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محضر تعليمات تتعلق بحضانة الوالدين الذين ال تربطهما 

 عالقة زواج

 

وجان؟ ر ي حالة كون الوالدان غير مي 
ر
 من له حق الحضانة ف

  .إذا لم يتقدم الوالدان بطلب حق حضانة الطفل تعتبر األم البالغة وحدها صاحبة حق الحضانة 

  ي
ي هذا الشأن، هذا يعنز

ي حضانة الطفل سويا فعليهما أن يقدما ترصيحا فز
وجان فز ز إذا رغب الوالدان الغبر مب 

ورية لهذا الغرض.  تهما ومساكنتهما ضز كة لطفليهما، وال تعد عشر ي حضانة مشب 
 أنهما يرغبان فز

 يقها بحضور كال األبوين يجب عىل كال األبوين أن يقدما ترصيحا لحضانة الطفل، هذه التصاري    ح يتم توث

ز إال بعد توثيق ز الطرفير كة بير ي الحضانة المشب 
ع فز  جميعا أو عىل حدة، عند تقديم الترصي    ح بشكل فردي ال يشر

اجع عن ترصي    ح قدمه أحد األبوين مسبقا،  ز يمكن الب  ، وحن  ذلك الحير ي
ترصي    ح الحضانة الخاص بالطرف الثانز
اجع يجب إجراءه وتوثيقه  من طرف كاتب العدل.  إال أن هذا الب 

  إذا امتنعت األم عن تقديم ترصي    ح لحضانة الطفل بعد إدالء األب به، بوسع هذا األخبر تحكيم محكمة

كة بشكل كامل  ي قد تأمر بها المحكمة تعليل الحضانة المشب 
ز األمور الن  ي القضية. ومن بير

ز
األرسة إلصدار حكم ف

 ألمر مصلحة الطفل. أو محدود إذا كان من المتوقع أن يخدم هذا ا

  ز ) حضانة األم المنفردة ز الطرفير حق رؤية وزيارة الطفل يظل محفوظا ال يؤثر فيه وضع الحضانة القائم بير

كة(.   أو حضانة مشب 

 

 ماذا يجب مراعاته عند تقديم تضي    ح الحضانة؟

 

  . ي
ي نفاذ ترصيحات حضانة الطفل ثبوت األبوة ورسيانها القانونز

ز
ط ف  يشب 

  .يجب تقديم ترصيحات حضانة الطفل من طرف الوالدين شخصيا 
  .يمكن تقديم ترصي    ح الحضانة قبل والدة الطفل 

  هذه الوثيقة يتم إصدارها عادة بالمجان من طرف مكتب رعاية . يجب توثيق ترصي    ح الحضانة بشكل رسمي

 األطفال والقاضين أو من قبل كاتب العدل. 

 ز ترصي    ح الحض ط أو توقيت،ال يمكن تضمير كة مثال  انة بشر كما ال يمكن للوالدين تقسيم الحضانة المشب 

من خالل تخصيص حق تحديد اإلقامة أو جزء آخر منه ألحد األبوين. يمكن تقديم ترصي    ح الحضانة مرة 
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ز الوالدين.  ز التنفيذ بير كة حبر
 واحدة ويصبح ال رجعة فيه بمجرد دخول الحضانة المشب 

  .ي يرتب حضانة األبوين
ي السابق إصدار حكم قضان 

 يصبح ترصي    ح الحضانة باطال إذا تم فز
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ز األبوين إال من خالل محكمة األرسة.  كة بير  ال يمكن تغيبر حضانة الطفل المشب 

 

؟ ر ي أحد الحاضنير
ر
 ماذا يحدث إذا توف

 

  .ز يعود حق الحضانة إىل الطرف الباق عىل قيد الحياة  عند وفاة أحد األبوين الحاضنير

  ز الوالدين تقوم المحكمة عند وفاة األم بناء عىل الطلب بنقل الحضانة كة بير إذا لم يتم توثيق حضانة مشب 

 للوالد إذا لم يتعارض هذا مع مصلحة الطفل. 

