
 الحضانة األبوٌة المشتركة 

  

 معلوماٌت ألولٌاء األمور غٌر المتزوجٌن، والذٌن ٌرٌدون ممارسة الحضانة األبوٌة لطفلهم بشكٍل مشترك.

  

.  إذا لم ٌكن األبوان متزوجان عند مٌالد الطفل، فإن األم هً التً تتمتع بحق الحضانة الوحٌد على الطفل. على أن الحضانة  1

. إن ممارسة الحضانة األبوٌة ¹بٌان حضانةاألبوٌة ُتكفل للوالدٌن غٌر المتزوجٌن بشكٍل مشترك، عندما ٌتزوجا أو ٌصدرا 

على وضعٌة أنهما ٌعٌشان مًعا. وٌمكن استصدار  -كما فً حال المتزوجٌن أًٌضا  -ن ال تتوقف المشتركة للوالدٌن غٌر المتزوجٌ

بٌان الحضانة مجاًنا من مصلحة الشباب )أو بمقابل مادي لدى موثق(. تصدر من الوثٌقة نسٌخ ُتسلم واحدةٌ منها إلى األبوٌن 

 فل، إذا كان ذلك مكاًنا مختلًفا. وواحدة لمصلحة الشباب وأخرى لمصلحة الشباب فً محل مٌالد الط

  

فً ظل ظروٍف معٌنة أو تحدٌد زمنً ما، هو أمٌر غٌر ممكن. وٌستطٌُع الوالدان فقط إصدار بٌان إصدار بٌان الحضانة .  إن  2

ر(، الحضانة بنفسٌهما. ومن أجل إصدار بٌان حضانة ٌلزم على األبوٌن إثبات هوٌاتهما )ٌطاقة الهوٌة الشخصٌة أو جواز السف

وتقدٌم شهادة مٌالد الطفل وشهادة االعتراف باألبوة. عندما ٌتزوج األبوان، الذان أصدرا بالفعل بٌان حضانة لطفلهما، الحًقا، 

 فإنه ٌنطبق على الحضانة األبوٌة المشتركة. كما ٌمكن أًٌضا إصدار بٌان الحضانة حتى قبل مٌالد الطفل. 

  

ف الشارع  3 ٌُعرِّ تشمل الحضانة األبوٌة حضانة شخص الطفل  ²على أنها "واجب وحق رعاٌة الطفل القاصر".الحضانة األبوٌة .  

)الحضانة الشخصٌة( وممتلكات الطفل )حضانة الممتلكات(. وتندرج ضمن الحضانة الشخصٌة مثالً تربٌة الطفل واتخاذ القرار 

 نوع الدراسة المدرسٌة وأشٌاٍء أكثر من هذا القبٌل.  بشأن إقامته والتعامل معه، والموافقة على إجراء عملٌات، والتقرٌر بشأن

  

الن بالحضانة المشتركة أن ٌحّددا اسم األم أو اسم األب، الذي ٌحمالنه فً وقت مٌالد الطفل،  4 كاسم مٌالد .  ٌستطٌع الوالدان المخوَّ

مٌالد الطفل )أو لم تكن قد صدر بها أمام موظف مصلحة األحوال المدنٌة. أما إذا لم تكن حضانٌة أبوٌة مشتركة لحظة للطفل 

د بٌان(، فإن الطفل ٌتلقّى اسم األم كاسم مٌالد. إذا ما لم ٌتم االتفاق على الحضانة المشتركة لألبوٌن إال الحًقا عندما ٌكون الطفل ق

 تلقَّى اسًما بالفعل، فإن اسم الطفل ٌمكن تحدٌده من جدٌد خالل ثالثة شهور بعد 



  2 
 

 

 

تدشٌن الحضانة المشتركة. بدًءا من العام السادس ٌجب أن ٌلتحق الطفل بعملٌة تغٌٌر االسم، وهذا ٌعنً وجوب إشراكه فً 

  ³ذلك.
 

 

)خطوط القرابة ودرجتها( بالنسبة لألطفال، الذٌن لم ٌتزوج والداهم، فً شًٍء عن عالقات القرابة عالقات القرابة .  ال تختلف  5

 من قانون حقوق المواطنٌن(.  1589لألطفال من أبوٌن متزوجٌن )انظر فً ذلك المادة 

  

لزواج أو من خالل بٌان الحضانة(، .  لو أن الوالدٌن، الذان ُكفلت لهما الحضانة األبوٌة بشكٍل مشترك )سٌان كان ذلك من خالل ا 6

من  أن ُتنقل إلٌه الحضانة األبوٌة أو جزٌء منها بشكٍل فردي  ال ٌعٌشان منفصلٌن بشكٍل مؤقت، فإن كل واحد منهما ٌمكنه طلب 

 جانب محكمة األسرة. تتم إجابة الطلب بالقبول، طالما 

 الرابع عشر ورفض عملٌة النقل، أو "وافق طرُف األبوة األخر، إال لو كان الطفل قد أكمل عامه 

 م الطلب، مع راحة الطفل كأفضل ما ٌكون." )انظر فً هذا ٌُتوقَّع أن ٌتناسب إلغاء الحضانة المشتركة ونقلها إلى ُمقدِّ

من قانون حقوق المواطنٌن(. هذا ٌعنً أن الوالد غٌر المتزوج أًٌضا ٌمكنه فً ظروٍف محددة الحصول  1671المادة 

