
 

 

القانونية األسرية خارج  األموراألسرية: تسوية تسوية المنازعات 
 المحكمة

 
قد تشعر بالتوتر فيما يتعلق بالقرارات المختلفة فيمكن للطالق واالنفصال أن يكونا أمرين شاقين، وال سيما إذا كان لديك أطفال.  

 المالية.التي تحتاج أن تتخذها حيال ترتيبات تربية األبناء والمسائل 
 

 هذه الوثيقة:

 ستعطيك بعض المعلومات العامة حول مختلف أنواع عمليات تسوية المنازعات األسرية، و 

 السابق بدون الذهاب إلى المحكمةشريك تساعدك على فهم الخيارات المتاحة لك لمساعدتك في التوصل إلى اتفاق مع س 
 

 هذه الصفحة تجد في

 األسرية منازعاتتسوية ال 

  على المعلومات القانونية والمشورة القانونيةالحصول 

  السالمة وغيرها من المخاوف -حين ال تكون تسوية النزاع األسري مناسبة 

 والقانون التعاوني الوساطةاالختالفات بين التفاوض و 

  ةاألسريالمنازعات تسوية ما هو النهج األفضل ألسرتك فيما يتعلق بكيف تقرر  

 تحتاج للذهاب إلى المحكمة متى 

  في مقاطعتك القضاء األسريخدمات 
 

 تسوية النزاع األسري

 
اإلجراءات خارج نطاق ستخدم لوصف عدد من .  وهو ي  قانون الطالقهو مصطلح جديد في  'عملية تسوية النزاع األسري'إن 

المتعلقة  األمور، فضالا عن ونفقة األطفال األطفالمثل تربية  األمورالتي تستطيع األسر استخدامها لحل بعض المحكمة و
والقانون التعاوني والتحكيم  الوساطةالتفاوض وهي فالمنازعات األسرية  أنواع تسويةأما عن بالممتلكات بالنسبة لبعض األسر.  

 وهي موضحة أدناه.
 

 األسرية: االلتزامات القانونية الجديدة منازعاتاستخدام تسوية ال
 

وستدخل تؤثر على تسوية المنازعات األسرية.   قانون الطالق، أدخل البرلمان تعديالت على 2019حزيران/ يونيو  21في يوم 
 .2020تموز/يوليو  1اعتباًرا من  حيز التنفيذ هذه التعديالت

 
ً ، متاحة لك اطةالوسأصبحت خيارات تسوية المنازعات األسرية التي ال تتطلب منك الذهاب إلى المحكمة، مثل لقد   .  الجديدفعليا

المتعلقة بقانون األسرة باستخدام تسوية المنازعات األسرية،  أموركتسوية  ينص عليك أن تحاول قانون الطالقهو أن  في األمر
 .إذا كان ذلك مناسبًا

  



 
، على تسوية المنازعات من خالل عملية موكلهمعلى المستشارين القانونيين اآلن واجب تشجيعك، بوصفك  ،بناء على ذلكو

 .القيام بذلكأنه من غير المناسب يتضح تسوية المنازعات األسرية، ما لم 

 
تختار النهج المتعلقة باالنفصال أو الطالق.  تحتاج أن األمور توجد سبل كثيرة يمكن للناس من خاللها اتخاذ قرارات حول 

على ما يتسق ومصلحة أطفالك  ، من المهم أن تركزالنهج الذي تختارهسرتك.  وبغض النظر عن أللك أنت واألفضل بالنسبة 
 على أفضل وجه ممكن.

