معلومات عامة
ترتكز االستفادة من الربامج االجتامعية يف كندا و يف والية كيبيك يف
غالب االحيان عىل معيار إقامة الشخص .هذا يعني أنه ميكن أن نفقد
حقنا يف املستحقات و الخدمات العامة إذا تغيبنا عن البلد أو عن
الوالية لفرتة معينة من الزمن.
تختلف القوانني التطبيقية يف تعريف معيار اإلقامة من برنامج اجتامعي
إىل اخر .هذه الوثيقة تعرض ملخصا ملفهوم اإلقامة بحسب الربامج
االجتامعية الرئيسية.

Le critère de résidence

تقدم هذه الوثيقة معلومات عامة وال تشكل رأيا أو استشارة
قانونية .أنظمة الهجرة إىل كندا وإىل والية كبيبك جد معقدة وتنتج
عنها اشكاالت خاصة يف بعض األحيان ,لذا من الرضوري استشارة
األخصائيني للتأكد من مطابقة املفاهيم العامة لكل حالة عىل حدى.
تم تحديث املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة يف شهر ماي /أيار .2017
مالحظة :صيغة املذكر املستعملة يف هذا النص تدل عىل الذكر
واألنثى معاً.
ملزيد من املعلومات أو للحصول عىل قامئة للموارد ،يرجى الرجوع
إىل الدليل الخاص بالفاعلني االجتامعيني « :مدخل املهاجرين
والالجئني إىل التدابري االجتامعية يف كيبيك» ،متوفر مجانا عىل
املوقع التايلwww.servicesjuridiques.org :

نشكر وزارة العدل بوالية كيبيك (صندوق الولوج للعدالة) عىل مساعدتها املالية.
اآلراء الواردة يف هذه الوثيقة ال متثل بالرضورة آراء وزارة العدل يف والية كيبيك.
هذه السلسلة متوفرة باللغة الفرنسية ,اإلنجليزية ,العربية ,الصينية املبسطة,
الهايتية واإلسبانية وتشمل املواضيع التالية:
•طالب اللجوء يف والية كيبيك
•غري الحائز عىل أوراق اإلقامة يف والية كيبيك
•الالجئ املرفوض يف والية كيبيك
•الحائز عىل ترصيح اإلقامة املؤقتة يف والية كيبيك
•العامل املؤقت والطالب األجنبي يف والية كيبيك
•املقيم الدائم يف والية كيبيك
•الالجئ املقبول يف والية كيبيك
•معيار اإلقامة
اإليداع القانوين 2017
مكتبة وارشيف كيبيك
مكتبة وأرشيف كندا

معيار

اإلقامة
وعالقته باالستفادة من البرامج االجتماعية

اإلقامة الدامئة
قد يفقد املقيم الدائم وضعيته هاته اذا غادر كندا لفرتة من الوقت.
يجب أن يبقى املقيم الدائم يف كندا ملدة سنتني عىل األقل ( 730يوما
متصلة أو غري متصلة) خالل فرتة خمس سنوات.
مخصصات املساعدة اجتامعية
يفقد املستفيد من نظام املساعدة االجتامعية حقه يف االستحقاقات
املالية إذا تواجد خارج والية كيبيك ألكرث من  7أيام متتالية (متصلة) أو
أكرث من فرتة  15يوم مرتاكمة يف الشهر .هناك استثناءات تتعلق بالدوافع
الطبية.
مخصصات املساعدة اجتامعية
يفقد املستفيد من نظام املساعدة االجتامعية حقه يف االستحقاقات
املالية إذا تواجد خارج والية كيبيك ألكرث من  7أيام متتالية (متصلة) أو
أكرث من فرتة  15يوم مرتاكمة يف الشهر .هناك استثناءات تتعلق بالدوافع
طبية.
االستحقاقات األرسية
ليك تستفيد من حقك يف الحصول عىل املخصصات الكندية لألطفال
(املخصصات االتحادية) وعىل مخصصات دعم األطفال (املخصصات
االقليمية) يجب أن تتواجد يف كندا (ويف كيبيك بالنسبة ملخصصات دعم
األطفال ) ملدة نصف السنة عىل االقل ( 183يوما).
السكن
مبدئيا ،ال يفرض عىل اي شخص االقامة الفعلية يف منزله.
استثناء :إذا تغيب الشخص ,الذي يقطن يف مسكن اجتامعي مدعم,
لفرتة طويلة ،ميكن للاملك (مكتب االسكان املحيل) طلب إنهاء عقد
ايجاره إذا ثبت أنه مل يعد يقيم فعليا يف والية كيبيك.

