
 مقدمة
 

"وكالة الشباب في ثقافة القانون" هو منهج دراسي نشأت فكرته عن المسائل المتزايدة في منطقة تورونتو األكبر حول 
تعريفه في أسهل من تعريف الزواج القسري بمعناه المجرد  إنما يسمى بـ"الزواج القسري" أو "الزواج باإلكراه". 

سياق إحدى الحاالت المعينة، وبشكل عام، يحدث الزواج القسري عندما يتم إجبار شخص وإرغامه على الزواج 
بشخص آخر دون إرادته وبالرغم عنه، ويمكن أن يأتي هذا اإلكراه أو اإلرغام من الوالدين أو أفراد آخرين من 

أن الزواج المدبّر " حيث /المدبّر" أو "الزواج المرتّبباالتفاقاألقارب والعائلة. ويختلف الزواج القسري عن "الزواج 
ورغم أنه غالباً ما ينطوي على تدخل الوالدين وغيرهم من األقارب إال أنه يعتمد على القرار األخير للشخص الذي 

ي هي أن سيتزوج وموافقته على الشخص الذي يختاره للزواج. بمعنى آخر، إن أكثر صفة بارزة تمير الزواج القسر
في هذا التعريف عند تحديد من لديه  الحقيقية . وتكمن المشكلة1الشخص الذي سوف يتزوج لم يقدم موافقته أو موافقتها

؟ هل السكوت دليل على الموافقة الموافقة )أو غيابها( عطاء الموافقة واألهم من ذلك، ما هي أشكالالقدرة واألهلية إل
إذا كان المجتمع أو العائلة/األسرة الخاصة قافي ما إذا كان الشخص موافقاً أم ال؟ أم غيابها؟ كيف يُفّسر السياق الث

في السياق  بشخص ما تؤكد بشدة أن ممارسة "الزواج القسري" هو شئ طبيعي ومعتاد أو ببساطة هو "ما يتم عادة
 "، فماذا يكون شكل الموافقة في هذا السياق؟ الثقافي

 
العديد من الدول قد تبنّت التشريعات التي تجّرم الزواج القسري مع تجريم المجتمعات، ، كانت في وقت إعداد المنهج

. التشريعات 2من جنوب آسيا اآلتية من الناحية االجتماعية، التي عادة ما يتم ربطها بتلك الممارسة وخاصة المجتمعات
ه يتم اتخاذ خطوات كافية ومالئمة لتشير أنوالقوانين الجزائية وغيرها من أشكال أنظمة الدولة قدمت حلوالً قد تبدو 

في هذا السياق، ولكن النتائج قصيرة المدى غالباً ما تُقصى بحقيقة أنها أدوات صارمة وفعالة تعكس الرؤى وإجراءات 
السياسية قصيرة المدى والتي غالباً ما يتم صياغتها بناء على الدوائر االنتخابية بدالً من االهتمام طويل المدى في 

. هذا المنهج الدراسي هو 3االنخراط مع المجتمعات المدنية أو التنمية والتطوير التعليمي في مختلف شرائح المجتمع
في األساس يعد برنامج لالستجابة لتلك التكتيكات واألساليب السياسية على أمل تسليط الضوء على ضرورة دراسة 

وسع للمحتوى الثقافي للقانون الكندي حول الشباب وقدرتهم الممارسات مثل الزواج القسري من خالل تحليل أعمق وأ
 وأهليتهم على الموافقة على مجموعة متنوعة من األنشطة المدنية. 

 
قد يكون مبهماً حيث يضع القانون بشكل عامة خطاً واضحاً يفصل بين القاصرين كلمة "شباب" التعريف القانوني لإن 

ي يكون مختلفاً من والية قضائية إلى أخرى غير أنه غالباً ما يُحدد عند سن وهؤالء الذين وصلوا إلى سن الرشد والذ
عاماً، فيشار إليهم على أنهم قاصرون وبالتالي ال يملكون األهلية القانونية  18عاماً، أما هؤالء األشخاص دون  18

يتم معاملة  جميع القاصرين بنفس الكاملة بالرغم من أنهم قد يكونون بالفعل مواطنين في الدولة. وبالرغم من ذلك، ال 
الطريقة. هناك فجوة من االختالف بين طفل في السادسة من عمره وشاب في السادسة عشر من عمره والقانون ال 

من خالل التطرق لهذه يغفل هذه الفجوة بالتأكيد، ولكن كيف يأخذ القانون هذا االختالف في االعتبار وألي أغراض و
حول السياق القانوني بشأن وكالة الشباب والمشاركة ومحتواه قمنا بإعداد هذا المنهج ة عليها، األسئلة ومحاولة اإلجاب

إن مدى امتالك المراهق أو المراهقة في المدرسة الثانوية للقدرة التي تؤهلهم للمشاركة في األنشطة التي المدنية. 
ه لهؤالء المراهقين في هذه السن المحددة والتي يعتبرها تنظمها القوانين إنما يدل على كيفية فهم القانون وتقديره وتمثيل

 الكثيرون سن مبكر )النضوج(.
 

من أجل فهم السياق القانوني لوكالة الشباب والمشاركة المدنية، يقوم هذا المنهج بتعريف الطلبة بثالثة مفاهيم قانونية 
انون. هذه المفاهيم الثالثة هي سن الرشد هامة والتي تمثل جوهر النقاش القانوني حول وكالة الشباب بموجب الق

والوصاية والحد األدنى لسن الزواج، وهذه المفاهيم القانونية الثالثة كانت محل العديد من الخالفات القانونية والتي 
ماذا تتضمن حول أهلية القاصرين التخاذ القرارات أجبرت القضاء على شرح أهمية هذه المفاهيم وأسباب أهميتها و

                                                        
من أجل اإلطالع على إحدى المراجع الهامة عن موضوع الزواج القسري، يرجى مشاهدة الرابط التالي:   1

http://www.forcedmarriages.ca 
بعنوان قانون "عدم التسامح مع الممارسات الثقافية  2015أصدرته الحكومة الكندية في عام  Bill S-7أحد األمثلة هو تشريع يُسمى   2

 بما في ذلك القانون الجنائي وذلك لمعالجة ظاهرة الزواج القسري. االتحاديةالهمجية" والذي قام بتعديل العديد من القوانين 
)تورونتو: النبذ: استبعاد المسلمين من القانون والسياسة الغربية هذا التشريع، راجع كتاب شيرين رزاق بعنوان تحليل نقدي للإلطالع على   3

 (. 2008مطبعة جامعة تورونتو، 



من منظور تربوي، فهذه المفاهيم من المواطنة و/أو األهلية القانونية.  ونشط والخيارات ألنفسهم وممارسة شكل قوي
القانونية تقدم ثالثة محاور يمكن للطلبة من خاللها التطرق لموضوعات أكثر جدالً مثل الزواج القسري أو الزواج 

 باإلكراه. 
 

حيث يستكشف هذا المنهج الدراسي موضوع الزواج القسري قانوني األكبر هذه المفاهيم الثالثة تقدم السياق ال
والتحرر. قد يكون موضوع "الزواج القسري" غير مألوف بالنسبة للعديد من األشخاص، وأقول لهم ببساطة أن فكرة 

ماً به للبعض أن يكون لدى الشخص القدرة على وحرة اختيار شريك حياته في الزواج قد يكون افتراضاً بديهياً ومسل
ولكن ليس آلخرين. قد يتم إجبار شخص )وقد يكون زميل/زميلة في الصف الدراسي( على زواج شخص آخر دون 

رضاه أو رضاها مما ينشأ عنه ردود فعل قوية وغاضبة مثل: "لماذا لم تقل ال أو لماذا ال يمكنك أن تقول ال؟" ويمثل 
ري للزواج اإلجباري )سواء الخوف الحقيقي أو الوهمي( وهو الخوف الخوف عامالً كبيراً ورئيسياً في السياق القس

من أن الرفض أو قول كلمة "ال" هو بمعنى الخروج من العائلة والتخلي عن كافة سبل الدعم التي توفرها )سواء 
يكون عندما ولكن لنفترض أن كل ما على الشخص فعله هو مجرد أن يقول "ال" االقتصادية وغيرها من سبل الدعم(. 

هناك احتمال إجباره على الزواج؟ ماذا سيحدث لهذا الشخص؟ واألهم من ذلك، ما الذي سيفعله القانون لهذا الشخص، 
خاصة وإن كان هذا الشخص قاصراً من المنظور القانوني والذي يعتبره القانون شخص لديه قدرة/أهلية قانونية 

ف التحديات التي تنطوي عليها الثقافة القانونية حول الشباب أن تكشمن شأنها  "التحررمفهوم "محدودة؟ إن مناقشة 
بشأن المراهقين الذين يشعرون بضرورة وحتمية ترك الرعاية والراحة تحت الوصاية )سواء الرعاية االقتصادية 

واج إن التطرق لهذين الموضوعين بتلك الطريقة يسلط الضوء على السياق العريض للزوغيرها( التي تقدمها عائلتهم. 
  القسري في ضوء ثقافة القانون حول المراهقين الذين لم يصلوا بعد لسن الرشد. 

 
استوحينا فكرة هذا المنهج من الجدل القائم النقاش المستمر حول الزواج القسري والذي أطلقته العيادة القانونية لقد 

(، وتعد هذه العيادة جهة رائدة على المستوى القومي في تتبع حاالت الزواج SALCOلجنوب آسيا في أونتاريو )
القسري وتعزيز قدرة العديد من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية للتعامل مع هذا 

فقد قدمت ج الدراسي. تطوير ووضع هذا المنهبتوفير اإلطار المؤسسي ل بادرت جامعة تورونتوالموضوع المعقد. وقد 
كل من باميال كالسن وبرنامج "الدين في النطاق العام" باكورة هذا المشروع وتصوراً له، وقدمت كلية القانون 

وعميدها السابق مايو موران الدعم المالي األّولي من أجل البحوث والتطوير والذي قدم محتوى مهم لهذا المنهج، أما 
جتماعي وعميدها فاي ميشنا فقد قدما التمويل الالزم لالستعانة بشخص محترف يتمتع إنونتاش للعمل اال-كلية فاكتور

بالمهارة والموهبة الالزمة لتطوير المنهج، وهي برشيا اعتمادي والتي استخدمت موهبتها الفريدة لصياغة كل جزء 
ي سمح لنا بالتأكد من أن المنهج وقد قامت أيضاً ديان ميشنا باستضافة منتدى نقاش حول المنهج والذمن هذا المنهج. 

سوف يلبي احتياجات الموظفين األساسيين في المجتمعات المختلفة والذين يتأثرون بالزواج القسري. ساره بول، 
استضافت حلقة نقاش تتضمن المعلمين لمراجعة  Law in Action Within Schools (LAWS)مديرة برنامج 

ته ألغراض التدريس في الصف. وأخيراً، لم يكن سيرى هذا المشروع النور المنهج بغرض التأكد من فائدته وفعالي
لوال الدعم السخي من وزارة العدل الكندية حيث قدم قسم األسرة والشباب والطفل )وتحديداً السيدة حوري هامبويان( 

هذا المنهج الهام  تلك المؤسسات وهؤالء األشخاص لم يدخروا وسعاً لتطويرمصدراً مستمراً من الدعم والتشجيع. 
 ونحن بالتأكيد شاكرون لجهودهم العظيمة. 

 
إن هذا المشروع المنطوي على المنهج الدراسي هو نتاج عمل جماعي مشترك وقد تكون الفريق وراء هذا المشروع 

رضها القانون من األفراد من ذوي المواهب والكفاءة العالية والذين منذ بداية المشروع كانوا على دراية بالقيود التي يف
وحدوده وصعوبة تصميم منهج تربوي من شأنه أن يعزز التعليم والحوار في المدى الطويل حول الموضوع الصعب 

والمؤلم للزواج القسري. جانا برستون، وهي تعمل حالياً محامية في مجال قانون األسرة قدمت دراسات قانونية 
األدنى للزواج والوصاية والتحرر، وقد أثمرت جهودها المتواصلة متعمقة حول المفاهيم القانونية لسن الرشد والحد 

تظهر خال صفحات هذا المنهج. وكانت برشيا اعتمادي هي الكاتبة الرئيسية لهذا المنهج حيث عكفت  عن نتائج غنية
طوال عامين على العمل على هذا المشروع حيث لم تدخر وقتاً أو جهداً في صياغة المنهج وتعديله في ضوء 

المشاورات مع استشاري المنهج ومجموعات المدرسين والمجتمع وأصحاب المصالح المعنيين. لم يكن هذا المشروع 
ليرى الضوء لوال جهود جانا وبرشيا، فقد كرسا وقتهما وجهودهما بالتأكيد لهذا المشروع. قدم ستيفن بلير بحثاً مفيداً 

لذي وجهنا في الطريق الصحيح نحو تطوير هذا المنهج. كما من المنظور التربوي في المراحل األولى للمشروع وا
أسعدنا وشرفنا انضمام آالن هوكس إلى الفريق بعد تقاعده وذلك لتقديم المشورة الالزمة لنا حول المنهج. كرس آالن 



حياته المهنية لتعزيز قدرة المدرسين وتجربة الطلبة في الصف الدراسي، وسواء في مجلس المدارس لمقاطعة 
ورونتو أو بصفته مصمم مناهج دراسية، فإن آالن يتميز بسعيه دائماً نحو االمتياز والتفوق في عمله وتكريس نفسه ت

لتنمية المدرسين ودعمه للتجارب في الصفوف الدراسية. قام آالن بمراجعة كل جزء من هذا المنهج للتأكد من فعاليته 
وبالتالي  2014لعام  OHASSTAمن هذا المنهج في مؤتمر خل الصف الدراسي، وقد اختبر أيضاً نسخة أولية دا

بدعم هذا  SALCOنجح في الحصول على آراء ومالحظات بناءة لتعزيز النسخة النهائية. وقامت ديبا ماتو من 
، تمكننا من إدراج الرواية المصورة الرائعة التي طورتها SALCOالمنهج منذ بدايته فبفضل جهودها وجهود 

SALCO ا وذلك لخلق مناخ إيجابي من الحوار البناء والنقاش حول الزواج القسري. في منهجن 
 

وأخيراً، نود أن نشكر المشاركين من المدرسين واألكاديميين وأفراد المجتمع والموظفين الذين أبدوا اهتمامهم 
التي قمنا بتنظيمها وقدموا آراءهم ومالحظاتهم البناءة والتي  والملتقياتبالمشروع وحضروا إلى ورشات العمل 

ساعدت في تطوير المنهج، فحضورهم ومشاركاتهم كانت بالتأكيد خطوات داعمة وإيجابية في مساعدتنا لفهم 
 الموضوعات التي يتضمنها هذا المنهج. 

 
 

     
 يمونالدكتور أنفر م ا
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 كندا في السنالمتعلقة ب والقوانين الرشد سن

سن الرشد على أنه بداية مرحلة البلوغ للمرء حيث يصبح عندها مواطناً يتحمل المسؤولية القانونية لف القانون يعرت
الكاملة وال يُشترط أن تخضع قراراته إلشراف أحد الوالدين أو الوصي. على سبيل المثال، يسمح سن الرشد للمرء أن 

يتصرف بشكل مستقل عند إبرام العقود وصياغة الوصية وشراء تذكرة يانصيب. يختلف سن الرشد من مقاطعة ألخرى 
. 1867في كندا لعام  الدستوري القانون ( من13)92في كندا. في الواقع، تقوم كل مقاطعة وكل إقليم بتحديده وفقاً للقسم 

اعتماداً على المقاطعة التي تعيش فيها.  19أو  18حدد عند سن وينطبق سن الرشد على جميع قوانين المقاطعات، ويت
بالنسبة للقوانين االتحادية، والتي تنطبق على أي مواطن كندي بغض النظر عن المقاطعة التي يعيش فيها، فإن سن الرشد 

 التحادية.عاماً. وهو يسمح، على سبيل المثال، باألهلية للخدمة العسكرية والتصويت في االنتخابات ا 18هو 

قبل التطرق بالتفصيل للقواعد واألسس المنطقية وراء القوانين المتعلقة بالسن في كندا )وفي أونتاريو على وجه 
الخصوص(، قد يكون من المفيد أن ننظر إلى كيفية تطبيق سن الرشد ووضع تصور له على مر التاريخ في بعض أجزاء 

 تاريخ سن الرشد في روما القديمة.من العالم. في القسم التالي، سوف نستعرض 

تقرأ عن سن الرشد في روما القديمة، ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن القانون الروماني له تأثير هام  أنت بينماو
على النظام القانوني الكندي الموجود اليوم، فليس هو النظام القانوني الوحيد الذي يؤثر على تجربة القانون في كندا. كان 

دى السكان األصليين، الذين تواجدوا قبل المستعمرين األوروبيين، عاداتهم وأنظمتهم القانونية الخاصة بهم. وال تزال ل
التقاليد القانونية للسكان األصليين وأساليب إحياء قوانينهم التقليدية تمارس في بعض المجتمعات في جميع أنحاء كندا. 

نون المقاطعات بشكل كبير على القوانين البريطانية والفرنسية )واألخيرة متأثرة وفي كندا، يعتمد القانون االتحادي وقا
بالقانون الروماني(. وقد دخلت هذه األنظمة القانونية مع وصول المستعمرين األوروبيين في أمريكا الشمالية في القرنين 
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 ما ضع في اعتبارك كندا، في مقاطعة ألخرى من يختلف وكيف القديمة روما في الرشد سن تاريخ عن تقرأ أنتبينما و
 عن مبرراتال هذه به توحي الذي ما: أخرى وبعبارة. والبالغين والمراهقين األطفال عنيالتي ت الرشد سن اتبررمهي 

 ؟عمرك فئة في كشبابل القانون "ؤيةر" طريقة

 تاريخ سن الرشد في روما القديمة

ً  25 سن حتى الرشد سن وابلغ قد األفراد عتبري ال ،(م 476 – م ق 753) ةالقديم روما في تم  نفسه، الوقت وفي. عاما
فقد  البلوغ سن بلغوا ولكنعاماً  25 من أصغر كانوا الذين. لإلناثعاماً  12 و للذكورعاماً  14 ليكون البلوغ سند يتحد
)عمر  الشباب من الوسطى الفئة هذهيمكن ل. البلوغ سنبعد يبلغوا  لم الذين عكس على القانونية، هليةاأل بعض واستحقا

12-25  ً ً  25-14 و لإلناث عاما  علىو. العسكرية الخدمة في يتم تجنيدهم أو وايتزوج أن المثال سبيل على (للذكور عاما
ين بالغوال المراهقين اليوم نحن نسميهم من) الشباب هؤالءأن  حين في أنه عترفي القانون يزال ال ذلك، من الرغم
 يدوايستف لمالتي  الحماية بعض الى حاجة في ونزالي ال مفإنه ،بأنفسهم القانونية همقرارات اتخاذ على ونقادر( الشباب
 األسرة، رب حالة عدم توافر فيو. األسرة رب يكون ما عادة، وهو وصيال شؤونهم على شرفكان ي هذا، وبسبب. منها

 .القاصر لحامص لحماية مـ   يـ  الق باسم المعروف وصيال تعيين تمي

 هولكن البلوغ سنأي شخص ل وصل إذا. الروماني القانون بموجب قاصركلمعاملة مكانية اإل استثناء يوجد كانومع ذلك، 
 وبعبارة. الرشد سن بلغ قد هراعتبا يمكنحينئذ  ،والذكاء نضجمستوى عالي من ال أظهروعاماً  25 سنتحت مازال 
ً  25يبلغ سن  لم أنه من الرغم على أخرى، ً  25بلغ سن  كان قد لو كما القانون بموجب تهعامليمكن م ،عاما  وبالتالي ،عاما
" venia aetatisبتعبير " يشار إليه االستثنائي االمتياز اهذ. المعمول به القانون بموجب الكاملةاألهلية  له سيكون
ً . "سنامتياز البمعنى " طلب للحصول على  متقديعاماً  18سن  فوق إلناثلوعاماً  20فوق سن  لذكوريحق فقط ل ،عموما
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 تقديم االمتياز هذاب لباطي الذي الشابينبغي على و المسألة، هذه بشأن قرار التخاذ عام مجلس عقدنوسي. االمتيازهذا 
 .شخصيتهعن  المستوى يورفيع السمعة يحسن رجال شهادة منو سنه نع دليل

 لخدمةمن أجل ا اببلشل ةجسديال يةهلاألاعتماداً على  الرشد سن تحديد تم ،أوروبا في بعدة قرون الوسطى القرون بعد
ً  ،11إلى القرن  9ن القر منخالل الفترة  أوروبا في. ذكاءوال النضج من بدالً وذلك  العسكرية،  سن تحددكان ي ما غالبا

ً  15عند  الرشد  واألسلحة المعدات واستخدام الرتداء والمهارة القوةلديه عند هذا السن  الشاب أن افتراض على ،عاما
 لتحقيق أطول تدريب فتراتدعت الضرورة إلى و التسلح، معدات وزنوعندما زاد . لقتالمن أجل ا( التسلح) العسكرية

ً  الوسطى القرون في أوروبا في الرشد سن ارتفع لقتال،اوللفروسية  الالزمة مهاراتال  21 إلى نهايةال في صليل تدريجيا
 ً  .عاما

والذي بدالً من ذلك يقوم بخدمات الزراعة أو يدفع –أما سن الرشد بالنسبة للشخص غير المطلوب للخدمة العسكرية 
 عاماً. 15أو  14فهو عموماً عند  –سيدهاإليجار مقابل سكنه في أرض 

خالل منتصف وية لمختلف فئات العمر. نفي اآلونة األخيرة، تغير تحديد سن الرشد العتبارات النضج واألهلية العقال
صفتان رئيسيتان مطلوبتان على أنهما  والتصرف بشكل مستقل عقالنيةبالقدرة على التفكير حدد الفالسفة رين، شالقرن الع

 القوانين تزال ال حقوق، أصحاب األطفال جميعاإلقرار بأن  من الرغم علىوفي أي شخص ليمارس حقوقه القانونية. 
 العقالني لتفكيرل متهأهليتتعلق ب افتراضات استناداً إلى بشكل مختلف العمر ة منفئه الذه تعامل والدولية الوطنية

 حقوقهم ممارسة على قدرتهمتزداد  بالتالي،و ؛تزداد القدرات هذه أن القانون يفترض األطفال، وعندما يكبر. ستقالليةواال
 .كذلك مستقل بشكل القانونية

 القدرة إما تتطلب التي األنشطة بعض في يشارك أن للشخص يمكن متى لتحديد كشرط ستخدميُ  السن يزال ال كندا، في
 واجبو العمل، ،التعليم تعاقد، صياغة الوصية،الالشرب، الزواج،  القيادة، التصويت، مثل ،أو كليهما العقليةأو  الجسدية

 .المحلفين هيئة

 

 الطفل لحقوق المتحدة األمم اتفاقية: الدولي القانون

ً  بالشباب المتعلقة كندا في القوانين تتأثر  الحقوقهذه  الطفل حقوق اتفاقية تحدد. الطفل حقوقل المتحدة األمم اتفاقيةب أيضا
ً  18 سن تحت األطفال على تنطبق التي األساسية  ضد األطفال جميع االتفاقية هذه وتحمي. العالم أنحاء جميع في عاما

 هذه علنت وجيزة،وفي عبارات . حاالت أخرىو الجنس، ،الدين ،العرق ،قدرةالتشمل  ةمحدد حالة 13 في التمييز
 :التالية حقوقال لديهم األطفال جميع أن االتفاقية

ً  همعلي يجبذين ال والحكومات ياءصواألو اآلباء من الجيدة الرعاية •  لطفلل األفضلة مصلحال تحقيق جميعا

 :أسئلة للبحث

 الحديث والكنديون في العصر الوسطى العصور في واألوروبيون الرومان األعمار التي حددها هي ما .1
 البلوغ؟ مرحلة إلى الطفولة مرحلة من تحول كنقطة

 والكنديون في العصر الوسطى العصور في واألوروبيون الرومان المختلفة التي استند إليها المعايير هي ما .2
 مجتمعاتهم؟ في الرشد سن لتحديد الحديث

 يجب ألول معيارين خياراتك واشرح لك، األهمية بالنسبة حيث من المعايير هذه قم بترتيب . أ
 .الرشد سن لتحديد تطبيقهما
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 الصحية الرعاية مستوى عالي من على الحصول •

 واإلهمال والعقلية الجسدية المعاملة وسوء واالستغالل التمييز من الحماية •

 هميترفاهل ةمهم هي التي اإلعالم وسائل خالل من والمعلومات التعليم لىع صولحال •

 هاوأخذ آلرائهم احترام اآلخرينو اآلخرين، مع هامشاركتو آرائهم عن التعبير خالل من المجتمع في المشاركة •
 االعتبار في

 واللعب الترفيهو الراحة •

ً  االتفاقية هذه وتشمل  الذين واألطفال المعاملة، لسوء تعرضوا الذين واألطفال المعوقين، لألطفال الخاصة الحقوق أيضا
وعلى الرغم . االتفاقيةعلى هذه  كندا صدقت ،1991 عام في. كندا في األصليين السكان من واألطفال القانون، خرقوا

 تقرير وفي. الكندي القانون في كامل بشكل ها البرلماننفذي فلم قوانيننا، في التغييرات بعض حققتقد  االتفاقيةمن أن هذه 
 .االتفاقية هذه بموجب التزاماتها تنفيذ في كندا تهحرزالذي أ التقدممدى  المتحدة ممألانتقدت ا ،2012 عام في صدر

 سن الرشد في المقاطعات الكندية

 عاما   18سن 

 ساسكاتشوان إدوارد، األمير جزيرة ،كيبيك ،أونتاريو مانيتوبا، ألبرتا،

 عاما   19سن 

 نيوفاوندالند يوكون، نونافوت، سكوتيا، نوفا الغربية، الشمالية األقاليم برونزويك، نيو البريطانية، كولومبيا

ً  18هو  الرشد سن يعتبر االتحادية، لحكومةلسلطة القضائية لا اختصاص تحت يندرج نشاط أليومع ذلك، بالنسبة  . عاما
 دونب الجيش إلى االنضمام يمكنكعاماً  18 أن تبلغ سن بمجرد فيها، عيشت التي ةقاطعالم نع النظر بغضو ولذلك،
 التصويت قوانين لتوافق معمن أجل ا. ةاالتحادي للمناصب والترشح االتحادية، االنتخابات في والتصويت الوالدين، موافقة

