
 

 

 

 

 

 

  ميثاق

 الدولية األسرية لوساطةل
 تشاركية عملية

وقعت هذا امليثاق مجموعة من الوسطاء الدوليين الوارد ذكرهم في نهاية 

الوثيقة بعد توافقهم على بنوده األساسية لتستخدم في عمليات الوساطة 

 األسرية الدولية، وسيتم نشره بغية استخدامه في جميع أنحاء العالم  
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 تمهيد

د وإشراك توحييعود السبب وراء صياغته إلى الرغبة في و  ،لحدودا عبر األسرية  عاتاز النفي لوساطة باهذا امليثاق يختص 

يتقيد من أجل أن  مبادئ أساسية 10في تحديد  واألمم في العالمالثقافات  شتى الذين ينتمون إلى أخصائيي الوساطة

ذات  ناععاتاملالتي تعاني من األسر  ويساعد وهو يخدمالدولية. األسرية  ةالوساط عند ممارستهمالوسطاء  بها ويحترمها

ى بالفعلي ؤد  ي   قدأو االنفصال الذي  خالفكال ،دوليالطابع ال  إلى االنتقال خارج البالد.   أو أد 

عن أحد  ينبعيدمنفصلين أو الذين قد يعيشون حماية األطفال ومن صلب األهداف التي صيغ ألجلها هذا امليثاق 

طبق من قبل. الوالدين
 
ذلك من و لتنشئة والبيئة متعددة الثقافات بالفوائد العديدة التي تثري ايؤمنون وسطاء  فهي ت

 تطويرهاو  سائر أفراد العائلةمع حتفاظ بعالقاتهم وروابطهم مع كال األبوين و على اال األطفال أولئك مساعدة  أجل

 .  كذلك

تعمل الوساطة األسرية الدولية على إذ ، و املناععاتفي إدارة وحل  ناجعأن الوساطة أسلوب  ويؤمن الجميع حول العالم

 في ذات الوقت فإنها املحافظة على حقوق كافة األشخاص املعنيين 
 
بء تحمل ع في املشاركةمن ن جميع األطراف تمك

 ما صفة اإللزام والنفاتفاق  صياغةاملعيشة والتربية ومن املتعلقة بترتيبات  سائلمناقشة وإدارة امل
ً
اذ قد يعطى يوما

 تلك النقاشات  تجرى فيهتوفر مكان محايد  ال بد  منهذه العملية  تنجحولكي .  القانونيين
 
ع من ن الجميبحيث يتمك

يكون الحوار و  ،ه في التربيةأداء دور في  جهدمن  اآلخر  ما يقوم بهوالتعرف على مشاركة تجاربهم من و  ما لديهمسرد 

ذان يحكمان سير تلك العمليةحرية املفتوح و 
 
 .  التعبير هما الل

لى قدر عمن املتطلبات األساسية والجوهرية في عملية الوساطة األسرية الدولية  هذه املبادئ العشرة والتي تعد   وتأتي

 إلطار أوسع  ، واحد من األهمية
ً
ئ . من املفترض أن تطبق فيه تلك املبادفهي بارتباطها الوثيق فيما بينها تشكل أساسا

أو املمارسات الفضلى  سلوكالقواعد أي من املعايير أو مدونات  تجاوع أو استبدالوليس الغرض من هذا امليثاق 

 فن املتطلبات املهنية واألخالقية تعزيزها وذلك بإضافة مجموعة م، إنما يهدف إلى الوطنية أو اإلقليمية
ً
ي خصوصا

باملبادئ الواردة  أثناء عملهم الوسطاء الدوليون  متثل. ومن املفترض أن ي1األسرية الدولية عبر األقاليم حاالت الوساطة

جدت سلوك الوطنيةالقواعد امليثاق أوبما يرد في مدونات هذا في   .  حيثما و 

 

 

 

