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قانون األسرة للنساء في أونتاريو

ُأع ّدت هذه المعلومات بالتشاور مع نساء مسلمات،
والهدف منها هو تزويد النساء المسلمات بالمعلومات
الأساسية حول قانون الأسرة في أونتاريو كما ينطبق
على الجاليات المسلمة.

الزواج والطلاق
لتزويدك بفهم أساسي للأمور القانونية ،لكنه ليس بدي ًلا عن
يهدف هذا الكتيّب
ِ
لديك مشكلات تندرج تحت قانون
المشورة والمساعدة القانونية الفردية .إذا كانت
ِ
الأسرة ،فمن المستحسن أن تحصلي على المشورة القانونية في أقرب وقت ممكن
محام
لفهم خياراتك وحماية حقوقك .لمزيد من المعلومات حول كيفية العثور على
ٍ
متخصص في قانون الأسرة ودفع أتعابه ،طالعي كتيّب ( FLEWهيئة تثقيف المرأة
حول قانون الأسرة) وندوتها على الإنترنت حول "الحصول على المساعدة بشأن
موجهة للنساء المسلمات
مشكلاتك المتعلقة بقانون الأسرة" .تتوفر موارد أخرى
َّ
على الموقع الإلكتروني لـ  .FLEWللاطلاع على القائمة الكاملةُ ،يرجى زيارة
الموقعwww.onefamilylaw.ca :

ما هو الزواج القانوني في كندا؟
لكي تكون مراسم الزواج قانونية في كندا ،هناك مجموعتان من القواعد التي ينبغي
أن يقوم كلا الشريكين باتباعها .تتناول المجموعة الأولى من القواعد تعريف من
ُيسمح له قانونيًا بالزواج .وتتناول المجموعة الثانية من القواعد كيفية إتمام
مراسم زواجك.

 )1من يمكنه الزواج في أونتاريو؟
قانونا ومن لا يمكنه ذلك .فيما يلي القواعد
هناك قوانين حول من يمكنه الزواج
ً
قانونا بأن يتزوج:
الرئيسية حول من يسمح له
ً
	)aفي أونتاريو ،يجب أن يكون عمرك  18سنة على الأقل لكي يمكنك الزواج.
هناك استثناء إذا كان عمرك  16أو  17سنة ،فبوسعك أن تتزوجي
	
•
والديك ،أو من الوصي القانوني،
خطي من كلا
إذا كان لديك إذن
ِ
ّ
أو من المحكمة.
هناك قواعد عمرية مختلفة في المقاطعات والأقاليم الأخرى.
	
•
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	)bفي جميع أنحاء كندا ،لا يمكن للأطفال دون عمر  16سنة أن يتزوجوا ،حتى
في حال الحصول على إذن من والديهم .من المخالف للقانون الجنائي أن
كنت تعرفين أن أحد
تحتفلي ،أو أن تساعدي أو تشاركي في مراسم الزواج إذا
ِ
الأشخاص الذين سيتزوجون دون عمر  16سنة.
	)cيمكنك الزواج من أي شخص بلغ السن القانونية للزواج ،ولا يهم جنس أو
نوع الشريك.
بشريك حياتك ،سواء عن طريق الدم أو التبني،
	)dإذا كنت على صلة قرابة وثيقة
ِ
يمكنك الزواج منه .من المخالف للقانون أن تتزوجي والدك أو والدتك ،أو
فلن
ِ
جدك ،أو طفلك ،أو حفيدك ،أو الأخ أو الأخت ،أو الأخ غير الشقيق أو الأخت
غير الشقيقة.
يمكنك الزواج من شخص آخر .من المخالف للقانون
كنت متزوجة بالفعل ،لا
	)eإذا
ِ
ِ
في كندا أن تتزوجي أكثر من شريك واحد .هذا ما يسمى الزواج التعددي.
تزوجت في الماضي ،يجب عليك إثبات أنك لم تعودي
إذا كنت قد
	
