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محضر بشأن إعالم قبل االعتراف باألبوة أو باألحرى قبل اإلقرار باإللتزام بالنفقة
ق ا الموثّقااعل ا االموياا..............لموثّوااّ.ل......لقا ا لم تاافمبل ا ّ ل لمإلوتااممال ونفقااول اق ا قلووق ا ّ ل
م وث يل خصّصلموطف ............لموثّوّ .........ث ليوي :ل
إ هلق.لتمللإ اغيل وثّ .لموفسثيلووّ  .لكث ليوي :ل
كثا ل ااهلقاا.لتااملإ اغاايل أ ااهل ثجااف.لواا .قلمإلقاافمقلاا لوااوولالقرابةةةل اا.الموطفا ل .ناايلسااتنّ ل لياّلغ لق
وإلوتممال جث.علموتاع تلموق ّ .ولموثتعوقول هذهلموصوو،ل ذوكليتّجبل وايل.ااعل فقاولووطفا ل إاملوامالم افل
إوىل ل ع.لسالموفش.ل يضل ق،ل إلض اولإوىلاوكليحعل الموطف ل ن.لموح جول لتط وبل ستف.م.ل ص قيفل
موّ  .ل مونفقولقا ل ع.لموّ ، .ل تظ لموثط واول حعلمونفقاولق مثاولاايللا لشاف ل ع.ناول اواكل حا.ل  .اىل
وث .لقاقول ّمال ع.لموّ  . .ل
ق
الخاللم تفمبليصاحلموطف لوريثيلموشف ي.ل يحعلويلالتعاملل اعلموطفا ،لاضاال اال ناىل كاّ ل
لوتم قل يضل قل فعا لاواك.ل يثناالوثحنثاولم ااّمللموشخصا.ول لتانظملموتع ا ل اعلموطفا لاايلا واول جاّ.ل
ــممع،ل ليثنالمستاع .هل لتح.ي.هلإ ل شف لق ّ .ول ع.نو.ل ل
يحااعلو ا الموا وغااولسااالموفشاا.لحةةح حضةةا ةلموطف ا ل ثفف.ها ل صاافول س ساا.و،لااايلاا للك ا لم ااّم لغ.اافل
تاام ج.ا،ل يشااتف لاااعلموف يااولموثشااتفكولإ ل ون اتل ا ل كااذوكلم ال صااّق ل ّققااولقسااث .قل أ ن ا ل فياا.ل
ث قسولموحض ول ع ق.ل تا .لموحض ولموثشتفكولإ ث قلووق ّ لإاملتم جتلم ا .ل
إ ل ا.ثنالوثحنثاولم ااّمللموشخصا.ول لتنقا لموحضا ولم ّياولكو.ــاـل قل لجمم.ــاـل قلوا ال لوايل شا قكول
عه ل لويل ثفف.يل ن قءل وىل وبل ال ا.لم ّيا،ل وث ل للاوكلم فل ليتعا قضل اعل صاوحولموطفا .ل
يففضلهذملموشف ل الق ّ .ل ق،ل ن .ل تق.الووثحنثاول طوابلونقا لموحضا ولم ّياولوايل وا ال ش قكــاـقو،ل
ن .ل لتقّالم ال تق.يمل سا بل ع قضولوذوك،ل إ لا فلينّ لغ.فل مضح.للل ل
س.حث لموطف ل ا.م.ل قلاسة م الك ساملوع موتاهل نا.لمواّ . .ل ا لاايلا واولموحضا ولموثشاتفكولووطفا لايا.تمل
إسن .لوقايلموع مويل لوقبلم الووطفا ل عا.لموتشا قل .نايل .نها .ل إ لتاملم تفا عل واىلموحضا ولموثشاتفكول
قتلتيج .لموّ ، .لايأتّوىل ل م التح.ي.لمسامل مواولموثّواّ.لاايل صاوحولم ااّمللموث. .او،ل ا لإاملوامل
تخذلقافمقمقل مضاح قلاايلهاذملموشاأ ،لايا.تملإ ا  .لهاذملم افل اف ل خافالل االخااللمإل اا لموثّقاعل ا ال
