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قضايا قانون األسرة بالنسبة
للسيدات املهاجرات والالجئات
والالئي ليست لهن إقامة قانونية
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قانون األسرة للنساء في أونتاريو

جميع السيدات .وقانون واحد لألسرة
اعرفي حقوقِ ك

قضايا قانون األسرة بالنسبة للسيدات املهاجرات
والالجئات والالئي ليست لهن إقامة قانونية

يهدف هذا الكتيب إلى إعطائك فه ًما أساس ًيا للقضايا القانونية ،وهو ال ُيعد بدي ًال عن املشورة واملساعدة
القانونية الفردية .إذا كنت تواجهني قضايا متعلقة بقانون األسرة ف ُينصح أن حتصلي على املشورة القانونية
بأسرع وقت ممكن لفهم اخليارات املتاحة لك وحلماية حقوقك .لالطالع على مزيد من املعلومات حول كيفية
محام متخصص في قانون األسرة ودفع أتعاب احملاماة ُيرجى مراجعة الكتيب اخلاص بنا ”احلصول
إيجاد ٍ
على مساعدة في املشاكل املتعلقة بقانون األسرة“ .قد ترغبني كذلك في حضور الندوات عبر اإلنترنت
محام متخصص في قانون األسرة“ وقضايا الهجرة .تتوفر جميع
(الويبينار) التي تتناول ك ًال من ”البحث عن ٍ
هذه املصادر على موقعنا اإللكتروني.www.onefamilylaw.ca :

مي ِّثل التفكك األسري فترة عصيبة ومجهدة .فإن ِ
كنت أنت أو شريكك قد أتيتما إلى
كندا من دولة أخرى ،قد تواجهان حتديات ك ًال من الهجرة وقانون األسرة عندما
سيتعي عليكِ على األرجح اتخاذ قرارك بشأن الدعم املالي
تنتهي عالقتكما ،حيث
ّ
وعمل الترتيبات الالزمة من أجل أطفالك وتقسيم املمتلكات املالية لألسرة على سبيل
املثال .وإذا لم تكوني كندية اجلنسية ،قد يكون وضعك القانوني أو وضع الهجرة
اخلاص بكِ مرتبط بزوجك أو بأي فرد آخر من أفراد األسرة .فحينها قد تنتابك
املخاوف:
· هل سيمكنك البقاء في كندا؟
· هل ستنفصلني عن أوالدك؟
ِ
· كيف ستدعمني نفسك ماد ًّيا إذا كنت تعتمدين على شريكك قبل أن تتركيه؟

احلقوق في محكمة األسرة

تتمتع النساء املهاجرات والالجئات ومن ال ميلكن إقامة قانونية باحلقوق واملسؤوليات
ذاتها التي تتمتع بها النساء اللواتي ولدِ ن في كندا مبوجب قانون األسرة .عند
االنفصال عن شريكك ،ميكنك الذهاب إلى احملكمة لتقدمي طلب وصاية على األطفال،
أو احلق في رؤيتهم ،أو طلب نفقة مالية لألوالد أو نفقة زوجية كما ميكنك الطلب من
حصة من أمالك األسرة .ميكنك دائ ًما اللجوء إلى محكمة
تخصص لكِ ّ
احملكمة أن ّ
األسرة بغض النظر عن وضع الهجرة (وضعك القانوني).
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سيتعي عليكِ التعريف بنفسك إذا ما ِ
ذهبت إلى القضاء .وعلى الرغم من أن لكِ ذات
ّ
احلقوق املكفولة للنساء األخريات ،إال أنكِ في حالة لم يكن لديك إقامة قانونية في
كندا ،قد يستدل عليك موظفو الهجرة وقد يتم ترحيلك .يعتمد حقك في البقاء في كندا
على وضع الهجرة اخلاص بكِ  .عليك معرفة حقوقك واخليارات املتاحة لك حتى حتمي
نفسك وأوالدك.