•
ِ
متزوجة من هذا الشخص ،بسبب الطلاق أو الوفاة ،قبل أن تتمكني
من الزواج من شخص آخر.
طلاقك كان قانونيًا
كنت مطلقة خارج كندا ،ستحتاجين إلى إثبات أن
إذا
	
•
ِ
ِ
في ذلك البلد( .هناك مزيد من المعلومات حول الطلاق أدناه).
وشريكك ما يعنيه أن تتزوجا .يجب أن يوافق كلاكما
	)fيجب أن تعي أنت
ِ
طوعا على أن يتزوج من الآخر .يطلق القانون على هذا اسم "الموافقة
ً
المستنيرة والواعية".
زواجا شرعيًا .من المخالف للقانون
إجبارك على الزواج ،فهذا ليس
إذا تم
	
•
ِ
ً
الجنائي أن تحتفلي ،أو أن تساعدي أو تشاركي في مراسم الزواج إذا
كنت تعرفين أن أحد الشريكين لا يريد هذا الزواج ،وتم إجباره عليه.
ِ
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 )2متطلبات مراسم الزواج
تتعلق المجموعة الثانية من القواعد المعنية بالزواج بكيفية إتمام مراسم الزواج.
زواجك قانون المقاطعة التي تتم فيها المراسم.
تزوجت في كندا ،يجب أن يتبع
إذا
ِ
ِ
يجب أن يحضر كلا الشريكين مراسم الزواج شخصيًا .ليس من الممكن أن يتم الزواج
قانونا
عبر الهاتف أو الإنترنت .يجب أن يقف كلا الشريكين أمام شخص مسموح له
ً
بتنفيذ المراسم.
في أونتاريو ،يجب أن تحصلي ،قبل أن تتزوجي ،على ترخيص بالزواج من مكتب
رسوما
حكومي في البلدة أو المدينة أو البلدية التي تعيشين فيها .يك ّلف الترخيص
ً
عليك جلبه لكي يتم التوقيع عليه من قبل الشخص القائم بإجراء
رمزية ،ويجب
ِ
مراسم الزواج ،وذلك في أي مكان في أونتاريو.
كي يكون الزواج قانونيًا في أونتاريو ،يجب أن يكون الشخص القائم بإجراء مراسم
معتمدا من قبل الحكومة .يمكنك أن تتزوجي في حفل
الزواج حاص ًلا على رخصة أو
ً
ديني أو حفل مدني (غير ديني) في أونتاريو.
مسجل لتزويج الناس في
المراسم الدينية :يمكن لمسؤول ديني
	
•
ّ
جك قانونيًا ،مثل الإمام ،أو القس ،أو الكاهن ،أو الحاخام.
يزو ِ
أونتاريو أن ّ
•

المراسم المدنية :يمكن للقاضي ،أو قاضي الصلح ،أو كاتب المدينة أو
	
جك قانونيًا.
أي شخص آخر
يزو ِ
ّ
مرخص لتنفيذ الزيجات في أونتاريو أن ّ

قانونا .يمكنك الحصول على
أنك متزوجة
شهادة الزواج هي ورقة رسمية تثبت ِ
ً
زواجك على ترخيص الزواج،
شهادة الزواج إذا و ّقع شخصان ممن شهدوا مراسم
ِ
زواجك بإرسال ترخيص الزواج المو ّقع
وكذلك قام الشخص الذي أجرى مراسم
ِ
والمكتمل إلى مكتب السجلات الحكومية .في أونتاريو ،يسمى هذا المكتب
(سيرفيس أونتاريو .)Service Ontario
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تعد الزيجات التي تتم في بلدان أخرى قانونية في كندا؟
هل
ّ

في معظم الحالات ،يتم الاعتراف هنا بقانونية الزيجات الشرعية التي تتم خارج كندا.
وذهبت إلى بلد آخر لكي تتزوجي ،يجب أن تتبع مراسم
كنت تعيشين في كندا
إذا
ِ
ِ
زواجك متطلبات الزواج في البلد الذي تتزوجين فيه.
ِ
أيضا اتباع القواعد المتعلقة
عليك
قانونا في كندا ،يجب
صحيحا
لكي يكون الزواج
ِ
ً
ً
ً
بمن يسمح لهم بالزواج بموجب القانون الكندي (كما هو موضح أعلاه).