                                                             
1

 :التالية واألقليمية الدولية الصكوك مع تتماشى الميثاق في الواردة المبادئ إن 

 الدول إلى أوروبا مجلس وزراء لجنة  من الصادرة التوصية  ؛ R (98) 1 رقم  األسرية الوساطة بشأن األعضاء الدول إلى أوروبا مجلس وزراء لجنة من الصادرة التوصية: األوروبي المجلس

   Rec (2002)10 رقم المدنية المسائل في الوساطة بشأن  األعضاء

 أيار 21 في األوروبي والمجلس البرلمان من الصادر  EC/2008/52 رقم التوجيه الجنائية؛ المسائل في الوساطة بشأن القائمة للتوصيات أفضل لتطبيق التوجيهية المبادئ: األوروبي االتحاد

  الوساطة في السلوك لقواعد األوروبية المدونة والتجارية؛ المدنية المسائل في الوساطة  جوانب بعض بشأن 2008

 مالطة عملية سياق في الوساطة آليات إنشاء مبادئ :الهاي مؤتمر
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لى ع جميع أنحاء العالمفي وتعمل هذه املبادئ العشرة على تجسيد وترسيخ قيم جوهرية يحرص العاملون في الوساطة 

 تعزيزها والدفاع عنها وهي: 

 املشاركة الطوعية. -1

 . ومالءمتها الوساطةصالحية مدى  -2

 اتخاذ القرار من قبل املشاركين. -3

4-  
 
 قانونية مستقلة.  استشارةن كل طرف من الحصول على تمك

 ة.السري   -5

 االستقاللية. -6

 الحياد. -7

 مراعاة حقوق ومصلحة األطفال. -8

 الوسطاء األسريون الدوليون. مؤهالت -9

 الوعي بالثقافات ومراعاتها -10
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1.  

  الطوعية املشاركة

فاق إلى التوصل التمجتمعين تعد الوساطة األسرية الدولية عملية طوعية يسعى فيها أطراف النزاع األسري عبر الحدود 

طلب من أطراف النزاع، كل حسب دولته، على وجه وقد . شؤون أخرى و الترتيبات املتعلقة باألطفال و في شأن نزاعهم  ي 

مة عملية ءملعرفة مدى مال حضور اجتماع تعريفي أو تقييمي مع وسيط أسري مختص ،الضرورة أو االستحسان

وقد يكون . امأو أثنائهدولي  طلب اتخاذ إجراءتقديم طلب للمحكمة أو إقدامهم على التهم، وذلك قبل الوساطة في ح

 في بعض الدول  على الوساطةاإلقدام 
ً
 قانونيا

ً
 إال إ مطلبا

 
ه في كل األحوال  ال يجب أن تقوم السلطات في الدولة أو ن

الوساطة. ويحق تلك الوسيط أو أي شخص آخر بالضغط على شخص ما للوصول إلى اتفاق بشأن النزاع من خالل 

نوا مناسبة أو أنهم لن يتمك باتت غير أنها  إذا شعروافي أي وقت عملية الوساطة أو إنهاؤها  تعليقللمشاركين أو الوسيط 

 .  2من الوصول التفاق

 

2.  

 ومالءمتها صالحية الوساطة

جادة و جديرة بالثقة. وهي ال ضرورية لجعلها عملية إن تحقيق األمن واألمان والرفاهية لكل املشاركين في الوساطة 

ستغل من قبل أي 
 
مشارك لتجنب أو تأخير سير اإلجراءات القانونية أو غيرها أو تصلح لكافة املؤسسات وال يجب أن ت

ة لأل   للتالعب بشخص آخر أو للتأثير عليه. خذها مطي 
ً
ي بادئ فيلتقي الوسيط ، التي نظمت فيها الوساطةطريقة لووفقا

 فيما إذا ما كاويبحث على إجراءات الوساطة، ايطلعهمو على حدة يتحدث إليه  و أكل طرف باألمر 
ً
انت الوساطة ن معا

 مةمالء كثر أ النزاع إجراءات أخرى لتسويةهناك ن فيها، أو فيما إذا كانت و إذا ما كان كال الطرفين راغبي املحالته الئمةم

