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  مـقـدمــــة
 

تفيد أحد يحتوي على معلومات ، واريويتناول هذا الكتّيب قانون األسرة بمقاطعة أونت
العناية  عن االفريق اآلخر، إلى جانب القوانين الخاصة باالنفصالالفريقين في الزواج إذا ما قرر 

1 .ممتلكاتكم وآذلك توزيع حقوق آل من طرفي الزواجأو حقوقكم باألطفال ونفقتهم و

 
 قبل اتخاذ القرارات مبة عليكرجى اإلحاطة بكافة الحقوق وااللتزامات القانونية الواجُي

قد يكون قانون األسرة من األمور غير البسيطة وبالطبع لن يجيب الكتّيب على آل . الهامة
 من خاللها م عدة طرق يمكنكفهناك.  إلى معرفتهون على آل ما تحتاجم أو يطلعكماستفساراتك

انون األسرة بمقاطعة  يتم تطبيق ق،بشكل عامو. مالتعرف على القانون وآذلك تحديد خياراتك
 .أونتاريو بشكل متساٍو على األزواج من الجنسين المتشابهين أو المختلفين

 
التشاور مع أحد المحامين يجدر بكم  به بالفعل، فم في االنفصال أو قمتون تفكرمإذا آنت

القانون الخاصة بهذا معلومات م، حيث يوفر لكم آافة الموقفكللوقوف على وضعكم القانوني و
  .دى تأثيره عليكممو

 
آما  .تعرف على المزيد من المعلومات من خالل محكمة األسرة المحليةال كميمكن

 ويوجد في .تعرض بعض المحاآم محاضرات تحوي معلومات خاصة بقضايا األسر المنفصلة
 من المعلومات قدرآافة محاآم األسرة مراآز معلومات عن قانون األسرة توفر بدورها 

  : ما يليوالخدمات تشمل
 

   معلومات تخص األسر المنفصلة؛تحتوي على ومواد أخرى مكتوبة منشورات •
  للتعريف باإلجراءات؛دالئل  •
  ؛مشورة جلسات المثلاإلحاالت إلى الخدمات المجتمعية  •
 جراءات المحكمة وأشكالها؛ا تنطوي علىمعلومات  •

                                                 
  .الممتلكاتلكتّيب تقسيم هذا تتناول المعلومات الموجودة ب 1

  مقد ال يتم فرض الضرائب الخاصة بمدفوعات اإلعالة إذا آنت
  مزيد من .القانون االتحادي الهنديمن الهنود المسجلين في 
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 . الكتّيبفي خلفالمعلومات متوفرة 



سرة بما في ذلك األ لفض المنازعات بقانون معلومات ونصائح حول الطرق المختلفة •
   وإلى المحكمة؛ األسرة العام واللجوء والتحكيم وقانون القيام بالتوسط بين الطرفين

 تقديم معلومات ونصائح قانونية من المحامين القانونيين المعاونين أصحاب المعرفة  •

  .الواسعة بقانون األسرة

  .األسرةفي مقاطعة أونتاريو، توجد ثالث محاآم مختلفة تتعامل مع قانون 
 

 محكمة  المتعلقة بقانون األسرة من خاللاألمورفي بعض المجتمعات، يتم التعامل مع 
 األمور المتعلقة بقانون آافةيمكن لهذه المحاآم التعامل مع و .محكمة العدل العلياالتابعة لاألسرة 

 . الطفلورعايةبني  والتالممتلكات وزيعوتالوصول إلى األوالد األسرة بما في ذلك الطالق والوصاية و
قانون األسرة وتعرض آذلك جلسات ب خاصةآما تتمتع هذه المحاآم أيضًا بوجود مراآز معلومات 

  .المعلومات إلى جانب خدمات الوساطة للعامةغنية ب
 

خرى، يتم التعامل مع األمور المتعلقة بقانون األسرة من خالل األمجتمعات بعض الوفي 
 إلى معرفة أي من المحكمتين سوف تتعامل مع قضايا األسرة ونجتحتاوف س .محكمتين منفصلتين

  : تعتزمون حلهاالتي
 

الصفحات 
 61 و12

 أو الوصول عن الوصاية أو ون حقًا في الطالق وتسألون أو ترغبون تفكرمإذا آنت •
 .محكمة العدل العليا اللجوء إلى م آإجراء من إجراءات الطالق، فيجب عليكاإلعانة

 األمور المتعلقة الفصل في ون ترغبمحكمة إذا آنتويجب أيضًا اللجوء إلى هذه الم
  . األسرةممتلكات وزيعبت
 الفصل في ون أو ترغباإلعانة فقط السؤال عن ون من غير طالبي الطالق وتريدمإذا آنت •

 محكمة العدل مكن التماسبعض األمور المتعلقة بالوصاية أو الوصول إلى األوالد، في
تنظر هذه المحكمة أيضًا في األمور المتعلقة حيث  ،محكمة العدل بأونتاريو أوالعليا 

  .بتبني وحماية األطفال
 

مفاوضات أو تسوية خاصة أو  عبر مع الطرف اآلخر في الزواج األمور تفضوا أن ميمكنك
يوفر هذا الكتّيب بعض المعلومات عن آل  . أو من خالل التحكيم أو اللجوء إلى المحكمةالوساطةعبر 

  .اراتخيار من هذه الخي
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 األماآن فضًال عنلمزيد من المعلومات عن محاآم األسرة والخدمات الملحقة
رجى لمساعدة، ُيا عبر الهاتف أو خطيًا للحصول على االتصال بها يمكنالتي 
 .57في الصفحة " الحصول على مزيد من المعلومات"طالع على قسم اال
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  عن قانون األسرةونه  ما يجب أن تعرف : أوًال
 

 
 الزواج

 
  . دينيةأو مدنية مراسمفي مقاطعة أونتاريو، يمكن ألي زوجين إتمام الزواج في 

 
 وإذا ما انتهى .ة متكافئة اقتصادياآة آشرالزواجعند إتمام الزواج، يتعامل القانون مع 

التي زادت من قيمة  عالوة على األرباح أثناء فترة الزواج مكتسبةال الممتلكاتالزواج، سيتم اقتسام 
بعض توجد إال أنه  .ل من الزوجيننصف لك متساويين، نصفينالزواج، إلى إلى التي أتيتم بها  الممتلكات

  .ية لهذه القاعدةقانونالستثناءات اال
 

 الزوج والزوجة بحقوق يؤآد القانون أيضًا على تمتع آل من
 عند االنفصال، .المنزل العائلي بالمكوث فيفيما يتعلق ساوية تم

 .سيبقى في المنزلتحديد من  مسيتوجب عليك
 

 باإلضافة إلى ذلك، يوفر قانون األسرة بمقاطعة أونتاريو
 .الزواج  عند إنهاءم وألطفالكملكالمالي  للدعم ممدى استحقاقك

 
ترتيبات  العالقة بينهما أن يضيفوعلى الزوجين ممن يرون أن القانون ال يلبي متطلبات ا

  . الزواجعقد أخرى في
 

مما يعني التفكير الجيد عند اتخاذ ، ُتعد عقود الزواج من المستندات القانونية الهامة جدًا
  . قبل توقيع عقد الزواجوتبادلوا المعلومات المالية بمحام  فاتصلوا .القرار

 
 . الطرف اآلخر القيام به أثناء الزواج منون التعبير عما تتوقعم عقد الزواج يمكنكفي

 ميمكنكو . عند الزواج وتحديد قيمتها ومن يملكهاالتي تأتون بها الخاصة الممتلكاتتحديد أيضٌا  ميمكنك
 الممتلكات تقسيم مال يتوجب عليك . عند إنهاء الزواجالممتلكات التحدث بدقة عن آيفية توزيعآذلك 

 أيضًا وضع خطط تتعلق ميمكنك .عند إنهاء الزواج الدعم الماليآيفية  تحديد ميمكنك .بشكل متساٍو
  . الوالدةقبلباألطفال من حيث التعليم والتربية الدينية حتى في حالة 

 
 تحديد وعود تتعلق كمال يمكنف . ذآرها في عقد الزواجال يمكنكم العديد من األمور وهناك

 تغيير القانون الذي ينص على كمال يمكنو .زواجبتسويات الوصاية والوصول إلى األطفال عند إنهاء ال
  .هأن لكل طرف الحق في العيش في منزل

الصفحة 
19 

الصفحات 
 31 و25
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 . عقد زواجإبرام لمستحسنونعتقد أنه من ا .نحن متزوجون بالفعل ولكن ليس لدينا عقد زواج س

  ؟ترى أنه قد فات األوانهل 
 
 أنه يجب أن عليكم أن تعلموا .هامبعد إتم حتى  عقد الزواجإبراميمكنكم  .بعديفت األوان  لم .الآ  ج

هو  أمام أحد الشهود والذي يجب مبل شريكك ومن ِقمبلكيكون مكتوبًا ويجب التوقيع عليه من ِق
 تفحص ينطرفمن ال، فيجب على محام آل م العقد بنفسكمإذا آتبت .عقد الزواجعلى  اآلخر التوقيع

  .العقد قبل التوقيع
 
حصلت عليها  من الخزفياتس لدي الكثير فيما عدا مجموعة ولي ، قليلةأشهرسأتزوج خالل   س

  الخزفياتفهل عند الزواج تصبح هذه.  دوالر2000هي تساوي تقريبًا  .والدتي عند زواجها
  تابعة للزوج أيضًا؟

 
لكن  .بالخزفياتإذا انتهى الزواج، فيمكنك االحتفاظ  . لن تصبح آذلك، فهي ملكيتك الخاصة.الآ  ج

  . قيمة الزيادةن الزوجينها عند إنهاء الزواج، فسيتقاسم آل مإن زادت قيمت
 

  الخاصة بك وأنه لن يتم اقتسامللخزفياتذآر امتالآك لللعقد أن يإذا آان لديك عقد زواج، فيمكن 
  .إنهاء الزواجتم  إذا ما أي زيادة في القيمة أثناء الزواج مع شريكك



 
 

  العيش المشترك
 

وفقا للقانون   عالقة دون زواج، يقول الناس أن الطرفين ضمنشخص آخرعند العيش مع 
  .في حالة تعايش أو العرفي

 
 اللمتلكات

 بعالقة زواج ان المرتبطالزوجان بنفس حقوق العرفي القانون الزوجان في ظلال يتمتع 
  مقتنيات األثاثؤولتغالبا ما  . التي َنَمت أثناء عيشهما المشتركالممتلكاتمن حيث مشارآة 

ن اآما ال يتمتع الزوج .الممتلكات إلى الشخص الذي اشتراهاغيرها من والمقتنيات المنزلية و
لعالقة بمناسبة ا أتوا بها بحق تقسيم الزيادة في قيمة الممتلكات التي رفيقانون العوفقًا للن االمرتبط
  .بينهما

 
إذا لم  .زء منهاالحق في الحصول على جلكم ، قد يكون م في ممتلكات شريككمفإذا ساهمت

  .م اللجوء إلى المحكمة إلثبات مساهمتكم عليكيتعين، م على دفع مستحقاتكميوافق شريكك
 

 اإلعالة
ات  ما يكفي من المال للنفقم وليس لديكالعرفيإذا انتهت العالقة الواقعة ضمن القانون 

 مدة ثالث مرت إذا لكم اإلعالة طلب ميمكنكحيث  .م من شريككاإلعالة طلب م، فيمكنكالخاصة بكم
الطرف اآلخر إذا رفض  . وأنجبتما أو تبنيتما طفًال معًا ذلك العيش المشترك أو أقل منعلىسنوات 

  .ما إذا آنتم بحاجة إلى اإلعالة إقرار القاضي مطالبة اللجوء إلى المحكمة وم، فيمكنكذلك
 

يتمتع  . لذلك الطفلإلعالةا طلب م طفل أنجبتماه أو تبنيتماه، فيمكنكم ولشريككمإذا آان لديك
إذا  . للقانون العام بنفس حقوق الزوجين المرتبطين بعقد زواجوفقًاعالقة بمرتبطين الأطفال الزوجين 

إذا لم يقم  . أيضًام طلب اإلعالة لطفلكم، فيمكنكوآأنه طفله أثناء تعايشكم كم طفلالطرف اآلخر ما عامل
 على دفع ذلك الطرف لزام القاضي إمطالبة إلى المحكمة و اللجوءم بدفع اإلعالة، فيمكنكطرف اآلخرال

  . الطفلالخاصة بإعالة التوجيهات ضمن اإلعالةيتم تحديد قيمة  . الطفلهذا لاإلعالة
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االستمرار في العيش في المنزل ب أيضًا يمكنكم الطلب، م أو لطفلكم لكاإلعالةآجزء من 
في مذآورًا  م منزل أو إن لم يكن اسمكم يكن لديك بذلك حتى وإن لماإلقراريمكن للقاضي  .المشترك

ن بعقد ان المرتبطايتمتع الزوجو .عقد زواجوفقًا لويختلف هذا عن الزوجين المرتبطين  .عقد اإليجار
  .زواج بحقوق متساوية في العيش بالمنزل

 
  .م إذا لم يكن لكفي البقاء في المنزلقد ال يكون لكم األحقية ، تحظوا باإلعانةإذا لم 

 
  . لحماية حقوقهمامعايشةعقد  توقيع العرفييمكن للزوجين المرتبطين طبقًا للقانون 

 
 .المعايشةيمكن أن يتم ذآر ما يريد آل منكما من حيث األمور األسرية والمالية في عقد و

ويمكن تحديد قيمة  .العيش المشتركذلك ها أثناء ؤيمكن ذآر من يملك األشياء التي يتم شراحيث 
 تحديد من يتوجب عليه ترك عن ممتلكاتكم فضًال الواجب دفعها عند إنهاء العالقة وآيفية تقسيم عانةاإل

  .هاء العالقةت عند إنالمنزل
 

ذآر ما يتعلق بالوصاية والوصول إلى األطفال عند إنهاء هذا العقد  يترتب علىلكن ال 
  .هاء العالقةت تحديد ذلك قبل إنوليس بمقدورآم ،العالقة

 
ويجب على  . أمام أحد الشهود ليصبح العقد قانونيًاالمعايشةآل منكما توقيع عقد تعين على ي

إذا شعر أحد و .يه العقدلما نص عب االلتزام، يجب المعايشةبمجرد توقيع عقد  .الشاهد أيضًا توقيع العقد
آافة التعديالت  أن تكون يجبو .التعديل، فيمكنكم التفاوض بشأن العقد تعديلاألطراف بالرغبة في 

 ووصل األمر إلى االنفصال،  بينكماإذا تعذرت الموافقة . آما يجب التوقيع عليها أمام أحد الشهودآتابيًا
  .عديلهتل القاضي والتماس اللجوء إلى المحكمة مافيمكنك

 
 على آل منكما التحدث إلى محام مختلف وتبادل المعلومات المتعلقة باألمور المالية تعيني

  .المعايشةقيع عقد قبل تو



10 

ماذا يحدث لألشياء التي بحوزتنا وآذلك مدخراتنا إذا توفى  .معايشةنعيش معًا وال نملك عقد   س
  أحدنا؟

 
 الممتلكاتأحد األطراف دون ترك وصية تحدد تمامًا ما يحدث للممتلكات، فإن ما توفي إذا   ج

  .األبوين أو األخوة أو األخوات على سبيل المثال األطفال أو – سوف تؤول إلى أقارب الدم
 الزوج أو الزوجة وفقًا للقانون العرفي على توجب، يالممتلكات بحيازة نصيب من مطالبةللو

 .الممتلكات نصيب من هم حتى يتسنى إعطاءم لشريكهماللجوء إلى القضاء إلثبات مساعدته
ن يكون لألزواج  أتعينلهذه األسباب، ي .ويستغرق هذا األمر بعض الوقت آما أنه مكلف

 في حالة الممتلكات م وصية تحدد األطراف التي ستؤول إليهرفيالقانون العموجب  بتينالمرتبط
  .موت أحدهما

 
ذا فما .وقررنا الزواج معايشةعند انتقالنا للعيش معًا، ذهبنا إلى المحامين ووقعنا على عقد   س

  ؟المعايشة الوضع فيما يتعلق بعقد سيكون
 
، يمكنكم عديلهأردتم تما إذا  . الخاص بكم بمثابة عقد زواجالمعايشة، يصبح عقد عند الزواج ج

  .توقيع عقد جديد



 
 

  االنفصال وتسوية القضايا المشترآة بين الطرفين
 

رك ت مع عدم وجود فرصة للعيش المشم العيش مع شريككينتهي ماعندمنفصلين  تكونوا
  . عند االنفصالالقيام بهاقرارات ينبغي ال العديد من ثمة .مرة أخرى

 
 اإلعالةالمنزل ومن سيدفع ديون األسرة ومقدار ب مكثيتحديد من س إلى ونسوف تحتاج

  .من يتوجب عليه رعاية األوالدفضًال عن  الممتلكات قسمةالواجب دفعها وآيفية 
 

  . هذه األمور بطرق مختلفةبت ميمكنك
 

  .طريقة شفوية أو آتابية ترتيب هذه األمور بشكل غير رسمي، بتستطيعون .1
 
 .عقد انفصال في م قراراتكفضًال عن صياغة مور الموافقة على بعض األبإمكانكم .2

عقد االنفصال أمام أحد الشهود ليصبح العقد  التوقيع علىعلى آل من الزوجين يجب 
  . على الشاهد التوقيع على العقد أيضًايترتب .شرعيًا

