
ياتوالحر للحقوق الكندي الميثاق
:نالقانو حكمو هللا بسمو ترفتع مبادئ على ؤسسةم داكن إن حيث

 تحرياالو حقوقال ضمان

 عتمجم في يرهابرت نويمك نالقانو دهاحدي ةلمعقو دودحل إال هفي عليها وصنصلما توالحريا حقوقال عخضت أال رياتحالو حقوقلل يالكند قالميثا ضمني .1
 .حر راطييمقد

ةاسياألس رياتحال

 لوسائو افةحالص حرية افيه بما روالتعبي رأيوال ادتقاالعو رفكال حرية (ب) و ؛لدينوا رضميال حرية (أ) :ةليالتا ةسياألسا حرياتبال خصش كل عتمتي .2
 .معياتجال وينتك ريةح (د) و لمي؛الس عالتجم حرية (ج) و خرى؛األ لصااالت

ةييمقراطالد حقوقال

 سمجل يستمر ال 4. )1( .تهمالعضوي  لهؤم يكون أن وله عي،تشريال لمجلسا أو وملعما مجلس عضاءأ خاباتنتا في يتالتصو في حقال كندي واطنم لكل .3
 بالحر توق في (2. )ئهاضاألع ةامع تخابانتا في لقضائيا األمرب ددحلما يخالتار من ا رابتعا تواسن سالخم ىعل دزيت لمدة يتشريعال سالمجل وال ومعمال
 ىعل تزيد لمدة يةيعلتشرا يةمعجال يةوال دديم أن التشريعي جلسلمل يجوز كما م،عموال مجلس يةوال تمديد لمانرلبل يجوز مردالت أو غزوال أو بهاراتاق خطر أو

 للكو برلمانلل قلألا على  ةدحاو  ةسلج عقدت أن جبي .5 .عيريشالت المجلس أو ومعمال مجلس عضاءأ ثلث من أكثر ديدلتما ذاه يعارض لم إن وات،سن الخمس
 .ا رهش عشر اثني كل تشريعي مجلس

لقتنلا حقوق

 (ا) في حقال ا،يهف ةئملداا امةاإلق تلكيم شخص وأي دي،كن نواطم لكل (2) .درتهاومغا يهاف والبقاء كندا إلى الدخول في حقال يكند نطموا لكل6. )1( 
 (أ) :ييل لما (2) عيةفرال ادةلما في يهاعل صالمنصو قوقحال عخضت (3 ).طعةمقا أي في قرزلا كسب ىإل سعيال (ب)  وعة؛ مقاطأي في نالسك ولتقااالن
 امةاإلق سأسا على لاألو مالمقا في اصخاألش نبي زميت تيال كتل ءتثنااسب ةينعم ةطعمقا في لفعولما ةيالسار م،العا قبيطلتا تذا تارساوالمم ننياالقو ةكاف
 عمنت ال (4) .يةكومحال تماعيةجاال اتخدمال لتلقي لكمؤه مةالإلق ةولمعق لباتتطم وفرت ضرورة على تنص التي ينانولقا افةوك (ب) و بقة؛لساا أو حاليةال
 أو ا يعامتجا ينحرومم ونبرتيع نمم ة،معين طعةمقا في ادرألفا وضاعأ نسيحت إلى دفيه نشاط أو امج،رنب أو ون،قان أي (3) و (2) نالفرعيتا نادتالما
.اكند في امالع معدللا من لأق طعةلمقاا كتل في يفالتوظ عدلم كان إن ا يداصتقا

ةيالقانون حقوقال

 ا نصحم ونيك أن في حقال شخص لكل .8 .ةياألساس لةعدالا لمبادئ ا قفو إال ر،ذك مما حرمي أال في حقوال ألمن،وا ريةحالو حياةال في حقال شخص لكل .7
 فيما فهوقيت أو لهتقااع عند حقال شخص لكل 10 .عسفيلتا الحبس أو الللعتق تعرضال دمع في حقال شخص للك .9 .نبرريلما رغي تجازحاالو شتيتفال ضد
 ا يراس االعتقال ونيك أن (ج) و حق؛ال ابهذ تبليغه يتم نوأ ،خيرتأ دون ا راشتسم ويوكل يستعين أن (ب) و يفه؛توق أو هلعتقاا بأسباب حينه في يبلغ أن (أ) :ييل
 غبلي أن (أ) :ييل ما في حقال جرمب هممت شخص ألي .11. ا ينوناق تقالعاال كني لم أن سراحه قيطل أنو مة،المحك امأم ثولملل قضائي أمر دهاحدي ترةلف

