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دستوريا، ملكة بريطانية اليزابيت الثانية هي رئيسة الدولة الكككيكد كة،  ك كثكلك كا 
فكي نككيكدا  كامككل  كام  كلككل الكك كسككتكو  الككحكيككدرالكي و  كر  نككوا   كك كام  كلككل 
مستو  ال قاطعات تكون م امك كل يك كيكعكا فكلكريكة والك ك ك كة ا سكاسكيكة هكي 

 ال صادقة ال لكية  لل القوانين التي  عت دها البرل ان الكيدي. 
يويد في نيدا السلطة الت ريعية والسكلكطكة الكتكيكحكيكل كة مكتك كثكلكة فكي مك كلكسكي 
الع وم وال يوخ، اما السطلة التيحيل ة تت ثل ب  لس الوزراء الكككيكدي والكلي 
 كقكوم بك ك كك كة تككقكريكر السكيكاسككات الكوكك كومكيككة الك ككعكتك ككد  و دار   كك ون الكدولككة 

 بالتطابق مع القوانين التي  ا ت دت ا السلطة الت ريعية.

،  ككة ككة 7681و ككدت الككو ككيككقككة الككبككريككطككانككيككة ل كك ككا   مككيككرنككا فككي  ككام  
مستع رات بريطانية في  ميرنكا ال ك كالكيكة لكتكككويكن  رتكع مكقكاطكعكات تكتك كتكع 

  “.ونيو برنزويك س و يا ونتاريو،  نيبك، نوفا ”بالو ل اللاتي اال وهي  
ميدا دولكة اتكوكاد كة، تكوزل السكلكطكات مكا بكيكن   ك كومكة مكرنكزيكة  فكدرالكيكة  

صة يات الو ومة الحدرالية و  ومات ال قاطعات ”و  ومات ال قاطعات 
مككان تككعككديككل الككدسككتككور الكككككيككدي  ،“ مككيككصككو   ككيكك ككا فككي الككدسككتككور الكككككيككدي

، استعادت نيدا صكة كيكات 7861في  ام موصورا سابقا بال لك اال انه 
   تعديل الدستور بيحس ا.



اليظام السياسي الكيدي نكظكام د ك كقكراطكي بكرلك كانكي فكيكدرالكي مك كون مكن 
م لسين ا و  هو م لس العك كوم الكككيكدي بك  لكائكه الك كيكتكلكبكيكن لك كد  
 قصاها اللك كس سكيكوات   ك كتك كعكون   فكي الك كرفكة السكحكلكل مكن مكبكيكل 

وذلكك بكيكاء  كلكل نكائكم مكيكتكلكم  331البرل ان ، ويبلغ  كدد ا لكائكه 
د و   امة  قوم ب ا الوامل العام  صرًا بياء  لل طلم رئكيكس الكوزراء 

  في غلون  رتع سيوات من االنتلابات السابقة. 
 غككلككم ا لككاء الككبككرلكك ككان مككن الككوككزتككن الككرئككيككسككيككن فككي نككيككدا، فككحككي دور  

اسكتكوكوذ  كز   1172البرل ان الثانية وا رتعون التي ابتدات في  كام 
مقعكدا، نك كا مكن  81مقعدا و ز  ال وافظون  لل  763الليبرا   لل 

 ال دير ان نلنر انه بتلك الدور  يويد خ سة نوا  من اصو   رتية. 
 712 ما الك ك كلكس الكثكانكي فك كو مك كلكس ال كيكوخ ويلكل فكي  لكويكتكه 

ا لكاء   ك ككتك ك ككون فكي الك كرفككة 
الككعككلككيككا مككن مككبككيككل الككبككرلكك ككان ،  
 عيي ل الوكامكل الكعكام بكيكاء  كلكل 
تكككوصكككيكككة مكككن رئكككيكككس الككككوزراء 
ويككك كككثكككلكككون مكككلكككتكككلككك  الككك كككيكككاطكككق 
الكيد ة، وتست ر الكعكلكويكة فكيكه 

 كامككا،  ككاد  مككا  12 كتكل سكن 
يككككتككككل اخككككتككككيككككارهككككل مككككن ريككككا  
ا  ككك كككا ، قلكككا ، مكككعكككلككك كككيكككن، 
رياضيين وقاد  ال  تك كع ونكبكار 
ال وظحين ال كدنكيكن الكليكن لكديك كل 
الكككلكككبكككر  الكككتكككي تلككك كككن  فلكككل 
مصكككلكككوكككة فكككي سكككن الكككقكككوانكككيكككن 

 لصالح ال عم الكيدي.