   أمور رئيسية هي: ةمن هذه. وتتضمن عملية التقييم األولية هذه ثالث

 :للمشاركين الشخصية السالمة -أ

وعلى الوسطاء بذل  ي أذى جسدي،دون التعرض أل  االلتقاءيجب أن يكون املشاركون على ثقة من أنهم سيتمكنون من 

إشارة الحتمال  وجدت ثمةبوسعهم للتأكد من أن املشاركين يشعرون باألمان وأن العملية ستجري دون خوف. وإذا ما 

 جهة مسؤولة عناإلحالة املباشرة لك خاذ إجراء للمساعدةاتاألمر  يحتاجتعرض أحد األطفال أو األشخاص لألذى فقد 

  املشاركين من حضور عملية الوساطةوعلى العموم، ال بد من اتخاذ اإلجراءات الالعمة لتمكين حماية. تقديم ال
ً
 قدوما

 
ً
كذلك من وال بد تجري فيه الوساطة. نهم خارج الغرفة أو املبنى الذي قلق من اندالع نزاع بيدون خوف أو  ومغادرة

 إحدى وسائل  االتصال التقنية.  عبر اتخاذ االحتياطات الالعمة لحماية املشاركين أثناء إجراء الوساطة عن بعد 

 القدرة على املشاركة في الوساطة -ب

لذلك ينبغي على ال بد أن يشعر املشاركون من أنهم قادرون على التحدث والتصرف بحرية خالل عملية الوساطة. و 

ييمي البحث عن وجود أية عوامل قد تعرقل قدرة املشاركين على املشاركة الفاعلة إجراء اللقاء التقعند الوسطاء 

ن القوى أو قلق من إبداء اآلراء أو إدمان أو توتر أو وجود ، كوجود اختالل في مواعيالنقاشأواتخاذ القرار أو احترام 

 ضعف في اإلدراك وما شابه. 

 

                                                             
 الوساطة عملية من لالنسحاب الداعية األسباب أو القائمة القوانين ذكر األسرية الوساطة عملية تنظم سلوكقواعد  مدونة لديها يوجد التي الدول في الوسطاء على يتوجب  2
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 اإلداريةاحترام اإلجراءات القضائية و  -ت

 
 
  حترميجب أن ت

ً
ترافقها إجراءات قضائية، كافة األطر القانونية  تلك التيعمليات الوساطة األسرية الدولية، وخصوصا

لذلك ال بد من توضيح اإلجراءات القانونية واإلدارية التي تجري  ،الضرورية وأطرها الزمنية قيودهاذات الصلة بما فيها 

  . البدء فيهاعند أو قبل انطالقها بالتواعي مع عملية الوساطة 

 

3.  

 املشاركين اتخاذ القرار من قبل

لى نتائجها. عال يملك الوسطاء سلطة اتخاذ القرار في املسائل املتعلقة بالنزاعات بين األطراف وال يجب عليهم أن يؤثروا 

القرارات املتخذة قد تكون مخالفة للقانون أو ال تصب في مصلحة أحد األطراف أو االطفال بعض ولكن حين يرون أن 

شاركين عليهم مساعدة امل يتعينفيجوع لهم أن يلفتوا انتباه املشاركين أو يقترحوا عليهم االستعانة  برأي متخصص، و 

 . اههممصلحة األطفال العليا ورفاالعتبار  عينبيضع و كافة املعنيين  يحظى بقبول  مدروس وواقعيفي الوصول إلى اتفاق 

 

4.  

