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  االنفصال حالة في األبوية السلطة

 النظر بغض األبوية، السلطةب حتفظي الوالدين كال االنفصال، حالة في

 قرار على الوالدان يتفق لم إذا. األطفال حضانة بشأن تفاقاال شروط عن

 يقدم طلبا  لتسجيل أن ألي من الوالدين يمكن أبنائهم، بخصوص هام

 .لألطفالاألفضل  لحةلمصبا سيقرر الذي القاضي، إلى خالفهم

 
 واألسري الزوجي بالعنف المتعلقة القوانين

هذه  .والعنف اإلساءة أشكال جميع من الناس تحمي كندا و قوانين كيبيك

 منزل داخل حتى واألسرية، الزوجية العالقات على نطبقالقوانين ت

 أن تكون موضوع يمكن ةمجري يعتبر األسري والزوجي  العنف .العائلة

 . الكندي الجنائي القانون بموجب مالحقة

 

 :والجنسي البدنينف لعبا المتعلقة الجرائم

 (٢٦٨-٢٦٥. ق ق( )أحد جرح أو لضر  القوة باستخدام) االعتداء •

 (٢٧٩ ق) القسري والحبس الخطف •

 (٠١ ،٢٧٩. ق ق) باألشخاص االتجار •

 (٢٨٣-٢٨٠. ق ق) صغير السن اختطاف •

-٢٢٩ .ق ق) قتل الرضيع القتل، في والشروع قتلال - العمد القتل •

٢٣٥-٢٣١) 

 .ق ق( )ةغير التوافقي أو ةالقسري الجنسية العالقات) الجنسي االعتداء •

٢٧٣-٢٧١) 

 ،١٥٣ ،١٥٢ ،١٥١ .ق ق ) والشبا  األطفال ضد الجنسية الجرائم •

 (١٧٢ -١٧٠ و١٥٥

 (١٦٣.١ .ق ق . )المتعلقة باألطفال اإلباحية المواد •
 

 افعال او كلمات باستخدام) العاطفي أو النفسي باإليذاء المتعلقة الجرائم

 :ما( شخص إلذالل أو لتخويف لعزل، للسيطرة،

 (٢٦٤ ق"( )المطاردة)" الجنائي التحرش •

 (٢٦٤.١ق) التهديداتالقيام ب •

 (٣٢٧ ق) الئقة غيرمزعجة و القيام بمكالمات هاتفية •

 (١٧٧ ق) ليال الغير ممتلكات على التعدي •

 (٤٣٠ ق) األذية •
 

 :سرةاأل داخل اإلهمالب المتعلقة الجرائم

 (٢١٥ ق) الحياة ضروريات توفير الفشل في •

  (٢١٨ ق ق) طفل عن التخلي •
 في تسببي قد أو شخص، حياة أو صحة يهدد الذي) الجنائي همالاإل •

 (٢٢١-٢١٩ ق( )تهوفا أو تهإصاب
 

 :األسرة داخل المالي بالشأن المتعلقة الجرائم

 (٣٣٤-٣٣٠-٣٢٨-٣٢٢ ق ق) سرقةال •
 (٣٣٢ ق) المال اختالس •

 (٣٤٢ ق) االئتمان بطاقات وتزوير سرقة •

 (٣٤٦ ق) االبتزاز •

 (٣٦٦ ق) التزوير •

 ((١)٣٨٠ ق) االحتيال •
 
*Traduction: Bahjat Joubi  /  Révision:Mounia Chadi 

 

 النفقة

 عن األساسية للطفل والتعويض االحتياجات تلبية النفقة هو من الهدف

االنفصال.                     بعد تحدث أن يمكن التي المالية الصعوبات

 الوالدان و األبناء،) واحدة عائلة من الناس يربط وفقا لاللتزام الذي

 المبالغبمطالبة اآلخر  الزوجين ألحد يمكن ،(الشركاء أو المتزوجون

 والمسكن الغذاء) و معيشة األطفال الُمعتِمدين عليه لمعيشته الالزمة

  مبلغ النفقة بناء تحديد و يتم. (ذلك إلى وما الصحية، والرعاية والملبس

 .على الدخل

 األبوية السلطة و األطفال حقوق

 الحق إلى باإلضافة البالغين، مثل بذات الحماية األطفال يتمتع كندا، في

لعدم استقالليتهم و عرضتهم  الخاصة، بالنظر والرعاية المساعدة في

 األكبرللتأثر. 

