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Deutsche Botschaft                                                     لمانيةألالسفارة ا  

Kairo                                                                                                القاهرة 

 

  

  توثيق ارشادات بشأن

حضانة وال الوالية بحق االقرارافقة/ / االقرار بالمواثبات النسبشهادة   
 

 (٢٠١٩ نوفمبر)إصدار:                   

 

 

 فيكون متزوجينما إذا كان األبوين غير  حالة في هبين األبوين فإنالشرعية قيام الزوجية  حالما هو عليه األمر خالف ب

 النسب اثباتألبيه يتعين القيام بما يطلق عليه نسب الطفل  . وإلثباتعند الميالد غير ثابت قانونا  نسب الطفل إلى األب 

بإثبات قيام األب باإلضافة إلى  ولكي ينتج هذا االقرار آثاره القانونية يتعين كون في صورة محرر عام موثق.والذي ي

 .بالموافقة على اثبات النسب األم تقرأن  نسب الطفل

            .ويض الغير في هذا الشأن()وال يجوز تف قرينالم  من شخص هذا االقرار ال يجوز إال إذا صدر  جدير بالذكر أن

لحصول على التأشيرة ل والذي يمكن المطالبة بتقديمه عند التقدم الوالية والحضانةبحق  االقراريسري نفس األمر على 

عة قسم من عدمه يرجى مراج والوالية بغرض لم شمل األسرة. )لالستفسار عن ضرورة تقديم االقرار بحق الحضانة

 visaالتأشيرات بالسفارة:  

 

األبوين في أمام الموظف المختص بالشئون القنصلية بالسفارة. أما في حالة إقامة  معا  يمكن لألبوين تقديم اقراراتهما 

ويقع االختصاص  .على حدة كل اقرارهلكل منهما تقديم  )أحدهم في مصر واآلخر في ألمانيا( فيمكن أيضا   أماكن متفرقة

الطفولة مكتب رعاية لومكتب األحوال الشخصية لا الشأن في ألمانيا إلى جانب مكتب التوثيق في األحوال العادية في هذ

 .طالما كان الموعد محددا   موعد الوالدة قبلإقامة مقدم االقرار في نطاقه. كما يمكن تقديم االقرار  لالذي يقع مح والنشء

 

نرجو من وعليه  .فقط بتحديد موعد مسبق ستغرق وقتا  طويال  فيكون القيام بهثيق االقرار يالترتيب إلجراء تووحيث أن 

سم ، بل نهيب بكم مراسلة قمواعيد على شبكة االنترنتالحصول على حضراتكم عدم تحديد موعد من خالل برنامج 

 .passstelle@kair.diplo.deالجوازات من خالل البريد االلكتروني على العنوان التالي: 

 عدة أسابيع.  بعدكما نرجو منكم مراعاة أنه نظرا  لألعداد الكبيرة فإنكم في األغلب سوف تحصلون على موعد 

 

عن طريق  كاملةلدي السفارة أو ارسالها  المستندات المطلوبة أوال  جدير بالذكر أنه قبل تحديد الموعد يتعين تسليم كافة 

 بالماسح الضوئي )السكانر(. لبريد االلكتروني بعد نسخها ا

 

 . ل كافة المستنداتوأصإحضار  الحضور للموعدنرجو عند كما 

 

 

 يتعين ارسال المستندات التالية:وفي العادة 

 

 بوين:صور من جوازات سفر األ -١

 

نية من قبل المترجمين إلى اللغة األلما أن تتم ترجمتهاإذا كان أحد األبوين يحمل بطاقة تحقيق شخصية مصرية فيتعين 

  .السفارة. تجدون قائمة بأسماء المترجمين المعتمدين على صفحة السفارة على االنترنتالمعتمدين لدى 
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 :صورة من شهادة ميالد الطفل -٢

 

وتوثيقها  سفارةال لدىن ترجمة شهادات الميالد المصرية إلى اللغة األلمانية لدى أحد المترجمين المعتمدين يتعي

  إجراءات التصديق.ارشادات بشأن  قسم التصديقاتتجدون على صفحة  عليها لدى السفارة األلمانية. والتصديق

 

أما إذا كان الطفل لم يولد بعد فنرجو منكم تقديم شهادة طبية توضح الموعد المتوقع للوالدة. في حالة إصدار هذه الشهادة 

 ى ترجمتها إلى اللغة األلمانية.باللغة اإلنجليزية فال حاجة إل

 

 بشأن العناوين المسجلة لألبوين وللطفل في ألمانيا.بيانات دقيقة  -٣

 

 (في الوقت الراهنو الطفل والدة)عند  الحالة االجتماعية لألبوين -٤

بعدم الزواج )على سبيل في هذه الحالة يمكن تقديم اثبات  .اثبات الحالة االجتماعية لألمإذا كان الطفل لم يولد بعد فيتعين 

، أو تقديم (أو مستخرج قيد فردي موضح فيها الحالة االجتماعية إضافية الثبات محل السكنشهادة المثال من خالل تقديم 

أما إذا كان الطفل قد ولد بالفعل ويحمل شهادة ميالد ألمانية  غير مثبت فيها والد الطفل، فال  .سابقلزواج  وثيقة طالق

وبخالف الحال فيما  .كما يتعين ذكر الحالة االجتماعية لألب .لألم الحالة تقديم ما اثبات للحالة االجتماعيةيتعين في هذه 

 يتعلق باألم فيتعين تقديم اثبات على ذلك لكن عند طلبه.

 

االقرار  / أوو اثبات النسبعلى  موافقة األموالتي تمت في ألمانيا/  اثبات النسبصورة من شهادة إذا اقتضى األمر  -٥

 .والوالية بالحق في الحضانة

 

 

أحد وذلك في حالة عدم حصول  )شهادة التجنساأللمانية  األبوينتفيد جنسية  إضافية شهادةإذا اقتضى األمر  -٦

  على الجنسية بالميالد(. الوالدين

 

 

 :اثبات النسب وحق الحضانة والواليةاستمارة مستوفاة البيانات حول  -٧

 تستغرققد  التيهو توجيه حضراتكم لكل المستندات المطلوبة واالجابة عن االستفسارات  ستمارةاالالهدف من هذه 

 االجابة عنها وقت طويل.

 ، وكذلك ارفاق تلك القائمةباللغة األلمانيةالقائمة بعناية ب اإلجابة على األسئلة الموجودةلهذا نرجو من حضراتكم 

 لسفارة.إلى ا البريد االلكترونين خالل مباألوراق والمستندات المطلوبة وتقديمها 

يمكن مأل االستمارة على جهاز الكومبيوتر بسهولة. تجدون هذه االستمارة أيضا  على الصفحة الخاصة باإلرشادات 

 الخاصة بإثبات النسب وحق الحضانة والوالية.
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