
 

الخدمة اإلجتماعية 

 الدولية

 أستراليا 

 خدمات لحاالت اإلختطاف الدولي الوالدي لألطفال

 ما هو اإلختطاف الدولي الوالدي لألطفال؟
 

( عندما يأخذ أحد الوالدين طفًلا إلى بلد آخر دون موافقة الوالد اآلخر، أو أنه يرفض إعادة الطفل من الخارج بعد الفترة IPCAللطفل )يحدث االختطاف الدولي الوالدي 

لوالدين داخل أستراليا أطفال كل أسبوع من قبل أحد ا 4 - 3المتفق عليها. حاالت اإلختطاف الدولي الوالدي لألطفال هي حاالت ليست شائعة. في أستراليا، يقدر إختطاف 

 أو خارجها.

 الخدمات القانونية الوساطة الدولية لألسرة كيف يمكننا المساعدة

تقدم الخدمة اإلجتماعية الدولية في أستراليا، 

مجموعة متنوعة من الخدمات المهنية لألهل 

باإلختطاف الدولي الوالدي والعائًلت المتأثرة 

 لألطفال.

 
يتم توفير جميع الخدمات في جميع أنحاء أستراليا 

ا معينة.  وبعض الخدمات تتطلب رسوما

 يمكن للوسطاء المؤهلين المساعدة في:

حل النزاعات الدولية في شؤون األسرة، بما في ذلك  •

 طاف الدولي الوالدي للطفل االخت

تقديم الوساطة وجهاا لوجه، عبر الهاتف أو عبر  •

 اإلنترنت

لمحكمة األسرة في  60Iوثائق مصدقة من القسم  •

 .ا عند الحاجةأسترالي

عند االقتضاء، تقدم الخدمة اإلجتماعية الدولية في 

أستراليا مشورة قانونية متخصصة مجانية لألهل 

الهم أو االحتفاظ بهم في الذين تم إختطاف أطف

الخارج دون موافقتهم، أو الذين يؤيدون للوصول 

 إلى أطفالهم الذين يعيشون في خارج البًلد.

 
ا مساعدة األهل في طرح أسئلة حول  يمكننا أيضا

 منع إخراج أطفالهم من أستراليا •

الرغبة في االنتقال إلى خارج البًلد مع  •

 أطفالك.

 
ي إعداد الطلبات بموجب يمكننا مساعدة األهل ف 

حول عودة أطفالهم  1980اتفاقية الهاي لعام 

والوصول إليهم في الدول التي ال تتبع لدول 

ا إعداد طلبات ثنائية  اتفاقية الهاي. يمكننا أيضا

 لمصر ولبنان.

 خدمة العمل االجتماعي

تدرك الخدمة اإلجتماعية الدولية في أستراليا أن 

تأثير اإلختطاف الوالدي الدولي لًلطفال يمكن أنه 

 امر مؤلم لجميع المتضررين من هذا االمر،

 
مساعدة يمكن للعاملين االجتماعيين المؤهلين لدينا 

األشخاص المتأثرين بمشكلة اإلختطاف الوالدي 

الدولي لًلطفال، بما في ذلك األهل، العائلة 

 الموسعة، األطفال واألشخاص المهنيين.

 نقوم بتقديم الخدمات المجانية والسرية المجانية التالية:

 
 المعلومات، النصائح، اإلحاالت، الدعم واالستشارة •

 دعم مهني وعاطفي يركز على احتياجات األطفال  •

دعم التواصل بين األهل واألطفال عبر الحدود  •

 الدولية

 التجهيز والدعم خًلل فترة الصعبة ما بعد العودة •
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