املساعدة القانونية
ميكن للشخص ان يستفيد من خدمات املساعدة القانونية اذا أقام يف
والية کیبیك بطريقة اعتيادية.
ضحايا االفعال االجرامية
یمکن تعويض الشخص ضحية الجرمية من قبل مديرية تعويض ضحايا
االفعال اإلجرامية برصف النظر عن وضع إقامته .ال تتوجب علیه االقامة
يف کیبیك للحصول علی االستحقاقات.
حوادث السري
جميع املقيمني القانونيني يف والية كيبيك مؤمنون من قبل رشکة كيبيك
لضامن السيارات بالنسبة لالرضار الجسدیة بغض النظر عن درجة
مسؤوليتهم يف الحادث و سواء وقع الحادث داخل أو خارج الوالية.
ليك يعترب الشخص مقيام يف والية كيبيك يجب ان يعيش يف الوالية ملدة
نصف السنة عىل االقل (183يوما)  .الشخص الذي يتلقى مخصصات
الرشكة ال تتوجب عليه اإلقامة يف کیبیك ملواصلة تلقي مستحقاته.
االشخاص الذين ال يعتربون مقيمني يف والية كيبيك ،مثل االشخاص
غري الحاصلني عىل أوراق االقامة والسياح ،مؤهلون كذلك للحصول
عىل مخصصات الرشكة فقط فيام يتعلق بحوادث السري التي تحدث
يف كيبيك .يف هذه الحاالت ،يتم االستناد عىل نسبة عدم املسؤولية يف
الحادث (مثال املسؤولية عن نسبة  ٪50يف الحادث).
التقاعد
ميكن للشخص الذي يتلقى معاشا تقاعديا من نظام كيبيك للتقاعد أن
يتوصل مبعاشه حتى لو مل يعد يقيم يف والية كيبيك.
الشخص الذي اقام يف كندا ملدة  20سنة عىل األقل منذ بلوغك  18سنة
مؤهل للحصول عىل املخصصات الفيدرالية الخاصة بتأمني الشيخوخة.
ميكنه أن يتوصل مبعاشه بغض النظر عن مكان اقامته.
ملحق الدخل املضمون هو مبلغ مايل ميكنه ان ينضاف إىل املبلغ الخاص
بتأمني الشيخوخة بحسب الحالة املالية للمستفيد .يفقد الشخص حقه
يف االستفادة من ملحق الدخل املضمون إذا غادر كندا ألكرث من ستة
أشهر.

التأمني الصحي واالدوية
لالستفادة من التأمني الصحي ومن التأمني عىل األدوية ,الذي تسريه
إدارة كيبيك للتأمني الصحي ,يجب عىل الشخص ان يكون مقيام يف
كيبيك وان يتواجد فعليا يف الوالية عىل االقل  6اشهر يف السنة (183
يوما)  .ال يتم احتسابه الغياب ملدة أقل من  21يوما كام ال يتم احتساب
يوم املغادرة و يوم الرجوع.
ميكن للمستفيد أن يطلب من إدارة كيبيك للتأمني الصحي استثناءا ملدة
سبع سنوات .هذا يعني أنه من املمكن أن يقيم خارج كيبيك ملدة سنة
واحدة خالل سبع سنوات دون ان يسقط حقه يف االستفادة من التأمني
الصحي والتأمني عىل االدوية.
ھناك أيضا استثناء يشمل األشخاص الذين ال ميكنهم العودة إلی کیبیك
بسبب تلقيهم العالج يف بلد آخر.
التأمني عىل الشغل
اذا تواجد الشخص خارج كندا فانه يفقد حقه يف االستفادة من
مخصصات التأمني عىل العمل.
لكن ،ميكن للشخص مغادرة كندا ملدة سبعة أيام من اجل زيارة قريب
مريض أو من اجل إجراء مقابلة للحصول عىل عمل يف بلد اآلخر.
إذا استمر الشخص يف البحث عن العمل أثناء فرتة سفره إىل والية كندية
أخرى فانه ال يفقد حقه يف االستفادة من مخصصات التأمني عىل العمل.

