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  األولاجلزء 
  امليثاق الكندي للحقوق واحلريات

  

  :ن كندا مؤسسة على مبادئ تعترف بسيادة اهللا وحكم القانونأحيث 

  

  ا تضمن احلقوق واحلرياتإف
 
عليهـا  الحقوق والحريات المنـصوص     ان   ،الكندي للحقوق والحريات  ميثاق  اليضمن   .١

مجتمـع  ال مبـررة فـي       على انهـا   حدود معقولة يصفها القانون   ضع اال ل  ال تخ  ،فيه

  .حرالديمقراطي ال

  

  احلريات األساسية
 

 :الحريات األساسية التاليةبكل فرد يتمتع  .٢

 .حرية الضمير والدين  )أ (

 حريـة الـصحافة     بما فيها  ، والرأي والتعبير  ، والمعتقد ،حرية الفكر   ) ب (

 .ووسائل االتصال األخرى

 .ميحرية التجمع السل  )ج (

 .االتحاد وجمع احرية الت  )د (

  

   الدميقراطيةقوقاحل
 
 فـي   لكل مواطن كندي الحق في التصويت في انتخابات أعضاء مجلـس العمـوم أو              .٣

 .تهماان يكون مؤهال لعضويله  و،المجلس التشريعي

مدة تزيد على الخمس سنوات من      ال يستمر مجلس العموم وال المجلس التشريعي ل       ) ١( .٤

 .ر القضائي في انتخابات عامة ألعضائهاريخ المحدد باألمالتا

 ٢



ان يـستمر   مجلس العموم   ل التمردا أو الغزو أو     خطر اقترابه في وقت الحرب أو     ) ٢(

جلس التشريعي،   من خالل الم   ة ان تستمر  التشريعيجمعية  لل ويمكن   ،من خالل البرلمان  

ء ن لم يعارض هذا االستمرار أكثر من ثلث أعـضا         إ ،لمدة تزيد على الخمس سنوات    

  .ة التشريعيجمعيةو الامجلس العموم 

 . جلسة واحدة على األقل كل اثني عشر شهراًمجلس تشريعيتكون للبرلمان ولكل  .٥

  

  حريات احلركة
 
 .تها ومغادر فيها  والبقاء الى كندالكل مواطن كندي الحق في الدخول) ١( .٦

  : ها، الحق في وأي شخص يمتلك اإلقامة الدائمة في،لكل مواطن كندي) ٢(

   .ةحافظ والسكن في أي منتقالاال) أ( 

  .ةحافظاالستفادة من مزايا العيش في أي م) ب(

   : لما يلي) ٢(الحقوق المنصوص عليها في الفقرة تخضع ) ٣(

ـ  ،تطبيق العام ذات ال ممارسات  القوانين و الة  كاف) أ( سارية المفعـول فـي     ال

قامة الحالية أو    بين األشخاص على أساس اإل     ميز تلك التي ت   باستثناءة  حافظالم

  .، بشكل أساسيالسابقة

لمـؤهالت اإلقامـة،     تنص على متطلبـات معقولـة         التي قوانينكافة ال ) ب(

  .من قبل الحكومةوفرة تلحصول على الخدمات االجتماعية الموا

 تحـسين    الى  أو نشاط يهدف   ، أو برنامج  ،أي قانون ) ٣(و) ٢(ال يستثني البندان    ) ٤(

قتـصادية  الجتماعية أو ا  ال ا للمحرومين من الناحية   معينة، محافظة   أوضاع األفراد في  

  .ة تحت المعدل العام في كندافظاحإن كان معدل التوظيف في تلك الم

  

  احلقوق القانونية
 
 ، والحق في أن ال يحرم مما ذكر،لكل فرد الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي .٧

 .إال فيما يتوافق مع مبادئ العدالة األساسية

 . غير المبررينحتجازفرد الحق في أن يكون محصنا ضد التفتيش وااللكل  .٨

 .لكل فرد الحق في أن ال يعتقل أو يسجن بشكل عشوائي .٩

 : في ما يليلكل فرد الحق عند اعتقاله أو توقيفه .١٠

 ٣



  ،أن يبلغ في حينه بالسبب  )أ (

 ، وان يتم تبليغه بهذا الحق،أن يستعين ويوكل مستشارا بدون تأخير  )ب (
 
 وان يطلق سـراحه أن لـم        ،لفترة يحددها أمر قضائي   ساريا  قال  ان يكون االعت    ) ج (

 .يكن االعتقال قانونيا

 :  ما يليأي فرد متهم بجرم له الحق في .١١

  ،أن يبلغ بالجرم المحدد دون تأخير غير مبرر  )أ (

  ، مدة معقولةلأن يحاكم خال  )ب (

 فيمـا    ما   أن ال يجبر على أن يكون شاهدا في مجريات المحاكمة ضد شخص             ) ج (

