
 نظام العدالة

 الكندي



 

الكندي العدالة والمساواة لكل شخص باإلجراااا    يضمن النظام القضائي
النظام القرضرائري  رفرر ا رتراا    القانونية الواجبة بموجب القانون، ويعتمد

الباااة  ي المسائل الجنرائريرة،  رمرا يرعرنري عن الرجرمريرث ترايا  رترر  ر ربر  
إرث يشرمرل اريرادة الرقرانرون   إدانته. يستند النرظرام الرقرانرونري الركرنردي  رفرر

والحاية بموجب القانون، والمبادئ الديمقااطية و اا اة األصول القانونية، 
و فر الجميث إ تاام القانون. ينقسم القانون الكندي الر قسرمريرن، الرقرانرون 
العام و القانون الخاص، العام يختص تتنظيم العالقة  ا تيرن األشرخراص 
والمجتمرث وذركلرأل األدوار الرمرخرترفرمرة لرفرحر رو را  الر رال رة  رفرر الرمرسرترو  
الكندي، وهركا يرترضرمرن الرقرانرون الرجرنرائري، والرقرانرون الردارتروري والرقرانرون 
اإلداري، ع ا القانون الخاص عو المدني  ريرمرترم ترترنرظريرم الرعرقرود، و  رترال  
الررعررقررارا ،  ررقرروا وواجرربررا  األارراة، األ رراار الررترري يسرربرربررمررا األشررخرراص 

 أل ال  الغيا. 
 



 قوم المحاكم تتسوية النزا ا  و رفرر الشراطرة  رنرمريرك الرقروانريرن واأل ر رام. 
الردور األارااري لرفرمرحراكرم الركرنرديرة الرمرسرا ردة  ري  سرم الرنرزا را  وو رقررا  
لفقانون، اواا  ي المسائل تين األ ااد و ري األ رور تريرن األ رااد والردولرة. 
هنا   دة  سترويرا  وعنروان  رن الرمرحراكرم، ذرل  رن الرحر رو رة ا  رحراديرة 

  شار   ي إ الل العدل.  والمقاطعا  و  و ا  األقاليم ذفما 
يوجد  ي  عظم المقاطعا   ح مة ااترنرنرام و رحر رمرة اترتردائريرة،  سرمرر 
ع يانا  رحر رمرة ذرويرنرز عو الرمرحر رمرة الرعرفريرا، ذرمرا  روجرد  رحراكرم إقرفريرمريرة 
لرفرمررخرالرمررا  األقرل درجرة، و ررحراكررم األاراة، و رحراكررم الرمرراور ، و ررحراكررم 
المطالبا  الصغياة  ي القضايا المدنية التي  نطوي  فرر  ربرالري صرغريراة 

  ن المال.



 وجودة لفرحرمرال  رفرر ارال رة الرنراب و را   رطربرير  الشرطة الكندية: 
الررقررانررون. يررمرر ررنررأل عن  ررطررفررب  ررن الشرراطررة الررمررسررا رردة  رري جررمرريررث عنرروان 
الرمررواقررن ، هررنرا  عنرروان  ررخررتررفرمررة  رن الشرراطرة بررمررا  رري  لرأل الررمريرردرالرريررة 
واإلقفيمية  ي  قاطعتي عونتاريو وذيبيأل ع ا باقي األقالريرم  رترقروم شراطرة 
الخيالة المفكية  طب  القوانين الميدرالية. إ ا ذرنر   رحريرة لرجرايرمرة، عو 
إ ا ذن  شاهردا  رفرر جرايرمرة، يرحرب  رورا ا  صرال برالشراطرة واإلترال  

  نما.
إ ا ااتجوبتأل الشاطة عو ا تقفتأل،    نمعل و   قاوم، برمروجرب الرقرانرون 
عن  تايا  تر   ب  ادانترأل، ذرن هرادئرا،  ركرفرم ترو روك قردر اإل ر ران 
والنظا  باشراة  ري الضرابرك. وذركلرأل لرديرأل عيضرا الرحر   ري الرحرصرول 
 فر  حام و تاجم.  ن الممرم عن  رعرام عن عي  رحراولرة لرترقرديرم رشروة 

 لفشاطة  عتبا جايمة يحااب  فيما القانون. 