 
 
 ن كل طرف من الحصول على استشارة قانونية مستقلةتمك

 عمليات الوساطة األسرية الدولية  ي جر ت
ً
 هاتفاقاتاإضفاء الصفة القانونية على في سياق قانوني وقد يستلزم  األمر  غالبا

 بها و  واالتفاقات التي تتوصل إليها األطراف جعل القرارات يتوجب قد  اولذ. ذات أثر قانونيلتصبح 
ً
لة للتنفيذ قابمعترفا

وعلى الوسطاء حث املشاركين على الحصول على استشارة قانونية مستقلة املتعلقة بالنزاع. القضائية  هيئاتالفي جميع 

الهيئات  في ها لإلنفاذقابليتلتسوية ومن أجل مناقشة لحول االقتراحات املطروحة   مدروسةإلى قرارات  لضمان توصلهم

القضائية ذات العالقة. وال يجوع لهم تقديم اإلستشارات القانونية للمشاركين بغض النظر عن الخلفية القانونية التي 

ن إلى املشاركي أنظار يملكونها، بيد أنهم يملكون إطالعهم على ما يقوله القانون في هذا الصدد. ولهم كذلك أن يوجهوا 

 وإلى اآلثار املترتبة على قرارتهم. ليا ورفاههممصلحة األطفال الع

 

5.  

 ةالسري  

ةاملبدأ التي يرتكز على  إن    ، ةعملية الوساط من املستقاةواملعلومات  املطروحة املسائل سري 
 
غير  نون القا ىقتض ا إذا إال

الوساطات األسرية الدولية. وال يجوع استخدام تلك  في سري كذلكويالوساطة  مبدأ أصيل من مبادئ و ه، ذلك

 املعلومات في أي إجراءات أو عمليات أخرى ينخرط بها أي من املشاركين. 

ال يجوع للوسطاء اإلفصاح عن أية معلومات توصلوا إليها عبر عملية الوساطة بدون الحصول على موافقة  -أ

جود مخاوف من تعرض طفل أو شخص ما لإلساءة أو املشاركين )قد تكون املوافقة كتابية( إال في حال و 
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عقد لكل طرف على حدةاللقاءات الفردية  وكذا الحال فياألذى أو حين يقتض ي القانون ذلك. 
 
 حيث التي ت

  ة إال إذا وافق هذا املشارك على اإلفصاح عنها. سري  املشاركين  أي مناملعلومات التي يفصحها  يتوجب إبقاء

 قد يتوجب اطالع  -ب
 
لهم  قحه ال يالسلطات اإلدارية والقانونية على النتائج التي تمخضت عنها الوساطة، إال أن

  أثناء عملية الوساطة.   جاء فيها من أقوال أو أفعالاإلطالع على ما 

يجب أن يخبر الوسطاء األطراف املشاركة في الوساطة  بأن ما تكشفه عملية الوساطة من معلومات وغيرها  -ت

 أو في املستقبل. و حسب ال يجوع است
ً
خدامها في أي إجراءات أو عمليات أخرى يشارك فيها أي منهم حاليا

سمح بعلى  أثناء عملية الوساطةفق املشاركون فيما بينهم واقانون الدولة، قد يت مع  اهمشاركتاألمور التي ي 

  املحامين أواملستشارين القانونيين أواألسرة املمتدة أواألصدقاء أو املجتمع.

ة السري   ، ويمكن أن يرد فيه شرح عن مسألتي ون في العادة على "اتفاق وساطة"يوقع الوسطاء واملشارك -ث

 ا.ممنه اتاستثناء أيذاكرين فيه   الخصوصيةو 

 

 

6.  

 االستقاللية

ال يجب أن يكون لدى الوسطاء تضارب  في املصالح أو أي مصالح شخصية متعلقة بنتائج املصالحة. وعندما ترافق 

عمليات الوساطة األسرية الدولية إجراءات إدارية وقضائية ال بد من الحرص على أن تكون منفصلة ومستقلة عن تلك 

 نهعالدولة أو املحكمة ال بد من أن يتمتع باالستقاللية  من جهةهيكل وساطة ب ذا صلةالوسيط  يكون اإلجراءات. وحين 

 . أثناء قيامه بمهمة الوساطةأن يعمل تحت أي صفة مهنية أخرى له ال يجوع فأثناء عمله، 

 

 

7.  

