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 ا کانادیهادی حقوق و آزانشورم
 ت:س اهفتر گلشک ننواق ت حاکمی ودونداخ ریتر بشرذی پلو اصساس ار بدااان کهینک اه بهجتو اب

 هازادی و آققو حنیمتض
 .دکن مینتضمی ،تس اریذپه توجیکتیراموکد  ودزا آهمعاج رد ه کنینواق لوقمع ایهتدیدوحم ق طبطقف را ن آرد جردن مایهدیزا آ وققوح اداناک یاهیدازآ و قوقح روشنم .1

 یاساس هایزادیآ
 )d(  و؛زیآمح صلتامعج تدیزاآ)c(  ؛باطیرت اایههانسر ردیگ  وتاعبوط مدیزا آل شام،نابی  وهاگددی ،راو ب،هشدی اندیزاآ (b) ؛بذهم  ونداج ودیزاآ (a) :درنادرخورب رزی سیاس اایهیدزا آز ادراف اه هم.2

 .نجم انلشکی تدیزاآ

 کیتکرامو دققوح
 سجلم» راتبع اهردو (1).4 .درندارخور ب،طرایش ندبو رادا تر صورد امعج من ایرد تویعض  وریذاگننواق امعج مای« نادگینام نسجلم» ایعضا تاابخنت ارد نددا رأی قح ز ادااان کنداونرشه ه هم.3

 هردو ،شر شوا یزواج ت،نگج لاحتم ازور بتر صورد ا ینگج نرادو رد )2( .تس الاس جپن رداکثح ن آایعض اعمومی تاابخنت ارد محک ردو صایر بهدش نیی تعخریات ز اریذاگننواق جمع مای« نادگینانم

 ای «نادگینا نمسجلم» ایعض امسویک زا شبی رأی ا بتالیفع هدام ار اگهبت ال؛درو رراتف لاس جن پز ا ملیرای شوسجل مزجو ما بریذاگونانق جمع مو« نارلماپ» زجو ما بدوانتمی« نادگینا نمسجلم» تالیفع

 .دهند بهسجل لیشک ترابیک ها مهدزدوا ر هلقداح دای ب ملیرای شوسجل مو« نارلماپ». 5 .د شودییأ ت(تررو ضه بابن) ریذاگننواق جمعم

ییاابج جققوح
 ز ایک ر هرد تقام ا ولاقنتا (a) قح ز ادااان کرد مدائ تماق ات وضعیرایدا دراف اه هم ودااان کنادونرشه ه هم)2( .درندارخور بن آز اجروخ  ون آرد ندان م،دااان که بدرو وقح ز ادااان کنداونرشه ههم (1).6

 ناتسا ساسا رب اتدمع هک یدراوم زا ریغ ناتسا رد یناگمه دربراک یاراد یاهلروا ا یننیقوا (a) لشمو م)2( عیرف شخ برد هدش رذک ققوح )3( .درندارخور باهنا استز ایک ر هرد شامع رراام (b)  و؛اهنااست

 ،ننیقوا )3(  و)2( عیرف ایشهخ ب)4( .دتنس ه،نیامگ هعیام اجتتادمخ تفارید طرش ننواع ه بتقام القومع تازام الهدننکنیی تعننیقوا (b)  و؛دشو میلائق ضتبعی دراف انبی هذشت گا ینینو کتونسک لحم

 .دشا بداانا کلاغ اشتخر نز ارتنییا پنا استرد لاشتغ اخر نر اگهبت ال؛دکن نمینیتثس م،تس انا استن ساکدیاتصق اا یعیام اجتترومیح مراچد دراف اطرایش دبو بها آنهفد هه کرا ییاهتیالفع ا یاههنامرب

 ینقانو ققوح
 دمنهر بهلقومعرغی فقیتو ا یرسیزاب رراب برد تنی مصوقح ز اه هم.8 .تدالع ندیانی بل اصوساس ار برمگ ،درندارخور بققوح ن ایز اترومیح ممدع قح  وشخصی تنی ام ودیزا آ،دگیزن قح ز اههم .7