تفكك العالقات ومخاوف الهجرة

عندما تنتهي عالقتكما ،سيتوقف حقك في البقاء في كندا على وضع الهجرة اخلاص
بكِ  .لقد باتت هذه اجلزئية من القانون أكثر تعقي ًدا .إذا شعرت أن وضع الهجرة مه ّدد
فيجب عليكِ التح ّدث إلى محام متخصص في شؤون الهجرة في احلال ملعرفة
اخليارات القانونية املتاحة لك.

املقيمات الدائمات

إذا كان شريكك (ويشمل ذلك الشريك من ذات اجلنس) قد كفلك للحصول على إقامة
دائمة ثم انتهت عالقتكما قبل أن حتصلني على حق اإلقامة الدائمة ،فقد يصبح وضع
الهجرة اخلاص بكِ مهد ًدا وقد يتم ترحيلك من كندا.
أما إذا كنت قد أصبحت بالفعل مقيمة دائمة وحصلت على اإلقامة الدائمة دون شروط
ثم انتهت عالقاتكما فال ميكن سحب اإلقامة منك أو ترحيلك من كندا بسبب انفصالك
عن شريكك .هذا هو واقع احلال حتى إذا كان شريكك هو من كفلك للمجيء إلى كندا.
في حال كفلك شريكك للحصول على اإلقامة الدائمة وانتهت عالقتك به ،يبقى هو
املسؤول عن إعالتك ماد ًيا ملدة  3سنوات من تاريخ حصولك على اإلقامة الدائمة.
ولكن في حال عدم مت ّكن شريكك من االستمرار في إعالتك أو عدم قيامه بذلك،
فيمكنك في تلك احلالة التقدم بطلب للحصول على إعانة اجتماعية إلعالتك.
إذا كنت ِ
أنت من كفلت شريكك وانتهت عالقتكما فانتبهي إلى حقيقة أنك أنت املسؤولة
عن إعالته ماد ًيا حتى انتهاء  3سنوات مدة الكفالة .فإن حصل (هو) أو حصلت (هي)
على إعانة اجتماعية خالل مدة الكفالة ،حتى لو لم تعودا م ًعا ،سيتعني عليك على
األرجح رد هذه األموال إلى احلكومة.
www.onefamilylaw.ca
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احلاصالت على اإلقامة الدائمة املشروطة