صوحولموشّؤ لموصح.ولايلغضّ لشهف.ل ل
ق
لإاملتمللإسن .لمسمل موولم الووثّوّ.ل .ميــــــ لول المون ا.ولموق ّ .و،لونّ ه لموح ضنولموّا ..لووطفا ،ل تاملل
ع.ه ل نحلاعلموحض ولونالموطافا.ا،لا.حاعلوايل وا التغ..افلمسامل مواولموطفا ل اف ل خافاللخااللقاقاول
شهف.ل ايلجث.علم اّمللا لتح.ي.لمسملموع موولووطف لموثتفعل و.هل نا قءل واىلموحضا ولموثشاتفكول .ننا ل ل
يثنالموطعالا.ه،ل ييفيلهذمل يض ل وىلجث.علم ف للم خفيالموثشتفك.ال .نن .لل ل
ق
يثنالووطف ل ليتيثيل سثيلا.ث لوّلك تلم الهيلموح ضولموّا ..ل ن .ل كّ ل ا ل تفهثا لواذوك،ل ياتمل
اوكل الخاللإ ا لس قيل الا.ثلموشن لو ال نيل ال صوحولموشاو لموث. .او.ل س.صااحلم تفماايل
ّ لس قيلموثفعّللاقطل ن .لتوافح األمل شن ل ّقلع.ل لإاملوملتيتطعلم ال ث قسولموحض ولم ّيو،ل
اق،لا لهذملم فلييتومالإ ا ه لموثّماقول وىل ثثوه لموق ّ ي.لاضاقل اال ل ّماقاول
كأ لتنّ لق وف ل ث ل
موطف ل تفمايل ّ لتنّ لإومم .و.ل سّبليتملتّض.حلاوكل الخالل ثثوهلموق ّ ي،لكّويلم فل وىل
سا .لموثث ل.ل لإاملك لموطف لياوغل الموعثفل كثفل ال14ل ق،لا لهذهلموثّماقوليثنال لتاتمل االخاالل
ّماقول ثثوهلموق ّ ي.ل
ليثنال صفولقم.ي.ول لينّ لم تفمبل ا ّ لسا قيلموثفعاّل،ل وثا قل ل اّ لشاخ لآخافل لتامملل
س قيول المون ا.ولموق ّ  .لوق،لوم جلم ال وىلسا .لموثث ل.ل وّل لموطف ل و.ل ع.لاتحلإجافمءلقضا.ولموطااعل
.الم ّ يا،لا هليثنالوفج ل خفل ليقفل ّ .لونالهذمليجبل ليح.ثل وىل قصاىلتقا.يفلاتاىلم تها ءل
ال ال ف الانملموطاع.ل اايلهاذهلموح واوليصااحلم تافمبل ا ّ لسا قيلموثفعاّلل ثجاف.ل لتّماقا ل–ل
كذوكلموم جلموي عل–ل ذوكلو ال( يناغيل ليح.ثلاوكلضاثال ا .لموعا ا .ل ل ساتط.عل ل عاال صافول

قم.ي.ولايلم تفمبل ّ .ل ويلموحعلايلموطعال واىلاواكل شان لمساتثن ميل نا .ل ليصااحلم تافمبل
ع.ل الس قيلموثفعّل،ل يفجعلاوكل وىلسا .لموثث للإوىل لموثّماقولمواز ولوذوكل لتممللغ.فل تّماف .ل ل
يثنننىلالطعن في األبوة قضائيا،لإامل وثتل ظف بلتنفيلهذهلم ّ ،ل ليجّزلهذملموطعالإ لايلغضّ ل
سنت.ا .ل تا .لهذهلموث .ل ثجف.ل عفاتيلموظف بلموتيلتنفيلهذهلم ّ .ل يثنال يض لون ل االموطفا ل لم ال
ليطعنّملايل اق.ولم ّ  .ل
يتمل فيلم ّ ل أقفلقجعيلاّقلإقا تلموقض ءل لموثعتفبل هلو.سلهّلم ب،ل يـاـع.لم تافمبلغ.افل ااذل
إاملخ وفلتشفيع تلموق ّ لموث .يلم وث ي،ل لومليثضل وىلتياج.وهلاايلموياج لموثا .يل كثافل االخثاسل
سنّمت.ل ايلا للك ل ا.لم فمبل ل كثفليحث لجنسية أجنبيةلاا لمإل تافمبل ا ّهليثناال ليناّ ل
