
 معلوماٌت لألمهات، الالتي لم يكن متزّوجاٍت من األب عند ميالد طفلهن 
 

 

جًة من األب عند مٌالد طفلها، المشورة والدعم.  م لألم، التً لم تكون متزوِّ لقد نحُن نوُد من خالل هذا، بصفتنا مصلحة الشباب، أن ُنقدِّ

، فٌسعدنا تلبٌة رغبتكن.  ًّ جمعنا لكن بعض المعلومات األولٌة، التً ٌمكنكن قرائتها فً هدوء. وإذا رغبتن فً إجراء نقاٍش شخص

 االتصال بالموظف/ة المختص/ة فً مصلحة الشباب،كً تتفقن معه على موعٍد وتحددن مكان النقاش. نرجو منكن 

  

 الرعاية لطفلكم 

  

ٌمكنكن طلب "رعاٌة" لطفلكن من مصلحة الشباب مجاًنا. فً إطار هذه الرعاٌة ٌمكننا أن نساعدكن وطفلكن فً إثبات األبوة. ٌمكن 

ق علٌها أو ٌلزم حٌن الضرورة إثبات األبوة من خالل  أن ٌحدث هذا إما من خالل االعتراف ًّ للوالد بواسطة وثٌقة ُمصدَّ الكتاب

إجراءات تقاضً. وفً إطار الرعاٌة ٌمكنكن تلقًِّ الدعم عند المطالبة بحقوق اإلعالة وتنفٌذها. وٌمكن حسب الرغبة قصر الرعاٌة 

ط. وللحصول على الرعاٌة عن طرٌق مصلحة الشباب ٌكفً التقدم بطلب على إثبات األبوة فقط أو على المطالبة بحقوق اإلعالة فق

ا. وال تنحصر الحضانة األبوٌة من خالل الرعاٌة. كما ٌمكنِك طلب هذه  ًٌ كتابً. وسوف ٌتم إنهاء الرعاٌة، ما إن تطلبوا ذلك كتاب

 الرعاٌة أًٌضا قبل مٌالد طفلك وكونك ستصبحٌن أًما عما قرٌب. 

  

 بوة أهمية إثبات األ

  

الد إذا لم تكونً متزوجًة من األب عند موعد مٌالد الطفل، فإن األبوة ال ٌمكن إثباتها من ثم وفق اللوائح القانونٌة إال عندما ٌعترف الو

باألبوة من خالل وثٌقة أو عندما ٌتم الحكم بذلك من خالل إجراءات تقاضً. لكن على أٌة حال ٌكون إثباُت األبوة أمًرا ذا أهمٌٍة 

لطفلِك ولِك أًٌضا. من خالل سرٌان إثبات األبوة ٌحصل طفلك على حقوق اإلعالة والمٌراث والتقاعد أمام الوالد. وإذا كان علٌِك أن 

تطلبً مساعدًة اجتماعٌة أو قرض إعالة أو إعاناٍت اجتماعٌٍة أخرى، فسوف ُتسئلٌن عن والد الطفل. وعندما ٌكبر طفلك، سوف ٌرٌد 

ًّ هو أمٌر بالغ األهمٌة لكل شخصمعرفة من هو والد  ه. إن معرفة األصل العائل
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. وإذا كنِت ترٌدي مشاركة والد الطفل فً الحضانة األبوٌة )من خالل بٌان حضانة(، فالبد لذلك من  ًّ للشعور باألمان الداخل

االعتراف باألبوة ُمسبًقا. نحُن نوصً بأن ٌتم إثبات األبوة مباشرًة بعد الوضع. إذ أن إثبات األبوة المتأخر ٌمكن أن ٌكون محل 

 عالة الُمستحقة عن الفترة الماضٌة. خالف وٌتسبب فً ضٌاع اإل

  

 إمكانيات إثبات األبوة 

  

ٌمكن لوالد طفلك أن ٌعترف بأبوته من خالل وثٌقة ٌتقّدم بها مجاًنا إلى مصلحة الشباب أو إلى مصلحة األحوال المدنٌة. على أن هذا 

والدة الطفل. إذا لم ٌرد والُد الطفل التحّرك لالعتراف  االعتراف ٌستلزم موافقة األم. كما أن االعتراف باألبوة ممكٌن أًٌضا من قبل

 بأبوته، فٌمكنِك تقدٌم شكوى لدى محكمة األسرة طلًبا إلثبات األبوة. وتسعد مصلحة الشباب بتقدٌم الدعم لِك أثناء ذلك. 

  

 التعّهد بالوفاء بمتطلبات اإلعالة 

  

ٌُحد ٌُنصح بأن  ا فً وثٌقة. وبدالً من اإلعالة ٌمكن أًٌضا االتفاق من أجل تأمٌن حق اإلعالة حٌال الوالد،  ًٌ د هو إلتزامه باإلعالة كتاب

على تعوٌض لمرة واحدة. وٌمكن استصدار وثٌقة اإلعالة من مصلحة الشباب مجاًنا )حتى ما قبل ٌوٍم واحد من عٌد المٌالد الحادي 

 والعشرٌن للطفل المستحق لإلعالة(. 

  

 الحضانة األبوية المشتركة 

  

إذا لم تكونً متزوجًة من والد الطفل، فإن حق الحضانة األبوٌة الوحٌد ٌعوُد إلٌِك. تشتمل الحضانة األبوٌة على حضانة الشخص 

ًّ الجدٌد ٌكون من الممكن، أن تمارسً حق الحضانة األبوٌة باالشتراك مع الوالد  دونما  -وحضانة الممتلكات. وطبًقا للوضع القانون

ٌُعرف باسم بٌان الحضانة. هذا البٌان ٌمكنِك إصداره مجاًنا فً مصلحة الشباب. إذا زواٍج بٌنكما. ومن  أجل ٌجب علٌِك إصدار ما 

ٌَّن علٌِك االنفصال عن الوالد الحًقا وترٌدان نقض الحضانة األبوٌة المشتركة، فال ٌكون ذلك ممكًنا إال من خالل قرار محكمة  ما تع

ألبوٌة إلى كل واحد من األبوٌن بمفرده، إذا ما وافق طرُف األبوة األخر، إال لو عارض الطفُل األسرة. من ثم ٌمكن نقل الحضانة ا

لة لطفلِك بدًءا من عٌد مولده الرابع عشر. إن نقض الحضانة األبوٌة المشتركة ممكٌن دون  هذه الخطوة. إمكانٌُة الرفض هذه مخوَّ

 ما ٌكون مع راحة الطفل.  موافقة طرف األبوة األخر، إذا كان هذا ٌتوافق كأفضل


