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وأخيا"، نود أن نشكر املساهمة الكبية التي قامتا بها 
املرتجمتان املتطوعتان لدينا، سوزي ُمهاوج وكريستينا ماتا.
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معظم املُهاجرين الذين يصلون اىل نيو برونزويك 
متزوجون ولديهم أوالد. يف كندا، حوايل ٤٠٪ من 

حاالت الزواج تنتهي بالطالق. مع مرور الوقت، من 
املُرَّجح أن بعض االرُسَّ املهاجرة سوف تخترب أيضاً تفكك 

يف زواجهم أو يف عالقة املساكنة.

اإلنفصال والطالق هو وقت عصيب ألي شخص. 
كثي من الناس غي متأكدين من الخطوات التي يجب 

إتخاِذها ان وِجَدت، إلنهاء العالقة. الفقر، البطالة، 
واألُّميَة ميكن ان تكون حاجز مينع الناس من معرِفة 
حقوقهم، وخياراتهم ومن اتخاذ أإلجراءات الالزمة.

أنظر اىل املربعات الربتقالية يف بداية كل موضوع 
ملعرفة املزيد عن الحواجز التي ميكن أن يواجهها 

املهاجرين.

الهدف من هذا الُكتَيّب هو مساعدة املهاجرين 
يف نيو برونزويك يف فهم نظام عدالة األرسة.

يرشح هذا الُكتَيّب املسائل لقانون األرّسة. كام يتطرق اىل 
ي و وضع املُهاجرين. موضوع العنف األرسَّ

ل  و اخياً، فإن هذ الُكتَيّب هو َمرجع للُكتَيّب املَُفصَّ
الخاص بنا (Family Law and Immigrants) الذي 

هو عن قانون األرسة واملُهاجرين وُمختلف مصادر 
املعلومات القانونية الدقيقة. هذا الُكتَيّب يوفر صلة إىل 

العديد من خدمات قانون األرسة وخدمات الدعم املَُقدمة 
من ِقبَّل املجموعات التي تخدم املُهاجرين أو الهيئات 

اإلجتامعية.
 

جميع املصادر املُفيدة املوجودة عىل املواقع اإللكرتونية 
متوفرة باللغتني ااإلنكليزية والفرنسية.

نحن ندرك أن املهاجرين يأتون من مئات الخلفيات 
الُعرقية والثقافية والدينية واألنظمة العقائدية املختلفة. 

ال مُيكننا أن نضم امثلة عنهم جميعاً يف هذا الُكتَيّب 
املُخترص. حاولنا التعميم من ِخالل إقرتاح بعض الحاالت 

حيث ان أالنظمة العقاعدية ميكن أن تؤثر عىل اوضاع 
قانون األرسة. ليس املقصود من هذا تصوير صورة َنَطية 

لرثاء وتنوع ثقافات املُهاجرين.
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اإلنِفصال عن الرشيك/الرشيكة يف املُساكنة 

 الثُنايئ الغري ُمتزوج يكن ان ال يكون لديهام وضع ُمعرتف به يف بعض
الثقافات.

الحقوق حول  صحيحة  غري  مشورة  يقدمون  قد  واألصدقاء   العائلة 
القانونية فيام يتعلق باألوالد، الدعم واملُمتلكات يف كندا.
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لإلستعالم عن القانون يف نيو برونزويك اإلتصال عىل 
(Family Law) :الخط املجاين

1-888-236-2444

مُيكن التحقق من هذه املراجع عن عالقات املُساكنة 

  www.familylawnb.ca :(Family Law NB) عىل املوقع اإللكرتوين

 Living Common-Law: 
Rights and Responsibilities

 When Couples Separate –   
Rights and Responsibilities

Domestic Contracts

Custody and Access

Child Support

Spousal Support

إذا كنتام تعيشان معاً، لكن مل يَتُم الزواج، اذاً يف كندا انتم 
تُعتربان يف عالقة تُسمى املُساكنة.

 اإلنِفصال عن الرشيك/الرشيكة يف املُساكنة

إذا أراد الثُنايئ يف عالقة املُساكنة أن يضعا حداً لعالقتهام، 
عليهم فقط أن يتوقفوا عن العيش معاً.

الحقوق  املُساكنة ال ميلكان  الثُنايئ يف عالقة  عموماً، 
إذا  املتزوجني.  مثل  املُمتلكات  لتقسيم  الِتلقائية 
اتخاذ  املحكمة  من  يطلبا  أن  بإمكانهام  يتفقا،  مل 
معاً  عاشا  إذا  املمتلكات.  تقسيم  بشأن  ــرار  ق
يطالبا  أن  ايضاً  فبإمكانهام  وكافية،  طويلة  لفرتة 
بالحصول عىل حصة من تعويضات رشيكهم املحيل، 
الشيخوخة. وضــامن  للتقاعد،  الكندي  املعاش 
 (partner's provincial pensions, Canada 

Pension, and Old Age Security)

يف نيو برونزويك ميكن للرشكاء الغي املستقلني يف عالقة 
املُساكنة ان يطلبا نفقة زوجية إذا عاشا معاً ملدة ثالث 

سنوات، أو سنة واحدة إذا كان لديهام ولد معاً. يجب أن 
يقدما طلباً اىل املحكمة خالل سنة واحدة من اإلنفصال.