وهلم قفلموق ّ يل اق قلوق ّ ل ا.هم،ل يتعوعلم فلهن ل وىلسا .لموثث لل ـلم سمل لجني.ولموطف .لل ل
لايلا وول .الموت.قالاايلهاذملم افلا اهل االموثثناال وابل عوّ ا تل االموياف ق لم جنا.اولوا.اللمو .واول
موثعن.و.ل ايلإ قلإ ن  .تلهذهلمويف ق لا هليثنالو .ممفلم اّمللموث. .اول ليقّ اّمل ا إل اعل واىلتواكل
موثعوّ ا ت.ل ااالخاااللمإلقاافمقل ااالموج اابلم وثا يلاا ل فا لم الم جنا.ااوليحصا ل ثّجاابلاوااكل وااىل
موجني.ولم وث .و .ل
ق
قغبل يض لايلمإلوتمما بدفع النفقة ،يصاحلهذملمإل ا لموثتعوعل ونفقولس قي ل ثجف.ل لينّ لمإلقفمقل
ّ لق.ل واحل اذمل.ل ومل نيل .يال .اعلمونفقولموشف .ولووطفا لمواذيلواهلموحاعلا.ها .ل ا لهاذملمإلوتاممال
ا ااهلوااالينتهاايل اوااّالموطف ا لسااالموفشاا،.ل اوااكلإاملك ا لموطف ا ل تّمجاا.مقل وااىلسااا .لموثث ا للااايلموثفاوااول
موتعو.ث.و؛ل وذوكلا هلو.سل ياثّا ل هاذملم افل .ل ّماقاول ك.ا لموطفا ل اأ ليقتصافلمإلوتاممال ا.اعلمونفقاول
موثّقعل ن.ل وّالسالموفش.لاقط.ل ل
ن لهذملموطف لموق وافلمواذيل ليقطاال عايلاايلموثنامل،ل ليختا قل ا.المونفقاولموث تاول(موثقا.ق ل ا.ال
مونفقولموثتغ.ف ل(مونياولموثئّيولوح.ل  .يل ع.ال المونفقو .ل موح.لموق ّ يلم  .ىلوونفقوليتملتح.ي.هل الخالل
ق.مقلموثاوغلموثعفيل الموضفممبل موثخص لو ف لل موثنصّصل و.هل اقا لوقا ّ لموضافممب؛لاعنا .ل
يم.م.لهذملموثاوغلموثعفيل الموضفممبليفتفعل اق لوذوكلموح.لم  .ىلموق ّ يلوونفقاو،ل هاذملمإلقتفا علموحا ويل
عوّال ونياولويل .ل
تيتخ.ال ا لم ف للموثخصصولووطفا لوتغط.اولموح جا تلموث و.او،ل ثا ل لموطفا ل لياممللق وافلمق،لاا ل
صفل ا لم ف لليتملتح.ي.ه لاقطلوهذملموغفض.ل هذمليف ..يلايلتقو .لمإلوتاممال وا.اع،ل اواكل لم ال
تي همل نفسلموق.قل حصته لايلمونفقول الخااللق يتها لووطفا ،ل اعل واّالموطفا لساالموفشا،.لا اهليجابل
وىلم ال يضا ل لتتحثا ل اعلم بل فقا تلموح جاولمونق.ياولووطفا ،ل اواكل االخااللموثشا قكولاايلموثقا.ق ل
موثث قوو،ل اوكل ونظفلإوىلمو.خ لموذيليثناالايا هلونا ل افبل االم اّيا.ل يثناالايا بل.خا لموطفا ل
موخ صل هل–ل ال وىلسا .لموثث لل .للموتعو.مل ل ي  .لموق ّ لمإلتح .يلو .ملموتعو.مل–ل ق.ا.هل واىلهاذهل
موح جو،لكث ليح.ثلتث قل علمإل ولمون وولو ف ل.ل ل
ج بلمونفقولموج قيوليثنالوطفويل ليط وبل يض لبحاجة أكثر من المفروض،ل وىلسا .لموثث للايلا وول
موثفض،ل ايل عضلموح تلموثع.نوليثنال ليطوبل يض قلا جولخ وو،ل اوكل ن .لتظهفلا جول فتفعول