  ارك بكا كتك كاد او رفكع اوتكعكديكل الكقكوانكيكن الك كصكوت  كلكيك كا مكن قكبكل 
مك ككلككس الككعكك ككوم، وفككي  ككا  الكك ككوافككقككة  ككلككيكك ككا  ككل تككقككد كك كك ككا لككلككوككامككل الككعككام 
للتصديق  لي ا.  ستطيع  ي مواطكن نكيكدي فكي سكن الكثكامكيكة   كر  ومكا 
فوق  ن يتر ح لةنكتكلكابكات فكي نكيكدا بكاسكتكثكيكاء مكن نكان قكد ويكد مكلنكبكا 
  بارتكا  ييوة تتعلق بالقانون االنتلابي الكيكدي  و مكن نكان مسك كونكا.

 .ويستطيع ال ر وون ت ثيل  ز  ما  و  ن   ونوا مر وين مستقلين
ت تلك ا  زا  السياسية قدرًا نبيرًا من السلطة في نظام الكوك كل الكككيكدي، 

 وفي الواقع لن   ون اليظام البرل اني الكيدي قادرًا  لل الع ل بدون ا.
إن الوز  اللي ييتلم معظل   لاء م لس الع وم    ل   ومكة نكيكدا 
ويوصل  لل اختيار رئيس الوزراء و  ومته.    ل الكوكز  الكلي  لكل 

  اني  مبر  دد من ال قا د ال عارضة الرس ية.
يتل تيظيل ا  زا  السياسية في نيدا بطريقة هرمية لل ا ة، هكيكاك دائكً كا  

 قائد وا د في الق ة،  ع ل نقائد مطلق للوز  واللي  كقكوم ز كيكل الكوكز 
بصياغة سياسة ا  زا  ويودد موق   زته من قلا ا اليوم الك كلكتكلكحكة. 



ي يع السياسيين اللين توت قيكادتكه، بك كن   من ال توقع  ن يد ل من
في ل   لكاء مك كلكس الكعك كوم ومك كلكس ال كيكوخ ، ويكد ك كون يكدو  
   اله. في االنتلابات الحيدرالية الكيد ة، تقلي التقالكيكد الكبكرلك كانكيكة 
ب ن الوز  اللي  حوز ب مكبكر  كدد مكن الكيكوا  فكي مك كلكس الكعك كوم 
الكيدي هو اللي    ل الكوك كومكة، وفكي  كا  ا كتكل  كز  سكيكاسكي 
 مثر من خ سين بال ئة من مكقكا كد مك كلكس الكعك كوم هكيكا نكككون مكع 
  ومة غالبية تسيطر  لل م لس الكيكوا ، فكي الك كقكابكل، فك ن فكوز 
 ز  سياسي ب مبر  دد من ال قا د في م كلكس الكيكوا  غكيكر  نك كا 
 قل  ددا من خ سين بال ئة من م  ول مقا د م لس الكيكوا  فك نكه 
فككي هككلح الككوككا    كك ككل  كك ككومككة  قككلككيككة. وهككلا الككوضككع  ككعككيككي  ن 
ال عارضة وهي  مثر  ددا ميه باستطا ت ا تعطيل ا كتك كاد م كاريكع 
قوانييه. ن ا تستطيع ال عارضة اإلطا ة بكالكوك كومكة  و قكلكبك كا  كو  
قلا ا هامة ومن ي لت ا مكوضكول الك كوازنكة. ولكككي يكتك ك كن الكوكز  
ال ويود في سد  السلطة من الو ل  ليه  ن  ستحيد من د ل م لس 
اليوا  له، وفي  ا  نانت الو ومة  ك كومكة  قكلكيكة فك ن الك كعكارضكة 
في م كلكس الكعك كوم سكتكسكعكل لكيكزل الكثكقكة  كيك كا بكتكقكد كل مكلنكر  بك كلا 

 جون ماكدونالد 



اللصو ، وفي  ا  نز ت الثقة مكن غكالكبكيكة  صكوات الكيكوا  فك ن 
الو ومة تسقط و  ول م لس الع وم وتطلق انتلابات  امة يديد ، 
وتاستطا ة  ز   قلية في م لس الع وم  ن يتوال  مع  ز  آخر 