 (Immigration, الُهجرة، الالجئني واملواطنية الكندية
(Refugees and Citizenship Canada تعرتف بكام 
كرشيك/رشيكة يف املُساكنة إذا عشتام معاً ملدة سنة 

واحدة.

ــع مــفــيــدة: ــ ــراج ــ م

٣

إذا وافق كاِل الرشيكني، مُيكنهام أن ينصا حقوقهام 
و إلتزاماتهام يف عقد محيل )للمزيد من املعلومات، مراجعة 

الُكتَيّب الذي يختص بالعقود املحلية(. الثُنايئ يف عالقة 
املُساكنة لديهام نفس اإللتزامات لدعم اوالدهام كام الثُنايئ 

املتزوج قانونياً.

http://www.familylawnb.ca
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Living_Common_Law_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Living_Common_Law_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Living_Common_Law_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/When_Couples_Separate_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/When_Couples_Separate_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/When_Couples_Separate_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Domestic_Contracts_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Custody_and_Access_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Child_Support_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Spousal_Support_EN.pdf
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اإلنِفَصال عن الزوج/الزوجة

ــة ُيكـــن أن ــان، تـــرك الزوج/الزوجـ  يف بعـــض األحيـ
يعنـــي تـــرك املجتمـــع الُعرقـــي الخـــاص بـــك.

 يكـــن أن يكـــون صعـــب إذا مل يكـــن لديـــك مـــكان
تذهـــب إليـــه.

 قـــد يشـــعر القاِدمـــون الُجـــدّد بالِعزلـــة. قـــد ال
اللغـــة اإلنجليزيـــة أو الفرنســـية. يتقنـــون 

ــال ــرتددة يف اإلنِفصـ ــرة ُمـ ــون األرس املُهاِجـ ــد تكـ  قـ
ـــِدر التســـامح  بســـبب املُعتقـــدات الثقافيـــة التـــي تُقَّ
والتضحيـــة مـــن اجـــل الحفـــاظ عـــىل متاســـك األرسة.

ـــة ـــوق الجامعي ـــىل الحق ـــب ع ـــة أك ـــون قيم ـــد يضع  ق
مـــن الحقـــوق الفرديـــة املوجـــودة يف القانـــون الكنـــدي.
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اإلنِفصال عن الزوج/الزوجة

ــدة: ــيـ ــفـ ــع مـ ــ ــراجـ ــ مـ

Custody and Access

Child Support

Spousal Support

Marital Property

When Couples Separate

Domestic Contracts

املوقع االلكرتوين ملجلس للثقافات املتعددة يف نيو برونزويك
 New Brunswick Multicultural Council (NBMC) 

www.nb-mc.ca/members
الهاتف: 506-453-1091

يرسد املوقع األلكرتوين )NBMC) معلومات لإلتصال بجميع الجمعيات 
املتَُعِددة الثقافات، ووكاالت لخدمة املُهاجرين، ووكاالت الوافد الجديد يف 
جميع أنحاء املحافظة. غالباً ما ميكنك اللجوء إىل هذه الوكاالت للحصول 

عىل معلومات ودعم عاطفي.

ملعرفة املزيد عن ُحقوِقكُم و مسؤولياتِكُم تِجاه بعضكم البعض، وتجاه األوالد، تحققوا من املوقع اإللكرتوين

(Family Law NB):  www.familylawnb.ca

قبل الطالق، يجب أن يعيش الزوج/الزوجة بشكل 
ُمستِقل وُمنفِصل عن الزوج/الزوجة عىل االقل لفرتة 

سنة. تسمى هذه الفرتة اإلنِفصال.

ليس عليك إتخاذ أي إجراء آخر لجعل اإلنِفصال عن 
الزوج/الزوجة "قانوين".

الحصول عىل "إتفاقية أإلنِفصال" أو "أمر من 
املحكمة" لتحديد رسمياً حقوق وواجبات كل شخص 

تعترب فكرة جيدة.

ميكنك تقديم طلب اىل املحكمة للحصول عىل اتفاقية 
وعندها بإمكان القايض أن يفرضها إذا كان أحد الشخصني ال 

يتبع هذه الرشوط.

إتفاقيات اإلنِفصال تتعامل عادة بشؤون الحضانة وحقوق 
الزيارة لألوالد، الدعم وتقسيم املُمتلكات.

٥

إذا بقيت مفصول عن زوجك/ زوجتك لفرتة طويلة دون 
أن تقدم/تقدمي طلب للحصول عىل الطالق، إنها فكرة 

جيدة لنص أو تحديث وصية. إذا مل يتم ذلك، سوف توزع 
املمتلكات الخاصة بك بنفس الطريقة كام لو كنتام تزاالن 

معاً.

http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Custody_and_Access_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Child_Support_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Spousal_Support_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Marital_Property_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/When_Couples_Separate_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Domestic_Contracts_EN.pdf
http://www.nb-mc.ca/members
http://www.familylawnb.ca
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 الطالق 

 قـــد يكـــون الخـــوف مـــن الطـــالق متجـــذر يف الِقيَّـــم
الدينية والثقافية.

 يف بعـــض الثقافـــات يكـــن فقـــط للرجـــال بـــدء
 إجـــراءات الطـــالق. إذا إمـــرأة طلّقـــت، قـــد ال تكـــون

قادرة عىل زيارة أهلِها مطلقاً مرة ثانية.