وىلغ.فلموثعت .ل ليح.ثلهذمل تظ ا،ل ليثنالوونفقولموع .يول لتغطيلهذهلموح جو.ل يوحعل اذوكل يضا قل
تغط.ولمات .ج تلموفض.ع.ل
يثنالوطفويل ليطوبل نيلالنفقة بأثر رجعي بداية من الوالدة،لا.ثلإ لك لهن كل سا بلق ّ .ول عاول
التنف.ذلمونفقو.ل ث ل هلاتىلموّ.التّمافتل شخ صل لجه تل خافال،ل االاواكل واىلساا .لموثثا لل م بل
موق ّ ي ل صوحولموشو لم جتث .ول صوحولق يولم ف لل موق وفيا،لق اتل تقا.يملمونفقاولوطفواي،ل
ا ل طواهلتج هيلم تق ل المآل لاص .مقلإوىلتوكلموجه ت.ل ليثننناىلاتاىلمآل ل ل وتامالإوتمم ا قلتّق.ق.ا قل
و.اعلووطف .ل ل
ق
اق قلووق ّ لموث .يلم وث يل وتمال يض لباإلعالمل–لل ن قلءل وىل وبل–لكا لسانت.ال اال ااّمويلموشخصا.ول
موث و.و،ل وث قل لهذملضف قيلوتع..ال طوبلمونفقاو.ل قاا لم قضا ءلمويانت.اليثناال ليياتعوملاقاطل نا .ل

يص.عل أ لموثوتمال ا إل االمكتيابلا.ثا ل عا.لإيافم.متل واىل صافول س سا.ول لاصا ل واىلقاف ل خافال.ل
يثنال ليتملتنف.ذل طوبلم ستعاال الخاللتق.يمل وبلوثحنثولم اّمللموشخص.و.ل ل
إاملتغ..فتلا جول فقولموطف ل لتغ..افتللف اايلموثع.شا.ول(موا.خ ،لموح واولم جتث .اولإوان ،ليثناال–لإامل
مقتضتلموضف ق ل–لووطف ل لويل ل ط وبلبتغيير مقةدار النفقةة،ل يثناالتنف.اذلاواكل تقا.يمل وابلوثحنثاول
م اّمللموشخصا.و.ل يثناالموق.ا ال تياّيول .ياولخا قجل طا علموثحنثاو،ل اواكل اال جا لتجنابل صا قيفل
موثحنثو،ل وىل ليتملاوكلقا لشف علموثحنثولايلموقض.و.ل ل
ثّجاابلهااذملموتّق.ااعللواامال فياايلبالتنفيةةا الفةةور لوااذوك،ل إاملواامل قاامل تأ.يااولمونفقااولموثيااتحقو،لا ااهليثنااال
اقل
موحجملموفّقيل وىلقف تيل ل وىل جفيل ل افاللقمتاايل لموحجامل واىل يلإيافم.متل خافال.لاضا ل
الاوكلا اهليثناالووطفا ل ليطوابلاّمما.لتاأخ.فل واىلموثياتحق تلموثتاأخف ،لتواكلموتايليثناال لتتجا زل
ّضّحل ياولموـلل5لايلموث مول اق قلوثق.مقلموثع.للم ويلمويا قيلاايلموّقاتلموحا وي.ل يثناالموعقا بل واىل
م ته كلموثتعث.لوإلوتممال ونفقول غفم ول و.ول ل وحاسلموذيليص لإوىلقااثلسانّمت.ل ؤكا.لا.ثا ليوايل–ل
اياث لتملإ ا يل اهل–ل نىلمستوثتل يخول الهذملموثحضف .ل
ايليّا ..................................ل
ل
ل______________________________ ______________________________
تّق.علم بل تّق.علموثتفجم ل
مستاالموّق.قولموثذكّقهل اهل و..ل م تث .لموتّق.علموخطي.ل ل
ايليّا .........................ل
ل
______________________________ ل
تّق.علموثّقع ل