   عتبا ذرنررردا دولرة  رعراديرة، ولركرنرمرا  رث  لرأل قرد الجيش الكندي: 
 ارب  بشجا ة ذبياة  ي الحابين العرالرمريرتريرن، براإلضرا رة إلرر  ردد 
 ن النزا ا  المسفحة الدولية. وربما  تاذز شماة ذنردا  ي  شارذترمرا 
 ي  مفيا   مظ السالم.  قد قا   ذنردا تدور قيادي عو شارذ   ي 

. ذما قا   ذنردا  5490 ممة لحمظ السالم  نك العام  05عك ا  ن 
لرديرنرا  رقرفريرد  سر راي ،  تدور قيادي  ي  ش يل  نظمة اعلمم المتحدة

 خور لحماية ذندا ود م الحاية والديمقااطية. ذانر  عدوار ذرنردا  ري 
الحاب العالمريرة األولرر والرحراب الرعرالرمريرة الر رانريرة  رفرحرو رة بشر رل 
خاص، و   زال القوا  الكندية نشطة  ي جمريرث عنرحراا الرعرالرم و ري 
كنردا الريروم. الرد ران  رن ذرنردا  ري ذرنردا.الرخرد رة  ريرا  رطرفروبرة  ري 
الجيش ولكنما  منة نربريرفرة وخريرار و ريرمري  رمرتراي. يرمر رنرأل اخرتريرار 
العمل  ي البحاية المرفركريرة الركرنرديرة، الرجريرش الركرنردي، ارالك الرجرو 

 المفكي الكندي. 
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9191 -9191 ، 

 فترة ثانية من 

حسب القانون لكل فرد الحق في حالة االعتتتقتان أن ـلتغتلتتات  فتورا  
عن أسغاب هذا االعتقان؛ وأن يتوتون متغتنتيتا  عتلتى متذكترة جتلتب 
قضائية، وإذا كنت بحاجة إلتى مستاعتدة فتي التتترافتي عتنت  فتي 
المحاكم الكندية وكان دخل  اليسمح  فقد تتمتوتن متن التحت تون 
على متحتاب بت جتر قتلتيتل ورنتمتا متجتانتا تتحتت متغتدأ متا يستمتى 

 “. المساعدة القانونية”



إن  رقرفريرد ذرنردا لرفرحرايرة    حمي القوانين الكندية  رقروا األ رااد و رايرا رمرم،
والحقوا يم ن عن يعز  إلر وق   ا نا ذار ا، وهو و يقة وقرعرمرا الرمرفرأل 

عقا البالمان عول قانون لرفرحرقروا  ري ذرنردا .  5150جون إنكفتاا  ي  ام 
 رم  شرايرث الرمرير راا الركرنردي لرفرحرقروا  5491، و ي  ام 5495 ي  ام 

والحايا  والح  بالداتور الكندي  فر ش ل المصل األول  ن الردارترور 
وع تبا  تنود الدارترور السرابرقرة ذرمرصرل  رانري، والرتري  رترضرمرن الرحرقروا 
والحايا  التي يح  لفكنديين التمرترث ترمرا  ري  رجرترمرث  را وديرمرقرااطري، 
باإل ا ة الر بعض الحقوا السيااية والمدنية لفمواطنين الكنديريرن. وقرد 
 بنر الرمرير راا و رمرل إلرر إخرااجره إلرر الرنرور السريرااري ورئرير  الرويراا 

 تييا  اودو.  الكندي آنكا 
القانون  جمو ة  ن الحايرا  والرحرقروا الرمرنرصروص  رفريرمرا  ر رل  رايرة 
الدين، المكا والمعتقد، الاعي والتعبيا، التجمرث السرفرمري،   رايرة الردخرول 
والررخرراو   ررن ذررنرردا، اإلنررتررقررال والسرر ررن  رري عي  ررديررنررة او ررقرراطررعررة،  رر  
التصوي   ي انتخابا   جف  العموم او المجف  الرترشرايرعرة، الرحر   ري 
الحياة والحاية واأل ن الشخصي، والح   ي اإل تاا   رفرر األ رترجراي 
عو اإل رترقرال الرغريرا  ربرار وعخريراا  ر  الرمرسراواة  رالرجرمريرث اروااريرة ع رام 
القانون دون  مييز  فر اااب العاا او األصل، الفون، الدين، الجن ، 

 العما. 
يجب عن   ننسر عن الحقوا  أ ي  ث الواجبا   حيث يرتروقرث الرمرجرترمرث 
الكندي  ن القاد ون الجدد  مم القوانين الكندية والتقيد تما، المسا دة  ي 
 ماية  ااث ذندا المتعدد ال قا ا  والسماك لفكنديين اآلخاين با اتمرتران 

 بحقوقمم و ايا مم.

 الميثاق الكندي للحقوق والحريات