ـــن أن ـــة أدىن. ُيك ـــات مكان ـــاء املُطَّلق ـــون للنس ـــد يك  ق
ـــد يضـــع ـــزوج ق ـــرك ال ـــاً و ت ـــري مســـتقلني مادي ـــوا غ  يكون

عبئاً عىل أرستِِهم.

 الزوجـــات، و خاصـــة إذا كانـــت ال تـــزال يف إطـــار
ـــن ان تخضـــع للســـيطرة بســـبب ـــة، يك  إجـــراءات الكفال
ـــالق ـــرتف بالط ـــون ُمع ـــد ال يك ـــالق. ق ـــدات بالط  التهدي

الكندي يف بالد منشأ الزوجني.

"التقليديـــة" الطُـــرق  يَتِّبعـــون  الذيـــن   االشـــخاص 
ــرة ــزواج مـ ــرار للـ ــم أحـ ــدون أنهـ ــد يعتقـ ــالق قـ  للطـ

أخرى.

)٤
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 الطالق

مــــــراجــــــع مـــفـــيـــدة:

 .(Divorce Act) أنظمة الطالق يف كندا موجودة يف نظام الطالق
أي من ألزوجني ميكنه/ميكنها طلب الطالق.

ليس عليك إظهار من هو عىل خطأ. ليس هناك فائدة من إظهار الخطأ.

ُمِعظَم األزواج يف كندا يظهران أن عالقتهام الزوجية قد تفككت من خالل عيشهام 
منفصالن وبعيدان عن بعضهام البعض ملدة سنة واحدة.

لتقديم طلب الطالق يف نيو برونزويك، عىل أحد ألزوجني ان يكون قد َسكن/َسكنت 
يف نيو برونزويك ملدة سنة واحدة قبل تقديم الطلب.

ال يهم إذا كنت قد تزوجت يف محافظة أخرى أو بلد آخر - ميكنك الطالق يف نيو 
برونزويك.

حتى لو مل يوافق أحد الزوجني عىل الطالق، ميكن للطرف اآلخر الطلب من القايض 
أن مينحه/مينحها الطالق.

قبــل أن تتمكـن مـن الحصـول علـى الطـالق، يجـب تسويـة شوؤن قانـون األســرة 
الخاصـة بـك، مثـل الدعــم املالـي لــألوالد ِبَحَسب إرشـــادات دعـــم الـولـــد 

.(Child Support Guidelines)

ال مُيكنك الحصول عىل الطالق من دون علم زوجك/زوجتك. يجب عىل الزوج/الزوجة ان 
َمت. عندها عىل ألطرف أالخر أن  يحصل/تحصل عىل فرصة لرؤية اوراق الطالق التي قُدِّ

يَُقرر إذا كان يريد أن يرُد عىل هذا األدعاء يف املحكمة. إذا مل يقدم أي طلب ضمن املهلة 
أملحددة ميكنك أن تبارش بعامالت ألطالق بفردك.

إن فرتة طويلة من اإلنِفصال ال متنحك الطالق تِلقائياً. حفل ديني أو إبطال زواج ال يغي 
من وضع زواجك “القانوين”. أنه من الغي القانوين يف كندا أن تتزوج/تتزوجي شخص آخر 

إذا مل تنهي بشكل “قانوين” زواجك السابق. ميكنك إقامة عالقة املُساكنة يف حني ما زلت
 متزوج/متزوجة.

للحصول عىل معلومات حول الطالق يف نيو برونزويك، أنظر إىل الدليل للقيام بإجرائات 
الطالق بنفسك يف نيو برونزويك.

(Doing Your Own Divorce in New Brunswick) . هذا الدليل يرشدك حول 
كيفية القيام بعملية الطالق بال ُمنازع، )مام يعني أنك سددت كل مسائل عائلتك القانونية(.

ميكنـــك أيضـاً العثـور علـى هــذا الدليـل 
www.familylawnb.ca :علـى املوقع اإللكرتوين

أو ميكنك رشاءه يف املحكمة أو من أي مكتب للخدمات يف نيو برونزويك.
ميكنك الحصول عىل إستامرات لتقديم طلب للطالق يف نيو برونزويك من املواقع التالية:

www.familylawnb.ca :تحميل يف • 

 • أملحكمة

إذا مل تتمكن/تتمكني من تسوية شوؤن قانون األرسة الخاص/الخاصة بك، عليك الحصول عىل 
املشورة القانونية قبل اللجوء إىل املحكمة.

 (Family Legal Aid in New Brunswick) ال تعالج امور الطالق أو تقسيم املُمتلكات. 
ومع ذلك، ميكنها التعامل مع شؤون الحضانة وحقوق الزيارة ومسائل الدعم لذوي الدخل 

املنخفض. 

 www.legalaid.nb.ca :ملزيد من املعلومات، أنظر املوقع األلكرتوين

ميكنك أيضا الحصول عىل حدود ساعتني من املَشورة القانونية املجانية عن طريق ترتيب لقاء مع 
.Family Advice Lawyer ُمحام للنصائح العائلية

اإلتصال املجاين: 1-855-266-0266 Service New Brunswick (SNB) مركز للخدمات يف نيو برونزويك • 

٧
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 شوؤن قانون األرسة
للمهاجرين يف نيو برونزويك

٥(  املُمتلكات الزوجية والَديّن

۸

  ُهناك العديد من املعتقدات الثقافية حول حقوق الزوجني  يف املُلكية أثناء وبعد الزواج.