ً  كندا أنحاء جميع في والبلديات المقاطعات في التصويت قوانينحددت  االتحادية،  على) التصويت لسن األدنى الحد أيضا
ً  18ليكون ( الرشد سن عكس  .عاما

 

 :أسئلة للبحث

ً  18 سن قد حددوا اتقاطعم ستو المتحدة األمم أن عتقدت لماذا .1 قد  أقاليم ثالثةو مقاطعات أربع بينما ،عاما
 الرشد؟ لسنعاماً  19 سنحددوا 

ً  18 سن في لتصويتبا لك سمحت اتقاطعالم بعض أنمن المنطقي  هل .2  على قدرتك من حدت هاولكن ،عاما
ً  19 بلغ سنت حتى أخرى بأشياء القيام  سن أن من الرغم على أونتاريو، في المثال، سبيل على ؟عاما

ً  18 هو يقانونال التصويت ً  19 هو القانوني الشرب سنفإن  ،عاما  القدرة شرط عن هذا يعني ماذا. عاما
 النضج من مختلف مستوى المختلفة األنشطة تتطلب هل لشرب؟مقابل شرط افي  لتصويت،ل العقالنية

 والعقالنية؟
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 ؟عاما   16 إلى القانوني تصويتال سن خفض ينبغيهل  – ألبرتا ضد فيتزجيرالد

 بلوغ سن بمجرد االنتخابات في التصويتب لألفراد سمحت ات،قاطعالم من غيرها في كما ألبرتا، في االنتخابات قوانين
18  ً  حملةتنظيم ب فيتزجيرالد إيرينو جيرامسينج كريستين هما ةثانوي ةمدرس البتان منط تقام ،2002 عام في. عاما

 المدينة مجالس في انتخابات التصويت من التمكينهمعاماً  16إلى  18 من ألبرتا تصويت فيال سن خفضلمطالبة بل
 ةقاطعمال تأجر عندماعاماً  16 تا في سنكان اهماتوكل ،احياتهم طيلة ألبرتا في وكريستين إيرين عاشت. المدرسة وأمناء

ً  17 و 16 سن الشاب عند بأن انعتقدتهما و. 2001 أكتوبر في البلدية االنتخابات  مستنير قرار اتخاذ على قادر عاما
 ناحق لي لم إذا ناال أحد يهتم بو مطروحة كثيرة قضايا يوجد" ،بقولها فيتزجيرالد تعلققد و: رأي له يكون أن ستحقيو

 نحن. الجارية األحداث تابعن نحن. مواضيعال هذه لمعرفة مضطرون نحنو المدرسة، في هذا تعلمن نحن. التصويت
 ".نومتعلم نحن. الموضوع هذا عن الكثير نعرف

in-freedoms/voting-http://www.cbc.ca/archives/categories/politics/rights-فيديو:  ¾
age.html-voting-lower-a-for-right/fighting-a-became-eprivileg-a-how-canada 

 فراداأل حق نكري ألنه دستوري غير التصويت سن تقييد أن تينعتبرم ،همااعتراضب المحكمة وكريستين رينيإ واجهت
. السن بسبب اضدهم تمييز هذا التقييد هو كما أن الكنديين، لجميع مكفول الذي هو التصويت فيعاماً  18 سن تحت

 الميثاق من( 1)15 و 3 القسمين انتهكت قد التصويت قوانين أن إيرينو كريستين فقد اعتبرت التحديد، وجه علىو
 :والحريات للحقوق الكندي

 

 حتى األعمار، جميع من المواطنين تشمل "مواطن كل" عبارة أن إيرينو كريستين اعتبرت ،3 قسمال إطار في
ً فاعد التفسير هذا على الحكومة اعترضتوقد . واضح بشكل القسم هذال كاانتههو  سنال تقييد وبالتالي ،ينصراالق  عن ا

 وايتأهل أن يجب المواطنين هؤالء أنبضمنية  تضمن قيوداً ت" مواطن كل" عبارة أن تزعم ذلك، من بدالً و. سنال تقييد
 .واإلقامةاستناداً إلى السن  للتصويت

ً  أن تكون شرط نع غض النظره بأن على وكريستين إيرين مع القاضي اتفققد و ً  مواطنا  أي 3القسم  تضمنفلم ي ،كنديا
ً و. التصويت في الحق على أخرى قيود  للقسم انتهاكعاماً هو  18 تصويت عندال سن تحديد أن المحكمة وجدت لذلك، وفقا

 .الميثاق من 3

 بأن المحكمة إلقناع. الميثاق من( 1)15 للقسم كاانته هو سنال تقييد كان إذا فيما نظرأن ت المحكمةكان على  ذلك، وبعد
 قضيةال في المحكمةوضعته  يذال لتمييزا اختبار الرجوع إلى إيرينو كريستينعلى  كان ،قد تم انتهاكه (1)15القسم 

 ،هكاانته تم قد (1)15القسم  بأن ةمقتنع لمحكمةتكون ا وحتى. (والتمييز وظيفالت وزير) كندا ضد القانون ،ةمعروفال
 المعاملة هذه أنو( ب ؛اسنهم بسبب مختلف بشكلأنه قد تم معاملتهما ( أ: يلي ما ظهارإ إيرينو كريستينكان على 

 ال وبالتالي ،تهماقيم من قليلتال أو تجاهلأو ال للتهميش اتعرضهم بسبب اكرامتهمتعرضت ل األنه تمييزيةكانت  المختلفة
ً  اً مييزت هذه المعاملة كونت أن يمكن  .لقانونوفقاً ل مشروعا

 كوني وأن التشريعي المجلس أو العموم مجلس أعضاء انتخاب في التصويت كندافي  مواطن كليحق ل. 3 القسم
 .امفيه عضويةال على للحصول مؤهالً 

 أمام المتساوية واالستفادة المتساوية الحماية في الحقله و القانون وبموجب أمام ساومت كل فرد(. 1)15 قسمال
 اللون أو العرقي أو القومي األصل أو العرق أساس على تمييزال دونب الخصوص، وجه وعلى تمييز، دونب القانون

 .الجسدية العقلية أو اإلعاقة أو السن أو الجنس أو الدين أو
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عاماً  18 سن تحت األفرادإلى معاملة  تصويتال سن تقييدلقد أدى : بوضوح االختبار هذا من األول الجزءوقد قوبل 
ً  18فوق سن  فراداأل عن مختلف بشكل ً و. عاما  أن إيرينو كريستينفقد اعتبرت  االختبار، هذا من الثاني لجزءل وفقا
 القدرة من ابحرمانهم هأنواعتبرتا . كندا مثل ديمقراطي بلد في ةمعيشلل وأصيل أساسي جزء يه التصويت على القدرة
 .اكرامتهم انتهكقد  القانونيكون  المجتمع، في الكاملة المشاركة على

 هو سنال أن فقد اعتبرت الحكومة ،إيرينو كريستين دعاوى على ورداً . اً تمييز سنال تقييد اعتبارعلى  الحكومةلم توافق 
 سبيل على. القدرة توافق معي السن ألن وذلك الجنس،نوع و الدينو العرق مثل الخصائص من اغيره عن ةمختلفخاصية 
ً  18 سن تحت األفراد جميع تقييدفإن  تمييزي، بالتأكيدهو  التصويت نم الملحدين جميع تقييدفي حين أن  المثال،  عاما

ً  18 تصويت عندال سنتحديد أن  على الرغم من. كذلك ليس  القدرة في كبيرال ختالفاال مع يتوافقفإنه  مثالي، غير عاما
 .والبالغين األطفال بين

ً ييزيتم كان التصويت نونقا أنعلى  إيرينو كريستين مع أخرى مرة القاضي اتفقفقد  ،3 قسملل بالنسبة  .اضدهم ا

 قوانين أن على أدلة تقديمب للحكومةفقد تم السماح  ،ميثاقللقياسي  تحليل من كجزء. بعد تنته لم القضية فإن ذلك، ومع
ً  18 سن تحت الشباب حقوق على معقولة دقيو ذلك مع هي ،احقوقهمل هاانتهاك من الرغم على التصويت، تقديم . عاما

ً  هو –ضرورةعلى أنه  اهذ تبرر تزال ال ولكن هماحقوق كانتهاب اعترافأنه أي – الحجة هذهل لحكومةا  أي من جزء أيضا
 :على ما يلي ميثاقال من 1 قسمالينص . لميثاقل تحليل

 

 األفراد حقوق على معقول تحديد عاماً هو 18 عند تصويتال سن تحديدأن  تمييزية، رغم أن القضية ،القاضي قررلقد 
ً  األصغر  بأن القائل الرأي على قراره في القاضيوقد استند . إيرينو كريستين دعوى نهايةال في رفضبالتالي فقد و ،سنا

 الكفاية فيه بما ونناضج ون هم أشخاصصوتي الذين أن من للتأكد ضروريهو أمر  التصويت على سنال قيود بعض
ً  18أن سن و مستقل،الو مستنيرال قرارال التخاذ  :األنسب الخياريبدو هو  عاما

 الكافي كما هو نضجيسوا بالل الصغار واألطفال الوالدة حديثي األطفال ألن ،ضروري القيود بعض أن الواضح من"
 لكل الفردي التقييمفإن ...التصويت على قدرةال لتحديد اختبار يوجد ال أنه حيثو. والمستنير العقالني للتصويت واضح
 الثانوية المدرسةمرحلة  ءإنها. الميزانيةاعتبارات و العملية االعتباراتبغض النظر عن  ،خياراً   يعتبرال محتمل ناخب

 أي من هذه المؤشرات بالضرورة رتبطي ال ولكن النضج،على  أخرى ممكنة مؤشرات هي والزواج المالي واالستقالل
 .والمستنير العقالني تصويتال على القدرةب

 سن تحديد كان إذا ما يه لنظر فيهالفإن المسألة الوحيدة المتبقية  ضروري، السناستناداً إلى  التصويت تقييدوحيث أن 
.  معقول ممكن قدر بأقل المساواة في والحق التصويت في الحق يضعف ،أي سن آخر أو 17 أو 16 من بدالً عاماً،  18

 قيود أي فرض فإن كبير، حد إلى تختلف حياتهم تجربةأن و مختلفة، بمعدالت هم يحدثونمو األفراد نضج وحيث أن
 إدراجو ،المستنيرو عقالنيال تصويتهم اليمكن الذين األفراد بعض استبعاد لىسوف يؤدي إ السناستناداً إلى  معقولة
 .مكنهم ذلكي ال الذين األفراد بعض

 بشكلو. التشريعي الهدف لتحقيقوذلك  يتجاوز الضرورة العاماً  18 سن عند قيودال وضع أن معاال منطقال فرضي
ً  18 أعمارهم بلغت فإن الفئة التي عام،  الخاصة تهمحيا قرارات اتخاذ في واوبدأ وا مرحلة المدرسة الثانويةأكملقد  عاما
ً . العاملة القوى إلى وننضمسي أو كملون مراحل دراستهمسيست واكان إذا ما واقرري أن عليهم يجبو. بهم  يتزامن ما وغالبا

والتي تخضع فقط  التي ينص عليها والحريات الحقوق يضمن والحريات للحقوق الكندي الميثاق. 1 القسم
 اطي.وديمقر حر مجتمع في واضح بشكل اهريبرت يمكنو القانون عليها ينص التي المعقولة لحدودل
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 أنهم المنطقي فمن. منفسهأ تلقاء منسيغادرونه  أو والديهم، مع المنزل فيسيمكثون  واكان إذا ما همقرار معذلك 
 معيارال هي خبرةال. حياتهم مسارتتعلق ب أكبر مسؤوليةالذي يتحملون فيه  الوقت نفس في التصويت مسؤوليةسيتحملون 

 .التصويت تقييد تقييم في الشرعي

ً  18 سن همعند بلوغ األفرادمعظم  أن ضافتراال يمكن ذلك، على وعالوة  الدراساتمقررات يكونون قد أكملوا  عاما
 راتمقرال هذهإكمال . كأمة وتاريخنا السياسي نظامنا عن المعلومات بعضمما يمنحهم  الثانوية المدرسة في االجتماعية

 ".عقالني والمستنيرال للتصويتتؤهلهم  هامة معرفية خلفية األفراد هؤالء منحي

 

 سن ضيخفت دعم عن ةمقال بكتابة زافاري هيراد اسمه حديث التخرج ثانوية مدرسة خريج قام ،2013 عام أغسطس في
 .المدرسة إدارة مجلس النتخاباتعاماً  16 إلى تصويتال

 Why wait until 18 to vote? Let’s start at 16 ،"The Globe and : "على المقالة لالطالع ¾
Mail ،2  2013أغسطس: 

-until-wait-http://www.theglobeandmail.com/news/national/education/why
16/article13430567/-at-start-lets-vote-to-18 

هو و – سلبيتهم من والحد الشباب مواطنة زيادةل األولى الخطوة هو األمناء انتخاباتفي  تصويتال سن تخفيض"
ً  ،األكثر عقالنية  على تؤثر التعليمية السياسةفإن  ،في المقاطعات السياسة أو االتحادية ةالسياس عكس علىو. أيضا

ً  18 سن تحت الطالب جميع عن  ،أن يقولوا يستطيعون الذين الوحيدون هم الطالب. بثمن تقدر ال وآرائهم ،عاما
 فيدي الذي ما يعرفون همفإن بالسياسة، األمر يتعلق عندما. سيةاالدر حجراتهم في يصلح ال وما يصلح ما اقتناع،

 ".التعليمية تجربتهم فيدي الذيمن  وارفيع أن فعليهم األمناء،ب األمر يتعلق وعندما التعليمية، تجربتهم

 أسئلة للبحث:

ً  18 هل سن ألبرتا؟ ضد فيتزجيرالد في المحكمة قرار على توافق هل .1  األدنى الحد عتبارهال مناسب عاما
 أقل؟ أو أعلى يكون أن ينبغيهل  التصويت؟ لسن

 لماذا المدرسة؟ وأمناء المدينة جالسمألعضاء  فقط التصويت حقيطالبون ب المراهقين أن هماألمر ي هل .2
 نتخابات؟اال لجميع وليس فقط االنتخابات لهذه طلبهم على واقتصرا مأنه عتقدت

 مع تتفق هل ؟"منطق العامال" تتفق مع تعريفه هل ؟"الخبرة" و" معاال منطقال" مصطلحب القاضي قصدي ماذا .3
 ال؟ لم أو لماذا ؟"ةالخبر" مفهوم على تعليقاته

 نفس في ةالمستنير قراراتال اتخاذ على تهمقدر تنمو المراهقين أن نفترض أن للقانونوفقاً  العدل من هل .4
 الوقت؟

 الحكومة؟ مثلت كنت لو ماذاو ؟إيرينو كريستين تمثل كنت إذا لمحكمةهي حججك التي تقولها لما .5
 في التصويت حق منح بين فريقين أحدهما يطالب واآلخر يعارض ةسياالدر حجرتك في نقاش قم بإعداد .6

 الوطنية في اجتازوا بنجاح مقرر التربية الذينعاماً  18 سن تحت للطالب أونتاريو في االنتخابات جميع
 .العاشر الدراسي صفال
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ً تشريع الشباب من مجموعة اقترحت كاليفورنيا، والية في ً  14 إلى الوالية في تصويتال سن ضيخفلت ا ، على أال يتم عاما
ً  15-14 بين عمره تراوحي الذي الشخص صوتيتم احتساب  بل ،كامالً  الصوت احتساب  صوت¼  يعادلل عاما
ً  17-16 بين رهعم تراوحي الذي الشخص صوتيتم احتساب و ،بالغال الشخص  .البالغ الشخص صوت½  يعادلل عاما

ً دعم وف س" الطريقة بهذه تصويتال سن ضيخفت أن إلى فاسكونسيلوس جون عن الوالية السيناتور أشار التشريع،هذا ل ا
ً  ينناضج ليسوا نهمأ"نفس الوقت نحن ندرك  فيو ،"[الشباب] لدى بالمسؤولية شعورال األرجح علىنمي ي وقد  ."تماما

 إلى يفتقرون الشباب المراهقين أن إلى مشيراً  التشريع ، هذااألخالقية شؤونال لجنة في عضو وهو ،آرت كرونيعارض 
 كوني أن يمكن تصويتهم". الخاصة حياتهم عن القانونية المسؤولية"  يتحملونوال للتصويت الالزمة الحياةفي  الخبرة

 .لم يتم إقراره التشريعهذا ". راب أو أغنية روك حتى أو األقران تأثيرل عرضة"

 

 تحديات أخرى للقوانين المتعلقة بالسن

 (2009) إيه سي ضد( واألسرة الطفل مدير خدمات) مانيتوبا القضية الشهيرة: :الطبي العالج على الموافقة ¾

ً  16عند سن  لقاصرينل يمكن ،"(CFSA)" مانيتوبافي  واألسرة الطفل خدمات قانون بموجب  الموافقة أكثر أو عاما
 ذلك، ومع. قرارال المترتبة على والنتائج الصلة ذات لحقائقا إدراك على قادرين غيرإذا كانوا  إال الطبي، همعالج على

ً  16 سن دون لألطفال بالنسة . لطفلا لمصلحةاألفضل  ى أنهرت الذي الطبي العالج بشأن قرار اتخاذ للمحكمة يمكن ،عاما
 من تبلغ" ناضجة" هي فتاةو، إيه سي حاولت :إيه سي ضد( واألسرة الطفل خدمات مدير) مانيتوبا القضية الشهيرة في

ً  14 العمر استناداً إلى  القانون هذا تحدي ،إحدى الطوائف المسيحية يهوه شهودعضو في  هيو مانيتوبا من عاما
 .الدينية معتقداتها

 دليلالبرهنت ب يتال ةالشابفتاة للمسموح بها ال القرارات خيارات في روافك ة،قضيال هذه تفاصيلتقومون بدراسة  بينما
 تهدد قد التي القرارات ذلك في بما – الطبية هاقراراتأن تتخذ  ناضجال قاصرالسماح لل ينبغيهل . أن تتخذها هانضج على

 حياتها؟

ً  14 العمر من تبلغ فتاةإيه سي هي   مرض بسبب داخلي نزيف من معاناة بعد المستشفى، وقد دخلت مانيتوبا في عاما
 وعلى حياتها، تفقد قد إيه سي أناألطباء  يعتقد الدم، نقل دونب: نقل الدم إلى إيه سي المستشفى في األطباء أراد. كرون

عضوة متدينة في حركة باعتبارها  ذلك، ومع. الطويل المدى على خطيرة صحية عواقب من تعاني سوف تقدير أقل

 أسئلة للبحث:

في  السن شرط أن يختلف هل ينبغي. هيراد زافاري للكاتب ميل أند جلوب المقالة المنشورة على جريدة اقرأ .1
 ت؟واالتحادية وانتخابات المقاطعا البلدية االنتخابات عنه في المدرسة إدارة مجلس انتخابات

 أسئلة للبحث:

voting-http://www.sfgate.com/politics/article/Teenage- :اقرأ المقالة على الرابط .1
2783145.php-would-Ballot-proposed-rights .التصويت لقوانين مماثل تعديل أي تؤيد هل 

 النظام؟ هذا اعتماد وسلبيات إيجابيات هي ما كندا؟ في



 8 

 نقل يحظر المقدس الكتاب أنإيه سي  عتقدت ها،عقيدت من كجزءو. الدم نقل على الموافقةت إيه سي رفضفقد  يهوه، شهود
 ،"تقطع هذه العالقة أن ريدت وال هللا مع عالقتهاحافظ على ت" أنهاب اوصرح ،قرار ابنتهما إيه سيوقد أيد الوالدان . الدم

 ".ما يحدثكل و مرضهادرك ت" وأنها

ً تقييم نفسيين أطباء ثالثة أكمل المستشفى، في هي بينماو ً  مدركة بالفعل كانت إذا ما لتحديد يةنفسال إيه سي حالةل ا  تماما
. نفسي مرض أي  تعاني منوال ةفصيحو ةتعاونم تكانإيه سي  أن نالنفسيو األطباء وجدقد و. القرار هذا عواقبل

 ."الدم نقل رفض وعواقب ،الدم نقلالتوصية ب سبب تدرك ةالمريض: "أن إلى وخلصوا

ً  تدرك أنهاب نوالنفسي األطباءالتي توصل إليها  والنتائج الدينية إيه سي معتقدات من الرغم وعلى  القرار، هذا أهمية تماما
ً  الدم لنقل لخضوعإيه سي با المحكمة أمرتفقد  الطفل  خدمات قانون لىإ المحاكمة قاضي قرار واستند. عنها رغما

 وال الطفل ةمصلحل األفضل الطبي العالجبشأن  قرار اتخاذ هايمكن المحكمة أن على نصي يذال مانيتوبا، في واألسرة
ً  16 تحتسنه  كان إذا الطفل موافقة إلىحتاج ت ً  16الذي سنه  طفلال أن فترضالم من المقابل، في. عاما  أكثر أو عاما

 :عالجه على لموافقةل يمتلك األهلية

 

 أن المحكمة على يجب التي موراأل من اً عدد الطفل واألسرةخدمات  قانون يحدد للطفل، األفضل ةمصلحال تحديدعند 
 :وهي تشمل ما يلي ،ضعها في اعتبارهات

 االحتياجات؛ هذه لتلبية العالج من المناسبة والرعاية للطفل والتعليمية يةجسدوال والعاطفية العقلية االحتياجات •
 ؛لطفلل والجسدي والعاطفي العقلي النمو مرحلة •
 و ؛ها بشكل معقولقيتحقإذا كان من الممكن  لطفلا وتفضيالت آراء •
 .للطفل والديني والعرقي واللغوي الثقافي التراث •

 ً األفضل  بأنه شعرت قرار التخاذ تتدخل أنب لمحكمةل خدمات الطفل واألسرة قانون سمحفقد  المحاكمة، لقاضي وفقا
 وثقلقد . فهذا أمر ال يتعلق بالموضوع ،أم ال بنفسها قرارها تخاذاألهلية التمتلك إيه سي  كانت سواء. ة إيه سيمصلحل

 بعد. الدم نقلها على رغاملم يتم إ إذا عاجل خطرل ةعرضمإيه سي  أنب المستشفى أطباء شهادةفي  المحاكمة قاضي
ً  إلى إيه سي الدم نقلتم  ،المحكمة قرار صدور من ساعات ست من يقرب مامرور   .تعافتو عنها رغما

 قانون خدمات الطفل واألسرة

 أو طبيال لفحصبا تأذن أن للمحكمة يجوز االستماع، جلسة من االنتهاء عند ،(9) قسم الفرعيال مراعاة مع( 8)25
 .الطفل ةمصلحل فضلاأل هأن المحكمة ترى يذال األسنان عالج أو طبي عالج أي

ً  16 سنه الذي الطفلب يتعلق فيما( 8) قسم الفرعيال بموجب مراً أ المحكمة ال تصدر( 9)25  موافقة دونب أكثر أو عاما
 على قادر غير الطفل بأن مقتنعة المحكمة كانت إذا إال الطفل

 أو الطبي العالج أو الطبي الفحص على الموافقة عدم أو الموافقةب قرار التخاذ الصلة ذات المعلومات فهم ( أ
 أو ؛األسنانعالج 

 أو الطبي الفحص على الموافقة عدم أو الموافقةب قرار اتخاذ من معقول حد إلى المتوقعة العواقب ريقدت ( ب
 .األسنانعالج  أو الطبي العالج
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خدمات الطفل  قانون أقسام نإ وقالوا. المحكمة في الدم نقلب مراأل قرار في لطعنا والديهات إيه سي وقرر ذلك، ومع
 :والحريات الحقوق ميثاق من 15 ،7 ،(أ)2 قساماأل انتهكتقد  الموافقة إعطاء على تهاقدرها من تحرمالتي  واألسرة

 

 أعمارهم تقل لمن– حاسمعدم ال ألن ميثاقال من 7 قسمال مع يتعارض خدمات الطفل واألسرة قانون أنإيه سي ب دفعت
ً  16 عن  هذافي هذه الحالة، . تعسفي دقيهو  –بأنفسهم الخاص بهم الطبي قرارالاتخاذ  على قادرون أنهم يثبتوال عاما

 أنت إيه سي قال ،(1)15 بموجب القسم. واألمن الحرية في حقها معيتعارض  خدمات الطفل واألسرة قانون في التقييد
تعارض يهذا القانون  أنت إيه سي قال ،(أ)2 قسمال إطار في ،أخيراً و. سنها بسبب ضدها التمييز انطوى علىهذا القانون 

 .يهوه باعتبارها من أعضاء طائفة شهود الدينية معتقداتها مع

 غيرهالو لها يسمح مل القانون هذا ألن ،ميثاقفي ال الحقوق هذه انتهك قد خدمات الطفل واألسرة قانون أنإيه سي  عتقدت
يكون قد  لن فإنه بذلك، القيام على القدرةب ينصرالقل قانونال هذا سمح إذا. متهأهلي ثباتإلعاماً  16 سن تحت ممن هم
 .الميثاق في حكاماأل هذهانتهك 

 تم قد الحقوق هذه أنفي إيه سي  مع ،البيلأ روزالي القاضي كتبه قرارمن خالل  كندا، في العليا المحكمةلفت تخا
 علىو ذلك، ومع. 7 أصل منقضاة  6 باتفاق دستوري الطفل واألسرةخدمات  قانون بأن العليا المحكمة قضتو. هاكاانته

ً  قضيتها إيه سي تخسر لم دستوري، قانونال هذا بأن حكمتقد  المحكمة أن من الرغم  المحكمة إقناع في توقد نجح. تماما
ً دستوري كوني لكي أنه،ب  تسمح بطريقة خدمات الطفل واألسرة قانون من( 9)25، (8)25 القسمين ريتفس ينبغي ،ا

 .الذي قدمته إيه سي النفسي الطبيب تقرير مثل ،اهنضجتثبت  أدلة تقديمبعاماً  16 سن تحت ةللمراهق

بها  الخاصة الطبية القراراتتتخذ ل يكفي بما ناضجة أنهاب المحكمة إقناع هايمكنعاماً  16 سن تحت ةشابأي  تكان إذا
ً و. نظرها وجهات ماحترا يجبحينئذ  ،بنفسها  :اللبيللقاضي أ وفقا

ت األهمية كلما زاد ،نفسه عنصالة باأل مستقلو ناضج قرار اتخاذ على قادر الطفل أنب محكمةال عاقتنكلما زاد ا"
 كونت سوف ،قضاياال بعض في(. 8)25لقسم بموجب ا التقديرية سلطتها محكمةال تمارس عندما آلرائهالممنوحة 