 صاخأش ضد يةنونقا إجراءات في ا دهاش ونيك أن على ربجـي ال أن (ج) و ولة؛معق مدة خلل حاكمي أن (ب) و رر؛مب غير يرختأ دون جرمال أو مةهلتا بطبيعة
 ميحر أال (ه) و دة؛حايوم ةلمستق ةكمحم مأما علنيةو ةدلعا ةمحاكم في نونللقا ا قفو هـتنادإ تبـثـت ىحت هـتءارب  ضرتفت أن (د) و م؛لجربا لقةع لهم نريخآ

 خمس ةلمد نجلسا هي ىوالقص جريمةال ةعقوب نتكو ندماع نفيمحل ةيئه امنظب حاكمةلم خضعي أن (و) و ؛عادل  ببس ندو معقولة ةبكفال حالسرا لقإط من
 إذا إال ما لإهما أو لعم أي بارتكاب ا بنذم ربتعـي ال أن (ز) و عسكري؛ال نونلقاا جببمو ةعسكري مةكحم امأم ىضاقـت مةيجر ةحال استثناءب ,أشد أو تنواس

 بها ترفالمع ونلقانل امةلعا مبادئلل ا قبط ا يمارجإ  لمع نكا أو الدولية أو يةدالكن نيناالقو مقتضىب ا مرج لـكشي بهتكارا وقت في اإلهمال أو ملعال هذا كان
 ؛جرمه ىعل بقوعو ا بنذم دجو ما إذا ثانية مرة بقاعـي أو مكاحـي ال نوأ ريمة،جال من ءرب اإذ ةانيث ةمر هتمحاكم داعـت ال أن (ح)و دولي؛ال عالمجتم قبل من
 للك .12 .حكمبال نطقال ووقت الجريمة تكابار وقت بين ا فلتخم جرمال على عقابال وكان جريمة بارتكاب ا بنذم دجو إذا قلألا بةعقوال من ستفيدي أن (ط) و

 أي ضده مدختسي أال في قحال مةحاكم أي تمجريا في هديش يالذ اهدللش . 13.ةعتياديا غير أو قاسية وبةعق أو معاملة ألي ضعرتي أال في حقال شخص
 في شاهد أو طرف ألي .14 .تناقضةم ةأدل تقديم أو مينيالب الحنث بتهمة ضاةلمقاا تثناءسبا خرى،أ مةكحام في جريمهت أو تهدانإ أجل من يميتجر يلدل
  .جمترمب انةتعاالس في حقال ،امصأ كان إذا أو ةرافعالم بها يجرت التي اللغة حدثيت أو فهمي ال ةائيقض افعةمر

ةمساوالا حقوق

 زيتمي دون خاص، كلشوب ييز،مت دون همن ادةستفالوا نونبالقا االحتماء في اةمساوال في حقال لهمو له،ظ حتوت انونلقا امأم ةسياسو ألفرادا جميع15. )1( 
 أي (1) فرعيةال ادةالم تمنع ال (2 ).ةيجسدال أو قليةلعا قةااإلع أو مر،الع أو س،نجال أو الدين، أو ون،للا أو عرقي،ال أو لقوميا لاألص أو عرقال أساس على
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 أو العرقي األصل أو العرق بببس ينحروملما أولئك يهاف بما ات،الجماع أو األفراد من ينالمحروم وضاعأ سينحت إلى دفيه نشاط أو مجبرنا أو قانون
 .ةالجسدي أو قليةلعا ةاإلعاق أو العمر أو الجنس أو نللوا أو وميلقا

اكند في ةميرسلا لغاتال

 امهماخداستب قعلتي افيم ازاتواالمتي قحقوبال ةوالمساوا عتبارياال زبالمرك ةبالمساوا تعانتتمو اكندل نميتاالرس تانغللا اهم ةرنسيلفاو ةييزلجاإلن16. )1( 
 تبارياالع زبالمرك مساواةالب تعانتتمو كبرونزوي نيول تانيسمرال نلغتالا هما ةسينفرالو يزيةاإلنجل (2) .كندا في ةحكوميوال ةانيلمرلبا اتالمؤسس عجمي في