الزواج التعددي
يجب أن تعرفي أن الزواج من أكثر من شخص واحد (يدعى ذلك "ممارسة الزواج
يعد فيه الزواج
تزوجت في بلد
التعددي") هو أمر مخالف للقانون في كندا .إذا
ِ
ّ
التعددي قانونيًا ،لن يتم الاعتراف إلا بزيجة واحدة من شخص واحد آخر
باعتبارها قانونية هنا.
هاجرت إلى كندا ،قد تكون هناك تبعات جنائية وتبعات خاصة بالهجرة فيما
إذا
ِ
يتعلق بممارسة الزواج التعددي هنا .إذا كنت قلقة حول الكيفية التي يمكن بها
يساعدك محام متخصص في
عليك ،فمن الممكن أن
للزواج التعددي أن يؤثر
ِ
ِ
القانون الجنائي ومحام متخصص في قانون الهجرة.
علاقتك مع الوالد الآخر
وبرغم كون الزواج التعددي غير قانوني في كندا ،إذا انتهت
ِ
لديك بعض الحقوق فيما يتعلق بحضانة الأطفال ونفقة
أطفالك ،قد لا يزال
لأي من
ِ
ِ
ّ
الأطفال والنفقة الزوجية وممتلكات الأسرة بموجب قانون الأسرة في أونتاريو.

الزواج عن طريق وكيل
وكيل تمثيل شخص في مفاوضات
بموجب الشريعة الإسلامية ،قد ُيطلب من
ٍ
حياتك مؤهلَين للزواج بموجب القانون
أنت وشريك
كنت
الزواج ومراسمه .إذا
ِ
ِ
ِ
الكندي وتزوجتما في بلد يسمح بالزواج بتعيين وكيل ،فسوف يعترف القانون
الكندي بزواجكما.

الزواج والطلاق
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لديك أسئلة
زواجك قانونيًا في كندا ،أو إذا كانت
كنت غير متأكدة مما إذا كان
إذا
ِ
ِ
ِ
أطفالك ،فمن المهم الحصول على المشورة القانونية من
حقوقك وحقوق
حول
ِ
ِ
متخصص في قانون الأسرة.
محام
ٍ
ٍ

هل أصبح مواطنة كندية بشكل تلقائي إذا تزوجت من مواطن كندي؟

يمنحك الزواج من مواطن كندي حق المواطنة في كندا تلقائيًا .هناك إجراءات
لا
ِ
عليك اتباعها لكي تصبحي مواطنة كندية ،وهناك متطلبات يجب
محددة يتوجب
ِ
استيفاؤها من أجل التقدم بطلب للحصول على الجنسية الكندية.
ليست هناك إجراءات خاصة للأشخاص المتزوجين من مواطنين كنديين ،لكن
المواطن الكندي أو المقيم الدائم يمكنه كفالة شريك حياته للعيش في كندا
كمقيم دائم.

لمزيد من المعلومات حول الإقامة الدائمة ،أو الكفالة ،أو المواطنة ،راجعي موقع دائرة
الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية على الإنترنت https://www.canada.ca/
أيضا قراءة كتيّبنا
يمكنك
.en/immigration-refugees-citizenship.html
ِ
ً
حول "قضايا قانون الأسرة بالنسبة للسيدات المهاجرات واللاجئات واللائي ليست
لهن إقامة قانونية ".

