
 

 الخدمات القانونية
 اإلختطاف الدولي الوالدي لألطفال

تقدم الخدمة اإلجتماعية الدولية في أستراليا مساعدة قانونية متخصصة مجانية لألهل الذين تم إختطاف 

الذين يعيشون أطفالهم أو االحتفاظ بهم في الخارج دون موافقتهم، أو الذين يؤيدون للوصول إلى أطفالهم 

 في خارج البالد. كما أننا نقوم بمساعدة االهل في اإلجابة عن أسئلة حول منع إبعاد أطفالهم من أستراليا.

 اإلستشارة القانونية

األطفال من  يمكننا تقديم المشورة بما يتعلق في الحد من مخاطر إخراج

أستراليا، السعي إلى عودة األطفال إلى أستراليا، فحص إمكانية التواصل مع 

األطفال لألشخاص الذين يعيشون خارج البالد ويسعون إلى االنتقال مع 

أطفالهم إلى الخارج. يمكننا تقديم المشورة لمقدمي الرعاية لألطفال، وكذلك 

 شارة أحد الخبراء.لألشخاص المهنيين الذين قد يرغبون في است

 خدمة الفرد واألسرة

 إلتزامنا

نلتزل من خالل خدمتنا القانونية بتقديم مشورة قانونية عالية الجودة 

ومتخصصة بشأن االختطاف الوالدي الدولي لألطفال، مع التركيز على 

 توفير رعاية رحيمة للعمالء.

إحاالت إلى خدمة دعم العمل االجتماعي المتعلقة عند الحاجة، يمكننا إجراء 

 في االختطاف الوالدي الدولي لألطفال وللحصول على دعم إضافي.
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الخدمة اإلجتماعية 

 الدولية

 أستراليا 

 1980يمكننا مساعدة األهل في إعداد الطلبات بموجب اتفاقية الهاي لعام 

حول الجوانب المدنية لالختطاف الدولي لألطفال من أجل عودة أطفالهم 

 عودة أطفالهم من خارج البالد والوصول إلى أطفالهم في الخارج.من أجل 

يمكننا أيًضا مساعدة اآلباء في إعداد الطلبات بموجب االتفاقيات الثنائية بين 

 أستراليا ومصر ولبنان.



 

 عن الخدمة اإلجتماعية الدولية في أستراليا

تتمتع بخبرة تزيد الخدمة اإلجتماعية الدولية في أستراليا هي منظمة وطنية مستقلة غير هادفة للربح 

 عاًما في دعم األطفال وتواصل العائالت في جميع أنحاء العالم. 50عن 
 

تعمل الخدمة اإلجتماعية الدولية في أستراليا مع األشخاص الذين تفصلهم الحدود الدولية، ممن خالل 

جزء من التركيز على حقوق ومصالح الطفل األساسية. الخدمة اإلجتماعية الدولية في أستراليا هي 

دولة، ومقرها في جنيف، وتتمتع  130، والتي تغطي أكثر من ISSشبكة الخدمة اإلجتماعية الدولية 

 بمركز استشاري في األمم المتحدة.
 

لمزيد من المعلومات حول الخدمات االخرى لدينا، يرجى زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت 

www.iss.org.au. 
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