و الصيانة و التربية و اإلشراف اتجاه  تحمل  مسؤولية العناية  إن

 حماية قانون) الطفل تعود في المقام األول إلى والديه أو من يحل محلهم

 .(٢.٢ المادة الثاني، الفصل الشبا ،

 

 األبوية السلطة

 تجاه الوالدين وحقوق كل من األبوية تعني مجمل التزامات السلطة 

 .عاما( ١٨) البلوغ سن حتى والدتهم يوم من أبنائهم

 

 :والحق االلتزام األهل لديهم

 أطفالهم. حضانة على في الحصول  •

 .في اإلشراف عليهم  •

 .ونفسيا   بدنيا   في حمايتهم  •

 وصحتهم. أمنهم في السهر على  •

 في تربيتهم.  •

 و ٬الغذاء لهم في توفير  •

 صيانتهم.  •

 ديالجس حسن الكيان احترام مع األبوية السلطة تمارس أن يجب

لمصلحته  المتعلقة بالطفل أن تتخذ القرارات يجب .للطفل والنفسي

 .(٣٤ -٣٢ المادة المدني، القانون) و باحترام لحقوقه الفضلى

 وحماية وصيانة عناية يتعلق بمبادئ فيما التقصيرات الواضحةإن 

تدخل  إلى تؤدي أن يمكنأومن يحل محلهما  الوالدين طرف من األطفال

 مثل تبرر أن يمكن التي التقصيرات من بين .األطفال يةحما خدمات إدارة

 الجنسي، االعتداء النفسية، المعاملة التخلي، اإلهمال، سوء: التدخل هذا

 من يعاني الطفل يكون عندما العناية  من والحرمان الجسدي اإليذاء

 معرضة الطفل سالمة تعتبر. واضحة سلوكية مشاكل أو صحية مشاكل

 كان  إذا أو المدرسة إلى يذهب الو التمدرس سن في انك أيضا  إذا للخطر

 .(المنزل من الهروب) إذن دون طويلة لفترة مكان إقامته يترك
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واحد من الزوجين هو ضحية القسوة الجسدية أو العقلية على يد • 

 .الطرف اآلخر )العنف الزوجي(

 

 الطالق أو حضانة األطفال في حالة االنفصال

. طفلهما حضانة على الحصول يحتفظ بحق الوالدين كال ٬االنفصال عند

 وال ٬الوالدين  كال إلى يحتاجون األطفال القانون يقر بأن كيبيك، في

 الوالدان يتفق لم إذا. اآلخر فيما يتعلق بحضانة الطفل على أحدهما يفضل

 على بناء القرار، باتخاذ يقوم سوف القاضي األطفال فإن حضانة على

 .وظروف كل من الوالدين وما هو أفضل لمصلحة الطفل األسرة ظروف

 

 بعد الطالق الممتلكات فصل

 له يحق كيبيك، في ومقيم( زوجة أو زوج) قانونيا   متزوج شخص أي

 كان ما إذا عن النظر بغض الطالق، بعد األسرة ثروة من حصة

 الرئيسية األصول قيمة تقسيم يتضمن هذا. أطفال أو ال للزوجين

 قيمة: تشمل أن ويمكن. الزواج أثناء تشكلت و التي كيبيك الموجودة في

 أو لتقاعدا صندوق في المتراكمة المبالغ السيارات، األثاث، العائلة، منزل

 الخ. مماثلة، برامج

 ميراث عائلي، مثل:) الممتلكات غيرالمتضمنة في ثروة األسرة تقسيم

 أحد يملكها التي التجارية األعمال الزواج، قبل المملوكة الفردية األصول

 طالق تم لو حتى   الزواج. نظام لقواعد تخضع( ذلك إلى وما الزوجين،

 كان إذا زواج أجنبي نظام يَُطبقأن  الممكن فمن كيبيك، في الزوجين

 .كندا خارج الزواج قد حدث

طلب  بشدة ويُنصح للغاية معقدة الزواج بأنظمة المتعلقة القواعد قد تكون

 .المعلومات من مزيد على استشارة قانونية للحصول

 