 
 . اختيار وسيط أو محكمميمكنك .3
 
 متابعة هذا الخيار، واإذا لم ترغب( .التعاوني اللجوء إلى قانون األسرة كانكمبإم .4

 .)م استشارة محاميكمفيمكنك
 
  .القرار والتماس المحكمة إلصدار اللجوء إلى القضاء ميمكنك .5

 
فقد تكون إجراءات  .من األفضل االتفاق على طريقة لتسوية هذه القضايا بين الطرفين

إذا تعذر الوصول إلى اتفاق بين الزوجين، فقد و .فة جدًا وتستغرق وقتًا طويًالالتقاضي بالمحكمة مكل
يمكن  .للحصول على موافقة في التحدث إلى بعضكما البعض ميكون أحد الوسطاء قادرًا على مساعدتك

 أن  نفسه المحاميليس بمقدور أن عليكم أن تدرآوا ولكن األمور بعض لبتللمحامي أيضًا المساعدة 
  . آليكمايساعد
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 اآلن التأثير آميمكن لقرار .نفصال من الخطوات الهامة جدًااالتعد خطوة توقيع عقد 
 المفاوضة لتحرير فبإمكانكم،  ليس مالئمًا العقدأنإذا قرر أحدآم  .ةحياال مدى لم وعلى أطفالكمعليك

إن  .عديلهتل القاضي والتماسإذا تعذر االتفاق على التغيير، فيتوجب اللجوء إلى المحكمة  .عقد جديد
 للتأآد من معرفة ممحاميكبستشارة اال من المستحسن.اللتزام بهاعقد االنفصال من العقود الواجب ا

  .كمآافة العواقب القانونية لقرارات
 

 األمور المالية الكاملة والصحيحة بشأن المعلومات الحصول على الحق في ملديك
 اإللمام بكافة قبل على أي شيء واعال توقِّ .رارات قبل اتخاذ أي قبزوجكم أن زوجتكم خاصةال

  . والموافقة عليهمصاغما هو ب أنكم على دراية من واتأآد .هاونالمعلومات التي تحتاج
 

 مإثبات اتفاقكفي  وبات صعونقد تواجه .نفصالاالتحرير عقد يخولكم قرار  القانون إن
ع  وموقَّمحرر عقد انفصال مم يكن لديك إذا لمعينة بطريقة مور على تسوية بعض األممع شريكك

  . غير الرسميةلم يمتثل الطرف اآلخر باإلتفاقيةوقد تكون هذه مشكلة إذا  .عليه
 

 .لذا فإن القرار بخصوص تحديد أفضل الطرق لتسوية القضايا بينكما يرجع إليكما فقط
  .م بالنسبة لكقد يستطيع المحامي أو الوسيط أو المحكم المساعدة في اختيار أفضل الطرق

 
 إجراءات بت على نعمل ما آنا اآتشفت توًا أن زوجتي لم تخبرني الحقيقة عن دخلها عند س

 بما أني على واآلن .فقد اآتشفت أنها تجني من المال ضعف ما صرحت به .عقد االنفصال
  ماذا يمكنني أن أفعل؟ .مفرطة  إعانةذلك أعتقد أنني أدفع إليهاب دراية

 
 القاضي اللتماس التي يمكنك فيها اللجوء إلى القضاء بمثابة إحدى الحاالت النادرةيكون ذلك   ج

 ما تم االتفاق عليه في عقد عديلعادًة لن يقوم القاضي بت . الخاص بك عقد االنفصالعديلتل
من  أحد األطراف نزاهة عدم ه العقد في حال اآتشافعديل يمكن للقاضي تبيد أنه .االنفصال

  . أو الديون عند توقيع العقدالممتلكات الدخل أو بشأندقيقة غير ومات  معلوفير تحيث



 العرفيلقانون وفقًا ل ان المرتبطانالزوج
  
منزل وسيارة أيضًا لدينا و. طفل واحدمعنا عامًا و11 زواج لمدة بدون لقد زاولنا المعايشة س

لحديث حالة تواؤم وبدأنا اولسنا اآلن في . من قطع األثاثعالوة على العديداشتريناها سويًا 
   عقد انفصال؟صياغةهل يمكن  .عن االنفصال

 
 تحرير وتوقيع عقود انفصال بنفس طريقة رفييمكن للزوجين المرتبطين طبقًا للقانون الع .نعم ج

 . في العقدطرف تضمين ما يريد آل ميمكنك .عقد زواجوفقًا ل لدى الزوجين المرتبطين صياغتها
  .قبل توقيع العقدمنفردين  مراجعة محامين طرفين المن المهم لكل من

 
 

 اللجوء إلى الوسيط
 

المجال االجتماعي أو محامين أو علماء النفس في  في الغالب من العاملين الوسطاءيكون 
ن بدور الوسطاء، تتلخص مهمتهم في اإلنصات يعندما يقوم هؤالء المحترف . آخرينمحترفينأو أي 
 الممتلكات وزيع والمساعدة في الوصول إلى اتفاق على المدفوعات أو على تهون لمعرفة ما تريدمإليك

  . أخرىأمور أي فضًال عنوالوصول إلى األطفال أأو الوصاية 
 

ًا نيابة عنكم، وال يترتب عليه قرار ط إلى أي جانب وال يتخذيالوسأو ينحاز ال يميل 
  . النصائح القانونيةإعطاءآم

 
 يًن ملموايجب أن تكون .ا إلى محاميه قبل اللجوء إلى الوسيطينبغي أن يتحدث آل منكم

  . إلى جلسة الوساطةكم محامييرافقكملن  .بداية الوساطة أوًال قبل كم والتزاماتمبحقوقكبالقانون و
 

مة بشكل تام لكل شخص خصوصًا في القضايا التي تتعلق ئلن تكون جلسة الوساطة مال
 فلن يكون تشعرون بالخوف أو التهديد من قبل قرينكم أو قرينتكم مآنتما إذا  .المعاملة السيئةبالعنف أو 

  .اللجوء للوسيط هو الحل المناسب
 

فضًال عن  مأطفالكفيما يخص  ويتعلق بكم فيما ونه بالثقة في قول ما تريدمشعرتما إذا 
تسوية  الى الالوصول فرصة تتيحكمفقد  .الوساطة اللجوء إلى خدمات بإمكانكم، معن أفكارآالدفاع 
  . شخص ثالثبمؤازرة
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 .ون التخلي عنه وقتما تشاءم بعدم االرتياح لطريقة عمل الوسيط فيمكنكمشعرتما إذا و
 اللجوء إلى مإذا تعذر الوصول إلى اتفاق ، فيمكنكو .بالنيابة عنكمويمكن للمحامي أن يتفاوض 

  .القاضيبأيدي  ليكون القرارالمحكمة 
 
 قبل التوقيع م إليها أثناء عمل الوسيط على محاميكمية قد توصلت عرض أي اتفاقميمكنكو

  .عليها
 

  إذا لم َتجدي الوساطة في تسوية األمور، فهل يجوز للوسيط إخبار المحكمة عما حدث أثناء س
  الوساطة؟

 
قبل بدء بحيث أنه  ،"مغلقة"أو " مفتوحة" جلسة وساطة رتماختما إذا يتوقف هذا األمر على  ج

، التسوية المفتوحةفي جلسة ف .هذا األمرإقرار  آل من الزوج والزوجة علىلوساطة جلسة ا
 قد من األموريقوم الوسيط بكتابة تقرير آامل يحوي ما حدث أثناء الجلسة وقد يتضمن أي 

، الوساطة المغلقةوفي جلسة  . وتكون هذه المعلومات متاحة للمحكمة،يظن الوسيط أنه مهم
  .االتفاق إلى أنكم لم تتوصلواما تم االتفاق عليه فقط أو  بتدوينيقوم الوسيط 

 
  آيف يمكنني معرفة أن هذا الوسيط جيد؟  آيف يمكنني العثور على وسيط؟ س
 
 . الحصول على أسماء الوسطاء من جمعية أونتاريو الخاصة بوساطة األسرةميمكنك  ج
 المجتمعات،  في بعض .نيأسماء الوسطاء المحلي يعرف المحامون غالبًا       قد  

 .العدل العليا محكمةالتابعة لبالترابط مع محكمة األسرة  يتم تقديم خدمات الوساطة
 ات توفير خدميتمو .قضايا بسيطةوتتمحور حول حل  ة مجانياألمكنةفي تلك تكون الخدمات و

توفير ب األتعاب الخاصة  أما .تلك األمكنةخارج الخاصة باألمور األآثر تعقيدًا  الوساطة
  .موفقًا للدخل الخاص بكفتكون  تلك األمكنة خارج اطة الوساتخدم

الصفحة 
61 

 
 مساءلة عليكملذا  .لوسطاءمهنة ا مهنية لترخيصوجد جمعية تال الوقت الراهن  وفي

عليكم  باالرتياح، فوا أو لم تشعرمقتنعين وانوإذا لم تكو .بشأن خبرته وتدريبه الوسيط
  . وسيط آخرالبحث عن
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 الوساطة مكلفة؟هل خدمة  س
  

تعرض بعض المجموعات في بعض المجتمعات  .خدمة الوساطةمختلفة ل تكاليف هناك  ج
أعمالهم الخصوصيون الوسطاء ويمارس  .كمدخلمع ناسب يت بدلخدمات الوساطة مقابل 

  .متباينة جدًا أتعابهم كون وقد تبشكل مستقل
 

 
 

 اللجوء إلى المحكم
 

مجال علم النفس لألطفال في ن يمتهنون المحاماة أو يعملون في الغالب يكون المحكمون مم
لن يتفقوا على النتيجة المناسبة ن يعملون على اتخاذ قرارات محايدة لألشخاص الذين يأو قضاة سابق

 االتفاق ما تموعلى عكس الوسطاء، فإن بمقدور المحكمين اتخاذ قرارات ملزمة للزوجين إذا  .لحالتهم
  . للطرفينًا وملزمًا بعض الظروف، يكون قرار المحكم نهائيباستثناء .ملية التحكيم عبينهما للجوء إلى

 
 إلى محكم ما بسبب عدم قدرتهم على التفاوض إليجاد األطراف المعنية المحامون حيلقد ي

 موافقة اللطرف اآلخر بدون لاإلعالةعلى سبيل المثال، قد يتم االتفاق على دفع  .حل لمشكلة أو أآثر
 اللجوء إلى المحكم م، يمكنكالطرف اآلخروبينكم  تم االتفاقفإذا .  مدة الدفعأو  اإلعالةمقدارعلى 

  .النيابة عنكمالتخاذ القرار ب
 

ينبغي أن يتحدث آل منكما إلى  . اآلخرطرف وبين الميتم اقتسام مصاريف المحكم بينك
  .محاميه قبل اللجوء إلى المحكم

 
األمور الشائعة في القضايا المتعلقة بقانون األسرة ولذلك أصبح اللجوء إلى التحكيم من 

 جديدة خاصة بالمحكمين الذين يتعاملون مع هذه القضايا وآذلك إجراءات جديدة قواعدتمت صياغة 
ألنها لم تكن بمثابة قوانين عند  الجديدة نظرًا القواعد هذه نفاذيجب التأآد من  .للتأآد من عدالة التحكيم

  .بنشر هذا الكتّي
 

، يتعين على المحكمين اتخاذ قرارات في ظل معمول بها عديالتعندما تكون هذه الت
يجب أن يوافق آل من الشريكين على اللجوء للتحكيم بعد  .نافذة لكي تكون قراراتهم ة الكنديينناالقو

 م يجب عليكإضافة إلى ذلك .يشة وليس قبل سنوات في عقد الزواج أو عقد المعااتحدوث الخالف
 الجديدة عدتؤآد القوا .التحكيمإجراء  قبل بدء مالتشاور مع المحامي الخاص بك وعلى الطرف اآلخر

 . الخاص بهمحفظهم لسجالت التحكيمو األسري إدراآهم للعنف فضًال عنعلى تدريب المحكمين 
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  اختيار محاٍم
 

 األمور المتعلقة بقانون بت في م عن محاٍم يساعدآون تبحثمإذا آنت
قد يكون  . عن شخص يتمتع بالخبرة في التعامل مع قانون األسرةوااألسرة، فابحث

 . الحصول على اسم أحد المحامين من خالل أحد األصدقاء أو األقاربمبمقدورآ
 الحصول على اسم مالتي توفر لك نلمحاميلاالتصال بخدمة اإلحالة أيضًا  ميمكنك

إذا آان  .مشورة مجانًا إلعطاء ال لنصف ساعةمسيتحدث معك أحد المحامين والذي
 ين مؤهلواتكون  في حاجة إلى مساعدة اجتماعية، فقدمبسيًط أو إذا آنت كمدخل

 في ؤزرتكملمساعدة القانونية ملمنظمة ايمكن  .للحصول على المساعدة القانونية
ويمكن الحصول على رقم  . أو آافة التكاليف التكاليف القانونية مندفع بعض

المساعدة   لطلبمتقدمتما إذا  .يو للمساعدات القانونية من دليل الهاتفمكتب أونتار
  كم دخلمقدار تحتوي على وثائق أن توفروا مالقانونية فعليك

الصفحة 
61 

الصفحة 
61 

   الموافقة علىم، فقد ينبغي عليكآان لديكم وظيفةإذا  .أموالكم ودينكو
  .الخاصة بمحاميكمجزء من التكاليف وربما آل التكاليف فيما بعد دفع 

 
 عن القانون وعن الخدمات المجتمعية التي قد م التحدث معككميمكن لمحامي

  .متفيدآ
 

 للمحامي جوزال يو كم تكون سرية، وبين محاميمينكالتي تجري ب ات المحادثإن
  .ممنكمسبق آلخرين دون إذن أقوالكم ل يفشيأن 
 

ي  الحق فمطريقة تعامل المحامي مع القضية، فلكفي صدد  آنتم قلقينإذا 
  .م يعمل لمصلحتككمحيث أن محامي م،إلى محاميكبذلك  واتحدث .التصريح بذلك

 
توصلنا إلى اتفاق بشأن تقسيم األثاث وآذلك  .بعد سبع سنوات من الزواج، قررنا االنفصال  س

  هل نحتاج إلى الذهاب إلى محاٍم على أية حال؟ .وليس لدينا أطفال .مقتنيات السكن
 

قد ال يبدو ذلك ضروريًا اآلن، لكن ذلك  .اور آل منكما مع محام مختلفينبغي أن يتش .نعم  ج
 .من شأنه منع حدوث مشاآل مستقبًال
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  عن أشياء قد تكون غائبة عنم ويخبرآكم مصالحيدافع عن أن  الخاص بكميمكن للمحامي
بما  أن يتأآد أنكم على درايةو) التقاعد والضرائبالخاصة برواتب حقوق المثل  (ظنكم
  .االتفاق عليهب تقومون تمأن

 
 سنوات الماضية 10 الـ خالل في المنزل مكثت .يتمتع زوجي بعمل جيد وراتب جيد س

  ماذا يمكنني أن أفعل؟ .يمحامالستشارة   ما يكفي من المالوال أملك . أطفال ثالثةلرعاية
 
للحصول على فقد تكوني مؤهلة  .مجتمعكينبغي الرجوع إلى مكتب المساعدات القانونية ب  ج

 على نتي ستحصليإذا آو .يالمساعدة القانونية لعدم قدرتك على دفع مصاريف المحام
 تكونين مؤهلة للحصول على المساعدة قدأموال أو ممتلكات من زوجك في المستقبل، ف

القانونية شريطة التعهد بدفع المصاريف القانونية الحقًا بمجرد الحصول على المال من 
  .شريكك

 
من المستحسن أن أغادر المنزل، ولكن ليس لدي مكان نه أوأعلم . َي أساء إلزوجي س

آيف يمكنني الحصول على النصائح  . نفقات المحاميأستطيع دفع وال أذهب إليه
  القانونية؟

 
 إذا تمت اإلساءة إليك، فلك الحق في الحصول على الخدمات القانونية ج

 يمكن . في أونتاريوةالطارئة من خالل مكتب المساعدات القانوني
 مكتب أو المرأةويمكن لمالذ .التحدث إلى أحد المحامين لساعتين مجانًا  
 ةالصفح  ية مجتمعيةقانونعيادة مساعدات قانونية أو   

  .إخبارك عن آيفية الحصول على هذه الخدمة القانونية المجانية  61
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  اللجوء إلى المحكمة
 

  لكل منكما، فيمكنهماول تسوية األمور بين حالزوجينإذا تعذر الوصول إلى اتفاق بين 
  .والتماس القاضي إلصدار قرار بهذا الشأناللجوء إلى المحكمة 

 
 باستثناء شيء واحد آالوصاية على األطفال أو مورأحيانًا قد يتم االتفاق على آافة األ

اذ قرار بشأن اتخبلمحكمة مطالبة ا اللجوء إلى المحكمة وميمكنك .عما يحدث فيما يتعلق بالسكنى
  . نيابة عنكمهذا األمر

 
كن إذا لم ي .عالة باألطفال واإل السريعة فيما يتعلققراراتعدد من ال اتخاذ وقد يترتب

 .حكم مؤقت ةلباطم اللجوء إلى المحكمة وم، فيمكنكمباشرة فعله توجب االتفاق على ما يبمقدورآم
المنزل  األطفال وآذلك من سيستقر في قد يتناول هذا الحكم أمورًا مثل الوصاية والوصول إلى

  . الواجب دفعهااإلعالةمقدار فضًال عن  األسري
 

لم تحكم المحكمة بخالف ذلك، يكون الحكم المؤقت نافذًا حتى تستمع المحكمة إلى  ما
  . المحكمة حكمًا نهائيًاتصدرثم  . بالتفصيلتكمقضي

 
توفر هذه  .جلسة تسويةأو  جلسة تشاور، تقوم المحكمة بترتيب ألمورفي معظم ال

مقابلة مع القاضي ما آنتم ممثلين، للقيام ب، إذا  الخاصين بكمأو للمحامين/و مالجلسات فرصة لك
يه قد ينصح القاضي بالبحث عن وسيط إذا لم يتم اللجوء إل .تكمبقصد مناقشة األمور المتعلقة بقضي