 ،لجرميخص ذلك ا

أن يعتبر بريئا حتى تثبت اإلدانة طبقا للقانون في جلسة استماع عادلة وعلنية   )د (

 ،تجريها محكمة مستقلة وغير منحازة

 ،أن ال يحرم من إطالق السراح بكفالة معقولة بدون سبب) هـ(

 السجن  يالعقوبة القصوى للجرم ه   تكون  التمتع بمحاكمة ذات هيئة محلفين حيث       ) و(

 قضايا الجرم تحت القانون العسكري والتي       باستثناء ،عقوبة اشد لخمس سنوات أو    

 ،تحاكم أمام محكمة عسكرية

 فـي القـانون     مخالفـة شكل   ي ي عمل أو إهمال ما لم     أل نتيجةأن ال يعتبر مذنبا     ) ز(

 أو كـان إجراميـا طبقـا        ، في وقت حدوث العمل أو اإلهمال      ،الكندي أو الدولي  

 ي،األممرف بها المجتمع للمبادئ العامة للقانون التي يعت

ال يحاكم مرة ثانية،     ،بشكل نهائي  ذلك الجرم    إذا ما أخليت ساحة المتهم وأبرئ       ) ح(

 ،ال يحاكم أو يعاقب مرة أخرىف ،وعوقب على الجرم اما إذا وجد مذنبا

وقت ارتكاب  واذا كانت العقوبة على الجرم مختلفة بين        أذا ما وجد مذنبا بالجرم،      ) ط(

  .، فيحصل على العقوبة األقلصدار الحكمالجرم ووقت إ

 .أن ال يتعرض ألي معاملة أو عقوبة قاسية أو غير اعتياديةفي لكل فرد الحق  .١٢

يستخدم ضده أي دليـل     للشاهد الذي يشهد في مجريات أي محاكمة الحق في أن ال             .١٣

مة  بته ةالمقاضاباستثناء   ، ذلك الشاهد في مجريات أي محاكمة أخرى        لتجريم  يقدم تجريمي

 .الحنث باليمين أو إعطاء أدلة متناقضة

قضائية ال يفهم أو يتحدث اللغة التي تجري بهـا          مرافعة  ن أي طرف أو شاهد في       إ .١٤

 . له الحق بمساعدة مترجم، أو يكون أصمامرافعةال

  

 ٤



  حقوق املساواة
 

متـساوية  الحماية  في ال  ولهم الحق     وتحت ظله،   أمام القانون  سواسيةكل األفراد   ) ١( .١٥

على أساس العـرق    مييز     بدون ت  ، وبشكل خاص  ، بالقانون دون تمييز   متساوٍوتمتع  

 جـز  أو الع  ، أو العمر  ، أو الجنس  ، أو الدين  ، أو اللون  ثنية،أو اال   القومي ألصلاو  ا

 .العقلي أو الجسدي

ال أي قانون أو برنامج أو نشاط يهدف إلى تحسين أوضاع           ) ١ (عالفرال يمنع   ) ٢(

ـ    أولئـك ا   بما فيها  المتضررة،مجاميع  أو ال ين  رالمتضراألفراد   سبب لمتـضررين ب

 العقلي أو   جز أو العرقي أو اللون أو الجنس أو العمر أو الع          ثني أو األصل اال   عرقال

  .الجسدي

  

  اللغات الرمسية يف كندا
  

ولهما حقـوق وامتيـازات     ،  االنجليزية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان لكندا     ) ١( .١٦

  .ي كافة مؤسسات البرلمان والحكومة في كندامتساوية في استخدامهما ف

 ولهما حقـوق    ،برونزويك االنجليزية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان في نيو      ) ٢(

  وحكومـة نيـو    البرلمـان وامتيازات متساوية في استخدامهما في كافة مؤسـسات         

  .برونزويك

 طـّور  لي ياو المجلس التـشريع    يحدد سلطة البرلمان     ميثاقال شيء في هذا ال    ) ٣(

  . المكانة أو االستخدام لالنجليزية أو الفرنسيةتكافؤ

برونزويك لهما مكانة    مجتمع اللغة االنجليزية ومجتمع اللغة الفرنسية في نيو       ) ١( ١ .١٦

 امـتالك المؤسـسات      الحق فـي     بما فيها  ،متساوية وحقوق وامتيازات متساوية   

لحفـاظ علـى تلـك      لالزمـة ل  التعليمية المميزة، والمؤسسات الثقافية المميـزة ا      

  . وتوسيعهاالمجتمعات

برونزويك في الحفاظ علـى       والحكومة في نيو   جلس التشريعي  دور الم  يؤكد) ٢(

  . وتوسيعها)١(لمكانة والحقوق واالمتيازات المذكورة في الفقرة ا

لكل فرد الحق باستخدام االنجليزية أو الفرنسية فـي نقاشـات أو مجريـات              ) ١(  .١٧

 .األخرى البرلمان

 ٥



جلس لكل فرد الحق باستخدام االنجليزية أو الفرنسية في نقاشات أو مجريات الم           ) ٢(

  .برونزويك  في نيوالتشريعي

 ، وتنشر باالنجليزية والفرنـسية    ، تشريعات وسجالت ومحاضر البرلمان     تطبع )١( .١٨

