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 صحيفة وقائع

 
 اإلحالة إلى دليل وزارةفي .  قد ترغب أيًضا قانون الطالقتقدم صحيفة الوقائع هذه معلومات عامة حول إعالة األطفال بموجب 

يقدم هذا الدليل ثماني خطوات سهلة لمساعدتك في .  المبادئ التوجيهية الفدرالية إلعالة األطفال: خطوة خطوةالعدل المسمى 
 األطفال.إعالة  تحديد

 
 ما هي إعالة األطفال؟

 

 "إعالة األطفال" هي المال الذي يدفعه أحد الوالدين للوالد اآلخر إلعالة أوالدهما مالًيا بعد االنفصال أو الطالق.
 

 أطفالهما مالًيا بعد االنفصال أو الطالق؟ إعالةهل يلزم على كال الوالدين 
 

تلك  تقديملألوالدك حق قانوني في الحصول على اإلعالة المالية من كال الوالدين، وأنتما االثنان عليكما مسؤولية قانونية نعم.  
 اإلعالة.  فاالنفصال أو الطالق ال يغير ذلك االلتزام المتواصل.

 
 ماذا لو أني ال أريد إعالة األطفال من الوالد اآلخر؟

 

وجب القانون.  قد يرفض القضاة منح الطالق إذا لم يكونوا راضيين أنه قد تم إجراء ترتيبات بمللطفل إن إعالة األطفال حق 
 معقولة الستمرار اإلعالة المالية ألوالدك.

 
 كيف أحسب إعالة األطفال؟

 

سب إعالة األطفال باستخدام المبادئ التوجيهية إلعالة األطفال، وهي مجموعة من القواعد وجداول المبالغ المالية.  وهي تتح
 القانون.تمثل 

 
مبادئ توجيهية خاصة  ، كما توجد(قانون الطالق)وهي لوائح بموجب  المبادئ التوجيهية الفدرالية إلعالة األطفالتوجد 

ي أي من تلك المبادئ التوجيهية هي الت معرفةتتوقف و(.  األقاليمهي لوائح بموجب قوانين المقاطعات أو )و األقاليمبالمقاطعات/
 :الوضعيلزم استخدامها على 

 

  لدين ان كال الويكالمبادئ التوجيهية الفدرالية( على كل حاالت الطالق، ما لم ) األطفال المبادئ التوجيهية الفدرالية إلعالةتنطبق
التوجيهية ئ المبادالتي تطبق  المحددةتعد نيو برانزويك ومانيتوبا وكيبيك من المقاطعات .  المحددةيعيشان في نفس المقاطعة 

 .هناكلدين المطلقين االخاصة بها حين يعيش كال الو
  

 

 إعالة األطفال
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/D-3.4/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/D-3.4/index.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/index.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/index.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step1-etap1.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step1-etap1.html


2 
Child Support - Arabic 

  لمتزوجانلدان االدان غير متزوجين وحين ينفصل الواحين يكون الواألقاليم  وأتنطبق المبادئ التوجيهية الخاصة بالمقاطعات 
 لكن ال يطلقان.

 
 ؟واألقاليمما هو الفارق بين المبادئ التوجيهية الفدرالية والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمقاطعات 

 

مبادئ توجيهية خاصة بإعالة األطفال، وهي تتشابه كثيًرا مع المبادئ التوجيهية الفدرالية، باستثناء  واألقاليم المقاطعاتكل  لدى
ًعا، بعض االختصاصات القضائية، لكنها جميكيبيك التي لها نموذج إعالة أطفال خاص بها.  قد تكون القواعد مختلفة قلياًل في 

 باستثناء كيبيك، تستخدم الجداول الفدرالية، لذا فإن المبالغ األساسية هي نفسها.
 

ترتيبات إعالة أطفال خاصة بنا، هل يلزم علينا استخدام المبادئ التوجيهية السارية الخاصة إجراء الوالد اآلخر نا أنا وقررإذا 
 بإعالة األطفال؟

 

كوالدين، يجوز لكما أن تقررا أن مبلًغا المبادئ التوجيهية الخاصة بإعالة األطفال هي القانون الذي يحدد مبالغ إعالة األطفال.  
وألوالدكما.  لكن إذا طلبت من قاض أن يحدد، فإنه سيحدد مبلغ  اآخر إلعالة األطفال، سواء أعلى أو أقل، هو مبلغ أفضل لكم

 تفيد الطفل. نصوص خاصةلمبادئ التوجيهية، ما لم تكن هناك إعالة األطفال وفًقا ل
 

 إذا تنازل أحد الوالدين عن حصته في أصل من األصول مثل بيت األسرة أو سيارة ما للوالد اآلخر بدونعلى سبيل المثال، 
 النصوص الخاصة فيأخذ مثل هذه لدان في اقد يرغب الو  الطفل بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ذلك تعويض، فقد يفيد

 االعتبار عند اتخاذ قرار حول مبلغ إعالة األطفال.
 