 أثناء تكم قضي القاضي الذي ينظر فيسيقررأحيانًا يصرح القاضي برأيه حول ما قد  .حتى تاريخه
قد غير أن رأيه  .تكملألمور المتعلقة بقضي بالنسبة راقربمثابة لن يكون رأي القاضي  .المحاآمة

آل  حول الموافقة إلى تتوصلواحتى إذا لم  .زوجمكم أوزوجتكم في التوصل إلى اتفاق مع ساعدآمي
  .منها على بعض من الممكن أن تتفقوا فاألمور

 
عند الذهاب إلى المحكمة،  .تعذر االتفاق بيننا حول من له الحق في الوصاية على األطفال س

  هل يجب على األطفال الذهاب أيضًا؟
 
 .األطفال وعالقتهم بكل طرف من الطرفينما يحتاجه  االستماع إلى ضاة القسوف يريد  ج

ولكن في الغالب،  .في هذه القضايا  األطفالشهادة بشكل عام تجنب طلب ضاةيحاول القو
  .التقييم القيام بإجراء اةسيطلب القض
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 اإلخصائيينوالتقييم هو عبارة عن معاينة تفصيلية لحال األسرة بواسطة شخص قد يكون من 

سيقوم الشخص المخصص  . أو من العلماء النفسيين أو من األطباء النفسيينيناالجتماعي
األسرة وأحيانًا يجري مقابالت مع أشخاص لعمل ذلك التقييم بمقابلة آل طرف من أطراف 

ثم يقوم ذلك الشخص بكتابة تقريره للمحكمة والذي قد يحتوي على بعض التوصيات  .آخرين
 م وشريككم ستكون أنتغالبًا .الوصول إلى األطفالأو /بشأن األمور المتعلقة بالوصاية و

  . عن تكاليف إعداد هذا التقييمينمسؤول
الصفحة  

  محامي األطفال يسأل القاضي وفي بعض الحاالت قد 57
 .محكمة مرفقًا بالتوصياتالرجوع الى التحقيق وب لقيامل
  سريريبتعيين محقق  قد يقوم محامي األطفال 

   األطفالالسريرييقابل المحقق  .لمتابعة التحقيق
  .والوالدين وأشخاصًا آخرين

 
، فيمكن  المحاآمةإبان اجراءاتألطفال ل محامي خاص تعيينإذا رأت المحكمة بفائدة 

  .المحكمةفي  يمثل مصلحة أوالدآم محامي من منظمة محامي األطفال توفيرللمحكمة طلب 
 

  هل أحتاج إلى محامي للذهاب إلى المحكمة؟ س
 
وإيداع ستكمال ا عن ين حينئذ مسؤولواوستكون . الذهاب إلى المحكمة دون محامم، يمكنكآال ج

الحصول على بعض المعلومات أيضًا  ميمكنكآما  .لمحكمةالخاصة باآافة المستندات 
 آذلك ميمكنك .مرآز المعلومات الخاص بقانون األسرة بالمحكمةمن  المستندات هذه الستكمال
 .م تساعدآالتي من شأنها أن هيئة المحكمة عن توفر أي أدلة تخص اإلجراءات مساءلة

  .أمام القاضيبالحديث عن نفسكم  قوموا أيضاًًست
 

، ويدعوا بل المحكمة لتمثيل طرف مان يتم تعيينهم من ِقي بعض المحاآم محامويوجد في
 القانونية دون مقابل ألصحاب ةيقوم هؤالء المحامين بتقديم المساعدو .بالمحامين المناوبين
وقد  . ومساعدة المحكمةاألناسوتتلخص وظيفتهم في اإلجابة على أسئلة  .الدخل المنخفض

في بعض الحاالت، يمكن للمحامي و .ض المعلومات عن القانون توفير بعن بمقدارهميكو
 . على التفاوض للوصول إلى تسويةتكم ومساعدمالمناوب المرافعة أمام المحكمة نيابة عنك
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 الطالق
 

عند االنفصال  األمور المتعلقة باألسرة وأوامر المحكمة تفضياتفاقيات االنفصال إن 
المحكمة فقط  .والطريق الوحيد لذلك هو الطالق .للزواجرعي ش إنهاء كون ذلك بمثابةلكن ال يو

  .إقرار طالقكم تستطيع 
 

 إثبات ذلك عبر إثبات ميمكنك . الحصول على الطالق عبر إثبات انتهاء الزواجميمكنك
 آخر أو إذا خص مع شبين زوجك أو زوجتكحدوث االنفصال لمدة عام أو بإثبات إقامة عالقة جنسية 

  .م في حدوث إساءة بدنية أو نفسية لكزوجتكزوجك أو تسبب 
 

 .لمحكمةالقرار ل اللجوء إلى المحكمة وترك مإذا تعذر االتفاق على بنود الطالق، فيمكنك
قد وفي تلك الحالة،  . إرفاق ملف االتفاق بينكم إلى المحكمةم، فيمكنكوصلتم الى الموافقة بينكمإذا و

عندما  .داع الوثائق الالزمة بدون المثول أمام أحد القضاةتعمل المحكمة لتسوية القضية من جراء إي
  . الزواج مرة أخرىم الطالق نهائيًا، يمكنكيصبح

 
وأود  .ننا سعداء بطريقة سريان اتفاقية االنفصال بيننااعشنا منفصلين لخمس سنوات و س

   بنفسي؟ني تعبئة الوثائق الالزمةهل يمكن .الطالق اآلن
 

 آافة العواقب كم للتأآد من إدراآ أوًالم التحدث إلى محاميكمستحسنالمن غير أنه  .نعم ج
 والضريبة المتعلقة باإلعالةمور األ في يرشدآمأن للمحامي أن يمكن  .المترتبة على الطالق

  . وأمور أخرىالرواتب التقاعديةو
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  بكم الخاصة القانونية وااللتزامات الحقوق  :ثانيًا
 

 
 

 رةاالستقرار في منزل األس
 

 بمنتهى ميشعر أطفالكحيث  والمكان الذي تقطنونهفهو  .عد منزل األسرة مكانًا خاصًاُي
  .ونه، فقد يكون أثمن وأعز شيء ذو قيمة تمتلك خاص بكم منزًالون تملكمإذا آنت .الراحة

 
 ساوية للبقاء في المنزل مات حقوقًا ممن الزوجين، فإن لدى آل في حالة زواج مإذا آنت

  .لقاضي خروج أحدآمالم يقرر ا
 

تأجيره  ي من الزوجين فال يمكن أله آل شخص في االستقرار في منزلحقيةنظرًا أل
  حتى إن آانًا صحيحويكون ذلك . أو إيجاره أو بيعه أو رهنه دون إذن الطرف اآلخرمن الباطن

  . فقط هو من يملك المنزل الزوجين آان أحدإذا فقط أو عقد إيجارآم باسم أحد الزوجين
 

إذا تعذر االتفاق  .عند االنفصال، قد يبدي آل منكما رغبة في البقاء في منزل األسرة
وسيط أو ب االستعانة بالمحامين أو مالبقاء في منزل األسرة، فيمكنكله حق يحول الشخص الذي 

كي تفصل في من اللجوء إلى المحكمة لعليكم  أو قد يتعين ،محكم للمساعدة في اتخاذ القرارب
  .ث في المنزلسيمك

 
  .ي بعد االنفصال البقاء في منزل األسربمقدور آال الزوجينقد ال يكون 

 
 لذلك الشخص يمنزل األسرالإذا آان لديكم أطفال، فسيكون الحظ األوفر للبقاء في 

 األطفال على التكيف على الوضع الجديد ذلكويساعد  .الذي تقع عليه مهمة الوصاية على األطفال
  .ل المكان والجيرة المعهودة بالنسبة لهملألسرة في ظ
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  قًا  العرفيلقانون ان وف لالمرتبطان الزوج

والبيت على حاله بملكيتي وباسمي وال أزال  .قبل االنتقال للعيش سويًا، آنت أملك منزًال س
إذا انفصلنا، فهل لها الحق في  .وتدفع ميري نظير اإلصالحات والصيانة .أدفع الرهن
 المنزل؟البقاء في 

 
، فيمكن للقاضي أيضًا كما لميري أو ألطفالإعالةأمرك القاضي بدفع ما إذا  .قد يجوز ذلك ج

قد تطلب ميري منك أيضًا رد  .وال يهم من يملك المنزل . ببقاء ميري في المنزلمراأل
 يجب أن تتذآر أنه . المنزلفيالمال التي قامت بدفعه نظير اإلصالحات وأعمال الصيانة 

  .كزوجت أنت وميري، تتغير حقوقإذا ت
 

 
  العناية باألطفال

 
، يتشارك آل من تقطن سويًاعندما تكون األسرة  .تقع مسؤولية األطفال على الوالدين

 سواء آان ويكون ذلك .حاجاتهم اليوميةتلبية الوالدين المسؤولية عن تربية األطفال وتعليمهم و
  .الوالدين متزوجين أم ال

 
فهم يحتاجون إلى مكان وطعام  . يجب ترتيب مسألة العناية باألطفالعند االنفصال،

 بعد زوالوأهم من ذلك، يحتاج األطفال إلى الشعور بالراحة والحب والدعم حتى  .وملبس
 .الوالدينالمعايشة بين 
  

وأفضل ما يمكن عمله هو ترتيب األمور سويًا فيما يتعلق بالعناية باألطفال بعد 
  .االنفصال

 
خطة األبوة أمكن التعاون في هذه األمور، فيمكن آتابة ما تم التوصل إليه في إذا 

 القراراتيمكن لهذه الخطة أن تتضمن مقدار الوقت مع األطفال لكل طرف ومن سيتخذ  .واألمومة
 أو قد تكون نكما غير رسمي بيترتيبقد تكون خطة األبوة واألمومة عبارة عن  . بشأنهمالمهمة

 التي تم التوصل إليها غير ترتيباتإذا آانت ال . من المحكمةًاالنفصال أو أمرجزءًا من عقد ا
  .تنفيذهارسمية، فمن الصعب 

 
إذا تعذر االتفاق حول من له حق الوصاية على األطفال، فيمكن اللجوء إلى القضاء 

 ناألخصائيي أو أحد سريري من خالل محقق تقييمقد يقوم القاضي بطلب  .وترك الحكم للقاضي
سيتحدث الشخص المنوط به األمر إلى آل منكما  .نفساني أو طبيب نفسي أو عالم يناالجتماعي
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 ةسيقوم هذا المحقق بكتابة تقرير للمحكمة به توصي .آخرين أحيانًاأشخاص وإلى األطفال وإلى 
  .منه حول المكان المناسب لعيش األطفال وتوقيت رؤية الشخص المحروم من الوصاية

 
 . لألطفال فقط عند اتخاذ القرار بشأن الوصايةما هو أفضلكر القاضي في يجب أن يف
بعض السلوآيات العنيفة أو البذيئة تجاه لقرينكم أو لقرينتكم  القاضي عما إذا آان يترتب عليكم إبالغ

سيطلع القاضي على المعلومات  .القاضيبل األطفال، ألن القانون يتطلب تناول هذا األمر من ِق
ذا آان األطفال يعيشون مع إ .في الوقت الراهن في المحكمة وسيقرر مكان العيش لألطفال المطروحة

  .أحد الوالدين لفترة وسارت األمور بشكل جيد، فقد ال يقوم القاضي بتغيير الوضع
 

 بموجب عقد االنفصال أو حكم المحكمة، فسيعيش م الوصاية على أطفالكآلت اليكمإذا  :الوصاية
 – الحق في اتخاذ قرارات العناية باألطفال وتعليمهم وتربيتهم الدينية ورفاهيتهم مولك .ماألطفال معك

  .مالم ينص عقد االنفصال أو حكم المحكمة على خالف ذلك
 

يتشارك الزوجين أصحاب الوصاية المشترآة حق اتخاذ قرارات العناية  :الوصاية المشترآة
د الوالدين والنصف اآلخر مع الوالد اآلخر أو قد قد يقضي األطفال نصف الوقت مع أح .باألطفال

 عن القرارات نلكن يظل آال الوالدين مسؤوال .يقضوا معظم الوقت في العيش مع أحد الوالدين
يجب على الوالدين المشترآين في الوصاية المشترآة االتصال مع بعضهم البعض  .المتعلقة باألطفال

  . سويًاوالتعاون فيما بينهم حتى وإن لم يعيشوا
 

  الحق في قضاء وقت معهم مام بحق الوصاية على األطفال، فلكتحظواإذا لم  :الوصول إلى األطفال
  الوصول إلى األطفالترتيبات صياغةيمكن  . صالح األطفالمنلم ترى المحكمة أن ذلك ليس 

لحكم أو ا حقد يوض .بالتفصيل في خطة األبوة واألمومة أو في عقد االنفصال أو في قرار المحكمة
  .بالتناوب بين الوالدين آل عطلة نهاية األسبوع مبقاء األطفال معكمثل  أمورًاالعقد أو االتفاقية 

 
الطرف  وبين م بمعنى ترك هذا األمر لالتفاق بينكغير نهائية، الوصول ترتيباتأو تكون 

  .الترتيبات صعبًان  هذا النوع متطبيق ، حيث يكون ليتم االتفاق عليها بطريقة أآثر مرونةاآلخر
 

 . الحق أيضًا في تلقي معلومات عن صحة األطفال وتعليمهم والحالة العامة لهمملديك
 اذا لم تكونوا طرفًا في الوصاية  في اتخاذ قرار بشأن هذه األشياء طرفًاوا الحق أن تكونموليس لديك

 في المشارآة في مى أحقيتكلم ينص حكم المحكمة أو عقد االنفصال عل ماالمشترآة على أطفالكم أو 
  .اتخاذ القرار

 



 حق الوصول إلى األطفال إذا آان هناك خوف من إيذاء مقد ترفض المحكمة إعطاءآ
الى  خوف من عدم إعادة األطفال كآان هنااذا  أو ،تمتع بحق الوصايةي ين الذيالوالدأحد األطفال أو 

  .الوالد المتمتع بحق الوصاية
 

احد أو /ما تكون هناك بعض األمور المتعلقة باألمان بالنسبة لألطفال وعند :المراقبالوصول 
 . المحكمة اإلشراف على زيارات الوصول لألطفالستوجبتقد أو أن يتفقا، لوالدين ل يمكن، ينالوالد

يمكن للوالدين أحيانًا االتفاق على أحد األصدقاء أو  .وهذا يعني وجود شخص آخر عند زيارة األطفال
 .والذي يمكنه اإلشراف على الزياراتقارب اال

 ، مثال االخصائيين االجتماعيينيمكن للوالدين تعيين أحد المتمرسين
  المناطق بأونتاريو، تتوفر العديد منفي  .لزيارات لإلشراف على ا

 بل مراآز حكومية لإلشراف على الوصول لألطفال تتم إدارتها من ِق
  رآز اإلشراف على الوصول، قد تحضر األسربالتنسيق مع هيئة م .محترفين ومتطوعين

الصفحة 
62 

  إلى المرآز لتوفير اإلشراف على الزيارة أو لتأمين اإلشراف على استالم األطفال
  .أو تسليمهم لزيارات الوصول/و
 

   الوصاية والوصولتنفيذ أوامر
 

 نفيذت اللجوء إلى المحكمة لم المحكمة المتعلق بالوصاية، فيمكنكلقرار االذعانإذا لم يتم 
 . الوساطة والوصول المتعلقة باألطفالترتيبات مراعاةيمكن للمحكمة حث الوالدين على  .ذلك القرار

اقتنعت المحكمة بعدم ما إذا  . المحكمة لتوضيح ما حدثثول أمامقد تطلب المحكمة من الوالدين الم
وصاية أو ربما تحقق الوصول دون توفير سبب مقبول، فيمكن للمحكمة تغريم الطرف المتمتع بال

 الوصاية والوصول، فيمكن بترتيباترة تتعلق يإذا آانت هناك مشاآل خط .تفضي به إلى السجن
  .الترتيباتللمحكمة تغيير هذه 

 
 الوصاية والوصول التي تمت ترتيباتفرض لكي ت المحكمة التماس أيضًا ميمكنك

  .صياغتها بعقد االنفصال
 

تي تتمتع بحق الوصاية على األطفال ولدي حق  اتفاقية االنفصال على أن زوجتنص س
 اوأعتقد أن األطفال سيكونو .ني باألطفال بالشكل المطلوبتوال أظن أن زوجتي تع .الوصول

  هل يمكن تغيير اتفاقية االنفصال بيننا؟. بوضع أفضل عند االنتقال للعيش معي
 
إذا لم يكن ذلك ممكنًا، و .قرينتكيمكنك محاولة الوصول إلى اتفاقية جديدة مع  .بمار  ج

يمكن  . على أوالدك المحكمة إعطاؤك حق الوصايةلتماسفيمكنك اللجوء إلى القضاء ال
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 الوصاية والوصول المنصوص عليها بعقد االنفصال إذا اقتنعت ترتيباتللمحكمة تغيير 
  .صالح األطفاللأن ذلك التغيير 

 
الطرف  زيارة ويقوموا بطفال معي واأل . المنزلبقيت فيند انفصالنا العام الماضي، ع س

  ؟أوالديفهل لدي وصاية قانونية على  .اآلخر من وقت الى آخر
 
 ون تتمتعموهذا في الحقيقة يعني أنك .األمر الواقعوصاية بما يسمى اآلن  ون تتمتعأنتم ج

 بحق ون تتمتعمبحق الوصاية على األطفال واتخاذ قرارات العناية والتربية آما لو آنت
  بتغييرالمحكمةتقوم  أن من النادرو . هذا االتفاقموقد قبل شريكك .اية بشكل قانونيالوص