 أو خارجه كيبيك في الطالق في حالة القوانين المطبقة

 كما  أجنبي، بلد في ممنوح بطالق كيبيك يتم االعتراف في أن حتميا ليس

 .كيبيك عن صادر بطالق الخارج يتم االعتراف في حتميا أن ليس

 كل مصالح للتحقق من أن على االستشارة القانونية الحصول المهم ومن

يتم في ظروف خالفات  الطالق كان إذا خاصة محمية، الزوجين من

 .حادة

 بشأن حضانة كيبيك فإن قوانين أجنبي، بلد في الطالق تم حتى لو

 في مقيمون واألطفال األزواج كان إذا تطبق  ثروة العائلة األطفال و

 .كيبيك

 فقط يتعلق األجنبية المحاكم اختصاص تأكيدها هي أن المهم الفكرة 

 في األصول بين والفصل األطفال، وصاية على يؤثر وال الزواج بأنظمة

 الزوجين مع أحد ما سافر إذاومع ذلك من المهم االنتباه إلى أنه:  . كيبيك

 فإن طفلهما، اآلخر من الوالد لحرمان  أجنبي بنية مبيتة بلد إلى الطفل

 جدا الصعب من و قد يكون  ٬البلدان األجنبية في الكندي ال يُطبق القانون

 .كندا إلى الطفل إعادة

 الكفالة

أن معينة، يحق للمواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين تحت شروط 

الشريك أو ، أو الزوجة أفراد أسرتهم: الزوج بكفالة فرد من وموايق

 األطفال. أو  األبوان ،الشريكة )بمعنى العالقة من دون زواج قانوني(

حتى عندما يتعلق األمر بزوجين تم  سنوات على األقل، 3مدة الكفالة هي 

على عمر  تتوقف مدة التزام  الكفيل  و بينهما الطالق خالل الكفالة.

 . بالكفيل لمكفول وعالقتها

 

، يلتزم الكفيل  بتوفير احتياجاتهم أسرتهفي حال كفالة أحد أفراد 

فترة  طولاألساسية )الغذاء والكساء والسكن واالحتياجات الشخصية( 

 توفير المعلومات والتوجيهات الالزمة لتسهيلب و يلتزم أيضا   الكفالة.

 كيبيك. في  إقامتهم

 أيضا   نوملزم فإنهم ،المكفولينعن أقاربهم  ونمسؤول لكفالءا أن رغم

   الكندية قوانينلوفقا  ل، لمكفولل حسن الكيان المادي و النفسي باحترام

التي تنظم العالقات بين األشخاص عموما و بين النساء و الرجال 

 .اخصوص

 ال يمكن للكفيل أن يرحلالعالقة بين المكفول والكفيل ، في حالة تدهور

السلطة لديهم الهجرة فقط  مسؤولوبذلك.   هددأن يوأ كنداالمكفول من 

 لترحيل شخص ما من كندا.

 

اإلقامة الدائمة » م احكالمكفولين يخضعون أل أو الشركاء معظم األزواج

سنتين  وهذا يعني أن هو )هي( يجب أن يعيش مع كفيله لمدة«. الشرطية 

 المكفول عن كفيله ة(أو الشريك) ، إذا انفصل الزوج)ة(أنهعلى األقل. إال 

أو  يمكن للزوج)ة(  من طرف الكفيل، همالاإلأو  العنف بسبب

 حدوثالشرط، بالتدليل على  من هذا خاصا إعفاءيطلب  أن  الشريك)ة(

 وجهام يكون هذا العنفقد    و على تسببه في نهاية العالقة. سوء المعاملة

يسكن قريب آخرل أو طفالهألأو المكفول أو الشريك)ة( )ة(لزوجل شخصيا

  في نفس المكان.

