
 مقدمة حول األبوة واألمومة والقانون  
 

 هذا المورد  
 ,Prince Edward Islandيقدم هذا المورد معلومات قانونية أساسية حول األبوة واألمومة والقانون في جزيرة األمير إدوارد، كندا ] 

Canada  .] 

([ خدمات وموارد ومعلومات قانونية باللغتين اإلنجليزية Community Legal Information (CLIتوفر المعلومات القانونية المجتمعية ]

والفرنسية. عندما يكون لدينا تمويل، نحاول توفير مواردنا بلغات إضافية. جميع المنشورات مجانية ويمكن العثور عليها على  

www.legalinfopei.ca [ أو يمكن طلبها عن طريق االتصال بـCLI على الرقم ]9798-240-800-1أو  0853-892-902 . 

 

 مسؤولياتك كوالد)ة(. 
 هي ما ينص القانون على أنه يجب عليك القيام به.   المسؤوليات

ومع ذلك، قد يشمل مصطلح "الوالد" أيًضا شخًصا آخر يقوم بدور أحد الوالدين للطفل. عندما يتم تبني طفل [ هو أم أو أب. parent] الوالد 

 قانونيًا، يصبح الوالدان المتبنيان الوالدين القانونيين للطفل. للوالدين المتبنيين نفس الحقوق والواجبات مثل الوالدين بالوالدة.

ن لم يعيشا معًا مطلقًا اتخاذ قرار بشأن أدوار األبوة واألمومة. في الماضي، كان هذا يسمى "الحضانة  يجب على الوالدين المنفصلين أو اللذي 

مسؤولية اتخاذ القرار  و [parenting timeوقت األبوة واألمومة ][. اآلن، يشير القانون إلى custody and accessوالوصول" ] 

[decision-making responsibility] ون إلعطاء األولوية لمصالح الطفل المثلى وإزالة أي إشارة تفيد بأن األطفال هم  . تم تغيير القان

 بمثابة ممتلكات.  

 

 ما هو وقت األبوة واألمومة؟ 
 هو الوقت الذي يقضيه الطفل في رعاية أحد الوالدين أو الشخص الذي يقوم بدور الوالد.   [parenting timeوقت األبوة واألمومة ]

فال والتعليم على وقت األبوة واألمومة. إذا احتاج الطفل إلى رعاية الطفل أثناء فترة وجود أحد الوالدين مع الطفل، فال  ال تؤثر رعاية األط

أفراد   يزال هذا وقت األبوة واألمومة مع ذلك الوالد. عادة، يمكن للوالدين الذين لديهما وقت أبوة وأمومة السماح لألطفال بزيارة األجداد أو

 ي شخص آخر لديه عالقة مهمة مع الطفل. األسرة أو أ 

إذا كان لديك وقت أبوة وأمومة، فيحق لك أيًضا الحصول على معلومات مستمرة حول تعليم الطفل وصحته ورفاهيته. االستثناء هو إذا  

 قررت المحكمة خالف ذلك. 

فل في رعايته. االستثناء هو إذا قررت المحكمة  يمكن لكل شخص لديه وقت أبوة وأمومة اتخاذ قرارات يومية بشأن الطفل عندما يكون الط

 خالف ذلك. هذا يعني أن القرارات الصغيرة المتعلقة باألنشطة اليومية يتخذها الوالد الذي يقضي وقتًا مع الطفل في ذلك اليوم. 

 

 ما هي مسؤولية اتخاذ القرار؟
هي مسؤولية اتخاذ قرارات مهمة من أجل رفاهية الطفل. وهذا يشمل،   [decision-making responsibilityمسؤولية اتخاذ القرار ]

 على سبيل المثال ال الحصر، صحة الطفل، والتعليم، والثقافة، واللغة، والروحانية، واألنشطة الهامة خارج المنهج الدراسي. 

القرار. على سبيل المثال، قد تكون مسؤوالً عن معظم عمليات اتخاذ القرار، بينما قد  قد يكون للوالدين مسؤوليات متشابهة أو مختلفة لصنع

 يكون كال الوالدين مسؤوالً عن القرارات الطبية. أو يمكنك أنت والوالد اآلخر تقاسم مسؤولية اتخاذ القرار على قدم المساواة. 

 



 هل لدي نفس المسؤوليات كوالد آخر؟
ما لم تأمر المحكمة بخالف ذلك، يكون لوالدي الطفل وصاية مشتركة على الطفل. هذا يعني أن كليهما لديه وقت أبوة وأمومة ومسؤولية  

اتخاذ القرار. هذا ال يعني أن الوالدين سيقضيان نفس القدر من الوقت مع الطفل. ال يفترض القانون أن وقت األبوة واألمومة هو األفضل  

 للطفل.  

