
 معلومات مختصرة للوالدين بخصوص القانون المتعلّق بجلسات معلومات إلزامية

أثناء النزعات الخاصة بالحضانة والسكن والمعايشة

جلسات معلومات إلزامية



جلسة تواصل لمصلحة الطفل

نادراً ما تكون عمليات الطالق بسيطة، خاصًة عندما يكون هناك أطفال.

 قررت الحكومة إصدار قانون بشأن الخضوع لجلسات معلومات اعتباراً من تاريخ ١ كانون الثاني عام ٢٠٢٢،
 وذلك من أجل تعزيز منظور حق الطفل. هذا يعني أن الوالدين الذي يفكرون في اللجوء للمحكمة بخصوص

نزاعهم، يجب أن يتلقوا أوالً معلومات حول المساعدة والدعم المتاحين خارج المحكمة.

 تم وضع القانون مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى، وعلى أمل أن تساعد جلسة المعلومات لدى الكثير من
الحاالت على تجّنب ذهاب الوالدين إلى المحكمة.

 يمكنك في الصفحات التالية قراءة المزيد من عن جلسات المعلومات. تستغرق قراءتها خمس دقائق كحد أقصى
وقد تزيد من فرص العثور على أقل الطرق إرهاقاً للمضي قدماً.



 قد تؤدي النقاشات المتعلّقة بالحضانة

 والسكن والمعايشة في بعض األحيان إىل

 إيجاد طرق مغلقة ونزاعات من شأنها أن

 تضع األطفال في خطر  عىل الرغم من أن هذا

الشيء آخر ما يريده الوالد



    
   

معلومات مختصرة عن
جلسات المعلومات

 لقد أصدر قانون جلسات المعلومات بتاريخ ١ كانون الثاني عام

 ٢٠٢٢، ولكن يشترط منذ ١ آذار عام ٢٠٢٢ أن يكون الوالد الذي

 يرغب في فتح قضية لدى المحكمة قد خضع للمشاركة في

جلسة المعلومات

إن البلدية هي المسؤولة عن الجلسات المجانية للوالدين

 يجب إجراء جلسة المعلومات في أسرع وقت ممكن وفي موعد ال

يتجاوز أربعة أسابيع من طلبكما لهذه الجلسة

 يُعرض عليكما أوالً الحضور في جلسة مشتركة. قد تنعقد جلسات

 فردية في حال كانت هناك أسباباً خاصة لذلك )مثل االشتباه في

 وجود عنف أو أشكال أخرى من اإلساءة(. يجب أيضاً أن يُعرض

عليكما دائماً جلسات فردية إذا طلبها أي منكما

 إن الغرض من الجلسات هو إبالغكما كوالديين بإمكانيات الحلول

 التوافقية في مسائل الحضانة والسكن والمعايشة. إن األمل هو تجّنب

انتهاء النزاع في المحكمة

 غالباً ما يؤدي االتفاق بين الوالديين إىل أن يكون وضع الطفل أكثر

 هدوءاً وأماناً. يعد الحل التوافقي أيضاً أكثر استدامة ألن الوالدين

يضمنان بأن تكون الحضانة والسكن والمعايشة مشتركة فيما بينهما

 ما الذي يعنيه القانون الجديد

بالنسبة لنا كوالديين؟

 أاّل يوجد خطر من أن يؤدي ذلك إىل

اإلطالة بنزاعنا؟

 ما هو الغرض من جلسات

المعلومات؟
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 إن األسئلة التي ستحصل عىل إجابة عليها
أثناء جلسة المعلومات هي

 ما هي المساعدة التي يمكننا الحصول عليها للتوّصل إىل الحل التوافقي وبالتالي تجّنب

إجراءات المحكمة؟

 في حال توّصلنا إىل اتفاق، كيف علينا توثيق ذلك، كي ال يكون هناك أي سوء تفاهم 

 في المستقبل؟

ما الذي سيحدث في حال عدم اتفاقنا؟ 

ما الذي يمكنني فعله في حال كان هناك أي تهديد أو اعتداء في العالقة؟ 

ما هي جلسة التعاون وما الفرق بين هذه الجلسات واإلرشادات العائلية؟ 

كيف يمكن لنزاع بين والدين وإجراءات المحكمة أن تؤثر عىل الطفل؟ 

ما الذي قد تؤدي إليه إجراءات المحاكمة؟ 

إذا أردنا الذهاب إىل المحكمة عىل الرغم من ذلك، كيف يمكننا القيام بذلك؟ 

ما هو الوقت الذي ستستغرقه إجراءات المحكمة؟ 

من يمكنه تقديم المساعدة لي في جلسة المحكمة؟ 

هل هناك إي إمكانية للحصول عىل مساعدة مادية من أجل تكاليف المحاكمة؟ 

ما هو القرار المؤقت؟ 

ما هي أنواع التحقيقات التي قد تحدث؟ 

في حال لم أكن راضياً عن قرار المحكمة، ما هي الفرص المتاحة لالعتراض؟ 



للمزيد من المعلومات:

www.mfof.se/informationssamtal