  .الوضع الحالي
 

 فرض حقوق الوصاية إذا لم يتوفر موقف واضح مومع ذلك، سيكون من الصعب عليك
 حول ة الزوجان خصوصًا إذا اختلفت رؤي، من المحكمة أو من خالل اتفاقيةمبحقك

  .ية الوصاترتيباتماهية 
 

 بين الزوجيننفصال اال بحق الوصاية بشكل قانوني عند توقيع عقد ونسوف تتمتع
  .ذلكبأو عندما تقرر المحكمة تؤول اليكم  الوصاية  على أننصي والذي

 
 وقضاء الكثير من الوقت داخل المحكمة، حصلت على حكم من عقب مجادالت عديدة س

تعيش أسرته خارج  .دهم حق الوصولولدى وال .المحكمة بحق الوصاية على األطفال
لن استطع وأنا خائفة أن يقوم بأخذ األطفال إلى حيث تقيم عائلته وبالتالي  .دولة آندا
  ماذا يمكنني أن أفعل؟ . ثانيةأن أراهم

 
ويمكن للشرطة اعتقاله  . األطفال بعيدًا عنك، فهو يرتكب جرمًا خطيرًازوجكذا أخذ إ ج

كنك القيام ببعض األمور اآلن والتي قد تصعب عليه الخروج يم .واتهامه بخطف األطفال
عادة األطفال إليك من با ساعدآما يوجد قانون دولي الذي ي .من آندا بصحبة األطفال

  .تحدثي إلى محاميك .العديد من الدول
الصفحة 
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 د،إذا شعرت بأن األطفال على وشك أن يتم أخذهم خارج البال
  . اتصلي بالشرطة فورًا
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 ألطفالكمالمالي الدعم 
 

ن هذه ا يتشارآافهم . المالية على األطفال على آال الزوجيناإلعالةتقع مسؤولية 
يتحمل آافة اآلباء هذه  .عند االنفصالعلى ما هو المسؤولية عند العيش سويًا ويستمر الوضع 

  .ويًاسلم يعيشواإذا المسؤولية بغض النظر عما إذا آانوا متزوجين أو يعيشون سويًا أو حتى 
 

تقع مسؤولية العناية باألطفال على الطرف المتمتع بحق الوصاية ويشمل ذلك شراء 
توفيرهم الطعام والمالبس لهم ودفع تكاليف الرحالت والنشاطات وتلبية آافة احتياجاتهم اليومية و

  .الراحة في المنزل
 

لخاصة اغير متمتع بحق الوصاية دفع األموال الالطرف ما يترتب على  غالبًاو
تلك وتسمى  .حق للمساعدة في تغطية تكاليف العناية باألطفالهذا الللطرف المتمتع ببالوصاية 

  . الطفلإعالةالمدفوعات 
 

وطبقًا لهذه  . الطفلتوجيهات إعالة األطفال الواجب دفعها طبقًا لإعالةويتم تحديد مقدار 
  ر الدخل على مقداطفال األاعالة، تستند المدفوعات الخاصة بمبادئال

الصفحة   للشخص الذي ال يتمتع بحق الوصاية أو على الشخص
  عددعن  فضًالمعه األطفال غللبًا الذي ال يقيم  57

  . الذين هم بحاجة الى االعالةاألطفال
 

  طبقًاة المحددالقيمةفي بعض القضايا، يمكن للمحكمة الحكم بمقدار أعلى أو أقل من 
  .توجيهاتلل

  
 حكمة منح مقدار من المال أآبر من المحدد طبقًاعلى سبيل المثال يمكن للم •

، على سبيل المثال، وقد يشمل هذا ."نفقات خاصةل"لطفل حتاج ا عندما يللتوجيهات
مصاريف التعليم في مدرسة خاصة أو مصاريف أجور  ونفقات العناية بالطفل

الخاصة بأقواص مصاريف ال فضًال عن الهوآي خاصة برياضة تجهيزاتو
  .االسنان

 
 توجيهات للالمحدد طبقًاالمبلغ ، قد تحكم المحكمة بمبلغ أقل من نادرة حاالت وفي •

ألحد الوالدين الذي يترتب عليه " مشقة آبيرة"عندما تتسبب هذه النفقات في حدوث 
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االعالة المحدد وفقًا ولكي تقوم المحكمة باعتبار منح مقدار أقل من مقدار  .الدفع
 مشقةبطلب تقليل المقدار إثبات الالمعني  ينالدالوترتب على أحد ، يللتوجيهات
 المعيشة بمنزل مستوى من دنىأأو منزلها  داخل منزله العيش مستوىوإثبات أن 
  .األطفال

 
  علّي؟تطبق  الطفل باعالة أن أعرف أن التوجيهات المعنيةيف يمكن آ س

 
 بعد  اتخذت أو تغيرتإعالة الطفل التي األوامر بشأن على آافة لتوجيهاتتم تطبيق تلك ا ج

  .1997 ديسمبر 1تاريخ 
 

 .األمر بإعالة الطفل  دخًال أهم من التاريخ الذي اتخذ فيهأظن أن شريكي يجني اآلن س
 آيف يمكنني الكشف عن ذلك؟

 
 الطرف مساءلة الطفل، يحق للطرف المتمتع بالوصاية على األطفال توجيهات إعالةبقًا لط ج

يجب أن يكون  .مرة آل عامأو دخلها معلومات عن دخله اآلخر المتحمل لإلعالة عن 
  : توفير معلومات مالية تتضمنعالةيجب على الشخص الذي يقوم بدفع اإلو .خطيًاالطلب 

 
 التقييم الضريبي إفاداتوالخاصة به أو بها  وثائق اضريبة الدخلنسخة من أحدث  •

  وإعادة تقييم ضرائب الدخل هذه؛
 
على  .لالعالةدبير األمور المعيشية اآلن للشخص المتحمل معلومات تتعلق بكيفية ت •

الشخص موظفًا فيجب عليه تسليم قسائم دفع حديثة؛ وإذا هذا سبيل المثال، إذا آان 
 خاصة باالعمال مالية بياناتآان الشخص نفسه صاحب العمل، فيجب عليه تسليم 

 أو الشرآات التي هي ناسإلى جانب بيان يوضح آافة األموال التي يتم دفعها إلى األ
 خاصة متطلبات أخرى  وهناك ثمة.عالةعلى عالقة بالشخص الذي يدفع اإل

  أو آان شريكًا في شراآة ما؛ساهمة شرآة ميملكالشخص الذي ب
  
الخاصة بصندوق مالية البيانات ال عن ونسخ صندوق استئماندخل من عن أي بيان  •

  ؛االستئمان
 

  ."مفرطة ةمشق"أو أية " ات خاصةنفق"أي  حول خطيةمعلومات حالية  •
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  ؟قريني أو قرينتي الطفل تلقائيًا عند تغير دخل إعالةهل تتغير  س
 

 .عالة، فقد يتفق آل منكما على مقدار مالي جديد لإلقرينك أو قرينتكإذا تغير دخل . الآ ج
ع مقدار  بوضقرار إلى اللجوء للمحكمة لالان، فستحتاج بينكماتعذر االتفاقما  إذا غير أنه

  . للقرين أو القرينةدخل الجديدلل ووفقًا توجيهاتوسيتم تحديد ذلك المقدار طبقًا لل .مالي جديد
 
وقد أخبرني أحد أصدقائي بتغير . 1993طفال منذ عام ل اهناك حكم خاص بي إلعالة  س

فهل تؤثر هذه التغييرات على  . الطفلإعالةقوانين الضرائب التي تؤثر على مدفوعات 
  ي؟وضع

 
 مايو 1 بتاريخ القانون عديلاألحكام الصادرة بعد تعلى  القانون الجديد فقط ينطبق. الآ ج

الذي  ضريبي للشخص استقطاع الطفل ال تعد اعالةوينص القانون الحالي على أن . 1997
 يبة على الطفل دفع ضراعالة الذي يتقاضى على الشخص ترتب آما ال ياالعالة، يؤدي

  .االعالة تسديدات
 

 أن يتم تطبيق قواعد الضريبة الجديدة على المقدار قرينكم أو قرينتكم بمشارآة مإذا أردت
 إرسال طلب رسمي إلى وآالة الضرائب الكندية م الطفل الحالية، فيمكنكعالةالمدفوع ال

  .م الضرائب الجديدة عليكقواعد في تطبيق متوضح فيها رغبتك
 

 قواعد، فسيتم تطبيق  الخاص بكمالحكم القديم عديل للقضاء مرة أخرى لتمإذا لجأت
  . الخاص بكمالضرائب الجديدة تلقائيًا على الحكم الجديد

 
 الطفل ولم يوضح الحكم أي شيء يتعلق لتوجيهات اعالة  الطفل طبقًااعالةصدر حكم  س

أن قيمة  فإن هذا يعني  الماليومع التضخم .تكاليف المعيشة مع بمالءمة المدفوعات
   تغيير ذلك؟بامكانيفهل  .ت االعالة لن توازي القيمة الحالية في المستقبل القريبتسديدا

 
حيث  تعدل تسديدات االعالة بالنسبة لزيادة تكاليف المعيشة،ال ان توجيهات اعالة الطفل  ج

إذا ارتفع دخل ذلك الطرف،  .عالةالا ذي يتولى تستند إلى دخل الطرف التسديداتأن ال
  .لطفلا اعالة تسديداتدة  طلب زيامفيمكنك
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 وأن توجيهات اعالة الطفلطرأت على بعض التعديالت التي أخبرني أحد أصدقائي عن  س
فهل تؤثر هذه التغييرات  . استالمهاعالة البي استحقهذا من شأنه التأثير على مقدار اال

 ؟يتلقائيًا عل
 
 األحكام الصادرة بعد تطبيق تلك  الطارئة على توجيهات اعالة الطفل علىالتعديالتتؤثر . آال ج

 وبين م ، فقد يمكن االتفاق بينكالجديدة تنطبق على قضيتكموإذا آانت التعديالت  .التحديثات
 م فيمكنك بينكما،ومع ذلك، إذا تعذر االتفاق . الجديدعانةعلى مقدار اإلأو زوجتك زوجك 

الخاص بتوجيهات طبيق المقدار وستقوم المحكمة بت . الحكم القديملتعديلاللجوء إلى المحكمة 
  .إعالة الطفل على األمر الجديد الخاص بكم

 
 بتوقيتأدفع إعالة الطفل بشكل منتظم وقد بدأت زوجتي بممارسة بعض الحيل فيما يتعلق   س

الماضية الستالم األطفال عطلة نهاية األسبوع حيث أنني قد ذهبت في فترة  .ة أطفاليرؤي
فلماذا إذن أدفع اإلعالة إذا لم أحصل على  .إلى جدتهم لبقية اليوموقالت أن األطفال ذهبوا 
  حقي في رؤية األطفال؟

 
الوصول ب دث للترتيتات الخاصةيجب دفع اإلعالة بغض النظر عما يح .القانون واضح جدًا ج

آما أن إعالة الطفل هي عبارة عن أموال تقوم بدفعها للمساعدة على تحمل  .إلى األطفال
 . الوصولترتيبات مراعاةومع ذلك فإن لديك الحق فيما يتعلق ب .عناية باألطفالتكاليف ال

 رؤية ما تريدسرة حول المشكلة التي تواجهها عنداألتحدث إلى محاميك أو الوسيط أو مستشار 
 دون الذهاب إلى تلك المشكلة مع زوجتكأمكن حل ما ستفيد آافة األطراف إذا يس .األطفال
  .المحكمة

 
 

  رفيلقانون العان وفقًا لالمرتبطن االزوج
 

 أربع م عمرهان منذ ثمان سنوات ولدينا توأمًاونعيش مع . لسنا متزوجانومارتين لم س
واتفقنا على أن لي حق  .آخر الرحيل إلى مكان ت الوضع وقرر من مارتينسئمت .سنوات

  فهل يجب على مارتين دفع إعالة الطفل؟ .الوصاية على األطفال
 
إستنادًا  مقدار اإلعالة كونوسي . توجيهات اعالة الطفلبموجبيتم تحديد قيمة اإلعالة س .نعم ج

 مالي من آال الوالدين، سواء دعمالحق في الحصول على لهم ألطفال اف .على دخل مارتين
 عليهم نفس المسؤوليات تجاه أطفالهم عرفيحتى األزواج طبقًا للقانون ال .تزوج والداهما أم ال

 . المتزوجينقرينينل الآما في حا
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  .ن لم يتسنى لهم العيش سويًاا الذانالوالد
 

 عدة اوتواعدن .ولم نعش مع بعضنا أبدًا .نامع جووجيزة منذ فترة آانت لي عالقة  س
ولديها . اآتشفت أنها تواعد شخصًا آخر في نفس الوقت وانفصلنا عندما . فقطمرات

وال  . الطفبإلى المحكمة طلبًا إلعالةطفل اآلن وقالت أن الطفل طفلي واستدعتني 
  . علي إعالة الطفليترتبأعتقد أن الطفل طفلي وحتى لو آان أنا فال أدري لماذا 

 
ن اإذا آان الطفل طفلك، فعليك التزامًا قانونيًا بإعالة الطفل حتى إذا لم تتزوج أنت وجو ج

قضاء بعض الوقت ولك الحق في الوصول إلى الطفل بحيث يمكنك  .نا جوعايشأو لم ت
 . إذا آنت تعتقد بأنك لست والد هذا الطفل فيمكنك طلب عمل اختبار أبوةبيد أنه .معه

ن على هذا االختبار فيمكنك اللجوء إلى المحكمة للحكم بإجراء اوإذا لم توافق جو
  .االختبار

 
 

  الراب والرابة
 

جت بجيسون منذ ثالث سنوات عندما تزو وعمره  أعتني بطفليأم غير متزوجةآنت  س
واآلن أعتقد أننا  . حتى شهور قليلة مضتآانت عالقتنا على ما يرامو .خمس سنوات

  .فإذا انفصلنا، هل يتوجب على جيسون دفع أي إعالة للطفل .على وشك االنفصال
 
إذا قبل جيسون تحمل المسؤولية على أنه والد هذا الطفل، فلك الحق في مطالبته باإلعالة   ج

يمكن للقاضي تقرير حقيقة معاملة  .بيولوجيحتى وإذا لم يكن هو الوالد العلى الطفل 
 .جيسون للولد آما لو أنه ولده الحقيقي إلى جانب قبول تحمل المسؤوليات عن آونه والدًا

إذا حدث ذلك، فسيقوم القاضي بالتعرف على دخل جيسون ويقرر مقدار اإلعالة الواجبة 
  . الطفلتوجيهات إعالةطبقًا ل



 
 

 أو الزوجة جةالدعم المالي أو اإلعالة الخاصة بالزو
 

يعرف القانون العالقات الزوجية آما لو أنها شراآة اقتصادية وعند انتهاء الشراآة فعلى 
وفي نفس الوقت، ينتظر القانون من البالغين محاولة  . تحمل اإلعالة على اآلخرالشخص األوفر ماًال

  .تطلباتهم باستغالل إمكانياتهمسد احتياجاتهم بأنفسهم وقضاء م
 

وال  . في االعتناء بالمنزل واألطفالوقتهيقضي شخص واحد غالبًا ما أثناء الزواج، 
 على وأ يحظى على مهارات أهمالشخص العمل لجني أموال آثيرة في ساحة العمل أو أن ذلك  يستطيع
عند انتهاء الزواج،  .ترة طويلة تقاعد من عمله لفنظام فضًال عنفي تجارة ما أو مهنة أعلى راتب 

  . اقتصاديةفي نقيصةيكون هذا الشخص 
 

 اآلخر، ينص القانون طرفتقرير مقدار اإلعالة الواجب دفعها من أحد األزواج للمن أجل 
على أن يتعرف القاضي على مقدار اإلعالة التي يطلبها الشخص لسد احتياجاته المعيشية ومقدار 

قد يطلب الشخص اإلعالة لمساعدته على سد احتياجاته ماليًا  .اآلخر دفعهاإلعالة الذي يمكن للطرف 
  .رةيأو لتجنب التعرض لصعوبات مالية خط

 
على اإلعالة لفترة أن يحصلوا ن لفترة قصيرة ياألشخاص المتزوجبإمكان بشكل عام، 

  . إحدى الوظائفلعمل فيلتدريب لا أو معاودة الدراسة فرصة لاليةقد توفر اإلعالة الم . فقطوجيزة
 

، لن يكون براتب ضئيل سنوات من العمل عقب أو ممارسة العمل نهاية سنوات من وعقب
وبالتالي فقد يتوجب على الطرف اآلخر االستمرار  .بعض األشخاص قادرين على سد احتياجاتهم ماليًا

  .مدة طويلةلهم لفي دفع اإلعالة 
 

  :لحسبانتكون في ا بعض النقاط التي تجدون في أدناهو
 

  عمر وصحة الزوجين؛ •
 

  فرص العمل المتوفرة؛ •
 

  ر الزواج على فرص العمل؛يتأثما آان مدى  •
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  مساهمة في العناية باألسرة أثناء الزواج؛ال •
 

  الطرف اآلخر؛مهنة لعناية با  فيمساهمةال •
 

  معايير المعيشة لألسرة قبل االنفصال؛ •
 

   و؛الوقت الضروري للشخص ليصبح مكتفيًا ذاتيًا •
 

 األطفال البالغينبقاء في المنزل للعناية باألطفال الصغار أو للالحاجة  •
  .المعاقين

 
 في اتفاقية ذلك تضمين االتفاق على مقدار اإلعالة التي يجب دفعها ومدة الدفع ويمكن

بهذا لكي تأخذ القرار  اللجوء إلى المحكمة ما، فيمكنك بينكماتعذر الوصول إلى اتفاقما إذا  .االنفصال
 .الشأن