 في م لس الع وم الكيدي ليوصة معا  لل غالبية مطلقة. 
فككي  ككا  وصككو   ككز  مككا إلككل سككد  الككوكك ككل دون  ن يككتكك كك ككن مككن 
انتلا  نوا   يه في نافكة الك كقكاطكعكات فك ن الكعكرئ  سك كح لكرئكيكس 
الكككوزراء بكككتكككعكككيكككيكككن وزراء مكككن   لكككاء مككك كككلكككس ال كككيكككوخ فكككي هكككلح 
ال قاطعات. بلنر  ن الوزراء من   لاء م لس ال كيكوخ ال  ك ك كيك كل 
ال لوس فكي مكقكا كد مك كلكس الكيكوا  غكيكر  نكه  ك ك كيك كل فكي الك كقكابكل 
ال  كارنكة فكي ايكتك كا كات الكوك كومكة ولك كيكة ا ولكويكات، نك كا  ك ك كن 
لرئيس الوزراء تعيين وزير من غير اليوا  الك كيكتكلكبكيكن لكككيكه يكتكعكيكن 
 ليه  ن  ع ل انتلابه ب سرل وقت م  ن في انتلابات فر يكة. وفكي 
 ا  لل  حز في هلح االنتلابات الحر ية فعليه  ن  ستقيل من ميصبه 

 الوزاري.  



 

 جاستن ترودو
  الليبرال حزب

 مارتين أوليت 
  بلوك كيبيكواز حزب 

 جاك سينخ 
 حزب الديمقراطي الجديد  

 أندرو شير 
  المحافظين حزب 

 قادة األحزاب األربعة المهمة في كندا



 

 كيف يصبح مشروع القانون قانونا؟ العملية التشريعية : 
 

  قدم م رول القانون للقراء  لل ر  ا ولل ويتل طبا ته. -اللطو  ا ولل: القراء  ا ولل 

 يياقش ا  لاء مبد  م رول القانون. —: القراء  الثانيةاللطو  الثانية

 : يدرس   لاء الل ية بيود م رول القانون بالتحصيل.  اللطو  الثالثة

    ن لأل لاء إيراء تعديةت  لل ال  رول. -اللطو  الرابعة: مر لة التقرير 

 اللطو  اللامسة: مر لة ال ياق ة والتصويت  لل ال  رول. 

اللطو  السادسة: ارسا  ال  رول ل  لس ال يوخ، وهيا يتل اتلاذ نحس اللطوات التي ت ت 
 في م لس الع وم ل ياق ة ال  رول. 

في  ا  ال وافقة  لل م رول القانون في م لس  -اللطو  السابعة: ال وافقة ال لكية 
 ال يوخ، يتل  خل ال وافقة ال لكية  لل ال  رول ومن  ل  عت د قانونا. 

 مي  
 تصاغ  
 القوانين؟



الياخبون اللين تتوفر معلومات ل في الس ل الوطيي للياخبين سوئ  وصلون بواسطكة الكبكريكد 
 لل بطاقة معلومات الياخم والتي تتل ن اس  ل، متل و ين  صوتون.إذا لل تسكتكلكل بكطكاقكة 
معلومات الياخم ، فاتصل ب  تم االنتلابات ال ولي للت مد من  نك  لل قكائك كة الكيكاخكبكيكن. 
إذا لككل  كك ككن لككد ككك الككرقككل ، فككاتصككل  ككلككل مككرنككز انككتككلككابككات نككيككدا الككرئككيككسككي  ككلككل الككرقككل 

76113838686. 

إذا نيت ال تستطيع  و ال تكرغكم فكي الكتكصكويكت يكوم االنكتكلكابكات ،  ك ك كيكك الكتكصكويكت فكي 
صياديق االقترال ال تقدمة  و  كن طكريكق االقكتكرال الكلكا . الكتكواريكع والك كوقكع  كلكل بكطكاقكة 
معلومات الياخم اللاصة بك. البد من ا لار ا بات لل لصية ولعيوانك  يد وصولك الل 

تصكويكتكك سكر ،  ." في الدائر  ب وار اسل ال ر ح اللي تكلكتكارحXدائر  اإلقترال. ضع  ةمة "
ستتل د وتك لللها  خل  ال ا ة لوضع  ةمة  لل بطاقة االقترال، ب ك كرد وضكع  كةمكة 
 لي ا ، قل بطي ا وقدم ا إلل مس ولي االستطةل واللي سوئ  قوم بدورح بت زيق رقل بطكاقكة 

  االقترال و  طاء بطاقة االقترال اللاصة بك إليك لإليدال في صيدوق االقترال.

 يد إغةق صياديق االقترال ، يتل  د نل اقكتكرال ويكتكل اإل كةن  كن الكيكتكائكؤ.  ك ك كيكك ر يكة 
  www.elections.caاليتائؤ  لل التلحزيون  و  لل موقع