ُينح بعض الشركاء املكفولون إقامة دائمة مشروطة ملدة عامني بعد املوافقة على
طلبهم احلصول على اإلقامة الدائمة .و ُيقصد باإلقامة الدائمة املشروطة ضرورة أن
يعيش الشريك الكافل واملكفول م ًعا في عالقة فعلية ملدة عامني بعد احلصول على حق
اإلقامة الدائمة ،فإذا انتهت العالقة خالل فترة العامني قد يفقد الشريك املكفول حقه
أو حقها في اإلقامة الدائمة.
ينطبق وضع اإلقامة الدائمة املشروطة فقط على الشريكني إذا:
· تقدما بطلب الكفالة في تاريخ  25أكتوبر /تشرين أول  2012أو بعد هذا التاريخ؛ و
· كانت فترة ارتباطها عامني أو أقل عندما تقدما بالطلب؛ و
· لم ينجبا حتى وقت التقدمي.
إن أجنبتما طف ًال بعد تقدمي الطلب فلن يغير ذلك من األمر شي ًئا .تُط ّبق شروط الكفالة
الزوجية على الطلبات املقدمة داخل كندا وخارجها.
هناك استثناءات ملتطلبات اإلقامة املشروطة ،حيث قد تُرفع تلك الشروط إن استطعت
إثبات أي من التالي:
· وفاة شريكك؛
· انتهاء عالقتكما بسبب إهمال شريكك أو سوء معاملته لك أو ألطفالكما أو لقريب
يعيش معكما في املنزل؛ أو
· فشل شريكك في حمايتك أو حماية أطفالك أو أي قريب يعيش معكما في املنزل
من سوء معاملة أو إهمال شخص ما ذي عالقة بشريكك.
قد تكون إساءة املعاملة جسدية و/أو جنسية و/أو مالية و/أو نفسية .و ُيقصد
باإلهمال عدم توفيره ألساسيات احلياة كالغذاء وامللبس والرعاية الطبية واملأوى
وتخلفه عن توفير أي شيء مما قد يسبب وقوع ضرر بالغ.
 .aكيف ميكنني التقدم بطلب لالستثناء من اإلقامة الدائمة املشروطة؟
للحصول على مزيد من املعلومات أو للتقدم بطلب لالستثناء من اإلقامة الدائمة املشروطة،
اتصلي بالهيئة الكندية للمواطنة والهجرة ) (CICعلى الرقم.1-888-242-2100 :
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للتقدم بطلب لالستثناء بسبب وفاة شريكك ،يجب عليكِ تقدمي إثبات على الوفاة وأنكما
عشتما سو ًّيا في عالقة فعلية حتى وفاته.
للتقدم بطلب لالستثناء بسبب سوء املعاملة أو اإلهمال ،يجب عليكِ أو ًال قطع عالقتك
بشريكك .عند اتصالك مبوظف الهجرة ،سيتعني عليكِ إعطاؤه كل ما لديك من
معلومات إلثبات وقوع سوء املعاملة أو اإلهمال .إليكِ بعض األمثلة على أنواع أدلة
اإلثبات املختلفة:
· تقارير الشرطة
· التقارير الطبية
· اخلطابات الرسمية من أحد املوظفني أو املرشدين االجتماعيني العاملني في مراكز
اإليواء النسائية
· مستندات احملاكم
· الصور ،رسائل البريد اإللكتروني ،رسائل البريد الصوتي
· اخلطابات أو اإلفادات احمللّفة للشهود
كما سيتعني عليك كذلك إثبات أنكِ قد عشت في عالقة فعلية مع كفيلك حتى انقطاع
هذه العالقة بسبب سوء املعاملة أو اإلهمال .فيما يلي بعض الطرق التي ميكنك من
خاللها إثبات ذلك:
· الوثائق الهامة التي يظهر عليها عنوانك مطاب ًقا لعنوان كفيلك (رخصة القيادة،
بطاقة التأمني الصحي ،فواتير املرافق من كهرباء وغيرها)
· الكشوفات املالية املشتركة (احلسابات البنكية ،بطاقات االئتمان ،أي أمالك
مملوكة أو مستأجرة)
· خطابات من أشخاص عرفوكما كثنائي
لسالمتك وملصلحتك يجب عليك احلصول على دعم من مؤسسة نسائية أو مركز إيواء
نسائي وكذلك احلصول على مشورة قانونية من محام متخصص في الهجرة على
الفور في حال كنت تفكرين في ترك كفيلك.

www.onefamilylaw.ca
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 .bماذا يحدث بعد انتهاء فترة العامني املشروطة؟
إذا كنت قد حصلت على إقامة دائمة مشروطة ثم سكنت بالفعل مع كفيلك في كندا
ملدة عامني ،تصبحني مقيمة دائمة دون أي شروط الحقة أخرى .ال ميكن سحب إقامتك
أو ترحيلك من كندا فقط بسبب انفصالك عن شريكك .ويظل كفيلك مسؤو ًال عن إعالتك
ماد ًيا حتى انتهاء فترة  3سنوات مدة الكفالة .ولكن في حال عدم مت ّكن شريكك من
االستمرار في إعالتك أو عدم قيامه بذلك ،فيمكنك في تلك احلالة التقدم بطلب للحصول
على إعانة اجتماعية إلعالتك.

