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 2011وتعديالته حتى عام  1867عام الدستور الكندي ل
 1867عام ل يدستورالقانون ال

 
 وحكومته؛ وللغايات المتعلقة به نيوبرونزويكو نوفا سكوشاقانون اتحاد كندا و

 )1867آذار/مارس  29(
 

اتحاد فيدرالي تحت سلطان واحد  نيوبرونزويك عن رغبتها في تشكيلو نوفا سكوشارت مقاطعات كندا وحيث عبّ 
 ،ث المبدأ بدستور المملكة المتحدة، وبدستور شبيه من حيإيرلنداوفي ظل تاج المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و

 
 ،ز مصالح اإلمبراطورية البريطانيةن مثل هذا االتحاد يعود بالرفاه على المقاطعات ويعزإوحيث 

 
ب سلطة البرلمان، من المناسب ليس فقط وضع دستور للسلطة التشريعية في وحيث إنه لدى تأسيس االتحاد بموج

 ،ن طبيعة الحكومة التنفيذيةالبالد، بل أيضاً إعال
 

 ،البريطانية في االتحادالشمالية ركا يوفي حين أن من المناسب توفير األحكام الالزمة لقبول أجزاء أخرى من أم
 

 ليةأحكام أوّ  أوالً:
 عنوان قصير .1

 .1867عام  دستوراإلشارة إلى هذا القانون بيمكن 
 

 ملغاة .2
 

 االتحادثانياً: 
 عالن االتحادإ .3

اعتباراً من في يوم يحدَّد الحقاً، نه أ، وبمشورة المجلس االستشاري الخاص لجاللتها، إعالن قانوناً  للملكةيجوز 
سلطاناً  نيوبرونزويكو سكوشانوفا ل مقاطعات كندا وأشهر، تشكِّ  ستةيوم سن هذا القانون وحتى موعد أقصاه 

 ذلك االسم.بل سلطاناً واحداً نه اعتباراً من ذلك اليوم فإن تلك المقاطعات الثالث ستشكّ أسيادياً واحداً باسم كندا؛ و
 
 بنية األحكام التالية للقانون .4

 ضمني، فإن اسم كندا يعني كندا كما ينص عليها هذا القانون. وما لم يكن هناك نص صريح أ
 
 مقاطعات أربع .5
 .نيوبرونزويكو نوفا سكوشاو كويبيكو أونتاريومقاطعات تحمل أسماء  أربعم كندا إلى قسَ تُ 
 
 بيكيونتاريو وكوأمقاطعتا  .6

كندا العليا  إقليميفي السابق من  اننتكوّ ي اكان لذانوال ،وقت سن هذا القانون) موجود وكندا (كما ه إقليم جزءا يُعدُّ 
 إقليمكندا العليا  إقليمالسابق في ل الجزء الذي كان يشكّ يسمى منفصلين.  إقليمين نالشكّ ي، وينوكندا السفلى منفصل

 .كويبيك إقليمى لكندا السف إقليمفي السابق  يشّكلالجزء الذي كان ويُسّمى ؛ أونتاريو
 
 اطعتا نوفا سكوشا ونيوبرونزويكمق .7

 نفس الحدود الموجودة وقت سن هذا القانون. نيوبرونزويكو شاوفا سكون قليمييكون إل
 

 اد العشري للسكانالتعد .8
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 قاليمسنوات بعد ذلك، يتم تمييز سكان األ 10، وكل 1871في التعداد العام لسكان كندا الذي ينبغي أن يجرى عام 
 .ةاألربع

 

 نفيذيةالسلطة الت ثالثاً:

 بالملكة نفيذيةإناطة السلطة الت إعالن .9
 .بالملكةفي كندا وعليها  نفيذيتيناستمرار إناطة الحكومة والسلطة الت لدستورايعلن هذا 

 
 قة بالحاكم العاماألحكام المتعلّ  تطبيق .10

ق األحكام الواردة في هذا الدستور والتي تشير إلى الحاكم العام على الحاكم العام الراهن لكندا، أو على طبَّ تُ 
الذي يدير الحكومة الكندية نيابة عن الملكة وباسمها،  ،الراهنالمسؤول التنفيذي أو اإلداري األول في الوقت 

 يحمله.صرف النظر عن اللقب الذي ب
 

 ور المجلس االستشاري الخاص لكندادست .11
ل مجلس لتقديم المشورة للحكومة الكندية يسمى المجلس االستشاري الخاص للملكة في كندا؛ ويتم اختيار يشكَّ 

م بصفتهم مستشارين خاصين، سَ ون القَ من قبل الحاكم العام ويؤدّ  همؤواستدعاهذا المجلس بين وقت وآخر أعضاء 
 كما يمكن للحاكم العام عزل أعضاء هذا المجلس من وقت إلى آخر.

 
تتم ممارسة جميع السلطات بموجب القوانين من قبل الحاكم العام بمشورة من المجلس االستشاري الخاص  .12

 أو بمفرده
بريطانيا العظمى أو برلمان  برلمانسنّه جميع السلطات والصالحيات والوظائف المناطة بموجب أي قانون 

 نوفا سكوشا، أو المجلس التشريعي لكندا العليا أو كندا السفلى أو كندا أو إيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و
، بمشورة، أو مشورة قاليمام في تلك األام أو نواب الحكّ كّ س من قبل الحاالتحاد أو تمارَ ب، تناط نيوبرونزويكأو 

وموافقة، المجالس التنفيذية فيها، أو باالشتراك مع هذه المجالس، أو مع أي عدد من أعضائها، أو من قبل أولئك 
 تستمر طالما هي موجودة وقادرة على ممارسة هذه السلطات والصالحيات ،ام بشكل منفردام أو نواب الحكّ الحكّ 

مناطة بالحاكم العام، بمشورة أو مشورة وموافقة المجلس االستشاري تظل بعد االتحاد، وفيما يتعلق بحكومة كندا، 
، حسب ما تتطلب همفردبالخاص للملكة في كندا أو بالتوازي معه، أو مع أي من أعضائه، أو من قبل الحاكم العام 

في الحاالت التي تنص عليها قوانين  قبل البرلمان الكندي (إالّ  الحالة، رغم أنها تبقى خاضعة لإللغاء أو التعديل من
 إيرلندا).متحدة لبريطانيا العظمى وبرلمان بريطانيا العظمى أو برلمان المملكة ال

 
 والمجلسلمتعلقة بالحاكم العام تطبيق األحكام ا .13

تشير إلى الحاكم العام من حيث  والمجلس،فهم أن األحكام الواردة في هذا الدستور والتي تشير إلى الحاكم العام يُ 
 االستشاري الخاص للملكة في كندا.نه يعمل بمشورة المجلس إ
 

 تفويض الحاكم العام بتعيين نوابهسلطة صاحبة الجاللة في  .14
يجوز للملكة قانوناً، إذا رأت جاللتها ذلك مناسباً، تفويض الحاكم العام من وقت إلى آخر بتعيين أي شخص أو 

معاً أو بشكل منفصل كي يكون نائبه أو نوابه في أي جزء أو أجزاء من كندا، وأن يمارس أو يمارسوا أشخاص 
سلطات وصالحيات ووظائف الحاكم العام الذي يرى  ،خالل الفترة التي يراها الحاكم العام مناسبة ،بتلك الصفة

ر عنها قيود أو توجيهات تعطيها أو تعبّ  من الضروري أو المناسب تفويضها لهم، مع الخضوع ألية الحاكم العام أن
ممارسة الحاكم العام نفسه ألي سلطة أو صالحية أو في أن تعيين مثل ذلك النائب أو النواب ال يؤثر  الملكة؛ إالّ 

 وظيفة.
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 قيادة القوات المسلحة بالملكة . استمرار إناطة15

والبحرية والقوات البحرية والعسكرية الكندية وفي كندا ن هنا استمرار إناطة القيادة العامة للميليشيات البرية علَ يُ 
 بالملكة.

 
 الحكومة الكندية . مقرّ 16

 ذلك، يكون مقر الحكومة الكندية في أوتاوا. بخالفه الملكة إلى أن توجّ 
 

 السلطة التشريعية رابعاً:
 البرلمان الكندي بنية. 17

 .ومجلس عموم ،يسمى مجلس الشيوخ ،علىأن من الملكة ومجلس يكون هناك برلمان واحد لكندا يتكوّ 
 

 . امتيازات المجالس18
االمتيازات والحصانات والصالحيات التي يتمتع بها مجلسا الشيوخ والعموم ويمارسانها، والتي يتمتع بها  تكون

ف من وقت إلى آخر بقانون صادر عن البرلمان الكندي، لكن عرَّ هما على التوالي، تلك التي تُ ؤأعضاويمارسها 
 ةف فيه مثل تلك االمتيازات والحصانات والصالحيات ال يمنح أيه البرلمان الكندي يعرِّ قانون يسنّ أي بحيث إن 

امتيازات أو حصانات أو صالحيات تتجاوز، وقت صدور مثل ذلك القانون، تلك التي يتمتع بها ويمارسها مجلس 
 ، وتلك التي يتمتع بها أعضاؤه.إيرلنداوم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى والعم

 
 . الجلسة األولى للبرلمان الكندي19

 أشهر بعد إعالن االتحاد. ستةفي فترة ال تتجاوز  إلى جلسة مشتركةيدعى البرلمان الكندي 
 

 ملغاة.. 20
 

 مجلس الشيوخ :الجزء األول
 . عدد الشيوخ21

 ق عليهم اسم شيوخ.طلَ أعضاء، يُ  105مجلس الشيوخ، طبقاً ألحكام هذا الدستور، من يتكون 
 

 في مجلس الشيوخ قاليمتمثيل األ .22
 :أقاليم أربعةبموجب دستور مجلس الشيوخ، تتكون كندا من 

 تاريو؛نوأ )1(
 ؛كويبيك )2(
 ؛إدواردوجزيرة األمير  نيوبرونزويكو نوفا سكوشاالبحرية؛  قاليماأل )3(
 لبيرتا؛أتوبا وكولومبيا البريطانية وساسكاتشيوان والغربية لماني قاليماأل )4(

(بموجب أحكام هذا الدستور) بشكل متساٍو في مجلس الشيوخ على النحو اآلتي:  ةاألربع قاليمل هذه األمثَّ وتُ 
منهم  10، يمثل شيخاً  24بـ  إدواردالبحرية وجزيرة األمير  قاليمشيخاً، واأل 24ك بـ يبيشيخاً؛ وكو 24أونتاريو بـ 

 24المقاطعات الغربية بـ وتُمثَّل ؛ إدوارديمثلون جزيرة األمير  4منهم نيوبرونزويك، و  10نوفا سكوشا، و 
لبيرتا؛ ويحق لـ أمنهم  6منهم ساسكاتشيوان، و  6منهم كولومبيا البريطانية، و  6ا، و بمنهم مانيتو 6شيخاً، يمثل 

أعضاء؛ ومقاطعة يوكون والمقاطعات الشمالية الغربية  6الشيوخ من قبل ل في مجلس نيوفاوندالند أن تمثَّ 
 ونونافوت بعضو لكل منها.

 
في كندا  24االنتخابية الـ  دوائرن لواحدة من اليعيَّ  قليملون اإلالذين يمثِّ  24، فإن كالً من الشيوخ الـ كويبيكفي حالة 

 دة لكندا.وانين األساسية الموحَّ دة في الجدول أ في الفصل األول من القالسفلى المحدَّ 
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 . مؤهالت عضو مجلس الشيوخ23

 تكون مؤهالت عضو مجلس الشيوخ كما يلي:
 أن يكمل الثالثين من العمر؛ )1(
سين من خالل قانون صادر عن أن يكون إما من رعايا الملكة بالوالدة، أو أن يكون من رعايا الملكة المجنّ  )2(

، أو المجلس التشريعي في إيرلنداالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وبرلمان بريطانيا العظمى، أو برلمان 
، قبل االتحاد، أو البرلمان الكندي نيوبرونزويكأو  نوفا سكوشاكندا العليا أو كندا السفلى أو  أقاليمإحدى 

 بعد االتحاد؛
أو  كها ملكية كاملةأن يكون بحيازته وملكيته الشرعية الستخدامه وفائدته الشخصية أراٍض أو عقارات يمل )3(

دوالر، باستثناء األجور  4,000ن فيه بقيمة ي يعيّ ذال قليم، في اإلمقابل إيجار يقدَّم للمالك اإلقطاعي
 والرسوم والديون والرهون وجميع اإلعاقات األخرى أو االلتزامات المترتبة على هذه الملكية؛

 ديونه ومطاليبه؛ دوالر باستثناء 4,000تكون ملكيته الشخصية الفعلية تساوي  )4(
 ن عنها؛أن يكون مقيماً في المقاطعة التي يعيَّ  )5(
، ينبغي أن تكون ممتلكاته العقارية في الدائرة االنتخابية التي يعين عنها أو أن يكون مقيماً كويبيكفي حالة  )6(

 في هذه الدائرة.
 

 دعوة الشيوخ. 24
ه ي لعضوية مؤهلين  صشخاألالخاتم األعظم لكندا رة بدعوة ممهوالحاكم العام من وقت إلى آخر، باسم الملكة، وجِّ

ه يصبح عضواً في مجلس الشيوخ ؤالدستور، فإن كل شخص يتم استدعا مجلس الشيوخ؛ وبموجب أحكام هذا
 .سيناتوراً ويسمى 

 
 . ملغاة.25

 
 إضافة شيوخ في حاالت معيّنة. 26

 8أو  4ه بإضافة توجِّ  الحاكم العام، يمكنها أنوصية من إذا رأت الملكة من المناسب، في أي وقت، وبناًء على ت
لون لين (حسب الحالة) يمثّ أشخاص مؤهّ  8أو  4أعضاء إلى مجلس الشيوخ، ويمكن للحاكم العام استدعاء 

 ، ويضافون إلى مجلس الشيوخ طبقاً لذلك.ةكندا األربع أقاليمبالتساوي 
 

 ء مجلس الشيوخ إلى العدد الطبيعي. تخفيض عدد أعضا27
بتوجيه مباشر  إذا حدثت مثل هذه اإلضافة في أي وقت، ال يستدعي الحاكم العام أي شخص إلى مجلس الشيوخ، إالّ 

 شيخاً ال أكثر.  24من قبل  دائرةل تلك الاألربع إلى أن تمثَّ دوائر من الملكة وبتوصية مشابهة، لتمثيل واحدة من ال
 

 . العدد األقصى للشيوخ28
 .113ى للشيوخ في أي وقت ال يتجاوز العدد األقص

 
29 . 