ً  كماالمح ً  تنهار سوفستقاللية واال االجتماعية الرعاية مبادئلدرجة أن  الطفل نضجب ةمقتنع حتما تصبح  وسوف تماما
 ومتطور دقيق تحليل بعد، النضج من الالزم المستوىوجود ب المحكمة تنعاقت إذا. المسيطر العامل هي الطفل رغبات

 نظر وجهاتينبغي احترام  ذلك متابعةلأنه  بالضرورة لي يبدو ،ومستقل ناضج قرار اتخاذ على الشاب لقدرة

 والحريات الحقوق ميثاق

 :التالية األساسية الحريات فرد لكل. 2

 ؛والدين الضمير حرية( أ)

ً  إال عدم الحرمان من ذلك في والحق شخصه،ل نواألم والحرية الحياة في الحق فرد لكل. 7  العدالة لمبادئ وفقا
 .األساسية

 القانون أمام المتساوية واالستفادة المتساوية الحماية في الحقله و القانون وبموجب أمام ساويمت فرد كل( 1. )15
أو  الدين أو اللون أو العرقي أو القومي األصل أو العرق أساس على تمييز دونب الخصوص، وجه وعلى تمييز، دونب

 .البدنية أو العقلية اإلعاقة أو السن أو الجنسنوع 
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 أن إثبات محاولةعاماً ب 16 سن تحت للشباب السماح ينبغي ،الطبي العالج سياق في ،أنه النهج هذايوضح . المراهق
 ".والنضج الفكر استقالل من كافية درجة تعكس معين طبي عالجأي  قرار بشأن نظرهم وجهات

خدمات  قانون عتبرال ي ،ةالطريق ههذب هتفسيرومن خالل  ؛التفسير هذاب تسمح بطريقة مكتوب هذا القانون أن الغالبيةترى 
 من قسم كلوفقاً ل المحكمة قرار التالية الفقراتتستعرض  .الميثاق من( أ)2 ،15 ،7 قسامألمنتهكاً ل الطفل واألسرة

 .الميثاق

 من بدالً  ألنه ،هكانتها يتم لم ميثاقال من 7 قسمال أن الغالبيةلقد قررت : (7 القسم) واألمن والحرية الحياة في الحق
 ،(8)25 مينقسفإن ال به، الخاص العالج بشأن قرار التخاذ الكافي النضجعاماً لديه  16 نتحت س أحد ال أن افتراض

 يكفي ما قدمإذا  قرارال في رأيله  يكون يمكن أن الفرد أن حتمالبا انيسمح خدمات الطفل واألسرة قانون من( 9)25
ً تباك ،يلي ما اللبيأ قاضياللقد قرر . نضجه على األدلة من  :لألغلبية ا

عاماً  16 سن تحت أحد يوجد ال هأن ضافتراال تعسفمن الف الجسدية، السالمة على نعلقها التي ألهميةل اً نظر"
 النضج لديهم أن إلثبات الفرصة منحهم تعسفليس من ال ذلك، ومع. الطبي العالج قرارات تخاذال ةهلياأل لديه

اً جسديوالسالمة  ستقالليةاال من درجة الشاب منح يتم بحيث– األفضلة مصلحال معيار تفسير. بذلك للقيام الكافي
خالل فترة  ستقالليةالا المتزايد بحقه في المراهقشعور  بين القائمة التوتروضح حالة ي –هنضجمع  ذلك تناسبيل

 ..."ضررال من يفضعال لشبابتوفير الحماية الالزمة ل ضمان في المجتمع ومصلحة هنضج

 ةهلياأل سنبافتراض أنه عاماً  16 سن استخدام أن العليا المحكمة تقرر ،15 قسمال بموجب :(15 قسمال) المساواة حقوق
ً تمييزيس ل يقدموا  أن يمكنعاماً  16 عن أعمارهم تقل الذين ،خدمات الطفل واألسرة قانونل المحكمة تفسيره وفقاً لألن ،يا

 :منضجه على أدلة

 بهم، الخاصة الطبية الخيارات لتحديد الكافي النضج على ةدلأ تقديمبعاماً  16 سن تحت لمراهقينل السماح خالل من"
ً وفق المطاف نهاية في العالج قرارات اتخاذ على قدرتهم تقاس  إدراج أي حكم مسبق يمكنوال  العمر، وليس ،نضجلل ا
 ".سنال أساس على تحيزأو  سلبي

ً  ميثاقال من( أ)2 قسمال بموجب الدينية إيه سي حقوق أن المحكمة وجدت ،أخيراً : (2 القسم) الدين حرية  يتم لم أيضا
ً  خدمات الطفل واألسرة قانون نصي ذلك، إلى إضافة. نضجه على األدلة تقديمب قاصرلل سمحالقانون  ألن ،هاكانتها  أيضا

 .لقاصرل فضلاأل مصلحةال تحديد عند االعتبار بعين ستؤخذ الدينية المعتقدات أن على

 تحت نوالمراهق رغب ما إذا بمعنى أنه، خدمات الطفل واألسرة قانون من( 9)25 قسموال( 8)25 قسمال المحكمة فسرت
ً  16 سن  للقيام يكفي بما نوناضج همأن للمحكمة واليثبت فرصةال ونسينالفإنهم  بهم، الخاص الطبي القرار اتخاذ في عاما
أن  يعني ال هذا ولكن. المراهق هذا نظر وجهات حترمت أن عليها يجب ناضج، المراهق أن محكمةال ترأ وإذا. ذلك

فيما  النهائي القرار المراهق، وليس ،المحكمةسوف تتخذ  ،المطاف نهاية في. يقرر أن للمراهق سمحتل المحكمة تراجعت
ً بناء لعالجيتعلق با  هذا األغلبيةوجدت . األدلة جميع ضوء علىوذلك  ،للمراهق بالنسبة األفضل أنه عتقدت ما على ا

 ً  .ينصراالق - ضعيفةال مجموعةللفضل األ مصلحةال عن بحثلل ضروريا

ً  مكالشين العليا المحكمة ةرئيسوقد كتبت  أن تتخذ  أهمية على وأكدت. لالبيأ قاضيال مع ةتفقم ،القرار من جزءاً  أيضا
 :النهائي القرار المحكمة

الذي يعتبر  وحده خدمات الطفل واألسرة قانون ليسو. يةالستقاللل معقولال قياسمال هو سناليعتبر  السياق، هذا في"
ً  16تحت سن  المراهقين من كثيريعتمد . معينة ألغراض لنضجل مناسبة عالمةعاماً  16 سن ً  عاما  اآلباء على فعليا

ً و. كامل بدوام عملال هميمكن وال( القيادة مثل) لتنقلفي ا واألمهات  حضور القانون بموجبمطلوب من معظمهم  أيضا
 أفراد على اعتماداً  أكثر تجعلهم االجتماعية واألعراف القوانين من متنوعة مجموعة أخرى، وبعبارة. المدرسة
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ً  األكبر المراهقين من اليومية حياتهم في هموأقران المباشرين عائالتهم  واألقران الوالدينمن  المفرط تأثيرال خطر. سنا
 فمن لشباب،ل الجنائي القانون سياق في وبالمثل،. دائماً موجود هو والطوعي الحر االختيارعلى  طغىالذي ي

ً  الشبابمعاملة  يجببأنه  األساسية العدالة مبادئ من كمبدأ به عترفالم  استناداً إلى البالغين عن مختلف بشكل عموما
سلطة اتخاذ  يضع وبالتالي ،الحقائق هذه الطفل واألسرة خدمات قانون يقر ...‘األخالقية أهليتهمو همنضجنقص ’

ً  المحاكم في يد نهائيال القرار  ".لطفلل ة األفضلمصلحلل وفقا

 في ناضجال الطفل رغبات خذأ يجب أنهعلى  األغلبية مع اتفقلقد . ديوحال المخالف القاضيهو  بيني القاضي وكان
 للمحكمة ثبتأن ت عاماً من 16 سن تحت ةالمراهق تمكنت إذا أنهب بيني القاضي دفع. خطوةتجاوز ذلك ب ولكنه. االعتبار

 حتسموأن تتراجع  المحكمة على حينئذ ينبغي ،هاقرار على المترتبة والنتائج الحقائق فهم على وقادرة ةناضج اأنه
 .نفسهاب هاعالج قرار اتخاذب ناضجةال ةللمراهق

 تأمر أن يمكنكان  المحكمة ألن ميثاقال انتهكقد  الطفل واألسرةخدمات  قانون أنب بيني القاضي دفع السبب، لهذا
 ال الطبي العالج وايقرر أنفي  من الحق ينناضجال ينصراالق حرمان. هنضج على أدلة الطفل ظهرأ عندما حتى العالجب

 :الميثاق بموجب تبريره يمكن

 يقرر عندما االعتبار بعين ناضجال قاصرال نظر وجهات خذأ القضاة على ينبغي هبأن جي اللبيأ زميليلقد أقر " 
 االستقاللية أنب ،إيه سي حجة جوهر يتجاهل الموقف هذا ولكناألفضل بالنسبة إليه سي.  مصلحةي اله ما القاضي
 النظر بغض هاعروق في آخر شخصمن  القسري الدم ضخ رفض في الحرية هاعطيت ميثاقال بموجب ةممنوحال الفردية

 حترمالي...األسرةالطفل و خدمات قانون ،ةتواضعمال نظري وجهة من. هاتمصلح فيبأن ذلك  القاضي هيعتقد عما
 . ...ناضج قاصر على القسري الطبي العالج فرضفيما يتعلق ب بما فيه الكفاية الدستورية الحدود

 ال أو) لمحكمةا قد تقرر ،جي اللبيأ نهجوفقاً ل...مناقشة القضية وقت في ة صغيرةطفليست ول ،سن الرشد لم تبلغ إيه سي
 األفضل هو مافيما يتعلق ب النهائي القرار هي التي تتخذ المحكمة زالت ال لكنو ،ةالشاب هذه نظر وجهة نفيذت( تقرر

 ستناداً إ ،ال تتلقاه أو اهتلقالذي ت العالجتحديد نوع  في هاحق على صرت ةناضجال ةالشاب ههذ ذلك، ومع. ةالشاب لهذه بالنسبة
 ".الخطير هالوضع ناضجال هافهم إلى

 

 أونتاريو ¾

 ال مانيتوبا، وعلى عكس(. HCCA) الصحية الرعاية تلقي على موافقةال قانون هاغطيي الطبية القرارات أونتاريو، في
حتى تصبح و. الصحية الرعاية الموافقة على تلقي قانونبموجب  الطبي العالج تلقيعلى  موافقةال لسن أدنى حد يوجد

 أسئلة للبحث:

 ترى المحكمة أن إلى شيري ضد إيه سي( واألسرة الطفل مدير خدمات) مانيتوبا القضية الشهيرة في القرار .1
ة مصلحتحقق أفضل  قرارات اتخاذ يمكناستقالليتهم حتى  ديحدت يجب ضعيفة مجموعة مه ينصراالق أن
 المراهقينعتقد أن ت هل. ينصراالق نحو األبوية المعتقدات عن تعبر المحكمة أن يبدو أخرى، وبعبارة. لهم
 هماتخاذ خالل من الحماية إلى حاجة في المراهقيننبغي أال نعتبر ي سن أي في ضعيفة؟ مجموعة هم

 ؟باألصالة عن أنفسهم القرارات
 فضلة األمصلحال بشأن النهائي القرار اتخاذ للمحكمة المناسب من هل المعارضة؟ أو األغلبية مع فقتت هل .2

ً  16 سن تحت لطفلل  ؟بنفسه القرار اتخاذ على قادراً  الطفل هذا يبدو لو حتى ،عاما
 ؟أم ال ناضجاً  القاصر كان إذا تحديد في االعتبار بعين أن تأخذه المحكمةعلى  ينبغي الذي ما .3
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. الموافقة إعطاء على قادراً إذا كان المريض  الطبيب قررأن ي يجب ،سارية المفعول الطبي العالج تلقي على لموافقةا
 طوعيةو( العالج عن كافيةال معلوماتال الطبيب يقدم أن بمعنى) مستنيرة موافقةال أن تكون يجب ذلك، على وعالوة

 (.الموافقة إعطاءالمريض على  كراهإ يمكن ال أنه ىعنبم)

 قررت إذا لعالجعلى تلقي ا من الناحية الفنية موافقةال سن أي في شخص ألي يمكن ،موافقةال لسن أدنى حد يوجد ال ألنهو
ً . وطوعية مستنيرة الموافقة كانت وإذا القرار، اتخاذ على قادر أنه ال يحدد " أونتاريو، في والجراحين األطباء لكلية ووفقا

الحكم  ممارسةل ةهلياأل ألن ،الصحية لرعايةعلى تلقي ا مستقلةال موافقةال صراالقعنده  يمارس قدالذي  سنال القانون
ً  تختلف الصحية الرعاية تلقي قراراتالتخاذ  المستقل  على يجب. اليد متناول فيالذي  قرارال تعقيد ومدى للفرد وفقا
ً  لموافقةل الطفل ةأهلي تقرير األطباء  ".لبالغينمع ا ذلك يفعلون كما تماما

 :إذا طبي قرار اتخاذ على قادر الفرد أنعلى  الصحية الرعاية الموافقة على تلقي قانون وينص

 المساعدة خدمة أو قبولالعالج أو ال خصوصب قرار اتخاذالمتعلقة ب المعلومات فهم على قادراً  الشخص كان"...
 عدم أو قرارال اتخاذ من المتوقعة العواقب تقدير على معقول حد إلى اً وقادر ،ةالحالوفقاً لما قد تكون عليه  الشخصية،

 ".اتخاذه

 

 ماكايال سولت

 تم. أونتاريو كاليدونيا، من بالقربنيو كريديت فيرست نيشان  منأعوام  10 العمر من تبلغ فتاة هي سولتماكايال 
 على لبقاءل %75 فرصةلديها  أن األطباءأخبرها و ،2014 عام يناير في الدم سرطانمرض ماكايال على أنه  تشخيص

 .الكيميائي العالج تلقي عدم اختارت إذا موتت أن المرجح ومن الكيميائي، العالج تلقت إذا الحياة قيد

ً  11 مرور بعد  تقرر خطيرة، جانبية آثارمن  ماكايال تعاني في أن تسبب الذي الكيميائي، العالج تلقي من أسبوعا
 أنها ماكايال تذكر. ذلك من بدالً  التقليدية األدوية واستخدام الكيميائي، العالج استخدام عن التوقف هااوالدو ماكايال

 مساعدة جمعيةإلى  ماكايال حالة المستشفىحالت وأ. بالمستشفى غرفتها في روحي لقاء بعد القرار هذاتوصلت إلى 
 .التدخل عدم تقررالتي  األطفال

  https://www.youtube.com/watch?v=NrF5wWQ4hIUالفيديو:  هذا شاهد ¾
ي: ئايالكيمبدالً من العالج  ةالتقليدي دويةاأل تفضل من فيرست نيشان فتاة: أ هذه المقالةقرا ¾

-traditional-chooses-girl-nations-http://www.cbc.ca/news/aboriginal/first
1.2644637-chemo-over-medicine 

 أسئلة للبحث:

ً ناضج صراالقالذي عنده يكون " معقولالمقياس ال" عاماً باعتباره 16 سن مانيتوباتختار  بينما .1  فيه بما ا
 أي في الطفل كان إذا ما قريرلت للطبيب ذلك األمر أونتاريو تترك الطبي، العالج على تهموافقيعطي ل الكفاية

ً  تقترح هل مانيتوبا؟ نهج مأ أونتاريو نهج مع تتفق هل. لموافقةل ةهلياأل لديه سن ً  نهجا  سن يوجد هل ؟مختلفا
 ؟به الخاصة الطبية القراراتباتخاذ  لشابل حاسمعنده ال ينبغي آخر

 لحياة؟ا تهدد قد التي لقراراتتتعلق با مختلفة قواعد وجدت أن يجبهل  .2
 لشاب،ل الطبي القرار سبابإعطاء أهمية أل ينبغيهل  ديني؟ معتقدأي  لىإ يستند القرار هذا كان إذا يهم هل .3

 ؟تكون هذه األهمية مدى أي إلىو
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: األطفال رعاية قوانين بشأن تساؤالت تثير سولت ماكايال حالة: أ هذه المقالةقرا ¾
-questions-raises-case-s-sault-http://www.cbc.ca/news/aboriginal/makayla

1.2658155-laws-welfare-child-about  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة للبحث:

 األطباء، ها،اوالد ،ماكايال ؟ماكايال عالج بشأن القرار اتخاذ عن مسؤوالً  كوني أن يجب الذي رأيك في من .1
 أخرى؟ جماعة أو آخر فرد أو محكمة،ال

 ال؟ لم أو لماذا الكيميائي؟ العالج تلقي إيقافأن تقرر  لماكايال حاسمهل ينبغي ال .2
 ؟هذا العالج قرار التخاذ" ةهلياأل" أظهرت قدماكايال  تكان إذا تحدد كيف .3
 نتائج إلى أدت تكون قدالتي  الحالتين في االختالفات هي ما. مانيتوبا في إيه سي حالة مع ماكايال حالة قارن .4

 مختلفة؟
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 مصطلحات أساسية
 سن الرشد

 األهلية
 القـ يـ  م

 امتياز السن
 تمييز
 أبوي

 ضعيف



 
 

1 

 الوصاية
 

 ماذا يُقصد بالوصي على القاصر؟
 

وذلك من خالل اتخاذ القرارات ( wardأو  minor)الوصي على القاصر هو الشخص المسؤول عن حماية هذا القاصر 
، حيث يعتبر القانون أن الشخص سن الرشدللقاصر. في كندا، القاصر هو الشخص تحت المصلحة األفضل التي تعد في 

الرشد هو الشخص الذي وصل مرحلة البلوغ والرشد وبالتالي يعد مواطناً بكامل الحقوق القانونية وال تحتاج الذي يبلغ سن 
 قراراته بعد ذلك إشراف الوالدين أو الوصي )يرجى مراجعة ورقة "سن الرشد" لالطالع على المزيد حول سن الرشد(.

عة وكل إقليم على حدة بوضع القوانين التي تشير إلى الوصاية ومثل الحال مع القوانين المتعلقة بسن الرشد، تقوم كل مقاط
 )الوالية( على القاصرين.

 
لماذا يحتاج القاصرون إلى أوصياء؟ قبل التطرق باستفاضة إلى الوقاعد واألسباب التي تحكم الوصاية في كندا )وأونتاريو 
على وجه التحديد(، قد يكون من المفيد النظر إلى كيفية وضع مفهوم الوصاية وتطبيقه عبر التاريخ في بعض المناطق في 

روما القديمة وكيف تنطبق الوصاية على القاصرين اليوم، فكر في أسباب  العالم. بينما تستعرض تاريخ الوصاية في
توحي القوانين والقرارات القانونية حول طريقة "نظر" ومبررات الوصاية وعالقتها باألطفال والمراهقين والبالغين. ماذا 

 القانون إلى الشباب في فئتك العمرية؟
 

 قوامةالوصاية في روما القديمة: اإلرشاد وال تاريخ
 

 روما فياألسباب التي تشرح اشتراط القانون وجود أوصياء على القاصرين ثابتة في التقاليد القانونية عبر التاريخ مثل 
. باإلضافة لذلك، فقد أثّر قانون روما من تلك الفترة على العديد من األنظمة القانونية للدول (م 476 – م ق 753) القديمة
 اليوم. 

 
على القاصرين وممتلكاتهم في روما القديمة حسب سن وجنس الطفل. اختلف نوع الوصاية حسب أي من اختلفت الوصاية 

 المجموعات التالية يقع فيها القاصر وهي كاآلتي:
 

 بالنسبة للفتيات. 12بالنسبة للبنين و 14األطفال أقل من سن البلوغ وهو سن  �
 سن الرشد بموجب القانون الروماني.  وهو 25األطفال الذين بلغوا سن البلوغ ولكن أقل من سن  �

 
لم تنطبق الوصاية خالل تلك الفترة على القاصرين فقط وإنما انطبق نوع من الوصاية كذلك على مجموعتين أخريتين من 

 األفراد، حتى البالغين منهم:
المرأة في روما سنة( والالتي يحتجن، لسبب معين إلى وصاية خاصة )انظر أدناه،  12النساء فوق سن البلوغ ) �

 (.القديمة
 الذين يُعتبرون معاقين ذهنياً.  البالغون �

 
 تحت سن البلوغ األطفال ¾
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رب األسرة يكون له السلطة القانونية الكاملة على شؤونهم بالنسبة لألطفال تحت سن البلوغ في روما القديمة، فإن الرجل 
. بالنسبة لهؤالء األطفال، غالباً ما يكون العائل هو والدهم أو جدهم من ناحية األب، paterfamiliasويُعرف بـ"العائل" أو 

 . على قيد الحياةإذا كان الزال 
 

كانت الصالحيات القانونية في يد "العائل" كبيرة وواسعة حتى أنه يمكن أن تتضمن السلطة القانونية قتل الشخص تحت 
 نا كان "للعائل" السيطرة على جميع ممتلكات ومتعلقات الطفل. وصايته بمن في ذلك األشخاص البالغين، ك

 
لم يُسمح للمرأة بأن تكون "عائالً" على اإلطالق؛ إذا مات أبو الطفل، ستواصل المرأة رعايتها للطفل دون أن يكون لها سلطة 

و المحافظ بطلب تعيين وصي من اتخاذ قرارات قانونية للطفل. وكانت األم ُملزمة بالتقدم إلى مسؤول حكومي مثل القاضي أ
الرجال على الطفل. وكان يُعرف هذا الرجل الوصي المعين من قبل المحكمة بـ"المرشد"، ويكون مسؤوالً عن اإِلشراف على 

 شؤون الطفل بما في ذلك التحكم في ممتلكات الطفل واتخاذ القرارات القانونية بالنيابة عن الطفل. 
 

 ً ، تقوم الحكومة في تلك الحالة بتعيين مرشد تلقائياً. في كل األحوال، يمكن أن يكون المرشد إذا ماتت والدة الطفل أيضا
شخصاً مرشحاً من قبل األب في وصيته أو قد يكون أقرب قريب ذكر من ناحية األب أو يمكن للدولة أن تعّين مرشداً من 

بالنسبة للبنين  14ى بلوغهم سن البلوغ وهو سن اختيارها. إن القاصرين دون "عائل" يشترط أن يتم تعيين مرشد لهم حت
 بالنسبة للفتيات.  12و
 

 عاماً من العمر( 25األطفال بين سن البلوغ وسن الرشد ) ¾
 

الوصول لسن البلوغ، لم يعد القاصرون في حاجة أن يكونوا تحت وصاية المرشد. بالرغم من عدم بلوغهم سن الرشد بعد 
وصولهم إلى سن البلوغ، فهم يحصلون على قدر من األهلية القانونية. هذه الفئة الثانية من عاماً( بعد، إال أنه بعد  25)

الشباب كانوا يتمتعون باألهلية القانونية للزواج إذا رغبوا في ذلك، كما تم اعتبارهم أيضاً مؤهلين بشكل كاٍف بحيث يمكن أن 
أدرك القانون أنه بالرغم من قدرة هؤالء الشباب على اتخاذ  تقوم الحكومة بتجنيدهم في الخدمة العسكرية. ورغم ذلك، فقد

مجموعة واسعة من القرارات بأنفسهم، إال أنهم الزالوا في حاجة إلى شخص لإلشراف على شؤونهم وضمان عدم 
ل" متوفياً، إذن فسوف يضطلع بهذه المسؤولية المعدّلة، أما إذا كان "العائ استغاللهم. إذا كان "العائل" الزال على قيد الحياة،

لحماية أفضل المصالح لألطفال تحت هذه الفئة ولإلشراف على شؤونهم تعيين وصي يُعرف بـ"القيّم" ب يقوم مسؤول حكومي
 اضطلع القيّمون بدور مماثل لدور المرشدين ولكن كان لهم مسؤوليات أقل بشكل عام. القانونية. 

 
 سن تحت مازال ولكنهذه الفئة )وهي وصول الشخص لبعد سن البلوغ في بعض الحاالت المحدودة، كان يجوز للطفل في ه

25  ً منح الطفل  يمكن في هذه الحالة، .والذكاء النضج من عالي مستوى أظهر( تجنب أن يكون تحت وصاية قيّم إذا عاما
 يمكن عاماً، 25 سن يبلغ لم أنه من الرغم على أخرى، وبعبارة. الرشد سن بلغ قد نوع من االمتياز الخاص وهو اعتباره

 إليه يشار االمتياز هذا. الكاملة القانونية األهلية له سيكون وبالتالي عاماً، 25 سن بلغ قد كان لو كما القانون بموجب معاملته
ً  20 سن فوق للذكور فقط وعموماً يجوز منح هذا االمتياز". السن امتياز" أو" venia aetatis" بمصطلح  ولإلناث عاما

ً  18 سن فوق للحصول على هذا االمتياز وتلك األهلية االستثنائية، كان على الشباب من الذكور واإلناث الظهور أمام . عاما
مستوى نضجهم وذكائهم العالي  عن المستوى ورفيعي السمعة حسن رجال من وشهادة وتقديم إثبات على سنهم عام مجلس

 .ضرينوهو ما يجب أن يتم بشكل كاٍف بحيث يؤدي إلى قناعة الحا
 

 المرأة في روما القديمة ¾
 

في العصور األولى من روما القديمة، كانت المرأة التي توفى والدها تخضع لنوع آخر من الوصاية يُعرف بـ"وصاية النساء" 
. بموجب هذا النوع من الوصاية، كان يتم تعيين مرشد خاص إلى الفتاة الشابة بعد بلوغها سن tutela mulierumأو 
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عاماً. هذا الوصي أو المرشد الخاص يواصل القيام بهذا الدور وهو حماية مصالح المرأة حتى بعد أن تتزوج  12البلوغ أي 
بما في ذلك بعد بلوغها سن الرشد. هذا المرشد ال يعيش مع المرأة وكان له سيطرة محدودة على قراراتها وممتلكاتها، ولكن 

انونية والمتعلقة باألعمال. إن السبب وراء تعيين هذا المرشد هو هذا المرشد الخاص سوف يشرف على بعض شؤونها الق
األشخاص الذين لم يكونوا جزًء من أسرة المرأة المباشرة بمن في ذلك  لحماية ممتلكات المرأة مثل اإلرث والتركة من

مفهوم "وصاية النساء" أو ، بدأ يتوارى 25واألقل من سن  12زوجها. ورغم ذلك، مع ازدياد تعيين القيّمين للفتيات فوق سن 
tutela mulierum  .ًتدريجيا 

 
ً المعاقو ¾  من البالغين ن ذهنيا

 
في روما القديمة، كان هناك فئة من البالغين يُنظر إليهم على أنهم أطفال صغار في السن غير قادرين تماماً على اتخاذ 

ير مناسب( بـ"المختلين" أو "المعتوهين". وكان يُرى أن قراراتهم بأنفسهم. وكان يُشار إلى هؤالء البالغين )غالباً على نحو غ
سبب قصورهم وعجزهم ينشأ عن مرض عقلي أو إعاقة ذهنية. لم تكن هناك أي إجراءات محددة تتم لتحديد ما إذا كان 

ولة وذلك الشخص معاقاً ذهنياً. وكان يتم تعيين قيّم وغالباً ما يكون أقرب قريب ذكر من ناحية األب أو شخص تختاره الد
إلدارة شؤون هؤالء األشخاص واتخاذ القرارات الشخصية بالنيابة عنهم. وقد استمرت الوصاية على هؤالء األفراد طوال 

 فترة حياتهم. 
 