 

 إلجراءات القانونية لألسرةا
 النظر في الخيارات خارج المحكمة 

في بعض األحيان يجب أن تذهب إلى المحكمة. قد يكون الذهاب إلى المحكمة تجربة طويلة ومرهقة. الذهاب إلى المحكمة يعني أن القاضي 

الموجودون في الطرف اآلخر من نزاعك هو الشخص أو األشخاص   الطرف اآلخرالذي ال يعرفك أو أن الطرف اآلخر سيقرر األمر. 

القانوني. في قضية قانون األسرة، عادة ما يكون الطرف اآلخر هو زوجتك السابقة. في بعض األحيان قد تكون أنت والطرف اآلخر غير 

 راضين عن النتيجة. 

 فضل ألطفالك مختلفًا عما تعتقد أنه األفضل. إذا كان لديكما أطفال، فإن القاضي سيضع مصلحتهم أوالً. قد يكون ما يعتقده القاضي أنه األ

[. حل النزاعات هو مصطلح يشير إلى الطرق المختلفة التي  Dispute Resolutionقبل اتخاذ إجراء قانوني، فكر في حل النزاعات ] 

لى المحكمة وغالبًا ما تكون يمكن للناس من خاللها حل النزاعات خارج المحكمة. أحيانًا يكون لتسوية النزاعات نتائج أفضل من الذهاب إ

 أقل تكلفة بكثير. 

 فيما يلي بعض أنواع حل النزاعات: 

هو التحدث مع الشخص اآلخر ومحاولة التوصل إلى اتفاق. على سبيل المثال، قد يتفق كالكما على أن تعليم  [ Negotiationالتفاوض ] 

طراب في حياة أطفالك. قد تعتقد أنك ال تتفق مع زوجتك السابقة في أي  أطفالك هو أهم أولوية مالية، أو أنك تريد أقل قدر ممكن من االض

 شيء، ولكن قد تتفاجأ بتغير األمور. يمكن لبعض الناس حل الكثير من المشاكل من تلقاء أنفسهم. 

قد يجتمع الوسيط مع كل واحد منكما على هي عندما تجلس أنت وزوجتك السابقة والوسيط معًا لحل الخالفات. [ Mediationالوساطة ]

حدة أوالً لمعرفة المزيد عن النزاع. بعد ذلك، سيجتمع الوسيط معك ومع زوجتك السابقة معًا ويمنح كل واحد منكما الفرصة للتحدث  

طريقة أفضل لك   واالستماع. الوسيط محايد وسيساعدك على التحدث بعضكما مع بعض بطريقة إيجابية. أحد أهداف الوساطة هو إيجاد

 ولشريكك السابق للتواصل في المستقبل. 

[ هي خدمة مجانية تساعد اآلباء على التوصل إلى  Child-Focused Family Mediationالوساطة األسرية التي تركز على الطفل ]

 . 6928-368-902اتفاق بشأن وقت األبوة واألمومة ومسؤولية اتخاذ القرار. اتصل بالرقم  

تشملك أنت وزوجك ومحاميك المتعاونين وأحيانًا متخصصي دعم آخرين، مثل [ Collaborative Practiceعاونية ] الممارسة الت

المتخصصين في الشؤون المالية أو الصحة العقلية. يجب أن توافق المجموعة على حل المشكالت دون اللجوء إلى المحكمة. تستند العملية 

 ى لألسرة.  على االحترام المتبادل والمصالح المثل

 * قد ال يكون التفاوض والوساطة مناسبين إذا كان هناك خلل في ميزان القوى أو عنف في العالقة. 

 

 اتفاقيات األبوة واألمومة
الذهاب إلى المحكمة يجب أن يكون المالذ األخير للنزاعات  لست مضطًرا إلى اللجوء إلى المحكمة لتسوية نزاعات األبوة واألمومة. 

األبوية. ينص القانون على أنه يقع على عاتقك مسؤولية محاولة حل نزاعك خارج المحكمة. هناك استثناءات للحاالت التي يوجد فيها عنف  

 عائلي.

عني أن اآلباء واألمهات يمكن أن يتقاسموا نفس وقت األبوة  يجوز للوالدين االتفاق على أي ترتيب لألبوة واألمومة يناسب أسرتهما. وهذا ي 

لقرار  واألمومة ومسؤولية اتخاذ القرار. وهذا يعني أيًضا أن أحد الوالدين يمكن أن يكون لديه وقت أكبر لألبوة واألمومة أو مسؤولية اتخاذ ا

 إذا كان ذلك أفضل للطفل.  