يجب أن تعلمي أنه خالل فترة العامني املشروطة قد يطلب موظف
الهجرة تقدمي ما يثبت أنكما تتبعان القواعد في حال رأى عدم
التزامكما بالشرط املق ّيد .كما أن احلكومة جتري حتقق عشوائي
للتأكد من أن الشريكة املكفولة تقيم عالقة فعلية مع كفيلها.
إذا اكتشفت احلكومة ،حتى بعد مرور فترة العامني ،عدم التزامكما
بالشرط ميكن لها أن حت ّقق في األمر ،فإذا ما ثبت لديها عدم
التزامكما ،قد تفقدين إقامتك الدائمة .إن حدث ذلك سيكون لديك
فرصة للتح ّدث إلى أحد موظفي الهجرة وحضور جلسة استماع قبل
سحب اإلقامة الدائمة.

الالجئات ومن هن بحاجة إلى حماية

إذا كنت تعيشني في كندا على أساس أنك الجئة وف ًقا التفاقية األمم املتحدة أو ِ
كنت
بحاجة إلى حماية ،فال ميكن ترحيلك من كندا بسبب انفصالك عن شريكك فقط.
إذا كنت وشريكك قد تقدمتما بطلب اللجوء وأردت االنفصال عنه ،ميكنك فصل طلبك
عن طلبه قبل جلسة االستماع .عليك في تلك احلالة الرجوع إلى محاميك وأخبريه إن
كنت قد تع ّرضت لسوء معاملة أو إلهمال من قِ َبل شريكك أو إذا ُأجبرت على توقيع
وثائق أو إذا كنت خائفة من شريكك أو من أي فرد آخر من أفراد العائلة في بلدك األم.
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إذا مت رفض طلبك للجوء ،قد تستطيعني الطعن على القرار في دائرة طعون الالجئني
) .(RADواعلمي أن اإلطار الزمني املتاح لرفع دعوى الطعن وتقدمي جميع أوراقك قصير
ج ًدا .ال ميكن جلميع طالبي اللجوء باملطلق التقدم لدائرة طعون الالجئني ) ،(RADفعلى
سبيل املثال ال ميكنك التقدم بدعوى الطعن إذا كانت بلدك األم من الدول اآلمنة ).(DCO
وضعت احلكومة قائمة بأسماء الدول التي تع ّدها من الدول اآلمنة ) .(DCOويجب أن
تعرفي إذا كانت بلدك األم ضمن هذه القائمة ألن اإلطار الزمني املتاح لتقدمي طلبات
اللجوء من دول  DCOقصير للغاية واخليارات املتاحة لك ستكون محدودة إذا مت رفض
طلبك .عليك التح ّدث مع محام متخصص في قضايا الهجرة حول هذا املوضوع في
أسرع وقت ممكن.

من ال ميلكن إقامة قانونية

قد تكونني مقيمة في كندا دون إقامة قانونية .ويحدث هذا إذا كانت تأشيرة الدخول
كزائرة أو طالبة قد انتهت ،أو مت رفض طلبك للجوء ،أو ألنك دخلت كندا بطريقة غير
شرعية .وعلى الرغم من أن لكِ ذات احلقوق املكفولة للنساء األخريات مبوجب قانون
األسرة ،إال أنه إذا استدل عليك موظفو الهجرة قد يتم ترحيلك .وقد تتمكنني من
احلصول على دعم املؤسسات النسائية احمللية أو مراكز اإليواء النسائية.
ِ
خشيت من التعرض ألذى من شريكك أو أحد أفراد العائلة في بلدك األم ،يجب
إذا
محام حول إمكانية التقدم بطلب للجوء.
عليكِ التح ّدث إلى
ٍ