 

ر الوالدين؟كيف تتم الممارسة العملية لحضانة الط كة بير  فل المشي 

 

   .كال األبوين مسؤول بنفس الدرجة عن راحة وعافية الطفل 

  .ز األبوين  القضايا المهمة جدا الخاصة بالطفل تتطلب االتفاق المتبادل بير

  ز الوالدين مثال تلك المتعلقة بدخول روضة األطفال أو ي بير
يجب اتخاذ القرارات الجوهرية بشكل اتفاف 

 المدرسية والصحية أو بتغيبر محل اإلقامة. بالمسائل 

  ي كنفه أن يتخذ بمفرده جميع القرارات المتعلقة بحياة الطفل
يحق للطرف الحاضن الذي يعيش الطفل فز

 اليومية. 

  ي حال تواجده عنده. وبطبيعة الحال نوصي
ي تربية الطفل فز

يتحمل كل طرف حاضن المسؤولية لوحده فز
ه.  بية أحد األبوين يرصز ز بتنسيق شؤون الطفل ألن عدم الرضا بب   الحاضنير

  بوية عند اختالف اآلراء وسوء يمكنكم طلب مشورة مكتب رعاية األطفال والقاضين و مراكز االستشارة الب 

 التفاهم أو اختالف المواقف األساسية. 
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ي مسائل مهمة بالنسبة للطفل
ز
ي تنقل  إذا اختلف ف

اع والن  ز بوسع الوالدان تحكيم محكمة األرسة لفض البز

ي القضية. صالحية اتخاذ 
ي المسألة المتنازع فيها ألحد الوالدين بعد استجوابهم وليست هي من تحكم فز

 القرار فز

 

  ي الحالة العادية يمكنكم القيام
كة، فز من الحكمة ترتيب نفقة الطفل مسبقا قبل الترصي    ح بالحضانة المشب 

ام قابل للتنفيذ لدى مكتب رعاية األطفال ز م فيه األب بنفقة  بهذا اإلجراء من خالل توثيق الب  ز والقاضين يلب 
 الطفل. 

  كة نزاع حول قيمة النفقة النقدية الواجب دفعها يحق ألحد الوالدين إذا ظهر بعد تعليل الحضانة المشب 

: أحد الوالدين الذي يعيش  ي
ي المسائل المتعلقة بالنفقة. هذا يعنز

ي كنفه النيابة عنه فز
الذي يعيش الطفل فز

ي بيته. 
ز
 الطفل ف

طرف يحق له أيضا طلب مساندة مكتب رعاية األطفال والقاضين للنيابة عن الطفل بشكل متخصص هذا ال

 عند المطالبة بمستحقات النفقة. 
 



ه؟  ما هو اللقب الذي يحمله الطفل وهل يمكن تغيير

 

   ي تداببر خاصة أو كذلك
إذا تعلق كل األسئلة القانونية المتعلقة باألسماء قد تبدو صعبة إذا رغب الوالدان فز

. للحصول عىل معلومات دقيقة يرجر االتصال بمكتب األحوال المدنية.  ي  األمر بقانون أسماء أجننر

  ز الوالدين الذين ال كة بير إذا لم تتخذ تداببر أخرى ولم تقم الجهة المعنية بتعليل حق الحضانة المشب 

 تربطهما عالقة زواج فإن الطفل يحمل لقب الحاضنة الوحيدة وهي األم. 