 الحياد

ال بد أن تتسم عمليات الوساطة األسرية الدولية بالحيادية. وعلى الوسطاء املهنيون إعطاء قدر واف ومتساو من 

يسمى  بمايلتزموا االهتمام والدعم لكافة األطراف املشاركة والحتياجات أطفالهم كذلك. ويتم تدريب الوسطاء على أن 

 طرف دون أو إقامة تحالفات مع  ى ر أخوساطة دون االنحياع لجهة دون عملية الل تهمإدار الحيدة املتعددة" والتي تعني ب"

 محايدة ونزيهة آخر
ً
جوع وعلى الرغم من ذلك، يتلك العملية.  فيما يتعلق باملحصلة التي ستؤول إليها، وأن يبقوا أطرافا

 تناقض القانون. للوسطاء إثارة انتباه املشاركين حين تكون إحدى القرارات ال تصب في مصلحة الطفل أو أنها 
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8.  

  حقوق ومصالح األطفالمراعاة 

 الطفل بحقوق  االعتراف -أ

ا هئحقوق الطفل وعلى وجه الخصوص مبادسرية الدولية اتفاقية األمم املتحدة بشأن تحترم عمليات الوساطة األ 

 عدم التمييز. التوجيهية األربعة التي ترتكز عليها كافة حقوق الطفل وهي: املشاركة، الحماية، البقاء والنمو،

   

  الطفل يةمراعاة احتياجات ورفاه -ب

 باحتياجات ورفاه األطفال  ال بد  
ً
 خاصا

ً
املتواجدين في النزاع. ويجب أن تعير عمليات الوساطة األسرية الدولية اهتماما

التركيز  بويجعلى الوسطاء تركيز انتباه املشاركين على احتياجات ومصالح أطفالهم وليس فقط على احتياجاتهم هم. 

 عن التواصل الفعلي واإلفتراض ي املنتظم احتفاظ الطفل بعالقات صحية مع كال والديه وعائلتيهما  على أهمية
ً
فضال

ه يصب  حين معهم 
 
  فق عليه كال الوالدين.       افي مصلحة الطفل ويو  ذلك كل

 صوت الطفل في الوساطة -ت

وفي  هللطفل الحق في التعبير عن آرائه في جمـيع املسـائل الـتي تمس   على أن  من اتفاقية حقوق الطفل  12تنص املادة 

 أن تولى آراء الطفل االعتبار الواجب 
ً
 لذلك فقد تتضمن عملية الوساطة األ لسنه ونضجه.  وفقا

ً
ية سرية الدولونظرا

 للطفل
ً
 مباشرا

ً
 تتيح لهم املجال للتحدث في هذه العملية مشاركتهمن إارتأى الوسطاء والوالدان ذلك،  حيثما إشراكا

دون مطالبتهم لتعبير عن آرائهم ومشاعرهم ومخاوفهم ا تتتيح لهم كذلكو عن وضعهم في جو آمن وصديق للطفل 

وتتطلب مشاركة األطفال في عملية الوساطة وجود وسطاء حاصلين أو باتخاذ القرارات.  آخر االنحياع إلى جانب دون ب

 عن ضرورة تقييم مدى صالحية هذا التدخل، على تدريب متخصص في هذا الشأن أو 
ً
مختصين في شؤون الطفل فضال

خاصة بكل هم على عدة عوامل الذي تتم فيه مشاركتسلوب األ توقف الوالدين واألطفال. ويكما يلزم أخذ موافقة 

في الوساطة مناسبة يتعين على الوسطاء مساعدة املشاركين على األخذ بآراء  وعندما ال تكون مشاركة األطفال  ؛قضية

 ومصلحة واحتياجات األطفال بعين االعتبار. 

 

9.  

 مؤهالت الوسطاء األسريون الدوليون 

 التدريب األسريون الحاصلون علىتحديات كثيرة، ولذلك يحتاج الوسطاء أمام عبر الحدود الوسطاء األسرية  النزاعات تضع

 وسطاء أسريون من خالل التدريب املناسب يصبحوا كي ل اإلضافية إلى مزيد من القدرات)حين يطلب ذلك(  االعتمادو  والخبرة

باملعرفة والخبرة املتخصصة في األطر القانونية الدولية التي تحكم النزاعات األسرية عبر  التمتعالقدرات  ومن هذهدوليون. 