 
 . فترة الخدمة في مجلس الشيوخ1

 ، يحتفظ الشيخ، بموجب أحكام هذه المادة، بمكانه في مجلس الشيوخ مدى الحياة.2وفقاً للفقرة الفرعية 
 
 75لتقاعد عند الوصول إلى سن الـ . ا2

الفرعية حيز النفاذ، وبموجب هذا الدستور، يحتفظ الشيخ الذي يستدعى إلى مجلس الشيوخ بعد دخول هذه الفقرة 
 .75بمكانه في مجلس الشيوخ حتى وصوله سن الـ 
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 . االستقالة من مجلس الشيوخ30

في مجلس الشيوخ، وعندها  قعدهه كتاباً بخط يده إلى الحاكم العام يستقيل فيه من ميمكن ألحد الشيوخ، أن يوجِّ 
 شاغراً. قعدهيصبح م

 
 لشيوخ. نزع األهلية عن ا31

 أحد أعضاء مجلس الشيوخ شاغراً في أي من الحاالت اآلتية: قعديصبح م
 إذا لم يسجل حضوره لجلستين متتاليتين للبرلمان؛ )1(
الوالء والطاعة وااللتزام لقوة أجنبية، أو قام بفعل أصبح بموجبه أحد مواطني أو  قرّ أإذا أقسم أو أعلن أو  )2(

 رعايا قوة أجنبية أو أصبح من حقه حيازة حقوق أو امتيازات أحد رعايا أو مواطني تلك القوة األجنبية؛
ف لمفلسين أو إذا تخلّ ق بالمدينين ام للحصول على مزايا أي قانون يتعلَّ م عليه باإلفالس، أو إذا تقدَّ كِ إذا حُ  )3(

 علناً عن دفع التزاماته؛
 ؛شائنةين بجريمة دِ إذا ارتكب فعل الخيانة أو أُ  )4(
إذا كان  ،ل فيما يتعلق بإقامتهإذا لم يعد مؤهالً من حيث الملكية أو اإلقامة؛ لكن الشيخ ال يصبح غير مؤهَّ  )5(

لشغله منصباً في تلك الحكومة  السبب الوحيد لتغيير مكان إقامته هو وجوده في مقر الحكومة الكندية
 يتطلب وجوده هناك.

 
 ي حالة حدوث شاغر في مجلس الشيوخ. الدعوة ف32

عندما يحدث شاغر في مجلس الشيوخ بسبب االستقالة أو الوفاة أو ألي سبب آخر، يدعو الحاكم العام شخصاً 
 الً ليمأل الشاغر.مناسباً ومؤهَّ 

 
 في مجلس الشيوخلمؤهالت والشواغر تتعلق با مسائل. 33

فإن مجلس الشيوخ هو  ،ق بمؤهالت أحد الشيوخ أو حدوث شاغر في مجلس الشيوختعلّ ت أي مسألة تإذا ظهر
 فيها. الذي يستمع إلى تلك الحالة ويبتّ 

 
 . تعيين رئيس مجلس الشيوخ34

ضاء مجلس الشيوخ الخاتم األعظم لكندا، تعيين أحد أعبموجب قرار ممهور بيمكن للحاكم العام من وقت آلخر، و
 رئيساً للمجلس، ويمكنه عزله وتعيين آخر مكانه.

 
 . نصاب مجلس الشيوخ35

عضواً، بمن فيهم رئيس المجلس،  15ال يقل عن  إلى أن يقرر البرلمان الكندي خالف ذلك، يكون وجود ما
 ضرورياً الكتمال النصاب الضروري الجتماع مجلس الشيوخ وممارسته لصالحياته.

 
 ويت في مجلس الشيوخ. التص36

يتم اتخاذ القرارات في مجلس الشيوخ بأغلبية األصوات، ويكون لرئيس المجلس صوت في جميع الحاالت، 
 القرار سلبياً. عدُّ وعندما تتساوى األصوات يُ 

 
 مجلس العموم :الجزء الثاني

 مجلس العموم الكندي بنية. 37
من  75، و أونتاريومنهم من  106ب نتخَ أعضاء يُ  308يتكون مجلس العموم، بموجب أحكام هذا الدستور، من 

 4من كولومبيا البريطانية، و  36ا، و بمن مانيتو 14، و نيوبرونزويكمن  10، و نوفا سكوشامن  11، و كويبيك
من مقاطعة  1من نيوفاوندالند، و  7تشيوان، و من ساسكا 14لبيرتا، و أمن  28، و إدواردمن جزيرة األمير 

 من نونافوت. 1من المقاطعات الشمالية الغربية، و  1يوكون، و 
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 . دعوة مجلس العموم38

هي  مجلس العموم.النعقاد  الخاتم األعظم لكندادعوة ممهورة بالحاكم العام من وقت آلخر، باسم الملكة،  وجِّ
 

 . ال يجلس الشيوخ في مجلس العموم39
 كعضو في مجلس العموم.ت ب أو أن يجلس أو يصوِّ نتخَ ال يجوز ألحد الشيوخ أن يُ 

 
 األربعة قاليماالنتخابية في األ. الدوائر 40

، ولغرض نيوبرونزويكو نوفا سكوشاو كويبيكو أونتاريوتُقَسم أقاليم إلى أن يقرر البرلمان الكندي خالف ذلك، 
 انتخاب أعضاء في مجلس العموم، إلى دوائر انتخابية على النحو اآلتي:

إلى مقاطعات ومدن وأحياء مدن وبلدات ترد في الجدول األول من هذا الدستور،  أونتاريوإقليم م قسَ يُ  .1
 وتكون كل منها دائرة انتخابية ولكل دائرة الحق بانتخاب عضو واحد.

قسم إليها كندا السفلى وقت صدور قسماً انتخابياً تُ  65دائرة انتخابية تتكون من  65إلى  كويبيك إقليمم قسَ يُ  .2
دة من الدساتير الموحّ  75دة لكندا، والفصل الفصل الثاني من القوانين األساسية الموحّ هذا الدستور بموجب 

له لملكة، والفصل األول، أو أي فصل يعدّ من حكم ا الثالثة والعشرينلكندا السفلى، وقانون إقليم كندا للسنة 
ائرة انتخابية من حقها ، ألغراض هذا الدستور، دكل قسم انتخابي لويكون نافذاً في االتحاد، بحيث يشكِّ 

 انتخاب عضو واحد.
يكون من حق مقاطعة هاليفاكس انتخاب وا دائرة انتخابية. شفي نوفا سكو 18تكون كل من المقاطعات الـ  .3

 عضوين، وكل من المقاطعات األخرى عضو واحد.
ت جون، دائرة نينيوبرونزويك، بما فيها مدينة ومقاطعة سالتي تقسم إليها  14تكون كل من المقاطعات الـ  .4

 15نت جون دائرة انتخابية مستقلة. من حق كل من هذه الدوائر االنتخابية الـ يانتخابية. كما يكون لمدينة س
 انتخاب عضو واحد.

 
 ن يقرر البرلمان الكندي خالف ذلك. استمرار القوانين االنتخابية الحالية إلى أ41

لمسائل القوانين النافذة في مختلف أقاليم االتحاد، وفيما يتعلق باإلى أن يقرر البرلمان الكندي خالف ذلك، فإن جميع 
بين للجلوس أو التصويت كأعضاء في المجالس التشريعية في مختلف مؤهالت األشخاص المنتخَ : اآلتية أو أياً منها

الذي يؤديه  مالقسَ  ن في االنتخابات التي تجرى النتخاب هؤالء األعضاء،والمقاطعات ونزع األهلية عنهم، الناخب
ن، صالحياتهم وواجباتهم، اإلجراءات المتعلقة باالنتخابات، الفترات التي ون االنتخابيوالناخبون، المسؤول

تستغرقها االنتخابات، محاكمة االنتخابات اإلشكالية، اإلجراءات المتعلقة بها، شغور مقاعد األعضاء، وتنفيذ 
ق على انتخابات األعضاء الذين تطبَّ  ت لغير أسباب حل البرلمان،ي شغراألحكام الجديدة فيما يتعلق بالمقاعد الت
 المختلفة. قاليميخدمون في مجلس العموم في نفس األ

 
لغوما، إضافة إلى أإلى أن يقرر البرلمان الكندي خالف ذلك، وفي أي انتخاب لعضو في مجلس العموم في مقاطعة 

، ويمتلك منزالً عاماً أو أكثر،  21ذكر بريطاني بلغ من العمر األشخاص المؤهلين للتصويت في إقليم كندا، فإن كل 
 له الحق بالتصويت.

 
 ملغاة.. 42

 
 ملغاة.. 43

 
 . انتخاب رئيس مجلس العموم44

 يمضي مجلس العموم في جلسته األولى بعد االنتخابات العامة وبالسرعة الممكنة النتخاب أحد أعضائه رئيساً له.
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 ملء منصب رئيس المجلس عند شغوره .45
جه مجلس في حال حدوث شغور لمنصب رئيس مجلس العموم بسبب الوفاة أو االستقالة أو ألي سبب آخر، يتّ 

 العموم بالسرعة الممكنة النتخاب عضو آخر من أعضائه رئيساً له.
 

 . ترؤس الرئيس46
 يرأس الرئيس جميع اجتماعات مجلس العموم.

 
 يس مجلس العموم. حكم غياب رئ47

إلى أن يقرر البرلمان الكندي خالف ذلك، في حالة غياب رئيس المجلس عن كرسي رئاسة مجلس العموم ألي 
ه بالقيام بأعمال رئيس ساعة متتالية، يمكن للمجلس انتخاب أحد أعضائه اآلخرين ويكلفّ  48سبب كان لفترة 

جلس جميع صالحيات وامتيازات وواجبات رئيس المجلس، وينفذ العضو المنتخب خالل فترة غياب رئيس الم
 المجلس. 

 
 . نصاب مجلس العموم48

من أعضاء مجلس العموم ضرورياً لعقد اجتماع للمجلس وممارسة صالحياته،  20حضور ما ال يقل عن  عدُّ يُ 
 رئيس المجلس عضواً. عدُّ ولتلك الغاية يُ 

 
 لعموم. التصويت في مجلس ا49

 ؛المسائل المطروحة في مجلس العموم بأغلبية األصوات باستثناء صوت رئيس المجلسيتم اتخاذ القرارات في 
 وعندما تتساوى األصوات، وليس في أية حالة أخرى، يكون للرئيس صوت.

 
 . فترة مجلس العموم50

ذلك من المجلس قبل  لَّ إذا حُ  سنوات اعتباراً من يوم إعادة قرارات انتخاب المجلس (إالّ  5يستمر كل مجلس عموم 
 قبل الحاكم العام)، وليس ألي فترة أطول.

 
51. 

 . تعديل التمثيل في مجلس العموم1
شري للسكان من قبل مجلس العموم تعداد ع ل عدد أعضاء مجلس العموم وتمثيل األقاليم فيه عند إجراء كليعدَّ 

 بقاً للقواعد اآلتية:وط ،يحددهما البرلمان الكندي من وقت إلى آخر ينذَ لنفسه وبالطريقة والتوقيت ال
من األعضاء يساوي حاصل قسمة عدد سكان اإلقليم على الحاصل  ص لكل من األقاليم عدديخصَّ  )1(

 .1االنتخابي مع جبر الباقي إلى 
قل من العدد اإلجمالي المخصص أأ -51والفقرة  1إذا كان عدد األعضاء المخصص إلقليم بتطبيق القاعدة  )2(

(التمثيل)، يضاف إلى عدد األعضاء المخصصين عدد من  1985، يالدستورالقانون لإلقليم بتاريخ نفاذ 
 بحيث يكون لإلقليم نفس عدد األعضاء الذي كان مخصصاً في ذلك التاريخ. ،األعضاء

في القاعدة قليم يحقق الشرط الوارد إضاف، فيما يتعلق بكل أ، يُ -51والفقرة  2و  1بعد تطبيق القاعدتين  )3(
ن األعضاء بحيث يكون العدد الحاصل، عند اكتمال التعديل، بتقسيم عدد م ، عند الضرورة، عدد4

األعضاء المخصصين لإلقليم على العدد اإلجمالي لألعضاء المخصصين لجميع األقاليم أقرب ما يمكن، 
 دون أن يكون أدنى من حاصل قسمة عدد سكان ذلك اإلقليم على عدد سكان جميع األقاليم.

