
 إثبات األبوة
 

 كل طفل یستحق أن یكون لھ أب
 

 
 

 إثبات األبوة
 

یشیر مصطلح إثبات األبوة إلى التحدید القانوني لھویة والد الطفل المولود لوالدین غیر متزوجین. إذا كنت أو في سبیلك ألن 
 تكون والًدا أو والدة غیر متزوًجا، یُرجى قراءة المعلومات التالیة الخاصة باألبوة.

 
 الذي یجب أن یُثبت األبوة من

 
 الوالدان البیولوجیان غیر المتزوجین 
  الوالدان اللذان یتزوجان بعد والدة الطفل 
  (ال یحتاجان إلى موافقة والدیھما)الوالدان المراھقان 
  ،بما في ذلك الوالدین غیر المواطنین والمھاجرین غیر الشرعیین، حتى إذا كان أحدھما أو الوالدان المھاجران

 لنكالھما ال یحمالن أرقام ضمان اجتماعي صالحة. لن تُطرح علیھما أسئلة بشأن حالة الھجرة الخاصة بھم و
تتم مشاركة أي معلومات یتم الحصول علیھا إلثبات األبوة و/أو إعالة الطفل مع إدارة خدمات المواطنة 

 والھجرة األمریكیة
 

 فوائد إثبات األبوة
 

 بالنسبة لألم
 لیات األبویةمشاركة المسؤو 
 التمتع بأمان مالي أفضل لألسرة 
 

 بالنسبة لألب
 إلثبات القانوني للمسؤولیات والحقوق األبویةا 
 میالد الطفلفي شھادة  ظھور اسم األب 
  حق المطالبة بالزیارات و/أو الحضانة الصادر بھا أمر من المحكمة 
 جراءات القانونیة المتعلقة بالطفلحق الرجوع إلیھ الستشارتھ فیما یتعلق بالتبني أو غیره من اإل 

 
 بالنسبة للطفل
 الحصول على سجل قانوني لھویة األب 
 المیالدفي شھادة  ظھور اسم األب 
 الحصول على معلومات حول التاریخ الطبي لألسرة 
 الحصول على دعم مالي من كال الوالدین 
 إلعانات العسكریة من حق الحصول على تأمین صحي وضمان اجتماعي ومخصصات قدامي المحاربین وا

 األب
 حق الحصول على المیراث في حالة موت األب 

 



 كیف یتم إثبات األبوة
 

یمكن إثبات األبوة من خالل إجراء طوعي، وذلك عن طریق التوقیع على إقرار األبوة  ھناك طریقتان إلثبات األبوة.
)Acknowledgment of Paternity, AOPالذي یعني اللجوء إلى المحكمة. ) أو من خالل إجراء قضائي، األمر 

 
 اإلثبات الطوعي لألبوة

 
 بالنسبة لحدیثي الوالدة

 
) بمجرد Acknowledgment of Paternity, AOPإذا وافق الوالدان، یمكنھما التوقیع على إقرار األبوة (

ما قبل الوالدة وفي  متاحة في العیادة الطبیة أو العیادة التي تحصلین فیھا على رعایة AOP. نماذج الطفل والدة
. ال یلزم أن یوقع األب واألم على النموذج في نفس الوقت أو في نفس طفلك المستشفى أو مركز الوالدة حیث یولد

 المكان. 
 

 للمستشفى الطفل بعد مغادرة
 

 الطفلللمستشفى. ینطبق ھذا األمر حتى بلوغ  الطفل یمكن إثبات األبوة في أي وقت بعد مغادرة
 .21 سن الـ

 
. یمكنك كذلك الحصول على نموذج طفلك الذي حصلت علیھ في المستشفى الذي ُولد فیھ AOPكنك استخدام نموذج یُم

 ,NYC Department of Health and Mental Hygiene)من إدارة الصحة والسالمة العقلیة بمدینة نیویورك 
DOHMH) لبشریة بمدینة نیویورك أو مكتب تنفیذ أوامر إعالة الطفل التابع إلدارة الموارد ا 

(NYC Human Resources Administration, HRA):كما أن النماذج متاحة عبر اإلنترنت على موقع . 
childsupport.ny.gov/dcse/aop_forms.html 