 ما قالميثا هذا في سلي (3) .برونزويك وني في ومةالحكو يعيشرتال سلمجلا سساتمؤ جميع في مهمااستخداب لقيتع فيما تزااتيالموا حقوقال في ةوالمساوا
 يزيةإلنجلا ةغللا معتجم عتمتي 16-1 )1( .ةينسرلفا أو يةزجلياإلن نتيغللا خدامستا أو ةمكان تكافؤ زتعزي في يعيشرت لسجم أي أو برلمانال ةسلط من حدي

 ،يزةلمما يميةعلالت سساتلمؤا لكامت في حقال فيها بما ات،واالمتياز حقوقلوا العتباريا كزالمر في مساواةبال ويكونزبر نيو في يةفرنسال اللغة ومجتمع
 هو كنزويوبر وني في مةوالحكو عيتشريال لسجلما دور نبأ قراراإل (2) .هاوتعزيز تلمجتمعاا تلك ةهوي ىعل حفاظلل ةزملال يزةالمم ةفيلثقاا تؤسسالموا
 في يةفرنسال أو جليزيةاإلن اللغة خدامتسبا حقال شخص لكل 17. )1(. زيزهاعتو (1) رعيةلفا ادةالم في ذكورةلما اتزتياواالم حقوقالو انةلمكا على حفاظال
 نيو في يالتشريع سلمجلا تمجريا أو تنقاشا في ةسينفرال أو ةياإلنجليز ةغالل خدامستاب حقال شخص للك (2) .نلمابالبر خرىأ مالأع أو تداوالم ةأي

 (2) .يةمتساو ميةرس انةمك تذا اللغتينب ةطبعال وتكون ية،لفرنسوا يةزليجإلنبا شرنوت البرلمان، حاضروم جلتوس يعاتتشر عتطب 18. )1( .نزويكبرو
 ألي كنيم 19- )1( .يةمتساو ةرسمي ةنمكا ذات ينباللغت ةبعالط تكونو الفرنسيةو ةزييجلباإلن تنشرو ك،برونزوي يون حاضروم جلتسو ريعاتتش تطبع

 ماستخدا صخش ألي نيمك (2) .رلمانالب قبل من تسسأ حكمةم أية من رارق أي داراستص أو تماسال أي تقديمل ةرنسيلفا أو ةييزنجلإلا ماستخدا شخص
 في حقال اكند في ورالجمه امةع من شخص ألي 20. )1( .ونزويكبر نيو في حكمةم ةأي من قرار أي داراستص أو تماسال أي لتقديم يةسنالفر أو يةزجلياإلن
 ا ضيأ هول سية،نالفر أو نكليزيةباإل يةندك وميةحك أو برلمانية ؤسسةم ألية يسيرئ أو زيكمر مكتب أي من المتاحة خدماتال على حصولوال مع، لصااالت
 أن (ب) أو ؛يةالمعن للغةبا نه،م دماتخال وتلقي مكتب،ال ذلك مع لتصالل كبير طلب جودو (ا) :ةلحا في سساتلمؤا كلتل آخر بمكت ألي بةسلناب حقال نفس
 امةع من شخص ألي (2) .كتبلم الك ذعةي طببب بسيةفرنس والنكليزية اإلينتلغل با متاحةمكتبل ا ذلك فيخدماتال والتصااالت  تكون أن المنطقي منيكون
 وني مةحكو أو يعيشرتلا لمجلسا مؤسسات من ةلمؤسس مكتب أي من المتاحة اتخدمال على حصولوال مع، االتصال في حقال برونزويك نيو في ورالجمه
 يةكليزاإلن نتيللغبا قعلتي زامالت أو زتياام أو حق أي من نتقصي أو ليبط ما 20 إلى 16 من ادولما في ليس .21 .ةينسرالف أو ةإلنجليزيا غةلبال نزويكبرو
 أو طليب ما 20 لىإ 16 من وادلما في ليس -22 .ديلكنا دستورال في آخر كمح أي جببمو مرمست أو جودالو سابق دة،ح على نهمام أي أو ،اعم ةسينفرالو