 .وتكون الطبعة باللغتين ذات مكانة رسمية متساوية

 وتنـشر باالنجليزيـة     ،برونزويـك  تشريعات وسجالت ومحاضر نيـو    تطبع  ) ٢(

  .والفرنسية وتكون الطبعة باللغتين ذات مكانة رسمية متساوية

 أي شـخص يقـدم    قبل يمكن استخدام إحدى اللغتين االنجليزية أو الفرنسية من       ) ١( .١٩

 . البرلمانمؤسسة من قبلطلبا أو يستصدر قرارا من أية محكمة 

أي شـخص يقـدم   قبل و الفرنسية من    يمكن استخدام إحدى اللغتين االنجليزية أ     ) ٢(

  .برونزويك طلبا أو يستصدر قرارا من أية محكمة في نيو

س أو مكتب مركزي    يصل مع أي رئ   واتجمهور في كندا الحق بال    ألي فرد من ال   ) ١( .٢٠

،  والحصول على الخدمات المتوفرة      إلحدى مؤسسات البرلمان أو الحكومة في كندا      

 أي مكتـب آخـر ألي       ه نفس الحق فيما يخـص      ول ، باالنجليزية أو الفرنسية   منها،

 :مؤسسة، حيث

ذه ، وتلقي الخدمات منه، وبمثل ه     لالتصال مع ذلك المكتب   كبير  طلب  هناك    )  أ(

 أو , اللغة

 االتصاالت مع ذلـك      تكون نأمعقول  من ال  يكون   ،طبيعة المكتب ل نتيجة  )  ب(

 . باالنجليزية والفرنسيةةفر وتلقي خدماته متوالمكتب

أي مكتب لمؤسـسة    ببرونزويك الحق باالتصال      في نيو  هورجمألي فرد من ال   ) ٢(

، برونزويك باالنجليزية أو الفرنسية     أو حكومة نيو   من مؤسسات المجلس التشريعي   

  .وتلقي الخدمات المتوفرة منها

يلغي أو ينـتقص مـن أي الحقـوق واالمتيـازات            ٢٠ و ١٦فقرتين   في ال  يءال ش  .٢١

 أو  تي توجد  وال ،هما من  أو أي  ، والفرنسية وااللتزامات فيما يخص اللغتين االنجليزية    

 .أي من األحكام األخرى في دستور كنــدااستنادا الى  تستمر

 وايلغي أو ينـتقص مـن أي الحقـوق العرفيـة             ٢٠ و ١٦  في الفقرتين    يءال ش  .٢٢

 او بعد تفعيل هـذا       قبل ، أو االمتيازات المستحصلة أو التي يتم التمتع بها        ،القانونية

 . أي لغة غير االنجليزية أو الفرنسية فيما يخصالميثاق

  

  

 ٦



  حقوق تعليم لغة األقلية
 

 :ن همويكندن المواطنوال) ١( .٢٣

 الذين تكون لغتهم األم التي تعلموها والزالوا يفهمونها هي لغـة األقليـة              ) أ (

   ،حافظةاالنجليزية أو الفرنسية الساكنة في المالسكانية  اللغوية

 ويسكنون  ة أو الفرنسي  ة باالنجليزي الذين تلقوا تعليمهم االبتدائي في كندا       ) ب (

 السكانية اللغوية    اللغة التي تلقوا بها تعليمهم هي لغة األقلية        تكون حافظةفي م 

لهم الحق فـي أن يتلقـى       و ،حافظةاالنجليزية أو الفرنسية الساكنة في تلك الم      

 .حافظةأوالدهم التعليم االبتدائي والثانوي بتلك اللغة في تلك الم

 الذين تلقى احد أوالدهم أو يتلقى تعليمه االبتدائي أو          يونكندال ن  اطنومويمتلك ال ) ٢(

 الحق في تلقي أوالدهم التعلـيم االبتـدائي         ،الثانوي باالنجليزية أو الفرنسية في كندا     

  .والثانوي بنفس اللغة

 أوالدهم التعليم   ىتلقفي ان ي  ) ٢(و )١(ين  بندالتحت   يينكندالحقوق المواطنين   ) ٣(

   :المحافظةوالثانوي بلغة أقلية السكان االنجليزية أو الفرنسية في االبتدائي 

 فـي   المواطنين الذين يمتلكون هذا الحـق  بناء يكون عدد أ   حيثماتنطبق    ) أ (

من األموال العامة لتعليم لغات     قسما   المحافظة كافيا لكي يضمن لهم هذا البند      

 ،األقلية 

يتلقوا ذلك التعلـيم     الحق في أن     ،ذلكبناء   عدد األ  ثما يكفل  حي ،يتضمن  ) ب (

 . األموال العامةمول منفي مؤسسات تعليمية لألقليات اللغوية ت

  

  التنفيذ
 

  او تلغـى،   ، كما يكفلها هذا الدستور    ،هحقوق أوحرياته  ي شخص تنتهك    يحق أل ) ١( .٢٤