تدوين خطة األبوة واألمومة وتوقيعها وتأريخها واإلشهاد عليها. هذا يضمن أن االتفاقية أيًا كان ما يقرره الوالدان، فمن الجيد أن يتم 

 واضحة لجميع المعنيين.  

بل من الجيد دائًما الحصول على استشارة قانونية قبل التوقيع على المستند. إذا كان ذلك ممكنًا، فمن األفضل أن تتم صياغة اتفاقيتك من ق

 ن صحة االتفاقية وتعكس القانون. ومع ذلك، فإن مشاركة المحامي ليست ضرورية لوضع خطة األبوة واألمومة. محاٍم وتوثيقها. هذا يضم

 

 كيف أتخذ إجراءات قانونية بخصوص قضية عائلية؟
إذا لم تتمكن من حل المشكالت خارج المحكمة، فيمكنك مطالبة المحكمة بالتدخل. يمكن للقضاة فقط اتخاذ قرارات بشأن أنواع معينة من 

 القضايا العائلية. يمكن للقضاة اتخاذ قرارات بشأن: 

 وقت األبوة واألمومة و/أو مسؤولية اتخاذ القرار  •

 إعالة الطفل  •

 نفقة الزوج/الزوجة  •

 صول )بما في ذلك األموال والممتلكات( تقسيم األ •

 [، عندما تذهب إلى محكمة األسرة، هناك بعض الخطوات التي يمكنك توقعها. يمكنك عموًما توقع ما يلي:PEIفي ] 

 ستبدأ إجراءات المحكمة باألعمال الورقية.  .1

 ت. بعد االنتهاء من األوراق، ستحضر مؤتمًرا مع الطرف اآلخر والقاضي لمحاولة حل المشكال .2
 إذا لم يحل المؤتمر المشكالت، فقد تحدد المحكمة موعدًا لجلسة استماع. .3

قبل تحديد موعد المحاكمة، سيكون لديك إذا لم تحل جلسة االستماع المشكالت، فربما يقوم القاضي بإرسال األمر إلى المحاكمة.   .4

 جلسة أخرى مع قاض لمحاولة حل المشكالت. 

 إذا لم يحل المؤتمر المشكالت، فسيتم تحويل قضيتك إلى المحاكمة.  .5

 ستكون اإلجراءات القانونية مختلفة إذا كنت متزوًجا أو غير متزوج.  

 

 دعم الصحة العقلية
مرهقة. ولذا، من المهم أن تهتم بنفسك. إذا كنت بحاجة إلى التحدث مع شخص ما، فتواصل مع  يمكن أن تكون قضايا قانون األسرة صعبة و

[، اتصل على الرقم  Island Helpline[. بالنسبة إلى ]Island Helplineصديق أو أخصائي صحة عقلية أو خط مساعدة الجزيرة ]

2885 -218 -800 -1 . 

 

 أوامر األبوة واألمومة
هو أمر محكمة يمنح  أمر األبوة واألمومةألبوة واألمومة الذي يعطي قواعد لترتيب األبوة واألمومة واألسرة. يمكن للقاضي إصدار أمر ا

 مسؤولية اتخاذ القرار أو وقت األبوة واألمومة.  يجوز للقاضي إصدار أمر األبوة واألمومة عندما يقدم شخص ما طلبًا إلى المحكمة.  

المالذ األخير في النزاعات األبوية. من األفضل بكثير التوصل إلى اتفاق خارج المحكمة. يمكن  يجب أن يكون التقدم إلى المحكمة هو

ت  للوالدين إبرام اتفاق األبوة واألمومة في أي وقت، بما في ذلك إذا بدأت إجراءات المحكمة. إذا توصل الوالدان إلى اتفاق أثناء إجراءا

 اضي. في معظم الحاالت، يوافق القاضي على الشروط التي وافق عليها الوالدان. المحكمة، يجب إرسال شروط االتفاقية إلى الق

 عند إصدار أمر محكمة، فإن االعتبار الوحيد للقاضي هو مصالح الطفل المثلى.

 يتأثر قرار القاضي بما يلي:  ال

 عمر الوالدين •

 دخل كل والد  •



 ما إذا كان تم تسمية أحد الوالدين في شهادة الميالد •

 

 أوامر االتصال 
 هو أمر محكمة يسمح ألي شخص ليس والد الطفل باالتصال بهما.  أمر االتصال

قد يكون االتصال في شكل زيارات مع الطفل أو من خالل أنواع مختلفة من  يمكن ألي شخص بخالف الوالد أن يطلب أمر االتصال.  

