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نعيش معًا وال نريد أن نزتوج، 
هل هذا ممكن ؟

نعم. تعيش يف بلجياك العديد من الثنائيات معًا 
دون زواج. نتحدث هنا عن احتاد مبلء اإلرادة. 

فإذا كنمتا ترغبان بالعيش معًا ويوّفر واحدمكا 
لآلخر الضامن املادي دون زواج : ُتمسى هذه 

احلالة بالعيش املشرتك القانوين.
البلدية. بدار  اتصل  املزيد :   ملعرفة 

نعيش معًا كثنايئ ونريد أن 
نزتوج. ماذا جيب أن نفعل ؟

إذا رغبمتا بالزواج، يتوجب عليمكا 
احرتام رشوٌط أربعٌة، يه :

بلوغ سن الـ 18 عىل األقل.	•
أن تكونا متفقني عىل هذا الزواج	•
أن ال مجتعمكا صلة قرابة وثيقة	•
أن ال يكون أحدمكا مزتوجًا.	•

عليمكا إعالن زواجمكا يف دار البلدية اليت 
يتبع هلا أحد الزوجني املستقبليني.

وفق القانون البلجييك، وحده الزواج 
املدين  إلزايٌم.

إذا اكن الزوجان املستقبليني يرغبان 
بزواج ديين، علهيام أولًا عقد الزواج 

مدنيًا ومن مث عقد الزواج دينيًا.

إذا كنمتا مزتوجني مدنيًا  يف 
بلد آخر، يعترب زواجمكا من حيث 

املبدأ صاحلًا أيضًا يف بلجياك.

اتصل  املعلومات :  من    ملزيد 
البلدية. بدار 

ماذا سيغري زواجنا ؟

كزوجني، سيرتتب عليمكا حقوق وواجبات 
جتاه بعضمكا البعض. يفرض القانون عليمكا 

مبا يف ذلك العيش معًا واملشاركة مبساعدة 
بعضمكا البعض. هناك أشاكل متنوعة من 

عقود الزواج ختتلف فهيا قليلًا طبيعة احلقوق 
والواجبات بني الزوجني.

املعلومات : من    ملزيد 
www.notaire.be

الزوجان متساويان متامًا. ولدهيام 
احلقوق والواجبات ذاهتا.

إال أن الزواج ال يغري شياًئ عىل صعيد احلرية 
الفردية للك من الزوجني. فهام يمتتعان باستقاللية 

داخل مؤسسة الزواج يف إطار حياهتام اليومية 
مكا يف إطار حياهتام العملية. لٍك مهنام عىل 
سبيل املثال ميكنه مزاولة املهنة اليت خيتارها 

وحيافظ عىل عالقاته مع أصدقائه.
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العائلة

ال يوجد توافق فميا بيننا إطالقًا 
وال نرغب باالسمترار يف العيش 

معًا. ماذا نفعل ؟

يف حال وجود مشالك معيقة بينمكا، ميكنمكا 
تقرير إنفصالمكا أو طالقمكا. وحده الطالق 

يضع حدًا هنائيًا لعقد الزواج.

يف حالة اإلنفصال، ميكنمكا الطلب من 
قايض الصلح حتديد تدابري مؤقتة مرتبطة 

هبذا اإلنفصال )بشأن املزنل، األطفال، 
املدخول، اخل...(.

  اطلب من الشؤون اإلدارية يف دار 
التواصل مع قايض  بلديتك وسيلة 

مبنطقتك. اخلاص  الصلح 

يوجد العديد من املعامالت للحصول 
عىل الطالق. حيث جيب تسوية أمور 
مهمة يف إطار هذه املعامالت، كرعاية األطفال، 

النفقة املادية لألطفال ونفقة حممتلة للزوج 
)زوجة( السابق.

www.notaire.be  ملعرفة املزيد : 

ميكن طلب املساعدة من حمايم.
  ميكنمك أيضًا التوجه إىل خدمة 

الوساطة العائلية. انظر فصل 
» معلومات - استشارات : مساعدة 

قانونية «.
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 ننتظر طفلًا. هل املتابعة 
الطبية أمر مهم ؟

نعم. من املهم جدًا اخلضوع ملراقبة طبية منذ 
بداية امحلل. هذه املتابعة مهمة جدًا من أجل 
منو طفلك ومن أجلك خشصيًا. وتكون أيضًا 

فرصًة للحصول عىل إجابات عن األسئلة اليت 
تطرحهيا حول امحلل والوالدة.

إىل أين جيب أن أتوجه ؟

ميكنك استشارة طبيب نساء . ميكن 
لطبيبك العام أن يرسلك إليه.