   .كما يمكن للطفل أن يتخذ لقب والده بموافقته وبطلب من األم بصفتها الحاضنة الوحيدة 

  ،كة قبل والدة الطفل يمكن للوالدين خالل شهر بعد الوالدة تحديد لقب الطفل إذا حددت الحضانة المشر

لوالدة حاليا. ويعتبر فيرصحان لدى مكتب األحوال المدنية أن الطفل سيحمل اللقب الذي يلقب به الوالد أو ا

كة.  ي حالة الحضانة المشب 
ي نسلهما فز

 تحديد لقب الطفل من طرف الوالدين ملزما ويشي كذلك عىل باف 

  ز الوالدين بعد والدة الطفل واتخذ له لقبا مسبقا بإمكان الوالدان أن كة بير إذا تم تعليل الحضانة المشب 

انه باالتفاق خالل ثالثة أشهر بعد تقديم ت رصي    ح الحضانة. ويعتبر هذا الترصي    ح ملزما ويشي كذلك عىل يغبر

كة.  ي حالة الحضانة المشب 
ي أوالدهما من نسلهما فز

 باف 
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ز غبر مسموح به. يحق للوالدين عند تقديم ترصي    ح الحضانة قبل الوالدة تحديد اسم  ز هذين األجلير الخلط بير

ي هذا الشأن عبر ترصيحهما به لدى  الطفل فقط خالل شهر ابتداء من يوم والدته،
وبمجرد اتخاذهما لقرار فز

" للطفل.  ي  مكتب األحوال المدنية التعد هناك امكانية أخرى لتغيبر االسم باالتفاق، ألنه ليس ثمة لقب "تجرينر

 

 يؤشر عىل الوثيقة األصلية بتسلم هذه التعليمات. 

 

 اضين   قسم مساندات/توثيقاتنرجو منكم توجيه أسئلتكم إىل مكتب رعاية األطفال والق

  18إىل  9أوقات المقابلة: الثالثاء، الخميس من الساعة 
 (0351) 4 88 47 61الهاتف: 

 beurkundung@dresden.de-beistandschaftenاإلميل: 

 

 

 

 
 هيئة التحرير

 

 النارسر 

 درسدن عاصمة الوالية

 

 رعاية األطفال والقاضينمكتب 

 (0351) 4 88 47 41الهاتف: 

 (0351) 4 88 22 38الفاكس: 

 presse@dresden.de اإلميل: 

 

وتكوالت   مكتب الصحافة، العالقات العامة والبر

 (0351) 4 88 23 90الهاتف: 

 (0351) 4 88 46 03الفاكس: 

mailto:beistandschaften-beurkundung@dresden.de
mailto:presse@dresden.de
mailto:presse@dresden.de


 jugendamt@dresden.de اإلميل: 

 

يد   12 00 20صندوق البر

 درسدن 01001

www.dresden.de 

facebook.com/stadt.dresden  

 

    نحب األسئلة.  115رقم االتصال المركزي لإلدارة 

 

سة األلمانية الخاصة بالشباب وقانون األرسة( بمعالجة هذا النص الذي ضبط تحريره من طرف مكتب رعاية األطفال والقاضين تحرير: قامت د.ي.و.ف )المؤس

 التابع لدرسدن عاصمة الوالية. 

 

 2019يوليو 

 

ونية الم ي عن طريق استمارة خاصة، وعالوة عىل ذلك يمكنكم تشفبر الرسائل اإللكب 
ونز ي تحمل توقيع إلكب 

ونية الن  رسلة إىل درسدن تقدم المستندات اإللكب 

 www.dresden.de/kontaktعاصمة الوالية عبر شفرة س/ميم أو إرسالها عن طريق اإلميالت اآلمنة. للمزيد من المعلومات نرجو منكم زيارة موقع: 

ة، لكن بوسع تعد هذه المادة اإلعالمية جزء من عمل قسم العالقات العامة التابع لدرسدن عاصمة الوالية وال يسمح بتوظيفها ألغراض الحملة االنتخابي

ي توعية أعضائهم. 
ز
 األحزاب استخدامها ف

 

 

mailto:jugendamt@dresden.de
mailto:jugendamt@dresden.de
http://www.dresden.de/
http://www.dresden.de/kontakt