الطلاق والانفصال في كندا
زواجك قانونيًا .ويحدث الانفصال عندما يقرر شريكان
يحدث الطلاق عند إنهاء
ِ
كنت
متزوجان أو كانا في علاقة دون زواج إنهاء علاقتهما وعيش حياة مستقلة .إذا
ِ
شريكك حتى لو لم تحصلي على طلاق قانوني.
متزوجة ،يمكنك أن تنفصلي عن
ِ
بد أن تحصلا
ولكن إذا
ِ
أردت أنت أو شريكك الزواج من شخص آخر ،فلا ّ
على الطلاق أو ًلا.
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قررت أنت وشريك
يمثل تفكك الأسرة فترة صعبة ومليئة بالضغوط النفسية .إذا
ِ
حياتك الطلاق أو الانفصال،سيتوجب عليكما تسوية العديد من المسائل القانونية.
ِ
سيكون عليكما على الأرجح اتخاذ قرار حول الدعم المالي وإجراء ترتيبات بشأن
محام ،ولكن
أطفالكما وتقسيم ممتلكات أسرتكما .لا تحتاج جميع الحالات إلى
ٍ
بالنسبة للعديد من القضايا المتعلقة بقانون الأسرة ،من المهم الحصول على
المشورة القانونية.
محام عن حقوقك
دونتما اتفاقكما في اتفاقية انفصال ،من المهم التحدث إلى
ٍ
إذا ّ
مزيدا من المعلومات حول اتفاقيات
يمكنك أن تجدي
قبل التوقيع على الاتفاقية.
ِ
ً
الانفصال على موقع .FLEW
إذا لم تتفقي أنت وشريك حياتك ،أو إذا كانت العلاقة تتسم بسوء المعاملة في
لك أن تتواصلي مع محام وتفكري
الحاضر أو الماضي ،فسيكون أكثر
أمانا بالنسبة ِ
ً
في الذهاب إلى المحكمة لتسوية القضايا المتعلقة بترتيبات الأبوة والأمومة والنفقة
المالية وكيفية تقسيم ممتلكات الأسرة.
يجب على الزوجين المتزوجين الحصول على أمر طلاق من المحكمة إذا أرادا إنهاء
يمكنك أن تطلبي من المحكمة في الوقت
حصلت على الطلاق،
زواجهما قانونيًا .إذا
ِ
ِ
تبت في القضايا الأخرى المتعلقة بقانون الأسرة مثل تقسيم ممتلكات
نفسه أن
ّ
وأطفالك ،وخطط الحضانة الخاصة برعاية الأطفال أو
أسرتك ،ومدفوعات نفقتك أنت
ِ
الحق في تمضية الوقت معهم.
بإمكانك أن تطلبي من المحكمة
انفصلت ولكن دون طلاق ،لا يزال
في أونتاريو ،إذا
ِ
ِ
البت في معظم هذه القضايا ،باستثناء تقسيم ممتلكات الأسرة.
ّ

الزواج والطلاق
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كيف يمكنني الحصول على الطلاق في كندا؟