ة على إقليم إذا كان، باكتمال التعديل السابق، حاصل قسمة عدد األعضاء المخصصين ق القاعدة الثالثطبَّ تُ  )4(
إلقليم على العدد اإلجمالي لألعضاء المخصصين لجميع األقاليم يساوي أو أكبر من حاصل قسمة سكان 

 1في ذلك اإلقليم على العدد اإلجمالي لسكان جميع األقاليم، حيث إن عدد سكان كل إقليم هو عدد سكانه 
شري للسكان الذي سبق التعديل طبقاً للتقديرات التي تم العام الذي يجرى فيه التعداد العتموز/يوليو من 

 إعدادها إلجراء ذلك التعديل.
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ر السياق إلى غير ذلك، فإن عدد سكان أحد األقاليم، بموجب هذه القواعد، هو العدد التقديري شِ ما لم يُ  )5(
 شري للسكان.م الذي جرى فيه أحدث تعداد عالعاتموز/يوليو من  1لسكانه في 

 في هذه القواعد، فإن "الحاصل االنتخابي" يعني: )6(
 ؛2011شري لعام الع، فيما يتعلق بالتعديل المجرى بعد اكتمال التعداد 111,166 . أ

شري الحق، هو حاصل ضرب الحاصل الذي يجرى بعد اكتمال أي تعداد عفيما يتعلق بالتعديل  . ب
تقسيم عدد سكان كل إقليم على  ناتجة عنق في التعديل السابق بمتوسط األعداد البِّ االنتخابي الذي طُ 

طبقاً للتقديرات التي  ،من العام الذي يسبق التعداد العشري السابق /يوليوتموز 1عدد سكان اإلقليم في 
 .1تم إعدادها لغرض إجراء التعديل السابق، مع جبر أية أجزاء في باقي القسمة إلى 

 

 السكان تقديرات .1.1
تموز/يوليو  1، ينبغي إعداد تقدير لعدد سكان كندا في كل إقليم في 1الفرعية لغرض القواعد الواردة في الفقرة 

 1شري، في يتم فيه إجراء تعداد ع 2011لعام شري التعداد العـ وفي كل عام بعد  2011تموز/يوليو  1و  2001
ن يحددهما من وقت يت اللذيوقتطريقة والالوبيحددها البرلمان الكندي تموز/يوليو من ذلك العام ـ من قبل سلطة 

 إلى آخر.
 

 مقاطعات الشمال الغربي ونونافوتمقاطعة يوكون و .2
من القوانين األساسية ) 2-/(ضY-2يحق لمقاطعة يوكون كما هي محددة وموصوفة في الجدول الوارد في الفصل 

دة وموصوفة في واحد، ومقاطعات الشمال الغربي كما هي محدَّ انتخاب عضو  1985عة في كندا لعام المراجَ 
، كما تم تعديلها في الفقرة 1985عة لعام من القوانين األساسية الكندية المراجَ ) 27-(ن /N-27من الفصل  2الفقرة 

كما فوت ا انتخاب عضو واحد، ومقاطعة نونايحق له 1993من القوانين األساسية الكندية لعام  28من الفصل  77
يحق لها انتخاب عضو  1993من القوانين األساسية الكندية لعام  28من الفصل  3هي محددة وموصوفة في الفقرة 

 واحد.
 

 بنية مجلس العموم.أ. 51
قليم الحق بعدد من األعضاء في مجلس العموم ال إبصرف النظر عن كل ما هو وارد في هذا الدستور، يكون لكل 

 مثلون ذلك اإلقليم.يقل عن عدد الشيوخ الذين ي
 

 . زيادة عدد أعضاء مجلس العموم52
زيادة عدد أعضاء مجلس العموم من وقت إلى آخر من قبل البرلمان الكندي شريطة عدم اإلخالل بالتمثيل  يمكن

 النسبي لألقاليم الذي ينص عليه هذا الدستور.
 

 سائل المالية؛ والموافقة الملكيةالتصويت على الم :الجزء الثالث
 نين االعتمادات المالية والضرائب. مشاريع قوا53

طرح جميع مشاريع القوانين المتعلقة باالعتمادات المالية ألي جزء من اإليرادات العامة، أو فرض أية ضرائب تُ 
 أو رسوم في مجلس العموم.

 
 المسائل المالية علىالتصويت  قتراحا. 54

مشروع قانون العتماد  يجة أي تصويت أو قرار أو معالجة أنتي ي أو إصدارال يجوز لمجلس العموم قانونياً تبنّ 
أو فرض أي ضريبة أو رسم ألي غرض لم يتم اقتراحه على المجلس في رسالة  ،أي جزء من اإليرادات العامة

 ح فيها مثل ذلك التصويت أو القرار أو المعالجة أو مشروع القانون.قترَ من قبل الحاكم العام في الجلسة التي يُ 
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 لخإلملكية على مشاريع القوانين، . الموافقة ا55
عندما يتم تقديم مشروع قانون تم إقراره من قبل مجلسي البرلمان إلى الحاكم العام من أجل الحصول على الموافقة 

كة الملكية، يعلن، حسب تقديره لكن بموجب أحكام هذا الدستور وطبقاً لتعليمات جاللتها، إما الموافقة عليه باسم المل
 أو حجب موافقتها أو االحتفاظ بمشروع القانون لمعرفة رأي الملكة.

 
 ه من قبل الحاكم العام بأمر ملكي. إلغاء قانون تمت الموافقة علي56

عندما يوافق الحاكم العام على مشروع قانون باسم الملكة، يحيل نسخة أصلية من القانون في أقرب فرصة إلى أحد 
ي القانون من الوزير المعني تلقّ  منوإذا رأت الملكة بالتشاور مع مجلسها خالل عامين  وزراء جاللتها الرئيسيين،

رفض القانون، فإن ذلك الرفض (بشهادة من الوزير المعني في اليوم الذي تلقى فيه ذلك القانون) يتم إبالغه من 
 القانون اعتباراً من ذلك اليوم. قبل الحاكم العام شفهياً أو خطياً إلى كل من مجلسي البرلمان أو بإعالن إلغاء

 
 ظ عليهالمتحفَّ . رأي الملكة في مشروع القانون 57

إلى أن يقوم الحاكم العام، وخالل سنتين أي قوة نفاذ ظ عليه لمعرفة رأي الملكة ال يكون لمشروع قانون تم التحفُّ 
البرلمان خطياً أو شفهياً أو  من يوم تقديم مشروع القانون إليه للحصول على موافقة الملكة، بإبالغ مجلسي

 عالن أن مشروع القانون حظي بموافقة الملكة في مجلسها.اإلب
 

ل إلى سجّ ويتم تسليم نسخة من ذلك ال ،يتم تسجيل ذلك اإلبالغ الخطي أو الشفهي أو اإلعالن في سجل المجلس
 حفظ في السجالت الكندية.المكتب المختص ويُ 

 
 دساتير األقاليمخامساً: 

 السلطة التنفيذية :األولالجزء 

 . تعيين نواب الحاكم في األقاليم58

الخاتم األعظم بقرار ممهور بن من قبل الحاكم العام بالتشاور وقليم مسؤول، يسمى نائب الحاكم، يعيَّ إيكون في كل 
 لكندا.

 
 . فترة خدمة نائب الحاكم59

ن بعد بداية الجلسة األولى للبرلمان أن أي نائب حاكم يعيَّ  يشغل نائب الحاكم وظيفته بموافقة الحاكم العام؛ إالّ 
صدور أمر  مند يتم إبالغه به خطياً خالل شهر لسبب محدَّ  سنوات من منصبه إالّ  5الكندي ال يتم عزله خالل 

ذلك إذا كان البرلمان منعقداً، وإذا لم  منالعموم خالل أسبوع والشيوخ  يبالغ ذلك برسالة إلى مجلسإعزله، ويتم 
 سبوع من بداية الجلسة التالية للبرلمان.أيكن منعقداً فخالل 

 
 . رواتب نواب الحاكم60
 د رواتب نواب الحاكم من قبل البرلمان الكندي.تحدَّ 

 
 م الذي يؤديه نائب الحاكمسَ . القَ 61

ك اوالء شبيه بذ يمين فّوض من قبله،الحاكم العام أو شخص ييؤدي كل نائب حاكم، قبل استالمه مهام منصبه، أمام 
 الذي يؤديه الحاكم العام.

 
 األحكام المتعلقة بالحاكم العام . تطبيق62
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أو على  ،ق أحكام هذا الدستور التي تشير إلى الحاكم العام على الحاكم العام في الوقت الراهن في كل إقليمطبَّ تُ 
 المسؤول التنفيذي في الوقت الراهن الذي يدير حكومة اإلقليم تحت أي اسم أو لقب.

 
 ن التنفيذيين في أونتاريو وكويبيك. تعيين المسؤولي63

نهم الحاكم العام من وقت إلى آخر، بداية بالمسؤولين من أشخاص يعيّ  كويبيكتاريو ونويتكون المجلس التنفيذي أل
ض الزراعة واألشغال ض أراضي التاج، مفوَّ لعام، وزير وأمين سجل اإلقليم، خازن اإلقليم، مفوَّ النائب ا :التالين

 ).31رئيس المجلس التشريعي والمحامي العام. ( كويبيكالعامة، وفي حالة 
 

 ية في نوفا سكوشا ونيوبرونزويك. الحكومة التنفيذ64
، طبقاً ألحكام هذا الدستور، كما هي نيوبرونزويكو سكوشانوفا قليمي إيستمر دستور السلطة التنفيذية في كل من 

 لى أن يتم تعديل ذلك بموجب سلطة هذا الدستور.إموجودة في االتحاد 
 

 ونتاريو وكويبيك بالتشاور أو بمفرده. الصالحيات التي يمارسها الحاكم العام أل65
مان بريطانيا العظمى، أو برلمان المملكة ه برلناط جميع السلطات والصالحيات والوظائف بموجب أي قانون سنّ تُ 

، أو المجلس التشريعي لكندا العليا أو كندا السفلى أو كندا، والتي كانت مناطة إيرلنداالمتحدة لبريطانيا العظمى و
س ام في األقاليم، بمشورة أو بمشورة وموافقة المجالام أو نواب الحكّ ل الحكّ بَ س من قِ مارَ االتحاد أو كانت تُ بمن قبل 

ام ام ونواب الحكّ التنفيذية المعنية، أو بالتوازي مع تلك المجالس، أو مع أي عدد من أعضائها، أو من قبل الحكّ 
على  كويبيكو أونتاريوس فيه بعد االتحاد فيما يتعلق بحكومتي مارَ س، إلى الحد الذي يمكن أن تُ مارَ بشكل منفرد، تُ 

على التوالي، أو بمشورة وموافقة وتعاون المجالس التنفيذية  كويبيكو ونتاريوالتوالي، وتناط بالحاكم العام أل
فيما يتعلق  وع ذلك (إالّ ، أو من قبل الحاكم العام بمفرده، حسب متطلبات الحالة، وخضفيهاالمعنية، أو أي أعضاء 

)، تلغى أو يرلنداإبما تنص عليه قوانين برلمان بريطانيا العظمى أو برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و
 .كويبيكو أونتاريول من قبل المجالس التشريعية في تعدَّ 

 
 في مجلسه. تطبيق األحكام المتعلقة بنائب الحاكم 66

تشير إلى نائب حاكم اإلقليم الذي يعمل بمشورة  في مجلسهم أن أحكام هذا الدستور التي تشير إلى نائب الحاكم فهَ يُ 
 المجلس التنفيذي في ذلك اإلقليم.

 
 دارة في غياب نائب الحاكم. اإل67

من وقت آلخر تعيين مسؤول يقوم بأعمال ووظائف نائب الحاكم خالل غيابه أو و في مجلسهيمكن للحاكم العام 
 .مرضه أو في الحاالت األخرى التي تمنعه من أداء عمله

 
 ات حكومات األقاليم. مقرّ 68

تكون على  ات حكومات األقاليمقليم خالف ذلك فيما يتعلق بذلك اإلقليم، فإن مقرّ إه الحكومة التنفيذية ألي ما لم توجِّ 
، مدينة هاليفاكس؛ وفي نوفا سكوشا؛ في كويبيك، مدينة كويبيك، مدينة تورنتو؛ في أونتاريوفي  :النحو اآلتي

 تون.كفردري، نيوبرونزويك
 

 السلطة التشريعية :الجزء الثاني
 أونتاريو . أ

 في أونتاريو ةالتشريعي هيئة. ال69

 .ونتاريوأل ةالتشريعي جمعيةتكون من نائب الحاكم ومجلس واحد يسمى الت ونتاريوأل ةتشريعي هيئةيكون هناك 
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 . الدوائر االنتخابية70
دائرة انتخابية واردة في الجدول األول من  82بون لتمثيل نتخَ عضواً يُ  82من  ونتاريوأل ةالتشريعي جمعيةن التكوّ ت

 هذا الدستور.
 
 كويبيك . ب

 لكويبيك ةالتشريعي هيئة. ال71

والجمعية  كويبيكيان المجلس التشريعي لن من نائب الحاكم ومجلسين يسمّ تكوّ ت كويبيكل ةتشريعي هيئةيكون هناك 
 .كويبيكالتشريعية ل

 
 . بنية المجلس التشريعي72

الخاتم األعظم بقرار ممهور بنهم نائب الحاكم، باسم الملكة، وعضواً يعيّ  24من  كويبيكيتكون المجلس التشريعي ل
في كندا السفلى المشار إليها في هذا الدستور،  24ن عضو لتمثيل كل من الدوائر االنتخابية الـ حيث يعيَّ  ؛كويبيكل

على غير ذلك بموجب أحكام هذا  كويبيكل ةالتشريعي هيئةنص التمنصبه مدى الحياة، ما لم منهم  ويشغل كلٌ 
 الدستور.

 
 . مؤهالت أعضاء المجلس التشريعي73

 .كويبيكنفس مؤهالت أعضاء مجلس الشيوخ في  كويبيكتكون مؤهالت أعضاء المجلس التشريعي في 
 

 لخإ. االستقالة ونزع األهلية، 74
شاغراً في نفس الحاالت، بعد إجراء التعديالت الالزمة، التي يصبح  كويبيكيصبح مقعد عضو المجلس التشريعي ل
 فيها مقعد عضو مجلس الشيوخ شاغراً.