    عىل سبيل الِمثال، املعتقدات الثقافية التي متارس  تقاليد (Bridewealth)"املهر" قد
 يعتقدون أنه إذا سعت الزوجة للطالق، تفقد حقها يف "املهر" إال إذا إستطاعت أن تُظِهر أن

زوجها هو عىل خطئ.

(no-fault divorce) قــد تكـون هـذه املُمـارســات غيــر متنـاِسقـــة مـــع نـظـام 
 "الطــالق بالتـراضـــي" املُتّبَع يف كندا.



 شوؤن قانون األرسة
للمهاجرين يف نيو برونزويك

املُمتلكات الزوجية والَديّن

ــدة: ــيـ ــفـ مـــــراجـــــع مـ

  (Marital Property Act)يف نيو برونزويك، ينص نظام الُملكية الزوجية
عىل كيفية تقسيم املُمتلكات عند إنتهاء الزواج. ال ينطبق هذا النظام عىل 

الثُنايئ يف عالقة املُساكنة.
يعرتف هذا املرسوم عىل أن املتزوجني قانونياً عليهام املساهمة بالتساوي 

بهذا الزواج. اي من الزوجني يستحق التقسيم املُتساوي للُممتلكات 
الزوجية يف حال حصول اإلنفصال أو الطالق. لألزواج أيضا مسؤولية 

متساوية يف ما يتعلق بالَديّن الزوجي.

املُمتلكات الزوجية تتضمن أي يشء تم إمِتالكه او رِشاءه من ِقبَّل أحد 
الزوجني قبل الزواج أو خالل فرتة الزواج.

املُمتلكات الزوجية تشمل ُممتلكات مملوكة من 
ِقبَّل أحد الزوجني او كِليِهام إذا تم إستخداِمها 
لدفع نفقات األرسة مثل املأوى، وسائل النقل، 

املصاريف املنزلية، التعليمية والرتفيهية أو اغراض 
اجتامعية.

خرات التقاعد كٌممتلكات زوجية  تُعترب أيضاً ُمدَّ
وميكن تقسيمها عند اإلنفصال.

ليس عىل الزوجني تقاُسم املُمتلكات التي ال تُعترَب 
ُممتلكات زوجية.

Marital Property in New Brunswick

 When Couples Separate – Rights and
Responsibilities

 Family Law and Immigrants

Domestic Contracts

٩

ملزيـد مـن املعلومـات حـول املُمتلكات الزوجية والديّن يف نيو برونزويـك 

اإلطالع عىل الُكتَيّبات التالية عىل املوقع اإللكرتوين. 
(marital property and debt in New Brunswick)

www.familylawnb.ca:

مُيِكن للزوجني املوافقة عىل تقسيم ُممتلكاتِِهم ِوفقاً 
للُمامرسات الثقافية برىض اإلثنني. يجب أن يُكتَّب 

هذا يف عقد محيل ُمَوقع من قبل ُمحام.

حاملا يُصِبح الطالق نهايئ، لديهم فقط ٦٠ يوماً 
لتقسيم املُمتلكات الزوجية.

إذا كانت املُمتلكات الزوجية يف بلد آخر، فمن املهم 
الحصول عىل املشورة القانونية.

http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Marital_Property_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/When_Couples_Separate_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/When_Couples_Separate_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/When_Couples_Separate_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Domestic_Contracts_EN.pdf
http://www.familylawnb.ca


 شوؤن قانون األرسة
للمهاجرين يف نيو برونزويك

الدعم الزوجي

 يف بعض الثقافات، إن حق الزوجة للحصول عىل دعم
 قد يكون مرتبط "باللوم". عىل سبيل املثال، إذا كانت
تكون الزواج قد ال  إطار  أقامت عالقة خارج   الزوجة 

قادرة عىل طلب الدعم.

التي الكفالة  فرتة  إنتهاء  قبل  الزواج  فسخ  تم   إذا 
 تتضمن مدة ثالث سنوات، قد يشعر الكفيل إنه ليس

مضطراً لدفع نفقة لزوجته أو لرعاية الولد.

)٦
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 شوؤن قانون األرسة
للمهاجرين يف نيو برونزويك

الدعم الزوجي
النفقة الزوجية هي املال الذي يدفع من ِقبَل أحد الزوجني لآلخر بعد انتهاء 

العالقة.

النفقة الزوجية ليست تلقائية. اي من الشخصني الذي يطلب الدعم يجب أن 
يثبت/تثبت أنه/أنها "مخول/مخولة" لذلك.

يتوقع من الزوج/الزوجة او الرشيك السابق/الرشيكة السابقة العمل وكسب 
املال يف حال كان قادراً/قادرت عىل ذلك.

مُيكن للرشيك/الرشيكة يف املُساكنة أن يطلب/تطلب الدعم، لكن يجب عىل 
الثُنايئ أن يكونا قد اقاما معاً ملدة ٣ سنوات أو لديهام ولد معاً.

الثُنايئ يف ِعالقة املُساكنة، عىل عكس الثُنايئ املتزوج، يجب أن يقدما طلب 
للحصول عىل الدعم يف غضون عام من اإلنفصال.