  
 المستوفاة والموقعة والمشھود علیھا أو إحضارھا شخصیًا إلى: AOPیجب إرسال نماذج 

 
 یة بمدینة نیویوركإدارة الصحة والسالمة العقل

Office of Vital Records/Corrections Unit – Room 144 
125  Worth Street, Box 4 
New York, NY 10013 

 
 

تقدیم . لن یكون بوسعھم التعامل مع النموذج بمجرد الطفل ال تقم بإعادة النموذج الُمستوفى إلى المستشفى الذي ُولد فیھ
 ارة الصحة والسالمة العقلیة. شھادة المیالد األصلیة إلى إد

 
  

 ال توقع على نموذج إقرار األبوة في الحاالت التالیة:
 قد ُولد بعد الطفل إذا لم یكن 
 للطفل  إذا كان أحد الوالدین غیر متأكد من األب الفعلي 
 متزوجین من بعضھما الطفل إذا كان والدا 
 ألبإذا كانت األم متزوجة زواًجا قانونیًا من رجل آخر غیر ا 
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 إثبات األبوة في المحكمة
 

 یمكن إثبات األبوة في محكمة األسرة في الحاالت التالیة:
 

 إذا لم یتم التوقیع على إقرار أبوة 
 

  إذا كانت األم متزوجة من شخص آخر غیر األب البیولوجي للرضیع. حتى إذا لم تكن على اتصال بزوجھا
ستماع بالمحكمة الستثنائھ وإثبات األب البیولوجي باعتبار أنھ وتعرف أنھ لیس األب، حینئٍذ یلزم إجراء جلسة ا

 ھو األب القانوني
 

 إذا كان الوالدان یلجأن للمحكمة إلجراء جلسة استماع بشأن إعالة الطفل ولم یتم إثبات األبوة بعد 
 

 وجود تشكك بشأن األب الفعلي
  

 ا عدم التوقیع على نموذج إثبات األبوة. إذا كان لدى أي من الوالدین أي شك حول ھویة األب، یجب علیھم
 

، المتاح للوالدین المتزوجین وغیر المتزوجین. اطلب من یمكنك طلب الحصول على اختبار الحمض النووي مخفض التكلفة
أمین سجل الموالید في المستشفى إحالتك إلى أحد معامل والیة نیویورك المعتمدة أو اتصل بمكتب تنفیذ أوامر إعالة الطفل 

)Office of Child Support Enforcement, OCSE نووي . إذا حدد اختبار الحمض ال5008-221-929 ) على الرقم
أو عن طریق إجراء جلسة  AOPاألب، فال یزال الوالدان غیر المتزوجین بحاجة إلى إثبات األبوة من خالل التوقیع على نموذج 

 ، إال أنھ ال یُثبت األبوة القانونیة.البیولوجي استماع بالمحكمة. بالرغم من أن اختبار الحمض النووي قد یُحدد األب
 

 ة العقلیةاألبوة وإدارة الصحة والسالم
 

(أمر من المحكمة یُثبت األبوة) إلى إدارة الصحة والسالمة العقلیة البنوة  أو وثیقة إثبات AOPند إثبات األبوة، یُرسل نموذج ع
) لتسجیلھا. ستقوم اإلدارة بدورھا بمنح الوالدین نسخ ُمعتمدة من شھادة میالد الطفل ونموذج DOHMHبمدینة نیویورك (

AOPاألبوة بعد تسجیل شھادة المیالد، فستُعدل شھادة المیالد لتتضمن اسم األب.  . في حالة إثبات 
 

(كلمة المفترض تعني "المزعوم" أو المعلومات إلى سجل األب المفترض  DOHMHعند إثبات األبوة، تُرسل إدارة 
عبارة عن و ھ PFRسجل  .(New York State Putative Father Registry, PFR)بوالیة نیویورك "المفروض") 
الذین أثبتوا األبوة في والیة نیویورك. تُستخدم المعلومات في قضایا المیراث والتبني وأي قضایا قانونیة  اآلباءقائمة بأسماء 

 أخرى تتطلب إخطار والد الطفل. 
 