 ضانة األبوٌة للطفل المشترك. على الح

  

مة للشباب، الحصول على  7 . هذه الحصول على المشورة فً مسائل األبوة أو االنفصال.  ٌحق لألبوٌن فً إطار المساعدة الُمقدَّ

ل المشورة ٌفترض بها أن تدفع الحٌاة المشتركة بٌن األبوٌن وتساعد فً حل الخالفات واألزمات أو تقدم الدعم فً حال انفصا

من قانون  17األبوٌن وتخلق حالة من المسؤولٌة من جانب الوالدٌن تعنى دائًما براحة الطفل ومصلحته )انظر فً ذلك المادة 

م هذه المشورة فً مسائل الشراكة الحٌاتٌة واالنفصال من جانب الهٌئة االجتماعٌة KJHGمساعدة األطفال والشباب ) ((. وُتقدَّ

 شارات السٌكولوجٌة. ( أو هٌئة االستASDالعامة )

  

، تنتقل الحضانة األبوٌة إلى طرف األبوة المتبقً على ُتوفًِّ أحد الوالدٌن.  إذا ما ُكفلت الحضانة األبوٌة لألبوٌن بشكٍل مشترك، ثم  8

قٌد الحٌاة. وإذا ما توفًِّ طرُف األبوة، الذي كان ٌمارس الحضانة األبوٌة بمفرده بعد االنفصال أو الطالق، فإن محكمة األسرة 

من قانون  1681لك المادة تنقل الحضانة األبوٌة إلى طرف األبوة المتبقً، إن لم ٌتعارض ذلك مع راحة الطفل )انظر فً ذ

 حقوق المواطنٌن. 

  

، بغض النظر عما إذا كانا متزوجٌن أو ال. واألمُر نفسه ٌنطبق التعامل مع كال األبوٌن.  وٌندرج ضمن راحة الطفل فً الغالب  9

نمو الطفل.  على التعامل مع األشخاص األخرٌن، الذٌن ٌرتبط بهم الطفل، إذا كانت إقامة هذه العالقات ضرورٌٌة من أجل

 وٌحُق للطفل التعامل 
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ٌُكفل له ذلك. ٌجب على الوالدٌن أن ٌتوقّفا عن كل شًٍء من  مع كال األبوٌن؛ كُل طرٍف من الوالدٌن ملزٌم بالتعامل مع الطفل و

ب من عملٌة التربٌة. إذا ما سبَّب االنفصال بٌن األبوٌن مشكالٍت  ٌُصعِّ شأنه أن ٌضر بعالقة الطفل مع طرف األبوة األخر أو 

ٌمكن االستعانة حٌنها بالعروض االستشارٌة التً تقدمها مصلحة الشباب أو هٌئاٍت اجتماعٌة أخرى.  فً التعامل مع األطفال،

 فً حالة الضرورة ٌمكن إشراك محكمة األسرة، حتى تقّرر بشأن التعامل مع الطفل. 

 

 

. واألمر نفسه ٌنسحب مع الطفلٌُكفل لهم أًٌضا حق التعامل  األجداد واإلخوة. إذا كان ذلك ٌصب فً مصلحة راحة الطفل، فإن 11

على زوٍج حالً أو سابق ألحد طرفً األبوة، ٌكون قد قضى مع الطفل فترًة زمنٌة طوٌلة فً حٌاٍة منزلٌة مشتركة، كما ٌنطبق 

 على اآلباء بالتبنً. 

  

ات، التً تعتبر مهمًة للغاٌة المناسب. عندما ٌعٌش الوالدان، الذان ٌمارسان الحضانة المشتركة، بشكٍل منفصل، ٌلزم علٌهم عند 11

، أن ٌتوصال إلى حالٍة من التفاهم المتبادل بٌنهما. أما فً حالة مناسبات الحٌاة الٌومٌة، فإن طرف األبوة الذي ٌقٌم بالنسبة للطفل

 من قانون حقوق المواطنٌن(.  1687aحتى  1684، و3، الفقرة 1626معه الطفل، هو من ٌقرر )انظر فً ذلك المواد 

  

ٌسعدنا اإلجابة عنها أثناء أوقات عملنا أو حسب  أسئلٌة أخرى، . إذا ما كانت لدٌكم حول مسألة الحضانة األبوٌة )المشتركة( 12

ا. ٌمكنكم التوّجه إلى:  ًٌ  االتفاق هاتف

 :3951-293هٌئة الخدمة العامة، شمال مانهاٌم، السكرتارٌة، هاتف  

 :6835-293هٌئة الخدمة العامة، جنوب مانهاٌم، السكرتارٌة، هاتف  

 :3587-293قسم الرعاٌة والوصاٌة، السكرتارٌة، هاتف  

  

 تقوم السكرتارٌات بتوصٌلكم إلى الموظف/ة المختص/ة. 

  

¹  1626انظر فً ذلك الموادa  1626حتىe  ٌولٌو  11من قانون حقوق المواطنٌن فً النسخة السارٌة منذ

1998 . 

²  من قانون حقوق المواطنٌن.  1الفقرة  1626انظر فً ذلك المادة 

³  من قانون حقوق المواطنٌن.  1618حتى  1617انظر فً ذلك المادة 