لمختصة للحصول على المعالجة التـي   ا السلطة القضائيةأن يتقدم إلى المحكمة ذات 

 . الظروفتلك في ةعادل وةالمحكمة مناسبتراها 

 قـد استحـصل   ن الدليل   أ ،)١(، في ظل مجريات البند       المحكمة عندما تستنتج ) ٢(

يستبعد او يلغيها،    ،بشكل ينتهك أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور         

هذا الدليل إذا ثبت ان إدخاله في مجريات القضية قد يعود على إدارة العدالة بفقدان               

  . بعد اعتبار كل الظروف،يدةالسمعة الج

 ٧



  

  عام
 

 ضمان حقوق وحريات معينة في هذا الدستور بشكل يلغي أو ينتقص مـن              ال يفّسر  .٢٥

 أو معاهداتهم أو أي الحريات المرتبطة بالسكان األصليين         ،أي من السكان األصليين   

 :بما فيها ،في كندا

ن تـشرين   تضمنها اإلعالن الملكي في السابع م     التي  حريات  الحقوق أو   ال كل  ) أ (

  ،١٧٦٣من عام ) أكتوبر(األول 

يمكن أن يحصل عليها السكان األصليون لكندا       التي  حريات  الحقوق أو   ال كل  ) ب (

 . من خالل تسوية دعاوى الملكية

ـ  ل إنكار على انه  ضمان حقوق أو حريات معينة في هذا الدستور          ال يفّسر  .٢٦  ةوجود أي

 ،حقوق أو حريات أخرى موجودة في كندا

الثقافات راث المتعدد طريقة تتوافق مع حماية وتقوية التور بهذا الدستيفّسر  .٢٧

 .للكنديين

 فان الحقوق والحريـات المنـصوص       ،على الرغم من كل ما ذكر في هذا الدستور         .٢٨

 .عليها فيه مكفولة بشكل متساوٍ للذكور واإلناث

الحقوق أو االمتيازات المكفولة    من  ال شيء في هذا الدستور يلغي أو ينتقص من أي            .٢٩

 .مدارس الطوائف الدينية أو المنفصلة أو المعارضةب تعلق الدستور الكندي فيما يفي

تـشريعي  المجلس  الجمعية التشريعية او ال    أو   محافظةاإلشارة في هذا الدستور إلى       .٣٠

 ، سيعتبر متضمنا اإلشارة إلى إقليم يوكون واألقاليم الشمالية الغربيـة          في المحافظة، 

 .الحالعليه  كما يمكن أن يكون ،اسبة فيهاأو إلى السلطة التشريعية المن

 . أو سلطةكيانال شيء في هذا الدستور يوسع السلطات التشريعية ألي  .٣١

  

  تطبيق الدستور
 

 : علىينطبق هذا الدستور) ١( .٣٢

 ضمن سلطة البرلمان     التي البرلمان وحكومة كندا فيما يخص كل األمور        ) أ (

  .لشمال الغربي األمور المرتبطة بإقليم يوكون وأقاليم ابما فيها

 ٨



كل األمور  ب تعلقة فيما ي  حافظ كل م   في حكوماتال و مجالس التشريعية ال  ) ب (

 .ةحافظضمن سلطة المشرع في كل مالتي 

مفعـول  سارية ال كون  تلن  ) ١٥( فان الفقرة    ،)١ (بندعلى الرغم مما ذكر في ال     ) ٢(

  . هاسريان مفعول من  ثالث سنواتقبل 

فـي قـانون     أن يعلن بوضـوح      ها التشريعي مجلسأو  المحافظة  يمكن لبرلمان   ) ١( .٣٣

المذكور سيعمل    او التشريع  ، وفقا لما تقتضيه الحالة، ان القانون      برلماني او تشريعي  

من هـذا    )١٥(، من الفقرة    )٧(، والقسم   )٢(قسم   في ال  بند المدرج على الرغم من ال   

 .الدستور

 قـسم الفي ظل هذا      إعالن بشأنهصدر   الذي ي   من القانون  البندالقانون أو   يمتلك  ) ٢(

ليـه فـي    المشار ا  الدستور   ا هذ كما ينبغي له، باستثناء بند    لمفعول  ل اناسري وا نفاذا

  .اإلعالن

ال يكون فاعال بعد خمس سنوات مـن        و) ١ (قسماإلعالن الصادر تحت ال    يلغى   )٣(

  .كن أن يحدد اإلعالنمتفعيله أو قبل ذلك الوقت كما ي

 يعيـد تفعيـل اإلعـالن        ان حافظة ما  في م  يعيةهيئة التشر لبرلمان أو ال  يحق ل ) ٤(

  ).١ (القسمالصادر حسب 

  ).٤ (قسم التفعيل الجاري تحت البإعادة على ما يتعلق) ٣ (ينطبق القسم) ٥(

  

  قتباساال
 

 . الكندي للحقوق والحرياتالميثاقهذا الجزء على انه قتباس يمكن ا .٣٤

  

