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نشرة MiKK اإلعالنية بلغات أخرى:

 MiKK e.V. محتويات هذا المنشور هي من مسؤولية جمعية
وال تعكس بالضرورة رأي االتحاد األوروبي.

مركز الوساطة الدولي للنزاعات األسرية واختطاف األطفال

خدمة استشارية مجانية، وسرية ومتعددة اللغات للوالدين 
واألُسر

أكثر  وفي  لغة  من 30  بأكثر  الوساطات  وتنظيم  إحالة 
من 35 دولة

شبكة  من  المتخصصين  األسرة  محامّي  إلى  اإلحالة 
MiKK

دورات تدريبية وندوات للوساطة األسرية عبر الحدود 
(CBFM) للوسطاء الدوليين

التوعية العامة والتعاون مع الجهات المعنية الدولية

البحث والتطوير

تواصل معنا!
نحن هنا لمساعدتك!

خدمتنا

+49 (0) 30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.org 

نحن ملزمون بحماية المصالح الفضلى لألطفال في الظروف 
الصعبة بشكل خاص: األطفال المشتتون ليس فقط بين والديهم 
الذين على خالف مع بعضهم البعض، وإنما أيًضا بين الدول 

والثقافات.

أولياء  جميع  من   % من      أكثر  ينجح 
إلى  الوصول  في   MiKK وساطة  أمور 

%70حل ودي.

MiKK e.V.

Fasanenstraße 12
10623 Berlin

Germany
www.mikk-ev.org
info@mikk-ev.org

+49 (0)30 -74 78 78 79

International Mediation 
Centre for Family Conflict 

and Child Abduction
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من نحن كيف ندعم الوالدين

لماذا نحن موجودون
مزايا الوساطة

جمعية MiKK هي منظمة غير حكومية متخصصة تنشط دولًيا 
منذ أكثر من 20 عاًما في مجال الوساطة في النزاعات األسرية 

والمسؤولية األبوية عبر الحدود

كما نقدم المشورة أيًضا في الحاالت التي تخطط فيها األسرة 
لالنتقال مًعا في الخارج.

في  الوساطة  تعزيز  في   MiKK مهمة تتمثل 
اختطاف  وحاالت  الدولية  الحضانة  نزاعات 

األطفال: فيما يخدم مصلحة الطفل الفضلى!

السريعة وفًقا التفاقية الهاي (HC) بشأن  من خالل اإلجراءات 
االتحاد  والئحة  لألطفال  الدولي  لالختطاف  المدنية  الجوانب 
الطفل  بإعادة  تأمر  أن  للمحاكم  يمكن  لبروكسل،   IIb األوروبي 
لهذه  يمكن  ال  ذلك،  ومع  للطفل.  المعتاد  اإلقامة  بلد  إلى  بسرعة 
اإلجراءات أن تتناول ما هو في مصلحة الطفل على المدى الطويل.

النزاعات.  لحل  المحكمة  نطاق  خارج  طريقة  هي  الوساطة 
باللجوء  ُينصح  الوالدية  بالمسؤولية  المتعلقة  النزاعات  في 
إلى الوساطة من قبل األدوات القانونية ذات الصلة والخبراء.

في هذه الحاالت على وجه الخصوص، تقدم 
الوساطة فرصة حقيقية!

تساعد الوساطة الوالدين على:

و:

عند انفصال أسر دولية، تكون األحكام القانونية األجنبية والدولية 
ذات أهمية كبيرة باإلضافة إلى معالجة نزاع العالقة إذا كان أحد 

الوالدين:

تساعد  المجال،  هذا  في  ورائدة  دولًيا  بها  معترف  كمؤسسة 
حاالت  في  العالم  أنحاء  جميع  في  الوالدين   MiKK جمعية 
للغاية  متصاعدة  تكون  ما  غالًبا  والتي  الصعبة  النزاعات 

ومستدامة ودية  حلول  إليجاد 

تهدئة الخالف بين الوالدين

آمنة  عملية  في  البعض  بعضهم  مع  التواصل   
ومدعومة  وسرية 

 تحمل مسؤولية إيجاد حل عادل يركز على رفاه الطفل.

بما   - المشكالت  من  واسعة  لمجموعة  حلول  تطوير 
يخدم مصلحة طفلهم على أكمل وجه.

أثناء  حتى   - وقت  أي  في  الوساطة  تحدث  أن  يمكن 
إجراءات  أثناء  وحتى  الجارية،  المحكمة  إجراءات 

الطفل.  اختطاف 

وقابلة  قانوًنا  ملزمة  الوساطة  اتفاقية  تكون  أن  يمكن 
للتنفيذ من قبل المحكمة.

من أجل تلبية متطلبات هذه الحاالت ثنائية القومية واحتياجات 
الوالدين، يعمل وسطاء MiKK دائًما في وساطة مشتركة وفًقا 

.»B 4 لما يسمى »نموذج
 يمثلون كالً من:

الثقافات (ثنائية الثقافة) 1

اللغات (ثنائية اللغة) 2

أجناس الوالدين (ثنائي الجنس) 3

الخلفيات المهنية: نفسية-اجتماعية
وقانونية (ثنائي المهنية)

4

• الحضانة الدولية ونزاعات االتصال
• حاالت اختطاف الطفل الدولية

•  منع اختطاف الطفل
•  االنتقال إلى الخارج

•  حاالت منازعات النفقة (المالية) في قضايا االنفصال/ 
   الطالق

نحن نقدم المعلومات والمشورة للوالدين مجاًنا بلغات 
عديدة فيما يخص جميع الجوانب المحيطة بموضوع 
والوالدية  األسرية  بالمسؤولية  المتعلقة  الدولية  النزاعات 

والوساطة.

نحن نقوم بإحالة وتنظيم وساطات ثنائية اللغة للوالدين 
حول العالم بأكثر من     لغة مع وسطاء متخصصين 
أكثر من 35  الدولية في   MiKK اللغات من شبكة متعددي 

دولة. وجًها لوجه أو عبر اإلنترنت حول موضوعات مثل:

ال يعود مع األطفال بعد إجازة في الخارج، دون موافقة 
الوالد اآلخر الذي لديه حقوق الحضانة المشتركة

يقرر العودة إلى وطنه ويأخذ الطفل معه دون موافقة الوالد 
اآلخر الذي لديه حقوق الحضانة المشتركة

الوالدين  أحد  يتطلب وجود  إلى وطنه، مما  العودة  يقرر 
عبر الحدود.

اختطاًفا  ُيعد  هذا  أن  الوالدان  يدرك  ال  األحيان،  من  كثير  في 
المدني  القانون  بموجب  مقاضاته على هذا  يمكن  وأنه  للطفل 

وكذلك القانون الجنائي.
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