 الوثائق التي ستحتاج إلیھا
 

 یمكنكن حالتك االجتماعیة لتحدید ما إذا كان ، ستُطرح علیك أسئلة عطفلك في المستشفى أو مركز الوالدة الذي یُولد فیھ
 كانتإثبات األبوة عن طریق ملء نموذج إقرار األبوة. ستحتاجین إلى إحضار وثیقة الزواج الحالیة أو وثیقة الطالق، إذا 

توقیعك لدیك واحدة. إضافة إلى ذلك، كوني على استعداد إلظھار ھویة تعریف مزودة بصورة، نظًرا ألنھ یجب الشھادة على 
 . AOPعلى نموذج 
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 إلغاء إقرار األبوة 
 
 ، یلزم إجراء جلسة استماع بالمحكمة.DOHMHإلى تقدیمھ  بعد AOPإذا أراد أي من الوالدین إلغاء نموذج  •

 .AOPیحق ألي من الوالدین تقدیم التماس إلى المحكمة إلبطال نموذج 
 قبلتقدیمھ  /علیھا، یجب علیھAOPیع على نموذج عاًما أو أكثر عند التوق 18 /الوالدةإذا كان سن الوالد

o 60  یوًما من التوقیع على نموذجAOPأو ، 
o 60 .یوًما بعد الحاجة إلى االستجابة ألي التماس مقدم إلى المحكمة بشأن الطفل 

 قبل، یجب علیھ تقدیمھ AOPعاًما عند التوقیع على نموذج  18أقل من  /الوالدةإذا كان سن الوالد
o 60 ؛ أو18بلوغھ سن الـ یوًما من 
o 60  یوًما بعد الحاجة إلى االستجابة ألي التماس مقدم إلى المحكمة بشأن الطفل إذا تم إخطار الوالد بحقھ في إلغاء

 خالل إجراء قضائي متعلق بالطفل. AOPنموذج 
أو اإلكراه أو وجود خطأ بعد ھذه الفترات الزمنیة المحددة، یجب على الوالد الذي قدم االلتماس تقدیم إثبات باالحتیال 

 جوھري في الحقائق.
 
  سیُقرر قاضي اإلعالة ما إذا كان یجب إلغاء إقرار األبوة، استناًدا إلى الحقائق المعروضة أثناء جلسة االستماع وما یترتب

بدفع مبلغ  للطفل ملزًما التزاًما قانونیًاالبیولوجي  الطفل. من الممكن أن یظل شخص ما لیس ھو األبأفضل مصالح  علیھ
 األبوة. إثبات إعالة الطفل. لذا یجب التأكد من ھویة األب قبل

 
 بعض الحقائق التي یجب مراعاتھا 

 
الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة، فإن وجود والدین منخرطین في حیاة الطفل یساھم إسھاًما مباشًرا في لوزارة  وفقًا

درات ویقلل من الجریمة واالنحراف ویحد من المشكالت العاطفیة وغیرھا تحصیل أداء مدرسي أفضل ویقلل من تعاطي المخ
واإلھمال ویشكل خطًرا أقل في حاالت االنتحار بین المراھقین. إثبات سوء المعاملة  من المشكالت السلوكیة ویقلل من خطر

 ولكنھ بدایة جیدة.ال یضمن بالضرورة دوام العالقة بین األب والطفل طوال العمر، طفلك  األبوة عند والدة
 

 لمزید من المعلومات اتصل بـ:
 

 أمین سجل الموالید في المستشفى أو منشأة الوالدة التي ُولد فیھا طفلك 
 

  وحدة خدمات التوعیة بمكتب تنفیذ أوامر إعالة الطفل التابع إلدارة الموارد البشریة على الرقم 
929 -221-5008 

 
  4500-788- 212نیویورك على الرقم مكتب الصحة والسالمة العقلیة بمدینة 

 
  :الموقع اإللكتروني إلدارة الموارد البشریةwww.nyc.gov/hra/ocse 

 
 
 
 

 مدینة نیویورك
Bill de Blasioالعمدة ، 

 
 إدارة الموارد البشریة

Stephen Banks المفوض ، 
 

W-549E-A 
12-12-14 
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