 
 الوصاية في كندا

 
كما هو الحال في روما القديمة، فإن فكرة أن األوصياء يجب أن يتخذوا قرارات بالنيابة عن الطفل يعكس اإلدراك الشائع بأن 

الالزم التخاذ القرارات التي تكون في مصلحتهم األفضل. وبناء على ذلك المفهوم،  القدرة أو النضجالقاصرين يفتقرون إلى 
 فإن األوصياء مسؤولون عن اتخاذ القرارات التي تكون في المصلحة األفضل للطفل. 

 
 في أونتاريو، هناك نوعان من األوصياء على القاصرين:

 
ر بما في ذلك القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية يتخذ القرارات المتعلقة بمصلحة القاص"الوصي على الشخص"  .1

والتعليم. في أونتاريو، يعتبر الوالدان تلقائياًهما "الوصي على شخص" أطفالهم، إال في حالة تعيين المحكمة لشخص 
 آخر في حاالت خاصة. يُشار إلى هذا النوع من الوصاية في قوانين أونتاريو بـ"الحضانة".

 

 أسئلة للبحث:
 يرجى ذكر األشكال المختلفة للوصاية التي تواجدت في روما القديمة.  .1
 للوصاية؟ماذا كان السبب الوارد وراء الفئات المختلفة  .2
هل توافق على أن األوصياء كانوا ضرورة لجميع المجموعات األربعة )القاصرون تحت سن البلوغ، القاصرون  .3

 الذين وصلوا لسن البلوغ ولكن كانوا تحت سن الرشد، النساء بشكل عام، والمعاقون ذهنياً من البالغين(؟
كان هناك عمران لسن البلوغ حسب جنس الطفل عاماً( بينما  25في اعتقادك، لماذا كان هناك سن رشد واحد ) .4

)أي إذا كان الطفل صبياً أم فتاة(؟ ماذا يشير هذا الفارق في السن حول كيفية نضج البنين والبنات؟ هل هذا 
 الفارق ذو أهمية فيما يتعلق بأغراض القانون؟

 رأة في روما القديمة؟حول كيفية النظر إلى الم tutela mulierumماذا يشير مفهوم "وصاية النساء" أو  .5
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" هو الشخص المسؤول عن إدارة أي ممتلكات قد يملكها الطفل مثل الميراث. في أونتاريو، "الوصي على الممتلكات .2
يعتبر الوالدان تلقائياً "الوصي على ممتلكات" أطفالهم ولكن يتم منحهم هذه السلطة حسب القانون أو أمر محكمة  ال

 أو مستندات أخرى مثل وصية. 
 

لحضانة والوصاية على الممتلكات حسب قانون إصالح حقوق األطفال. ينص يتم وضع القوانين المتعلقة بافي أونتاريو، 
إقرار األبوة واألمومة والحضانة والوصول )حق الوالدين في قضاء قانون إصالح حقوق األطفال على القواعد المتعلقة ب

 ومصلحته(، والوصاية على ممتلكات األطفال.  الوقت مع طفلهم وإعطائهم المعلومات حول صحة طفلهم وتعليمه
 

ويغطي الجزء الثالث تحديداً من قانون إصالح حقوق الطفل مسائل الحضانة والوصول والوصاية، والغرض األساسي منه 
أفضل المصالح هو التأكد من أن القرارات التي تتخذها المحكمة حول الحضانة والوصول والوصاية يتم اتخاذها حسب 

 .لألطفال
 

عاماً، ويعيشان مع أمهم وأبيهم. عند  15عاماً هو أخو فاريا البالغة من العمر  13البالغ من العمر تايلر  دراسة حالة:
تلقائياً هما "الوصي على الشخص" وبالتالي أصبح لهما الحضانة على تايلر وفاريا، وهذا يعني  والدتهما، أصبح والداهما
وي على مسؤوليتهما كوالدين عن اتخاذ القرارات بالنيابة عن طفلهما، مثل اختيار المدرسة أن تربية تايلر وفاريا تنط

 إلرسال تايلر وفاريا إليها واتخاذ القرار حول التطعيمات التي يجب على الطبيب إعطاؤها لهما. 
 

له الحضانة المطلقة أو  يحدث في حالة طالق أو انفصال والدي تايلر وفاريا؟ يمكن ألحد الوالدين أن يكونسوف ماذا 
يمكن لكال الوالدين أن يكون لهما حضانة مشتركة. الحضانة تشير فقط إلى إمكانية اتخاذ القرارات بالنيابة عن األطفال 

وال تتضمن بالضرورة تحديد مع من سيعيش تايلر وفاريا أو كيف سيقسمون وقتهم بين والديهم. على سبيل المثال، يمكن 
 لها الحضانة المطلقة على تايلر وفاريا حتى وإن قضيا الوقت بالتساوي بين أمهم وأبيهم.لوالدتهم أن يكون 

 
ففي أغلب  ماذا سوف يحدث إذا توفى أحد الوالدين أو كالهما؟ وفقاً لقانون إصالح حقوق الطفل، إذا توفى أحد الوالدين،

آلخر المتبقي على قيد الحياة. إذا توفى كال الحاالت سوف تكون الحضانة المطلقة على تايلر وفاريا في يد الطرف ا
الوالدين، نرى إذا قاما بتعيين شخص في وصيتهما لتولي الحضانة. ينبغي للشخص المعين أن يوافق على أن يكون 

يوماً من موت الوالدين. إذا توفى كال  90الوصي ويجب أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استكمال إجراءات التعيين خالل 
ينبغي أن يكون الوالدان قد قاما أيضاً بتعيين نفس الشخص في وصيتهما ليكون له الحضانة. إذا قام كل من  الوالدين،

الوالدين بطلب شخص مختلف، فإن هذين الشخصين لن يكونا مؤهلين لالضطالع بدور الوصي. إذا مات الوالدان ولكن 
ً  لم يتركا وصية أو لم يحددا وصياً في وصيتهما، فيمكن ألي شخص التقدم إلى المحكمة ليكون الوصي على فاريا  تقنيا

 . للطفلينتايلر، وسوف تتخذ المحكمة قرارها بناء على أفضل مصلحة و
 

يقدم قانون إصالح حقوق الطفل قائمة باالعتبارات التي ينبغي على المحكمة فحصها أوالً قبل اتخاذ القرار بخصوص 
 لمتعلقة بالحضانة والوصول: المصلحة األفضل للطفل وذلك في القرارات ا

  
a) :روابط الحب والحنان والعالقة العاطفية بين الطفل و 

i. كل شخص يحق لح حضانة الطفل أو الوصول إليه أو يطالب بذلك؛ 
ii. األفراد اآلخرين في أسرة الطفل الذين يقيمون مع الطفل؛ 
iii. .األشخاص المشاركين في رعاية الطفل ونشأته 

b)  الممكن التثبت منها بشكل معقول؛آراء الطفل ورغباته إذا من 
c) المدة الزمنية التي عاشها الطفل في بيئة منزلية مستقرة؛ 
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d)  قدرة الشخص المتقدم بطلب حضانة الطفل واستعداده لتوفير اإلرشاد والتعليم ومستلزمات الحياة وغيرها من
 االحتياجات الخاصة للطفل؛

e)  أو الوصول للطفل والمتعلقة برعاية الطفل وتربيته؛الخطة المقترحة من قبل كل شخص متقدم بطلب الحضانة 
f) استقرار الوحدة األسرية المقترح إقامة الطفل معها؛ 

g) قدرة الشخص المتقدم بطلب الحضانة أو الوصول للطفل على القيام بدور أحد الوالدين؛ 
h) عالقة القرابة البيولوجية أو عن طريق أمر تبني بين الطفل وكل شخص يعد طرفاً في الطلب. 

 
. عند تقييمها ألفضل مصلحة لنفترض مثالً أن جدة فاريا وتايلر تقدمت بطلب إلى المحكمة لضم الطفلين تحت حضانتها

للطفلين، غالباً ما ستنظر المحكمة إلى العالقة القائمة بين فاريا وتايلر مع جدتهما وكذلك خيارات فاريا وتايلر المفضلة 
 من ضمن أشياء أخرى. ورغبتهما والظروف المعيشية لجدتهما 

 

 
 الوصاية على الممتلكات: ماذا لو كان لفاريا وتايلر ميراث؟

 
تنطبق القواعد نفسها على الوصاية على ممتلكات تايلر وفاريا. لنفترض أن جد تايلر وفاريا وافته المنية وترك لهما إرثاً 

كبيراً. يمكن إلدارة إرث تايلر وفاريا أن يعتمد على ما حدده الجد في وصيته. على سبيل المثال، يمكن للجد أن يطلب في 
 )إذا كانا الزاال على قيد الحياة( مسؤولين عن إدارة التركة.  وصيته أن يكون والدا تايلر وفاريا

 
أن يكون الوالدان هما المسؤوالن عن إدارة ممتلكاتهما، يمكن للوالدين أن يتقدما إلى المحكمة  إذا لم يطلب الجد في وصيته

بالحضانة والوصول، سوف تتخذ بطلب تعيينهما أوصياء على ممتلكات فاريا وتايلر. كما هو الحال مع القرارات المتعلقة 
المحكمة قرارها بناء على أفضل مصلحة للطفلين. في معظم الحاالت، سوف تفضل المحكمة تعيين الوالدين ليكونا األوصياء 

 على الممتلكات. 
 

فيما يتعلق بهذا  )أو أي شخص آخر نالوالدا ولم يتقدم ،الممتلكات إدارة من سيكون مسؤوالً عن وصيته في الجد يحدد لم إذا
في أونتاريو، سوف  .إلى الحكومة وتايلر فاريا ، سوف تؤول إدارة تركةممتلكاتال على أوصياء تعيينهما بطلب (األمر

 فاريا وتايلر الزاال قاصرين.  ماداميحتفظ "المحاسب في المحكمة القضائية العليا" باألموال 
 

 
 

 أسئلة للبحث:
ما األمور األخرى التي ينبغي للمحكمة أخذها في االعتبار عند اتخاذ قرارها منح الحضانة لجدة تايلر وفاريا من  .1

  عدمه؟

 أسئلة للبحث:
 االعتبار عند اتخاذ قرار ما فيه أفضل مصلحة للطفل؟في رأيك، ماذا يجب أخذه في  .1
إن عوامل أفضل مصلحة في قانون إصالح حقوق الطفل تنطبق على المحكمة )وبالتالي القاضي( الذي يتخذ  .2

القرارات المتعلقة بالحضانة والوصول والوصاية على ممتلكات الطفل. هل هناك أشخاص آخرون يجب أن 
  رارات التي تكون في المصلحة األفضل للطفل؟يلزمهم القانون باتخاذ الق
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 كيف تتغير مسؤوليات الوصي بينما يكبر الطفل في السن؟
 

بينما يتقدم األطفال في كندا في السن ويبدأون في إظهار قدرة أكبر على اتخاذ القرارات الهامة لمصلحتهم، تقل الحاجة إلى 
وصي وبالتالي يقل أيضاً نطاق مسؤولية الوصي وسلطته في حماية أفضل مصالح القاصر. بالرغم من حصول الشباب على 

عاماً(، فهم يحصلون على  19أو  18سن الرشد في مقاطعتهم أو إقليمهم ) الكثير من الحقوق والمسؤوليات عند بلوغهم
 بعض الحقوق والمسؤوليات المحددة في سن مبكر عن سن الرشد وذلك في ظل بعض الظروف الخاصة. 

 
 . على سبيل16في الكثير من الحاالت، يحصل األطفال في كندا على بعض الحقوق والمسؤوليات المحددة عند بلوغهم سن 

 سنة أو أكبر.  16قانون القرارات البديلة في أونتاريو سن البلوغ عند  المثال، يُعّرف
 

سنة الزال يمكنهم أحياناً التأثير على نتيجة القرارات المتخذة بالنيابة عنهم أو  16وبالرغم من ذلك، فإن األطفال أقل من 
 حتى تحديد نتيجتها بالكامل. 

 
 

 (2009واألسرة( ضد سي)إيه( )مانيتوبا )رئيس خدمات الطفل  ¾
 

سنة أو أكثر يمكنهم الموافقة على العالج  16بموجب قانون خدمات الطفل واألسرة في مانيتوبا، فإن القاصرين البالغين 
عاماً،  16الطبي الخاص بهم، إال في حالة عدم قدرتهم على فهم الحقائق والعواقب المتعلقة بالقرار. أما بالنسبة لألطفال تحت 

مكن للمحكمة أن تتخذ قراراً بشأن العالج الطبي والتي تراه في أفضل مصلحة للطفل. في قضية مانيتوبا، )رئيس خدمات في
وتُعّرف نفسها بأنها تنتمي عاماً،  14الطفل واألسرة( ضد سي)إيه(، إيه.سي. هي طفلة "ناضجة" من مانيتوبا تبلغ من العمر 

 طعن في هذا القانون استناداً إلى معتقداتها الدينية. وحاولت إيه.سي ال يهوه شهود طائفةإلى 
  

ً  14 العمر من تبلغ فتاة هي سي إيه . كرون مرض بسبب داخلي نزيف من معاناة بعد المستشفى دخلت وقد مانيتوبا، في عاما
 تقدير أقل وعلى حياتها، تفقد قد سي إيه أن األطباء يعتقد الدم، نقل بدون: سي إيه إلى الدم نقل المستشفى في األطباء أراد

 فقد يهوه، شهود حركة في متدينة عضوة باعتبارها ذلك، ومع. الطويل المدى على خطيرة صحية عواقب من تعاني سوف
 أيد وقد. الدم نقل يحظر المقدس الكتاب أن سي إيه تعتقد عقيدتها، من وكجزء. الدم نقل على الموافقة سي إيه رفضت
 وأنها ،"أو تشوهها العالقة هذه تقطع أن تريد وال الرب مع عالقتها على تحافظ" بأنها وصرحا سي، إيه ابنتهما قرار الوالدان

 ".يحدث ما وكل مرضهاب على دراية"
 

ً  تدرك بأنها ننفسيو أطباءعدة  إليها توصل التي والنتائج الدينية سي إيه معتقدات من الرغم وعلى  هذا ونتيجة أهمية تماما
ً  الدم لنقل بالخضوع سي إيه المحكمة أمرت فقد القرار، وبالرغم من أنه في وقت المحاكمة، كانت إيه سي قد . عنها رغما

تلقت نقل دم بالفعل، إال أن إيه سي ووالديها طعنا في قرار الحكم بنقل الدم في المحكمة. وقد دفعوا بأن أقسام قانون خدمات 
 من ميثاق الحقوق والحريات. 15و 7)أ( و2نتهكت األقسام الطفل واألسرة التي جحدت قدرتها على الموافقة قد ا

 
ولم ينتهك تلك األقسام )انظر ورقة "سن الرشد" لالطالع الكامل والمفصل على  دستوري القانون هذا بأن المحكمة حكمت

ً  قضيتها تخسر لمالقضية(، إال أن إيه سي   تسمح بطريقةالقانون  تفسير ينبغي بأنه المحكمة إقناع في نجحت قدل. تماما
ً  16 سن تحت للمراهقة  تحت شابة أي كانت إذا .سي إيه قدمته الذي النفسي الطبيب تقرير مثل نضجها، تثبت أدلة بتقديم عاما

ً  16 سن  يجب حينئذ بنفسها، بها الخاصة الطبية القرارات لتتخذ فيه الكفاية بما ناضجة بأنها المحكمة إقناع يمكنها عاما
ً . نظرها وجهات احترام  :، التي كتبت القرارأبيلالروزالي  ةللقاضي ووفقا

 
 األهمية زادت كلما نفسه، عن بالنيابة ومستقل ناضج قرار اتخاذ على قادر الطفل بأن المحكمة اقتناع ازداد كلما"
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. ]الطفل واألسرةمن قانون خدمات [ (8)25 القسم بموجب التقديرية سلطتها المحكمة تمارس عندما آلرائه الممنوحة
ً  المحاكم تكون سوف القضايا، بعض في  سوف واالستقاللية المصلحة مبادئ أن لدرجة الطفل بنضج مقتنعة حتما

ً  تنهار  من الالزم المستوى بوجود المحكمة اقتنعت إذا. المسيطر العامل هي الطفل رغبات تصبح وسوف تماما
 ذلك لمتابعة أنه بالضرورة لي يبدو ومستقل، ناضج قرار اتخاذ على الشاب لقدرة ومتطور دقيق تحليل بعد النضج،

 سن تحت للشباب السماح ينبغي الطبي، العالج سياق في أنه، النهج هذا يوضح. المراهق نظر وجهات احترام ينبغي
16  ً  الفكر استقالل من كافية درجة تعكس معين طبي عالج أي قرار بشأن نظرهم وجهات أن إثبات بمحاولة عاما

 .والنضج
 

 
 أونتاريو ¾

 
 ليس هناك حد أدنى لسن الموافقةفي أونتاريو، يغطي قانون الموافقة على الرعاية الصحية القرارات الطبية. بعكس مانيتوبا، 

على العالج الطبي بموجب قانون الموافقة على الرعاية الصحية. من أجل صالحية وسريان الموافقة على العالج الطبي، 
على  مبنيةو واعيةعلى إعطاء الموافقة. باإلضافة لذلك، يجب أن تكون الموافقة  قادرينبغي أن يقرر الطبيب أن المريض 

)أي أنه ال يمكن إكراه المريض أو إجباره على  طوعيةالمعرفة )أي أن يقوم الطبيب بإعطاء معلومات كافية حول العالج( و
 إعطاء الموافقة(. 

 
يقوم تقنياً بالموافقة على العالج إذا ُوجد أنه قادر على اتخاذ ألنه ليس هناك حد أدنى لسن الموافقة، فيمكن ألي شخص أن 

القرار وإذا كانت الموافقة واعية وطوعية. وفقاً لكلية األطباء والجراحين في أونتاريو، "فإن القانون ال يحدد سناً يمكن عنده 
رارات الرعاية الصحية المستقلة تختلف للقاصرين أن يمارسوا حق الموافقة المستقلة للرعاية الصحية ألن األهلية التخاذ ق

مدى قدرة الطفل على الموافقة مثلما يقررون ذلك بالنسبة يجب أن يقرر األطباء حسب الشخص ودرجة تعقيد القرار المعني. 
 للبالغين".

 
 ينص قانون الموافقة على الرعاية الصحية على أن الفرد يكون قادراً على اتخاذ قرار طبي إذا:

 
لشخص قادراً على فهم المعلومات المتعلقة باتخاذ القرار حول العالج أو القبول أو خدمة المساعدة "... كان ا

الشخصية، كما يكون الحال، ويكون كذلك قادراً على تفهم العواقب المتوقعة بشكل معقول نتيجة اتخاذه القرار 
 من عدمه".

 
 

 أسئلة للبحث:
أن تكون الموافقة "طوعية"؟ من يمكنه الضغط على القاصرين التخاذ لماذا يعطي القانون أهمية للتأكيد على  .1

 قرارات ال تكون "طوعية"؟ هل هذا األمر يسبب مشكلة في حياتك أو في محيط أسرتك؟

 أسئلة للبحث:
عند أي سن ينبغي السماح للقاصرين باتخاذ قراراتهم الخاصة بأنفسهم دون اشتراط الحصول على موافقة أحد  .1

 هو سن مناسب لذلك؟ 16الوالدين أو الوصي؟ هل سن 
 عند أي سن وفي ظل أي ظروف ينبغي السماح للمحكمة بعدم األخذ برغبات الطفل؟ .2
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 ماكايال سولت
 

 تشخيص تم. أونتاريو كاليدونيا، من بالقرب نيشان فيرست كريديت نيو من أعوام 10 العمر من تبلغ فتاة هي سولت ماكايال
 إذا الحياة قيد على للبقاء% 75 فرصة لديها أن األطباء وأخبرها ،2014 عام يناير في الدم سرطان أنه على ماكايال مرض
 .الكيميائي العالج تلقي عدم اختارت إذا تموت أن المرجح ومن الكيميائي، العالج تلقت

 
ً  11 مرور بعد  ماكايال قررت خطيرة، جانبية آثار من ماكايال تعاني أن في تسبب الذي الكيميائي، العالج تلقي من أسبوعا

 هذا إلى توصلت أنها ماكايال ذكرت. ذلك من بدالً  التقليدية األدوية واستخدام الكيميائي، العالج استخدام عن التوقف ووالداها
 عدم قررت التي األطفال مساعدة جمعية إلى ماكايال حالة المستشفى وأحالت. بالمستشفى غرفتها في روحي لقاء بعد القرار
 .التدخل

 
x :شاهد هذا الفيديو https://www.youtube.com/watch?v=NrF5wWQ4hIU  
x ي: بدالً من العالج الكيميائ التقليدية األدوية تفضل فتاة من فيرست نيشان: اقرأ هذه المقالة

-medicine-traditional-chooses-girl-nations-http://www.cbc.ca/news/aboriginal/first
1.2644637-chemo-over 

x األطفال رعاية قوانين بشأن تساؤالت تثير سولت ماكايال قضية: المقالة هذه اقرأ :
-about-questions-raises-case-s-sault-http://www.cbc.ca/news/aboriginal/makayla

1.2658155-laws-arewelf-child  

 
 

 اتخاذ قرارات بديلة للبالغين العاجزينعملية 
 

هناك نوع من المقارنة الهامة والتي قد تكون مقلقة بعض الشئ مع القاصرين والتي تتعلق بدور األوصياء بالنسبة للبالغين 
المعاقين ذهنياً. مثل القاصرين، فإن البالغين الذين يعتبرون معاقين ذهنياً يحتاجون إلى أوصياء يمكنهم اتخاذ قرارات بالنيابة 

قانون القرارات البديلة عملية اتخاذ القرار بالنيابة عن البالغين المعاقين ذهنياً. يُعّرف القانون سن عنهم. في أونتاريو، يغطي 
، ويفترض القانون أن جميع البالغين قادرون على اتخاذ القرارات التي تحقق أفضل مصلحة 16البلوغ بأنه أكبر من سن 

 شخص البالغ ال يملك القدرة على اتخاذ هذه القرارات. لهم. ومن أجل نوع هذا الحق عن شخص ما، يجب إثبات أن ال
 

 من القانون، يعد الشخص غير قادر على الرعاية الشخصية إذا: 45وفقاً للقسم 
 

 أسئلة للبحث:
 األطباء، والداها، ماكايال، عالج ماكايال؟ بشأن القرار اتخاذ عن مسؤوالً  يكون أن يجب رأيك الذي من في .1

 أخرى؟ جماعة أو فرد آخر أو المحكمة،
 ال؟ لم أو لماذا الكيميائي؟ العالج تلقي أن تقرر إيقاف لماكايال ينبغي السماحكان هل  .2
 العالج؟ب الخاص قرارهذا ال التخاذ" األهلية" أظهرت ماكايال قد كانت إذا تحدد كيف .3
 نتائج إلى أدت التي قد تكون الحالتين في االختالفات هي ما. مانيتوبا في حالة إيه سي مع ماكايال حالة قارن .4

 مختلفة؟
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"كان الشخص غير قادر على فهم المعلومات المتصلة باتخاذ قرار يتعلق برعايته الصحية الخاصة أو تغذيته أو مأواه أو 
أو سالمته أو في حالة عدم قدرته على تفهم العواقب المتوقعة بشكل معقول الناتجة عن اتخاذ ملبسه أو نظافته الشخصية 

 قرار ما من عدمه".
 

إذا وجدت المحكمة انطباق الشروط في هذا االختبار، يجوز لها تعيين وصي التخاذ القرارات بالنيابة عن هذا الشخص. 
 الشخص البالغ المعاق ذهنياً السلطة والصالحية للقيام بما يلي: وبموجب قانون القرارات البديلة، يمتلك الوصي على

 
a) اتخاذ القرارات المتعلقة بالترتيبات المعيشية الخاصة بهذا الشخص وتوفير المأوى له وسالمته؛ 
b)  تمثيل هذا الشخص في اإلجراءات القانونية وتسوية اإلجراءات القانونية بالنيابة عن هذا الشخص )باستثناء

 ت المتعلقة بممتلكات الشخص أو صالحيات الوصي(؛اإلجراءا
c) أن يكون له حق الوصول إلى البيانات الشخصية بما في ذلك البيانات والسجالت الصحية؛ 
d) اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية لهذا الشخص وتغذيته ونظافته الشخصية؛ 
e) وملبسه واألنشطة الترفيهية وغيرها من الخدمات  اتخاذ القرارات المتعلقة بتوظيف هذا الشخص وتعليمه وتدريبه

 االجتماعية المقدمة لهذا الشخص. 
 