طلب اللجوء اإلنساني

)(H and C

إن لم يكن لديك إقامة قانونية أو كان وضع إقامتك (وضع الهجرة) مه ّدد فلديك خيار
التق ّدم بطلب للجوء اإلنساني )ُ .(H and Cيق َّدم هذا الطلب في حاالت خاصة لطلب
سماح احلكومة باإلقامة في كندا .ولن يحميك طلبك للجوء اإلنساني من الترحيل لذا
عليك طلب املشورة القانونية في أسرع وقت ممكن .فقد يكون لديك خيارات أخرى
لطلبات الهجرة وف ًقا لوضعك.
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إذا كنت قد تعرضت لسوء املعاملة خالل عالقتكما ،عليك ذكر ذلك في الطلب .إليكِ بعض
األسئلة التي تؤخذ بعني االعتبار في طلبات اللجوء اإلنساني:
· هل لديك صلة وثيقة بكندا؟
· هل أنت قادرة على إعالة نفسك ماد ًيا؟
ِ
· هل ستواجهك مصاعب شديدة إذا عدت إلى بلدك األم؟
يجب على موظفي الهجرة األخذ بعني االعتبار الدول التي ولد بها جميع األطفال
الذين سيتأثرون بطلب اللجوء اإلنساني؛ هل ولدوا في كندا أم خارجها.
ال ميكنك التق ّدم بطلب اللجوء اإلنساني إذا ِ
كنت في انتظار قرار قبول أو رفض طلب
اللجوء .إذا مت رفض طلبك للجوء ،فلن تتمكني من التقدم بطلب اللجوء اإلنساني قبل
مرور  12شه ًرا من تاريخ قرار الرفض إال إذا استطعت إثبات أن حياتك مهددة بسبب:
· عدم استطاعة بلدك األم توفير الرعاية الصحية أو الطبية املناسبة لكِ ؛ أو
· من شأن ترحيلك من كندا أن يؤثر على طفل ،ليس بالضرورة أن يكون طفلك – قد
يكون الطفل له عالقة بك وسيتأثر مباشرة بترحيلك.
حملام أن يساعدك في اتخاذ قرار بشأن أفضل اخليارات املناسبة لوضعك.
ميكن ٍ

العنف األسري وسوء املعاملة

ّ
تتقطع أواصر العالقات لعدة أسباب أحدها قد يكون العنف أو سوء املعاملة من قِ بل
شريكك .إذا أخبرت موظفي الهجرة أنك قد تع ّرضت لسوء املعاملة من قِ بل شريكك أو
أي فرد من أفراد األسرة سيأخذون ذلك بعني االعتبار عند دراستهم مللف الهجرة
الذي تقدمت به للحصول على حق اإلقامة في كندا.
لالطالع على مزيد من املعلومات في حال كان شريكك عنيف أو يسيء معاملتك،
اتصلي بخط مساعدة النساء املعنّفات على األرقام التالية:
416-863-0511

الرقم املجاني:
رقم الهاتف النصي1-866-863-7868 :
1-866-863-0511
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قضايا قانون األسرة بالنسبة للسيدات املهاجرات والالجئات والالئي ليست لهن إقامة قانونية

إذا ِ
كنت في خطر محدق يجب عليك االتصال بالشرطة (اتصلي على الرقم )911

تدخل الشرطة

تُع ّد إساءة معاملة النساء عم ًال ضد القانون في كندا ،فإن اقتنعت الشرطة أن
فسيوجهون إليه أو إليها تهمة جنائية حتى لو لم ترغبي
شريكك قام باالعتداء عليك
ّ
أنت في ذلك .وإذا اقتنعت الشرطة بأنك أنت ً
توجه
أيضا اعتديت على شريكك فقد ّ
التهمة إليك أنت ً
أيضا.
يوجه لك أي اتهام ،قد تكتشف الشرطة أو مستشار التاج القانوني
حتى لو لم ّ
(محامي احلكومة) أو أي مسؤول قضائي آخر أنك مقيمة في كندا دون أن يكون
لديك إقامة قانونية ف ُيعلِم موظفي الهجرة .وإذا حدث هذا فقد يتم اعتقالك ومن ثم
ترحيلك.
ميكن أن تؤثر أي إدانة جنائية على وضع اإلقامة بل قد تؤدي إلى الترحيل حتى لو
ِ
كنت مقيمة دائمة ،إذ ميكن ترحيل املقيمني الدائمني إذا ُأدينوا بارتكاب جرائم مع ّينة.
إذا مت ترحيل شريكك خالل فترة كفالته لكِ قد يصبح وضع إقامتك أنت ً
أيضا مه ّدد.
محام متخصص في
ويجب كذلك أن حتصلي على املشورة القانونية على الفور من
ٍ
القضايا اجلنائية وآخر متخصص في قضايا الهجرة إن لم تكوني مواطنة كندية
ِ
وكنت مدانة بتهمة جنائية.