 

 منافع تسوية المسائل باالتفاق
 

 عنك: القرارات نيابةا  القاضيأن يتخذ  من خالل االتفاق بدالا مناألمور توجد العديد من المزايا لتسوية 

 أطفالكأنت تفهم احتياجات ف 

  يمكن لتسوية المنازعات األسرية أن تكون أقل تكلفة وأسرع بكثير من الذهاب إلى المحكمةكما 

 ا  يمكنو ا جيداا على أطفالك  أيضا مع بعضهم  يتعاونانحين يرون والديهم لتسوية المنازعات األسرية أن تترك انطباعا
 البعض

  البعضفي تحسين قدرتك على التواصل مع بعضكم  المساعدةيمكن لبعض عمليات تسوية المنازعات األسرية وكذلك 
 

المزيد تجد .  والنفقةتربية األبناء بأمور الجديد، على الوالدين واجب حماية أطفالهم من الصراع المتعلق  قانون الطالقوبموجب 
 (.المعنية األطرافواجبات  - صحيفة وقائعهنا ) المعنية األطرافمن المعلومات حول واجبات 

 

 الحصول على المعلومات القانونية والمشورة القانونية

 
يمكن للمستشار القانوني أن يساعدك في مختلف األوقات وبطرق لذا قانون األسرة أن تكون معقدة.  لألمور المتعلقة بيمكن 

 لك أن يشرح هيمكنإذ انفصالك أو طالقك.  الفترة الخاصة بمختلفة طوال 
 

  القانونية وحقوق اآلخرين ومسؤولياتهمحقوقك ومسؤولياتك 
 الخيارات المتاحة لك 
 البعضالقانونية ببعضها للشؤون  كيفية ارتباط 
 المحاكم كيفية عمل 
  عمليات تسوية المنازعات األسريةبواسطة والمحكمة  بواسطة ح من خاللها تسوية األمورالتي  يرج  مدى السرعة 
  محكمةمن الأمر إصدار مزايا وعيوب التوصل التفاق أو 

 
ا يمكنهربما نسيت فل. األطفال تربية حول خطة أو اتفاقأي  التوقيع على قبل قانوني   مستشار   تستشيرأن من المستحسن   شيئاا مهما

 شرحه لك.
 

محكمة. يمكن الأو أمر الخطي اتفاقك حكومية نسخة من الدارات اإلطباء واألمدارس و، فقد تحتاج إلعطاء الإذا كان لديك أطفال
بشأن  هامة   يمكنه اتخاذ قرارات   عمنو من الوالدين يمكنه اصطحاب الطفل عمنزودهم بالمعلومات أن ت لمثل هذه الوثائق

 واضحة وسهلة الفهم. وثائقكالتأكد من أن  إطار في تقديم المساعدة لكالقانونيين بإمكان المستشارين أطفالك. 
 

ا بشكل خاص في الحاالت التي يوجد فيها عنف  أو تعاطي مخدرات أو  أسريقد يكون طلب المساعدة من مستشار قانوني مهما
 عند توفرها(.صحيفة الوقائع إلى يؤدي العنف األسري هنا )رابط مزيد من المعلومات حول اليمكن إيجاد مرض عقلي خطير. 

يشمل و. بموجب قانون الطالقوذلك قضية تمثيلك في المشورة القانونية أو عطائك لمستشار القانوني هو أي شخص مؤهل إلا

ك تقديم المشورة ي، يمكن لكتاب العدل في كيبلين في مقاطعتك. على سبيل المثالاآلخرين المؤهاألشخاص المحامين، وكذلك هذا 

 األسرة. المتعلقة بقانون القانونية

 



 

 مخاوف تتعلق بالسالمة - ةغير مناسبسري النزاع األتسوية كون حين ت
 
القوى أو اختالل توازن  احتدام الخالفحاالت  على ذلك نطبقويمناسبة المنازعات غير تسوية أنواع معينة من يكون هناك د ق

ا. على سبيل المثال، إذا كان أحد الوالدين سريالعنف األ وجود أو بين الزوجين ، فقد ال يتمكن الوالد اآلخر من التحدث مسيطرا
 نفسه أو عن أطفاله عندما يكون كال الوالدين في نفس الغرفة. عن
 

عوامل غيره من الأسئلة حول العنف األسري و القضاء األسريسيسألك الوسطاء المعتمدون وغيرهم من المتخصصين في 
المنازعات تسوية ن . إذا كانت لديك مخاوف بشألمحيطة بكا الظروفضوء زاع في لتسوية الن النهج المناسبللمساعدة في تحديد 