  
 لتوجيهاتاخاصة ب قام بعض المحامين والقضاة بوضع اختبار مسودة في اآلونة األخيرة

 عمر إلى استنادًا المبالغ الخاصة باإلعانات من قدر تلك التوجيهات وفرت .إلعالة الزوجيةاإلرشادية ل
تم  . أو عدمهلمدة الزواج ووجود إعالة الطفإلى  اإلعالة وطرف في الزواج الذي يحصل علىال

 بالغمقدار اإلعالة استنادًا إلى المبصدد اتفاقية الى  الوصول لتساعدك في التوجينات هذه تصميم
 .قيد االعدادالزوجية  إلعالةقضاة في قضايا مماثلة، علمًا أن التوجيهات اإلرشادية لبل الالمقررة من ِق

 
  ؟ة التي سوف أطالبهاآيف يمكنني معرفة مقدار اإلعال س

 
من  تسديدهامقدار النفقات التي يتم ، وذلك بإدراج  تفاصيل الدخل والنفقاتتدوين ترتب عليكمي ج

طب الخاصة ب المصاريف األخرى آالمواصالت واألدوية ومورعلى الطعام والمسكن واألقبلكم 
 ونفقات السيارة ومبالغ التأمين وآذلك حالقة الشعراألسنان والمالبس والتنظيف الجاف و

طعام الحيوانات األليفة وآذلك  الترفيه وباتالهوجازات  اإلمصاريفين على المنزل والتأم
 . مقدار اإلعالة المطلوبةتخمين تضمين آل هذه النفقات عند كميمكن .فواتير الطب البيطري

 لإلعالة التوجيهات اإلرشادية تطبيق آيفيةلتوضيح الخاص بكم  أيضًا استشارة المحامي ميمكنك
  .مى حالتكالزوجية عل



 500بدفع نفقات تبلغ قيمتها أو زوجتي وحكمت المحكمة على زوجي  . عامًا55عمري  س
 الشاملة زيادةاللكن مع حالة التضخم و و،راهنوهذا جيد في الوقت ال .دوالر شهريًا

فهل هناك ما يمكنني  . خمس سنواتعقبقلق حيال عدم آفاية المبلغ في حالة ي نإن،سعارلأل
  فعله؟

 
  منتكاليف المعيشة للمبلغ المقررب خاص تقديم طلب للمحكمة إلضافة مبلغ كميمكن .منع ج

 الرقم القياسي المدفوعة وتسديدات الخاصة بإعالتكمهذا األمر يربط بين مقدار ال .المحكمة
لكي آل عام لكم  التي تسدد مقدار اإلعالة عدلوسي .التي تقطن فياالمنطقة في  ستهالكسعار االأل
  .معدل التضخمءم مع يتال

 
  ان بموجب القانون العرفيالمرتبطان الزوج

 
فإذا  .وآنت معظم هذا الوقت في المنزل أعتني باألطفال . سنوات10عشنا مع بعضنا لمدة  س

  ، هل يمكن طلب اإلعالة لنفسي؟ بينناحدث انفصال
 
المطالبة باإلعالة ألنفسهم  رفيلزوجين المرتبطين طبقًا للقانون الع يحق ل. طلب اإلعالةميمكنك ج

قضوا مدة من العيش المشترك ألآثر من ثالث سنوات أو إذا عاشوا سويًا أقل من ثالث ما إذا 
  . سويًاأن يكونا قد أنجبا أو تبنا طفًالسنوات لكن بشرط 

 

 
 

  تسديد اإلعالة الخاصة بكمفرض 
 

 فياطعة أونتاريو تلقائيًا  مقوالتي صدرت فييتم حفظ آافة األحكام المتعلقة باإلعالة 
قوم ذلك المكتب بتنظيم تسديدات اإلعالة الخاصة بالطفل وبالزوج أو ي .مكتب مسؤوليات األسرة

  فرض أوامر اإلعالة  فضًال عناإلعالة بانتظام تسديدللمساعدة على ضمان الزوجة 
الصفحة 
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  .الكاملالتي لم تسدد بالوقت المناسب أو التي لم تكن تسدد في 

 
  اإلعالة تلقائيًا استقطاع
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 أيضًا المحكمة تقوم اإلعالة بشكل منتظم، فإن تسديد ما بًا المحكمة شخصعندما تأمر
 اإلعالة إلى مكتب مسؤوليات األسرة استقطاعترسل المحكمة أمر  .اإلعالةأمر استقطاع  بإصدار

 استقطاع بمالمستخدإلخبار ) أو أي مصدر دخل آخر( بمراسلة مستخدم الشخص مكتبال قوم هذاوي
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 إرسال المال إلى مكتب المستخدمويجب على  .من المدفوعات المنتظمة لراتب الشخصمقدار اإلعالة 
مر وفقًا ألويقوم المكتب بدوره بإرسال المال إلى الشخص المستحق لإلعالة  .مسؤوليات األسرة

  .المحكمة
 

اتفاقية آعقد زواج أو  (زليمن اإلعالة التي تم االتفاق عليها في عقد ترتيباتإذا تم إقرار 
 االستمرار في معالجة اإلعالة م من حكم المحكمة يمكنكأو في عقد أبوة، فبدًال) يشة أو عقد معاانفصال

 في ملف العقد المنزلي أو االتفاقية ايداعوللقيام بذلك، يجب  .من خالل مكتب مسؤوليات األسرة
 العقد المنزلي ايداعبمجرد  .خصية وقوانين المحكمةالمحكمة طبقًا لإلجراء المتبع بقانون األحوال الش

 ذلك المكتب مكتب مسؤوليات األسرة ويمكن لفي العقد ايداع المحكمة، يمكن بعدها فيأو االتفاقية 
  .م لكتسديدات اإلعالةجمع 

 
  االنسحاب من مكتب مسؤوليات األسرة

 
 .كتب مسؤوليات األسرة أشخاص ال يريدون معالجة النفقات الخاصة بهم من خالل مهناك

الشخص الذي من المفترض ( المستلمو)  اإلعالةيتوجب عليهالشخص الذي  (الدافعإذا وافق الطرفين، 
 القيام بذلك عبر إرسال بإمكانهمو . االنسحاب من مكتب مسؤوليات األسرةم، فيمكنه)أن يتلقى اإلعالة

يات األسرة برغبتهم في سحب حكم إشعار باالنسحاب موقع من آال الطرفين إلعالم مكتب مسؤول
  . الخاص بهماإلعالة أو العقد المنزلي أو االتفاق

 
إذا آان المستلم يتلقى معونة غير أنه  . بمجرد استالم اإلشعارملف الاختتاموسيقوم المكتب ب

قدم الوآالة التي تتلك وآالة المعونة االجتماعية، فيجب أن توافق معين ل حكم اإلعالة ويكوناجتماعية 
عما اذا  إقرار عليكمو .المعونة االجتماعية أيضًا على سحب أمر اإلعالة من مكتب مسؤوليات األسرة

القيام  ميمكنك .ضالعة في الموضوع واذا ما يقتضي تلقي موافقتها جتماعيةاالمعونة أي من وآاالت ال
م بإعالمك وستقوم الوآالة .ية إلى وآالة الخدمة االجتماعإستمارة إقرار التعيين وإرسال تعبئةبذلك عبر 

 .اذا ما هي ضالعة في الموضوع
 

 اإلعالة، فيمكن للمستلم تسديد أموال ستوجب عليه لحكم اإلعالة ويمستجيبًاإذا لم يكن الدافع 
 حكم المحكمة وفرضالدافع  حكم اإلعالة من مكتب مسؤوليات األسرة دون موافقة تقرير سحب

بواسطة االستمارة الخاصة بمستلم اإلعالة لك عبر إرسال إشعار ُموقع القيام بذ يمكن للمستلم .مباشرة
  . مكتب مسؤوليات األسرةبشأن السحب االحادي إلى



35 

إذا  . أمر اإلعالةفرض ويمكن للمستلم ملف الختتاموبمجرد استالم اإلشعار بالمكتب، يتم إ
 على يتوجبالة المعونة االجتماعية، وآإلى  تعيين حكم اإلعالة ويتمآان المستلم يتلقى معونة اجتماعية 

أيضًا على سحب أمر اإلعالة من مكتب مسؤوليات أن توافق الوآالة التي تقدم المعونة االجتماعية 
  .األسرة

 
 مرة أخرى في حكم اإلعالة إيداع إذا ما تم ، الدافع والمستلم،الطرفينآال توجد رسوم على 

  . الحقمكتب مسؤوليات األسرة في وقٍت
 
   الكاملتسديد الوقت المناسب أو عند عدم الما ال يتم دفعها في عندتسديدات اإلعالةفاذ إن
 

تسديد  ولم يتم ، مكتب مسؤوليات األسرةفي اإلعالة الخاص بكم حكم إيداعإذا لم يتم 
لنسبة با اتخاذ إجراء قانوني م في وقتها المحدد أو لم يتم الوفاء بها آاملة، فيمكنكاإلعالة المتوجبة لكم

  :ميمكنك .المتوجب لكم الستعادة المال لكم
 

 على الدافع توضيح سبب عدم دفع اإلعالة ترتب يحيث، جلسة محاآمة للقصورطلب  •
 .وإذا لم يقتنع القاضي باألسباب المقدمة، فيمكن للقاضي الحكم بدفع اإلعالة .للقاضي

  ؛ عن دفع اإلعالةقهخفاوفي حاالت نادرة، يمكن للقاضي إرسال الدافع إلى السجن ال
 
تجاهل أو أهمل ما  إلى المحكمة إذا مستخدم الدافع واستحضار أجور الدافع حجز •

  الحجز؛إشعار المستخدم 
 

  ؛حجز الحساب المصرفي الخاص بالدافع •
 

  الدافع؛التقاعد الخاص ب مدخرات حجز نظام •
 

  و ملكية خاصة؛ أو على منزل الدافع أو أي ممتلكات أخرى أكلفةتسجيل حكم اإلعالة آ •
 

  . أمر قضائي ضد ممتلكات الدافعرفع •
 

 محامي إلى ونوقد تحتاج، كلفةتكون موقتًا طويًال والقانونية  اإلجراءات تلكستغرق تقد 
أن حيث يمكن لمكتب مسؤوليات األسرة  .ماإلعالة بنفسكتسديدات  إنفاذ م ليس عليكلكنو .ملمساعدتك

اتخاذ آافة   مكتب مسؤوليات األسرة وباستطاعة.كم ل المستحقالستعادة المال يعمل نيابة عنكم



 أن يقوم مكتب ذلك، يستطيعباإلضافة إلى  . الخاصة بكم اإلعالةتحصيلالخطوات الموضحة أعاله ل
  :مسؤوليات األسرة بما يلي

 
طلب السجالت التي تحتوي على معلومات عن عمل الدافع وحالته المالية وعنوانه من  •

 ؤسسة عامة؛أي شخص أو م
 
   اإلعالة؛استقطاع الدافع إلى المحكمة لتجاهل أو إهمال حكم مستخدماستدعاء  •

 
المستردة مبالغ البما يتضمن ( المال العائد إلى الدافع عبر الحكومة الفيدرالية استقطاع •

  ؛) التأمين على الوظيفةعوائد على الدخل ويبةلضرمن ا
 
  افع إلى مكتب االئتمان؛ الدالمتوجبة علىإعالم مقدار اإلعالة  •

 
 1000حصر مكاسب الدافع من عمليات اليانصيب، هذا إذا آان المكسب أآثر من  •

  دوالر وآانت عملية اليانصيب هذه في أونتاريو؛
 
  حرمان رخصة قيادة الدافع؛ أو •
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 أو اررخصة الطيبما في ذلك ، أو المزايا الفيدرالية الخاصة بالدافعرخص ال تعليق •
 . الكنديجواز السفر

 

 إعادة تقديم حكم المحكمة أو العقد م من مكتب مسؤوليات األسرة، فيمكنكمإذا انسحبت
 ماإلعالة الحقًا وتقرير أنكتسديدات  بخصوص مشكالت م إذا واجهت بشأن اإلعالةالمنزلي أو االتفاقية

  .في حاجة إلى مساعدة مكتب مسؤوليات األسرة
 

 ما تزودوهيقوم بعمله على أآمل وجه عندألسرة مسؤوليات ا بأن مكتب جب أن تدرآوي
كم في  ورقم هاتفكمبعنوان المعلومات الخاصة المكتبلدى  بأنتأآد دائمًا عليكم اللذا  .كافة المستجداتب

 إحاطة المكتب باألمر، مأو وظيفته، فيمكنكقد غير عنوانه  الدافع م بأناآتشفتما  وإذا الوقت الحاضر،
 .دافع بإعالم المكتبهذا في حالة لم يقم ال

 

  بشكل فعال، من المهم أيضًا آتابة الخاصة بكم اإلعالةتسديدات بتنفيذلكي يقوم المكتب و
 لحصول على ل .الذين يعنيكمأو االتفاقية   حكم اإلعالة أو العقد المنزليبوضوح

 برجاء مراجعة الموقع اإللكتروني  بهذا الشأن،المعلومات مزيد من
 .ca.theFRO.wwwألسرة على العنوان لمكتب مسؤوليات ا

الصفحة 
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  كمتقسيم ممتلكات
 

األطفال العناية بن مسؤولية ايجمعهما الزواج يتقاسمالذان  الفريقانينص القانون على أن 
 .متساٍوعد الزواج عقد شراآة  القانون، ُيفي نظرو .هماوإدارة المسكن والدخل المكتسب أثناء زواج

  .وعند انتهاء الزواج، تنتهي الشراآة ويتم تقسيم الممتلكات
 

 على أنه يجب تقسيم تنص القاعدة العامةكل طرف، المتساوية لمساهمة الوللتعرف على 
 50 بها عند االنفصال بنسب متساوية ين محتفظمقيمة أي ممتلكات تم اآتسابها أثناء الزواج وما زلت

 . االحتفاظ به عند انتهاء الزواجم ويمكنكلكم تبقىلزواج في أتيتم بها إلى االتما الممتلكات أ. 50-
  .طرأت أثناء الزواجقد ويجب اقتسام أي زيادة في قيمة الممتلكات 

 
 القانون باالحتفاظ ببعض ميسمح لك .القواعدوبالطبع توجد بعض االستثناءات لهذه 

 .بالممتلكات المستثناةوتدعى الملكية حينئذ  .م عند انتهاء الزواج لنفسكبحوزتكم التي متلكاتالم
  :وهي تتضمن

 
  ؛ او الزوجة أثناء الزواج من شخص آخر بخالف الزوجتم استالمهاالهدايا التي  •

 
  الممتلكات الموروثة أثناء الزواج؛ •

 
   وشرآات التأمين بسبب وفاة أحد األشخاص؛إحدى  من تم قبضهالمال الذي  •

 
 الحق في الحصول عليه آنتيجة لإلصابة معليه أو لكالمال الذي تم الحصول  •

  .الشخصية بسبب حادثة سيارة على سبيل المثال
 

حيث ينص القانون على  . العامةعدللقوااألخرى منزل األسرة من االستثناءات يكون و
 أنه عند انتهاء الزواج، يجب تقاسم القيمة اإلجمالية لمنزل األسرة حتى إذا آان أحد الطرفين هو

 . أو ورثهبةتلقاه آهقد مالك المنزل قبل الزواج أو 
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  . الزواجعند االحتفاظ بقيمة المنزل موعلى خالف األنواع األخرى من الممتلكات، ال يمكنك
 

 مأو في بعض الحاالت، يمكنك . االتفاق على شكل تقسيم مختلفم وشريككم أنتميمكنك
في فقط كن للمحكمة تقسيم الممتلكات بشكل مختلف يم .تقسيم األشياء بشكل مختلفب ة المحكمةلباطم

  . بالنسبة ألحد األزواج غير عادلة إطالقًا50- 50التقسيم بمعدل حاالت خاصة جدًا وإذا آانت نسبة 
 

قد تكون تباعها لحساب قيمة الممتلكات وتقسيمها بين الطرفين اوالقواعد القانونية الواجب 
  .بالنسبة لكم عدارة أحد المحامين حول آيفية تطبيق القوا استشمن المستحسنلذا  .صعبة ومعقدة

 
 أن هذا التوضيح مجرد واتذآر .عد تلك القواتطبيقالقسم التالي فكرة عن وف يقدم لكم وس

  .محالتك وقد تكون هناك قواعد واستثناءات أخرى يمكن أن ُتطبق على وقائع .عامةوصف للقواعد ال
 

 ب آل منهما القيمة اإلجمالية لنصيوجة أن يحسبا على حدةفي بداية األمر على الزوج والز
عند القيام آل منكما منصفًا كون ييجب أن  . القانونالتي ينص بها األسرة طبقًا للقواعد ممتلكاتمن 
 الممتلكات والديون لكل شامل مالي بيانإعداد عليكم  يتعين اللجوء إلى المحكمة، فمإذا قررت .بذلك

  .صحيحة بأن المعلومات وا يمينًا تقسمعليكم أنو . الخاصة بكموالدخل
 

 الموضحة 4 إلى 1 األسرة باستخدام الخطوات من ممتلكات من مساب نصيبكتحا ميمكنك
  :دناهأ

 
  يوم االنفصالبحوزتكم معرفة قيمة الممتلكات الموجودة  :1الخطوة 

 
  : شخصيًاخصكم أو ييكون باسمكم هي أي شيء  الخاصة بكمممتلكاتإن ال •

 
، بما يتضمن الممتلكات الموجودة بأماآن أخرى من البالد كم آافة ممتلكاتإدراج يعين عليكمي •