 االتصاالت، مثل محادثة الفيديو أو الهاتف أو الرسائل. 

 

 إعالة الطفل 
ا  عاًما وأحيانًا أطول. هذا صحيح سواء كانوا متزوجين أو عاش 18في معظم الحاالت، يجب على الوالدين إعالة أطفالهما ماليًا حتى يبلغوا 

 هي واجبك المالي تجاه أطفالك. ال يمكن للوالدين تجاهل هذا الواجب أو التفاوض بشأنه.  إعالة الطفلمعًا أو لم يعيشا معًا أبدًا. 

لطفل  بشكل عام، يبرم الوالدان اتفاقيات إعالة الطفل أو يطلبان أمر محكمة إلعالة الطفل عند انفصالهما. ولكن يمكن إصدار اتفاقيات إعالة ا

 وامر محكمة إعالة الطفل في أي وقت.  وأ

)"اإلرشادات"( وقواعد أخرى لتحديد مقدار إعالة الطفل التي يتم دفعها، ومتى يتم سداد اإلرشادات الفيدرالية إلعالة الطفل  يتم استخدام 

 المدفوعات، ومدة دفع إعالة الطفل.  

 حقة. يتم احتساب إعالة الطفل على أساس: تتضمن اإلرشادات جداول توضح المبلغ األساسي إلعالة الطفل المست 

 دخل )دخول( الوالد )الوالدين( الدافع، •

 وعدد األطفال المعالين،  •

 ووقت األبوة واألمومة،  •

 والمقاطعة أو اإلقليم الذي يعيش فيه الوالد )الوالدان( الدافع. •

يجب استخدام اإلرشادات لعمل أي اتفاقية إلعالة الطفل خارج المحكمة. إذا ذهبت إلى المحكمة، فسيستخدم القاضي اإلرشادات ما لم تكن 

 هناك ظروف خاصة. 

[ معلومات حول مقدار إعالة الطفل الذي يحق  Child Support Guidelines Officer]  مسؤول إرشادات إعالة الطفليمكن أن يمنحك 

لك الحصول عليه بموجب اإلرشادات الفيدرالية إلعالة الطفل. يمكن للمسؤول أيًضا مساعدتك في التقدم بطلب للحصول على إعالة  لطف

 . 6220-368-902الطفل، أو لتغيير أمر أو اتفاقية إعالة الطفل الحالية. اتصل بالرقم  

 

 ماذا لو لم أستطع تحمل نفقات إعالة الطفل؟
في بعض األحيان، ال يستطيع الوالد الدافع تحمل نفقات إعالة الطفل بسبب ظروف معينة. في هذه الحاالت، يجوز للوالد أن يطلب من  

 المحكمة تخفيض مبلغ إعالة الطفل. القيام بذلك يسمى "ادعاء مشقة مفرطة".  

 ا للمشقة مفرطة هي: األسباب الثالثة المسموح به

 عبء الديون المرتفعة بشكل غير عادي من الزواج،   •

 وتكاليف عالية بشكل غير عادي لتكون مع أطفالك،  •

 وااللتزامات القانونية بتقديم اإلعالة المالية لآلخرين. •



تقدم بطلب للحصول على نسخة مختلفة  إذا كنت الوالد الدافع ولديك سبب شرعي لعدم قدرتك على الدفع، مثل فقدان وظيفتك، فمن المهم أن ت 

 من أمر إعالة الطفل الخاص بك. اسأل محاميًا للحصول على المشورة.  

 

 ماذا لو كان أحد الوالدين ال يدفع إعالة الطفل؟
صيانة األسرة   إذا كان أحد الوالدين ال يدفع إعالة الطفل كما هو مذكور في أمر أو اتفاقية، يمكنك مقابلة محام أو مطالبة برنامج إنفاذ

[ للمساعدة في تنفيذ األمر. سيتخذ برنامج إنفاذ صيانة األسرة خطوات لتنفيذ أمر  Maintenance Enforcement Programاإلقليمي ]

 أو اتفاقية إعالة طفلك، لكن ال يمكنهم ضمان النجاح في تحصيل المدفوعات. يقرر برنامج إنفاذ صيانة األسرة الخطوات التي يمكن اتخاذها

 لتنفيذ األمر أو االتفاقية الخاصة بك. 