وزوجك
من أجل التقدم بطلب للحصول على الطلاق في كندا ،يجب أن تكوني أنت
ِ
قد عشتما في كندا لمدة سنة على الأقل ،وذلك مباشرة قبل التقدم بطلب الحصول
عليك تقديم طلب الحصول على الطلاق في محكمة مختصة
على الطلاق .يجب
ِ
بالبت في القضايا المتعلقة بقانون الأسرة ،من خلال تجميع عدد من الوثائق التي
ّ
ل طلب الحصول على الطلاق إجراءات المحكمة
يطلق عليها اسم الطلب .يسته ّ
تبت فيه وتحكم به.
ويشرح ما تريدين من المحكمة أن
ّ
زوجك للتقدم بطلب الحصول على الطلاق.
لست بحاجة إلى الحصول على إذن
ِ
ِ
لك أنت أو زوجك تقديم طلب الطلاق .أو إذا أردتما ،يمكنكما تقديم الوثائق
يمكن ِ
معا ،وهذا ما يسمى طلب الطلاق المشترك.
ً
يمكنك أن تطلبي
يمكن أن تطلبي في طلبك الحصول على الطلاق فقط ،أو
ِ
قرارا حول حضانة الأطفال ،ونفقة الأطفال
من المحكمة أن تتخذ في الوقت ذاته
ً
طلبك بمساعدة
يمكنك تقديم
والنفقة الزوجية ،وكيفية تقسيم ممتلكات الأسرة.
ِ
ِ
محام أو من دونها.
ٍ
زواجك قد انهار وأنه لا توجد هناك فرصة
للحصول على الطلاق ،يجب أن ُتثبتي أن
ِ
للعودة إلى بعضكما البعض .هناك ثلاث طرق للقيام بذلك:
ومستقلة"
"منفصلة
 .1العيش
ً
ً
"منفصلة
زواجك قد انهار هي أن تعيشي
شيوعا لإظهار أن
الطريقة الأكثر
ِ
ً
ً
ومستقلة" عن زوجك لمدة سنة على الأقل.
ً
كنت لا تزالي تعيشين في
ومستقلة" حتى لو
"منفصلة
	يمكنك أن تعيشي
ِ
ِ
ً
ً
حياتك ،طالما أنكما لم تعودا تتصرفان كزوجين .إذا
نفس المنزل مع شريك
ِ
زواجك خلال السنة التي انفصلتما فيها،
حاولت العمل على الحفاظ على
ِ
طالما أنكما لم تعودا لبعضكما البعض مرة أخرى وتظ ّلا في العلاقة لمدة 90
فسيعتبر أنكما لا تزالان منفصلين.
يوما أو أكثر،
ُ
ً
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زوجك
	يمكنك تقديم طلب الحصول على الطلاق بمجرد الانفصال عن
ِ
ِ
وزوجك
انفصالك أنت
تمنحك الطلاق حتى يمضي على
لكن المحكمة لن
ِ
ِ
ِ
سنة كاملة.
	 .2الزنا
أيضا أن يتم الطلاق إذا ارتكب أحدكما فعل الزنا .يحدث الزنا عندما
من الممكن
ً
يقيم شخص متزوج علاقة حميمة مع شخص آخر لا تربطه به علاقة زواج.
	 .3سوء المعاملة  /القسوة
زوجك قاسيًا (مسي ًئا)
يمكنك تقديم طلب الحصول على الطلاق إذا كان
ِ
ِ
جسديًا أو نفسيًا لدرجة أنك لم تعودي قادر ًة على العيش معه.
في حالة الزنا أو القسوة ،لن تحتاجي إلى الانتظار لمدة عام قبل أن يتم منح الطلاق.
عليك أن تقدمي دلي ًلا على وقوع الزنا أو القسوة  /إساءة المعاملة في مثل
ولكن
ِ
وتكلفة.
تعقيدا
هذه الحالات ،مما يجعل القضية أكثر
ً
ً
في بعض الأحيان ،يمكن لمنظومة المحاكم أن تتسم بالبطء ،وبالتالي فإن استخدام
عشت
أنك
هذه الأسباب للحصول على الطلاق قد لا يكون أسرع من إثبات ِ
ِ
ومستقلة" لمدة سنة على الأقل .من المهم الحصول على المشورة
"منفصلة
ً
ً
لمساعدتك على فهم أفضل
محام متخصص في قانون الأسرة
القانونية من
ٍ
ِ
خيار بالنسبة لوضعك.

الطلاق الديني الإسلامي
طلاقك قانوني .للحصول
لا يعني الحصول على طلاق ديني إسلامي في كندا أن
ِ
على طلاق قانوني يجب الحصول على أمر طلاق من محكمة الأسرة في كندا.