 متى تنتهي إعالة األطفال؟
 

قد يشير إلى الوقت الذي ستتوقف فيه إعالة األطفال.  فإنه إذا كان لديك بالفعل أمر أو اتفاق كتابي بخصوص إعالة األطفال، 
ينص  معينة.  أما إذا لم االطفل سنً يبلغ فقد ينص أمر أو اتفاق اإلعالة على أن اإلعالة لن تتوقف إال حين على سبيل المثال، 

 سيتواصل اشتراط دفع إعالة األطفال لحين تغييراإلعالة، فعندئذ  عندهقرار أو اتفاق إعالة األطفال على الوقت الذي ستتوقف 
 والد اآلخر بتغيير اتفاقكما.األمر من قبل المحكمة أو لحين تقوم أنت وال

 
 إعالة األطفال بصورة مباشرة لطفلي بداًل من الوالد اآلخر؟هل أستطيع أن أدفع 

 

في حاالت نادرة، يجوز أن يأمر القضاة بأن يتم دفع إعالة األطفال لكن ع إعالة األطفال للوالد اآلخر، وليس للطفل.  ف  د  عادة ما ت  
 تجاوز سن الرشد.  سينظر القضاة لوضع األسرة لكي يقرروا ما إذا كان الدفع المباشر مناسًبا أم ال.الذي بلغ أو مباشرة للطفل 

 
 فهل ال يزال يتوجب علّي دفع إعالة األطفال لألطفال الذين أنجبتهم من عالقة سابقة؟إذا كان لدّي أطفال مع عشير جديد، 

 

لديهم مسؤوليات أسرية جديدة.  يظل أمر اإلعالة سارًيا حتى  تكانا حتى لو يلزم على الوالدين االستمرار في إعالة أوالدهم ماليً 
 نهاية التاريخ المحدد في األمر أو لحين تغييره من قبل المحكمة.

 
 لخاصافي حالة نجاح المطالبة وبموجب المبادئ التوجيهية الفدرالية، يجوز للمحكمة أن تأمر بمبلغ مختلف إلعالة األطفال 

وجد أية عالقة جديدة.  ت منااللتزام بإعالة األطفال  المصاعب المفرطة.  تتضمن الظروف التي قد تسبب المصاعب المفرطةب
 :مفرطة صاعبكان والد أو طفل ما يتعرض لمإذا ما خطوتان في تقرير 

 
  دفع المبلغ المطلوب إلعالة الطفل؛ت أنيلزم أواًل أن تبين أن ظروفك ستجعل األمر صعًبا جًدا عليك 

 
  ال ما إذا كانت أسرة الوالد الذي يطلب تغيير إعالة األطفسيتم عندئذ مقارنة مستوى المعيشة في كلتي األسرتين لتحديد

 اآلخر.الوالد أسرة ها مستوى معيشة أكثر انخفاًضا من يلد
 
 

http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/pt-tp/index.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step8-etap8.html
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ر القصي شريط الفيديورف المزيد حول المعلومات المجانية حول الطالق واالنفصال المتاحة من وزارة العدل الكندية في اع
 هذا، أو قم بزيارة موقعنا:

 

law-Canada.ca/family 
 
 

لوا على راد أن يحصال يمثل هذا نًصا قانونًيا وال يقدم أية مشورة قانونية.  ونظًرا ألن قانون األسرة يمكن أن يكون معقًدا، ففي العادة من األفضل لألف إخالء المسؤولية:

اللتزامات.  ت قدم معظم نقابات المشورة حول وضعهم من محام متخصص في قانون األسرة.  فهؤالء المحامون في أفضل وضع ليقدموا مشورة قانونية حول الحقوق وا
فّض، أو أن قد يقرر األفراد استشارخدمات إحالة للمحامين واألقاليمالمحامين في المقاطعات  خ  محام  ة.  قد يقدم بعض المحامين جلسة مشورة مبدئية مجانية أو بسعر م 

 لبضع مرات فقط لمساعدتهم في جوانب معينة في وضعهم المحدد.
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=459RSwSP1oo
https://www.youtube.com/watch?v=459RSwSP1oo
http://www.canada.ca/family-law
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/enforce-execution/lr-ra.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/enforce-execution/lr-ra.html