 
 . حاالت الشغور75

ي سبب آخر، فإن نائب ألأو الوفاة، أو  كويبيك لسبب االستقالةعندما تحدث حالة شغور في المجلس التشريعي ل
 ن شخصاً مؤهالً ومناسباً لملء الشاغر.عيِّ ، يُ كويبيكاألعظم لالخاتم قرار ممهور بالحاكم، باسم الملكة، وب

 
 لخإ. المسائل المتعلقة بالشغور، 76

، أو شغور في المجلس التشريعي كويبيكتتعلق بمؤهالت عضو مجلس تشريعي في  مسائلإذا ظهرت أية 
 فيها من قبل المجلس التشريعي. ، يتم سماعها والبتّ كويبيكل
 

 التشريعي. رئيس المجلس 77
، تعيين عضو في المجلس التشريعي كويبيكالخاتم األعظم لب بقرار ممهوريمكن لنائب الحاكم من وقت آلخر، و

 رئيساً للمجلس، ويمكنه عزله وتعيين آخر بدالً منه. كويبيكل
 

 . نصاب المجلس التشريعي78
من أعضاء المجلس  10 ال يقل عن ، فإن حضور ماخالف ذلك كويبيكالمجلس التشريعي ل قررإلى أن ي

 التشريعي، بمن فيهم رئيسه، يكون ضرورياً لعقد اجتماع وممارسة صالحياته.
 

 . التصويت في المجلس التشريعي79
يتم اتخاذ القرارات في المسائل التي تطرح في المجلس التشريعي بأغلبية األصوات، ويكون لرئيس المجلس 

 ات يعد القرار سلبياً.صوت في جميع الحاالت، وعندما تتساوى األصو
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 الجمعية التشريعية لكويبيك بنية .80

دائرة أو قسم انتخابي في كندا السفلى  65عضواً يتم انتخابهم لتمثيل  65من  كويبيكتتكون الجمعية التشريعية ل
يكون قانونياً  شريطة أالّ  ،كويبيكل ةالتشريعي هيئةالمشار إليها في هذا الدستور، ويخضع ذلك للتعديل من قبل ال

للموافقة عليه لتعديل حدود أي من األقسام أو الدوائر االنتخابية  كويبيكتقديم أي مشروع قانون لنائب حاكم 
يتم تمرير القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون ذاك في  أالّ المذكورة في الجدول الثاني من هذا الدستور، و

ح على منَ األعضاء الذين يمثلون الدوائر واألقسام االنتخابية تلك، فإن الموافقة ال تُ الجمعية التشريعية بموافقة أغلبية 
مشروع القانون ما لم يتم تقديم خطاب من قبل الجمعية التشريعية إلى نائب الحاكم يذكر فيه أن مشروع القانون تم 

 تمريره.
 

 ج. أونتاريو وكويبيك
 .. ملغاة81
 . دعوة الجمعيات التشريعية82

ه ي  النعقاد الخاتم األعظم لإلقليمدعوة ممهورة ببين وقت وآخر باسم الملكة  كويبيكو أونتاريونائب حاكم وجِّ
 الجمعية التشريعية لإلقليم.

 
 مفروضة على انتخاب أصحاب المناصب. القيود ال83

ل أي منصب أو مهمة خالف ذلك، فإن الشخص الذي يقبل بإشغا كويبيكو ونتاريوإلى أن تقرر الهيئة التشريعية أل
بترشيح من نائب الحاكم وبراتب أو أجر أو تعويض أو ربح أو  كويبيكأو  أونتاريوأو وظيفة، دائمة أو مؤقتة، في 

مبلغ سنوي من أي نوع يتقاضاه من اإلقليم، ال يحق له أن يكون عضواً في الجمعية التشريعية في ذلك اإلقليم، وال 
كن ال شيء في هذه الفقرة يمنع شخصاً من أن يكون عضواً في المجلس يحق له الجلوس والتصويت فيها؛ ل

النائب العام، األمين العام وأمين سجل اإلقليم، خازن  :، أو إشغال أي من المناصب اآلتيةالتنفيذي في ذات اإلقليم
جلوس أو للليته ض الزراعة واألشغال العامة، والمحامي العام، أو ينزع أهض أراضي التاج، مفوَّ اإلقليم، مفوَّ 

 ب فيه شريطة أن يتم انتخابه وهو يشغل ذلك المنصب.خِ التصويت في المجلس الذي انتُ 
 

 استمرار قوانين االنتخاب الحالية. 84
خالف ذلك، فإن جميع القوانين النافذة في االتحاد في  كويبيكو أونتاريوالهيئات التشريعية في  قررإلى أن ت

مؤهالت ونزع األهلية عن األشخاص الذين  :أو أي منها ،وفيما يتعلق بالمسائل اآلتيةلي، اإلقليمين على التوا
بون أو يجلسون أو يصوتون كأعضاء في الهيئة التشريعية في كندا، مؤهالت ونزع األهلية عن الناخبين، نتخَ يُ 

ت االنتخابات، الفترات التي م الذي يؤديه الناخبون، المسؤولون االنتخابيون، صالحياتهم وواجباتهم، إجراءاسَ القَ 
يمكن أن تستغرقها االنتخابات، محاكمة االنتخابات اإلشكالية واإلجراءات المتعلقة بها، وشغور مقاعد األعضاء 

ق على انتخابات األعضاء الذين طبَّ وإصدار وتنفيذ القوانين الجديدة في حالة المقاعد الشاغرة باستثناء الحل، تُ 
 .كويبيكو أونتاريوشريعية في يخدمون في الجمعيات الت

 
في خالف ذلك، وفي أي انتخابات لعضو في الجمعية التشريعية  أونتاريوالهيئة التشريعية في  قرروإلى أن ت

ر كَ قليم كندا، فإن كل ذَ إلغوما، إضافة إلى األشخاص المؤهلين للتصويت بحكم القانون في ألمقاطعة  أونتاريو
 عاماً أو أكثر، ويملك منزالً، يحق له التصويت. 21بريطاني يبلغ من العمر 

 
 . فترات الجمعيات التشريعية85

سنوات من يوم إعادة القرارات  4مدة  كويبيكوكل جمعية تشريعية في  أونتاريوتستمر كل جمعية تشريعية في 
كويبيك من قبل نائب ي أو الجمعية التشريعية ف أونتاريوحل الجمعية التشريعية في  جرِ باختيار أعضائها (ما لم يَ 

 .طولقليم قبل ذلك)، وليس لمدة أحاكم اإل
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سنوات. انظر قانون الجمعية الوطنية،  5لتصبح  كويبيك[لقد تم تغيير الحد األقصى لفترة الجمعية التشريعية في 
R.S.Q.c.A-23.1 التي تنص على أن المدة القصوى للجمعية 1982 ،من الدستور 4. انظر أيضاً الفقرة ،

لها أيضاً باالستمرار في ظروف خاصة. (تمت إضافة هذه الفقرة بموجب سنوات لكنها تخوّ  5التشريعية هي 
 ')].2013، وزارة العدل الكندية، 1982إلى  1867حاشية من 'توحيد القوانين الدستورية 

 
 التشريعية. الجلسات السنوية للهيئة 86

مرة واحدة على األقل كل سنة، وبحيث ال  كويبيكوالهيئة التشريعية ل ونتاريويكون هناك جلسة للهيئة التشريعية أل
والجلسة األولى في الدور التشريعي  تشريعيشهراً بين آخر جلسة للهيئة التشريعية في كل إقليم في دور  12يمر 

 التالي. 
 

 لخإوالنصاب، . رئيس الهيئة التشريعية 87
 أونتاريوق األحكام اآلتية من هذه المادة فيما يتعلق بمجلس العوم الكندي على الجمعيات التشريعية في طبَّ تُ 
األحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الهيئة التشريعية أصالً وعند شغور المنصب، وواجبات الرئيس  كويبيك، أيو

علت منطبقة على كل من الهيئتين تلك األحكام هنا وجُ  وغياب الرئيس والنصاب ونمط التصويت، كما لو أنه تم سنّ 
 التشريعيتين.

 
 د. نوفا سكوشا ونيوبرونزويك

 ية في نوفا سكوشا ونيوبرونزويكالهيئات التشريع ة. بني88
ويك ألحكام هذا القانون، وتستمر على حالها برونزونيو نوفا سكوشاقليمي إتخضع بنية الهيئة التشريعية في كل من 

 حاد إلى أن يتم تعديلها بموجب سلطة هذا القانون.في االت
 

 . أونتاريو، كويبيك، ونوفا سكوشاهـ
 ملغاة.. 89

 
 و. األقاليم األربعة

 لخإمالية في الهيئات التشريعية، . تطبيق األحكام المتعلقة بالتصويت على المسائل ال90
بمشاريع قوانين االستمالك األحكام اآلتية من هذا القانون المتعلق بالبرلمان الكندي، أي األحكام المتعلقة 

والضرائب، اقتراح التصويت على المسائل المالية، الموافقة على مشاريع القوانين، رفض القوانين، ومعرفة رأي 
لهيئات التشريعية في مختلف األقاليم كما لو أن هذه الملكة في مشاريع القوانين المتحفَّظ عليها، تنطبق على ا

األحكام ُسنَّت هنا وطُبِّقَت على األقاليم المعنية وهيئاتها التشريعية، مع استبدال نائب حاكم اإلقليم بالحاكم العام، 
 الحاكم العام بالملكة ووزير في الحكومة، عام واحد بعامين، واإلقليم بكندا.

 
 توزيع السلطات التشريعية :ادساً س

 البرلمان سلطة :الجزء األول
 سلطة التشريعية للبرلمان الكندي. ال91

يحق للملكة قانوناً، بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ ومجلس العموم، سن القوانين من أجل السالم والنظام والحكم 
ضيع التي يضعها هذا القانون تحت سلطة الجيد في كندا، فيما يتعلق بجميع المسائل غير الواقعة في فئات الموا

ن هنا (وخالفاً الهيئات التشريعية لألقاليم؛ ومن أجل المزيد من اليقين، لكن دون تقييد عمومية أحكام هذه الفقرة، يُعلَ 
لكل ما يناقض ذلك في هذا القانون) بأن السلطة التشريعية للبرلمان الكندي تشمل جميع المسائل الواقعة في فئات 

 واضيع الواردة أدناه: الم
 .ملغاة .1
2.  
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 ـأ. الدين العام والملكية.1

 تنظيم التجارة .3

 ـأ. التأمين ضد البطالة.2

 تحصيل األموال بموجب أي نظام أو نمط للضرائب. .4
 اقتراض المال واحتسابه من الدين العام. .5
 الخدمات البريدية. .6
 التعداد واإلحصاء. .7
 المليشيات والجيش والخدمة البحرية والدفاع. .8
 تحديد وتقديم الرواتب والتعويضات لموظفي الخدمة المدنية وغيرهم من الموظفين الحكوميين في كندا. .9

 المنارات والعوامات والفنارات وجزيرة سيبل. .10
 المالحة والشحن البحري.  .11
 الحجر الصحي وتأسيس المستشفيات البحرية والمحافظة عليها.  .12
 شاطئ البحر والمسامك الداخلية.  .13
 ت بين أحد األقاليم وأي مناطق بريطانية أو أجنبية أو بين إقليمين.اراالَعبَّ   .14
 العملة وصكها.  .15
 المصارف ودمج المصارف وإصدار العملة الورقية.  .16
 مصارف التوفير.  .17
 األوزان والمقاييس.  .18
 الصكوك وسندات األمانة.  .19
 الفائدة.  .20
 العروض والمناقصات القانونية.  .21
 اإلفالس والتصفية.  .22
 راعات واالكتشافات.براءات االخت  .23
 حقوق المؤلف.  .24
 الهنود واألراضي المحمية للهنود.  .25
 تجنيس األجانب.  .26
 الزواج والطالق.  .27
القانون الجنائي، باستثناء بنية المحاكم ذات الوالية القضائية الجنائية، لكن بما في ذلك اإلجراءات في   .28

 المسائل الجنائية.
 عليها.تأسيس اإلصالحيات وإدارتها والمحافظة   .29
فئات المواضيع المستثناة صراحة من تعداد فئات المواضيع الواردة في هذا القانون والمخصصة حصرياً   .30

 للهيئات التشريعية لألقاليم.
 

ذات  ،فئة المسائلفي نة متضمَّ  عدُّ أية مسألة تأتي في إطار أي من فئات المواضيع الواردة في هذه الفقرة ال تُ 
الطبيعة المحلية أو الخاصة الواردة في تعداد فئات المواضيع في هذا القانون المخصص حصرياً للهيئات 

 التشريعية لألقاليم.
 