بالنسبة للقرارات الطبية، يجب على الوصي اتباع قانون الموافقة على الرعاية الحصية. بالنسبة لكافة القرارات األخرى، 
 يجب على الوصي اتخاذ النقاط التالية في االعتبار:

 
a) لتي يعلم الوصي أن الشخص يتمسك بها عندما كان معافى وقادراً ويرى أن الشخص، إذا كان القيم والمعتقدات ا

 قادراً، كان الزال سيعمل بموجبها؛
b) رغبات الشخص الحالية إذا تم التمكن من تحديدها؛ 
c)  من مستوى جودة حياة الشخص؛ يفسدإذا كان القرار سوف يحسن أو 
d) كانت الفائدة التي ستعود على الشخص من القرار ترجح الضرر على الشخص الناتج من قرار بديل. إذا 

 
 
 

 "ڤقضية "إي ¾
 

ً  إيڤ كانت تعاني من حالة متطورة من حبسة )أفازيا( التعبير، وهي حالة تجعل التواصل مع  هي سيدة بالغة معاقة ذهنيا
مع والدتها وذهبت إلى عدة مدارس في المنطقة التي تعيش  إيڤاشت اآلخرين شئ في غاية الصعوبة. عندما كانت طفلة، ع

بإرسالها بعيداً إلى مدرسة متخصصة للبالغين المعاقين ذهنياً في  إيڤ، قامت السيدة "إي" وهي والدة 21بها. بعد بلوغها سن 
وطالب هناك والذي كان أيضاً معاقاً  إيڤتطورت عالقة صداقة وثيقة بين في هذه المدرسة،  إيڤمجتمع آخر. وبينما كانت 

 ذهنياً، وقد ناقش االثنان فكرة الزواج. 
 

حامل ومن األثر النفسي الذي قد تعاني منه ابنتها  إيڤ، انتابها القلق من أن تصبح إيڤبعد أن علمت السيدة "إي" بصداقة 
حمل المسؤوليات المطلوبة منها كأم وأن مسؤولية ال يمكنها ت إيڤنتيجة الحمل وإنجاب طفل. كانت قلقة أيضاً حيال حقيقة أن 

 رعاية الطفل سوف تقع على السيدة "إي" التي كانت أرملة وفي الستين من عمرها في ذاك الوقت. 
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 إيڤتقدمت السيدة "إي" بطلب إلى محكمة جزيرة األمير إدوارد العليا من أجل الحصول على سلطة الموافقة بالنيابة عن 
ال يمكنها الموافقة على  إيڤلية فقدها القدرة على اإلنجاب( وبالتالي حمايتها من أن تصبح حامل. حيث أن تعقيمها )أي عمل

. طلبت السيدة "إي" هذا إيڤالخضوع لهذا اإلجراء بسبب حالتها، طلبت السيدة "إي" الحق في إعطاء الموافقة بالنيابة عن 
الحق/هذه السلطة ألنها أرادت أال تُحّمل ابنتها عبء الصدمة النفسية المحتملة التي قد تصيبها في حالة اإلنجاب واألعباء 

  الوفاء بها.  إيڤوااللتزامات الناتجة إذا أصبحت أماً، وهي االلتزامات التي ال تستطيع 
 

لم تكن قادرة على إعطاء موافقة واعية ومبنية على  إيڤير إدوارد العليا وجد أن القاضي ماكوايد من محكمة جزيرة األم
وجد أيضاً أنه ال يمكن للسيدة "إي" معرفة وبالتالي منح السيدة "إي" السلطة التخاذ قرارات بالنيابة عن ابنتها، إال أنه 

 ية الطبية، بالنيابة عن ابنتها. الموافقة على التعقيم، وهي عملية جراحية خطيرة لم تكن ضرورية من الناح
 

. ويشار إلى قدرة المحكمة على اتخاذ قرارات إيڤوقد درس أيضاً إمكانية موافقة المحكمة على عملية التعقيم بالنيابة عن 
" أو "اختصاص الدولة". إن مصطلح parens patriaeبالنيابة عن األفراد العاجزين عن القيام بذلك بالسلطة القضائية "

parens patriae  هو مصطلح التيني يُترجم حرفياً إلى "أبو الدولة" وبالرغم من ذكر هذا االختصاص هنا فيما يتعلق
 ببالغة معاقة ذهنياً، إال أنه يمكن استخدامه أيضاً من قبل المحكمة التخاذ قرارات بالنيابة عن األطفال. 

 
"اختصاص الدولة" أمر شخص معاق ذهنياً بالخضوع إلجراء  وقد أدرك القاضي ماكوايد أن المحكمة يمكنها، من خالل

كانت  إيڤطبي إذا كان ضرورياً من الناحية الطبية أو للمصلحة العامة. وبالرغم من ذلك، وحيث أن عملية التعقيم في حالة 
وافقة عليه وبالتالي مطلوبة فقط لمنع الحمل ولم تكون ضرورية لصحتها، فلم تتمكن المحكمة من التصريح بهذا اإلجراء والم

 رفض القاضي طلب السيدة "إي". 
 

وضمان حماية مصالحها. في  إيڤطعنت السيدة "إي" في القرار وفي جلسة االستئناف، عينت المحكمة وصياً آخراً لتمثيل 
خدام حق تلك الجلسة في المحكمة، لم يؤيد معظم القضاة، برغم اختالف أسبابهم، قرار القاضي ماكوايد ولجأوا إلى است

المعين من قبل المحكمة في القرار  إيڤ لعملية التعقيم. وقد طعن وصي إيڤالمحكمة "اختصاص الدولة" للحكم بخضوع 
 وأُحيلت القضية إلى محكمة كندا العليا.  

 
عن  ناقشت المحكمة العليا الصالحية الممنوحة لها بموجب "اختصاص الدولة" وقد كتب القاضي الفورست ما يلي بالنيابة

 المحكمة:
 

إن "اختصاص الدولة"، كما ذكرت، تأسس على الضرورة وهي الحاجة إلى التصرف لحماية األشخاص الذين ال 
يستطيعون االعتناء بأنفسهم. وقد صرحت المحاكم مراراً بأن هذا الحق أو االختصاص سوف يُمارس بما فيه "أفضل 

 أو "مصلحته/مصلحتها" ... مصلحة" للشخص الُمراد حمايته أو "لفائدته/فائدتها"
 

بالرغم من أن نطاق "اختصاص الدولة" قد يكون غير محدود، إال أنه ال يعني بأي حال بأن السلطة التقديرية لممارسته 
مبدأها األساسي وهو ببساطة أن السلطة التقديرية هي القيام بما يلزم لحماية غير محدودة، حيث يجب أن تُمارس حسب 

يجب أن تُمارس السلطة التقديرية لمصلحة وفائدة هذا الشخص وليس لمصلحة اآلخرين، كما يجب الشخص المعني ... 
ممارسة هذه السلطة التقديرية أيضاً بحذر شديد في جميع األوقات ويجب مضاعفة هذا الحذر كلما ازدادت أهمية 

 وخطورة الموضوع. 
 

على الخضوع لعملية تعقيم  إيڤايد في أنه ال يمكنها الحكم بإجبار وقد انتهت محكمة كندا العليا إلى االتفاق مع القاضي ماكو
دون موافقتها. نظرت المحكمة في أدلة تشير إلى أن التعقيم دون رضا/موافقة الشخص قد يؤدي إلى آثار نفسية سلبية 
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ب والحنان والقلق تجاه على األفراد المعاقين ذهنياً وأيضاً إلى أن هؤالء األشخاص يمكنهم إظهار نفس مستوى الحوخطيرة 
 أطفالهم مثلهم مثل األشخاص اآلخرين. 

 
قد وجدوا أنه من غير الُمنصف حرمان المرأة قدرتها على اإلنجاب فقط ألغراض اجتماعية أو غيرها من األسباب غير و

فقط التخاذ قرارات المتعلقة بالصحة دون موافقة المرأة نفسها. باإلضافة لذلك، حيث أن "اختصاص الدولة" يجب استخدامه 
تكون في أفضل مصلحة لألشخاص المعاقين، فإن األمر ال يتعلق إذن بكيفية تأثير القرار على أشخاص آخرين مثل السيدة 

 "إي". كتب القاضي الفورست اآلتي:
 

متعلقة  إن االنتهاك الجسيم لحقوق الشخص والضرر النفسي الذي قد ينتج عن عملية التعقيم دون موافقة والتي ال تعد
بعالج أو بالصحة، عند مقارنته بالفائدة الجدلية موضع الشك التي قد تنتج عنها، هو األمر الذي أقنعني بأنه ال يمكن 

الجزم بأن هذا اإلجراء هو لفائدة هذا الشخص. وبناء عليه، ال ينبغي التصريح بهذا اإلجراء مطلقاً ألغراض غير 
 عالجية بموجب "اختصاص الدولة ...

 
إن "اختصاص الدولة" متواجد من أجل منفعة األشخاص الذين ال يستطيعون مساعدة أنفسهم وليس للتخفيف عن 

 األشخاص الذين قد يقع عليهم عبء االعتناء بهم. 
 
 

 
  

 أسئلة للبحث:
 دون موافقتها؟ إيڤأن يقوم األطباء بتعقيم  إيڤلماذا أرادت والدة  .1
 ؟إيڤلماذا رفض القاضي ماكوايد الحكم بتعقيم  .2
بأن  إيڤلماذا رفضت المحكمة العليا الحكم بإجراء التعقيم؟ هل تتفق مع قرار المحكمة العليا أم هل تتفق مع والدة  .3

األفضل؟ يرجى شرح أسبابك. ما نوع القرارات التي ينبغي السماح للمحكمة  إيڤالتعقيم سيكون في مصلحة 
 نيابة عن شخص معاق أو طفل بموجب "اختصاص الدولة"؟باتخاذها بال

 هل هناك فرق بين عملية اتخاذ القرارات بالنيابة عن قاصر وبالنيابة عن بالغ معاق؟ .4
إلى ماذا تشير المقارنة بين البالغين المعاقين ذهنياً والقاصرين حول الشباب؟ هل هذه العالقة جيدة؟ هل هذه  .5

 العالقة هامة بموجب القانون؟



 
 

12 

 مصطلحات أساسية
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 القيّم
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 الحد األدنى لسن الزواج
 

إن كلمة "الزواج" اليوم توحي بمجموعة كبيرة من األفكار والمفاهيم حيث يمكن للزواج أن يعني أشياء عديدة لمختلف 
األشخاص والشعوب. في أمريكا الشمالية، على سبيل المثال، غالباً ما يُنظر إلى الزواج على أنه تتويج طبيعي لعالقة نشأت 

فرا  قد يتزووون لعد  من األسباب تتممن األسباب المتعلةة بالعا ات والتةاليد على مشاعر الحب والرومانسية، إال أن األ
األسرية أو الثةافة السائدة أو الدين، وقد يكون ألفرا  األسرة  ور صغير ال يُذكر في قرار الزواج أو قد يشاركون بدور 

 محوري في عملية الزواج. 
 

مانسية من وهة أخرى يعد أمراً وديداً نسبياً. عبر العصور الوسطى، الزواج من وهة ومشاعر الحب والروإن الربط بين 
مثالً، كان الزواج بمثابة وسيلة تةوم األسر من خاللها بتعزيز العالقات والروابط فيما بينها، حيث يتم تزويج الفتيات إلى 

اسية واالوتماعية. ونرى أيماً في وقتنا األمراء من مختلف اإلمبراطوريات وبالتالي يعتبر الزواج وسيلة لتوسيع الشبكات السي
الحاضر أن الزواج موضوع يثير قدراً ال بأس به من الجدل الثةافي والسياسي حول العالم وخاصة بشأن حرية الفر  في 

يوم يجسدها الزواج، فإنه يعد كذلك الالزواج ممن يرغب في الزواج به أو بها. وبغض النظر عن المعايير الثةافية والةيم التي 
عالقة تنظمها الةوانين المحلية بشكل كبير. ويحد  الةانون بشكل كبير من يمكنه الزواج بمن وكذلك الحةوق 

 والواوبات/المسؤوليات التي تنشأ عن العالقة الزووية. 
 

باإلشراف على إوراءات  االتحا يةمسؤولة عن تنظيم الزواج. تةوم الحكومة  االتحا يةتكون المةاطعات والحكومة في كندا، 
عةد ، إال أن المةاطعات واألقاليم تكون مسؤولة عن 1867( من الدستور الكندي لعام 26)91الزواج والطالق وفةاً للةسم 

بمووب  األمالك وقسمةوكذلك عن الدعم  1867( من الدستور لعام 12)92بمووب الةسم  الزواج حسب األصول الةانونية
 بشأن الملكيات والحةوق المدنية.  1867ر لعام ( من الدستو13)92الةسم 

 
بتعريف الزواج، إال أن لديها قدرة  االتحا يةعلى أرض الواقع، يعني أنه بالرغم من قيام الحكومة إذن، ماذا يعني ذلك؟ 

بما في ذلك إقرار محدو ة على سن الةوانين المتعلةة بالزواج. وتةوم المةاطعات واألقاليم بصفة فر ية بتحديد متطلبات الزواج 
تمتلك السلطة الكاملة تةريباً حول إوراءات الطالق بمووب قانون  االتحا يةالحد األ نى لسن الزواج. ومع ذلك، فإن الحكومة 

 . االتحا يالطالق 
 

مراسم الزواج. بالنسبة للكثير من األشخاص، من يمكنه عقد األووه العديدة التي تنظمها قوانين المةاطعات واألقاليم هي  إحدى
ينطوي الزواج على أووه  ينية عديدة ومهمة، حيث يفملون عةد زواوهم في بيئة  ينية وبتصديق من أحد المسؤولين الدينيين 

تباطاً مدنياً مثل الةس أو الحاخام أو اإلمام أو غيرهم من المسؤولين من الديانات األخرى. وبالنسبة آلخرين، يعتبر الزواج ار
ويفملون عةد مراسم زواج مدنية بواسطة شخص مثل الةاضي. وبغض النظر عن نظرة الشخص إلى الزواج، فإن الشخص 

المةاطعة أو الذي يتولى عةد مراسم الزواج والتصديق عليها يجب أن يكون مفوض بصفة رسمية وقانونية من قبل سلطات 
 مراسم الزواج.  اإلقليم المعنى للةيام ب

 
. وبعض هذه الةيو  التي تفرضها األشخاص الذين يمكنهم الزواجوقوانين المةاطعات/األقاليم من  االتحا يةوتحد أيماً الةوانين 

 كندا هي كالتالي:
 

يجب على كل من الشخصين الراغبين في الزواج الموافةة على الزواج طواعية وبحرية كاملة  ون تعرضهم لمغط  ¾
تم إوبار شخص على الزواج، فإن ذلك يعد غير قانوني ويمكن االحتجاج باألحكام  أو إوبار من آخرين. إذا

 والنصوص من قانون الهجرة وقانون األسرة والةانون الجنائي لحل الزواج باإلكراه )أو الزواج الةسري(. 
في الزواج على صلة قرابة النسب )والمعروفة أيماً بةرابة الرحم( أو الةرابة  ال يمكن أن يكون الشخصين الراغبين ¾

) روات التحريم( يحظر على الفر  الزواج من أحد الوالدين أو األودا  أو األبناء  االتحا يبالتبني. إن قانون الزواج 
 أو األحفا  أو األخ أو األخت أو األخ غير الشةيق أو األخت غير الشةيةة. 
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 من أكثر يتممن الذي الزواج يعني والذي الزووات/األزواج فتعد  ،]واحد آن في [شخص من بأكثر الزواج يمكن ال ¾
يجب أن يثبت طالقه من الشخص اآلخر قبل  إذا كان الفر  في عالقة زواج سابةة، 1.كندا في وريمة يعد شخصين

 شخص آخر. من  الشروع بالزواج
  

الزواج كنت أنت وشريكك/شريكتك ال تحبذون عةد الزواج من خالل مراسم  ينية أو مدنية، فأنتم الزلتم تعتبرون وزًء من إذا 
. يتم معاملة الزووين في رابطة زواج بالةانون العرفي كما لو كانا متزووان زواواً مسجالً بالقانون العرفي )أو غير المسجل(
تسجيل زواوهم في هيئة  ينية أو مدنية. وحتى يتم اعتبار الزووين وزًء من الزواج بةانون حسب الةانون، حتى وإن لم يةوما ب

عرفي، عليهما العيش سوياً لفترة زمنية محد ة في عالقة تتسم بةدر من االلتزام أو االستمرار. وتنطبق على الزيجات بالةانون 
سبيل المثال، الةيو  التي تحد من سن الزواج وقرابة الرحم العرفي نفس الشروط التي تحد  من يمكنه التسجيل للزواج )على 

 وتعد  األزواج(.
 

وكما حول الحال مع معظم متطلبات الزيجات المسجلة، تكون حكومات المةاطعات واألقاليم مسؤولة عن الةواعد واللوائح 
خرى وبين أقليم وآخر. في أونتاريو، المتعلةة بزواج الةانون العرفي، وبالتالي تختلف المتطلبات والشروط بين مةاطعة وأ

 من قانون األسرة بحيث يكون الزووين قد عاشا سوياً: 29تُعّرف زيجات الةانون العرفي )غير المسجلة( في الةسم 

a) بشكل متصل لفترة ال تةل عن ثالث سنوات، أو 
b)  البيولوويان لطفل أو الوالدان بالتبني.في عالقة تتسم بةدر من االستمرار واالستةرار إذا كان الزووين الوالدان 

 
إن الزووين حسب الةانون العرفي يتمتعان بالعديد من الحةوق والواوبات/المسؤوليات التي يتمتع بها الزووان في زواج 

قانوني مسجل بما في ذلك تلك الحةوق والواوبات المتعلةة بالنفةة الزووية ونفةة األوال  وحمانة الطفل. ورغم ذلك، 
 لزووان بالةانون العرفي غالباً ال يخمعان لنفس اللوائح بخصوص قسمة األمالك. فا
 

                                                                 
من القانون الجنائي الكندي. بالرغم من أن القسم بالكاد تم استخدامه، إال أن المحكمة العليا لكولومبيا البريطانية أيدته  293يمكن الرجوع إلى جريمة تعدد األزواج في القسم   1

  . من القانون الجنائي الكندي 293المرجع بخصوص القسم . راجع: 2011في عام 
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 الحد األدنى لسن الزواج في كندا

 
لماذا يوود حد أ نى لسن الزواج؟ بغض النظر عن ووهات النظر المختلفة حول المةصو  بالزواج وتعريفه، يفسر الةانون 

 . عةداج بأنه الزو
من منظور قانوني، يعد الزواج عةداً بين طرفين بحيث يمنح كل طرف حةوقاً ومسؤوليات معينة في مواوهة الطرف اآلخر. 

للدخول في العةد. ويعد الةاصرون غير مؤهلين أو غير  باألهليةمن أول السماح لشخص بإبرام العةد، ينبغي أن يتمتع الشخص 
وح لهم إبرام العةو  بصفة عامة بما في ذلك الدخول في عةو  الزواج. ويعتبر الةانون أن الةاصرين بالغين وبالتالي غير مسم

غير قا رين على اتخاذ مثل هذا الةرار وبالتالي يكون من غير اإلنصاف وعل الةاصر مسؤوالً عن عةد قام هو أو هي بالدخول 
 فيه. 

 
 إن الحد األ نى لسن الزواج في كندا هو كالتالي:

 
 اريو، ألبرتا، ساسكاتشوان، مانيتوبا، كيبيك، نيو برونزويك، ووزيرة األمير إ وار . تأونسنة:  18

 
 كولومبيا البريطانية، نوفا سكوتيا، نيوفاوندالند والالبرا ور، يوكون، األقاليم الشمالية الغربية، ونونافوت.سنة:  19

 
سن الرشد )راوع الورقة حول سن الرشد(. االستثناء الوحيد  لسن الزواج هوتةريباً في وميع المةاطعات واألقاليم، الحد األ نى 

 سنة.  18سنة، ولكن الحد األ نى لسن الزواج بها هو  19لهذه الةاعدة هي مةاطعة نيو برونزويك حيث سن الرشد بها هو 
 
 

 أونتاريو -االستثناءات لشرط الحد األ نى لسن الزواج 
 

بها بعض االستثناءات للحد األ نى لسن الزواج. وأهم استثناء هو السماح للةاصرين )وهم  ون سن كل من المةاطعات واألقاليم 
 عاماً )حسب المةاطعة( بالزواج بموافةة أحد الوالدين أو الوصي.  16أو  15ولكن أكثر من  الرشد(

 أسئلة للبحث:
لماذا تةوم الدولة بتنظيم الزواج في المةام األول؟ لماذا ال تدع الدولة أمر تنظيم الزواج لألفرا  أو المجتمعات كما  .1

 هو الحال في زيجات الةانون العرفي؟
ينظمها الةانون، لماذا يفوض الةانون أو لماذا ينبغي على الةانون أن يفوض الهيئات الدينية  بالنسبة للزيجات التي .2

 لعةد الزواج؟ أال ينبغي لجميع الزيجات أن تُعةد بواسطة هيئات مدنية فةط؟ وإذا كانت اإلوابة ال، لماذا؟
 ه شخص على الزواج؟ماذا يعني اإلكراه على الزواج؟ ما هي الطرق المختلفة التي يمكن فيها إكرا .3
يحظر الةانون الزواج بين األقارب من  روات معينة، كما يحظر أيماً الزواج من أكثر من شخص في وقت  .4

واحد، ويحظر، كما سنبين الحةاً، الزواج  ون السن الةانونية أو زواج الةاصر. وفةط مؤخراً في كندا، تم إقرار 
م الزواج من بعمهما البعض؟ لماذا ال يكون مجر  "االختيار" هو زواج المثليين. كيف يمكننا تحديد من ال يمكنه

 المعيار الوحيد والكافي لعةد زواج صحيح وقانوني؟ 
 هل هناك قيو  أخرى تةترحها لتطبيةها على الزواج؟ .5
 في رأيك، ما هو األساس المنطةي وراء السماح بزواج الةانون العرفي؟ .6
من قانون األسرة هي متطلبات معةولة وسائغة؟  29العرفي بمووب الةسم هل تعتةد أن متطلبات الزواج بالةانون  .7

 هل ينبغي وضع تعريف مغاير لزيجات الةانون العرفي؟
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عاماً الزواج  18و 16صرين في السن بين سنة، إال أنه يجوز للةا 18بالرغم من أن الحد األ نى لسن الزواج هو في أونتاريو، 

عاماً الزواج حتى  ون الحاوة  17أو  16بموافةة أحد الوالدين أو الوصي. في بعض الحاالت، يجوز لألشخاص في السن 
/الوصي ( إذا لم يتم التمكن من تحديد مكان الوالدين1لموافةة أحد الوالدين أو الوصي، وينطبق هذا األمر في الحالتين التاليتين: 

( إذا كان الوالدين/الوصي ال يريدون تةديم موافةتهم لسبب غير معةول. في تلك الحالتين، يمكن 2أو في حالة عدم تواودهم؛ 
للةاصر التةدم للمحكمة والطلب من الةاضي االستغناء عن موافةة الوالدين/الوصي والسماح بمباشرة الزواج. وهذا األمر يُسمح 

 الخاص بأونتاريو: به بمووب قانون الزواج
 
 

 
 

 وفوكس ضد فوكسيفانز إفي قمية  ¾
 

 ما األشياء التي تأخذها المحكمة في االعتبار عندما تةرر أن الوالدين/الوصي يمنعون موافةتهم على الزواج لسبب غير معةول
؟ وماذا تكشف هذه االعتبارات عن كيفية رؤية الةانون لوكالة الشباب المراهةين وأهليتهم؟ في قميتين منفصلتين أو غير مبرر

 بطلب إلى المحكمة بعد رفض والديهم الموافةة على زواوهم.  18في أونتاريو، تةدمت شابتان مراهةتان  ون سن الـ
 

من عمرها وكان لديها طفل مع صديةها الحميم، لوك تامبر والذي كان في  17في قمية إيفانز، كانت نيكول أماندا إيفانز في الـ
عول نيكول والطفل ما ياً. كانت تريد من عمره. بالرغم من أن نيكول وطفلها كانا يعيشان مع والديها، إال أن لوك كان ي 21الـ

نت تشعر بالنبذ بالفعل من أصحابها وعائلتها ألنها العيش مع لوك، ولكن منعتها معتةداتها من الةيام بذلك قبل الزواج به أوالً. كا
 ولوك قد قاما بالمعاشرة الجنسية قبل الزواج، وقد شعرت بأن الزواج من لوك سوف يُحسن من الوضع. 

 
، فإن قانون الزواج الخاص بأونتاريو يشترط حصولها على موافةة والديها، أي األم 18 ون سن الـحيث أن نيكول كانت 

ً إعطاء موافةته ألنه لم يكن موافة امتنع عناج. وافةت والدة نيكول على تأييد الزواج، إال أن والد نيكول واألب للزو على  ا
 سلوك نيكول السابق.  

 
( من قانون الزواج، تةدمت نيكول إلى محكمة العدل في أونتاريو بطلب االستغناء عن موافةة والدها 1)6باستخدام الةسم 

 الزواج.والسماح بمباشرة 
 

وقد نظر الةاضي باغسلي في الدعوى وقرر تأييد طلب نيكول والموافةة على االستغناء عن موافةة والدها وبالتالي السماح 
 بمباشرة الزواج. ومن خالل شرحه ألسباب الحكم، قرر الةاضي باغسلي التالي: 

 

 قانون الزواج الخاص بأونتاريو
 
( ال يجوز ألي شخص إصدار رخصة لةاصر أو التصديق على زواج قاصر بمووب سلطة اإلعالن عن الزواج 2. )5
(publication of bannsباستثناء إذا كان الةاصر في سن الـ )أو أكبر ولديه موافةة خطية من الوالدين بالشكل  16

 تنص عليه اللوائح.الذي 
 
أو يةوم هذا الشخص بعدم تةديم موافةته لسبب غير  5( عندما ال يتواود الشخص المطلوب موافةته حسب الةسم 1. )6

أو عشوائي، عندئذ، فإن الشخص المعني المطلوب منه الحصول على الموافةة للزواج يجوز له التةدم إلى الةاضي  مبرر
 الخصومة، الستصدار أمر االستغناء عن الموافةة.    ون الحاوة إلى تدخل الوصي محل
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الطالبة ورغبة الطالبة الصادقة لتنظيم بيّنة ويظهر ذلك من خالل الصفة العاجلة لشهادة إن وقائع هذه الدعوى 
وضع عالقتها ووضع طفلها وجعله رسمي أمام عائلتها ومحيطها. باإلضافة لذلك، يبدو لي أنه من الجائر منع 

الطالبة وخطيبها من الزواج حيث أظهر كالهما قدر كاف من النضج إلنجاب طفل ورعايته وأخيراً الرغبة في 
عاماً وذلك لمجرد  18منعهما من الزواج حتى تتم الطالبة لطفل سوياً، إذن من الجائر الزواج للعيش معاً ورعاية ا

امتناع الوالد عن منح موافقته على زواجهما ألنه ال يوافق على سلوك الطالبة. قد يكون االمتناع عن الموافقة 
باب معقولة، إال أنني أرى أن مبني على المعتقدات الخالصة لوالد الطالبة وفي هذا السياق قد يكون امتناعه ألس

من القانون عندما يتم  6األب قد امتنع عن منح موافقته على الزواج ألسباب عشوائية وذلك حسب تفسير القسم 
 اعتبار السياق المتعلق بوضع الطالبة وتطبيقه على معايير مجتمعية سائغة ومعقولة. 

