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القادمة.  السنوات  في  لمتابعة عملنا  إلى دعمك  نحتاج 
ساعدنا من فضلك لكي نستطيع أن نقّدم الدعم للعائالت 
خيرية  مؤسسة  نحن  صعبة.   بظروف  تمّر  التي 

مرّخصة رسمًيا
فيحصل المتبّرع على إيصال بقيمة المبلغ الممنوح.

هذا المنشور متوّفر بعّدة لغات أخرى

بالتعاون مع

دعم األبوين عبر الحدود 
حتى يبقيا عائلة واحدة

عربّي
Arabic

 www.mikk-ev.de  أو عبر اإلنترنت

شكراً لكم

MiKK e.V.
Fasanenstraße 12

10623 Berlin

+49-(0)30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.de
www.mikk-ev.de

اّتصل بنا 

الهاتف

عملنا مستمّر بتلّقي التقدير



كيف ندعمكم 

الوساطة  عملّية  بكيفّية  المعنيين  الوالدين   MiKK تخبر جمعّية 
في حاالت ُتصنف ضمن قضايا الهاي. وننّسق الوساطة الوقائّية 

وكذلك الوساطة حول مسائل الوصاية والتواصل عبر الحدود.
وتساعد الوساطة في إنشاء االتصال بين الوالدين بطريقة آمنة 
إيجاد حلول تضمن  بتحّمل مسؤولّية  تساعدهم  ومدعومة حيث 

سالمة االطفال ورعايتهم.

كيف نعمل

وتقّدم MiKK االستشارة للوالدين واألقارب ولكّل المختّصين 
في مجال النزاعات العائلّية الدولّية.

وننّسق وننّظم الوساطة في النزاعات العائلّية الدولّية حول 
األطفال في العالم كلّه.

الحدود  عبر  النزاعات  مجال  في  الوسطاء  بتدريب  ونقوم 
وكذلك بتأهيلهم لمهّمة الوساطة بين والدين مختلفي الثقافات 

واللغات والجنس.
المهنّية  الخلفّيات  من  وسطائنا  من  الوساطة  فريق  ويتكّون 
المتنّوعة سواء كانت محامّية أم مختّصة بالعمل االجتماعّي 
لتدريب  خاضعون  جميعهم  ووسطاؤنا  السيكولوجّي.  أم 
من  يتمّكنوا  لكي  الدولّية  العائلّية  النزاعات  حّل  في  خاّص 

تحقيق متطلّبات العائالت المعنّية.
ويجدر الذكر أن لMiKK شبكة تتكّون من أكثر من 150 
وسيط اختصاصّي وذي خبرة في النزاعات العائلّية الدولّية 
حّل  في  نجاحنا  نسبة  وتصل  لغة.   30 من  أكثر  ويتقنون 

النزاعات إلى 70 بالمائة.
اللذان  للشريكين  والدعم  والوساطة  االستشارة  نقّدم  وكذلك 
يقصدان االنتقال إلى بلد أجنبّي واللذان بحاجة إلى المعلومات 

المساعدة الستقرارهما في البلد الجديد بشكل ناجح.
اّتصلوا بنا!

من نحن

MiKK هي منّظمة غير ربحّية تنشط في مجال تقديم الدعم 
ولديها  الشمل  مشّتتة  للعائالت  األسرّية  النزاعات  حّل  في 

أطفال.
وإّننا نقّدم االستشارة والدعم المجانيين. ونؤمن التواصل مع 
وسطاء مختّصين بمساعدة الشريكين في إيجاد الحلول في 

الظروف الصعبة ولمشاكل متصاعدة الوتيرة.

في  وخاّصًة  األطفال  احتياجات  بتأمين  ملتزمون  نحن 
بين  النزاعات  عن  فقط  ليس  الناتجة  الصعبة  الظروف 

الوالدين إنما أيًضا عن اختالف الثقافات والبلدان.

لماذا نحن موجودون؟
زواج  حالة   350.000 من  أكثر  هناك  وحدها  أوروّبا  في   
مختلط يكون فيه الزوجين من جنسّيتين مختلفتين. ومع تزايد 
هذا العدد تتزايد كذلك حاالت االنفصال والطالق. وفي أوروّبا 
هناك أكثر من 170.000 حالة انفصال سنوًيا لزوجين من 

بلدين مختلفين.

انهيار  بعد  األم  لوطنه  االبوين  أحد  يعود  الحاالت  بعض  في 
العالقة مصطحًبا معه األطفال دون أخذ الموافقة من الطرف 
اآلخر. والعديد منهم ال يعرفون أّن ذلك ُيعتبر عملّية خطف ما 

قد تؤّدي إلى مقاضاتهم تبًعا للقانون الجنائّي والمدنّي.

النزاعات في  الحاالت ال يجب على األهل معالجة  وفي هذه 
القانونّية  النتائج  العائلّية فحسب ولكن كذلك معالجة  عالقتهما 

المعّقدة على الصعيد الدولّي.

الهاي  التفاقّية  وفًقا  فورّية  لمحاكمة  الخضوع  خالل  فمن 
الخاّصة بالجوانب المدنّية لالختطاف الدولّي للطفل تتّم إعادة 

الطفل إلي موطنه األّول.

ال تراعي هذه االجراءات احتياجات الطفل على المدى البعيد.
بينما على النقيض من ذلك توّفر الوساطة بين األبوين فرصة 

لمناقشة المشاكل العالقة وإيجاد الحّل األنسب لصالح الطفل.