 إذا كان الحل ممكناا. فيما، فمن المهم مناقشة ذلك معهم لمعرفة سريةاأل
 

 والقانون التعاوني والتحكيم والوساطةالفرق بين التفاوض 
 

التفاوض على ينص الجديد  قانون الطالقفقانون األسرة خارج قاعة المحكمة. بموجب  النزاع لتسويةهناك العديد من الطرق 
تسمح بعض المقاطعات باستخدام إذ . سريةالمنازعات األتسوية أشكال أخرى من إال أنه توجد والقانون التعاوني.  الوساطةو

 المنازعات حول قانون األسرة.تسوية التحكيم ل
 

 لك يتوقف على وضعك. النهج المناسبةوتحديد أفضل 
 

 التفاوض

 
بينك وبين زوجك السابق  تدور مناقشات على التفاوض وينطوي. بدونهبمساعدة مستشار قانوني أو التفاوض  أن يتم يمكن

 المتعلقة باالنفصال والطالق.مسائل أو اتفاق حول ال تسويةلمحاولة التوصل إلى 
 

كيف  األطفالتربية تصف خطط وأطفالهم بعد االنفصال أو الطالق. بها الوالدان سيربي الطريقة التي  ألطفالتربية اخطة تحدد 
يمكنك التوصل إلى خطة في كال المنزلين. هم قرارات مهمة بشأن برعاية األطفال واتخاذن معاا اال يعيش ناللذا الوالدان سيقوم

 راجع: تربية األبناء،لمزيد من المعلومات حول خطط األسرية.  ل منازعاتمن خالل أي شكل من أشكال تسوية ال طفاللتربية األ
Parenting Plan Tool 

 

 القانون التعاوني
وغيرهم ن وك القانونيوومستشار وشريكك السابق. في القانون التعاوني، توافق أنت التفاوضمن معين القانون التعاوني هو نوع 

ا ال، المستشارين الماليين أو أخصائيي الصحة العقلية أو المحاسبين( على )على سبيل المث من المهنيين للتوصل إلى  التعاون معا
 لمحكمة.ا التقدم بأي ادعاء إلىالسابق على عدم  شريككوتوافق أنت عليك أن ، هذا التعاوناتفاق. أثناء 

 

 الوساطة

األطفال تربية تحديد ومناقشة القضايا المتعلقة بعلى السابق  شريككيساعد وأن يساعدك أنت  الوسيط هو طرف ثالث محايد يمكنه
الحلول الممكنة. أثناء الوساطة،  والتركيز علىاألمور المتنازع عليها أو االنفصال أو الطالق. يمكن للوسطاء مساعدتك في تحديد 

ا ألنفسكماتريدانه وتحتاجانه عما  بعضكما البعض مباشرةا  بإخبار السابق شريككأنت و تقوم . إذا كان لديك أطفال، يمكنك أيضا
 .وفق اعتقادك في مصلحة أطفالك تعب ِّر عما تراهأن 
 

سيساعدك على وفي حين أن الوسيط تقديم المشورة القانونية.  عال يستطي . كما أنهعنك نيابةا  الوسيط ال ينحاز وال يتخذ قرارات  
تربية ل اتالقرارات بما في ذلك تلك المتعلقة بأفضل ترتيب وشريكك السابقأنت  سوف تتخذ في النهايةفإنك تفاق، توصل الال

 .أطفالكما
 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/ppc-lvppp/index.html


للجميع. على سبيل  فهي ليست مناسبةا مباشرة مع الشخص اآلخر،  تدور مناقشات على تنطويما  عادةا  الوساطةوحيث أن 
 الوساطةتتعلق بالسالمة، فقد ال تتمكن أنت والشخص اآلخر من مستمرة وكانت هناك مخاوف  أسريالمثال، إذا كان هناك عنف 

 بأمان وفعالية.
 