 التجارية والسيارة كم وأعمالكممنزل على سبيل المثال، قد تتضمن قائمة الممتلكات .والعالم
 والمالبس والمعدات الرياضية والمجوهرات والمدخرات ياتأنظمة الصوتمعدات واألثاث و

 حتى إذا الرواتب التقاعدية، فضًال عن استحقاقات مدخرات التقاعد نظم ومصرفيةسابات الحالب
  .عديدة بعد سنوات الرواتب التقاعدية على ون ستحصلمآنت
 

 الممتلكات بالقائمة  تلك وضع نصف قيمةعليكم، ف آل منكما ممتلكات مسجلة باسمآان لكمإذا  •
  .مالخاصة بك
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   وقت االنفصالمون التي عليكطرح قيمة الدي :2الخطوة 
 
 على المنزل المتوجب بطاقات االئتمان ومقدار المال  علىاألموال المستحقةتشمل أمثلة الديون  •

  .وقرض السيارة
 
  .وقت االنفصالادراجهم حسب قيمتهم قم ب •
 

  م القانون االحتفاظ بها لنفسكيخولكمطرح قيمة الممتلكات التي  :3الخطوة 
 
 أثناء  أو الزوجةتلكات الهدايا وما تم وراثته من شخص آخر خالف الزوجوتشمل هذه المم •

الذي المال فضًال عن  من شرآة تأمين بسبب وفاة أحد األشخاص لمستوفىالزواج والمال ا
  . مثًالخاصةإصابة نتيجة  الحصول عليه آتعويض تستحقون أو المال الذي حصلتم عليه

 
  لزواج والتي هي أقل من قيمة الديونأتيتم بها إلى ا طرح قيمة الممتلكات التي :4الخطوة 

 
  .ها عند الزواجونتمتلكآنتم  قيمة آافة الممتلكات التي واأضف •
 
  .ه وقت الزواجون تملكمإذا آنتو حتى تكم منزل أسرن يشمل ذلكل •
 
  . وقت الزواجآانت متوجبة عليكماطرح آافة الديون التي عليكم  •
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  :لخطوات األربعةاملخص 

قيمة الممتلكات 
 وقت االنفصال

 

قيمة الديون وقت  ناقص
 االنفصال

الممتلكات  ناقص
 المستثناة

قيمة الممتلكات وقت  ناقص
ديون ال الزواج ناقص

 
)1الخطوة(

  
)2الخطوة(

  
 )3خطوة ال(

            
 )4الخطوة(

 

  من قيمة ممتلكات األسرةمنصيبك= 
 

  .ان يتوجب عليكم مدفوعات للفريق اآلخر إذا آ عماموالخطوة األخيرة ستخبرآ
 

  الدفع مستحقة مدفوعات اذا ما آان هناكمعرفة  :5الخطوة 
 
 أو  من ممتلكات األسرة مع قيمة نصيب الزوجمقيمة نصيبكبين  ةقارنعليكم الم •

  .الزوجة
 
  .طرح المقدار األصغر من المقدار األآبريتوجب  •
 
 صاحب فريق الدفعه المفترض أن يبلغو الموهذا ه. 2قسم الفرق على عليكم  •

  . صاحب النصيب األصغرفريق اآلخرالنصيب األآبر إلى ال
 
  ."معادلة الدفع"ويدعى الدفع  •
 

من ممتلكات  إذا آان على الشخص ديونًا أآثر من الممتلكات، فإن قيمة نصيبه :مالحظة
  .األسرة يساوي صفرًا

 
 دوالر عند 15000مدينًا للبنك بمبلغ  ان هذا الشخصعلى سبيل المثال، إذا آ

، فإن قيمة ممتلكات األسرة  فقط دوالر8.000 ممتلكات تصل قيمتها إلى ماالنفصال، ولديك
  .هو صفر دوالر ألغراض حساب معادلة الدفع
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 جورج وماريا :مثال

 ماريا  جورج

47000$ 

  بحوزتكممعرفة قيمة الممتلكات الموجودة :1الخطوة 
 ليوم االنفصا

12000$ 

- 8000  

 وقت مطرح قيمة الديون التي عليك :2الخطوة 
 االنفصال

- 2000 

-4000 
 خولكم القانونطرح قيمة الممتلكات التي ي :3الخطوة 

 االحتفاظ بهاب

-18000 
 وقت مطرح قيمة الممتلكات الخاصة بك :4الخطوة 

 8000- .الديونقيمة  ناقصالزواج 

 $2000  لممتلكات األسرةالقيمة اإلجمالية 17000$

  تسديد متوجب اذا هناكمعرفة  :5الخطوة  

17000$ 
 $2000 - )أآبر قيمة(

 $15000 = )أصغر قيمة(

15000 $ ÷2 = 7500$ 

 دوالر إلى ماريا بحيث 7500يجب على جورج إجراء معادلة الدفع بمبلغ 
 . دوالر9500يصبح نصيب آل منهما 
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  ؟نقدًاهل سأحصل عليه .  دوالر5000تلقي مبلغ ق استحأنني  ب حساباتناتدل س
 
 ممتلكات بقيمة ئكمآما يمكن أن تدفع بإعطا .يمكن دفع القيمة بصورة نقدية .ليس بالضرورة ج

آل شهر حتى العقاري يجار أو الرهن لإل المبلغ خصيصأو قد يتم الدفع عبر ت.  دوالر5000
 في اتفاقية االنفصال، تنظيمها مشياء التي يمكنكتعد آيفية الدفع من األ . دوالر5000 مبلغ نفاد
  . المحكمةبتها القضايا التي يمكن أن تتكون منأو 

 
 القانون ما ينصه حول الرشاداتذهب آل منا إلى محامي وحصلنا على بعض المعلومات وا  س

 .شياءواآلن توصلنا إلى اتفاقية خاصة بنا حول تقسيم األ .تقسيم ممتلكات األسرةآيفية  بشأن
  القانوننص أن تقسم الممتلكات بشكل يختلف عن  الخاصة بنافهل يمكن التفاقية االنفصال

  .في هذا الشأن
 
ويجب أن  . في اتفاقية االنفصالونها بأي طريقة تريدمآامل الحرية في تقسيم ممتلكاتكلكم  .نعم  ج

 اتفاقية االنفصال عديل تمكنكيملن  أنه علمًا . على اتفاقية االنفصال قبل التوقيعكم محاميطلعي
  . الحقًاسهولةب

 
وأعرف أن القانون ينص على أنه في حالة االنفصال ليس  .تلقيت سيارة آهدية من والدي س

بمجرد بيع  .وقررت بيع السيارة . مشارآة قيمة الهدايا التي تلقيتها أثناء الزواجيعل
زءًا من الممتلكات التي يجب السيارة، هل يكون المال الذي حصلت عليه مقابل بيعها ج

  مشارآتها مع الزوج عند االنفصال؟
 
 على سبيل المثال في شكل سندات للمدخرات على حدة،المال ما وضعتم إذا  .ليس بالضرورة ج

جب يتوبيع السيارة، فسيتم استثناؤه من الممتلكات التي ل بالنسبة دائمًا تعقبه مبحيث يمكنك
  .مشارآتها عند انتهاء الزواج

 
 المال الذي lاستخدمتما إذا  .منزل األسرةتنعكس على لقاعدة القانونية تلك ا استثناء هام لثمة

تعين  أو لتجديده، فيكم العائليرهن على منزلال تسديد جزء من عليه نظير بيع السيارة لlحصلت
بمجرد و . عند االنفصال زوجكم أو زوجتكم مععائليمنزل الل مشارآة القيمة اإلجمالية لعليكم

 أو هبةوضع المال في منزل األسرة، يجب مشارآته حتى إذا تم الحصول على المال نظير 
  .م أو زوجتكمميراث أو أي ممتلكات ينص القانون على عدم مشارآتها مع زوجك
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  وقررت ًاحيث أنها بدأت تواعد شخصًا آخر ، في إنهاء الزواجتسببتإنه زوجتي  س
يقوم  حيث مشارآة قيمة ممتلكاتي معها يلماذا يجب عل .الزواجأنها ال تريد االستمرار في 

  .هذا الشخص باالستفادة منها
 
 قانون، حيث أن العالقة زوجتك الجديدة ليس لها تأثير على تقسيم الممتلكات عند انتهاء الزواج ج

ج على أنه  القانون يرى الزواعلمًا أن . أسباب إنهاء الزواجال يشملتقسيم الممتلكات الذي ينظم 
 المالية الناتجة عن الشراآة بالتساوي منافععند انقضائه يجب تقسيم الو .عالقة شراآة متساوية

  .سؤول أو الممن هو المخطئساب دون النظر إلى تحويتم اال .نصافوباال
 

وآنت مستقرة  . عامًا32الشرآة لمدة الممولة من  الرواتب التقاعدية سدد نظامآان زوجي ي س
مبالغ إضافية  نظير عرضية واليوم أنا أقوم بأعمال ،ل أرعى وأعتني باألطفالفي المنز
  ؟رواتبه التقاعديةفإذا ما انفصلنا، هل لدي الحق في مشارآة زوجي في  .ضئيلة

 
الرواتب  نظام تفحص بالخبير االآتواري سيقوم مستشار مالي أو حوالفي أغلب األ .نعم ج

 إلى نصيب الزوج من ممتلكات بلغوُيضاف هذا الم .تهام قيقرار إلالتقاعدية الخاص بزوجك
 ستحصلين على رواتب التلك هتلقي ابتداء أو يمكنك أنت وزوجك االتفاق على أنه عند .األسرة

تكون  تلك الوثيقةصياغة أن  مراجعة محاٍم للتأآد من تعين عليكي .هانسبة مئوية محددة من
  .ةصحيح

 
على  .الرواتب التقاعدية الممولة انونقل وفقًا ةعامل معك آزوجالنفصال، لن يتم التحال ا :هام 

ن يؤول لك اتفاق معه، لي ، إذا توفى زوجك بعد االنفصال، وقبل التوصل ألسبيل المثال
 حيال نبغي عليك التأآد من وضوح االتفاقية الخاصة بك أو أمر المحكةي .استحقاق الخلف

  .وجكبصدد الرواتب التقاعدية الخاصة بزحقوقك 
 

 بناء الجزء ةتكلفآانت و .يقمنا أنا وأخي الصيف الماضي ببناء جزء إضافي إلى منزل س
واآلن  . دوالر20000 علمًا أنه ساهم في زيادة قيمة المنزل بمقدار دوالر 10000اإلضافي 

   دوالر؟20000  الفهل يمكنني استعادة .انفصلنا أنا وزوجتي
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 أآثر ًالاوال يهم إذا وضعت أمو .كتالية لمنزل األسرة مع زوجيجب مشارآة القيمة اإلجم. آال ج
  .لهذه القاعدةستثناءات اال هناك عدد قليل من .في المنزل أو قمت بأعمال إضافية بالمنزل

 
ونخطط للزواج  .وأعيش فيه منذ عامين مع رفيقي .ترك والداي منزلهما لي عند وفاتهما س

 في عقد .نا، فال أريد أن أخسر هذا المنزل لصالحهإذا لم ينجح زواج .وتكوين أسرة فيه
  .، هل يمكن النص على ملكيتي لهذا المنزل بغض النظر عما يحدثهازواج

 
يمكن لعقد الزواج أن ينص على ملكيتك لهذا المنزل وملكية قيمته عند الزواج وأحقيتك في  .نعم ج

فس حقوقك من حيث االستقرار لكن سيظل لزوجك ن .أي زيادة تطرأ على قيمته أثناء الزواج
  .وال يمكنك وضع أي شيء في عقد الزواج لتغيير ذلك .في منزل األسرة عند انتهاء الزواج

 
حكم يصدر عند انتهاء الزواج، قد يكون زوجك قادرًا على البقاء في المنزل حتى يتم االتفاق أو 

  .بصدد ترتيبات أخرىمحكمة من ال
 

  فهل تعد المزرعة بكاملها منزًال لألسرة؟ .ة منتجات األلباننعيش في مزرعة آبيرة لصناع س
 
 المنزل  فضًال عنيشةابها المعيتم  هو تلك المنطقة من المزرعة التي تكمفمنزل أسر. آال ج

وال تندرج ضمن  .ملكية آأي ملكية أخرىتعد وباقي المزرعة  .والمنطقة الصغيرة المحيطة به
  .منازل األسرةبالقواعد الخاصة 

 
ولست في الحال المناسبة لعمل قائمة بالممتلكات في الوقت .  شيءالقلق في صدد آل ينتابني س

  ؟ مباشرةفهل يجب القيام بذلك .الحالي
 
لديك ست سنوات من يوم االنفصال لحين الذهاب إلى المحكمة لطلب قرار حول مقدار معادلة  ج

 سنوات من يوم االنفصال أو ت لديك س أنعلمًا .يكون لك وقتًا أقلإذا حدث طالق، قد  .الدفع
  .، أي من التاريخين يأتي أوًال للجوء إلى المحكمةًا الطالق نهائيحال أصبحعامين 
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  آافة ممتلكات األسرة قبل أن  يتم ضياعسوفأنا بحالة قلق بأنه بعد خروجي من المنزل  س
 في لكي ال أشارك ها سوف يتخلص منأظن أن زوجي .ألمورتكون هناك الفرصة لتسوية ا

  فعله؟ أن أفهل هناك ما يمكنني .تهاقيم
 
 المحكمة بعدم بيع فيدهوقد ت . زوجك من تبديد الممتلكاتلمنعيمكنك اللجوء إلى المحكمة  .نعم ج

  .أو التخلص من الممتلكات أو قد تأمر بوضع شخص آخر للعناية والحماية بالممتلكات
 
 

  العرفين طبقًا للقانوان المرتبطان الزوج
 

  يستوجبفإذا حدث انفصال، هل . عامًا15لم نتزوج ولكننا عشنا مع بعضنا لمدة  س
   قيمة الممتلكات؟حاصةم

 
 قيمة ومناصفًة بحق اقتسام  تلقائيًااألزواج المرتبطين بعقد الزواج يتمتعونفقط  .ربما ج

لممتلكات التي  في ام مساهمتكتسديد م أو زوجتكم سؤال زوجكميمكنك .ممتلكات األسرة
تأآيد  اللجوء إلى المحكمة لم، فيمكنكذلك الطرفوإذا لم يوافق  .طرف اآلخريملكها ال
 .قانون األسرةعلى  وليس دائرة أخرى من القانونعلى ستستند المطالبة لكن  .مطالبتكم
  . استشارة محامي لطلب النصيحةمويمكنك



 
 

  تقسيم الترآة بعد وفاة الزوج أو الزوجة
 

قسمة  من أجل الممتلكات في حالة االنفصال بتوزيع الخاصن استخدام القانون يمك
  .وربما هناك بعض الفوائد للقيام بذلك . في حالة وفاة أحد الزوجينممتلكاتكم

 
 وفاة الزوج أو الزوجة لتقديم وثيقة إلى المحكمة عقب شهور ة مدة ستم لديكعلمًا أن

 قبل يوينبغي استشارة محام .ممتلكات أسرتكم قسمةوانين في تؤآد على الرغبة في استخدام هذه الق
  . بهذا الشأنقرارأي اتخاذ 

 
  إذا تواجدت وصية

 
الممتلكات الخاصة إذا توفى زوجك أو زوجتك مع ترك وصية تنص على آيفية تقسيم 

 مأو يمكنكلكم  المحددة بالوصية الممتلكاتأخذ  ميمكنك .خيار م، فلكبه أو بها
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  . حالة االنفصالتنطبق علىالقوانين التي تلك  ين مستخدمتكمتلكات أسرمم توزيع 
 

 الزوجأي من ترك ما  ماليًا إذا موقد يكون استخدام هذه القوانين في صالحك

الصفحة 
38 

  .أشخاص آخرين أو كم آخرين من أسرتعضاء إلى أه أو ممتلكاتها أو الزوجة معظم ممتلكات
 

بنفس الطريقة الموضحة في حالة صة بكم الخا عمل قائمة بكافة الممتلكات موعليك
  . قبل وفاة الزوج أو الزوجةآانت قيمتهاممتلكات طبقًا لما تلك ال تقييم  ويتعين عليكم.االنفصال

 
 

  إذا لم توجد وصية
 

يدعى إذا توفى الزوج أو الزوجة دون ترك وصية، فهناك قانون خاص، 
 على  العائلةأعضاء بين  الممتلكاتقسمة والذي يوضح آيفية وراثةاالصالحي للقانون ال

  .قيد الحياة
 

 باستخدام توزيعها ملقانون أو يمكنكذلك ا طبقًا لتوزيع الممتلكات قبول ميمكنك
  .االنفصالالتي تنطبق على قوانين ال
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  حق البقاء في منزل األسرة
 

 ، فال يمكن لذلكآخر الزوج أو الزوجة وتم ترآه لشخص آان منزل األسرة ملكإذا 
 الحق في البقاء في محيث يكون لك .وفاة الزوج أو الزوجةل في اليوم التاليالشخص المطالبة بالمنزل 

  . هذه المدةخالل دفع إيجار للمنزل مولن يكون عليك . يومًا60لمدة الخاص بكم منزل األسرة 
 
 

  استمرار دفع اإلعالة بعد وفاة الدافع
 

الخاصة  أنه يتعين على الترآةالنص على ة بذلك الخاص المنزلي أواالتفاقية للعقديمكن 
  .أي منهما وفاة بعد االعاالت تسديد أو الزوجة مواصلة بالزوج

 
قانون  أو في ظل 1986 مارس 1 اإلعالة التي تمت قبل تاريخ تسديد ترتيبات توجبي

أو حكمت لك الخاصة بذنص عقد االتفاق المنزلي أو االتفاقية ما  ا الشخص فقط إذترآة عبر الطالق
  .المحكمة باستمرار دفع اإلعالة بعد وفاة الدافع