  اجلزء الثاين
  حقوق السكان األصليني لكندا

 
والعادات األصـلية  للـسكان        المواثيق الموجودة األصلية وحقوق  حقوق  ان ال ) ١( .٣٥

 .األصليين لكندا معترف بها ومؤكدة

شـعوب الهنـود    "  السكان األصـليين لكنـدا     " تتضمن عبارة  ،هذا القانون في  ) ٢(

  . الكنديينواالنويت والميتس

 ٩



" ثيـق واحقـوق الم  "، تتضمن عبـارة     )١(في القسم    ،الى حد كبير من التأكيد    ) ٣(

الحقوق الموجودة اآلن عن طريق اتفاقات سندات ملكية األرض أو التـي تكتـسب              

  . بهذا الشكل

 والعادات  واثيق فان حقوق الم   ،على الرغم من أية أحكام أخرى في هذا القانون        ) ٤(

  .مكفولة بشكل متساوٍ للذكور واإلناث) ١ (قسماألصلية المشار إليها في ال

 ٢٤ فئـة  قبل إجراء أي تعديل على ال      ،حافظاتومات الم  تلتزم حكومة كندا وحك    .١.  ٣٥

 أو هذا   ، من هذا القانون   ٢٥ القسمإلى  " ١٨٦٧قانون الدستور لعام    " من   ٩١ قسممن ال 

  :، بالمبدأ التاليالجزء

 يتضمن في جدول أعماله فقـرة       ا دستوري يعقد رئيس وزراء كندا مؤتمرا      )  أ(

 والوزراء األوائـل    اند رئيس وزراء ك   ويتكون من مرتبطة بالتعديل المقترح    

  للمحافظات،

يدعو رئيس وزراء كندا ممثلين عن السكان األصليين لكندا للمـشاركة             )  ب(

 .في النقاشات على تلك الفقرة

  

  اجلزء الثالث
  املساواة والتباين اإلقليمي

 
 أو  ،للهيئات التشريعية في المحافظات   دون تغيير السلطة التشريعية للبرلمان أو       ) ١ (. ٣٦

هيئـات  البرلمـان وال  يلتـزم    ، فيما يخص ممارسة سلطتهم التشريعية     حقوق أي منهم  

 : بما يلي، كندا وحكومات المقاطعات حكومةسوية مع التشريعية،

  لرفاهية الكنديين؛توفير فرص متساوية   ) أ (

 ؛توسيع التطور االقتصادي لتقليل التباين في الفرص  ) ب (

 .ينتوفير الخدمات العامة األساسية وبكميات معقولة لكل الكندي  ) ج (

لضمان أن تمتلك حكومات    الدفوعات   تسويةيلتزم البرلمان وحكومة كندا بمبدأ      ) ٢(

لخـدمات  مـن ا   عائدات كافية لتوفير مستويات متقاربة بشكل معقـول          حافظاتالم

  . بمستويات متقاربة بشكل معقول من الضرائب،العامة

  

 ١٠



  اجلزء الرابع
  املؤمتر الدستوري

  
كونا من رئيس وزراء كندا والوزراء االوائل في يعقد مؤتمرا دستوريا م) ١(  .٣٧

   .المحافظات بعد تاريخ نفاذ هذا القسم بعام واحد

في اجندته على فقرة تتعلق بالشؤون ) ١(يحتوي المؤتمر المنعقد وفق الفرع ) ٢(

الدستورية التي تؤثر بشكل مباشر على سكان كندا االصليين، بما في ذلك هوية 

اس والتي ينبغي تضمينها في دستور كندا، ويدعو رئيس وتعريف حقوق هؤالء الن

   .وزراء كندا ممثلي هؤالء الناس للمشاركة في المناقشات المتعلقة بتلك الفقرة

يدعو رئيس وزراء كندا الممثلين المنتخبين لحكومات اقليم يوكون واقاليم ) ٣(

مدرجة على الشمال الغربي للمشاركة في المناقشات حول اي فقرة من الفقرات ال

اشر، حسب رأي بموالتي تؤثر بشكل ) ١( وفق الفرع اجندة المؤتمر المنعقد

 .رئيس الوزراء، على اقليم يوكون وأقاليم الشمال الغربي

  

  أوال/اجلزء الرابع
  املؤمترات الدستورية

  

علـى األقـل   يعقـد   ،١٩٨٣) مـارس (إضافة إلى المؤتمر المنعقد في آذار    ) ١ (١ .٣٧

ـ ان يضمان رئيس وزراء كندا والوزراء األوائل في الم        مؤتمران دستوري  ات حافظ

) ابريـل ( نيـسان    ١٧ األول خالل ثالث سنوات بعد       ، رئيس وزراء كندا   من قبل 