ينظم مكتب الوالدة والطفولة )ONE( يف لك 
ماكن يف والونيا أو يف بروكسل، استشارات ملا 
قبل الوالدة. حيث ميكنك جمانًا استشارت طبيب 

عام، طبيب نساء أو قابلة قانونية.

 ONE   إلجياد مركز لـ 
بالقرب من مزنلك، 

قويم بزيارة املوقع اإللكرتوين 
www.one.be

بروكسل، ميكنك    يف 
الذهاب أيضًا إىل املركز 

 : ONE لـ  املعادل  الفملنيك 
وعائلة طفل   مكتب 

 « Kind en gezin » )كيند إن خزين( :

www.kindengezin.be

ميكنمك التوجه إىل ONE حىت ولو 
كنت من عدميي األوراق.

ما يه اخلطوات اإلدارية اليت 
جيب أن تأخذها األم املستقبلية 

عند حدوث امحلل ؟

عليك إبالغ مكتب الضامن اليحص بأنك 
تنتظرين طفلًا. سيبلغك باخلطوات الواجب 

اتباعها.
» الصحة «. فصل    انظري 

إن قانون العمل حيمي العامالت احلوامل : 
ال ميكن إقالة العاملة احلامل،مكا ال يحمس 

بتعريضها إىل أمعال قد تشلك خطرًا 
علهيا خالل فرتة امحلل.

إذا كنت تعملني، اطليب من الطبيب 
هشادة طبية حول حبلك وقدمهيا إىل 

رب معلك.

 عند والدة طفلنا ماذا جيب
 علينا أن نفعل ؟

عند الوالدة، يتوجب عىل األم أو األب، 
أو اإلثنني معًا اإلبالغ عن والدة طفلهام 

لدى دار البلدية حيث ُولد الطفل، يف 
غضون 15 يومًا بعد الوالدة.

إن كنت من عدميي األوراق، عليك 
فعل اليشء نفسه أيضًا.

إذا مل تكونا مزتوجني، عىل األب أن يصيغ 
إعالنًا ويعرتف بأبوته يف دار البلدية حيث 

تقميني. قوما هبذه اخلطوة قبل الوالدة، حيث 
أن األم املستقبلية ملزمة باحلضور. بفضل هذا 
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اإلعرتاف األبوي، حيق للٍك من األب واألم معًا 
ممارسة السلطة األبوية مبساواة.

عند إبالغك عن الوالدة، حتصلني عىل هشادة 
ميالد. إن هشادة امليالد وثيقة بالغة األمهية 

يف مستقبل طفلك، عليك اإلحتفاظ هبا.

إذا كنت من دون وثائق رمسية، 
حيصل طفلك أيضًا عىل هشادة ميالد.

من أيضًا علينا تبليغه بالوالدة ؟

ال تنِس أن تبلِّيغ عن والدة طفلك إىل 
مكتب الضامن اليحص. حيث سيقوم 

بتجسيل طفلك ويرشدك يف اخلطوات التالية.

من احملمتل أيضًا أن حتظى عىل منحة 
الوالدة أو معونة عائلية. ميكن للضامن اليحص 

إرشادك يف اخلطوات الواجب اتباعها.

العائلة
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أين ميكننا احلصول عىل 
املساعدة إذا ما مرض رضيعنا ؟

إذا مرض الرضيع، استرش طبيب
» الصحة «. فصل    انظر 

 أين ميكننا متابعة 
رضيعنا حصيًا ؟

تنظم الـ ONE استشارات طبية لألطفال حتت 
سن الثالثة. ميكنك هناك أيضًا متابعة مواعيد 

لقاحات الرضيع.

ميكنك الذهاب إىل الـ ONE حىت لو 
كنت من دون وثائق رمسية.

 من يستطيع رعاية طفلنا 
خالل الهنار ؟

إذا كنت تتغيب دوريًا عن املزنل )بسبب العمل 
أو الدراسة(، ميكنك ترك طفلك )حىت سن 
يف مركز رعاية الرضع أو سيدة  الثالثة( 
حاضنة. ميكن تجسيل طفلك يف املدرسة 

اعتبارًا من سن الثانية والنصف.
انظر فصل  » التعلمي «  

ختتلف أسعار مراكز رعاية الرضع 
واحلاضنات املعرتف هبا، حبسب 

وارد الدخل. هناك أيضًا مراكز رعاية للرضع 
و حاضنات غري معرتف هبا. بعضها غاٍل جدًا. 

استعمل وقارن األسعار.
ONE الحئة مراكز    اطلب من الـ 

واحلاضنات. الرضع  رعاية 
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