هل الطلاق الذي يتم في بلدان أخرى قانوني في كندا؟

هناك طرق مختلفة لكي يكون الطلاق الذي تم في بلد آخر مقبو ًلا باعتباره قانونيًا
في كندا.
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كنت أنت أو زوجك تعيشان في بلد آخر لمدة سنة على الأقل قبل
	.1إذا
ِ
تقديم طلب الحصول على الطلاق ،فإذا تم منح الطلاق حينئذ ،سيتم
قبوله باعتباره قانونيًا في كندا.
	.2إذا كان بوسع الشخص الذي تقدم بطلب الحصول على الطلاق في
بلد آخر إثبات امتلاكه "لصلة حقيقية وجوهرية" بهذا البلد ،فإذا تم منح
الطلاق ،سيتم قبوله باعتباره قانونيًا في كندا ،حتى لو لم يكن أي من
الزوجين قد عاش في ذلك البلد لمدة سنة قبل التقدم بطلب الحصول
على الطلاق.
		تتضمن بعض طرق إثبات امتلاك "صلة حقيقية وجوهرية" ببلد ما
وعدت إليه عندما انتهت
كونك تنتمين في الأصل إلى ذلك البلد،
ِ
علاقتك ،أو إذا كان الشخص الذي تقدم بطلب الحصول على الطلاق
أرضا أو يقضي الكثير من الوقت في البلد الذي تم فيه
يمتلك
ً
منح الطلاق.
حقوقك المكفولة بموجب
صادرا من بلد آخر ،فقد يؤثر ذلك على
طلاقك
إذا كان
ِ
ِ
ً
قانون الأسرة بخصوص النفقة الزوجية وتقسيم ممتلكات الأسرة في كندا .إذا كانت
لديك مخاوف بشأن الطلاق الذي تم منحه في بلد آخر ،فمن المستحسن أن تتحدثي
ِ
محام متخصص في قانون الأسرة في كندا.
مع
ٍ
وأردت الزواج من شخص آخر في كندا ،فسيتوجب
صادرا من بلد آخر،
طلاقك
إذا كان
ِ
ِ
ً
لطلاقك حتى يمكنك الزواج هنا .وللقيام بذلك ،يجب أن تكون
عليك تقديم إثبات
ِ
ِ
لديك نسخة رسمية من أمر الطلاق.
ِ
محام في كندا في المقاطعة أو الإقليم حيث تريدين
أيضا إلى خطاب من
ستحتاجين
ٍ
ً
أن تتزوجي ،يقول أنه ينبغي الاعتراف بطلاقك بموجب القانون الكندي.
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أيضا إلى
إذا كان أمر الطلاق مكتوبًا بلغة غير الإنجليزية أو الفرنسية ،فستحتاجين
ً
ترجمته إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية من قبل مترجم معتمد .من الممكن أن
أيضا.
يساعدك المحامي في ذلك
ِ
ً

عرفيا
الانفصال بالنسبة للمتزوجين
ً

معا في علاقة ،لكنهم اختاروا
يطلق في بعض الأحيان على الأزواج الذين يعيشون ً
عدم الزواج قانونيًا ،اسم "المتزوجين عرفيًا" .يمكن للمتزوجين عرفيًا إنهاء العلاقة
لست بحاجة إلى الحصول على
بينهما عن طريق الانفصال عن بعضها البعض.
ِ
الطلاق إذا لم تكوني متزوجة قانونيًا.

"متزوجا عرفيًا" ،ولتحديد
تمتلك كل مقاطعة قواعد مختلفة لتعريف من يعتبر
ً
الحقوق المتضمنة في قانون الأسرة التي يمكن للمتزوجين عرفيًا أن يحصلوا عليها
عند انفصالهما .في أونتاريو ،يمتلك المتزوجون عرفيًا بعض الحقوق المتضمنة في
قانون الأسرة في الحالات التالية:
معا بصورة مستمرة لمدة  3سنوات أو أكثر ،أو
	
•
إذا كانا يعيشان ً
معا ،وكانا في علاقة ثابتة.
	
•
إذا كان لديهما طفل ً
يحق للمتزوجين عرفيًا في أونتاريو عند انفصالهم التقدم بطلب للحصول على حضانة
الأطفال أو الوصول إليهم ،ونفقة الأطفال ،والنفقة الزوجية .وبرغم أن القانون يعترف
نواح كثيرة ،فإن القواعد المتعلقة بتقسيم ممتلكات
بعلاقات الزواج العرفي في
ٍ
الأسرة عند انفصال المتزوجين قانونيًا لا تنطبق على المتزوجين عرفيًا الذين يعيشون
كنت بصدد إنهاء علاقة الزواج العرفي ،يجوز
في أونتاريو .في بعض الحالات ،إذا
ِ
أنت.
بمنحك حقوق المشاركة في ممتلكات الأسرة التي لا تملكينها
للمحكمة أن تأمر
ِ
ِ

مجددا
العوائق الدينية للطلاق والزواج
ً

يمكن للمحكمة منح الطلاق القانوني للأزواج الذين تزوجوا وف ًقا لمراسم مدنية أو
حصلت على طلاق
أنك إذا
دينية .لكن بعض الأديان لا تعترف بالطلاق ،وقد تقول ِ
ِ
يمكنك المشاركة في المجتمع الديني أو أن تتزوجي مرة
مدني (غير ديني) ،فلن
ِ
أخرى في مراسم دينية.