قضايا أخرى متعلقة بقانون األسرة للمهاجرات

إذا ِ
كنت أنت وشريكك قد جئتما من بلد آخر إلى كندا ،قد تغدو القضايا املتعلقة
بقانون األسرة أكثر تعقي ًدا عند االنفصال في حال قرر أحدكما مغادرة كندا.
قد تواجهني تلك املشاكل الشائعة:
· تغيير محل اإلقامة مع األوالد
· السفر مع األوالد
· خطف األوالد
· حتصيل إعانات مالية من شخص ما خارج أونتاريو

www.onefamilylaw.ca
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لالطالع على مزيد من املعلومات حول تغيير محل اإلقامة مع األوالد أو السفر مع
األوالد أو خطف األوالد يرجى مراجعة كت ّيب ”حضانة األوالد وحق الرؤية“.
لالطالع على مزيد من املعلومات حول حتصيل إعانات مالية ،يرجى مراجعة كتيب
”نفقة األطفال“ وكتيب ”النفقة الزوجية“.

·مت ِّثل اآلراء املطروحة في تلك املواد رؤية هيئة تثقيف النساء
 FLEWوال تعكس بالضرورة آراء املقاطعة

·رغم طباعة هذا الكتيب بدعم مالي من مؤسسة القانون في
أونتاريو ،إال أن محتواه ال يعكس بالضرورة آراء املؤسسة.

كنت ِ
تكون فرص وقوع العنف أكبر في حاالت إنهاء العالقات احلميمة .إذا كنت في خطر محدق فاتصلي على رقم  .911وإذا ِ
أنت أو
إحدى معارفك في خطر ُيرجى زيارة موقع  FLEWلالطالع على معلومات حول كيفية احلصول على الدعم.
إذا كنت من الناطقني باللغة الفرنسية وتعيشني في أونتاريو فلك احلق في احلصول على اخلدمات باللغة الفرنسية خالل دعاوى
محكمة األسرة .ملزيد من املعلومات حول حقوقك اتصلي مبحام أو بعيادة قانونية مجتمعية أو خط دعم النساء  Femaideعلى
الرقم  1-877-336-2433أو خط الهاتف النصي .1-866-860-7082
ميكنك احلصول على املزيد من املعلومات حول كيفية الوصول إلى اخلدمات املتوفرة باللغة الفرنسية على موقعنا اإللكتروني
 www.onefamilylaw.caأو .www.undroitdefamille.ca

10

flew — Family Law Education for Women

وتتوفر املوضوعات اخلاصة بقانون األسرة على النحو
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

التالي*

احلل البديل للمنازعات وقانون األسرة
حماية الطفل وقانون األسرة )(ARA 002
نفقة الطفل )(ARA 003
قانون األسرة والقانون اجلنائي )(ARA 004
احلضانة وحق الرؤية )(ARA 005
العقود العائلية )(ARA 006
التحكيم في قانون األسرة )(ARA 007
قضايا قانون األسرة بالنسبة للسيدات املهاجرات والالجئات والالئي
ليست لهن إقامة قانونية )(ARA 008
احلصول على املساعدة بشأن مشكالتِك املتعلقة بقانون األسرة
)(ARA 001

)(ARA 009
.10
.11
.12

كيف يتم تقسيم املمتلكات طبقا لقانون األسرة
الزواج والطالق )(ARA 011
النفقة الزوجية )(ARA 012

)(ARA 010

*يتوفر هذا الكتيب بالعديد من األشكال واللغات .للمزيد من املعلومات برجاء زيارة موقع .www.onefamilylaw.ca
كما ميكنك أيضا أن جتدي على موقعنا مواد أضافية ملساعدتك على فهم حقوقك اخلاصة بقانون األسرة

.