 
عاماً، من برامبتون، إلى المحكمة بعد أن  16بالغة من العمر ماري فوكس، ال-في قمية فوكس ضد فوكس، تةدمت لوري آنا

امتنع كل من والديها الموافةة على زواوها. لةد اكتشفت لوري مؤخراً أنها حامل وأرا ت أن تتزوج من خطيبها البالغ من 
 ة ومستةرة. عاماً. لةد حصل خطيبها مؤخراً على وظيفة وكان متيةن من أن وظيفته ستكون مستمر 16العمر أيماً 

 
كانت لوري تعيش في ذاك الوقت مع خطيبها في مسكن والديه. في البداية، عارض والدا خطيبها الزواج ولكن رفمت لوري 

وخطيبها االبتعا  عن بعمهما البعض وقد هربا سوياً مرة واحدة على األقل ولم يفترقا. وقد صرحا كذلك بأنهما سيعيشان 
إذا لم يتمكنا من الزواج بمووب الةانون. بعد فشلهما في إقناع ابنهما ولوري بالتريث وعدم كزووين حسب الةانون العرفي 

وأنه سيكون من  الزواج اآلن، اختار والدا الخطيب تأييد الزواج و عمه حيث التمسا قوة االلتزام واالرتباط بين ابنهما وخطيبته
  الصعب الوقوف ضد ذلك. 

 
للزواج قانوناً. لم يعتةدا أن لوري مستعدة لمثل هذا  18إال أن والدي لوري آمنا بشكل صارم بأن عليها االنتظار حتى تبلغ سن 

رأى أيماً والدا االلتزام. وقد اعتةدا أيماً أن خطيبها له تأثير سىء عليها وأنه شجعها على تناول المخدرات والكحول. وقد 
منذ ارتباطها بخطيبها إلى  روة توقفها عن ممارسة الحكم الناضج والمستةل. لةد كانت طالبة لوري بأن سلوكها قد تغير 

متفوقة في السابق، إال أنها تركت المدرسة اآلن وبدأت في منا اة والديها بلةب "السيدة" و"السيد" بدالً من "أمي/ماما" 
"أظهر عورته" أمامهما في إحدى المرات وهو األمر د و"أبي/بابا". وقد صرح أيماً الوالدان للمحكمة بأن خطيب لوري ق

مع  االنتةال للعيشالذي نفاه الخطيب. لم يمانع والدا لوري ببةائها في البيت مع الطفل كما لم يمانعا رعايتها ما ياً إذا قررت 
 أقارب آخرين. 

 
ن )وبالتالي منع الزواج من الحدوث( وقرر بعد النظر في الوقائع، حكم الةاضي كارزويك بعدم االستغناء عن موافةة الوالدي

 اآلتي:
إن قانون الزواج يضع تحديداً على الوالدين مسؤولية اتخاذ القرار حول الموافقة على زواج طفلهما دون سن 

. فالقرار يرجع للوالدين حسب تقديرهما وال ينبغي إلغاؤه إال في حالة ممارسة هذا التقدير أو تلك 18
 أو عشوائي.  مبررر غي الصالحية بأسلوب

وألسباب منطقية جداً ومدروسة، قام كل من الوالدين من الجهتين في البداية بمعارضة فكرة هذا الزواج وقد 
 غيّر والدا الخطيب موقفهما اآلن حيث يؤيدا الزواج وقد توصال لهذا القرار بشكل مدروس ومناسب. 

 معارضين للزواج.إال أن والدي الطالبة لم يغيرا موقفهما والزاال 
أعتقد أن الوالدين من الجهتين واجها صعوبة كبيرة في ذلك الموقف وأنا أرى أنهم جميعاً تصرفوا بشكل 

 صحيح حتى وإن اختلفوا في اآلراء. 
وفي ظل الظروف الراهنة، ال أستطيع أن أجزم بأن والدي الطالبة يمتنعون عن منح موافقتهم بشكل غير 

 أو عشوائي.  مبرر
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هذه النتيجة، ال يمكنني إحالل حكمي وتقديري بدالً من حكم الوالدين وتقديرهم وهم الذين ء على وبنا
 يتصرفون بأسلوب مشروع ينطوي على قدر كبير من االهتمام. 

 

 
 الزواج في المةاطعات األخرىاالستثناءات لشرط الحد األ نى لسن 

 
الزواج، إال أنه في بعض المةاطعات واألقاليم، يجوز السماح للةاصرين  ون سن  16في أونتاريو، ال يمكن لشخص  ون سن 

 بالزواج في ظل ظروف محد ة مع موافةة المحكمة. 16أو  15
 

 19-16سنة ولكن يمكن لألشخاص بين سن  19 في كولومبيا البريطانية، على سبيل المثال، الحد األ نى لسن الزواج هو
ينص قانون الزواج الخاص بكولومبيا البريطانية على  الزواج بعد موافةة والديهم/الوصي )األوصياء( عليهم. باإلضافة لذلك،

ح سنة يجوز لهم الزواج بعد موافةة المحكمة، ويعطي الةانون الصالحية للمحكمة للتصري 16أن الةاصرين األقل من سن 
 ولصالح األطراف".  سائغحيث يبدو أن الزواج " 16بزواج األشخاص  ون سن 

 
في ألبرتا، ووزيرة األمير إ وار  واألقاليم الشمالية الغربية، االستثناءات لشرط السن محد ة بشكل أكبر حيث يجوز للمحكمة 

)حسب المةاطعة( فةط في حالة أن أحد الطرفين تكون شابة مراهةة حامل أو  16أو  15التصريح بزواج الةاصر  ون سن 
 لديها طفل. 

 
 Bill S-7، وضعت الحكومة الكندية تشريعاً وديداً أُطلق عليه مشروع قانون 2014عام  : فيBill S-7مشروع قانون 

سنة في وميع أنحاء  16والهدف منه هو تعديل قانون الزواج المدني االتحا ي بحيث يشترط الحد األ نى لسن الزواج ليكون 
بالزواج في أي من مةاطعات كندا  16ندا  ون سن كندا. إذا تم اعتما  مشروع الةانون، فلن يُسمح بعد اآلن للةاصرين في ك

أو المساعدة أو المشاركة في  بغض النظر عن ظروف كل حالة. ومن شأن مشروع الةانون أيماً أن يُجّرم أي فعل لالحتفال
 سنة.  16مراسم زواج مع العلم بأن أحد طرفي الزواج أقل من سن 

 

 أسئلة للبحث
 ه؟كيف قررت المحكمة في قمية إيفانز ما إذا كان األب سديد الةرار أم مجر  معاند في امتناعه عن منح موافةت .1
 في رأيك، ما المةصو  بأن يمتنع أحد الوالدين أو الوصي عن منح موافةته "بشكل غير معةول أو عشوائي"؟ .2
في رأيك، لماذا اختلف الحكم ما بين قمية إيفانز وقمية فوكس ضد فوكس؟ هل تتفق مع تلك الةرارات؟ يروى  .3

 شرح رأيك وسر  أسبابه. 
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A(E) ر أثناء المرافعة( ضد مانيتوبا )مدير مصلحة الطفل واألسرة()شخص تطوع للدفاع عن القاص 
 

سنة. كانت  26عاماً عندما وقعت في حب رعى أحمد سعيد الذي كان يبلغ من العمر  14إيمان الصمدي كانت تبلغ من العمر 
إيمان من مدينة وينيبيغ وكان رعى طالب  كتوراه في الهندسة والذي انتةل مؤخراً إلى كندا قا ماً من الشرق األوسط. إيمان 

عام في إحدى المناسبات الدينية. في ذاك الوقت، كانت إيمان تعيش مع والدها حيث ورعى كالهما مسلمان وقد تةابال قبل 
 كانت تحت وصايته بعد طالقه من والدتها. 

 
قررت إيمان ورعى الزواج ووافق والد إيمان على الزواج وبناء عليه تم عةد قران إيمان ورعى حسب مراسم الزواج في 

 الدين اإلسالمي. 
 

مان ورعى متزووان اآلن حسب عةيدتهم اإلسالمية، إال أنه لم يتم اعتبارهم متزووين بمووب الةانون على الرغم من أن إي
الزواج إال في حالة موافةة الةاضي )بالنيابة  16ال يجوز ألي شخص  ون سن الكندي. وفةاً لةانون الزواج الخاص بمانيتوبا، 

با طالبة الموافةة على الزواج من رعى. وحيث أنها كانت قاصرة، عن المحكمة(. تةدمت إيمان إلى محكمة األسرة في مانيتو
بصفته الوصي الةانوني والحاضن الشرعي. وقدمت إيمان ووالدها، ضمن أوراق  فةد قام والدها بالتةدم بالطلب نيابة عنها

بذلك بعد موافةة والدها. وقد  طلبها، ما يثبت أنه حسب عةيدتهم اإلسالمية، يجوز للبنت التي بلغت سن البلوغ الزواج إذا رغبت
 قدمت إيمان أيماً إقراراً يثبت أنها اختارت الزواج طوعاً وعن طيب خاطر. 

 
قُبَْيل االستماع إلى الدعوى، اكتشفت إيمان أنها حامل إال أنها لم تُخبر المحكمة بذلك، ألنها اعتةدت أن المحكمة لديها معلومات 

 وأ لة كافية بالفعل التخاذ الةرار. 
 

بعد االستماع للدعوى، رفض الةاضي، بالنيابة عن محكمة األسرة في مانيتوبا، الطلب. وقرر الةاضي رايت بأنه سيحتاج إلى 
 المزيد من األ لة لتحديد ما إذا كان السماح بمباشرة هذا الزواج من شأنه حماية مصلحة إيمان وكذلك مصلحة المجتمع. 

 

 أسئلة للبحث
، خاصة وإن امتنع الوالدان 16أو  15الصالحية للتصريح بزواج الةاصر  ون سن هل توافق أن تمتلك المحكمة  .1

 أو األوصياء عن الموافةة؟
بالزواج، وحول  16في كولومبيا البريطانية، قانون الزواج غير واضح حول متى يجوز السماح للةاصر  ون سن  .2

"سائغ ولصالح األطراف". ال يوود قانون منح المحكمة الصالحية للتصريح مثل هذا الزواج حيث يبدو أن الزواج 
قمائي مثبت يشرح المةصو  بذلك. في رأيك، ما العوامل التي قد تمهد المحكمة في كولومبيا البريطانية للسماح 

 بالزواج؟ 16لةاصر  ون سن 
 هل توافق على ضرورة ووو  استثناءات للحد األ نى لسن الزواج إذا كانت الشابة حامل أو لديها طفل؟ .3

o  ما الظروف التي قد تتطلب تطبيق هذه االستثناءات؟ هل ينبغي أن تنطبق االستثناءات إذا كان والد ووالدة
 الطفل )سواء ُولد أم لم يولد بعد( قاصرين؟ ماذا يحدث إذا كانت األم قاصرة ولكن األب بالغ؟

o إذا كان قاصراً ولكن أم  بالمةابل، هل ينبغي السماح لألب الشاب بطلب استثناء للحد األ نى لسن الزواج
 طفله ليست كذلك؟

( والذي سيمنع Bill S-7هل تتفق مع التغيير الُمةترح من الحكومة الكندية بشأن الحد األ نى لسن الزواج ) .4
 من الزواج بغض النظر عن الظروف التي يواوهها الةاصر في حالته الخاصة؟ 16الةاصرين  ون سن 
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 في كندا.  16واستعرض أيماً الةاضي رايت أهمية حماية األطفال  ون سن 
 

إلى الحماية ألسباب عديدة تتممن أمور  16إن الثةافة السائدة في كندا بها قيم محد ة تنا ي بحاوة األطفال  ون سن 
ام والنصوص في الةانون متعلةة بدروة أو مستوى نمجهم وأهليتهم لتةبل المسؤوليات الالزمة، وينعكس ذلك في األحك

 الجنائي لكندا وقانون األحداث الجانحين وقانون األسرة وتشريع الممتلكات. 
 

تُعتبر كندا مجتمع تعد ي )أي مجتمع يتكون من مجموعة متعد ة من الثةافات( ويتم إقرار حةوق وميع األشخاص 
التي تعد نتاج مئات من السنين من التطوير،  اسيةاألس وحمايتها بعناية. ورغم ذلك، يوود حالياً بعض الةيم والمعايير

والهدف منها هو حماية وميع المواطنين وتوفير األساس الذي يستند إليه نظامنا الديمةراطي الناوح في كندا. قد 
 تتعارض هذه الةيم والمعايير من حين آلخر مع بعض الممارسات والمعتةدات الدينية أو األخالقية أو الثةافية المحد ة

 التوصل إلى وحل وسط معةول، يمكن تسوية مثل هذا التعارض للصالح العام. ومع مراعاة 
 

. وإن تةدير الةاضي في هذا المجال يجب أن 16عندما تُطبّق الةيم الجوهرية، فإنها تحول  ون زواج األطفال  ون سن 
امل، في سياق اعتبارات أخرى يُمارس في ظل ظروف استثنائية ونا رة. ومثال على ذلك هو أن تكون الةاصر ح

 مبررة.  ]على الزواج[مناسبة وفي تلك الحالة تكون الموافةة 
 

بالزواج هو أمر يتعارض مع الةيم الكندية المتعلةة بالةاصرين، باستثناء حاالت نا رة واستثنائية. لم  16السماح لطفل  ون سن 
استثنائية أم ال ألنه لم يكن لديه األ لة الكافية لمعرفة ذلك. حيث أنه يستطع الةاضي رايت تحديد ما إذا كانت تلك الحالة نا رة و

لم يكن على علم بأن إيمان حامل، فةد قرر أنه ال يستطيع الموافةة على الزواج. استنا اً إلى األ لة المعروضة أمامه، لم يكن في 
 الصالح العام السماح بذلك الزواج. 

 

 
تةدمت إيمان مرة أخرى بطلب إلى المحكمة وقد أ روت هذه المرة في طلبها إثباتاً يفيد أنها حامل، وفي بعد صدور الةرار، 

من عمرها في الصف الدراسي العاشر حيث كانت تدرس من خالل التعليم على بعد وتخطط  15ذلك الوقت، كانت إيمان في الـ
راه، كما شرعت إيمان ورعى في العيش سوياً ة الدكتو رو سعيه للحصول علىللذهاب إلى الجامعة، بينما واصل رعى 

 وخططا لالستمرار للعيش سوياً بغض النظر عن قرار المحكمة. 
 

 هذه المرة، وافةت المحكمة على الطلب وأعطت موافةتها على الزواج من خالل قرار الةاضي شولمان. 
 

 ى مر التاريخ:قام الةاضي باالطالع على كيفية تغير الحد األ نى لسن الزواج عل
 

 أسئلة للبحث:
 كان ينبغي السماح إليمان بالزواج  ون موافةة المحكمة؟ هل كانت موافةة والدها كافية؟ هل .1
 هل تتفق مع قرار الةاضي رايت؟ .2

a. هل تتفق مع منطةه؟ 
 أنه في الصالح العام السماح أم عدم السماح إليمان ورعى الزواج؟كيف  .3
 ؟ما نوع األ لة التي من شأنها إقناعك بالسماح إليمان ورعى بالزواج .4
 لماذا يعد الحمل مثاالً حيث يتم السماح بزواج الةاصرين؟ .5
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كان يُسمح للشباب/المراهةين بالزواج  ون الحاوة إلى موافةة الوالدين المسبةة وذلك ، 20وبداية الةرن  18بين الةرن 
. كان قانون إنجلترا وكندا وغيرهما من العديد من البلدان يسمح 12وبالنسبة للفتيات في سن  14بالنسبة للفتيان في سن 
والمدهش أنه في تلك الفترة، لم يكن من الغريب على اإلطالق أن يةوم اآلباء بالترتيب صغيرة. بالزواج في تلك السن ال

سنوات. وتطورت الةاعدة لتنص على أن زواج األطفال  ون سن السابعة هو  4لزواج أوال هم من سن مبكرة تصل إلى 
من السن المسموح تم التعامل معها على زواج باطل ولكن حتى الزيحات بين األطفال األكبر من عمر السابعة واألقل 

أصدرت السلطة التشريعية في مانيتوبا قانون ، 1906في عام  . 2أنها قابلة لإلبطال بناء على طلب أحد طرفي الزواج
 16وأنه يجوز لألشخاص فوق سن الـ 18زواج والذي اشترط أن يكون األشخاص الذين يرغبون بالزواج في سن الـ

 16من الةانون ينص على أنه لن يتم إصدار أي رخصة ألي شخص  ون سن الـ 16الزواج بعد موافةة والديهم. الةسم 
وسرعان ما قامت وميع المةاطعات ت أن الزواج يعد ضرورياً للحيلولة  ون عدم شرعية النسل". "إال في حالة إثبا

الكندية برفع الحد األ نى لسن الزواج كما اشترط العديد منها إصدار رخصة زواج في الحاالت حيث تكون المراهةة 
ذلك حين تم مراوعة قانون الزواج بكامله. و 1970حامل. وقد مثلت األحكام المذكورة سابةاً قانون مانيتوبا حتى عام 

في ذلك العام، تم تغيير الةانون إلى صيغته الحالية عن طريق حذف الحكم الذي ينص على الحق التلةائي في الحصول 
في حالة الحمل كما أعطى المحكمة الصالحية لمنح موافةتها على الزواج حتى وإن كان  16على رخصة زواج في سن 

 .  16ن الطرفان  ون س
 

بأن هناك نةطة معينة يفتةر األطفال عندها النموج الالزم  اإل راك الشائع أتى نتيجةإن رفع الحد األ نى لسن الزواج 
 للزواج. 

 
نظر الةاضي شولمان في عدة عوامل ليصدر قراره في الموافةة على الزواج أم ال. وقد وود أن إيمان أعطت موافةتها طوعاً 

إيمان ورعى قاما بترتيبات مناسبة للطفل وأن حةيةة أنهما يعيشان سوياً  ون زواج هو أمر سبب نوع وعن طيب خاطر وأن 
طلبها المساعدة الطبية خالل حملها. باإلضافة لذلك، فإن موافةة والدها على الزواج  من عدم الراحة والصعوبة إليمان عند

 طلبها. ونية إيمان الستكمال  راستها أمران يدعمان قمية إيمان و
 

قام الةاضي شولمان كذلك بتةييم مستوى نموج إيمان ورعى ووود أن كال الطرفين ناضجان ووود على ووه التحديد أن 
إيمان تتمتع بدروة نموج أعلى من المتوسط بالنسبة لسنها. وفي اتخاذ قراره، نظر في األ لة التي قدمتها إيمان ووالدها ووود 

 اآلتي:
 

ً رة منذ سن العاش" حملت إيمان مسؤولية كبيرة على عاتةها وهي مسؤولية األعمال المنزلية حيث لم تعد والدتها ، تةريبا
تعيش معهم في المنزل. وقد قامت بدور كبير في الطبخ والتنظيف والعناية بأختها الصغيرة. وفي ذلك الوقت، أتمت 

التي أورتها إ ارة الصحة والخدمات االوتماعية في  ورة في تربية األطفال ) ورة كجليسة أطفال(، كما أن التحةيةات 
أسفرت عن نتائج إيجابية حيث صرح مدرسو ومرشدو إيمان بالمستوى العالي واإليجابي من النموج  1993ربيع عام 

 والمسؤولية التي تتمتع بها إيمان".
 

 ي صالح الطفل واألطراف والصالح العام. وبناء على هذه النتائج، قرر الةاضي شولمان منح الموافةة على الزواج ألن ذلك ف
 

                                                                 
  بطال" يعني أن الةاصر يمكنه أو يمكنها فسخ أو "إلغاء" الزواج في أي وقت.الزواج "الةابل لإل  2
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 أسئلة للبحث:
 هل تتفق مع قرار الةاضي شولمان؟ لماذا أو لم ال؟ .1
قرر الةاضي شولمان أنه من مصلحة الطفل واألطراف والمجتمع الموافةة على هذا الزواج؟ هل تتفق مع الرأي  .2

 بأن وميع األطراف الثالثة سوف يستفيدون من هذا الةرار؟
عند فصله في أمر منح الموافةة من عدمه؟ هل هناك هل تتفق مع العوامل التي أخذها الةاضي شولمان في االعتبار  .3

 عوامل كان ينبغي صرفها؟ هل هناك أي عوامل ترى أنها مهمة ويجب إضافتها؟
سنها؟ هل األ لة إذا كنت قاضي/قاضية، ما األ لة التي سوف تطلبها لتحديد ما إذا كانت إيمان ناضجة أم ال في  .4

التي قدمتها إيمان ووالدها )مثال  ورها الكبير في األعمال المنزلية واالعتناء باألطفال وتةييمها من قبل مدرسيها 
 ومرشديها بأنها ناضجة( مةنعة؟  لماذا أو لم ال؟

اح لةاصرة بالزواج عامل هام تمعه المحاكم في االعتبار عند اتخاذ قرار السمكما رأينا خالل هذه الورقة، الحمل  .5
التاريخ يؤكد أن الحمل ليس تغير الحد األ نى لسن الزواج عبر  لكيفيةالةاضي شولمان  إن استعراضمن عدمه. 

استثناًء وديداً، وإنما تواود هذا العامل عبر التاريخ التشريعي لكندا. في رأيك، لماذا يعطي المشرعون والةماة 
للةاصرة الحامل أو الةاصرة التي لديها طفل عند النظر في منح استثناء للحد الكنديون أولوية كبيرة وأهمية كبرى 

 األ نى لسن الزواج؟ وماذا نستنتج من ذلك حول افتراضات هؤالء األشخاص وقيم المجتمع الكندي بووه عام؟
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 مصطلحات أساسية
 

 الزواج
 الحد األ نى لسن الزواج

 الموافةة
 عةد

 زواج بةانون عرفي
 طالق

 قرابة الرحم
 عةد الزواج/مراسم الزواج
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 القسريأو الزواج  الزواج باإلكراه

 ؟القسريأو الزواج  الزواج باإلكراهب المقصودما 

 من أفرادأو  األقاربأو  والدينال من ضغوطتحت  ضد رغبته شخصأي تزوج ي عندماالذي يحدث  هو القسري الزواج
 أو تهديدات شكل فيقد يكون هذا اإلكراه و ،له اآلخرين إلكراهذا الشخص يكون قد تعرض ه. ثالث طرف أي أو المجتمع

 ألسباب الزواج إلى الناس يضطر قد. الجنسي االعتداء أو الماليةأو  ةجسديالأو  العاطفيةالتهديدات والتي تشمل  ،اعتداءات
 .الهجرة أو مالية سبابأو أل ،تهمثقاف أو انتهمدي من النابعة المعتقدات بما في ذلك ،ةختلفم

 جسدية تهديداتوجد ت ال قد. مكره أنه بالضرورة يدركال  أو شعري ال الزواج علىالمكره ذا الشخص ه الحاالت، بعض في
 وليس تزوجي أن توقعكان ي لو كما الشخص هذا يشعر قد ذلك، من بدالا . العاطفية المعاملة سوءدل على ت متبادلة كلمات أو

 بعرأ إذا عواقبال ىيخش الواقع في ألنه الزواج علىيوافق هذا الشخص  قد المثال، سبيل على. أخرى يةواقع خيارات لديه
 راجع) بمفرده بدون موارد تساعده في حياته أو ضئيلة مواردب تهعائل من للنبذ تعرضأن ي مثل الزواج، لهذا معارضته عن

 ختاري ال الشخصهذا  فإن ،مباشرال اإلكراه من واضحة أو صريحة أشكال وجدت ال حيث الحاالت، هذه في(. "التحرر" ورقة
ا طوع ه أو زوجهازوج  .الزواج على مكره بأنهه وصف يمكن وبالتالي ،ا

 األسرة وأفراد يلعب الوالدان، ةياألسر عاداتالو والتقاليد الثقافات من العديد في. باالتفاق الزواج عن القسري الزواجيختلف 
ا األ نواآلخر ا حيوي دوراا كبر سنا يقترح  قد ،باالتفاق زواجال في. األخ واألخت وأبناء وبنات وبناتهم أبنائهم زواج تسهيلل ا
 بين الرئيسي الفرق فإن ذلك، ومع. محتملين زواج شركاء بين من هاختيار في ونساعديأو شريك الزواج  األسرة أفراد

إذا كان يرغب أو ال يرغب  النهائي االختيار له يزال ال الزواج على بلالمق الشخص أن هو باالتفاق والزواج القسري الزواج
 .وطواعية بحرية الزواج على وافقي الزواجبل على المق شخصأي أن ال. به جالزول مرشحالشخص ال من الزواج في

ا  المتحولين ذلك في بما) رجال والنساءال أن 2013 عام في صدر أونتاريو من تقرير أظهر  الثقافات جميع من( جنسيا
 عاتاجمأو  معينة مجتمعات على القسري الزواجال يقتصر . اا قسر تزوجواأن ي يمكن الجنسية والتوجهات والخلفيات واألديان

ا  يمكن. قسراا من يتزوجن  فقطيس الفتيات الصغيرات ول. ةحددم دينية أو ثقافية . الزواجعلى  سن أي في األفراد كراهإ أيضا
ا ما  مألنه نظراا  أسرهم من لضغوط خاص بشكل الرشد، سن دون هم من وخاصة الشباب،يتعرض  ذلك، ومع  ونعتمديغالبا
ا مالي أسرهم على ا وعاطفي ا  .ا

 بالنسبة خاصة الحال هو وهذا. الزواجبغرض  كندا من فردتم إخراج ال إذا هاخارج أو ،كندا في القسري الزواجقد يحدث 
ا  18 وهو الزواج، لسن األدنى الحد دون أو الرشد سن دون هم الذين ألولئك  .أونتاريو في عاما