تستند مدفوعات الدعم الزوجي عىل املبادئ التوجيهية واالستشارية للدعم 
الزوجي املُتبعة يف العدل الكندي.

(Justice Canada’s Spousal Support Advisory Guidelines)
 يجب عىل املحامني والُقضاة النظر يف عوامل عديدة لتحديد املُدة ومدى 

الدعم املُناسب.

ــدة: ــيـ ــفـ مـــــراجـــــع مـ

ملزيد من املعلومات حول كيفية ألعثور عىل ُمحام، 
كيف يحدد املحامني أو املحاكم إستحقاق النفقة 

الزوجية، والعوامل التي ينظرون إليها، اإلطالع عىل 
هذه املراجع عىل املوقع اإللكرتوين:

www.familylawnb.ca

    Spousal Support

You and Your Lawyer

Family Law and Immigrants

مُيكنـك مراجعـة الدليل عن املبـادىء التوجيهيـة 
واإلسِتشاريـة للدعم الزوجـي املُتبعة يف العـدل 

الكنـدي.
  Spousal Support Advisory

Guidelines (SSAG)
 www.justice.gc.ca :عىل املوقع اإللكرتوين

   (Family Law)والضغط عىل
 (Spousal Support) ثم ألضغط عىل

١١

http://www.familylawnb.ca
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Spousal_Support_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/You&LawyerEN.pdf
http://www.justice.gc.ca


 شوؤن قانون األرسة
للمهاجرين يف نيو برونزويك

حضانة الولد وحقوق الزيارة

 يف بعض الثقافات، عندما تتفكك األرسة، حسب
التقاليد، يجوز لألوالد البقاء مع األب.

 يف حاالت أخرى، من املُتوقع أن يبقى األوالد مع
األم.

يف الرشيكني  كِال  أن  يدركون  ال  قد   املُهاجرين 
 كندا لديهام حقوق ُمتساوية يف الحضانة. املرأة قد
الزوج كان  حال  يف  الحضانة  تفقد  قد  أنها   تقلق 
حني هي.  تجلبه  مام  املال  من  اكب  مبلغ   يجلب 
أن قلق  ُهناك  يكون  قد  املهاجرة،  العائلة   تتفكك 
 أحد الوالدين سوف يأخذ األوالد إىل بلد املنشأ من
 دون الحصول عىل إذن من الوالد اآلخر )إخِتطاف

الولد من ِقبَل أحد الوالدين(.

)٧
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 شوؤن قانون األرسة
للمهاجرين يف نيو برونزويك

ــدة: ــيـ ــفـ ـــع مـ ــ ـــراج ــ م

حضانة الولد وحقوق الزيارة
يف نيو برونزويك عندما ينفصل األهل عن بعِضهم 
البعض، لديهم حق ُمتساوي يف ما يختص باألوالد. 

يفرتض القانون أن لديهم الحضانة املُشرتكة اىل حني 
صدور أمر من املحكمة أو إتِفاق يقول ِخالف ذلك.

 عىل األهل أِخذ القرارات بشأن األوالد التي تتضمن 
 ،)custody) )تحديد مكان إقامة األوالد )حضانة

متى يكون األوالد عند الوالد اآلخر )ُحقوق الِزيارة(

(visiting rights(، ودعم األوالد واىل آخره...

ُهناك العديد من الخيارات ألتي تتناول موضوع الحضانة. 
إثنني من الخيارات األكرث تداوالً هم: 

الحضانة املُنفرِدة (sole custody): احد الوالدين 
لديه الحق القانوين يف رعاية الولد ويف إتخاذ القرارات 

الرئيسية. الوالد اآلخر لديه الحق يف الِزيارة.

الحضانة املُشرتكة (joint custody): كاِل الوالدين 
لديهام الحق القانوين يف إتخاذ القرارات الرئيسية املُتعلقة 
بالولد معاً. و ُمدة الوقت الذي يقضيه األوالد مع كل من 

الوالدين مُيكن أن تختلف.

للحصول عىل أدوات ملساعدة األزواج املُنفصلني يف إنشاء 
خطة األبوة واألمومة، التحقق من موقع العدل يف كندا 

 www.justice.gc.ca :عىل املوقع اإللكرتوين
Making Plans

Parenting Plan Tool

ملزيــد مـن املعلومـات اإلتِصـال 

1-888-236-2444 :(Family Law) علـى خــط

www.familylawnb.ca :املوقع اإللكرتوين

Custody and Access in New Brunswick

Family Law and Immigrants

إذا كُنـت غيـر قـادر/قــادرة علــى تحمـل نفقـة ُمحـام، 
 (Family Legal Aid) مُيِكنـك التواصـل مـع

www.legalaid.nb.ca :عىل املوقع اإللكرتوين
(Legal Aid) يف نيو برونزويك ال تُعالج امور الطالق أو 

تقسيم املُمتلكات. مع ذلك، فبإمكانها ان تتعامل مع الحضانة 
وحقوق الزيارة ومسائل الدعم املادي لذوي الدخل املنخفض.

من أجل سالمة األوالد ُخذ بعني اإلعتبار إتخاذ هذا الربنامج 
املجاين الذي يساعد األهل عىل فهم الجوانب القانونية 
والعاطفية الناجمة عن اإلنِفصال وكيفية التعامل معها. 