 

 الطالق واالنفصال

الزواج القانوني إما عن طريق الطالق أو وفاة أحد الزوجين. كما  ينتهي

لبي جميع المتطلبات القانونية من قانون كيبيك ييمكن إبطال الزواج إذا لم 

 ،لكي يتم الطالق، وما إلى ذلك(. حرةالقانوني والموافقة الالسن  :مثل)

 ذو. إذا كان الشخص )ة(الزوجإلى موافقة  ةاجزوج)ة( ليس بحإن الف

الحصول على المساعدة من الممكن أن يحق له  نهفإمنخفض دخل 

أما في حالة إذا ما اتفق الزوجان على  .يمحامالالقانونية لتغطية تكاليف 

االفتراق، فيمكنهما أن يطلبا معا الطالق، مما يجعل سيرورة الطالق أقل 

 لفة.تعقيدا و ك

سبا  أحد األ يتم اثباتيجب أن  الطالق هي نفسها لكال الزوجين.   سأس 

 :لدى طلب الطالق الثالثة التالية

 سنة على األقل  منفصالن مند نالزوجا• 

 الخيانة الزوجيةارتكب  حد الزوجينأ• 

 حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين

حقوق اإلنسان  ل اسيةاألس مبادئاليستند النظام القانوني الكندي على 

في كندا وكيبيك، من القانون المدني(.  ١)المادة الجنسين والمساواة بين 

 رجال والنساء يتمتعون بنفس الحقوق وااللتزامات بموجب القانون.ال

القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على  يشكل  لذلك،إلى باإلضافة 

واالقتصادية واالجتماعية  أساس الجنس، و المشاركة السياسية والمدنية

 .الكاملة للمرأة في المجتمع الكندي، أولوية وطنية

 

 الزواج

 في إطار العالقة الزوجية. متساوون قانونيا  األشخاص المتزوجين 

الحق في المشاركة على  كل من الزوجين واستنادا إلى قوانين البالد، لدى

نفس الحقوق و  لديهما  و األسرة، و إدارة قدم المساواة في تنظيم

 .واإلخالص والدعم والمساعدةمن حيث االحترام  لمتبادلةاالواجبات 

وإذا كان للزوجين  وجميع القرارات الهامة األخرى المتعلقة باألسرة. 

 يشتركان في السلطة األبوية.  أطفال، فإنهما

 

 : شروط يجب أن تتحقق ليكون الزواج قانونياُ في كيبيك ٥

سنة  ١٦)أو على األقل سنة  ١٨ عن زوجينعمرال أال يقل يجب.١

غير  ١٦بموافقة قانونية من اآلباء أو األوصياء(. الزواج قبل سن ال 

 .قانوني

الزوجات غير قانوني  األزواج و . تعددشخصين الزواج مكون من .٢

 .في كندا

 من شخص  آخر. ليسوا متزوجين قانونيا  المقبلون على الزواج  .٣

)أ ، أم، أخ، أخت،  ليسوا على قرابة قويةن على الزواج المقبلو .٤

 (.جدة٬جد ٬ابنة، ابن

على  موافقتهم الحرة والواعيةالمقبلون على الزواج  يعطون  .٥

 ممنوع. . الزواج القسريالزواج

 

تعطى الموافقة من الناحية القانونية، يجب أن  ارياحتى يكون الزواج س

رف به من طرف مدير الحالة المدنية، مشهر معت ، أمامعلى الزواج علنا  

ثم يجب أن يسجل الزواج لدى مسؤول . اثنين من الشهود و بحضور

 الحالة المدنية.

ال تقتضيان  نفس شروط الزواج. لمزيد العالقة المدنية و العالقة الفعلية   

 .يرجى االطالع على المراجع المقدمة ٬من المعلومات

 

 في البالد مقيمينوزواج غير ال في الخارج واجالز

بغض النظر عن مكان الزواج، األزواج الذين يعيشون في كيبيك 

به  ايخضعون للقوانين المحلية لكيبيك. من أجل أن يكون الزواج معترف

قانونيا  في كيبيك، يجب على األشخاص الذين تزوجوا في الخارج أن 

الذي  أي أنه يحقق شروط البلد األجنبي ٬قانونيا   ايكون زواجهم صالح

تزوجا فيه. وباإلضافة إلى ذلك، يجب على الزواج أن يحترم شروط 

و  القانون المدني في كيبيك، خاصة  فيما يتعلق بالسن القانوني للزواج 

حصل ممن المفضل أن يتم تسجيل شهادات الزواج الالقرابة العائلية. 

 .لحالة المدنية في كبيكسجل ا عليها في بلد أجنبي لدى