 هل يمكن إكراهك على الزواج؟

ا ل القوانين في المقاطعاتو االتحادية القوانين من كلا  ضعت  ه يجب أن يختارأن هو القيود هذهأحد . كندا في لزواجقيودا
ا ا همجازو الزواج ن المقبلن علىاطرفال  .اآلخرين من إكراه أو ضغوطل ماتعرضه دونب ،حريةبو طوعا

ا  يجب فيها، تعيش التي ةقاطعالم على اعتماداا   األدنى الحد أونتاريو، في. الزواج لسن القانوني األدنى الحد شرط تلبية أيضا
ا  18 هو الزواج لسن ا  18–16بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين . عاما  ناوالدال إذا وافق الزواج همبإمكان يزال ال ،عاما

ا  ةسلطال الديهمأن  نوالديال موافقةال تعني  الحاالت، هذه في حتى ولكن(. الزواج سنل األدنى الحد ورقة انظر)  تحديدل أيضا
ا أن يكون . بنفسه وبحرية معين ينبغي على الشخص اختيار شريك زواج. شريك الزواج هو من شريك  اختياريجب أيضا

 .بشكل واضح الزواج على المترتبة والعواقب الموقف حقائق فهم يجب: مستنيراا  جاالزو

ا قانوني بحريةة موافقبدون ال الزواجال يعتبر  كندا، في  األسرة قانونو الهجرة قانون في الواردة األحكام كام إلىاالحت يمكن. ا
 قد الزواج على كرهكي الذي الشخص المثال، سبيل على الجنائي، القانون في. القسري الزواج بطالإل الجنائي والقانون

ا و. الجنسي االستغلل أو االعتداء،أو  التهديدات، إطلق أو الوالدين، خطف، أو القسري والحبس الخطف تهمة يواجه  فقا
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 إلى دخولال من –نودائم نومقيم أو نوكندي نومواطن كفلهمي– كندا خارج من جازوأ أيقد يتم منع  الكندية، الهجرة قوانينل
 .احتيالي أو كندية كنديمن  زواجهمأن  مسؤولونال رأى إذا كندا

ا تشريع الكندية الحكومة وضعت ،2014 عام نوفمبر في  ساعدي أو حتفلي"كل من ينص على أن  Bill S-7 تحت اسم اا جديد ا
 .يتزوج ضد رغبته الزواج طرفي أحد أن علمإذا كان ي يكون قد ارتكب جريمة جنائية زواج حفل في" شاركي أو

ا  القسري الزواج ينتهك  على ؤثرت دولية وثيقة هو اإلنسان لحقوق العالمي اإلعلن. اإلنسان لحقوق الدولي القانون أيضا
 ينطرفال من كاملةالو حرةال موافقةفقط في حالة ال الزواجينعقد : "أن على اإلعلن من 2.16 المادةتنص . الكندي القانون

 ".المقبلين على الزواج

ا  كنداتلتزم   حالةتعلق بت قد أحكام عدةهي تتضمن و الطفل، حقوق تحديداا  االتفاقية هذه تناولت ، حيثالطفل حقوق اتفاقيةبأيضا
 :الزواج على الطفل إكراه

 .مشروعة غير بصورة عودتهم وعدم الخارج إلى األطفال نقل لمكافحة تدابير األطراف الدول تتخذ: 11 المادة

 جميع في بحرية اآلراء تلكعن  التعبير حق الخاصة آرائه تكوين على القادر للطفل األطراف الدول تكفل: 12المادة 
ا  الواجب االعتبار الطفل آراء وتولي الطفل، تمس التي المسائل  .ونضجه الطفل لسن وفقا

 الطفل لحماية الملئمة والتعليمية واالجتماعية واإلدارية التشريعية التدابير جميع األطراف الدول تتخذ: 19المادة 
 إساءة أو همالاإل على المنطوية المعاملة أو اإلهمال أو العقلية أو البدنية اإلساءة أو الضرر أو العنف أشكال كافة من

 الوصي أو( الوالدينأو ) ينلداالوأحد  رعاية في هوبينما  الجنسية، اإلساءة ذلك في بما االستغلل، أو المعاملة
 .الطفلة برعاي يتعهد آخر شخص أي أو عليه، (القانونيين األوصياء)أو  القانوني

ا  تناولت كندا، وصدقت عليها وقعت التي ،(CEDAW) المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية  الزواج أيضا
 :القسري

 األمور كافة في المرأة ضد التمييز على للقضاء ةلئمالم التدابير جميع األطراف الدول تتخذ. 1 (:1)16المادة 
 :والمرأة الرجل بين المساواة أساس على تضمن، خاص وبوجه ية،سراأل والعلقات بالزواج المتعلقة

 الزواج؛ عقد في الحق نفس( أ)
 الكامل. ]...[ الحر برضاها إال الزواج عقد عدم وفى الزوج، اختيار حرية في الحق نفس( ب)

 ،الزواج عقود وتسجيل ،الزواج لسن األدنى والحد ،بالزواج الرضا بشأن 1962 سنة اتفاقية على كندا توقع لم ذلك، ومع
ا  نصت يتالو  .الطرفين كل من ةحرو كاملة بموافقة ينعقد أن يجب الزواج أنعلى  أيضا

 حقوق مجلس اعتمد. القسري والزواج األطفال زواج نهاءإل يدعو المتحدة مملألاا قرار وزامبيا كندا تقدم ،2013 عام في
 والزواج األطفال زواج أنب القرار يوضح. العالم أنحاء جميع في بلداا  100 من أكثرشارك في رعايته و هذا القرار اإلنسان
ا يعتبران  القسري  .الشباب وتعليم صحة على السلبية هماثارنظراا آل اإلنسان حقوقل انتهاكا

 (2015 يناير 5 ،زنيكلام" )كندافي  القسري الزواج داخل: رغم إرادتهم"المقالة  أقرا

 مارش لي
 :أسئلة للبحث

 ؟مقبلال زواجهاب هاأمخبرتها أ عندما "لي" الفتاة روشعحقيقة ، ما هي رأيكفي  .1
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ممن جاءت و التي تعرضت لها الضغوط هي ما ؟علمت به أن بعد الزواجاجتازت هذا  "ليأن " تعتقد لماذا .2
 ؟هذه الضغوط

 زوجها؟ من الطلقتحتاج "لي" الموافقة للحصول على  منم .3
 الكنيسة؟مسؤولي  إلى رسالتهاعلى رعية الكنيسة  فعل رد كان ماذا .4
 بذلك؟ هاقيامالتي قد تتعرض لها عند  الصعوبات هي ما ؟هامساعدت" أن تلجأ إليه لليالذي تستطيع " من .5

 وا بتريمولكسأنط
 أسئلة للبحث:

 الطريقة؟ بهذه وهاعاملفي رأيك  لماذا تتزوج؟ أن قبل لها هاوأشقائوا والدة أنطكانت معاملة  كيف .1
 الزواج؟ على واأنطإكراه  أسباب بعض ، ما هيرأيكفي  .2
 زواجها؟ واأنط تألغ عندما لها والشرطةوا ة أنطأسر ت معاملةكان كيف .3
 كندا؟ إلى واأنط تجاء لماذافي رأيك،  .4

 "إليزابيث"
 أسئلة للبحث:

 ؟"ليزابيثإ" مجتمع فرادبالنسبة أل لزواجحول ا األساسية التوقعاتذا كانت ما .1
 إنجلترا؟ إلى وصلت عندما" ليزابيثإ"ـ ل حدث ذاما .2
 ؟اتزوجي لم ولماذا" ليزابيثإ" خطيب مع حدث ذاما .3
 خطيبها؟ سلوك من تاشتك عندما" ليزابيثإ" مجتمع أفراد كان رد فعل كيف .4
 ساعدها؟من الذي و ،عمن يساعدها" ليزابيثإ" بحثت كيف .5
 لها؟" ليزابيثإ" والديكانت معاملة  كيف .6

 (2012 أونتاريو، في اآسي جنوبل القانونية عيادةال) الزواج علي   وإذا ومتى من: خياري هذا: الرواية أقرا
 بشكل الرواية ركزتو ،(SALCO) أونتاريو في آسيا جنوبالقانونية ل عيادةال أصدرتها مصورة رواية يه "خياري هذا"

 نزماكلي كتاب في أعله المذكورة تالحاال ةدراستوضح  كماو. آسيا جنوب مجتمع في القسري الزواج من أمثلة على خاص
 جميع في يحدث القسري الزواجفإن  ،عديدةال خرىاأل موثقةال حاالتالو" كندافي  القسري الزواجداخل : همرغم إرادت"

 .والمناطق واألديان الثقافات

 و"سام" ،عاما   17مايا، 

 أسئلة للبحث:

 تجربتها؟ عن المتضاربة المشاعر هذه مثل مايا دىل لماذا .1
 ؟مايا والدي اهتماماتهي  ما .2
 نفسها؟ هي تكون أن يمكن كيفو والديها؟و مايا اهتمامات ومعتقدات ختلفت أن يمكن كيف .3
 الزواج؟هذا  إتمام غير مايا خيارات هي ما .4
ا  مايا تتخلى أن يمكنهل  .5  1والديها؟ رعايةعن  قانونيا
 ؟لمساعدتها مايا الذي تستطيع أن تلجأ إليه من .6

                                                                 
 ."التحرر"هذه المعلومات متوفرة في ورقة  1
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 وشيال ،عاما   18كارين، 
 أسئلة للبحث:

 والديها؟تختلف في الرأي مع  شيلكانت  لماذا .1
 حدث؟ وماذا باكستان إلى شيل والداهما أخذ لماذا .2
ا  18 بلغت عندما والديها مع كارين لعلقة حدث ذاما .3  ؟عاما
 تنفيذها؟ على ساعدها الذيمن و كارين التي وضعتها خططال هي ما .4
 ؟القانونية كارين حقوق هي ما .5
ا  15تبلغ فعلا  كارين أن فترضلن .6 ا  18 من بدالا عاما . لزواجل والديها من الضغط نفس من عانيت توكان ،عاما

ا  آخر بلد إلى الصطحابها نايخطط اأنهم أخبراها كارينأن والدا  لنفترضو  هابخطيب لتقيتس حيث ،قريبا
ا  15 العمر من البالغة كارين هتعاني قدفيما  رأيكهو  ما. شيل شقيقتها مع هفعل ما غرار على ،وتتزوجه  ؟عاما

 آش

 أسئلة للبحث:

 يتزوج؟ أنرغبة والدي آش في  أسباب بعض ، ما هيرأيك في .1
 ؟افعلهم رد كان وماذا الجنس مثلي انهآش اكتشف والدا  كيف .2
ا  والدا آش مارس كيف .3  ج؟يتزومن أجل أن  عليه ضغوطا
 ؟ته في الزواجرغب عدم رغم نهايةال فيتزوج آش  لماذا، في رأيك .4
 ؟كان رد فعلها وكيف الجنس مثلي أنه زوجته آش خبرأ لماذا .5
 ؟ه ذلكساعدفي رأيك  كيف وزوجته؟ هوأن تطلقا  بعدعليها آش  حصلمساعدة التي ال نوع يه ما .6
 ؟اآلخرين والشباب كارين مع شاركهاأن ي يمكنو تجربته من ها آشتعلمالتي  المستفادة الدروس هي ما .7

 القسريالزواج  إبطال

 الطلق يخضع. الطلق على الحصول خيار لديه اآلخرين، المتزوجين األفراد جميع مثل الزواج، علىتم إكراهه  الذي الفرد
. قد انهار زواجال أن ثباتإ هو الطلق على للحصول الوحيد الشرط ،الطلق قانون بموجب. االتحادي الطلق قانونألحكام 

 :التالية المعايير أحديتحقق  أن يجب ،قد انهار زواجأي  أنثبات إلو

 .عام لمدة منفصلينيعيشان الزوجان  .1
 .عقلية أو بدنية قسوةالزوجين عامل اآلخر بأحد  .2
 .الزنا ارتكب قدأحد الزوجين  .3

ا  هيمكن قسريال زواجاللعقد تم إكراهه  الذي الفرد  من الزواجإبطال  عند. الزواج هذا بطالإل المحكمةاللجوء إلى  أيضا
وما كان ينبغي باطلا  كان القانون بموجب ألنه ،قطلعلى اإل تمي لم الزواج هذا أن لو كما التعاملكون ي القانونية، الناحية

ا عتبر يفي نفس الوقت لكنه و الزواج ينهي الطلق ألن الطلق، عن يختلف وهذا. من البداية عقده بأن تبين  وثيقة أيضا
 .أصلا  زواجيوضح بأنه لم يوجد  "تخيلي قانونيوضع " خلقإلى  اإلبطالؤدي يو. ينمتزوج سابق وقت فيالطرفين كانا 

 جينالزوقد يقدم أحد  المثال، سبيل على. الزواج على وافقي لم نهأ يثبت أن الفرداستطاع  إذا اإلبطال على محكمةال توافق قد
ا كان  الفرد أن يعني ضغطتحت . ضغطتحت  تزوج نهتثبت أ أدلة  اذا عواقبال من ىيخش كان أنه لدرجة الزواج على مكرها

 .بحرية الزواج على وافقفإنه لم ي ،ضغط تحتالفرد  تزوج إذا. الزواج على وافقي لم

 .الطلق إجراءات من بكثير أصعب اإلبطال إجراءات أنوضح بن أن المهم من ذلك، معو
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 )العريس( ضد إيه إس)العروس(  إيه إس

ا  16العمر إيه إس )"إيه"( من تبلغ   هاأم من لضغوط ت "إيه"تعرض. أونتاريو في هاأم وزوج هاأم مع عيشت توكان ،عاما
ا . كندا إلى مؤخراا قد وصلت "إس" و. "إس" من تتزوجمن أجل أن ها أم وزوج  ها أنأم وزوج هاأخبرتها أم ،"إس"ـل وفقا

 تلقيانسي اأنهمكما أخبرا "إيه" . بذلك القيام همكنيحتى أن يتزوج "إيه" من الضروري و كندا، في يعيش أن يريد" إس"
 كنت لم التي لطيفةال شياءاأل ننال كل ما نتمناه من أن نايمكن"قاال لها، و ،"إس" من الزواج على هاوافقتمقابل م دوالر 2,000

 الضغط في ااستمر املكنهو الزواج، تريد ال نهامراراا بأ والديهاوقد أخبرت "إيه" ". المال هذا كلباستخدام  قبل من لدينا
 وهذا ،عليها أمها زوج الجنسية من اتعتداءاال منسجل وجود  بسبب الضغط هذا من خاص بشكلكانت "إيه" تخشى  .عليها
 .مرعايتهأخذها في  سابق وقتفي  األطفال مساعدة جمعية من يتطلبكان 

ا  16 العمر تبلغ من ألنهاو. هاميلتون فيفي النهاية، تزوجت "إيه" من "إس"  ا  كانفقد  فقط، عاما  هاأم وزوج هامن أم مطلوبا
ا  ،هماجازوإتمام  من الرغم علىو. زواجها على الموافقة  لقاتتقم بينهما ع ولم أبداا  فلم تتمكن "إيه" و "إس" من العيش معا
 .زواجها إلبطال المحكمةلجأت "إيه" إلى و كندا "إس" غادر الزواج، من وجيزة فترة بعد. جنسية

قد و. جتتزو من أجل أن هاأم وزوج هاأم ضغوط وجه في الصمود على قادرة تكن لم أنها تثبت للمحكمة أدلة "إيه" قدمت
ا  ديتهد طابع تذا كنت لم طوالضغ بأن اعترفت  طوالضغ على لتغلبل ةهلياأل أو القدرة لديها أنب تشعر لم ذلك، رغمو. جسديا

 ."إس" تتزوجمن أجل أن تعرضت لها منهما التي 

 في كوستا دا مينديز قاضيال وقال. تحت ضغط تزوجت ألنها ،"إيه" عن نيابةإبطال الزواج  كوستا دا مينديز القاضي قرر
 :يلي ما قراره

 تتحقق لم وإذا ،موافقةال بطلي قد كراهاإل. ي الزواجطرف من طرف كل موافقة على صحيحال زواجال رتكزي"
 طغىي الذي يمكن أن سلوكالو مختلفة، بطرق كراهلإل الناس مختلف يستجيب قد. صحيحال زواج يتحقق الال موافقة،ال

، أو لم يتم تم قمع إذا يهم، لف بالتاليو. شخص آخر تفكير على التأثير نفسله  يكون ال قد معين شخص تفكير على
. الدعوى ةصاحبل ذهنيةال حالةال باألحرى هي المسألة ؛قوة العزيمةدرجة معقولة من لديه  شخص إرادة قمع،

إلى  ى ذلكأدبحيث اإلكراه تحت الضغط و الدعوى ةصاحب تفكير ه تم قمعأن إثبات يجب ،ضغطال إلقرار بوجودل
 . ...ختيارغياب حرية اال

ا أساس. الضغط أو اإلقناع أو الخوفعن طريق يتولد  قدف مختلفة؛ أشكاالا  أو اإلكراه القمع تخذي أن يمكن  هي المسألة ،ا
 الظروف جميع في النظر المحكمة تقرير يتضمن. للمحكمة يةواقع لةشكم يثير وهذا ،هذا القمع أو اإلكراه درجة

 الوقت ومرور ،هاوضعف عاطفيةال تهاحالو نضجهاو صاحبة الدعوى سن ذلك في بما ،المتعلقة بالقضية والملبسات
ا  نيالطرفوإقامة  الزواج إتمامبغض النظر عن  الزواج، ومراسم باعتباره ضغط المزعوم السلوك بين زوج ك معا

تفكير صاحبة الدعوى  على يؤثر أن اإلكراه طالما. بطالاإلإقامة دعوى و الزواج مراسم بين الوقت ومرور وزوجة
ا  بالضرورة إذن القوة البدنية ليست ،بالطريقة المذكورة  اا عنصر ليس القوة هذه مثل خطر وكذلك ،عنصراا أساسيا

ا، وكذلك ضروري  ".السلوك هذا مصدرا
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 أسئلة للبحث:

 ؟"ضغطتحت "لمصطلح  كوستا دا مينديز كان تعريف القاضي كيف .1
 ما في النظر عند ةمهمعلى أنها  كوستا دا مينديز ذكرها القاضي التي الثمانية الظروف أو المعايير هي ما .2

 ؟أو اإلكراه لقمعل هزواج في قد تعرض الفرد كان إذا
 ال؟ لم أو لماذا المحكمة؟ قرار على توافق هل .3
ا  16 من تبلغ من العمر أكثر" إيه" تكان إذا .4  ال؟ لم أو لماذا المحكمة؟ قرار سيتغير هلفي رأيك،  ،عاما

ا " إيه" طلبت .5 ا ب يصدر أن ،اإلبطال على القاضي وافقي لم إذا ،للمحكمة التماسها في أيضا د ذكر وق. الطلقحكما
 ذلك، ومع. سنة من ألكثر منفصلين اعاش قد الطرفين ألن الطلقسيوافق على  كانأنه  حكمه في القاضي

بالنسبة كل منهما  مزايا هي ما الطلق؟ من بدالا  فضلت "إيه" اإلبطال لماذافي رأيك، . ت "إيه" اإلبطالفضل
 ؟آلخرل
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 التحرر أو ترك المنزل
 

إن العيش في منزل الوالدين قد يمثل شئ من الصعوبة لألطفال والمراهقين، وفي الكثير من الحاالت، قد تكون الصعاب في 
البيت مؤقتة ويمكن التعامل معها بأساليب عديدة مثل: النقاش مع األشخاص الذين تعيش معهم؛ وضع الحدود والقواعد في 

الت االستثنائية، يمكن أن يكون العيش في المنزل غير محتمل أو حتى خطراً. المنزل؛ زيارة مرشد/استشاري. في بعض الحا
هذه الورقة تستعرض الطرق العديدة التي يمكن فيها للقاصرين المقيمين في كندا التحرر من سيطرة ورقابة آبائهم أو 

ي اإلطار القانوني الذي ينطوي عليه بينما تقرأ هذه الورقة، يرجى التفكير فاألوصياء عليهم أو بمعنى آخر، طلب "التحرر". 
 التحرر بالنسبة لصغار السن واألسرة ولماذا يتغير دور الحكومة في ضمان صالح الشباب حسب سنهم. 

 
يشار غالباً إلى عملية التقدم بطلب للمحكمة للتحرر من سيطرة ورقابة الوالدين بـ"التحرر". بالرغم من أن بعض الواليات 

األمريكية بها إجراءات "التحرر"، إال أن معظم المناطق في كندا ليس بها قوانين تتعلق بالتحرر. في  في الواليات المتحدة
الواقع، تعتبر كيبيك المقاطعة الوحيدة في كندا التي تسمح للقاصرين بالتقدم إلى المحكمة بطلب التحرر من الوالدين ويتم 

 .1ناك أسباب جدية تبرر هذا الطلبالموافقة على طلبات التحرر فقط في حاالت خاصة حيث ه
 

 دراسة حالة
 

، كان طارق ينسجم جيداً مع والديه، إال أنه 14عاماً ويقيم في ماركهام مع والدته ووالده. حتى سن  16طارق يبلغ من العمر 
مؤخراً، بدأت عالقة طارق بوالديه في التدهور إلى درجة جعلت طارق يبغض العودة إلى المنزل من المدرسة، فوالدة طارق 

تهك خصوصيته باستمرار، فهي مثالً تتصنت على محادثاته الهاتفية وتقرأ رسائل تريد أن تعرف كل شئ يفعله طارق وتن
وكانا يتشاجران بصفة مستمرة. طارق ووالده ال يتشاجران كثيراً ولكن طارق بريده االلكتروني ورسائله على الفيسبوك. 

أنه ال يحتمل التواجد في البيت وبدأ يفكر يجده بعيداً وصعب الحديث معه. طارق لم يعد يخبر والديه الكثير وبدأ في الشعور ب
في ترك المنزل ويؤيده أصدقاؤه في ذلك. صديق طارق المقرب، كرتيس، أخبره بأن عمه يمتلك شقة يمكنه تأجيرها لطارق. 

لم يناقش طارق هذا الموضوع بعد مع والديه ولكن في ضوء شخصية والدته المسيطرة، فإن إمكانية سماحها له باالنتقال 
 رج المنزل تعتبر في عداد المستحيالت. خا
 

 لم يقرر طارق بعد ما يريد فعله، ولكنه يعلم أنه يرغب في الحصول على بعض االستقاللية من والديه. 

 
 
 

 ترك وصاية اآلباء
 

سنة أو أكبر يمكنهم االنسحاب من  16بالرغم من أن القاصر ال يمكنه طلب التحرر في أونتاريو، إال أن القاصرين في عمر 
من قانون إصالح حقوق األطفال. ما المقصود باالنسحاب من سيطرة الوالدين؟  65سيطرة ورقابة الوالدين بموجب القسم 

ي أي وقت أن يقرروا مغادرة منزل األسرة والعيش مستقلين على الوالدين، يمكنهم ف 16هذا يعني أن القاصرين فوق سن 

                                                                 
حالة عدم إعطاء موافقتهما أمثلة على "األسباب الجدية" التي من شأنها إجازة طلب التحرر تتضمن الظروف حيث توجد صعوبة في تحديد مكان الوالدين أو أحدهما أو في   1

 التوقيع على عقد إيجار شقة دون تدخل اآلباء.  لطلب سليم ألسباب غير مبررة أو معقولة أو في حالة كان من الضروري للقاصر أن يبدأ العمل أو أن يكون قادراً على

 أسئلة للبحث:
 ما الخيارات أمام طارق بخالف االنتقال للسكن خارج المنزل؟ .1
 هل يمكنه "تحرير" نفسه من والديه؟ .2
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دون الحاجة إلى الحصول على إذن من والديهم أو المحكمة. ضع في االعتبار أن سواء غادرت منزل األسرة أم ال، فإنك 
 من المدرسة الثانوية. أو حتى تتخرج  18ملزم بموجب القانون في أونتاريو بالذهاب إلى المدرسة حتى بلوغك سن الـ

 
إن فكرة مغادرة المنزل قد تبدو مغرية لطارق في دراسة الحالة المذكورة سابقاً، إال أنها تنطوي على عقبات مادية كبيرة. 

( من قانون األسرة يلزم كل أب/أم بتقديم الدعم البنهما/ابنتهما غير المتزوج)ة( حتى يصل 1)31على سبيل المثال، القسم 
ً مثل طارق  17أو  16. ورغم ذلك، إذا قام شخص في عمر 18بنه إلى سن االبن/اال باالنسحاب من سيطرة ووصاية  طوعا

والديه بمغادرته المنزل، إذن، لن يكون والدا طارق ملزمين بتقديم الدعم المادي له. بمعنى آخر، يجب على طارق االعتماد 
أو أكبر بموجب  16أونتاريو أن يرفض تأجير شقة لقاصر في سن  على نفسه مادياً. إضافة لذلك، ال يمكن لصاحب عقار في

مجموعة قوانين حقوق اإلنسان في أونتاريو، إذن كيف سيتمكن طارق من دفع اإليجار ونفقات طعامه وغيره من االحتياجات 
 األساسية؟ 

 
في العديد من المقاطعات، قد يكون طارق مؤهالً لتلقي معونة اجتماعية بعد مغادرته المنزل، ولكن هذا يعتمد على سنه 
والظروف المحددة  والخاصة بحالته. في أونتاريو، تقدم المعونة االجتماعية من خالل هيئة تُدعى "أعمال أونتاريو" أو 

Ontario Works شهرية للمساعدة في تغطية التكاليف المتعلقة باالحتياجات األساسية بما في  ويتم تقديمها في شكل أقساط
ولكن قد  16ذلك المأوى والطعام. يجوز للشخص أن يكون مؤهالً لتلقي المعونة االجتماعية في أونتاريو بعد بلوغ سن 

يش في البيت أو أن هذا الشخص يحتاج الشخص أن يثبت أوالً أن والديه غير قادرين أو غير راغبين في دعمه أو تركه يع
 يعاني من إساءة جسدية أو عاطفية أو اعتداء جنسي في البيت. 

