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جمعية  MiKKالخيرية تؤمن فرص النجاح لفريق الوسطاء
من خالل التأهيل العلمي والمهني في مجال النزاعات
االسرية

 MiKKجمعية خيرية ألمانية  ،تعمل في داخل وخارج
ألمانيا من أجل تقديم المساعدة و اإلستشارة الالزمة لالسر
المتضررة جراء حاالت الطالق واالنفصال فيما بينهم وذلك
من خالل تأمين وسطاء مصلحين يعملون عبر الحدود إلنهاء
بطرق حبية وودية تتالءم مع إحتياجات
النزاعات القائمة
ٍ
وتطلعات
الطفل الذي له الحصة األكبر في المعاناة تحت وطأة االنفصال
والطالق .

وفِي مقدمتها مسألة الحضانة وحاالت االختطاف عبر
الحدود.
يتمتع فريق العمل او الوسطاء عبر الحدود بخبرة ومهنية
ً
وخاصة
عالية في كافة المجاالت ااالنسانية واالجتماعية
تلك التي تتعلق بعادات وتقاليد المجتمعات المختلفة على
أنواعها كما يتقنون لغة األم لدى المتنازعين مما يساعدهم
على تخطي العديد من العقبات وبالتالي القيام بعملهم على
أكمل وجه.
والجدير بالذكر هنا أن لدى الجمعية شبكة اتصال وتنسيق
مع حوالي  150وسيط عائلي يجدون حوالي الثالثين لغة
وتصل نسبة نجاحهم إلى حوالي ال  70بالمائة من الحاالت.
كما تقوم الجمعية ومن خالل أيضا ً الوسطاء عبر الحدود
بدعم وتنظيم االستشارات لالسر الراغبة في الهجرة إلى
الخارج والعيش هناك .

أين تكمن أهمية عملنا

اتصلو بنا

كيف ندعمكم
تساهم الجمعية من خالل تقديم النصائح واإلرشادات للعائالت
المتضررة وذلك بمراعاة القوانين الدولية والمحلية .
كما يقوم فريق الوسطاء عبر الحدود بمتابعة الحالة لبذل الجهود
بطرق سلمية وودية تحرص
من أجل إيجاد حل للنزاع االسري
ٍ
على أمانة وسالمة االسرة .
ً
جو تعايشي مع حالة
يبذل فريق العمل جهداً جبارا في خلق ٍ
االمر الواقع يمهّد إلى حل النزاع وبالتالي سوف يساهم مساهمة
فعالة بتشجيع ثقافة الحوار الب ّناء لخدمة مصلحة األبناء .

هنالك على سبيل المثال في أوروبا  350000حالة زواج
مختلط بين سائر الشعوب والمذاهب وهذه الحالة في تزاي ٍد دائم
مما ينجم عنها حاالت طالق وانفصال تكون غالبيتها سلبية
ً
ً
خاصة .
عامة وعلى األطفال
على االسرة
سنويا ً يوجد في أوروبا حوالي ال 170000حالة طالق
وانفصال وهذا أيضا ً في تزاي ٍد دائم .
وفِي أغلب األحيان ودون معرفة ا ٓ
ال َخر يقدم أحد طرفي االسرة
على اصطحاب األطفال الى موطنه االم مما يشكل ودون أدنى
شك من الناحية القانونية حالة تشبه حالة إختطاف األوالد مما
يؤدي حتما ً الى مالحقة قانونية شديدة يترتب معالجتها ضمن
إطار االتفاقيات المعنية بشؤون وحماية الطفل وذلك دون ان
تراعي إحتياجات الطفل ومتطلباته ،لذا نحن معنيين في سلوك
نهج يحرص على سالمة االسرة ويؤمن جو من ثقافة الحوار
ٍ
المتبادل بين األطراف لكي تصبح مصلحة الطفل على المدى
البعيد بالتزامن مع القوانين المرعية االِجراء في هذا الصدد من
أهم األولويات .وفِي طليعة هذه االتفاقيات ،إتفاقية الهاي
لحاالت إختطاف األوالد التي تدعم تسريع عودة األطفال الى
مكان إقامتهم المعتادة دون قي ٍد او شرط .
وهذا االِجراء القانوني ال يأخذ بالضرورة بعين االِعتبار ما هو
آن معا ً وعلى المنظور البعيد .
في مصلحة الطفل والعائلة في ٍ