الزواج والطلاق
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يخص الزواج وف ًقا لشعائر دينك .لكن
أي حقوق فيما
لا
ِ
يمنحك قانون الأسرة الكندي ّ
ّ
كل من يستوفي المتطلبات القانونية (الموضحة أعلاه) يمتلك حق الزواج في مراسم
مدنية في كندا.
دينيا .لكن القانون
طلاقا
منحك
زوجك على
لا يمكن لقانون الأسرة الكندي أن يجبر
ِ
ِ
ً
ً
الكندي ينص على أنه لا يمكن للزوجين استخدام الوعد بالطلاق الديني أو رفضه
في محاولة للحصول على مدخل لتسوية المسائل المتعلقة بقانون الأسرة .إذا حاول
مجتمعك الديني ،يجوز للمحكمة أن
منعك من الزواج مرة أخرى ضمن
زوجك السابق
ِ
ِ
ِ
زوجك السابق بموجب قانون الأسرة للحصول
ترفض البت في الطلب المقدم من
ِ
على حضانة الأطفال ،أو دفع النفقة أو تقسيم ممتلكات الأسرة.
زوجك حصل
أيضا إلغاء التسوية الخاصة بالطلاق لو علمت أن
كما يمكن للمحكمة
ِ
ً
على ما يريده في الطلاق عن طريق التهديد بمنعك من الزواج مرة أخرى في
مجتمعك الديني.
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أمثلة على الحالات:
مسجل لعقد مراسم الزواج
زوجهما
ّ
	.1تزوج حسن وثريا في كندا ،والإمام الذي ّ
متزوجا قانونيًا من شخص آخر.
في أونتاريو .علمت ثريا لاح ًقا أن حسن لا يزال
ً
بأي ٍ من حقوق الزوجة في أونتاريو؟
هل
ّ
يعد زواجها قانونيًا؟ وهل تتمتع ّ
الإجابة :لن يتم الاعتراف بزواج ثريا قانونيًا في كندا ،فالقانون الكندي لا يسمح
للمتزوجين بالفعل بالزواج مرة أخرى ،ويسمى هذا "الزواج التعددي" .حتى إذا
معا ،فإن
كان زواجها من حسن غير قانوني في كندا ،إذا كان لديهما أطفال ً
لثريا الحق في تقديم طلب حضانة الأطفال والحصول على نفقتهم.
نظرا لأن ثريا غير متزوجة قانونيًا في كندا ،فهي لا تتمتع بجميع حقوق
	ولكن
ً
الزوجة في أونتاريو ،مثل الحق في مشاركة ممتلكات الأسرة إذا انفصلت هي
وحسن .لكن حسبما تمليه ظروفهما ،قد يكون لا يزال بإمكان ثريا المطالبة
بالنفقة الزوجية ،أو قد يمكنها الحصول على حصة من قيمة ممتلكات حسن
التي ساعدت في الاهتمام بها أو تحسينها.
	.2خالد وياسمين متزوجان ويعيشان في كندا .ذهب خالد لبلده الأم ،الأردن،
للحصول على الطلاق ،ولم تكن ياسمين تعرف أنه ذاهب للحصول على
يعد هذا الطلاق قانونيًا في كندا؟ وما هي حقوق ياسمين
الطلاق .هل
ّ
بموجب القانون الكندي؟
الإجابة :يمكن أن يكون الطلاق ساريًا في كندا إذا عاش خالد في الأردن لمدة
عام على الأقل قبل التقدم بطلب الحصول على الطلاق .وحتى لو لم يعش
خالد في الأردن لمدة عام كامل ،إذا كان بإمكانه إثبات أن لديه "صلة حقيقية
صالحا في كندا.
وجوهرية" بالأردن ،فلا يزال الطلاق
ً
علم
	لكن قد يكون بإمكان ياسمين الطعن في صحة الطلاق لأنها لم تكن على
ٍ
به ،مما قد يتسبب في وضع غير لائق أو غير عادل.
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صحيحا ،فقد تفقد ياسمين حقها في التقدم بطلب
	إذا كان الطلاق خارج كندا
ً
أمر
في أونتاريو للحصول على النفقة الزوجية وتقسيم ممتلكات الأسرة .هذا ٌ
محام متخصص في قانون الأسرة على الفور.
يجب أن تسأل عنه
ٍ
أي من ياسمين أو خالد الزواج مرة أخرى وأرادا أن يكون الزواج الجديد
	إذا أراد ٌ
قانونيًا في كندا ،يجب على الشخص الذي يرغب في الزواج مرة ثانية أن يثبت
أيضا في كندا.
صالح
أن الطلاق الذي حصل عليه خالد في الأردن
ٌ
ً