 

 خدمات الدعم 
 تتوفر معظم خدمات الدعم في جزيرة األمير إدوارد باللغتين الفرنسية واإلنجليزية فقط.  

يقدم مركز قانون األسرة  . 902-368-6928[: Child-Focused Family Mediation]  الوساطة األسرية التي تركز على الطفل

[Family Law Centre [ مع إدارة العدل والسالمة العامة ،]Department of Justice and Public Safety  وساطة عائلية مجانية ،]

( اآلباء على التوصل إلى  Child-Focused Family Mediationتركز على الطفل. تساعد الوساطة األسرية التي تركز على األطفال )

 اق بشأن وقت األبوة واألمومة ومسؤولية اتخاذ القرار.  اتف

. تدار خدمة إحالة المحامين 0853-892-902أو   1-800-240-9798:  [ Lawyer Referral Serviceخدمة اإلحالة للمحامين ]

دقيقة من التشاور   45(. يمكنك الوصول إلى ما يصل إلى  Community Legal Informationبواسطة المعلومات القانونية المجتمعية )

 دوالًرا + ضريبة. تقدم هذه الخدمة االستشارات القانونية فقط، وليس صياغة أو مراجعة الوثائق القانونية. 25مع محام مقابل 

-902، سامرسايد  6656- 368- 902شارلوت تاون [: ] PEI Family Legal Aidالمساعدة القانونية لألسرة في جزيرة األمير إدوارد ]

 تمثيالً قانونيًا مجانيًا لبعض قضايا قانون األسرة. هناك  . قد يوفر هذا البرنامج للمتقدمين الذين يعيشون على دخل منخفض[888-8066

 معايير يجب أن تفي بها الستخدام هذه الخدمة. 

الة الطفل ومكتب  . يقدم هذا المكتب خدمات مثل مكتب إرشادات إع[Child Support Services Officeمكتب خدمات إعالة الطفل ]

 إعادة الحساب. 

يمكن أن يمنحك مسؤول  . 902 -368 -6220[: Child Support Guidelines Officerمسؤول إرشادات إعالة الطفل ]

إرشادات إعالة الطفل معلومات حول مقدار إعالة الطفل الذي يحق لطفلك الحصول عليه بموجب اإلرشادات الفيدرالية إلعالة  

الطفل. يمكن للمسؤول أيًضا مساعدتك في التقدم بطلب للحصول على إعالة الطفل، أو لتغيير أمر أو اتفاقية إعالة الطفل الحالية.  

 ن لمسؤولي إرشادات إعالة الطفل تقديم المشورة القانونية لك. ال يمك

. إذا كان لديك أمر أو اتفاقية تتعلق بإعالة الطفل تنص 902-368-4109[:  Recalculation Officerموظف إعادة الحساب ]

إلعادة حساب إعالة   على إعادة حساب إعالة الطفل سنويًا، فقد تتمكن من تسجيل طلبك أو اتفاقك مع مسؤول إعادة الحساب

 الطفل سنويًا. أوامر معينة فقط مؤهلة إلعادة الحساب. اتصل بمسؤول إعادة الحساب لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً.

. يتم 4333-368-902أو   1-877-203-8828:  [ Positive Parenting from Two Homesاألبوة واألمومة اإليجابية من منزلين ]

في مجتمعات الجزيرة المختلفة للوالدين المنفصلين أو المطلقين أو األبوة واألمومة من منزلين. تساعد   تقديم جلسات تعليمية مجانية

الجلسات اآلباء على التعامل مع مخاوفهم بشأن وقوع األطفال في خضم نزاع الوالدين. إذا شارك كال الوالدين، فسيحضران جلسات  

 عمرية لمساعدتهم في انفصال والديهم أو طالقهما. منفصلة. يوجد برنامج لألطفال في بعض الفئات ال

[. [Triple Pparenting.ca/pei-www.triplep: Triple P Parenting] هو برنامج لألبوة واألمومة يقدم أفكاًرا حول مناهج ]

 األبوة واألمومة الصحية. 

http://www.triplep-parenting.ca/pei


. يقوم هذا  6010-368-902أو   902-894-0383: [ Maintenance Enforcement Programبرنامج إنفاذ صيانة األسرة ]

قيات اإلعالة عندما ال يتم دفعها. يجب عليك تسجيل  المكتب بجمع وتوزيع إعالة األطفال واإلعالة الزوجية واتخاذ خطوات لتنفيذ أوامر واتفا

 طلبك أو االتفاقية مع هذه الخدمة الستخدامها.

 