 صرية للهيئات التشريعية لألقاليمالصالحيات الح :الجزء الثاني
 ضمن السلطات التشريعية لألقاليم . المواضيع الواقعة حصرياً 92

 قوانين متعلقة بمسائل تقع ضمن فئات المواضيع الواردة أدناه: عية في كل إقليم سنّ يمكن للهيئة التشري
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 ملغاة. .1
 الضرائب المباشرة داخل اإلقليم من أجل تحقيق إيرادات ألغراض إقليمية. .2
 اقتراض المال بالضمانة المنفردة لإلقليم. .3
 تحديد المناصب اإلقليمية وتعيين المسؤولين فيها ودفع رواتبهم. .4
 إدارة وبيع األراضي العامة التي يملكها اإلقليم واألخشاب الموجودة فيه. .5
 تأسيس سجون إصالحية عامة في المقاطعة ومن أجلها وإدارتها والمحافظة عليها. .6
ة وفي والمؤسسات المالية الخيرية في المقاطع ات والجمعيات الخيريةتأسيس وإدارة المستشفيات والمصحّ  .7

 والمستشفيات البحرية األخرى. ،ومن أجله ،اإلقليم
 المؤسسات البلدية في اإلقليم. .8
وغير ذلك من التراخيص الهادفة إلى جمع  ،والحانات والمشارب ومحالت البيع بالمزاد المحالت التجارية .9

 ية وبلدية.اإليرادات ألغراض إقليمية ومحلّ 
 ات اآلتية:األشغال والتعهدات المحلية التي تختلف عن المسائل الواقعة في الفئ .10

خطوط السفن البخارية وغيرها من السفن، السكك الحديدية، القنوات المائية، البرق، وغيرها من األشغال   .أ 
 وراء حدود اإلقليم؛ما والتعهدات التي تربط اإلقليم بأي إقليم أو أقاليم أخرى، أو تمتد إلى 

 بريطانية أو أجنبية؛ بين اإلقليم وأية أراض خطوط السفن البخارية .ب 
أنها، سواء قبل أو بعد تنفيذها، يعلنها البرلمان  ورغم وقوعها بشكل كامل داخل اإلقليم، إالّ  التي، شغالاأل  .ج 

 الكندي ذات مصلحة عامة لكندا أو لمصلحة إقليمين أو أكثر.
 اإلقليمية. ذات الطبيعةالشركات  ضم  .11
 ترسيم الزواج في اإلقليم.  .12
 الملكية والحقوق المدنية في اإلقليم. .13
إقامة العدل في اإلقليم، بما في ذلك تكوين وتنظيم المحاكم اإلقليمية والمحافظة عليها، سواء منها ذات  .14

 الوالية القضائية الجنائية أو المدنية، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية في تلك المحاكم.
أي قانون إقليمي يتعلق بأية مسألة تقع ضمن فئات  إنفاذفرض العقوبات بالغرامة، أو العقوبة أو السجن ب .15

 المواضيع الواردة في هذه الفقرة.
 بشكل عام جميع المسائل ذات الطبيعة المحلية أو الخاصة باإلقليم. .16

 
 ارد الحراجية والطاقة الكهربائيةالموارد الطبيعية غير المتجددة والمو :الجزء الثالث

 ـ أ. 92

 بالموارد الطبيعية غير المتجددة والموارد الحراجية والطاقة الكهربائيةالقوانين المتعلقة  .1
 قوانين تتعلق بما يلي: في كل إقليم، يمكن للهيئة التشريعية بشكل حصري أن تسنّ 

 ؛استكشاف الموارد الطبيعية غير المتجددة في اإلقليم .أ 
وإدارتها والمحافظة عليها، بما في ذلك تطوير وإدارة الموارد الطبيعية غير المتجددة والموارد الحراجية  .ب 

 القوانين المتعلقة بمعدالت إنتاجها األساسية؛
 تطوير المواقع والمنشآت في اإلقليم لتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية وإدارتها والمحافظة عليها.  .ج 

 

 تصدير الموارد من األقاليم .2
بتصدير اإلنتاج األساسي من الموارد الطبيعية غير  قوانين تتعلق في كل إقليم، يمكن للهيئة التشريعية أن تسنّ 

أن مثل تلك  المتجددة والموارد الحراجية إلى جزء آخر من كندا وإنتاج الطاقة الكهربائية في منشآت في اإلقليم، إالّ 
 رة إلى جزء آخر من كندا.على التمييز في األسعار أو في المؤن المصدَّ  القوانين ال يمكن أن تنصّ 
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 البرلمانيةالسلطة  .3
ينتقص من سلطة البرلمان على سن القوانين المتعلقة بالمسائل المشار إليها في تلك  2ال شيء في الفقرة الفرعية 

اني إلى الغلبة للقانون البرلمتكون ه اإلقليم، ه البرلمان مع قانون سنّ الفقرة الفرعية، وفي حال تعارض قانون سنّ 
 تعارض.ق بالالحد الذي يتعلّ 

 
 الضرائب على المواردفرض  .4

قوانين تتعلق بتحصيل األموال بأي طريقة أو نمط من الضرائب فيما  في كل إقليم، يمكن للهيئة التشريعية أن تسنّ 
 يتعلق بما يلي:

 ، والموارد الطبيعية غير المتجددة والموارد الحراجية في اإلقليم واإلنتاج الرئيسي منها .أ 
 ،وليد الطاقة الكهربائية وإنتاجهاصة لتليم والمخصَّ المواقع والمنشآت الواقعة في اإلق  .ب 

 
  لكن مثل تلك القوانين ال يمكن أنسواء تم تصدير مثل ذلك اإلنتاج كلياً أو جزئياً من اإلقليم، 

 ر من اإلقليم.ر إلى جزء آخر من كندا واإلنتاج غير المصدَّ نص على تمييز بين اإلنتاج المصدَّ تفرض ضرائب أو ت
 

 األساسياإلنتاج  .5
 د بتعبير "اإلنتاج األساسي" المعنى المحدد له في الجدول السادس.قصَ يُ 
 
 الصالحيات أو الحقوق القائمة .6

ينتقص من الصالحيات أو الحقوق التي كانت هيئة تشريعية أو حكومة في  5إلى  1ال شيء في الفقرات الفرعية 
 اإلقليم تتمتع بها قبل نفاذ هذه الفقرة مباشرة.

 
 
 

 التعليم :الرابع الجزء
 . التشريعات المتعلقة بالتعليم93

 يمكن للهيئة التشريعية في كل إقليم أن تسّن بشكل حصري قوانين تتعلق بالتعليم طبقاً لألحكام اآلتية:
ال شيء في أي قانون يؤثر بشكل منحاز على أي حق أو امتياز يتعلق بالمدارس الدينية التي أسستها أي  .1

 بموجب القانون في اإلقليم وفي االتحاد؛فئة من األشخاص 
جميع الصالحيات واالمتيازات والواجبات الممنوحة بالقانون في االتحاد والمفروضة في كندا العليا على  .2

يتم تطبيقها هي نفسها على مدارس  ،الروم الكاثوليكمن المدارس المنفصلة وأمناء مدارس رعايا الملكة 
 في كويبيك. لبروتستانت والروم الكاثوليكامن رعايا الملكة األقليات من 

أو  ،عندما يوجد في اإلقليم نظام للمدارس المنفصلة أو مدارس األقليات بموجب القانون في االتحاد .3
ست الحقاً بأمر من الهيئة التشريعية في اإلقليم، يكون االستئناف لدى الحاكم العام في مجلسه ضد أي سِّ أُ 

مية يؤثر بأي حق أو امتياز لألقلية البروتستانتية أو الكاثوليكية بين رعايا قانون أو قرار ألي سلطة إقلي
 الملكة فيما يتعلق بالتعليم.

أن ثمة قانوناً ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الفقرة لكنه  ،من وقت إلى آخر ،في حال بدا للحاكم العام ومجلسه .4
ومجلسه بشأن أي استئناف بموجب أحكام  ، أو في حال عدم تنفيذ أي قرار يصدره الحاكم العاملم يسنّ 

فإن البرلمان الكندي، في تلك الحالة وفي كل حالة مماثلة،  ،هذه الفقرة ولم ينفذ من قبل السلطة اإلقليمية
وحسب الظروف التي تتطلبها ظروف كل حالة، يصدر قوانين عالجية من أجل تنفيذ أحكام هذه الفقرة 

 وأي قرار يصدره الحاكم العام ومجلسه بموجب أحكام هذه الفقرة.
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 كويبيكـ أ.  93

 .كويبيكعلى  انال تنطبق 93من الفقرة  4إلى  1الفقرتان الفرعيتان 
 

 أونتاريو ونوفا سكوشا ونيوبرونزويكوحدة القوانين في  :الجزء الخامس

 دة القوانين في األقاليم الثالثة. التشريع لوح94

أحكاماً بتوحيد جميع القوانين أو أية قوانين  خالفاً ألي شيء في هذا القانون، فإنه يمكن للبرلمان الكندي أن يسنّ 
وإجراءات جميع المحاكم أو أية محاكم  نيوبرونزويكو نوفا سكوشاو أونتاريوتتعلق بالملكية والحقوق المدنية في 

القوانين  سنّ في فإن سلطة البرلمان الكندي  ،في تلك األقاليم الثالثة، ومنذ وما بعد إصدار قوانين في ذلك الصدد
أن  تعلقة بأي مسألة واردة في أي من تلك القوانين، وخالفاً ألي شيء في هذا القانون، تكون غير محدودة؛ إالّ الم

يه ال يدخل حيز النفاذ في أي إقليم إلى أن يتم تبنّ  ،أي قانون يصدره البرلمان الكندي ينص على مثل تلك الوحدة
 اإلقليم.ه كقانون من قبل الهيئة التشريعية في ذلك وسنّ 

 
 معاشات الشيخوخة :الجزء السادس

 لةشات الشيخوخة والتعويضات المكمّ ـ أ. التشريعات المتعلقة بمعا 94
لة، بما في ذلك تعويضات اإلعاقة يمكن للبرلمان الكندي سن قوانين تتعلق بمعاشات الشيخوخة والتعويضات المكمّ 

ال يؤثر أي من هذه القوانين على عمل أي قانون قائم والنجاة من األعمال الخطرة بصرف النظر عن السن، لكن 
 أو مستقبلي ألي هيئة تشريعية إقليمية فيما يتعلق بأي من هذه المسائل.

 
 الزراعة والهجرة :الجزء السابع

 لخإيتعلق بالزراعة، . الصالحيات التشريعية المتوازية فيما 95
ن هنا أن علَ تعلق بالزراعة في اإلقليم، وبالهجرة إلى اإلقليم؛ ويُ في كل إقليم، يمكن للهيئة التشريعية أن تسن قوانين ت

قوانين تتعلق بالزراعة في جميع األقاليم أو في أي إقليم، وفيما  سنّ أن ي ،من وقت آلخر ،البرلمان الكندي يمكن
يتعلق بالهجرة إلى جميع األقاليم أو إلى أي إقليم، ويكون أي قانون تصدره الهيئة التشريعية لإلقليم يتعلق بالزراعة 

 ندي.ه البرلمان الكطالما ال يتعارض مع أي قانون يسنّ  ،أو الهجرة نافذاً في اإلقليم ولمصلحته
 

 القضاء :سابعاً 
 . تعيين القضاة96
باستثناء محاكم التحقق في  ،ن الحاكم العام قضاة المحاكم العليا والمحاكم في الواليات والمقاطعات في كل إقليميعيِّ 

 .نيوبرونزويكنوفا سكوشا و
 

 لخإاختيار القضاة في أونتاريو،  .97
وتوحيد  نيوبرونزويكونوفا سكوشا و أونتاريوإلى أن يتم توحيد القوانين المتعلقة بالملكية والحقوق المدنية في 

يتم اختيارهم من  ،ن من قبل الحاكم العاميالمعين ،إجراءات المحاكم في تلك األقاليم، فإن قضاة محاكم تلك األقاليم
 نقابات المحامين في تلك األقاليم.

 
 القضاة في كويبيك . اختيار98

 من نقابة محامي اإلقليم. كويبيكيتم اختيار قضاة محاكم 
 

99 . 
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 القضاة . فترة خدمة1
من هذه الفقرة، يشغل قضاة المحاكم العليا مناصبهم ما دام سلوكهم جيداً، لكن يمكن  2بموجب الفقرة الفرعية 

 مجلس العموم.عزلهم من قبل الحاكم العام بموجب اقتراح من مجلس الشيوخ أو 
 
 عاماً  75. نهاية الخدمة في سن 2

عند عن شغل منصبه ناً قبل أو بعد دخول هذه الفقرة حيز النفاذ، يتوقف القاضي في المحكمة العليا، سواء كان معيَّ 
 نفاذ إذا كان قد بلغ عندها ذلك العمر.دخول هذه الفقرة حيز ال، أو عند بلوغه الخامسة والسبعين من العمر

 
 لخ، القضاةإ. رواتب، 100

تعويضات والمعاشات التقاعدية لقضاة المحاكم العليا ومحاكم الواليات الرواتب والالبرلمان الكندي يحدد 
دفع ميرالية في الحاالت التي يُ والمحاكم األ ،نيوبرونزويك)ق في نوفا سكوشا ووالمقاطعات (باستثناء محاكم التحقّ 

 .لراهن راتبك القضاة في الوقت افيها ألولئ
 

 لخإ. محكمة االستئناف العام، 101
على تأسيس وتنظيم محكمة  أن ينصّ  ،يمكن للبرلمان الكندي، بخالف أي شيء في هذا القانون، من وقت آلخر
 من أجل تطبيق أفضل للقوانين الكندية. ،استئناف عامة لكندا وتنظيمها والمحافظة عليها وتأسيس أية محاكم إضافية

 
 يرادات والديون واألصول والضرائباإل :ثامناً 
 د. إنشاء صندوق إيرادات موحَّ 102

حق تحصيلها، وبات  نيوبرونزويكللهيئات التشريعية في كندا ونوفا سكوشا وكان جميع الرسوم واإليرادات التي 
أحكام بموجب  االحتفاظ بها، التشريعية لألقاليمالتي يحق للهيئات نسب الباستثناء لالتحاد حق تحصيلها بعد تشّكله، 

داً ل صندوقاً موحَّ طبقاً للصالحيات الخاصة الممنوحة لها في هذا القانون، تشكّ التي تحّصلها ، أو هذا القانون
للرسوم التي ينص عليها  تخضععليها القانون و ص للخدمات العامة في كندا بالطريقة التي ينصّ خصَّ لإليرادات يُ 

 هذا القانون أيضاً.
 

 لخإ. نفقات التحصيل، 103
د في كندا دفع كافة الرسوم والتكاليف والنفقات المترتبة على تحصيله ض على صندوق اإليرادات الموحَّ فرَ يُ 

ل تلك أول نفقة تترتب عليه، وتتم مراجعتها وتدقيقها بالطريقة التي يأمر بها الحاكم ي أمواله، وتشكّ وإدارته وتلقّ 
 البرلمان خالف ذلك.العام في مجلسه إلى أن يقرر 

 
 ائدة على الديون العامة لألقاليم. الف104

في االتحاد الكلفة  نيوبرونزويكتشكل الفائدة السنوية على الديون العامة في مختلف أقاليم كندا، ونوفا سكوشا و
 د في كندا.الثانية التي يدفعها صندوق اإليرادات الموحَّ 

 
 . راتب الحاكم العام105

جنيه إسترليني بعملة المملكة  10,000له من قبل البرلمان الكندي، فإن راتب الحاكم العام يكون ما لم يتم تعدي
د في كندا، وتكون تلك الكلفة الثالثة التي ع من صندوق اإليرادات الموحَّ دفَ ، تُ إيرلنداالمتحدة لبريطانيا العظمى و

 يدفعها الصندوق.
 