  . والثاني خالل خمس سنوات بعد ذلك التاريخ،١٩٨٢

 لتيا موراألفي جدول أعماله    ) ١ (بند مؤتمر يعقد تحت ال    يجب ان يضم كل   ) ٢(

يدعو رئيس وزراء كنـدا ممثلـين      و ،السكان األصليين لكندا  ترتبط بشكل مباشر ب   

  . للمشاركة في النقاشات حول هذه األمورجماهيرعن هؤالء ال

يدعو رئيس وزراء كندا ممثلين منتخبين عن حكومات إقليم يوكون واألقاليم           ) ٣(

الشمالية الغربية للمشاركة في النقاشات على أي فقرة على جدول أعمال المؤتمر            

 ١١



 بشكل مباشـر    ، حسب رأي رئيس الوزراء    ، يرتبط يذوال) ١ (بندعقد تحت ال  المن

  .بإقليم يوكون واألقاليم الشمالية الغربية

  ).١(٣٥ رع من الفعلى انه انتقاص  شيء في هذا الجزء  يفّسرال) ٤(

  

  اجلزء اخلامس
  تعديل دستور كندالاإلجراءات 

 
ن يصدر عن الحاكم العام والمخول      يمكن إجراء تعديل على دستور كندا بإعال      ) ١(  .٣٨

  :بالختم المعظم لكندا من خالل

   .قرارات مجلس الشيوخ ومجلس العموم  ) أ (

ـ ما ال يقل عن ثلثي الم     لقرارات المجالس التشريعية      ) ب ( ـ  ،اتحافظ شكل  ب

 بما ال يقل عن خمسين بالمائة من السكان في تلك           ، حسب آخر تعداد   ،جماعي

 .اتحافظالم

ـ وينتقص مـن  ) ١ (فرعحت ال التعديل الذي يجري ت   ) ٢( ، او تـشريعية سلطات الال

أو الحكومـة   هيئة التشريعية،    حقوق أو امتيازات أخرى لل     ة أو أي  ية،كتالمحقوق اال ال

 أغلبية األعضاء في كل من مجلس الـشيوخ         ، يتطلب قرارا بمصادقة   المحافظةفي  

  ).١ (عبة تحت الفروومجلس العموم والمجالس التشريعية المطل

 التي يبدي فيهـا     المحافظةنافذا في   ) ٢ (رع التعديل المشار إليه في الف     ونال يك ) ٣(

ه قبل إصدار اإلعـالن     ئ بقرار يدعمه أغلبية أعضا    ،المجلس التشريعي معارضته له   

 بقـرار يدعمـه     ، تبعا لذلك  ،الذي يرتبط به التعديل ما لم يقم هذا المجلس التشريعي         

  . لتعديل بإلغاء االعتراض وتخويل ا،هئأغلبية أعضا

فـي أي   ) ٣ (ع قرار االعتراض الصادر لألسباب الواردة في الفر       يمكن الغاء ) ٤(

  .وقت قبل أو بعد إصدار اإلعالن الذي يرتبط به

 قبـل   ، بالشروع في إجراءات التعديل،    )١(٣٨الفقرة   بموجب ال يصدر إعالن  ) ١ (.٣٩

ة بتبني قرار   حافظعي لكل م   المجلس التشري  يتبنى ما لم    ،انتهاء سنة واحدة من تبني القرار     

 .الموافقة أو المعارضة مسبقا

 ١٢



 ،المحافظـة التشريعية فـي    سلطات  الينقل  ) ١(٣٨ قرةبموجب الف  عند إجراء تعديل     .٤٠

ـ  المجالس التشريعية في   األخرى من    األمور الثقافية المتعلقة بالتعليم أو     ات إلـى   المحافظ

 . ينطبق عليها التعديل الحافظة توفر كندا تعويضا معقوال ألي م،البرلمان

 إعالن  ، من خالل  باألمور التالية ما يتعلق    في ، التعديل في دستور كندا    يمكن إجراء  .٤١

بقرارات من  بذلك،  كون مخوال   ييصدره الحاكم العام تحت الختم المعظم لكندا فقط عندما          

 :حافظةمجلس الشيوخ ومجلس العموم والمجالس التشريعية في كل م

  ؛لمقاطعةاحاكم وكيل الحاكم العام و و،مكتب الملكة  ) أ (

  االعضاء ن عدد ع بعدد من األعضاء في مجلس العموم ال يقل          المحافظةحق    ) ب (

من  [يكون هذا الجزء   الذي يحق للمحافظة ان تحصل عليه حينما         في مجلس الشيوخ  

  ؛ نافذا]الدستور

 ؛٤٣للفقرة يخضع استخدام اللغتين االنجليزية والفرنسية   ) ج (

  ؛عليا في كنداتشكيل المحكمة ال  ) د (

 . في أي وقت]من الدستور [تعديل هذا الجزء) هـ(

بما يتوافـق   اال  يمكن إجراء تعديل في دستور كندا فيما يتعلق باألمور التالية           ال  ) ١ (.٤٢

