
 IStandو   IHOPEمذكرة تفاهم بين 
 بين:( " "MOUتم االتفاق على مذكرة التفاهم هذه ) المشار إليها هنا اختصارًا 

International HOPE:    المشار إليها هنا    75/2021بالرقم :  المسجلة في السجل المدني (
 ( ممثلة بشخص رئيسها السيد المحامي محمد األيوبي. بالطرف األول

 و
IStand parent network  هنا إليها  المشار  الثاني:  نويل  بالطرف  الدكتورة  بشخص  ممثلة   )

 هانتر.
 الديباجة:

على إنشاء تعاون قصير ومتوسط وطويل األجل في مسائل التعليم    IStandو  IHOPEاتفق   
والعم القوية  والدعوة  والديهم  قبل  من  لألطفال  الدولي  االختطاف  بشأن  واإلقليمي  ل  العالمي 

 للمساعدة في لم شمل األطفال واألسر التي تأثرت بهذه المشكلة المؤلمة والطويلة األمد. 
( تفاهم  مذكرة  إنشاء  الطرفان على  اتفق  تحدد  MOUلذلك،  التي  وأهدافهما  (  المشتركة  مهامهما 

قضايا  والمهام المرتبطة بالتعليم والتثقيف والوقاية والدعوة لالنضمام والمناصرة وإيجاد الحلول في  
 االختطاف الدولي لألطفال من قبل والديهم. 

 بموجب مذكرة التفاهم هذه، يقدم الطرف الثاني الخدمات التالية: 
 : التعاون قصير األجل

ومشاركة   - حضور  عن    IHOPEتأمين  منفصل  غير  المؤتمر   IStandبشكل  ضمن 
لآلباء بتاريخ    الدولي  الدبلوماسية  الهيئة  حتى    20ومسيرة  في    1أيلول  أول  تشرين 

 العاصمة األمريكية واشنطن. 
تحديد الموارد في جامعة أالباما في مدينة هانتسفيل وفي أية أماكن أخرى لتعزيز مهمة   -

IHOPE  .والبحث عن فرص لمناصرة هذه القضية بصورة تعتمد على البحث المتقدم 
 : التعاون متوسط األجل

التبادل الدولي والمشاركة فيه - إلى الواليات    IHOPE، حيث يسافر ممثلو  تطوير برامج 
من   للتعلم  األمريكية  من    IStandالمتحدة  األولى  المرحلة  ولتنفيذ  الشريكة  والمنظمات 

العامة وواحد    التوعية  الدولية.  العائالت  يستهدف  الذي  الوقاية  وبرنامج  لها  المخطط 
 . IStandضمنه 

للمشاركة وللتعلم من    IStandبعد ذلك، سيسافر ممثلو   - لبنان  وأصحاب    IHOPEإلى 
 المصلحة الشركاء معها ألغراض مماثلة. 

لألسر والتعاون   المشترك  الثنائي  ام يستند إلى المشاريع لدعم عملناالسعي لتمويل مستد  -
 في هذه القضية على المستوى الدولي. 



 التعاون طويل األجل:
لدعم عملنا - المشاريع  إلى  للحصول على تمويل مستدام مستند  الثنائي    السعي باستمرار 

 المشترك لألشر والتعاون بخصوص هذه القضية على المستوى الدولي. 
 في الدول العربية األخرى عبر شبكة اتصاالتنا وعالقاتنا وخبراتنا.   IHOPEدعم توسع  -
 توسيع المهمة المشتركة لكال الطرفين والعمل على إحداث تأثير في هذه القضية.  -

التفاهم هذه، سوف يقدم االمتيازات والتسهيالت التالية لتكريس  الطرف األول، واستنادًا لمذكرة  
 التعاون المثمر: 

حماية   - قضايا  في  العالية  العلمية  القيمة  ذات  المتخصصة  والبحوث  الدراسات  إعداد 
 الطفل، مثل االختطاف الدولي) دراسات مقارنة وتنازع االختصاص القضائي( 

اال  - باللغة  تشرح  اليوتيوب،  على  قناة  المتعلقة  إطالق  العربية  القوانين  جميع  نجليزية 
 باالختطاف وطريقة العمل القانوني بشأنها للحصول على نتائج عملية. 