شريكك ، ال تحتاج أنت والوساطة المكوكية. على سبيل المثال، في للوساطةأفضل أخرى  في بعض الحاالت، هناك طرق  
ر بشكل منفصل. تتفاوض أنت ، ثم إلى الشخص اآلخينشخصأحد الالغرفة. يتحدث الوسيط إلى  في نفسأن تتواجدا السابق 

ا لوجه.تكون تلك المفاوضة بمساعدة الوسيط، دون أن  وشريكك السابق  وجها
 

ا التوسط من مواقع   . على التحاور عن بعد بواسطة الفيديوأو مثل الهاتف وسائل التكنولوجيا باستخدام  مختلفة   من الممكن أيضا
 في مدن مختلفة. وشريكك السابقسبيل المثال، يمكنك القيام بذلك إذا كنت تعيش أنت 

 

 التحكيم
 

. التحكيمخالل  والنفقة منالملكية المسائل األخرى المتعلقة بو األطفالتسوية المسائل المتعلقة بتربية في بعض المقاطعات، يمكن 
م   ، وهواح لشخص محايدفي التحكيم، توافق أنت والشخص اآلخر على السم  القانونية.األمور بالبت في ، المحك ِّ

 
م   أتعاب تغطيةالسابق مسؤوالن عن  شريككالتحكيم عملية خاصة وأنت و  مستشاريك القانونيينأتعاب تغطية عن ، وكذلك المحك ِّ

 المحاكمة.ب مقارنةا  غير رسميطابع هو عملية تتسم أكثر بالتحكيم و (.أحدهم استشرت)إذا 
 

 ألطفالتنسيق تربية ا
 

عات زنامال تسويةعملية ت عنى ب وهي. تسوية المنازعات األسريةاألطفال فيما يتعلق بتتمحور حول هو عملية األطفال تربية تنسيق 
أو المسؤوليات األطفال تربية بشأن وقت   من المحكمةمر  التوصل ألالتي تظهر بعد إبرام اتفاق أو و األطفالتربية المتعلقة ب
ا  األطفالتربية اآلخرين في حياة الطفل. قد يستخدم منسقو  بين الطفل واألشخاص المهمينالتواصل األبوية أو   الوساطةمن مزيجا
 أخصائيي وأمن محاميي قانون األسرة أن يكونوا  ي تربية األطفالمنسقليمكن و. األطفالحول تربية خالفات ال تسويةوالتحكيم ل

 المحكمين. وأالوسطاء أو معالجي األسرة  وأاألخصائيين االجتماعيين  وأالصحة العقلية 
 

 تسوية المنازعات األسرية ب األفضل ألسرتك فيما يتعلق نهجالكيف تقرر 
 

أن تفكر  لتي يجب، هناك العديد من األشياء اات تسوية المنازعات األسريةخيار بين من الخيار األفضل بالنسبة لكعند تحديد 
بيل المثال، قد تحتاج س علىبعد االنفصال والطالق.  األطفالتربية على معلومات مفيدة حول  إعداد الخططيحتوي منشور . بها

 الصراع بينك وبين الوالد اآلخر. مدىفي  للتفكير
 

ا أن  ا ما كلفتقد تقرر أيضا م  أو  ، مثل قاض  شخصا ا عنك كأفضلمثل هذه القرارات  باتخاذ، محك ِّ  لك وألسرتك. يار  خ   عوضا
 

 متى تحتاج للذهاب إلى المحكمة
 

إلى ، فقد تحتاج معينة   أمور  لم تستطيعا التوصل التفاق إال حول السابق من التوصل إلى اتفاق أو  وشريكك لم تتمكن أنتإذا 
 شخص آخر التخاذ القرار نيابة عنك.