 ):١(٣٨ عمع الفر

   ؛ دستور كنداحددهات في مجلس العموم يحافظ للممبدأ التمثيل النسبي) أ(

  ؛خاختيار أعضاء مجلس الشيو سلطات مجلس الشيوخ وطريقة) ب(

 ، في مجلس الشيوخ   ان تمتلكهم لتمثيلها   لمحافظةل حق ي نعدد األعضاء الذي  ) ج(

  ؛ومؤهالت اإلقامة للشيوخ

   ؛)د(٤١ فرع لل المحكمة العليا في كنداخضعت) د(

   ؛ات الحالية إلى األقاليمحافظتوسيع الم) هـ(

   ون أو ممارسة أخرى؛لرغم من أي قانعلى ا إقامة مقاطعات جديدة،) و(

ما يتعلق بالتعديالت المرتبطـة     على  ) ٤(٣٨إلى  ) ٢(٣٨ وع من  الفر ال تنطبق ) ٢(

  ).١ (عباألمور المشار إليها في الفر

 من المحافظات    ينطبق على واحدة   بند التعديل في دستور كندا فيما يخص أي         يجرى .٤٣

  : يتضمناتحافظ ولكن ليس كل الم،أو أكثر

  حافظات؛حدود بين المأي تغيير في ال  )  أ(

ترتبط باستخدام اللغـة االنجليزيـة أو       التي  حكام  األ في أي من  أي تعديل     )  ب(

  ؛المحافظةالفرنسية داخل 

 ١٣



 عنـدما يكـون    فقط   ، المعظم  كندا  تحت ختم  ،إعالن يصدره الحاكم العام   من خالل   

 حافظـة مخوال بقرار من مجلس الشيوخ ومجلس العموم والمجلس التشريعي لكل م          

  .ليها التعديلينطبق ع

تعـدل دسـتور    التي  قوانين  ال للبرلمان حصرا سن     حق ي ،٤٢ و ٤١ الفقرتين   بموجب .٤٤

 .الحكومة التنفيذية لكندا أو مجلس الشيوخ أو مجلس العمومب تعلق فيما ي،كندا

 سن قـوانين    حافظةفي كل م  مجلس التشريعي، حصرا،     يمكن لل  ،٤١ الفقرة   بموجب .٤٥

 .المحافظةتعدل دستور 

 ، من قبل  ٣و ٤٢و ٤١و ٣٨ الفقرات   بموجبإجراءات التعديل   يمكن المبادرة ب  ) ١ (.٤٦

 . المحافظةأي من مجلس الشيوخ أو مجلس العموم أو المجلس التشريعي في 

 في أي وقت قبل     ]من الدستور  [قرار الموافقة ألغراض هذا الجزء    يمكن إلغاء   ) ٢(

  .من قبلهصدور اإلعالن المخول 

 ٣٨ الفقـرات    بموجـب  التعديل على دستور كندا الجاري بإعالن        اءيمكن اجر ) ١ (.٤٧

 لـم يتبنـى     دون قرار من مجلس الشيوخ يخول إصدار اإلعـالن إذا         ب ،  ٤٣ و ٤٢ و ٤١و

 ،خـول إصـداره  قرارا ي خالل مائة وثمانين يوما بعد تبني مجلس العموم   ،مجلس الشيوخ 

انتهـاء تلـك    ي أي وقت بعـد       ف ، تبنى مجلس العموم القرار مرة أخرى      وإذاا كهذا،   قرار

 .الفترة

 فـي حـساب     ال تعتبر أي فترة زمنية     منحال، أو   كون البرلمان مؤجال  عندما ي ) ٢(

  ).١ (رعالمائة وثمانين يوما المشار إليها في الف

هـذا  بموجب  صدار إعالن   إللحاكم العام   يقدم مجلس شورى الملكة في كندا النصح ل        .٤٨

عـديل بقـرار    إلجـراء ت   تبني القرار المطلوب     حول ،على الفور و] من الدستور [الجزء  

 . هذا الجزءبموجب

رئيس وزراء  ، والوزراء األوائل، من قبل      دستوري لرئيس وزراء كندا   يعقد مؤتمر    .٤٩

  .بنودهمراجعة لغرض خمس عشرة سنة ب] من الدستور[بعد تفعيل هذا الجزء كندا 

  

  اجلزء السادس
  ١٨٦٧ ،تعديل قانون الدستور

 
 .أ منه/٩٢، كما في القسم ١٨٦٧ض التعديل في تفعيل قانون الدستور، ُعر .٥٠

 ١٤



 .، كما في الجدول السادس منه١٨٦٧ُعرض التعديل في تفعيل قانون الدستور،  .٥١

  

  اجلزء السابع
  عام

 
 الدستور  بنود وأي قانون ال يتوافق مع       ،يعتبر دستور كندا القانون األعلى لكندا     ) ١ (.٥٢

 . وحسب درجة عدم توافقه ،مؤثرافاعال وال ال يكون 

   :  ما يلييتضمن دستور كندا) ٢(

  ، هذا القانونبما فيه ،١٩٨٢ لعام ،القانون الكندي) أ(

   ،القوانين واألوامر المشار إليها في الملحق) ب(

  ).ب(و ) أ(أي تعديل ألي قانون أو أمر مشار إليه في الفقرة ) ج(

فـي  موجـودة    بالتوافق مع السلطة ال    اال  ا  التعديالت على دستور كند   ال تجرى   ) ٣(