 For the Sake of the Children :إسم ألربنامج 
للتسجيل اإلتِصال مجاناً عىل 1-888-236-2444

منع إخِتطاف األوالد من ِقبل األهل: 
 Passport Canada اإلتِصال بـ

 عىل الرقم املجاين: 1-800-567-6868

 1-866-255-7655:TTY أو خدمات 
دليل لألهل الذي يتناول امور اخِتطاف األوالد عىل املوقع اإللكرتوين: 

www.travel.gc.ca
 International Child Abduction: 

 A Guide for Left-Behind Parents
وحدة القنصلية للشؤون الخارجية التي تُعَنى باالوالد املعرضني،  

 (Vulnerable Children’s Consular Unit, Foreign Affairs) 

االتصال املجاين يف كندا: 1-800-387-3129

مُيكنك التوصل إىل إتفاق، أو ميكنك الحصول عىل مساعدة 
من الوسطاء او املُحامني. إذا مل يتم اإلتِفاق، مُيكن اللجوء إىل 

املحكمة والطلب من القايض اخذ القرار. 

إذا كنت خائفاً أن احد الوالدين أو أفراد األرسة قد يأخذوا 
الولد من كندا أو يُخفونه، هناك خطوات مُيِكُنك إتخاِذها. 

إعالم )Passport Canada( إنك ال توافق عىل إصدار جواز 
سفر لولدك )إذا كانوا مواطنني كنديني(. اطلب/اطلبي منهم 

ان يضعوا إسم ولدك عىل قامئة ملُراِقبة الجوازات.
(Passport Control List)

١٣

http://www.justice.gc.ca
http://canada.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/mp-fdp/index.html
http://www.justice.gc.ca
http://www.legalaid.nb.ca
http://travel.gc.ca/travelling/publications/international-child-abductions
http://travel.gc.ca/travelling/publications/international-child-abductions
http://travel.gc.ca/travelling/publications/international-child-abductions


 شوؤن قانون األرسة
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دعم الولد

 يف بعـــض البُلـــدان قـــد ال يحـــق لـــألوالد
 الذيـــن مل يتزوجـــا اهلهـــام قانونيـــاً الحصـــول

ــرياث. ــم واملـ ــوق الدعـ ــىل حقـ عـ

 بعـــض النـــاس يعتقـــدون أنهـــم ليســـوا
 مضطريـــن لِدفـــع نفقـــة األوالد إذا مل يعيشـــا

ــاً. ــض بتاتـ ــم البعـ ــع بعضهـ ــان مـ الزوجـ

)٨
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 شوؤن قانون األرسة
للمهاجرين يف نيو برونزويك

ــدة: ــيـ ــفـ ــع مـ ــ ــراجـ ــ مـ

دعم الولد
يف كندا، ال يوجد تصنيف لألوالد كأوالد غي رشعيني. يجب عىل كاِل الوالدين 

املُساهمة يف تكاليف تربية أوالدهام حتى لو مل يكونا متزوجني من بعضهم البعض، 
أو مل يعيشا معاً.

  (Child Support Guidelines) يف جميع أنحاء كندا، ميكن للوالدين إستخدام 
إالرشــادات التي تُعَنى ِبدعــم الولد من اجل تحديد املبلغ املتوجب عىل 

الوالد/الوالدة أن يدفعه/تدفعه.

يف نيو برونزويك يستمر دعم الولد حتى يبلغ عمر ١٩ سنة )سن الرُشد(. ميكن 
أن تستمر لفرتة أطول إذا كان الولد تخطى الـ١٩ سنة وكان عاجزاً، مريضاً، أو يف 

مرحلة ما بعد التعليم الثانوي.

تُحدد اإلرشادات املبلغ األسايس لدعم الولد املُستحق. ومع ذلك، فإن االب/األم اللذان 
حصال عىل حضانة الولد مُيِكُنهام أيضاً املُطالبة باملزيد من املال لـ “املصاريف الخاصة”، 

مثل األقواس (braces)، والِرعاية النهارية او غيها من األمور.

يف نيو برونزويك جميع املحارض لدعم الولد يَتُم تقدميها عند خدمة التنفيذ التي تُسمى 
.Family Support Orders Service (FSOS)

مُيِكـن لألهــل رفــع القضيــة إىل املحكمــة للحصول عىل إتفاقية إنِفصال 
(separation agreement) قَيَّدة التنفيذ من ِقبل FSOS يف حال تََوقف املُسدد عن 

تسديد الدفعات.

إذا تغيت الظروف، ميكن ألي من الوالدين الطلب من املحكمة تغيي ترتيبات الدعم.

اإلفالس ال يؤثر عىل قيمة الدعم التي يَتَوَّجب تسديدها للولد.

(Federal government resources) مراجع للحكومة الِفِدرالية 

www.justice.gc.ca :عىل املوقع اإللكرتوين

Child Support Guidelines: Step by Step

        Child Support Calculator 
(based on the province in which the payor lives)

       Child Support Tables (NB)

(Provincial resources from PLEIS-NB)  مراجع محلية تابعة للُمحافظة
   www.familylawnb.ca :عىل املوقع اإللكرتوين

Child Support

Family Support Orders Service

هل تحتاج إىل مشورة قانونية أو معلومات؟
Family Law خط املعلومات: 1-888-236-2444
تحديد موعد لساعتني من اجل مشورة مجانية مع محام

1-555-266-0266  :Family Law Advice Lawyer

كوافد جديد إذا كُنت تُقيم يف نيو برونزويك مُيِكنك تقديم طلب للحصول عىل مساعدة قانونية من أجل 
بعض املسائل املُتعلِقة ِبقانون األرسة. ليس من الرضورة أن يكون لديك الجنسية الكندية للتأهل.