قبل   - من  قانونية  دعاوى  مكاتب   IHOPEرفع  من  وغيره  للمحاماة  األيوبي  ومكتب 
بالنيابة عن   قضائية    IStandالمحاماة  قرارات  خالل  من  إلجبارهم  الخاطفين  بمواجهة 

تأمين األمريكية    على  األم  مع  الفيديو  مكالمات  عبر  أطفالها  التواصل  عرضت  التي 
 لالختطاف. 

عقد دورات تدريبية للمحامين األمريكيين والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال   -
االختطاف، وريما للجامعات والطلبة. القضايا والمواضيع ممكن أن تتضمن تنوع القوانين  

 عددة. العربية ووجود طوائف مت
المجانية   - القضايا  من  نوعًا  االختطاف  دعوى  لجعل  القانونية  العيادة  في  الطلبة  العمل 

 بالتعاون مع مكتب أيوبي للمحاماة ومكاتب محاماة متعددة. 
إدارة الحمالت والبيانات الصحفية من أجل تسليط الضوء على االختطاف والتحذير من  -

قانو  لبنان  مخاطره، والقيام بحمالت ودعاوى قضائية  بما فيها  العربية  الدول  لتشجيع  نية 
 على التوقيع على االتفاقيات الدولية المتعلقة باختطاف األطفال.

باالختطاف   - يتعلق  فيما  االنجليزية  باللغة  ندوات  أو  تطبيقات  إنشاء  أو  كتيبات  نشر 
محامون    ( االختطاف  حاالت  جميع  حول  تعليمي  برنامج  أو  الصلة،  ذات  والقوانين 

في هذا المجال، تحقيق محلي لتحديد مكان الطفل المخطوف، تحديد موقع متخصصون  
 ومعلومات حول الطفل المختطف، حمالت محددة(.  المدرسة واألنشطة 

الكتساب   - الطرفين  بين  التبادل  برنامج  إطار  في  اللبنانية  الجامعة  من  طالب  إرسال 
لمؤسسات التعليمية في  الخبرات، والعكس، من الواليات المتحدة إلى لبنان، مما يسمح ل

 لبنان بالتعاون معنا مجانًا. 
 
 
 



 السرية: 
يقر الطرفان ويؤكدان أن أي معلومات شفهية أو مكتوبة يتم تبادلها فيما بينهما بخصوص هذه  
المعلومات.   هذه  جميع  سرية  على  الحفاظ  الطرفين  على  يجب  سرية.  معلومات  تشكل  المذكرة 

من   مسبقة  خطية  موافقة  من  بدون  ألي  يجوز  ال  المعلومات،  هذه  بتقديم  قام  الذي  الطرف 
 األطراف الكشف عن أية معلومات سرية إلى طرف ثالث. 

 الحصرية:
في خدمات   الطرفان  يشارك  ولن  االتفاقية حصرية،  هذه  في  مناقشتها  تم  التي  الخدمات  تعتبر 

الخدمات المقدمة في هذه  مماثلة مع شركات أخرى منافسة. ما لم تكن مشاركتهم هذه لن تضعف 
 االتفاقية. 

 وفقًا لمذكرة التفاهم هذه، سيقوم الطرف األول والطرف الثاني بما يلي: 
 تقييم الشراكة سنويًا وأي مشروع أو برامج مرتبطة بها لتحسين التعاون والخدمات والنتائج. 

 المدة: 
تاريخ   التفاهم هذه سارية المفعول من  أن تكون مذكرة  تاريخ    2021أيلول    30يجب    30حتى 

، ويتم تجديدها سنويًا بموافقة الطرفين. قد يسعى أي من الطرفين أيضًا إلى تمديد  2022أيلول  
 أو إنهاء مذكرة التفاهم هذه خالل فترة المراجعة السنوية. 

 
 الطرف الثاني                                                األول الطرف
 بشخص: المؤسس والرئيس                    ممثل بشخص: المشارك في التأسيس ممثل 

 المحامي محمد األيوبي                                  الدكتورة نويل هانتر 
 التوقيع:             التوقيع:                                       

 التاريخ:_______                                         التاريخ:_____________ 
 
 