  .دستورال

مـدى   من الملحق أو تعديلها إلـى ال       ١ التشريعات المشار إليها في العمود       تلغى) ١ (.٥٣

 حـددة  يستمر كقانون في كندا تحت األسماء الم       ، رسميا يلغى وما لم    ،٢المبين في العمود    

 . من ذلك٣في العمود 

ليـه فـي    إأشير إلى تشريع شير ي،١٩٨٢ندا لعام  قانون ك  باستثناء ،أي تشريع ) ٢(

 بموجب هذه الوثيقة باستبدال ذلك االسم       ، يعّدل   ١ الملحق وتمت تسميته في العمود    

 غير مشار   ي شمالي ركي وأي قانون بريطاني أم    ، من ذلك  ٣ في العمود    يطابقه باسم

 ،إن وجـد   ،بالسنة والـرقم  شفوعا   كقانون للدستور م   قتباسهإليه في الملحق يمكن ا    

  .تفعيلهجل ال

 ، تفعيـل هـذا الجـزء       تاريخ  الجزء الرابع في اليوم الذي يلي سنة واحدة من         يلغى .٥٤

 الرسمي   اإللغاء  وتبعا لذلك عند   ، القسم رسميا وإعادة ترقيم هذا القانون      إلغاء هذا   ويمكن  

 . بإعالن يصدره الحاكم العام تحت الختم المعظم لكندا،للجزء الرابع ولهذا القسم

، والتي تنص على ١٩٨٣، الذي أضيف الى اعالن تعديل الدستور ٥٤/١القسم  .١. ٥٤

 عام )ابريل ( في الثامن عشر من نيسان٥٤/١ والقسم ١/الغاء الجزء الرابع

١٩٨٧.  

  : ، كما تم تفعيله اصال، يقرأ على النحو التالي٥٤/١القسم 

 ١٥



 )ابريل (من نيسانوهذا القسم في الثامن عشر /ألغي الجزء الرابع. ٥٤/١"
١٩٨٧".  

١

ـ   قبـل  حق من مل المشار إليها في ال    يكندالدستور  قسام ال  نسخة فرنسية أل   تعد .٥٥ ر  وزي

 مناسـب  أي جزء بموجب هذه الوثيقـة        ما يتم إعداد  عندالعدل الكندي بالسرعة الممكنة، و    

وفقـا  ندا  للتشريع بإعالن يصدره الحاكم العام تحت الختم المعظم لك   ُيقّدم ،التخاذ إجراء ما  

 . نفسها في دستور كنداالبنودإلجراء الذي يمكن تطبيقه حينها على تعديل ل

 أو عند تفعيل أي جزء      ة، أو الفرنسي  ة عند تفعيل أي جزء من دستور كندا باالنجليزي        .٥٦

 تكون النسختان االنجليزية والفرنسية لذلك      ،٥٥ للفقرة   وفقامن الدستور بالنسخة الفرنسية     

 .ور بنفس الدرجة الرسميةالجزء من الدست

 .لنسختين االنجليزية والفرنسية لهذا القانون درجة رسمية متساويةل .٥٧

ل هذا القانون في اليوم الذي يثبت بإصدار إعالن من الملكـة أو      يفعّ ،٥٩لفقرة  ل وفقا .٥٨

 .الحاكم العام تحت الختم المعظم لكندا

 بـإعالن    فيه  في اليوم الذي تثبت    كيبك إقليمفيما يخص   ) أ(/)١(٢٣الفقرة  تفّعل  ) ١ (.٥٩

 .صادر عن الملكة أو الحاكم العام تحت الختم المعظم لكندا

المجلس التـشريعي أو     من   ما يكون مخوال  عند) ١ (رع إعالن تحت الف   يصدر) ٢(

  .كيبالحكومة في ك

فيما يخـص   ) أ(/)١ (٢٣ هذا الجزء رسميا في اليوم الذي تفعل فيه فقرة           يلغى) ٣(

 بإعالن صـادر عـن      ،هذا الجزء  بعد الغاء    ،يعاد ترقيمه  هذا القانون و   عّدلي و كيبك

  .الملكة أو الحاكم العام تحت الختم المعظم لكندا

قـوانين  تقتـبس ال   و ،١٩٨٢دسـتور   ال هذا القانون على انـه قـانون          يمكن اقتباس  .٦٠

  مـن  ، القـوانين الدسـتورية    سوية بوصفها   ) ٢رقم   (١٩٧٥ إلى   ١٨٦٧دستورية من   ال

 .١٩٨٢ إلى ١٨٦٧

تعتبر متـضمنة اإلشـارة     " ١٩٨٢ إلى   ١٨٦٧دستورية من   القوانين  ال" اإلشارة إلى    .٦١

 ".١٩٨٣إعالن التعديل الدستوري في "ـل
 

 ١٦