 منظور حقوق الطفل. األخذ بالحدودية والوعي بالثقافات املختلفة و 
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10.  

 ومراعاتهاالوعي بالثقافات 

سن إدارتها. حالوسطاء لتلك االختالفات و إن الوساطة األسرية الدولية بطبيعتها تنطوي على تنوع ثقافي واسع مما يستدعي احترام 

املاهرون يراعون خلفيات املشاركين الثقافية وبيئاتهم واعتقاداتهم. وال يعني هذا أن تكون لديهم معرفة الدوليون فالوسطاء 

ما يعني ،اركينتفصيلية عن ثقافات املش
 
يجدونها في  التي أوجه القصور واألفكار املسبقة بنقاط  التحيز و  على وعي واأن يكون إن

 عن خلفياتهم الثقافية أنفسهم
ً
مكن أي وعن في عملية الوساطة. وي نقاطوالبيئية وأن يعملوا جاهدين على أال تكون لهذه ال فضال

 
ً
 وضروريا

ً
ماء زعالالسماح بإشراك قادة املجتمع املحلي أو  وبعد أخذ موافقة جميع املشاركين للوسطاء في حال كان ذلك مالئما

 يناملشاركة طبق على بقينتي تذاتها الالقبول بالشروط  ى كل هذه األطرافرة املمتدة في الوساطة ولكن علأو أفراد من األس ندينيال

 في النزاع.   
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  التشاركية العملية في قائمة باألسماء املشاركة

 اإلسم /الدولةالتابعة جهةال املجموعة

الوساطة األسرية الدولية 

(IFM)  
 يتارو يري غو نورا أغ مؤسسة ليبرا/ األرجنتين 

  إميلي أجافون  /فرنسا (CMFI)قسم الوساطة األسرية الدولية  الخدمة العامة

الوساطة األسرية الدولية 

(IFM) 
 جالديس ألفاريز مؤسسة ليبرا/االرجنتين

املجلس االستشاري/الخدمة 

 ISS االجتماعية الدولية
 ن أويرباخاستيف سويسرا/(ISS) الخدمة االجتماعية الدولية

 الخدمة العامة
، ساحل سان باولومركز الخدمات االجتماعية  في 

 العاج
 برنارد بادا

املجلس االستشاري/الخدمة 

 ISS  االجتماعية الدولية
 كريستين بارتش /هولندا  (HCCH)مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص

 كريستين بينينكاسا /فرنسا(CMFI)قسم الوساطة األسرية الدولية  الخدمة العامة

 ماري بودينيه مستقلة،فرنسا/الكاميرون وسيطة أسرية

 الخدمة العامة
 كتب الحماية القانونية الدولية لألطفالم

(OILPC)جمهورية التشيك/ 
 روبين برزوبوهاتي

الوساطة األسرية الدولية 

(IFM) 
 سمانثا تشابمين الدولية/اململكة املتحدةمؤسسة لم الشمل 

الوساطة األسرية شبكة 

 (IFM)الدولية 

الفرانكفورتية الدولية للوسطاء في األسر  رابطةال

  /فرنسا (AIFI) املنفصلة
 جوسلين داهان

 ماريا ديمياناكيس مستقلة/كندا وسيطة أسرية

 مستقلة،البراعيل/فرنسا وسيطة أسرية
سالغادو إيريكا دي باوال 

 ريغال

الوساطة األسرية شبكة 

 (IFM)الدولية 
 هيلدا ديمار /بلجيكاوسطاء أسريون عبر الحدود

الخدمة من مؤسسات 

  ISSالدولية/االجتماعية

 (ISS) مستقلة وممثلة عن الخدمة االجتماعية الدولية

 /هولندا
 كيتي دويل

الخدمة من مؤسسات 

 ISSاالجتماعية الدولية/
 فيراي إيرغون  /استراليا (ISS)االجتماعية الدوليةالخدمة 

الوساطة األسرية الدولية 

(IFM) 
 ساندرا فين  مؤسسة لم الشمل الدولية/اململكة املتحدة

الوساطة األسرية شبكة 

 (IFM)الدولية 

 الوالدي واالختطاف األسرة لوساطة الدولية الرابطة

 ،اسبانيا/أملانيا CLAMíS للقصر

ديل  فيرنانديز إيزابيل 

 كاستيليو

املجلس االستشاري/الخدمة 

  (ISS)االجتماعية الدولية 

الرابطة الفرانكفورتية الدولية للوسطاء في األسر 

  كندا/(AIFI)املنفصلة
 لورين فيليون 

الخدمة من مؤسسات 

 (ISS)االجتماعية الدولية
 هيلين فيريس /استراليا (ISS)الخدمة االجتماعية الدولية

الوساطة األسرية الدولية 

(IFM) 
 ركوفاكارينا جيفو  املعهد الفيدرالي للوساطة/روسيا
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 اإلسم /الدولةالتابعة جهةال املجموعة

 نوريا غونزاليس /املكسيكالجامعة  الوطنية املستقلة وسيطة أسرية

الوساطة األسرية الدولية 

(IFM) 
 نيكوالي غورديتشوك املعهد الفيدرالي للوساطة/روسيا

 مايكل هيمنغ املتحدة األمريكيةمستقل،أملانيا/الواليات  وسيط أسري 

املجلس االستشاري/الخدمة 

 (ISS)االجتماعية الدولية

وسيط أسري دولي معتمد،خبير قانون دولي، 

 فرنسا/أملانيا
 جوليان هيرش

 تكاش ي ايكيدا مستقل/اليابان وسيط أسري 

الوساطة األسرية الدولية 

(IFM) 
 جايكوبكالوديو  ، فرنساالدولية  AMORIFE جمعية 

 فارين جمال /كندا (ICAB)للتوافق الدولي ةهيئة التحكيمال شبكة الوساطة

 لوكو كانغا /ساحل العاجةمركز الخدمة االجتماعية االنساني الخدمة العامة

 ليلدي كابينا مستقلة/التفيا وسيطة أسرية

 شبكة الوساطة
/اململكة  (ICAB)للتوافق الدولي ةهيئة التحكيمال

 املتحدة
 شاينول قسام

املجلس االستشاري/الخدمة 

 (ISS)االجتماعية الدولية
 محمد كشافجي وسيط وخبير دولي في التنوع التقافي/اململكة املتحدة

الوساطة األسرية الدولية 

(IFM)  