 
ا آخراا باتخاذيمثل التحكيم أحد الطرق التي تسمح لك   عنك. القرار نيابةا  أن تكلف شخصا

 
ا الذهاب إلى المحكمة. يعني اللجوء إلى المحكمة أنك تطلب من   سرتك.النتائج المناسبة لك وأل ما هي أن يقررالقاضي يمكنك أيضا

 .طويالا  اوقتا األمر  هذا يمكن أن يستغرقإذ على الفور.  االمحكمة أن تعطيك أمرا يجب أال تتوقع من 
 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/parent/mp-fdp/index.html
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باختالف المكان الذي تعيش فيه. حتى لو انتهى بك المطاف هي قد تختلف هناك العديد من الخطوات في إجراءات المحكمة، و
ذا التوصل إلى اتفاق من خالل طريقة أخرى، إعلى ستقوم المحكمة بتشجيعك وتشجيع شريكك السابق إلى المحكمة،  للذهاب

ا بنفسه خارج المحكمةاألمور تسوية القاضي في الواقع، قد يحاول  . ذلك مكنأ تسوية  إجراء يسمى مؤتمراستخدام ب وذلك، أيضا
من الطريقة التي يمكن السابق خيارات حول شريكك لك ولالقاضي عطي . في مؤتمر التسوية، يعلى سبيل المثال المنازعات،

 .أبعد من ذلكعلى نحو   في إجراءات المحكمةاالستمرار دون وذلك  أو كلها، األمورتسوية بعض  خاللها
 

 اللجوء قبل من أشكال تسوية المنازعات آخر   السابق تشاركان في شكل   وشريكك تجعلك أنت أنفي مقاطعتك  ويمكن للمحاكم
 اتخاذ إجراء من إجراءات المحكمة. إلى
 

ا من المحكمة.   القاضيإذا لم تستطع تسوية منازعتك، سيعقد   وعليك أن تلتزم بما ينص عليهجلسة أو محاكمة، ثم يصدر قرارا
 أمر المحكمة.

 
ا أن تطلب من المحكمة أن وذلك  بالتراضي" "حكم  .  وهذا يسمى ينص أمر المحكمة على اتفاق توصلت أنت إليه يمكنك أيضا

 .يتفق الطرفان في حال لم كانت ستؤول األمور إليهأبسط مما قد اتفقتما على ذلك.  وهذه العملية  السابق وشريككألنك أنت 
 

 تذّكر
 

أن تمنح الطالق.   ال يمكن إال للمحكمة منازعاتك خارج المحكمة من خالل تسوية المنازعات األسرية، لكن تسوية لك يجوزأنه 
ا. وبمجرد  أن يمنح القاضي الطالق، ستصدر المحكمة شهادة طالق تثبت أنك لم تعد متزوجا

 
ا قد تكون هناك أسبابوأنه  من المحكمة.  على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن يتم االعتراف باتفاق ما  بحاجة ألمر  أخرى تجعلك  ا
 تذهب إلى المحكمة. نأل، ستحتاج آخر   أو بلد   اخرى محكمة في مقاطعة من الكأمر  

 

 في مقاطعتك القضاء األسريخدمات 
 

(، وهي تساعد الناس في تغطي نفقاتها أنتالحكومة( وإما خاصة )أي  تغطي نفقاتها)أي  عموميةإما  القضاء األسريخدمات 
 الوساطةمثل  األسري القضاء خدمات المقاطعات والمناطق توجد في االنفصال أو الطالق.   عنتنشأ التي  األمورالتعامل مع 
حكومة مقاطعتك مفيدة أخرى على موقع قد تجدها مفيدة.  كما يمكن أن تجد خدمات  التي األطفالتربية  توعوية عنوجلسات 
 .إقليمكفي مقاطعتك أو  المنازعات األسريةالقطاع الخاص خدمات تسوية وقد يوفر مختصون من   .أو إقليمك

 

 روابط ذات صلة
  بعد االنفصال أو الطالق األطفالإعداد الخطط: دليل لترتيبات تربية 

  األطفالالقائمة المرجعية لخطة تربية 

 األطفال بعد االنفصال أو الطالق ربيةت تحديد خطةأداة  لوصول إلىا 

 خطوةب: خطوة المتعلقة بنفقة األطفال المبادئ التوجيهية الفدرالية 
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