 . االعتمادات من وقت آلخر106
د في كندا، فإن الواردة في هذا القانون والمترتبة على صندوق اإليرادات الموحَّ  ختلفةالم مدفوعاتال إضافة إلى

 لخدمات العامة.خصص اعتمادات مماثلة لالبرلمان الكندي ي
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 لخإ. تحويل األسهم والسندات، 107
العائدة لكل مقاطعة في زمن واألوراق المالية  تكون جميع األسهم والسندات واألموال النقدية واألرصدة المصرفية

 ع من مبالغ ديون األقاليم لدى االتحاد.طَ قتَ االتحاد، باستثناء تلك التي يذكرها هذا القانون، ملكاً لكندا، وتُ 
 

 . نقل الملكية في الجدول108
 لكندا. تكون األشغال العامة والممتلكات في كل إقليم، والوارد ذكرها في الجدول الثالث من هذا القانون، ملكاً 

 
 لخإلكات في األراضي والمناجم، . الممت109

لدى تشّكل  نيوبرونزويكجميع أقاليم كندا، ونوفا سكوشا وفي عائدات الجميع األراضي والمناجم والمعادن و
 أونتاريوقاليم عود ألوجميع المبالغ المترتبة على مثل تلك األراضي أو المناجم أو المعادن أو األرباح ت االتحاد،

قائمة في ذلك الصدد،  أماناتحسب اإلقليم الذي تنشأ فيه، وبموجب أي  نيوبرونزويكونوفا سكوشا و كويبيكو
 وألي مصلحة غير مصلحة اإلقليم في هذه األموال.

 
 األصول المتعلقة بديون األقاليم .110

 قليم يتحملها اإلقليم.جميع األصول المرتبطة بمثل تلك الحصص من الدين العام لكل إقليم والمترتبة على اإل
 

 . كندا مسؤولة عن الديون اإلقليمية111
 تكون كندا مسؤولة عن ديون ومطاليب كل إقليم موجود في االتحاد.

 
 . ديون أونتاريو وكويبيك112

، عند د) الذي يتجاوزجِ (إذا وُ الَدين ن مسؤولية مشتركة أمام كندا عن مبلغ يمسؤولَ  كويبيكو أونتاريويكون إقليما 
 % سنوياً.5ض عليه فائدة مقدارها فرَ دوالر، وتُ  62,500,000 قيام االتحاد،

 
 . أصول أونتاريو وكويبيك113

تكون ملكاً مشتركاً  ،االتحاد إلى مقاطعة كندا عنداألصول الواردة في الجدول الرابع من هذا القانون والتي تعود 
 .كويبيكو ونتاريوأل
 

 . دين نوفا سكوشا114
دوالر،  ماليين 8 ، عند قيام االتحاد،د) الذي يتجاوزجِ (إذا وُ  الَدينتكون نوفا سكوشا مسؤولة أمام كندا عن مبلغ 

 % سنوياً.5ض عليه فائدة مقدارها فرَ وتُ 
 

 . دين نيوبرونزويك115
ماليين  7التحاد، ، عند قيام اد) الذي يتجاوزجِ أمام كندا (إذا وُ العام الدين مبلغ مسؤولة عن  نيوبرونزويكتكون 

 % سنوياً.5 مقدارهاض عليه فائدة فرَ دوالر، وتُ 
 

 ائدة لنوفا سكوشا ونيوبرونزويك. دفع الف116
على دوالر ماليين  7ماليين و  8لدى االتحاد مبلغ  نيوبرونزويكفي حال لم تبلغ الديون العامة لنوفا سكوشا و

% سنوياً على الفرق 5ماً من حكومة كندا فائدة تبلغ قدَّ على التوالي وبدفعات نصف سنوية مُ  نالتوالي، فإنهما يتلقيا
 دة.بين المبالغ الفعلية لديونهما والمبالغ المحدَّ 

 
 . الملكية العامة لألقاليم117

وعها لحق كندا ها بموجب أحكام هذا القانون، مع خضبتحتفظ جميع األقاليم بممتلكاتها العامة التي لم يتم التصرف 
 باالستيالء على أية أراٍض أو ممتلكات عامة مطلوبة لتحصين دفاعات البالد.
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 ملغاة. .118

 
 برونزويكنيو. منحة إضافية ل119

سنوات من دخولها االتحاد بمبلغ إضافي  10ماً من كندا ولفترة قدَّ دفعات نصف سنوية مُ  برونزويكنيويتلقى إقليم 
ماليين دوالر، يتم اقتطاع مبلغ  7سنوياً؛ لكن طالما ظل الدين العام لذلك اإلقليم تحت دوالر  63,000يساوي 

 دوالر. 63,000% سنوياً على ذلك العجز من المنحة البالغة 5يساوي الفائدة بمعدل 
 

 . شكل الدفعات120
موجب أي قانون في لدفع المطاليب المترتبة بالمخصصة هذا القانون، أو التي ينص عليها تتم جميع الدفعات 

صدر البرلمان الكندي توجيهات على التوالي، تتحملها كندا، إلى أن يُ  نيوبرونزويكمقاطعات كندا ونوفا سكوشا و
 بالشكل والطريقة التي يحددها الحاكم العام في مجلسه من وقت آلخر.ومغايرة، 

 
 لخإ. الصناعات الكندية، 121

في أي من األقاليم، منذ انضمامها إلى االتحاد وما بعد، تدخل دون أية تُصنَّع أو التي تنمو أو تُنتَج مواد الجميع 
 رسوم إلى كل من األقاليم األخرى.

 
 قوانين الضرائب والرسوم الجمركية. استمرار 122

من تستمر قوانين الضرائب والرسوم الجمركية في كل إقليم، بموجب أحكام هذا القانون، بالنفاذ إلى أن يتم تعديلها 
 قبل البرلمان الكندي.

 
 . التصدير واالستيراد بين إقليمين123

ض فيها رسوم جمركية في االتحاد على أية سلع أو أدوات أو بضائع في أي إقليمين، يمكن فرَ في الحاالت التي تُ 
ى إقليم آخر استيراد تلك السلع واألدوات والبضائع، اعتباراً من الدخول في االتحاد وما بعد، من أحد األقاليم إل

جد) رها، ودفع المبلغ اإلضافي (إذا وُ بموجب إثبات دفع الرسوم الجمركية المفروضة عليها في اإلقليم الذي صدَّ 
 د.للرسوم الجمركية المفروضة عليها في اإلقليم المستورِ 

 
 برونزويكنيوالرسوم على األخشاب في . 124

من  15بفرض رسوم على األخشاب، وهي الواردة في الفصل  نيوبرونزويكال شيء في هذا القانون يؤثر في حق 
ل ذلك القانون أو بعد دخولها ، أو في أي قانون يعدّ نيوبرونزويكلة لالباب الثالث من القوانين األساسية المعدّ 

خضع ال ت نيوبرونزويكجة في أي من األقاليم األخرى عدا االتحاد، وال يزيد مبلغ تلك الرسوم، لكن األخشاب المنتَ 
 لمثل تلك الرسوم.

 
 لخإ. إعفاء األراضي العامة، 125
 أو ممتلكات تملكها كندا أو أي إقليم.  ض أية ضرائب على أية أراضٍ فرَ ال تُ 

 
 دصندوق اإليرادات اإلقليمي الموحَّ . 126

قبل االتحاد حق  نيوبرونزويكجميع حصص الرسوم واإليرادات التي كان للهيئات التشريعية لكندا ونوفا سكوشا و
تخصيصها، والتي يحتفظ بها هذا القانون للحكومات والهيئات التشريعية في األقاليم، وجميع الرسوم واإليرادات 

د ل في كل إقليم صندوق إيرادات موحَّ لها طبقاً للصالحيات الخاصة الممنوحة لها في هذا القانون، تشكِّ حصِّ التي تُ 
 م.ص للخدمات العامة في اإلقلييخصَّ 
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 أحكام متفرقةتاسعاً: 
 أحكام عامة :الجزء األول

 . ملغاة.127
 لخإ. يمين الوالء، 128

م كل عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس العموم الكندي قبل شغل مقعده في أي من هذين المجلسين أمام الحاكم قسِ يُ 
التشريعية ألي إقليم قبل شغله ض من قبله، وكل عضو في المجلس التشريعي أو الجمعية العام أو أمام شخص مفوَّ 

ض من قبله، يمين الوالء الوارد في الجدول أمام نائب حاكم اإلقليم أو الشخص المفوَّ  مقعده في المجلس أو الجمعية
 كويبيكم كل عضو في مجلس الشيوخ الكندي وكل عضو في المجلس التشريعي لقسِ الخامس من هذا القانون؛ كما يُ 

 ل الوارد في نفس الجدول.ض من قبله، إعالن التأهّ مام الحاكم العام، أو الشخص المفوَّ أيضاً، قبل شغل مقعده، أ
 

 لخإقائمة والمسؤولين الموجودين، . استمرار القوانين والمحاكم ال129
بعد  نيوبرونزويكباستثناء ما ينص عليه هذا القانون خالفاً لذلك، فإن جميع القوانين النافذة في كندا ونوفا سكوشا و

دخولها االتحاد، وجميع المحاكم ذات الوالية القضائية الجنائية والمدنية، وجميع التفويضات والصالحيات 
والسلطات، وجميع المسؤولين القضائيين واإلداريين الوزاريين، الموجودين لدى قيام االتحاد، تستمر ويستمرون 

خضوعهم على التوالي، كما لو أن االتحاد لم يقم؛ مع  نيوبرونزويكونوفا سكوشا و كويبيكو أونتاريوفي 
أو توجد بموجب أحكام قوانين برلمان بريطانيا العظمى أو  سنُّ خضوعها رغم ذلك (باستثناء الحاالت التي تُ و

)، إلمكانية اإلبطال أو اإللغاء أو التعديل من قبل البرلمان إيرلندابرلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و
 بموجب أحكام هذا القانون.لكندي، أو من قبل الهيئة التشريعية لإلقليم المعني، ا
 

 نقل المسؤولين إلى كندا. 130
 

واجبات يقومون بها مكلّفين بإلى أن يقرر البرلمان الكندي خالف ذلك، يستمر جميع مسؤولي األقاليم المختلفة ال
يع التي يجعلها هذا القانون ضمن الصالحية الحصرية للهيئات فيما يتعلق بمسائل غير تلك الواقعة في فئات المواض

لون نفس مسؤولين في كندا، ويستمرون بأداء واجباتهم في مناصبهم ويتحمّ يستمرون ك ،التشريعية لألقاليم
 المطاليب والمسؤوليات والعقوبات كما لو أن االتحاد لم يقم.

 
 . تعيين مسؤولين جدد131

ن مسؤولين عيِّ أن يُ  ،من وقت إلى آخر ،الكندي خالف ذلك، فإن الحاكم العام في مجلسه يمكنإلى أن يقرر البرلمان 
 يعتبرهم الحاكم العام في مجلسه ضروريين أو مناسبين لإلنفاذ الفعال لهذا القانون.

 
 بالمعاهدات . االلتزام132

التزامات كندا أو أي ب لوفاءلمناسبة ليتمتع البرلمان الكندي والحكومة الكندية بجميع الصالحيات الضرورية أو ا
إقليم فيها، كجزء من اإلمبراطورية البريطانية، نحو البلدان األجنبية، بموجب معاهدات تعقد بين اإلمبراطورية 

 وبين مثل تلك البلدان األجنبية.
 

 ليزية والفرنسيةجين اإلن. استعمال اللغت133
ن قبل أي شخص في نقاشات مجلسي البرلمان الكندي وفي الهيئات ليزية أو الفرنسية مجيمكن استعمال اللغة اإلن

؛ وتستعمل كلتا اللغتين في سجالت ومذكرات تلك المجالس؛ ويمكن استعمال أي من اللغتين كويبيكالتشريعية في 
سة بموجب أحكام هذا القانون، وفي أي من من قبل أي شخص في أية محاكمة أو إجراء في أي محكمة كندية مؤسَّ 

 وفي جميع تلك المحاكم. كويبيكمحاكم 
 
 وتنشر بهاتين اللغتين. كويبيكع قوانين البرلمان الكندي والهيئة التشريعية لطبَ تُ 
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 أونتاريو وكويبيك :الجزء الثاني
 لين التنفيذيين ألونتاريو وكويبيك. تعيين المسؤو134

 أونتاريوخالف ذلك، فإن أياً من نائبي الحاكم العام في  كويبيكأو  أونتاريوتشريعية في إلى أن تقرر الهيئات ال
المسؤولين الواردين أدناه: النائب العام، األمين  ،األعظم لإلقليمبقرار ممهور بالخاتم  ،نيمكن أن يعيِّ  كويبيكو

ض الزراعة واألشغال العامة، وفي حالة مفوَّ وض أراضي التاج، العام، أمين سجل اإلقليم، خازن اإلقليم، مفوَّ 
المحامي العام، ويمكن، بأمر من نائب الحاكم في مجلسه، من وقت آلخر، أن يحدد واجبات أولئك  كويبيك

ن مسؤولين آخرين وإضافيين خالل وجوده في كما يمكن أن يعيِّ  ؛اجبات المسؤولين والموظفين لديهمالمسؤولين وو
تحديد واجبات أولئك المسؤولين، وفي الدوائر المختلفة التي يرأسونها أو التي منصبه، ويمكنه من وقت آلخر 

 ينتمون إليها والمسؤولين والموظفين فيها.
 