في النزاع األسري واختطاف  الوساطة  الدوليمركز 

 /أملانيا(MiKK) االطفال
 نيوسوم -عشتار خلف

 ميجر-إلز كيم مستقلة، هولندا وسيطة أسرية

الخدمة من مؤسسات 

 (ISS)االجتماعية الدولية

-(ISS)مستقلة وممثلة عن الخدمة االجتماعية الدولية

 الواليات املتحدة األمريكية
 مليسا كوسينسكي

 كوباياش ي -هيساكو ليفين ،اليابانةمستقل أسري  ةوسيط

 سبيروس ليفادوبولوس مستقل، اليونان وسيط أسري 

 خدمة عامة

 ركز املخدمات التقييم النفس ي  والوساطة األسرية في 

االجتماعية  والخدمات للصحة املتكامل الجامعى

CIUSSS) كندا ، مونتريال جنوب ( مركز 

 ساندرا لوندونو

 ماليكا مزين  مستقلة، املغرب وسيطة أسرية

 خدمة عامة

 ركز املخدمات التقييم النفس ي  والوساطة األسرية في 

االجتماعية  والخدمات للصحة املتكامل الجامعى

CIUSSS) كندا ، مونتريال جنوب ( مركز 

 ليان مكدونا

املجلس االستشاري )الخدمة 

 ISS االجتماعية الدولية(
 جينيفر ماكنتوش أخصائية طفولة/وسيطة أسرية، استراليا

 منير ميرتشانت  ، الهند  (ICAB)للتوافق الدولي يةهيئة التحكيمال شبكة الوساطة

 ماليكا ميموني /فرنسا(CMFI)قسم الوساطة األسرية الدولية  الخدمة العامة

املجلس االستشاري )الخدمة 

 ISS االجتماعية الدولية(
 لورنس مولوني أخصائي طفولة/وسيط أسري، استراليا

 شبكة الوساطة
، الواليات (ICAB)للتوافق الدولي  يةهيئة التحكيمال

 املتحدة األمريكية 
 شان مومين

املجلس االستشاري )الخدمة 

 ISS االجتماعية الدولية(
  نيدا كونانفلورنس  أخصائية حماية طفولة،فرنسا/ساحل العاج
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 اإلسم /الدولةالتابعة جهةال املجموعة

املجلس االستشاري )الخدمة 

 ISS االجتماعية الدولية(
 ليزا باركنسون  مدربة ووسيطة أسرية، اململكة املتحدة

الخدمة من مؤسسات 

 االجتماعية الدولية
 انيتا بارلوف أملانيا  (ISS )الخدمة االجتماعية الدولية

الوساطة األسرية الدولية 

(IFM) 

الدولي في النزاع األسري واختطاف الوساطة مركز 

  /أملانيا (MiKK)االطفال
 كريستوف بول 

 الخدمة العامة
كتب الحماية القانونية الدولية م

 /جمهورية التشيك(OILPC)لألطفال
 ايفا بافكوفا 

 عبد العزيز رفيق  ، باكستان(ICAB)للتوافق الدولي  يةهيئة التحكيمال شبكة الوساطة

املجلس االستشاري )الخدمة 

 ISS االجتماعية الدولية(
 كريستين رينولد دي الجارا وسيط أسري دولي، سويسرا

 زولي ساتشيدينا ، كندا(ICAB)للتوافق الدولي  يةهيئة التحكيمال شبكة الوساطة

 إديث شاهام مستقلة،اسرائيل وسيطة أسرية

املجلس االستشاري )الخدمة 

 ISS االجتماعية الدولية(
 بيريتز سيغال أخصائي قانون دولي/وسيط، اسرائيل

شبكة الوساطة األسرية 

 (IFM)الدولية 

 الوالدي واالختطاف األسرة لوساطة الدولية الرابطة

 ،اسبانيا/أملانيا CLAMíS للقصر 
 سيلفيا سيجاس باردو

الوساطة األسرية الدولية 

(IFM) 
 أليسون شلبي مؤسسة لم الشمل الدولية/اململكة املتحدة

الوساطة األسرية الدولية 

(IFM) 

املعهد الفيدرالي  مركز الوساطة والقانون/

 للوساطة/روسيا
 تسيسانا شاميلكاشفيلي

 الوساطةشبكة 
، الواليات (ICAB)للتوافق الدولي  يةهيئة التحكيمال

 املتحدة األمريكية 
 سيلينا شاريف

 املا شارون مستقلة، اسرائيل وسيطة أسرية

املجلس االستشاري )الخدمة 

 (ISS) االجتماعية الدولية(

الرابطة الفرانكفورتية الدولية للوسطاء في األسر 

 /فرنسا AIFI) املنفصلة )
 ماريان سوكيه

الوساطة األسرية الدولية 

(IFM) 
 ستورم ماتيس ، هولندا(IKO)مركز االختطاف الدولي لالطفال 

 كريم سندرجي ، كندا(ICAB)للتوافق الدولي  يةهيئة التحكيمال شبكة الوساطة

 مستقلة، هولندا وسيطة أسرية
-ويندي فان دير ستروم

 ويلمسون 

 مستقلة، اسبانيا وسيطة أسرية
كونسويلو فيليجاس 

 استورجا 

 راي فيراني مستقل/الواليات املتحدة األمريكية وسيط أسري 

لف واكر مستقل/أملانيا وسيط أسري 
ُ
 أ

املجلس االستشاري )الخدمة 

 (ISS) االجتماعية الدولية(
 سابين وولش  وسيطة أسرية دولية ومدربة، ايرلندا
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