 
 1أو بعد تاريخ في ( محكمة طبقًا لقانون األسرة موجب قرارإذا آنت ممن يتلقون اإلعالة ب

 اإلعالة، مالم تأمر سديد تأو الزوجة السابقان مواصلة الزوج ترآة على تعين، في)1986مارس 
  .المحكمة بخالف ذلك

 
 عقب وفاة اإلعالة تسديد على استمرار قر المحكمة طبقًا لقانون الطالق ولم يأمرتم ما وإذا 
  . استشارة محاٍمم عليكترتب، فيماهية األمر الذي ينطبق عليكم ون ال تعرفمالدافع أو إذا آنت

 
 الدافع ترآة تجاهعالة باإل أمر خاص إلزام مكتب مسؤوليات األسرة على يتعذر علمًا أنه

  . المكتب بوفاة الدافعغتبلي عقب
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 .لخاصة بها الوفاة من شرآة التأمين ااستحقاقات وفاة زوجتي، تلقيت إعالة عقب س
بما أن الفرصة سانحة اآلن لمعالجة بعض و . تكاليف الجنازةتسديدواستخدمت المال في 

مشارآة ممتلكات التي تنطبق على  وفقًا للقواعد، أود تقسيم ممتلكات األسرة األمور
  ؟فات األوان على ذلك فهل  .ألسرة عند االنفصالا

 
 . ممتلكات األسرةالتي تنطبق على اإلنفصال من أجل قسمة اللجوء إلى القواعديمكنك . الآ ج

ترآة  من سوف تحصل عليهاالتأمين من معادلة الدفع التي تسديد  طرح مقدار مبلغ عليكو
يمكنك الطلب  .ئدات التأمين ومعادلة الدفع استالم عابأنه بإمكانك خطيًا، مالم تحدد قرينتك

 . لك تكاليف الجنازةتسديد الترآةمن 



  العنف المنزلي :ثالثًا
 

 
حيث يحق لكافة مواطني مقاطعة  . ال يتسامح به العنف المنزلي بمقاطعة أونتاريوإن

ال يمكن أن بالرغم من أن آل من النساء والرج .أونتاريو الشعور باألمان في منازلهم ومجتمعاتهم
رجال يسيئون نطوي على  العنف المنزلي، إّال أن الغالبية الساحقة من حاالت العنف تايا ضحوايكون

قد يكون للعنف تأثيرات ضارة طويلة األمد على الضحايا وقد يكون له تأثير مأساوي على  .إلى نساء
  .األطفال

 
عدواني والمطاردة والمضايقة وتعد الممارسات آالتهديد والضرب والرآل واللكم والدفع ال

 ولن يكون أي .رادتهاوتعد جريمة أيضًا ممارسة الجنس مع شخص بغير  .تجاه شخص آخر جرائم
معرض لالعتقال واالتهام   علمًا أن أي شخص يمارس تلك األعمال.استثناء لذلك في حالة الزواج

  .بجرم واالدانة والحبس
 

من بين  تعتبر بالرغم أنها الية والعاطفية والمالية اإلساءة الجسدممارسة  آما أنه ال يتعين
  . بكنداقانون الجناياتل  وفقًاجرائم ال
 

 .فأنتم لستم وحيدين في ذلك أي شكل من أشكال اإلساءة هذه، م أو أوالدآتم أنتمإذا واجه
الجنسي  الجسدي أو االعتداء للتهديد أو تمتعرضما إذا  متوفرة لكم، علمًا أنه وسائل مساعدة ثمةو

  . بالشرطةوااتصل
 

الصفحة 
62 

   أشكاًالون تواجهم في االتصال بالشرطة أو إذا آنتون ال ترغبمإذا آنت
 تم إدراج بعضها.م مالذات بالمجتمع تمكنها مساعدتكثمةأخرى من اإلساءة، ف

  . هذا الكتّيبخلففي 
 

 ك طبيبكورةمشا أيضًا بإمكانكم .م وأوالدآم محام حول ما يمكن فعله لحماية نفسكاستشيروا
 عن بدرايةحيث أنهم  .في مجتمعكم الصحيةمرآز العناية أو  لجاليتكممراآز المعلومات في  أناسأو 

 أن يتعامل مع ميمكن لطبيبك .م ومساعدة أطفالكمالتي يمكنها مساعدتكو الخدمات المتاحة لجاليتكم
 مالمحكمة إلثبات تعرضك فيويمكن استخدام هذه السجالت  .م وآتابة تقرير عنها في ملفكمإصاباتك
  . أمام القاضيلإلساءة
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 يعمل طوال اليوم على تدارك األزماتمجانية عبر المقاطعات الكندية ل 
 يمكن للمستشارين المدربين .وسبعة أيام في األسبوع  ساعة24 مدار 

  الدعم المحليبشأنمعلومات  وتوفير رات الخياتحديدمساعدتك  
فضًال عن االغتصاب الجنسي التي تتعامل مع مراآز المنة واآلمالذات ال بواسطة 

 لغة 150 شفويين ضليعين فين ي مترجمثمة . خطة أمان فوريةاعداد في تكمساعد
 أو في منطقة اتصال 0511-863-866-1  الرقم علىياتصل .المتصلين لإلجابة على

 TTYولجهاز اتصاالت للصم يوجد الرقم . 416-863-0511  على الرقمريوأونتا
7868-863-866-1 

الصفحة 
62 

 
 إضافة إلى ذلك، يمكنك االتصال بخط دعم الضحايا على الرقم

على الرغم من أنه ليس بخط للتعامل مع األزمات إّال أن . 1-888-579-2888
يمكن  .مساعدة مجتمعية مالئمة تخدما تقديم المساعدة عبر توفير ن خط دعم الضحايا يمكطاقم

بما في للمتصلين أيضًا الوصول إلى المعلومات المسجلة حول آيفية عمل نظام العدالة الجنائية، 
  . إجراءات االعتقال والمحاآمة واإلفراجذلك

 
،  خاصة بالمقاطعة عقوبةبسببإذا قام شريكك باإلساءة إليك وهو اآلن في السجن 

 الضحايا للحصول على معلومات تبليغ الضحايا والتسجيل مع نظام فيمكنك االتصال بخط دعم
  .سجين المعتدي التسريحتاريخ ب خاصة

 
يوجد حيث  المجتمعات العديد من هناكإذا وصلت قضيتك إلى المحكمة الجنائية، 

 تواجدقد ي .قضاءجراءات الإل بالنسبةالشاهد لمساعدتك  /  الضحيةمؤازرةبرنامج خاص بمكتب 
 البرنامج من جراء هذاو .العنف المنزليب في صدد المحكمة المعنيةك أيضًا برنامج مجتمعب

 ذلك يستطيعباإلضافة إلى  .الشاهد /  مكتب مساعدة الضحيةطاقم من ندة معلومات ومسايستتلق
  . أسبوع16 لفترة وعية وترشادي حضور برنامج اجاني الأمر يأنالقاضي 

 
إذا اضطررت إلى  .ك بمجتمتوفرةمالذات الم الوجوب معرفة تجدر االشارة إلى
 للحصول على  وال مكانًا لإلقامة فيه، فربما قد تكون مؤهًالمغادرة المنزل وليس لديك ماًال

 .االستشارة المجانيةفضًال عن المساعدة االجتماعية والسكن المدعوم والمساعدة القانونية 
 
 
 



وأخبرني صديقي  .مستبدًا) زوجتي(ي زوج  الليلة الماضية عندما أصبحترآت المنزل س
إذا ما ذهبنا إلى  )زوجتي (بأنني قد أفقد الوصاية على أطفالي ويحصل عليها زوجي

  فهل هذا صحيحًا؟ . هجرتهمالمحكمة ألنني
 
 وطلب م الحق في طلب الوصاية على أطفالكم، فلكطرف اآلخر التعسفي التمترآما إذا . الآ ج

يجب على القاضي أن ينظر إلى  . المنزلتم ترآم هذا الحق ألنكوادولن تفق .لكم ولهماإلعالة 
حاولي إخبار القاضي  .أفضل الفوائد لصالح أطفالك عند تقرير من له الحق في الوصاية عليهم

 على القاضي األخذ في االعتبار ما إذا آان هذا ينبغي .عن طبيعة زوجك المسيئة والبذيئة
 .أو األطفال عند الحكم بشأن الوصاية والوصول) الزوجة(لزوج  تجاه ا أو متعسفًا عنيفًاالطرف

 األسئلة المتعلقة آيفية معالجة للتعرف على فورًاومع ذلك من المهم استشارة أحد المحامين 
 لبعض الوقت، وجودآم دون زوجكم أو زوجتكم يعيشون مع مإذا آان أطفالك .بالوصاية بسرعة

  .ةلمعيشي احالتهمفقد ال يريد القاضي تغيير 
 

بأسرع  التعامل مع قضية الوصاية م عليكيتوجب، مأطفالكمع  محتى إذا غادرت
  .وقت ممكن

 
 

  لمعاملة السيئةقوانين ضحايا ا
  . من العنفم وحماية أطفالكم قوانين من شأنها حمايتكثمة

 
   الوصولأوامر

 
ما سوابق  لشخص األخذ بعين االعتبار إذا ما آان على القاضي يترتب

 قوانين حماية قوموت .األطفالبعناية الالشخص هذا إمكانية ب النظر عند متعسفة أو عنيفة
ويتم  .األطفال من اإلساءة الجسدية والجنسية والعاطفيةبحماية الطفل بمقاطعة أونتاريو 
، الوالد اآلخربل  من ِقالمعاملة السيئة ضحية مإذا آان طفلك .تجريم مثل هذا السلوك

تحت  إلى الطفل أو تخويله ذلكالوصول هذا الوالد من  منع المحكمة مطالبة ميمكنك
  .المراقبة فقط
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  وامر زجريةأ
 

من  .زجري أمر المحكمة إصدار  مطالبة ضحية العنف المنزلي يكونيمكن لشخص
 األمر الزجرييمكن أن يكون  .أمر زجريإصدار تطالبون ب إذا ما آنتم التحدث إلى محام المستحسن

 لهذا األمر أن ينصيمكن  . أو قد يكون محددًا– مالبقاء بعيدًا عنكبمعنى أنه على الفريق اآلخر  -عامًا 
إلى  أو كمإلى مدرسة أطفال وأ م أو مكان عملكم عدم المجيء إلى منزلكالطرف اآلخربأنه يجب على 

  ).ممة والديكعلى سبيل المثال، مكان العبادة أو مكان إقا( إليها غالبًا ونأي أماآن أخرى تذهب
 

 في أقرب وقت ممكن، باألمر الزجري) الطرف اآلخر(تبليغ زوجكم أو زوجتكم  ستوجبي
إذا تعذر ذلك،  . نيابة عنكم أن يقوم بذلك شخص آخرالمستحسنفمن  . القيام بذلكمولكن ال يتعين عليك

  . في ذلك المحكمةطاقم مفسيساعدآ
 

وستطلب  . االتصال بالشرطةم، فيمكنكلألمر الزجري االذعان الطرف اآلخرإذا رفض 
إذا الطرف اآلخر  الشرطة أيضًا كمقد تسأل .دائمًا االحتفاظ به عليكم .األمر الزجري معاينةالشرطة 

، فيمكن  تعبعد أن الطرف اآلخر لم يذعن لألمر الزجريالشرطةآانت إذا  .على دراية باألمر الزجري
  .إلقاء القبض عليه

 
  زل األسرة لمنالخالصةالملكية 

 
مغادرة كم و اللجوء إلى المحكمة لطلب الحق في العيش في منزلم، فيمكنكين متزوجمإذا آنت

 .الطرف اآلخر باسم  حتى إذا آان المنزل مسجًالكمحق البقاء في منزلمساواة في  مولك .مشريكك
  .ألسرةصة لمنزل ال بالملكية الخاأمر الحصول على تطلبون م محاٍم إذا آنتمشاورة يستحسن

 
، وذلك  حيث مكثتم معًا المحكمة للبقاء في المنزلمطالبة م، يمكنكوإذا لم تكونوا متزوجين

أو إن ملككم منزل يكن ال بذلك حتى وإن لم األمريمكن للقاضي  .كمطفالأل وم اإلعالة لكأمرآجزء من 
  . في عقد اإليجارملم يكن اسمك

 
 الحسبان القاضي في أخذ من المنزل، سيكمزوجكم أو زوجت الء القاضي بإخيأمروقبل أن 

من  إذا ما آان و،للعيش فيهلكم  مكان آخر مناسب ما يوجد وإذا ،عنف أثناء العالقةإذا ما آان هناك 
  .عن الحالة المالية الخاصة بكم فضال ، في منزلهمالمكوثألطفال مصلحة ا
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 إخالء المنزل اآلخر الطرفجب على توصة، فيلالملكية الخاب اصدار أمرإذا وافق القاضي 

 االستعانة بالشرطة وقد يتم م، فيمكنكدخول المنزل اآلخر طرفإذا حاول ال .مكوث بمكان آخروال
  .اعتقاله

 
شخص منع  آافية لاألوامر الزجرية واألوامر في صدد الملكية الخالصة غيرقد تكون 

 والمضايقة السيئةممارسات بال قفيما يتعل ذلك الشخص مخالفًا للقانون ويكون .م إيذائكمنعنيف 
  .م من جديدإيذائكمن جراء  كون مستعدًا لمخالفة قوانين أخرى وقد يم، وتجاه أطفالكمتجاهك

 
آثر أمنًا المكان األ ك، فقد يكون مالذ المرأة بمجتمع في تلك الوضعية مرأةإذا ما آنت
  . ماللعيش مع أطفالك لفترة

 
 المعاملة السيئةوقف 

 
 القيام بشيء م، فيمكنكزوجكم أو زوجتكم اإلساءة الجسدية أو العاطفية ضد ونمارس تمإذا آنت

  .إليقاف ذلك
  :ميمكنك

 
   العنيف؛مالتحدث إلى أحد المستشارين عن سلوآك •
 
  البحث عن جماعات قد تساعد األفراد الذين يمارسون اإلساءة ضد أزواجهم؛ •
 
لصحة مجتمعي للمعلومات أو مرآز مجتمعي لأو بمرآز الخاص بكم االتصال بالطبيب  •

 للحصول على رقم إسداء المشورةمساعدة الضحايا أو خدمة ب الخط الخاص فضًال عن
  .مجتمعكم بتواجدةهاتف إحدى المجموعات الم

 
 والذي قد يكون قادرًا مالتحدث إلى مستشار برنامج مساعدة الموظفين في مكان عملك •

 و على تقديم المساعدة؛
 
  .ون وتفعلونية عما تقولتحمل المسؤول •



2نساء المغتصبة في أزمةقائمة الطوارئ لل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :لكترونيموقع اإلال برجاء مراجعةلمزيد من التفاصيل عن تخطيط األمان، ل

plan-safety-a-gmakin/women/en/ca.shelternet.www أو 
html.safetyplan/generalinfo/english/ca.projectbluesky.www  

 عن  أوضحي لهم.عند التعرض لالغتصاب، عليك االتصال بالشرطة •
 .ابتعرضك لالغتص

عند وصول الشرطة، يجب أن يوجهوا اتهامًا إذا أقروا بوقوع  •
 .االغتصاب

 .فقد يتصل الجيران بالشرطة :قومي بعمل بعض الضوضاء •
 .علمي أوالدك آيفية االتصال بالشرطة •
 .نزل المما تغادريإذا آان ذلك ممكنًا، احتفظي بأوالدك معك عند •
للحصول على  منزلك إلى الشرطة معك الحقًا عودةاسألي عن إمكانية  •

 .بعض األشياء الضرورية
اعملي الترتيبات الالزمة بحيث ال  باسمك ومصرفيًاافتحي حسابًا  •

 .بالبريد المصرفية ترسل اليك البيانات
 . قدر اإلمكانحاولي االدخار •
العملة الصغيرة احتفظي ببعض المال لمصاريف سيارات األجرة و •

 .للمكالمات الهاتفية
 .لخروج لطارئةأعدي خطط  •
 .دائمًااحتفظي بأرقام الطوارئ معك  •
أخفي بعض المالبس ومفاتيح المنزل ومفاتيح السيارة والمال وما إلى  •

 .ذلك عند أحد األصدقاء
 

 :، فحاولي الحصول علىبسرعةإذا توجب عليك المغادرة 
 مفاتيح إضافية للسيارة والمنزل •
الطبي العالج شهادات الميالد وأوراق الهجرة وبطاقة جوازات السفر و •

 ورقم التأمين االجتماعي
 الوصفات الطبية واألدوية األخرى •
  إذا أمكن تحتوي على اللوازم،حقيبة طوارئ •
 ك الراحةألطفالاللعب ووسائلبعض  •
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  ... عنمزيد من المعلوماتالالحصول على  :رابعًا
 

 
 أمور الشعوب األصلية

 
 المكتبة المحلية أو مرآز راجعوا .بل آارسويللذي تم نشره من ِق االشعوب األصليةآتيب قانون 

أو  1-800-387-5164 مجانًا على الرقم وا الكتّيب من آارسويل، اتصللحصول علىل و.الصداقة
   com.carswell.www :لكترونيموقع اإلالزيارة برجاء 

 
 توجيهات اعالة الطفل

 
 برجاء أو 1-888-373-2222  الرقم علىوااتصل : الطفلبإعالة توجيهات الفيدرالية الخاصةال

" برامج ومبادرات "عليكم اختيار( ca.gc.justice.canada.www :لكترونيموقع اإلالزيارة 
  ")إعالة الطفل"و
 
محكمة من  مجموعة مواد إعالمية الحصول على ميمكنك :اطعات في المقالطفل  إلعالةتوجيهاتال

  ca.on.gov.jus.attorneygeneral.www :لكترونيموقع اإلالاألسرة المحلية أو عبر زيارة 
  ")لعالة الطفإ توجيهات بخصوصمعلومات ال"و" عدالة األسرة "عليكم اختيار(
 

 األطفال
 

 فقد يكون  الذين قد آانوا عرضة للمعاملة السيئةأو مساعدة األطفال/للحصول على معلومات عن و
دليل الهاتف في  الصفحات البيضاء راجعوا .بمقدور جمعية مساعدة األطفال المحليين تقديم المساعدة

 وآلك يوفر .مقدمة دليل الهاتف بأرقام الطوارئ الموجودة بواأو اتصل" جمعية مساعدة األطفال "تحت
 على العنوان  أونتاريوفيمعيات مساعدة األطفال ج الذي تديره الموقع اإللكتروني

org.oacas.www أونتاريوفيمساعدة األطفال  لكافة الجمعيات المحليةبتصال لال معلومات .  
  