 
، لن يحق له الحصول على المعونة االجتماعية وسوف 16باإلضافة لذلك، إذا رغب طارق في مغادرة المنزل قبل بلوغ سن 

 "16ألطفال دون سن تكون خياراته محدودة كما سنناقش الحقاً تحت قسم "حماية األطفال، وا
 

 ماذا يُقصد باالنسحاب طوعاً من سيطرة ووصاية الوالدين؟
 

 ليتورنو ضد هاسكل ¾
 

عاماً نفسه في مأزق كبير حيث عليه أن يختار بين اإلقامة مع والدته وزوج أمه  16وجد سكوت هاسكل، البالغ من العمر 
المدمن على الكحول أو مغادرة المنزل واالعتماد على نفسه بالرغم من إمكانياته المادية المحدودة. قبل عامين، انفصل والداه 

على ابنه وبالتالي انتقل سكوت لإلقامة معه، إال أن سرعان ما  الحضانةلد سكوت عن طريق الطالق وقد تقرر إعطاء وا
تزوج كل من والديه مرة أخرى وبدأ سكوت في الشجار مع والده وزوجة أبيه، ثم ذهب ليقضي عطالت الصيف مع والدته. 

ه بالعودة وأوضح للجميع بأن سكوت عندما حاول سكوت العودة إلى منزل أبيه قبل بدء العام الدراسي، رفض والده السماح ل
 غير مرحب به في منزله تحت أي ظروف. 

 
انتقل سكوت للعيش مع والدته وزوجها الجديد. تقدمت والدة سكوت بطلب الحضانة وقد وافقت المحكمة على طلبها ومنحتها 

حضانة ابنها، إال أن زوج أمه الجديد كان يعاني من مشكلة اإلدمان على الكحول وسرعان ما وجد سكوت نفسه ال يحتمل 
شهادتها قائلة أن األوضاع غير محتملة بالنسبة لسكوت وتتسبب له في ضرر العيش في هذا المنزل. وقد أدلت والدة سكوت ب

، انتقل سكوت للعيش خارج المنزل وأقام مع زوجين كبيرين في السن وكان يدفع لهما مبلغاً أسبوعياً 16نفسي. في سن الـ
 عن تأجير الغرفة واإلقامة )الطعام(. 

 
بعد حصوله على  12معيشية، استمر في الذهاب للمدرسة ودخل الصف بالرغم من جميع هذه المشاكل في أوضاع سكوت ال

 درجات عالية وعمل في وظيفة خالل فصل الصيف. 
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والدة سكوت القرار. وخالل نظره في مسألة  خالل المحاكمة، أمر القاضي كل من الوالدين بدفع نفقة لسكوت وقد عارضت
على األحكام التالية من قانون إصالح األسرة في  القاضي كليمنت طلعإذا كان ينبغي لوالدة سكوت مواصلة دعمه مادياً، ا

 ( من قانون األسرة(:2( و)1)31أونتاريو )حالياً القسم 
 

( كل من الوالدين ملزمان، حسب أقصى حد إلمكانية كل من الوالدين، بتقديم الدعم، حسب الحاجة، لطفلهما غير 1)
 عاماً. 18المتزوج والذي يكون دون سن 

أو أكبر والذي يكون قد انسحب من سيطرة  16( عاليه ال ينطبق على طفل في عمر 1( االلتزام بموجب البند )2)
 (.2)31، قسم R.S.O. 1990, c. F.3ووصاية الوالدين. 

ودفعت والدة سكوت بأنه حيث انسحب سكوت من سيطرة ووصاية الوالدين، فإن الحكم/البند الثاني ينطبق وفي هذه الحالة، 
فهي غير ملزمة بدعمه مادياً، إال أن القاضي كليمنت لم يتفق معها. في ضوء الغرض والفلسفة التي ينطوي عليها القانون، 
 قام بتفسير التشريع بشكل مختلف وقرر أنه رغم انسحاب سكوت بالفعل من وصاية الوالدين، إال أنه لم يفعل ذلك "طوعاً".

لصعبة التي واجهها في كل من منزلي والديه. وألن األمر ال يبدو وأن سكوت قد لقد اضطر إلى فعل ذلك نظراً للظروف ا
 . 18انسحب "طوعاً" من وصاية والديه، فإن والديه الزاال ملزمين بدعمه مادياً حتى بلوغه سن 

 الوالدين:استعرض القاضي كليمنت األحكام ذات الصلة تحت قانون األسرة وما المقصود باالنسحاب من وصاية  في قراره،

( من 2)31بموجب القسم [ 16المقصود بمفهوم "االنسحاب من وصاية الوالدين" في سن في رأي هذه المحكمة، 
هو االنسحاب "الطوعي" وحرية االختيار للطفل بقطع الروابط األسرية واالنطالق لبدء حياته المستقلة  ]قانون األسرة

ل إرادته الشخصية، يتحمل الطفل المسؤولية عن دعم نفسه وتوفير اعتماداً على نفسه. عند اتخاذ هذا القرار بكام
احتياجاته الخاصة. إنه قراره الذي اتخذه بكامل حريته وإرادته لالستقالل عن أسرته. بمجرد اتخاذ هذا القرار طوعاً 

مسؤولية وعن طيب خاطر وبمجرد تقبل الطفل للمسؤولية، فإنه يتم بناء على ذلك قطع الكيان األسري وتتوقف 
 الوالدين عن دعم الطفل. 

 
إذا اضطر الطفل لالنسحاب من وصاية الوالدين بسبب تعرضه لإلساءة العاطفية أو الجسدية في المنزل بسبب 

يمكن تحليل وتفسير هذه الحاالت من الظروف الواقعة في المنزل، إذن فالبتأكيد ال يمكن إجباره على البقاء هناك. 
خالل مصطلح االنسحاب "البنّاء" من وصاية الوالدين. إن اختيار االنسحاب والمغادرة لم يتم طوعاً ولكن بحكم 

 الضرورة لضمان مصلحة الطفل الجسدية والنفسية. 
 

الحالة وحرصاً على المصلحة العامة ال يستطيع فيها الطفل والوالدين التعايش سوياً وفي تلك سوف يكون هناك حاالت 
 عند آخر مكان في اإلقامة إلى الطفل بدفع كالهما أو الوالدين أحد يقوم سوف للكيان األسري وربما بموافقة الطفل،

 ، وال يعد ذلك انسحاباً بالمعنى المقصود في القانون. 16 سن بلوغ
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 اختيار أي من الوالدين لإلقامة معه/معها

 
صعباً وحيث أن سلوك والدته لنفترض أن والدي طارق قررا الطالق، وقرر طارق أن االنتقال للعيش بمفرده سيكون أمراً 

المنتهك لخصوصيته والمتحكم كان أكثر ما يقلقه في المنزل، فإنه يرى أن أفضل خيار أمامه هو اإلقامة مع والده حتى 
 تخرجه من المدرسة الثانوية وبدء العمل. هل يمكن لطارق اختيار مع من سيعيش؟ 

 
لطفل وخياراته كجزء من قرار المحكمة حول أفضل فائدة ومصلحة إذا أُحيل الموضوع للمحكمة، سوف يتم اعتبار رغبات ا

( من قانون إصالح حقوق األطفال(. كلما كان الطفل أكبر في السن، كلما أخذت المحكمة رغباته 1)24الطفل )بموجب القسم 
اضي الذي سيتخذ القرار، وخياراته في االعتبار. ويجوز أيضاً للقاضي تعيين محامي لألطفال لتمثيل الطفل ورغباته أمام الق

 ولكن القاضي هو صاحب القرار األخير في كل األحوال. 
 
 

 16حماية األطفال، واألطفال دون سن 
 

وتشعر أنك ال تستطيع العيش في المنزل؟ في أونتاريو، القوانين المتعلقة بحماية الطفل تسمح  16ماذا لو كنت تحت سن 
. 16للحكومة بالتدخل في حالة عدم قدرة الوالدين على توفير أدنى مستوى من الرعاية والعناية لألطفال أقل من سن 

من قانون خدمات الطفل واألسرة. في تلك  3لديهم بموجب الجزء يمكنهم طلب الحماية من وا 16القاصرون دون سن 
وأخذ الطفل تحت رعايتهم  بالتحقيق في اإلدعاءات Children’s Aid Societyتقوم "جمعية مساعدة األطفال"/الحالة، 

ل في "دار عند الضرورة، وعندئذ تتولى جمعية مساعدة األطفال مسؤولية توفير الرعاية المؤقتة للطفل مثل وضع الطف
رعاية" أو "دار مجموعات"، أو ضمان قيام شخص أو أسرة بكفالة الطفل ورعايته. يجوز أيضاً لجمعية مساعدة األطفال أن 

 تقوم باالتصال بأقارب أو أصدقاء األسرة القادرين على رعاية الطفل. 
 

الطفل تحت رعاية الحكومة الدائمة ويتم  في حالة عدم إمكانية إرجاع األطفال إلى والديهم بعد فترة من الوقت، قد يدخل
. بمجرد أن يصبح الطفل تحت وصاية الدولة، crown wardـ"قاصر تحت وصاية الدولة" أو اإلشارة إليه بناء على ذلك ب

 سوف تسعى جمعية مساعدة األطفال في العثور على أسرة لتتبنى الطفل في منزلها.  
 

( يحتاج إلى الحماية في 16فإن "الطفل" )الُمعّرف كقاصر دون سن  الطفل واألسرة،( من قانون خدمات 2)37وفقاً للقسم 
 الحاالت التالية:

 
a)  عانى الطفل أو ُمعّرض لخطر المعاناة من الضرر الجسدي بسبب اعتداء أحد الوالدين أو بسبب إخفاق الوالدين في

 التصرف.

 أسئلة للبحث:
و"االنسحاب البنّاء"؟ ولماذا يعد الفرق مهماً بالنسبة للمحكمة؟ كيف ينطبق ما الفرق بين "االنسحاب الطوعي"  .1

 ذلك على حالة سكوت؟
إذا قرر طارق االنتقال لإلقامة خارج المنزل، هل تُفسر حالته بأنها انسحاب طوعي أم بنّاء؟ هل سلوك والدة  .2

 طارق في مثل قسوة/تطرف سلوك والدي سكوت؟
يتم اعتبار االنسحاب من وصاية الوالدين انسحاباً طوعياً؟ وفي المقابل، كيف يبدو ما األوضاع التي في ظلها لن  .3

 االنسحاب الطوعي أو ما األوضاع التي تميز االنسحاب الطوعي؟
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b) من قبل أحد الوالدين أو من قبل شخص آخر تحت  تعّرض الطفل أو ُمعّرض لخطر التحرش أو االستغالل الجنسي
 علم الوالدين أو في حالة ضرورة علمهم بوجود هذا الخطر وإخفاقهم في حماية الطفل.

c)  فشل أحد الوالدين في توفير أو السماح بالعالج الطبي والرعاية الطبية الالزمة لعالج الضرر البدني أو المعاناة
 آثاره.  البدنية أو الوقاية منه أو تخفيف

d)  عانى الطفل أو ُمعّرض لخطر المعاناة من الضرر العاطفي الناتج عن أفعال أحد الوالدين أو فشلهم في التصرف أو
 إهمالهم.

e) .عانى الطفل من الضرر العاطفي مع فشل الوالدين في توفير أو السماح بالعالج لعالج الضرر أو الحد من آثاره 
f) الوالدين أو عدم تواجدهم للقيام بمسؤوليتهم كآباء ولم يقدموا بديالً لرعاية  تم التخلي عن الطفل أو في حالة وفاة

 الطفل أو الطفل تحت رعاية سكنية مع رفض الوالدين أو عدم قدرتهما على مواصلة رعاية الطفل.
g)  وقام بقتل شخص آخر أو إلحاق إصابات بالغة به أو إلحاق ضرر جسيم بممتلكات شخص  12الطفل أقل من سن

 مع قيام الوالدين بالمشاركة في ذلك بشكل ما.  آخر
h) .عدم قدرة الوالدين على رعاية الطفل وموافقتهم على وضعه تحت الحماية 

 
كما هو الحال مع القرارات التي تنطوي على مسائل الحضانة والوصول والوصاية، سوف تتخذ المحكمة قراراً حول حماية 

 للطفل.  أفضل مصلحةالطفل استناداً إلى 
 
 

 
للقاصرين دون سن عاماً مع الوضع القانوني  18-16كيف تقارن الوضع القانوني للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 

 عاماً؟ 16
 

األجزاء المذكورة عاليه، فإن الخيارات المتاحة لمغادرة المنزل يمكن أن تكون صعبة ويعتمد ذلك على السن كما أوضحنا في 
سنة أو أكثر، يمكنك االختيار بين  16سنة. تذكر مما سبق أنه إذا كنت بالغ من العمر  16ما إذا كنت فوق أو تحت 

أنك غادرت البيت طوعاً بموجب القانون )بدالً من اضطرارك  االنسحاب من وصاية الوالدين وطلب الحماية. إذا تم اعتبار
إلى ترك المنزل، كما في حالة سكوت في قضية ليتورنو ضد هاسكل(، إذن لن يحق لك الحصول على أي دعم مادي من 

الحالة فأنت والديك. ورغم ذلك، يمكنك التقدم بطلب مساعدة اجتماعية لتوفير الدعم المادي الحتياجاتك األساسية، وفي هذه 
تحتاج إلى إثبات أن العيش في المنزل أو تلقي الدعم المادي من والديك هو أمر صعب أو مستحيل. إذا تلقيت مساعدة 

 اجتماعية بالفعل، فقد يكون المبلغ الذي تتلقاه ليس مبلغاً كبيراً. 
 

لة لالنسحاب طوعاً من وصاية والديك. بدالً عاماً، فإن القانون ينص على أنك ال تملك األهلية أو الوكا 16إذا كنت أقل من 
من ذلك، إذا كنت ال تستطيع العيش في المنزل بسبب سوء المعاملة أو عدم قدرة والديك على توفير مستوى الرعاية 

إلبالغ مرشد ديني أو غيرهم من األشخاص البالغين الذين تثق بهم لاألساسية، فيمكنك عندئذ اللجوء إلى معلم أو شرطي أو 
ن المشكالت التي تواجهك، كما يمكنك أيضاً االتصال بجمعية مساعدة األطفال بنفسك، وبذلك، يمكن لجهة حماية األطفال ع

 سيطرة/وصاية والديك.  تحت من إخراجكالمسؤولة التدخل والتحقيق في وضعك مع إمكانية 

 مناقشة
يرجى من الجميع في الصف أو في مجموعات أو كل شخصين مناقشة العوامل المذكورة عاليه التي يجب على  .1

المحكمة النظر فيها عند اتخاذ قرار ما إذا كان الطفل في حاجة إلى حماية. ماذا يعنى كل عامل بالنسبة لك؟ ضع 
  نك التفكير في مثال تنطبق فيه هذه العبارة؟في اعتبارك عبارات مثل "اإلخفاق في التصرف". هل يمك
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لعيش بمفردك. سوف تتولى جمعية مساعدة في حالة إخراجك من تحت وصاية والديك، فأنت لست مستقالً ولن يُسمح لك با

 األطفال المسؤولة مسؤولية التأكد من تلقيك الرعاية المناسبة. 
 

 جمعية مساعدة األطفال في بيل ضد إس. )بي.( ¾
 

من الحمل، وقد هربت من المنزل بعد أن اكتشف والداها  17عاماً وكانت في األسبوع  14كانت "دي" تبلغ من العمر 
 الوالدة وكانت تريد إجهاض الجنين.  كانت "دي" خائفة منموضوع الحمل. 

 
بعد أن غادرت "دي" منزل والديها، قام والداها بالتوقيع على اتفاقية رعاية مؤقتة مع جمعية مساعدة األطفال في بيل وتم 

تفاقية ألن "دي" وضع "دي" تحت رعاية الجمعية. صرحت والدة "دي" بأنه لم يكن أمامها خيار سوى التوقيع على تلك اال
على إقامة "دي" لدى جمعية مساعدة األطفال حتى يتمكنون من رفضت العودة إلى المنزل واإلقامة مع والديها. وقد وافقا 

 إصالح العالقة بينهم ويمكنها إذن العودة إلى منزل األسرة. 
 

دي"، إال أنهما عارضا بشدة فكرة إجهاض بالرغم من أن والدي "دي" قد وافقا على مواصلة جمعية مساعدة األطفال رعاية "
أن  ل بديلح  الجنين، بسبب معتقداتهما الدينية من ناحية )حيث كان والدا "دي" ينتميان للكنيسة الخمسينية(، وقد عرضا ك  

 يقوما برعاية الطفل بعد والدته.
 

لـ"دي" بموجب قانون خدمات الطفل تقدمت جمعية مساعدة األطفال بطلب إلى المحكمة إلصدار أمر الحضانة المؤقتة 
واألسرة حتى يتسنى لها الموافقة على إجهاض الجنين بالنيابة عن "دي". بالرغم من موافقة والدي "دي" على وضع "دي" 
تحت الرعاية المؤقتة لجمعية مساعدة األطفال، إال أنهما طلبا من المحكمة اإلذن لهما باالحتفاظ بحقهما كوالدين في الموافقة 

 .2لى أو رفض العالج الطبي  بالنيابة عن "دي" حتى يتسنى لهما منع اإلجهاضع
 

وقد قُدمت األدلة التي ساقها عدة مختصين محترفين قاموا بتقييم حالة "دي" إلى المحكمة. وصرح أحد األخصائيين 
بيب بأن تلجأ "دي" إلى االجتماعيين بأن "دي" تنتابها الكوابيس حول الوالدة وتظهر عالمات االكتئاب. وقد نصح ط

اإلجهاض مشيراً على وجه التحديد إلى سنها الصغير والخطر الصحي الداهم على الجنين. كما تلقت "دي" مؤخراً العالج 
أخصائي نفسي بتقييم حالة "دي" وتوصل إلى أنها تتمتع لمرض منقول جنسياً والذي قد يشكل خطورة على الجنين. قام 

أو تأرجحاً ال تعاني صراعاً  ضعيفاً. وقد وجد أيضاً األخصائي النفسي أنهاقديرها لألمور لم يكن بمستوى ذكاء متوسط وأن ت
 في الرأي حول قرارها إلجهاض الجنين. 

 
قدمت "دي" إقراراً إلى المحكمة يفيد رغبتها في البقاء تحت رعاية جمعية مساعدة األطفال وكذلك رغبتها في إجراء عملية 

 يضاً برغبتها في التخرج من المدرسة الثانوية لتصبح ممرضة وأن إنجاب طفل لن يتيح لها القيام بذلك.إجهاض، كما أقرت أ
 

ومن الناحية األخرى، رأى والدا "دي" أنه من مصلحة كل من "دي" وطفلها الذي لم تنجبه بعد أن يرفضا منح موافقتهما 
 على اإلجهاض. 

 
هذه خالل عملية اتخاذ القرار، كان على القاضي كارزويك أن يقرر ما إذا عليه اعتبار المصلحة األفضل للجنين. وقبيل 

 . 3 االعتراف بالوضع القانوني للجنينأصدرت المحكمة العليا في كندا عدة قرارات مؤخراً تنطوي على رفض  ،المحاكمة

 اعتبار يستطيع ال وبالتالي القرارات بهذه بالتقيد ُملزم فإنه درجة، أدنى محكمة عن ينوب كارزويك القاضي أن وحيث
 (.الجلسة في قانوني تمثيل أي له ليس والذي) الجنين مصالح

                                                                 
 .( من قانون خدمات الطفل واألسرة1)62تمتلك المحكمة السلطة في اإلذن لوالدي "دي" باالحتفاظ بهذا الحق بموجب المادة   2
 (.1991( و"ر." ضد سوليفان )1989(، وترمبالي ضد دايجل )1989راجع قضية بوروسكي ضد كندا )  3
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اعتبار كيفية الموازنة بين مصالح "دي" ومصالح والديها. راجع قانون بناء على ذلك، لم يكن أمام القاضي كارزويك سوى 
خدمات الطفل واألسرة والذي ينص بوضوح على أن المصلحة األفضل للطفل هي أهم ما يجب أن يؤخذ في االعتبار. وقرر 

ة مساعدة األطفال كارزويك أنه بغض النظر عن رغبات والديها، فإنه في مصلحة "دي" األفضل أن يتم منح جمعيالقاضي 
الحضانة المؤقتة على "دي" وبناء عليه أن يتم إعطاء الجمعية الحق في الموافقة على أي عالج أو إجراء طبي تحتاجه 

 "دي".
 

 
 
 الخالصة

 
حسب السن والظروف التي يمر بها الشخص في المنزل، فإن الخروج عن رعاية الوالدين أو األوصياء يمكن أن يؤدي إلى 
أوضاع مختلفة تماماً وهذه األوضاع تعكس مدى خطورة أو ضرر الوضع في المنزل وكذلك كيفية نظر القانون إلى نضج 

 الشباب ورشدهم في األعمار المختلفة. 
 

، فإن القانون ال يعترف بأهليته لمغادرة المنزل طوعاً أو العيش باستقاللية. في معظم 16خص تحت سن إذا كان الش
الحاالت، فإن القانون ومختلف جهات الخدمات االجتماعية التي تتعامل معها )مثل جمعيات مساعدة األطفال( تنظر إلى 

كنهم االعتناء بك. إذا كان العيش في المنزل يمثل خطورة والديك أو غيرهم من أفراد األسرة على أنهم أفضل وأنسب من يم
كبيرة لمصلحتك، يجوز إلحدى جمعيات مساعدة األطفال إخراجك من تحت رعاية والديك، وعندئذ يتم وضعك في رعاية 

رر مغادرة بينما يمكنك أن تق أحد األقارب أو في "دار رعاية" أو يتم وضعك تحت الرعاية الدائمة للحكومة أو يتم تبنّيك.
عاماً، فإن ترك المنزل يطرح السؤال اآلتي: هل سيواصل والداك دعمك مادياً وإذا لم يفعال ذلك،  16المنزل عند بلوغك 

 نفسك؟  ستعيلكيف 
 

بغض النظر عن سنك، ترك المنزل قد يكون تجربة ُمرهقة ومليئة بالصعاب والعقبات. إن القانون المتعلق بمغادرة المنزل 
ى الدعم المادي قد يكون معقداً حسب الظروف الخاصة بكل شخص. إن التعقيدات في القانون قد تجعل مغادرة والحصول عل

المنزل أمراً صعباً، بل وتطرح أيضاً أسئلة هامة حول نظرة القانون إلى وكالة وأهلية الشباب من المراهقين. أياً كان الوضع 
من المهم التحدث إلى شخص راشد موثوق به أو مؤسسة يمكنها تقديم الذي دفع بشخص إلى التفكير في مغادرة المنزل، 

معلومات ومشورة محددة خاصة بالوضع القائم. هناك عدد من الجهات التي يمكن الرجوع إليها التي تقدم المساعدة إلى 
 الشباب الذين يمرون بتجارب عصيبة في المنزل. 

 
 
 

  

 أسئلة للبحث:
 هل تتفق مع تقييم القاضي كارزويك؟ لماذا أو لم ال؟ .1
  "المصلحة األفضل" لـ"دي" في هذه القضية؟ ماذا عن الجنين؟ حمايةإلى أي مدى تعتقد أنه تم  .2
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 مصطلحات أساسية
 

 التحرر
 مساعدة اجتماعية
 انسحاب طوعي

 انسحاب بنّاء
 نفقة طفل

 قاصر تحت وصاية الدولة الدائمة
 المصلحة األفضل للطفل 



 الطوارئ جهاتو خياراتال: أ الملحق

 لزواجبالفعل كنت خاضعا   إذا أو زوجأن تت أجل من ا  طوضغ تواجه كنت إذا هتفعل أن يمكنكالذي  ما
 قسري؟

 :المنزل في تعيش كنت إذا

 :مثل المجتمع عيادةب االتصال أو جتمايياال رشدأو الم التوجيه مستشار إلى التحدث يمكنك •
o 1-866-999-5329 أو 416-920-1633: يلى االتصال) والشباب لألطفال ةلاالعد، 

 (www.jfcy.org: اإللكتروني موقعال
o الموقع ،416-487-6371: يلى االتصال) أونتاريو في آسيا جنوبل القانونية العيادة 

 (www.salc.on.ca: اإللكتروني
o  الموقع ،234 تحويلة 416-323-9149: يلى االتصال) التذكاريةشليفر  باربراييادة 

 (www.schliferclinic.com: اإللكتروني
 :مثل ،أخرى لمسايدتك يلى أرقام االتصال يمكنك •

o اإللكتروني موقعال ،1-800-668-6868: يلى االتصال) األطفال مسايدة هاتف :
www.kidshelpphone.ca) 

o  (416-314-2447 أو 1-888-579-2888: يلى التصالا) أونتاريو ضحاياخط ديم 
: يلى االتصال تورونتو، في) منطقتكب ةالخاص األطفال مسايدة جمعية يلى االتصال يمكنك •

 (www.torontocas.ca: اإللكتروني الموقع ،4646-924-416
 من 22 فحةص يلى لسالمةل كارين خطة راجع. تضمن سالمتك خطة وضع في ترغب قد •

 .الزواج يلي   ومتى وإذا من: خياري هذا: الرواية

 :الخارج في باإلكراه زوجتتسوف  أنك تعتقد أو ،باإلكراه لخارجل ا  فراسمنت ك إذا

 الكندية للحكومة تابع مكتبب االتصال طريق ين إما الكندية، الخارجية الشؤونفي  ليسجقم بالت •
: الموقع اإللكتروني زيارة خالل من أو الخارج، في
-https://www.voyage2.gc.ca/minroca/mobile/termsandconditions

en.htm .طلبت أن  إذا أو الطوارئ، حالة في فقط الحكومة تتصل بك وسوف مجاني التسجيل
 .وجهتك إلى كوصول يند رسائل ىتلقت

 جواز صفحة من وصورة بك، االتصالين كيفية  معلوماتفيه ب تثق كندا في شخصقم بتزويد  •
 مثل سفرك، ين وتفاصيل ك،ل حديثة وصورة ،كميالد وشهادة التي بها صورتكك سفر

 الطيران ين رحلة معلومات
 االتصال ين معلوماتاحتفظ معك بو الخارج، في الكندية لحكومةتابع ل مكتب أقرب تحديدقم ب •

 به
 الطارئة للظروف المحمول والهاتفمال ال بعضأن يكون معك  حاول •

 :االنترنت يلى إضافية جهات طوارئ

http://www.forcedmarriages.ca/get-: قسري لزواجخاضعا  بالفعل  كنت إذا •
marriage-forced-a-in-am-help/i/ 



: الخارج في كتواجد أثناء طارئة مسايدة إلى بحاجة كنت إذا •
assistance-http://travel.gc.ca/assistance/emergency 

 :بلدكتك مغادربخصوص  المعلومات من مزيد إلى بحاجة كنت إذا •
o والشباب لألطفال العدل بواسطة ديويف :

https://www.youtube.com/watch?v=ez6nT0oLei4 