  (Family Legal Aid) هيئة تُعَنى بُساعدة األرسة ِباملسائل القانونية
    www.legalaid.nb.ca :عىل املوقع اإللكرتوين 

)مالحظة: املساعدة القانونية ال تُغطي أي من قضايا الِهجرة أو دعاوى االجئني. إنهم ال يستطعيون 
الُمساعدة باملسائل الُمتعلِقة بصاحب امللك و املُستأِجر، الضامن اإلجتامعي، أو غريِها من املسائل املدنية(.
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http://www.justice.gc.ca
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/child-enfant/look-rech.asp
http://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-97-175/page-14.html
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الِعِنف األرَسي

الِقيَّم بسبب  إعتداء  عن  اإلبالغ  يف  املُهاِجرون  يرتدد   قد 
الثقافية ِمثل الَصْب والعار.

تكون أن  ُيكن  ُمختلِفة.  أشكال  ي  األرسَّ الِعِنف  يأخذ   قد 
الحامة أو أحد أفراد األرسة اآلخرين الذين إعتدوا عليها.

أنها الضحية  تعتقد  قد  للعائلة،  الهجرة  وضع  عىل   إسِتناداً 
 هي أو زوجها، أو رمبا جميع أفراد العائلة، سوف يَتم ترحيلهم

يف حال إتُِهَم الكفيل )الزوج( بأإلعتداء.

التحدث إىل الُغرباء عن اإلعِتداء قد يجلب العار لألرسة.

بالنسبة مرعباً  يكون خياراً  قد  أجنبي  بلد  العالقة يف   فسخ 
لكثري من املُهاجرين، وخاصة النساء.

 اللُجوء إىل وكالة للخدمات اإلجتامعية أو اىل عضو ُمحرتف
قد العائلية  املشاكل  بخصوص  املُساعدة  لطلب  املُجتمع   يف 

يبدو صعباً.

)٩
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ــع مـــفـــيـــدة: ــ ــ ــراج ــ ــ م

العنف األرسي

 Information for Abused Women – 
Dealing with the Police

 Leaving Abuse– 
 Tips for your Safety

Services for Victims of Crime

Am I a Victim of Family Violence?

Am I at Risk?

Spanking and Disciplining Children

 www.legal-info-legale.nb.ca :وفيام ييل بعض املراجع للِنساء املُعنفات يف نيو برونزويك املتوفرة عىل املوقع اإللكرتوين

هناك العديد من الِعبارات التي مُيكن أن تنطبق عىل العنف 
األرسي. مُيِكن تسميته االعتداء عىل الزوجة، االعتداءات 

الزوجية، رضب الزوجة أو عنف من ِقبَّل الرشيك الحميم. 
عموماً هي ذات ِصلة بالتكتيكات العنيفة 

واملُسيئة التي يتم إستخدامها من ِقبَّل شخص 
واحد للسيطرة عىل الزوج/الزوجة

 أو الرشيك/الرشيكة.

ي االعتداء الجسدي والجنيس والعاطفي  يشمل العنف األرسَّ
واملادي والروحّي.

 االعتداء ميكن أن يؤثر عىل أي شخص، ولكن اغلبية الضحايا 
التي تعاين من العنف األرسي ُهن من النساء. إذا كنِت بحاجة 
إىل الفرار من عالقة مسيئة، ميكنِك الذهاب إىل منزل املرحلة 
اإلنتقالية (transition house) هو مكان آمن حيث ميكنِك 

البقاء مجاناً ملدة شهر أو أكرث. ميكنك معرفة املزيد عن 
الخيارات املتاحة أمامك. ميكنِك إحضار اوالدِك معك.

لن يتم ترحيلك فقط ألنك هجرت عالقة ُمهينة، 
ومع ذلك، قد تحتاج/تحتاجي إىل إتِخاذ مزيد من 

الخطوات لتحديث والِحفاظ عىل وضع الهجرة 
الخاص بك. إذا كنت غي متأكد/متأكدة حول تأثي 

االنِفصال عىل وضعك يف كندا، يجب عليك استشارة 
ُمحام للِهجرة.

للعثور عىل منزل للمرحلة اإلنِتقالية يف نيو برونزويك، تحقق من الخدمات 
املُتوفرة لدعم الِنساء املُعنفات 

 Support Services for Abused Women
ميكنك أيضاً العثور عىل منازل للمراحل االنِتقالية يف ُمقاطعات كندية اخرى 

   www.sheltersafe.ca :عىل املوقع اإللكرتوين

هنا بعض املراجع الِفدرالية حول العنف األرَسي
www.justice.gc.ca :عىل املوقع اإللكرتوين 

لِمعرفة املزيد عن الخدمات والربامج والدعم 
يف نيو برونزويك للنساء أللذين هم من ضحايا 