الزواج والطلاق
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تتوفر موارد أخرى موجهة للنساء المسلمات على الموقع الإلكتروني لهيئة تثقيف
المرأة حول قانون الأسرة  .FLEWللاطلاع على القائمة الكاملةُ ،يرجى زيارة الموقع:
.http://www.onefamilylaw.ca/en/muslimwomen/
ت في خطر فوري ،يرجى
هناك خطر أكبر للعنف عند انتهاء علاقة حميمة .إذا كن ِ
معارفك في خطر ،يرجى زيارة الموقع
ت أنت أو أحد
ِ
الاتصال بالرقم  .911إذا كن ِ
ت حول الحصول على الدعم.
الإلكتروني لـ  FLEWلمعلوما ٍ
كنت امرأة ناطقة بالفرنسية وتعيشين في أونتاريو ،فلديك الحق في الحصول
إذا
ِ
على خدمات باللغة الفرنسية بخصوص إجراءات المحكمة المتعلقة بقانون الأسرة.
بمحام ،أو بعيادة قانونية
لمزيد من المعلومات حول حقوقك ،يرجى الاتصال
ٍ
مجتمعية ،أو بخط الدعم للنساء  Femaideعلى الرقم ،1-877-336-2433
أو رقم الهاتف النصي .1-866-860-7082
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى الخدمات
باللغة الفرنسية على موقعنا الإلكتروني www.onefamilylaw.ca :أو
.www.undroitdefamille.ca
الآراء الواردة في هذه المواد هي آراء  FLEWولا تعكس بالضرورة وجهات
نظر المقاطعة.
برغم أنه حصل على دعم مالي من مؤسسة القانون في أونتاريو ،فإن مضمون هذا
المنشور لا يعكس بالضرورة وجهة نظر المؤسسة.

الموضوعات المتعلقة بقانون الأسرة والمتوفرة باللغة العربية*
 .1الحل البديل للمنازعات وقانون الأسرة ()ARA 001
 .2حماية الطفل وقانون الأسرة ()ARA 002
 .3نفقة الطفل ()ARA 003
 .4قانون الأسرة والقانون الجنائي ()ARA 004
 .5الحضانة وحق الرؤية ()ARA 005
 .6العقود العائلية ()ARA 006
 .7التحكيم في قانون الأسرة ()ARA 007
 .8قضايا قانون الأسرة بالنسبة للسيدات المهاجرات واللاجئات واللائي
ليست لهن إقامة قانونية ()ARA 008
 .9الحصول على المساعدة بشأن مشكلاتك المتعلقة بقانون الأسرة ()ARA 009
 .10كيف يتم تقسيم االممتلكات طب ًقا لقانون الأسرة ()ARA 010
	.11الزواج والطلاق ()ARA 011
 .12النفقة الزوجية ()ARA 012
*تتوفر الكتيّبات بصيغ ولغات متعددة .يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:
أيضا
 www.onefamilylaw.caللاطلاع على مزيد من المعلومات .يمكنك
ً
العثور على مواد إضافية على الموقع لمساعدتك على فهم حقوقك في ظل قانون الأسرة.
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