 اجبات المسؤولين التنفيذيين. صالحيات وو135
خالف ذلك، فإن جميع الحقوق أو الصالحيات أو  كويبيكأو في  أونتاريوإلى أن تقرر الهيئة التشريعية في 

الواجبات أو الوظائف أو المسؤوليات أو السلطات التي كانت مناطة عند صدور هذا القانون أو مفروضة على 
ض ض أراضي التاج ومفوَّ النائب العام والمحامي العام واألمين العام وأمين سجل إقليم كندا، ووزير المالية ومفوَّ 

العامة ووزير الزراعة والمسؤول المالي العام، بموجب أي قانون أو نظام أساسي في كندا العليا أو كندا األشغال 
ن من قبل نائب الحاكم العام عيَّ أو تفرض على أي مسؤول يُ  ـون اإلخالل بهذا القانون، تناط بود ،السفلى أو كندا

ض الزراعة واألشغال العامة لحقوق؛ ويؤدي مفوَّ للقيام بنفس الوظائف والصالحيات والمسؤوليات والواجبات وا
واجبات ووظائف وزير الزراعة عند صدور هذا القانون الذي يفرضه قانون إقليم كندا، إضافة إلى الحقوق 

 ض األشغال العامة.والصالحيات والوجبات والوظائف والمسؤوليات المتعلقة بمفوَّ 
 

 . الخاتم األعظم136
 كويبيكوالخاتم األعظم ل ونتاريوقبل نائب الحاكم في مجلسه، فإن الخاتم األعظم ألإلى أن يتم تعديل ذلك من 

 ،على التوالي ،يكونان الخاتم ذاته، أو يكون له نفس تصميم الخاتم المستعمل في أقاليم كندا العليا وكندا السفلى
 بوصفهما إقليم كندا قبل الدخول في االتحاد.

 
 . صياغة القوانين المؤقتة137

فهم من تعبير "منذ ذلك الحين وحتى نهاية الدور التشريعي التالي" أو كلمات بنفس المعنى، تستعمل في القانون يُ 
وتنطبق على الدور التشريعي  ،مفعوله قبل الدخول في االتحاد، ألنها تمتد إلى المؤقت إلقليم كندا الذي لم ينتهِ 

فة في هذا القانون، أو الجلسات كما هي معرَّ  ،ضمن صالحياتهالتالي للبرلمان الكندي إذا كان موضوع القانون يقع 
إذا كان موضوع القانون يقع ضمن صالحيات هاتين  ،على التوالي ،كويبيكو أونتاريوالتالية للهيئات التشريعية في 

 فتان في هذا القانون.كما هما معرَّ  ،الهيئتين التشريعيتين
 

 فيما يتعلق باألخطاء في األسماء .138
" بدالً من سفلى" أو "كندا الأونتاريول االتحاد وما بعد، فإن استعمال كلمات مثل "كندا العليا" بدالً من "تشكُّ  منذ

 ال تلغي صالحيتها. ،أو شيء ،في أي سند أو أمر أو عملية أو استئناف أو وثيقة أو مسألة ،"كويبيك"
 

 بعد تشكيل االتحاد د، والتي تبدأ. فيما يتعلق بإصدار اإلعالنات قبل االتحا139
ل االتحاد، سواء الخاتم األعظم إلقليم كندا صدر قبل تشكل االتحاد يبدأ سريان مفعوله بعد تشكّ ممهور بأي إعالن 

كان يتعلق بذلك اإلقليم أو بكندا العليا أو كندا السفلى، والمسائل واألشياء المختلفة الواردة في اإلعالن، فإنه يستمر 
 ل.التحاد لم يشكَّ بالنفاذ كما لو أن ا
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 لق بإصدار اإلعالنات بعد االتحاد. فيما يتع140
الخاتم األعظم إلقليم كندا، سواء ب ممهوراً أي قانون للهيئة التشريعية إلقليم كندا يصدر في ح به أي إعالن مصرَّ 

كان يتعلق بذلك اإلقليم أو بكندا العليا أو كندا السفلى، ولم يصدر قبل تشكيل االتحاد، يمكن إصداره من قبل نائب 
الخاتم األعظم ألي منهما؛ ومنذ صدور ذلك ب ممهوراً ، كما يتطلب موضوعه، كويبيكأو  أونتاريوالحاكم العام في 
كما لو أن  كويبيكأو  أونتاريوفإن نفس المسائل واألشياء المعلنة يكون لها نفس القوة والنفاذ في  ،اإلعالن وما بعد

 ل.االتحاد لم يشكَّ 
 

 . اإلصالحية141
 وتستمر كذلك. ،كويبيكو أونتاريوتكون إصالحية إقليم كندا، إلى أن يقرر البرلمان الكندي خالف ذلك، إصالحية 

 
 بالديونالتحكيم فيما يتعلق . 142

يحال تقسيم وتعديل ديون وائتمانات ومطاليب وممتلكات وأصول كندا العليا وكندا السفلى إلى تحكيم ثالثة 
وواحد من قبل حكومة كندا؛ وال  كويبيكوواحد من قبل حكومة  أونتاريوختار أحدهم من قبل حكومة يُ  ،مينمحكّ 

م المختار ؛ وال يكون المحكِّ كويبيكو ونتاريون ألاالتشريعيتن ايتم اختيار المحكمين حتى يجتمع برلمان كندا والهيئت
 .كويبيكأو  أونتاريومن قبل حكومة كندا مقيماً في 

 
 جالت. تقسيم السّ 143

مجلسه، من وقت آلخر، أن يأمر بتسليم السجالت، والدفاتر والوثائق التي يراها مناسبة في في يمكن للحاكم العام 
م أي نسخة مأخوذة منها ، وتكون منذ ذلك الحين ملكية ذلك اإلقليم؛ وتقدَّ كويبيكأو ل ونتاريوإقليم كندا إما أل

 فاً بها كدليل.ق عليها أصوالً من قبل الموظف المسؤول عن السجل األصلي معترَ ومصادَ 
 

 في كويبيك ضواحي. إحداث ال144
إلقليم، والذي يصبح نافذاً منذ يوم يتم الخاتم األعظم لممهور بيمكن لنائب الحاكم العام من وقت آلخر، وبإعالن 

 .ضواحي، ويحدد حدود تلك الضواحٍ ال يوجد فيها أصالً  كويبيكفي أجزاء من إقليم  ضواحٍ تحديده، إحداث 
 

 السكك الحديدية عبر المستعمرات :عاشراً 
 . ملغاة.145

 
 مرات أخرىالسماح بانضمام مستع :حادي عشر

 نيوفاوندالند إلى االتحاد. صالحية السماح بانضمام 146
، بمشورة من مجلسها االستشاري الموقر، وبمقترح من البرلمان الكندي، والبرلمانات والهيئات قانوناً  تسمح الملكة

هذه بانضمام وكولومبيا البريطانية،  إدواردوجزيرة األمير  نيوفاوندالندالتشريعية لمستعمرات أو أقاليم 
والمقاطعات  س الندروبرتلباقتراح من البرلمان الكندي وتسمح، ي منها، إلى االتحاد، المستعمرات أو األقاليم، أو أ

واردة في المقترحات والتي اد بالشروط المحددة في كل حالة إلى االتحباالنضمام الشمالية الغربية، أو أي منها 
ويكون نافذاً  ،المجلس في ذلك الصددوأحكام أي أمر آخر في  ،عليها، طبقاً ألحكام هذا القانونترى الملكة الموافقة 

 .إيرلندابل برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ومن قِ  نَّ سُ  كما لو أنه
 

 رة األمير إدوارد في مجلس الشيوخوجزي نيوفاوندالندتعلق بتمثيل ي. فيما 147
أو أي منهما، يكون لكل منهما الحق بالتمثيل في مجلس الشيوخ  إدواردوجزيرة األمير  نيوفاوندالندفي حال قبول 

فإن العدد الطبيعي للشيوخ  ،نيوفاوندالندالقانون) في حال قبول هذا الكندي بأربعة أعضاء، و (خالفاً ألي شيء في 
لثالث من عندما يتم قبولها تعتبر واقعة في القسم ا إدواردأن جزيرة األمير  ؛ إالّ 82والحد األقصى  76يكون 

، إدوارداألقسام الثالثة التي تقسم إليها كندا، فيما يتعلق بدستور مجلس الشيوخ، وبالتالي، وبعد قبول جزيرة األمير 
ص، مع حدوث في مجلس الشيوخ يقلَّ  نيوبرونزويكقبل، فإن تمثيل نوفا سكوشا وأو لم تُ  نيوفاوندالندبلت وسواء قُ 
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أكثر من إلى رفع تمثيل أي من هذين اإلقليمين في أي وقت التوالي، وال يُ أعضاء على  10إلى  12الشواغر، من 
 ، باستثناء أحكام هذا القانون بتعيين ثالثة أو ستة شيوخ إضافيين بتوجيه من الملكة.10

 
 الدوائر االنتخابية في أونتاريو :الجدول األول

 الدوائر االنتخابية الموجودة . أ

 المقاطعات :لالجزء األو

 سكوت.يبر .1
 اري.غلينغ .2
 .تستورمون .3
 دونداس. .4
 ل.سِ رَ  .5
 كارلتون. .6
 .إدوارداألمير  .7
 هولتون. .8
 كس.يسإ .9

 
 الدوائر االنتخابية في المقاطعات :الجزء الثاني

 في النارك. القسم الشمالي .10
 في النارك. القسم الجنوبي .11
 رينفل.غفي  القسم الشماليودز في لي القسم الشمالي .12
 .في ليدز القسم الجنوبي .13
 رينفل.في غ القسم الجنوبي .14
 في نورثمبرالند.لقسم الشرقي ا .15
 موناغان). جنوب ضاحيةفي نورثمبرالند (باستثناء  القسم الغربي .16
 م.افي دارلقسم الشرقي ا .17
 م.افي دار القسم الغربي .18
 .أونتاريوفي  القسم الشمالي .19
 .أونتاريوفي  القسم الجنوبي .20
 في يورك.لقسم الشرقي ا .21
 ورك.ي في القسم الغربي .22
 في يورك. القسم الشمالي .23
 ورث.تفي وين القسم الشمالي .24
 ورث.تفي وين القسم الجنوبي .25
 لغن.إ فيلقسم الشرقي ا .26
 لغن.إفي  القسم الغربي .27
 ترلو.افي و القسم الشمالي .28
 ترلو.افي و القسم الجنوبي .29
 .تفي بران القسم الشمالي .30
 .تفي بران القسم الجنوبي .31
 في أوكسفورد. القسم الشمالي .32
 .في أوكسفورد القسم الجنوبي .33
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 كس.يسدليم فيلقسم الشرقي ا .34
 

 المدن، أقسام المدن، والبلدات :الجزء الثالث
 تورنتو. غرب .35
 تورنتو. شرق .36
 هاملتون. .37
 وتاوا.أ .38
 كينغستون. .39
 لندن. .40
 إليزابيث تاون المرتبطة بها. ضاحيةبلدة بروكفيل، مع  .41
 نياغارا المرتبطة بها. ضاحيةبلدة نياغارا، مع  .42
 المرتبطة بها.ل يكورنو ضاحيةل، مع يوبلدة كورن .43

 

 يدةالدوائر االنتخابية الجد . ب
 مقاطعة ألغوما القضائية االنتقالية. .44
القسم الشمالي من تكون ي: والتي تدعى على التوالي شمال وجنوبمقاطعة بروس، وتقسم إلى قسمين،  .45

لبرمارل وأمابل وأران وبروس وإلدرسلي وسوغين أيستنور وإزي ودري ولينمن ضواحي بَ  بروس
 تون.باموقرية ساوث

القسم الجنوبي من تكون ي: والتي تدعى على التوالي شمال وجنوب ،قاطعة بروس وتقسم إلى قسمينم .46
نكاردن (بما في ذلك قرية كينكاردن)، وغرينوك وبرانت وهورون وكينلوس يضواحي كبروس من 

 ك.يروس وكارلوكي
: القسم الشمالي من ، والتي تدعى على التوالي شمال وجنوبمقاطعة هورون، وتقسم إلى قسمين .47

ورن وهولت، بويك وموريس وغري وكولوشفيلد ووانوش وتيرنبري وهآهورون ويتكون من ضواحي 
 بما في ذلك قرية كلينتون وميكلوب.

: القسم الجنوبي يتكون من ، والتي تدعى على التوالي شمال وجنوبمقاطعة هورون وتقسم إلى قسمين .48
 ي وأزبورن وستيفن.اث وستانلي وهش وتاكرسمييش وضواحي غوديريبلدة غودير

: القسم ، والتي تدعى على التوالي شمال وشرق وغربكس وتقسم إلى ثالثة أقساميسمقاطعة ميدل .49
يست إالشمالي يتكون من ضواحي ماغيلفري وبيدولف (المأخوذة من مقاطعة هورون)، وويليامز 

 ولوبو. دليادأوويليامز ويست و
: القسم ، والتي تدعى على التوالي شمال وغرب وشرقثالثة أقسامكس وتقسم إلى يمقاطعة ميدلس .50

 روي.ثكفرد وقرية ستراإييتكون من ضواحي ديالوير وكارادوك وميدكاف وموسى و الغربي

 .وحدودها كما هي في الوقت الحاضر][القسم الشرقي يتكون من الضواحي التي أصبحت جزءاً منها 

لين يسكإينيتون وسارنيا ومور ومبك وبلييوور تويكناتون وتتكون من ضواحي بوزمقاطعة المب .51
 وبروك وبلدة سارنيا.