PLEIS-NB ي زوروا موقع العنف األرسَّ

www.legal-info-legale.nb.ca 

 Directory of Services for Victims
  of Abuse

 Information for Abused Women – 
Survival Strategies

Abuse is Wrong in Any Language

متوفر يف ِعدة لغات
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http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/publications/abuse_and_violence/woman_abuse/Information_for_Abused_Women_Dealing_with_the_Police_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/publications/abuse_and_violence/woman_abuse/Information_for_Abused_Women_Dealing_with_the_Police_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/publications/abuse_and_violence/woman_abuse/Information_for_Abused_Women_Dealing_with_the_Police_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/publications/abuse_and_violence/woman_abuse/Leaving_Abuse_Tips_for_Your_Safety_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/publications/abuse_and_violence/woman_abuse/Leaving_Abuse_Tips_for_Your_Safety_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/publications/abuse_and_violence/woman_abuse/Leaving_Abuse_Tips_for_Your_Safety_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/publications/abuse_and_violence/woman_abuse/Leaving_Abuse_Tips_for_Your_Safety_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/Services_for_Victims_of_Crime_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/publications/abuse_and_violence/safer_families_safer_communities/SFSC_Am_I_A_Victim_Resource_Card_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Lipstick%20Tube-EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/publications/criminal_law/Spanking_EN.pdf
http://www.sheltersafe.ca
http://www.justice.gc.ca
http://www.legal-info-legale.nb.ca
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Directory_for_Victims_of_Violence_Eng.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Directory_for_Victims_of_Violence_Eng.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Directory_for_Victims_of_Violence_Eng.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Directory_for_Victims_of_Violence_Eng.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/publications/abuse_and_violence/woman_abuse/Information_for_Abused_Women_Survival_Strategies_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/publications/abuse_and_violence/woman_abuse/Information_for_Abused_Women_Survival_Strategies_EN.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/publications/abuse_and_violence/woman_abuse/Information_for_Abused_Women_Survival_Strategies_EN.pdf
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/fe-fa/index.html


 شوؤن قانون األرسة
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وضع الهجرة 

 املُهاِجرون الذين تزوجوا خارج كندا قد يعتقدون أنهم ال يستطيعون الذهاب إىل
املحكمة يف كندا من اجل َحل املسائل القانونية لألرسة.

يتم أن  يخاف/تخاف  قد  مكفول  الرشيك/الرشيكة  أو  الزوج/الزوجة  يكون   عندما 
ترحيله/ترحيلها من ِقبَّل الكفيل إذا إنفصلوا أو تطلقوا من أزواجهن.

 قد يخاف املُهاِجرون من التحّديات التي قد يواجهونها عند التعامل مع نظام عدالة
األرسة يف كندا.

)١۰
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وضع الهجرة

مــــراجــــع مـــفـــيـــدة:

لغنى اكرث يف املعلومات للوافدين الجدد إىل كندا، تحقق من الهجرة، الالجئني واملواطنية 
،(Immigration, Refugees and Citizenship Canada) الكندية

www.cic.gc.ca/english :عىل املوقع اإللكرتوين
الهاتف: 1-888-242-2100  

للمهاجرين حقوقاً مامثلة كأي شخص آخر إلستخدام املحاكم يف كندا من 
اجل التعامل مع مسائل ارستهم القانونية.

ال ميكن لزوجك/زوجتك، الرشيك/الرشيكة أو الكفيل/الكفيلة َجعلك تغادر 
كندا حاملا تحصل/تحصيل عىل اإلقامة الدامئة.

إذا كفيل غيَّ رأيه بشأن كفلك، يجب أن يُعلم املركز املعني ِبُعالجة هذه 
 (Case Processing Centre in Mississauga) القضايا يف ميسيساغا

قبل ان يتم إصدار تأشية اإلقامة الدامئة من قبل مكتب قضايا التأشية. 
  CPCM-EXTCOM@cic.gc.ca :املوقع اإللكرتوين 

الشخص الذي يكفل شخص آخر للمجيء إىل كندا يجب أن يَُوقع عىل تعهد الكفالة 
(sponsorship). عند الحصول عىل إقامة دامئة، عىل كفيلك أن يستمر بدعمك ملدة ثالث 

سنوات، حتى لو كنت منفصل/منفصلة أو مطلق/مطلقة.

 (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) الهجرة، الالجئني ومواطنية كندا
لن تجعلك تغادر/تغادري كندا ملجرد ان كفيلك يريد/تريد ذلك.

إذا كنت مهاجراً/مهاجرة أو الجئاً/الجئة مع وضع اإلقامة الدامئة، ال ميكن إجبارك عىل مغادرة 
كندا فقط ألنك تركت زوجك/زوجتك.

إذا مل تكن مقيامً إقامة دامئة، أو إذا كنت مقيامً دامئاً مرشوطاً، ميكن ملُحام الهجرة أن يرشح 
لك كيف ان هذه التغيات يف وضعك العائيل قد تؤثر عىل حقك يف البقاء يف كندا.

Family Law and Immigrants

ملزيد من املعلومات حول كيف ان وضع الُهجرة ميكن ان يؤثر عىل مسائل 
ُمتعلقة بوضع اإلنِفصال أو الطالق يف نيو برونزويك،

  Family Law NB عىل املوقع اإللكرتوين لـ  PLEIS-NB راجع دليل
www.familylawnb.ca
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 http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Domestic_Contracts_EN.pdf
http://www.cic.gc.ca/english
mailto:CPCM-EXTCOM%40cic.gc.ca?subject=
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