.يةلفرنسا أو ةكليزيإلنا رغي لغة يةبأ علقيت فيما ذالتنفي زحي يثاقلما هذا لخود بعد أو لقب  ءاوس ،انوناق أو ا فرع مكتسب امتياز أو حق أي من ينتقص

ةيتعليمال يةولغال تقلياألا حقوق

 ةلمقاطعا في ةساكنلا وفونيةانكرالف أو ةونيلوفجألنا يةلاألق ةلغ هي نهافهموي واالز وال وهاتعلم تيال األم غتهمل تكون نالذي (ا) :نالكنديو نومواطنلا23. )1( 
 ةاألقلي ةلغ هي هميمعلت بها اتلقو يلتا ةاللغ نتكو طعةمقا في ونسكنيو ةفرنسيال أو ةزييإلنجلبا نداك في يائدبتاال يمهملتع والقت ينالذ (ب) أو ا،به ونقيمي نالذي

 طنونلمواا (2) .ةعالمقاط كتل في غةلال تلكب ويلثاناو ائيبتداال ليمالتع همأوالد يتلقى أن في حقال مله عة،المقاط كتل في ونيةنكوفافرال أو نيةجلوفواألن السكانية
 يلقبت طفالهمأ جميع مرتيس أن حقال همل دا،كن في الفرنسية أو يزيةكلناإل باللغة ويلثانا أو دائيبتاال التعليم ا يلاح لقىيت أو ا قباس لقىت قد فلط لهم ينالذ كنديونال

 نويلثاوا بتدائيالا عليمالت لهمأطفا قىيتل أن في (2)و (1) نتييالفرع ينالمادت جببمو ديينلكنا ينطنالموا حق (3) .لغةال تلك بنفس نويثاوال يائالبتدا التعليم
 رريبلت ييكف حقلا هذا نلكويم نالذي ةعالمقاط في ننياطلموا الأطف دعد ونيك يثماح طبقين (أ) :ةمقاطعال في ةسينرالف أو يزيةاإلنجل ةانيسكال ةيقلألا بلغة
 تمؤسسا في يمالتعل ذلك والقتي أن في حقال ك،ذل ألبناءا عدد يكفل حيثما ،منيتض (ب) و ومية؛لعما الخزينة من  ليومتب يةلألقا بلغة مليتعال من ادتهمتفاس
 .ةميالعمو نةخزيال طرف من لةمووم ويةلغلا قلياتلأل ةصصخم يميةعلت

ذاإلنفا

 لمختصةا يةقضائال ةلطالس ذات مةكحالم ىإل دميتق أن ،الميثاق هذا في  ةلوفكم هي كما ا،منه رمحي أو هحقوق أو تهاريح كتنته شخص ألي حقي24- )1( 
 يةعفرال ادةلما جببمو خذتت يلتا اتجراءاإل للخ حكمة،م خلصت ثماحي (2) .ظروفال بحسب ا بسانمو  الداع ةحكملما هرات يالذ صحيحالت على لحصولل
 ةمراعا ومع ،تـبث إذا دليلال هذا بعديست ا،منه م ر حي أو قميثاال هذا في لةكفولما حرياتالو حقوقال من أي نتهكي  لكشب عليه الحصول تم قد  ليلد أن ،(1)
 .العدالة طبيقت مليةع نشييس وىالدع في هبولق أن ،ظروفال فةكا

ةامع تدابير

 صخت حريات أو رىخأ حقوق أو هدةمعا ألية قييدت أو  لاطبإ أنه على رياتحوال قحقوال بعضل يثاقلما اهذ في منوحةلما اناتالضم ريتفس ينبغي ال .25
 حقوق أية (ب) و ؛1763 امع من وبركتأ/لواأل نريشت من السابع في ملكيلا إلعلنا نهاتضم ترياح أو حقوق أية (أ) :كذل في ابم لكندا ينليصاأل السكان

 تحريا أو حقوق مانض رسفي ال .26 .قةطريال سبنف المستقبل في ليهاع حصولال كنيم يلتا تلك أو راضيباأل بةمطالال قياتاتفا سببب آلنا قائمة تحريا أو
 ويةوتق ايةحم مع قافوتت ةقريطب يثاقمال اهذ رسيفت جبي .27 .اكند في ودةجمو ىأخر حريات أو قحقو ةأي جودول ارإنك أنه على اقيثالم هذا في معينة