 زيارة الموقع برجاءأو  416-314-8000 لرقم ا علىوااتصل :مكتب محامي األطفال
 :اإللكتروني الخاص بالمدعي العام على العنوان

ca.on.gov.jus.attorneygeneral.www) مكاتب ووآاالت "عليكم مراجعة "
  ").مكتب محامي األطفال"اختيار و
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 :بدون إذنكمخارج آندا الطفل إذا ما تم أخذ 
 

 المدنية األموراتفاقية الهاي بشأن المعنية بوزارة المدعي العام والسلطة المرآزية لمقاطعة أونتاريو 
  .416-240-2411  الرقم علىوااتصل .اختطاف الطفل دوليًاالمتعلقة ب

 
 الخارجية والتجارة  بقسم الشؤونوا اتصلحصول عليهلل .ينددليل للوال :عمليات اختطاف الطفل دوليًا

أو  1-800-267-6788 أو الرقم 1-800-387-3124 على الرقم التابع لألمور القنصليةالدولية 
" منشورات"ر يااختعيكم  (ca.gc.voyage.www :زيارة الموقع اإللكتروني على العنوانبرجاء 

  ").قضايا األطفال"و
 

 مقاطعة في :ألطفال المفقودينالمعنية با القوميةالخدمات اسطة وب" لنا المفقودينأطفا"برنامج 
. 613-993-5430 :فاآسال أو على رقم 1-877-318-3576 مجانًا على الرقم واأونتاريو اتصل

زيارة الموقع اإللكتروني على عليكم  أخرى،  مفيدةمواقعب روابط بما في ذلك ،لمزيد من المعلوماتو
    ca.gc.ourmissingchildren.www :العنوان

  
 

 قانون األسرة
 

" المحاآم" الصفحات الزرقاء بدليل الهاتف ضمن راجعوا، في مجتمعكملمعرفة موقع محكمة األسرة 
زيارة الموقع اإللكتروني برجاء  ". الحكوميةالقوائمدليل  "فيالموجودة 

ca.on.gov.jus.attorneygeneral.www)  عناوين المحاآم"ر يااختعليكم.("  
 
زيارة برجاء ،  االستماراتتعبئةآيفية و بقضايا األسرةالخاصة خطوات ال بشأنمزيد من المعلومات لل

" عدالة األسرة"ر يااختعليكم  (ca.on.gov.jus.attorneygeneral.www :الموقع اإللكتروني
   .مر دليل اإلجراء المناسب لحالتكيااختعليكم " منشورات على شبكة اإلنترنت "وضمن

 
لمتوفرة اطالع على مزيد من التفاصيل حول الخدمات لال :مراآز المعلومات المتعلقة بقانون األسرة

 : الموقع اإللكترونيراجعوا بمحكمة األسرة المحلية أو وااتصل
ca.on.gov.jus.attorneygeneral.www )خدمات محكمة "و" عدالة األسرة "عليكم اختيار

  ").األسرة
 

محكمة العدل العليا التابعة لخالل محكمة األسرة  من جلسات المعلومات الخاصة بالوالدين وفيريتم ت
 .تأثير االنفصال والطالق على األطفالالمجانية  هذه الجلسات تتناول .محاآم األسرة بتورونتوفي و
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 : على العنوان زيارة الموقع اإللكترونيللمزيد من المواقع والمعلومات برجاء
ca.on.gov.jus.attorneygeneral.www ) خدمات محكمة "و" عدالة األسرة"ر يااختعليكم

  ").األسرة
 

يتحدث عن االنفصال والطالق من خالل محاآم والذي  المنفصلةطرق الفيديو عن شريط تم توفير 
  .األسرة والمكتبات العامة

 
وفقًا  هم لحل نزاعماخالل رحلتهزوجان  يتابعذي  والألماما تقدم إلىال  عنفيديوشريط أيضًا هناك و
التشاور  آحل النزاع عرض قضايا متعلقة باألبوة واألمومة ووضع خيارات لفضًال عنقانون األسرة ل

  .يتوفر الفيديو من خالل محاآم األسرة والمكتبات العامة . والوساطةالمعني بالقضية
 

آافة محاآم األسرة وبمنشورات يكون متاحًا في الق دليل الطفل لالنفصال والط :ما هو موقفي اآلن
عليكم ( ca.on.gov.jus.attorneygeneral.www :الموقع اإللكتروني زيارةبرجاء  .أونتاريو
  ").المنشورات عبر اإلنترنت"و" عدالة األسرة "اختيار

 
 : بـواعلق بقانون األسرة والقضايا القانونية األخرى، اتصلللحصول على آتيبات تت

  
Community Legal Education Ontario) الجمعية القانونية للتوعية بمقاطعة أونتاريو( 

119 Spadina Avenue, Suite 600 
Toronto ON M5V 2L1 

 416-408-4420: هاتف
 416-408-4424: فاآس

  ca.on.cleo.www :الموقع اإللكتروني
ca.on.cleo@cleo :البريد اإللكتروني(

 
  : قانون الطالقبشأنللحصول على معلومات 

 
 Department of Justice Canada)وزارة العدل بكندا( 

284 Wellington Street 
Ottawa ON K1A 0H8O 

 1-888-373-2222 :هاتف
  ca.gc.justice.canada.www :الموقع اإللكتروني

 
لإلعالة الزوجية وتم اإلرشادية  بشأن التوجيهات مشروع عرض، تم تقديم 2005في يناير و

 وماتلمزيد من المعل .فيدراليةنشره على الموقع اإللكتروني الخاص بالحكومة الإصداره و
  .html.index/spousal/pub/dept/en/ca.gc.justice.www :مراجعة برجاء
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للحصول على قائمة بالمنشورات المتعلقة بقانون األسرة والعنف ضد النساء واألطفال 
  : بـواالمواضيع اتصلغيرها من و
 

National Association of Women and the Law) لشؤون قوميةالجمعية ال 
 )المرأة والقانون

1066 Somerset Street West, Suite 303 
Ottawa ON  

K1Y 4T3 
 613-241-7570 :هاتف
 613-241-4657:فاآس

  ca.nawl.www :الموقع اإللكتروني
 )ca.nawl@infoبريد إلكتروني (
 

 
 مكتب مسؤوليات األسرة

 
  :على العنوان) FRO( مكتب مسؤوليات األسرة برجاء مراسلة، للحصول على معلومات

 
Family Responsibility Ofice  

P.O. Box 220 
Downsview ON M3M 3A3 

 416-240-2401 :فاآس
 

 االستمارات وصول إلىمسؤوليات األسرة وللللحصول على معلومات عامة عن مكتب 
  ca.theFRO.www :زيارة الموقع اإللكترونيعليكم المستخدمة في المكتب، 

 
، ورقم االستمارة 3006-006رقم االستمارة اإلنجليزية ( تأآيد التعيين استمارة تم توفير

 .ca.on.gov.ssb.forms.www :انعلى العنو) 006-3007الفرنسية 
 

  : األرقام التالية علىواللتحدث إلى أحد الوآالء، اتصل
 

  )تورونتو والمنطقة المجاورة( 416-326-1817 :هاتف
 1-800-267-4330 :مجانًا

 416-240-2414 :)جهاز اتصاالت للصم (تورونتو والمنطقة المجاورة 
  1-866-545-0083 :)جهاز اتصاالت للصم(مجانًا 
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 : إلىلمبلغ اعليكم إرسال إلى مكتب مسؤوليات األسرة، تسديد دفعل
The Director, Family Responsibility Office 

P.O. Box 2204, Station P 
Toronto ON 

M5S 3E9 
 

رقم ال  عنبالحروف المطبعية فضًال آتابة االسم األول واألخير عليكم :هام
أمر  األمامي للشيك أو قسممكتب مسؤوليات األسرة في الشاري الخاص باإل

 .الحوالة
 

 الحصول على كم ساعة حيث يمكن24لالتصال على خط الهاتف اآللي الذي يعمل على مدار 
ألسئلة العامة حول ل اتإجابعلى  وممعلومات حول اإلجراءات التي تمت مؤخرًا بشأن قضيتك

  : األرقام التالية علىوايات األسرة، اتصلمكتب مسؤول
  )تورونتو والمنطقة المجاورة (416-326-1818 :هاتف
 1-800-267-7263 :مجانًا
  

 عليكم إرسالها،  بمستندات المحكمةمكتب مسؤوليات األسرةالتابعة ل بليغ الدائرة القضائيةلت
  :إلى

Family Responsibility Office  
Legal Service    

1201 Wilson Avenue 
Bldg B, 5th Floor 

Downsview ON M3M 1J8 
  416-240-2402 :أو عبر الفاآس على

 
شخص حيث يمكث  الواليات القضائية عبرللتعرف على معلومات حول أحكام اإلعالة 

 : بـواخارج مقاطعة أونتاريو اتصل
Family Responsibility Office 

ISO Unit 
Downsview ON M3M 3A3 

 2410-240-416  ):تورونتو والمنطقة المجاورة( هاتف
 3533-463-800-1  :مجانًا

 416-240-2414 :)جهاز اتصاالت للصم (تورونتو والمنطقة المجاورة
 1-866-545-0083  :) اتصاالت للصمجهاز(مجانًا 

 416-240-2405 :فاآس وحدة أحكام اإلعالة بين الواليات القضائية
 
 الواليات القضائية على الموقع عبرعالة الصادرة تم توفير آافة أحكام اإلي

 .ca.theFRO.www :اإللكتروني لمكتب مسؤوليات األسرة على العنوان

http://www.thefro.ca/


 البحث عن محاٍم
 

 برجاء،  العلياللحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمات المتوفرة بواسطة هيئة القانون بكندا
   ca.on.lsuc.www :الموقع اإللكتروني على العنوانزيارة 

 
 اسم أحد المحامين ممن يمتهنون العمل بقانون األسرة  اإلحالة إلى محاٍمخدمة مستقدم لك

 موسيقوم ذلك المحامي بقضاء مدة نصف ساعة مجانية معك .مبأحد المواقع القريبة منك
علمًا أن اللجوء لهذه . 1-900-565-4577 رقم هاتف هذه الخدمة هوو .لالستشارة

 . وستبين فاتورة الهاتف هذه الكلفة دوالر6.00 الخدمة يأتي بتكلفة ثابتة توازي
 

  .مقضيتكب المحامي فيما يخص تعامل مشكواآبمراجعة العليا تقوم هيئة القانون بكندا س
 )اورةتورونتو والمنطقة المج (416-947-3310:هاتف
 1-800-268-7568 :مجانًا

 ")الشكاوى"و" للجمهور"ر يااختعليكم ( ca.on.lsuc.www :لكترونيالموقع اإل
 

 زيارة موقع هيئة برجاء :المحامي) أبدال( جور أطعنآيفية معلومات حول ال لمزيد منل
 عليكم اختيار (ca.on.lsuc.www : على الموقع اإللكتروني العلياالقانون بكندا

  ")ً؟ مرتفعة جدا- مفاتورة محاميك"و" الشكاوى"و" للجمهور"
 

لمعرفة إذا بمقدوره  مبرجاء االتصال بمكتب تقديم المساعدة القانونية بمنطقتك :المساعدة القانونية
 الصفحات البيضاء بدليل الهاتف ضمن اجعوار معلومات االتصال، لوصول إلىل .مكتساعدم
   ca.on.legalaid.www :زيارة الموقع اإللكترونيبرجاء أو " المساعدة القانونية"
 

 الوساطة
 
 وا وسيط أسري، اتصلالوصول إلىمعلومات حول الوساطة األسرية وآيفية ال مزيد منلل
  :بـ

Ontario Association for Family Mediation 
528 Victoria Street North  
Kitchener, ON  N2H 5G1  

  1-800-989-3025 :هاتف
  519-585-0504:فاآس

  ca.on.oafm.www :الموقع اإللكتروني
   )ca.on.fmoa@oafm: بريد إلكترونيال(
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للحصول على  .تم توفير خدمات الوساطة األسرية في محكمة األسرة التابعة لمحكمة العدل العليا
 :زيارة الموقع اإللكترونيبرجاء  محاآم األسرة، مواقعمزيد من المعلومات حول 

ca.on.gov.jus.attorneygeneral.www  )خدمات "و" عدالة األسرة "عليكم اختيار
 ").محكمة األسرة

 
 المراقبةالوصول تحت 

 وا العام، اتصلالمدعي التابع لوزارة المراقبةبرنامج الوصول تحت معلومات حول زيد من الملل
لوزارة على العنوان االآتروني لموقع ال زيارة برجاءأو المحلية بمحكمة األسرة 

ca.on.gov.jus.attorneygeneral.www) الوصول تحت "و" عدالة األسرة "عليكم اختيار
 ").المراقبة

 
 العنف المنزلي
يوجد خط هاتفي مجاني للتعامل مع األزمات يعمل  : لالغتصابالنساء الالتي تعرضنخط مساعدة 

مستشارين المدربين تقديم المساعدة لحيث يمكن ل ،عة أيام باألسبوع ساعة يوميًا سب24على مدار 
 منةاآل مالذاتال المحلية مثل الدعائممعلومات حول ال وفيروتالمتاحة لك بشأن تحديد الخيارات 

ثمة  .يةمساعدتك على وضع خطة أمان فورفضًال عن الجنسي  االغتصابالمعنية ب مراآزالو
-0511 الرقمتصل علىبرجاء اال . المتصلينالستجابة لغة 150 شفويون يتناولونمترجمون 

أو في على الرقم 1-866-863-7868 أو بمنطقة اتصال تورونتو على الرقم863-866-1
 .(TTY) بواسطة جهاز اتصاالت للصم 7868-863-866-1

 
ت للتعامل مع األزماالمجاني الهاتف عبر خدمة ثمة  :خط التعامل مع األزمات باللغة الفرنسية

-336-2433 الرقمل علىاتصبرجاء اال .التي تعاني من العنفو الالتي تتكلم الفرنسيةللنساء 
  ).سبعة أيام باألسبوعو ساعة باليوم 24يعمل على مدار ( 877-1

 
للمرأة التي المتاحة  المالذات عبر آندا بشأنالموقع اإللكتروني معلومات هذا يقدم  :شبكة المالذات

 للمرأة التي تواجه موارد مفيدةآما يقدم الموقع اإللكتروني معلومات عامة و .ئةمعاملة سي عاني منت
اإلنجليزية (والموقع متواجد بعشر لغات  .اباتالشولموقع قسم تفاعلي منفصل لألطفال لو .العنف

 ).والفرنسية واألسبانية والبرتغالية والبولندية والصينية والفيتنامية والعربية والفارسية والبنجابية
 .ca.shelternet.wwwزيارة الموقع اإللكتروني برجاء 

 :جهة االتصال . معلومات تشمل منشوراتعتداءتوعية الزوجة المعرضة لاليوفر مكتب 
 215 Spadina Avenue  

Suite 220 
Toronto ON M5T 2C7 
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 416-968-3422 :هاتف
TTY)416-968-7335: )جهاز اتصاالت للصم 
 416-968-2026 :فاآس

  com.womanabuseprevention.www :الموقع اإللكتروني
  )com.womanabuseprevention@info: البريد اإللكتروني(

 
 جمعية التوعية القانونية في  ،آتيب بشأن الحقوق القانونية ؟معملة سيئةض لهل تعرف امرأة تتعر

-408-4420عبر االتصال بالرقم  بإمكانك الحصول على نسخ من هذا الكتيب  .1998 ،أونتاريو
  .ca.cleonet.www :زيارة الموقع اإللكترونيبرجاء أو  416

  
احصلوا على  .)ميتراك (لمرأة واألطفالا ضد العنف بشأن ة العمل المدنيلجنة وترقبمنشورات ال

  org.metrac.wwwزيارة الموقع اإللكتروني بأو  416-392-3135عبر االتصال بالرقم النسخ 
     

 
 الخدمات المقدمة إلى الضحية

 
زيارة برجاء   المدعي العام وزارةوالمتاحة عندلضحية المتوفر لمات معلومات حول الخدال مزيد منل

الضحية  "عليكم اختيار (ca.on.gov.jus.attorneygeneral.www :الموقع اإللكتروني
  ")والشهود

 
مجموعة من  عبر المقاطعات يوفراني خط مجهو بمثابة  الضحية إعانة خط إن : الضحيةإعانةخط 

 .باللغتين اإلنجليزية والفرنسيةوذلك  لضحايا الجرائم الخدمات
 

 )لمجاورة االمنطقةوتورونتو ( 416-314-2447:هاتف
 1-888-579-2888 :مجانًا

 
 لكترونية آانت نافذة مواقع اإلال أرقام الهواتف والعناوين وإن

 . وربما قد تتغير الطباعةفي فترة
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