يتش وبلدة لبري ورومني ورالي وهارتييست إودوفر و ثامنت وتتكون من ضواحي تشايمقاطعة ك .52
 .ثامتشا

فيميا (المأخوذة من مقاطعة المبتون)، يوبرا ودون ومضواحي سومن ويل وتتكون وثبمقاطعة  .53
 نت).يبما في ذلك غور، وأكسفورد وهوارد (المأخوذة من مقاطعة ك امدنوضواحي زون وك

وبي ويتكون من : القسم الجن، والتي تدعى على التوالي جنوب وشمالمقاطعة غري وتقسم إلى قسمين .54
 ون.ثشنوبروتون وميال ريمونتغإي وبرتميسيا وأوسبري ونورمانآغ ويلضواحي بنتنك وغلين
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: القسم الشمالي يتكون من لتي تدعى على التوالي جنوب وشمال، وامقاطعة غري وتقسم إلى قسمين .55
ن وداربي وكيبل وساراواك افيم وسولادنيوس فينسنتنت يوود ويوفريزيا وهوالند وسينغضواحي كول

 وبروك وبلدة أوين ساوند.
: القسم الشمالي يتكون من ، والتي تدعى على التوالي جنوب وشمالمقاطعة بيرث وتقسم إلى قسمين .56

 فورد.توبلدة سترا ثوبيسإغتون ونورث ينليس ومورنإس وإلما ولوغان وحي واالضوا
: القسم الجنوبي يتكون من ، والتي تدعى على التوالي جنوب وشمالمقاطعة بيرث وتقسم إلى قسمين .57

 نت ماريس.يوفوالرتون وهيبرت وقريتي ميتشل وس ثوبساوث ايسوداوني وضواحي بالنشارد 
 : القسم، والتي تدعى على التوالي شمال وجنوب ومركزإلى ثالثة أقسام مقاطعة ويلنغتون وتقسم .58

 ست.يوآرثر ولوثر ومينتو وماريبورو وبيل وقرية ماونت فور ثالشمالي ويتكون من ضواحي أماران
: القسم ، والتي تدعى على التوالي شمال وجنوب ومركزمقاطعة وينتون وتقسم إلى ثالثة أقسام .59

ضواحي غارا فراكسا وايرن وايراموزا ونيكول بل ويلنغتون وقريتي فيرغوس المركزي يتكون من 
 وإيلورا.

: القسم ، والتي تدعى على التوالي شمال وجنوب ومركزأقسام ثالثةإلى  وتقسم مقاطعة ويلنغتنون .60
 الجنوبي ويتكون من بلدة غوليف وضاحيتي غوليف وبوسلينش.

الجنوبي ويتكون من  : القسمى على التوالي جنوب وشمال، والتي تدعك وتقسم إلى قسمينومقاطعة نورف .61
 وودهامس وغور.و ينغامون وولزتضواحي شارلوتفيل وهو

ي ويتكون من : القسم الشمال، والتي تدعى على التوالي جنوب وشمالك وتقسم إلى قسمينومقاطعة نورف .62
 .يمكووبلدة س دامووين دسنضواحي ميدلتون وتاون

بول م وولاورين جنوبوكايوغا  شماليكا وكايوغا نا وسيدونيأمن ضواحي مقاطعة هولديماند وتتكون  .63
 ودان.

وقرية دانفل (المأخوذة من مقاطعة  روكربيوتتكون من ضواحي كانبرا ومولتون وش كمقاطعة مون .64
يت لووينف يالمن)، وضواحي بلبارا (المأخوذة من مقاطعة لنكوهولديماند)، وضواحي كايستر وغينز

 ).دناطعة ويال(المأخوذة من مق
 نز.ريسبي ولوث وبلدة سينت كاثمام وغريثوتتكون من ضواحي كلينتون وغران نمقاطعة لينكول .65
يلوبي وفورد وثورولد ومستون وستاروكروالند وهامب بيرتيد وتتكون من ضواحي نمقاطعة ويال .66

 وويالند. لدري وثوروإيفتون وفورد لكووقرى تشيبيوا 
 فيل.سستريتتون وبنتو وقرى براموسي وتورنتو وغور توركواتشينغيل وتتكون من ضواحي بمقاطعة  .67
وكولدون (المأخوذة من مقاطعة بيل) وضواحي أدجاال  يونلبأمقاطعة كاردويل وتتكون من ضواحي  .68

 ومونو (المأخوذة من مقاطعة سيمكو).
ويتكون من : القسم الجنوبي ، والتي تدعى على التوالي جنوب وشمالمقاطعة سيمكو وتقسم إلى قسمين .69

 ور وقرية برادفورد.مومول نتيوويسا وتسورإسفيل وينإكومسيث ويضواحي ويست غويليمبري وت
: القسم الشمالي يتكون من ، والتي تدعى على التوالي جنوب وشمالمقاطعة سيمكو وتقسم إلى قسمين .70

ي ايني وتداش وتااتشيضواحي نوتاواساغا وسانيديل وفيسبرا وفلوس وأورو وميدونتي وأوريليا وم
 وود.غنيكالفا وربنسون وبلدتي باري وكولوباال

: القسم الجنوبي ويتكون ، والتي تدعى على التوالي جنوب وشمالمقاطعة فيكتوريا وتقسم إلى قسمين .71
 ي.زوفيورالم وبلدة ليند إميليا وزمن ضواحي أوبس وماريبو

: القسم الشمالي ويتكون من وشمال، والتي تدعى على التوالي جنوب مقاطعة فيكتوريا وتقسم إلى قسمين .72
ترورث ون وهيندون والكستون وللدون وفينيلإبي وغولتون وديدي وكاردن ولنسون وبيكسآضواحي 

 وذة زمن مقاطعة سيمكو) وأية ضواحٍ (المأخ اتوموريسون وموسكوكا و مرفيلوس روماكولي ودريب
 وتقع إلى الشمال من القسم الشمالي. مسحهاأخرى تم 

: القسم الغربي ويتكون من والتي تدعى على التوالي غرب وشرق برا وتقسم إلى قسمينرمقاطعة بيت .73
مور -سيينإموناغان وسميث و وشمال)، دموناغان (المأخوذة من مقاطعة نورثامبرالن جنوبضواحي 
 برا.وبلدة بيتر
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ويتكون من : القسم الشرقي ، والتي تدعى على التوالي غرب وشرقبرا وتقسم إلى قسمينمقاطعة بيتر .74
وميثوين ودورو ودامر وغالوي وهارفي وميندن وستانهوب وديسارت  تضواحي أسفوديل وبلمون

 وأوتونابي وسنودين وقرية أشبرنام وأي ضواحي أخرى تم مسحها وتقع إلى الشمال من القسم الشرقي.
القسم الغربي  :، والتي تدعى على التوالي غرب وشرق وشمالنغز وتقسم إلى ثالثة أقساميمقاطعة هيست .75

 رينتون.تليفيل وضاحية سدني وقرية يويتكون من بلدة ب
: القسم الشرقي ، والتي تدعى على التوالي غرب وشرق وشمالنغز وتقسم إلى ثالثة أقساميمقاطعة هسيت .76

 .دفورغرنكون من ضواحي ثورلو وتنديناغا وهويت
: القسم الشمالي الي غرب وشرق وشمال، والتي تدعى على التونغز وتقسم إلى ثالثة أقساميمقاطعة هيست .77

وقرية ستيرلنغ وليك ا رفير وتيودور ومارمويلزإيوك ودون ومادوهانتنغ ونويتكون من ضواحي رود
 وأية ضواحي أخرى جرى مسحها وتقع شمال القسم الشمالي.

 وجنوبفريدريكسبيرغ  وشمالس وتتكون من ضواحي رشموند وأدولفستاون مقاطعة لينوك .78
 اني.بيالند وقرية ناآأمهرست بلدة إرنست وغ وسبيرفريدريك

نبيك يدار وكوكاال كنشنبروهو ددن وبورتالند وشفيلموتتكون من ضواحي كا أدينغتونمقاطعة  .79
وميلر وكانونتو ودينبغ وأبينغر  اميفنغإستون وروبالمي ندونليسيا وباري وكالرغنأوأولدون وأوسو و

 را وبدفورد.بافوال
 يالند وستورنغتون.آيالند وبيتسبيرغ وهاو آ فوتتكون من ضواحي كينغستون وولاك نمقاطعة فرونتي .80
: القسم الجنوبي ويتكون من ، والتي تدعى على التوالي جنوب وشمالفرو وتقسم إلى قسميننيمقاطعة ر .81

 فيثان وماتاواتشان وغريتستون وغراام وهورتون وأدماضواحي ماكناب وباغوت وبليثفيلد وبروه
 نفرو.يور ررنبريوآبول وقريتي ينيل وسيباستيوبرود دكليفغالن وراوليندوك ورا

: القسم الشمالي يتكون من ، والتي تدعى على التوالي جنوب وشمالنفرو وتقسم إلى قسمينيمقاطعة ر .82
واوا وبوكانان فورس وأليس وبيتاربلبروك ووييموستافورد وب ميثضواحي روس وبروملي وويست

وشيروود تي روماريا وكالرا وهاغا دوهي لفي وويلي ورواوفريزر وماك ألغونا وشمالألغونا  وجنوب
 وأية ضواحي أخرى جرى مسحها وتقع إلى الشمال الغربي من القسم الشمالي. زوبيرنز وريتشارد

 
جزءاً من المقاطعة أو القسم داخل المقاطعة  عدُّ كل بلدة وقرية موجودة في االتحاد، وغير مذكورة في الجدول، تُ 

 الذي تقع فيه.
 

 كويبيك، والتي تم تحديدها بشكل خاصالدوائر االنتخابية في  :الجدول الثاني
 مقاطعات:ال

 بونتياك. •
 وتاوا.أ •
 أرجنتيل. •
 ون.دهانتنغ •
 سكوي.ميسي •
 بروم. •
 فورد.يش •
 د.تيستانس •
 كومبتون. •
 تشموند.يوولف ور •
 ميغانتك. •
 شيربروك.بلدة 
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 والممتلكات التي تكون ملكية كندااألشغال العامة  :الجدول الثالث
 القنوات، مع األراضي والقوى المائية المرتبطة بها. .1
 الموانئ العامة. .2
 المنارات وأرصفة الموانئ وجزيرة سيبل. .3
 القوارب البخارية والشبكات المائية والسفن العامة. .4
 ا على البحيرات.هؤلتي تم إجرااألنهار والتحسينات ا .5
السكك الحديدية وأسهم السكك الحديدية والرهون العقارية والديون األخرى المترتبة على شركات السكك  .6

 الحديدية.
 الطرق العسكرية. .7
ات الجمارك والبريد وجميع األبنية العامة باستثناء تلك التي تخصصها الحكومة الكندية لالستخدام من مقرّ  .8

 والحكومات اإلقليمية.قبل الهيئات التشريعية 
 لة من الحكومة اإلمبراطورية المعروفة بالممتلكات العسكرية.الممتلكات المحوّ  .9

 الدروع وأماكن التدريب واأللبسة العسكرية والذخائر الحربية واألراضي المخصصة لألغراض العامة. .10
 

 ن ملكية مشتركة ألونتاريو وكويبيكاألصول التي تكو :الجدول الرابع
 اء كندا العليا.صندوق بن

 .ات العقليةالمصحّ 
 المدرسة الطبيعية.

 المحاكم في:
 يلمار، كندا السفلى.إ •
 مونتريال، كندا السفلى. •
 كاموراسكا، كندا السفلى. •
 الجمعية القانونية، كندا العليا. •
 رنبايك.يأمانة مونتريال ت •
 الصندوق الجامعي الدائم. •
 المعهد الملكي. •
 د، كندا العليا.صندوق القروض البلدية الموحَّ  •
 د، كندا السفلى.الموحَّ  ةصندوق القروض البلدي •
 الجمعية الزراعية، كندا العليا. •
 المنحة التشجيعية لكندا السفلى. •
 .كويبيكقرض اإلطفاء ل •
 م لتاميسكواتا.الحساب المقدَّ  •
 رنبايك.يت كويبيكأمانة  •
 التعليم ـ شرق. •
 فين، كندا السفلى.اء والمحلّ بنصندوق ال •
 البلديات.صندوق  •
 صندوق دخل التعليم العالي في كندا السفلى. •

 
 الجدول الخامس

 يمين الوالء :الجزء األول
أنا، فالن، أقسم بأن أكون مخلصاً وأن أحمل الوالء الصادق لجاللة الملكة فيكتوريا. مالحظة: يتم استبدال اسم ملك 

 في الوقت الراهن ومن وقت آلخر بالتعابير المرجعية المناسبة. إيرلنداأو ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و
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 لإعالن التأهّ  :الجزء الثاني

ح بأني مؤهل قانوناً للتعيين كعضو في مجلس الشيوخ الكندي [أو حسب الحالة]، وأني أعلن، أنا فالن، وأصرّ 
يمة وفا سكوشا [أو حسب الحالة] بقأتمتع بالملكية القانونية لممتلكات الستعمالي ومنفعتي الشخصية في إقليم ن

والديون والرهون العقارية والتكاليف والعوائق واجبة الدفع على هذه  دوالر إضافة إلى األجور والرسوم ،4000
الممتلكات، وأني لم أحصل بالتواطؤ أو التزييف على سند تمليك بهذه األراضي والعقارات أو جزء منها لغرض 

ي مجلس الشيوخ الكندي [أو حسب الحالة]، وأن ممتلكاتي الحقيقية والشخصية تمكيني من أن أصبح عضواً ف
 دوالر عالوة على الديون والمطاليب. 4000تساوي معاً 

 
 غير المتجددة والموارد الحراجية اإلنتاج األساسي من الموارد الطبيعية :الجدول السادس

 ـأ من هذا القانون،92ألغراض الفقرة  .1
 يعد اإلنتاج من الموارد الطبيعية غير المتجددة إنتاجا أساسياً إذا كان:  . أ

 على الشكل الذي توجد فيه عند استخراجها أو فصلها عن وضعها الطبيعي؛ .1
ع أو منتج ناجم عن تكرير النفط الخام، أو منتج ناتج عن معالجة أو تكرير المورد، وأنه منتج غير مصنّ  .2

ر، أو تكرير الغازات أو السوائل المشتقة من الفحم أو تكرير النفط الخام المطوَّ تكرير النفط الخام الثقيل 
 التركيبي.

ن من الجذوع المنشورة واألعمدة واأللواح إذا تكوّ  ،اإلنتاج من مورد حراجي هو إنتاج أساسي منه . ب
عاً تجاً مصنّ من وليس ،ي أساسي آخر أو عجينة الخشبالخشبية والقطع الخشبية والنشارة أو أي منتج خشب

 من الخشب.
 

 
 

 