  .28 .نيللكندي فاتلثقاا ددتعلما ثراتال

 في شيء ال .29 .فيه عليها وصالمنص يربلتداا عن ظرلنا بغض اث،إلنوا كورللذ  واستم كلشب مكفولة ميثاقال هذا في يهاعل وصلمنصا والحريات حقوقال
 ةاإلشار .30 .لةفصنلما أو تقلةمسلا أو ةفيالطائ دارسلمبا علقيت فيما ديلكنا وردستال في لةوالمكف تتيازااالم أو حقوقلا من أي من ينتقص أو لغيي قالميثا هذا
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 ةاليشملا ليماألقاو ونيوك مليإق ىإل ارةإلشا ككذل نضمتت ،طعةالمقا في يريعشالت جلسلما أو ةيعيرالتش ةجمعيال إلى أو طعاتالمقا ىحدإ إلى روستالد اهذ في
 .طةسل أو ةهيئ ألية يةعريشالت تحياصلال يوسع ما يثاقلما اهذ في يسل .31 .الحال يهتضيق بماحس ا،يهف ةسبمناال ريعيةالتش لسلطةا إلى أو ية،ربغال

قالميثا تطبيق

 مليأقاو يوكون ليمبإق طةتبالمر راألمو افيه بما برلمانال طةلس ضمن تقع التي رألموا كل يخص يماف اكند ومةوحك رلمانب (أ) ىعل ميثاقال اهذ بقينط32. )1( 
 ءكاستثنا (2. )طعةمقا كل في عرشملا ةسلط ضمن عتق يلتا رواألم فةبكا لقعيت يماف ةعمقاط كل في تالحكوماو ةشريعيلتا سلمجالا (ب) و ؛الغربي لالشما

 سهاجلم أو ةلمقاطعا نلبرلما نمكي 33. )1( .ميثاقال هذا بيقتط من تنواس ثثل رمرو حتى ذنفيتال زحي لختد ال (15) ادةلما نفإ ،(1) ةالفرعي ةادلمل
 محكااأل عن تبارعاال بغض قهبيتط تمسي به لقالمتع حكملا أو ونلقانا أن ال،حال لمقتضى ا قفو ي،ريعشت أو يلمانبر ونقان في وضوحب لنعي أن تشريعيال
 ونلقانا ذاه فإن دة،لماا هذه نص جبوبم نقانو أي في منةمتض امأحك أو نونقا دارإص عند (2) .لميثاقا اهذ من 15 إلى 7 من والمواد ،2 ادةلما في اردةالو
 (1) فرعيةال ادةالم في يهلع وصمنصال النوع من إعلن أي (3) .لناإلع في إليها المشار الميثاق هذا جودبو يمس ما إال لفعولما سارية ونستك اماألحك أو
 ةمقاطع ألي ةيعيرشالت هيئةال أو لمانربلل نيمك (4) .تنفيذلا حيز هدخول من اتسنو خمس دبع يرقدت بعدأ على أو إلعلنا في ددحلما خريتاال في هيقتطب قفيتو
  (.4) يةرعفال ادةلما جببمو ردااإلص ادةبإع يتعلق ما على (3) فرعيةال ادةلما قتنطب (.1) ةالفرعي ادةالم جببمو الصادر علناإل رإصدا تعيد أن

 ةواإلحال قتباساال

.ت والحرياقحقولل  الكندي الميثاقأنه ىعل ةليإ إلشارةوا الجزء هذا سقتباا كنيم .34

 م ونظا حياةبسلو أ- ةمناطقي التناالءا وبجان ب- اين فلدديينكن كاا ع مامعنج تتيل األساسية ا والمعتقداتقيم والية، األساسئادلمب اع نض أنآلن ااين علجبي"
". له حد الرح فذا وه.يةرحال  هذهحنا مني الذبلد بالنريوخ فجعلنا توقيم

1981 ودوتر رييب

 يثاقلمل ةرسمي مةجتر ليست هذهو .ليةاألص غتهمل يةسرنفال وال يزيةاإلنجل تعتبر ال لذينا نييللكند والحريات حقوقلل الكندي ميثاقال من نسخةال هذه رتنش
.يقةوثال هذه امأحك تطبيق أو تفسير فيه يتنو وقت أي في ةميرسلا خةنسال ىإل جوعرال بجيل ب ات،ريحوال قحقولل الكندي
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