 اب هراوش م ومداخ استرای برأخی تندوب (b) ؛د شوها آگن آلدلی ز اهاصلفبال (a) دردا قح ،دشو میتشدازا با یریستگد ه کدیرف ر ه.10 .درنداروخر بهرانسدخو س حبا یتشدازا بتعینومم قح ز اه هم.9 .دتنسه

 رأخی تندوب (a) دردا قح مرج بارتک اه بمه متدرف ر ه.11 .د شودزا آ،تشدازا بندبو ننینواق تر صورد  ودجبسن راضحا مکح قریط ز ارا تشدازا برتوسد راتبعا )c(  و؛د شوها آگقح ن ایز ا ود کنمداق الوکی

 رسیددا هسجل رد و ننواق ساس ار بمرج ندش تاب ثنازم ات )d( ؛د نشومرج ه بدگیرسی دونر رد نرادیگ هعلی نددا تداشه ه بربوجم )c( ؛د شوهکماح ملقوع متد مفرظ (b) ؛د شوها آگییاعد امرج ز اهجرموغی

 امیظ نهادگدا رد ه کامیظ نننواق لشمو ممرایج در مورد زج)f(  ؛د نشومروح ملقومع طروش مدیزا آز اقیط منلدلی ندوب )e( ؛د شوضرف هایگن ب،فرطبی  ولقمست هفنص متئهی ر حضوا بعمومی  وهانفنصم

 ه کن ایرمگ ،د نشوهاخت شنمرج مرقصو ا یلعم ساس ارب )g( ؛تس ارتننگیس تزااج مای س حبلاس جن پمرج رای بتزااج مرداکثح ن آرد ه کد شوردارخورب هفنص متئهی ر حضوا برسیددا ز ا،دشو میدگیرسی

 هرابدو ،د شوهرئتب مرج ما اتهز اماجرانس راگ )h( ؛دشا بتازاج ملشمو مل ملهمعاج شرذی پدر موننواق عمومی ل اصوق طبا ید شوبحسو ممرج المللینبی ننواق ا یدااان کننواق ق طبرقصو ا یلعم بارتک انآ

 نیازم هزا برد طتبر ممرج تزااج م ود شوهددا صشخی تمرج برتک مراگ)i(   و؛د نشوتزااج م وهکماح من آتبا بهراوبد ،د شوتزااج مو د شوهددا صشخی تمرج ممرج ن آبرتک مر اگ،د نشوهکماح من آتابب

 رسیداد هسجل رد ه کدیاهش .13 .دننا بمن مصولوعمرمغی  وهان ظالمتازاج ما یرافتر ضرمع رد نفتر گرراق ز ادرناد قح ه هم.12 .ددرگ رتبکس تازاجم لشمو م،د شوریی تغشخودست محک ردو ص وبارتکا

 حرط مضقاتن مد شواههرائ اا ییشکند سوگندرگپی عوضو مه کن ایرمگ ،د نشوهفتر گرا که برسیددا تاسجل ردیگ رد شدخو ندر کمحکو مرای ب،دکن میهرائ اها گنتاثب ارای به کرکید مدردا قح ،دده میتداشه

 .د شودمنهر بهمجر متکمک ز ادردا قح ،دنک نمیت صحبنازب ن آه با یدهمف نمیرا رسیداد هسجل نازب ا یتسنواشا نه کرسیددا داهش ا یفرط .14 .دشاب

یربحقوق برا
 ،بذه م،تسپو نگر ،قومی ا ی ملیهاستگاخ ،دژا نساس ار بضتبعی لاعم اندو بهژوی ه ب،ننواق ز ادیمنهر به ونینواق تنیو مصرراب بقح ز ا ودرنابر بننواق رراب برد  وننواق ساس ار بدراف اههم (1).15

 ،دژا نساس ارب ترومیح مراچد دراف ال شام،مروح مایههرو گا یدراف اطرایش دبو بها آنهفد هه کرا ییاهتالیفع ای اههنامر ب،ننیقوا )1( عیرف شخ ب)2( .درندارخور ب،سمیج ای نیذه نیتواا نا ینس ،تجنسی

 .دکن نمیفی ن،تس اسمیج ای نیذه نیتواا نا ینس ،ت جنسی،بذه م،تسپو نگر ،قومی ای  ملیهاستگاخ

ا کانادمیرس هاینباز
 سمیر ایهنازب ویسرانف  و انگلیسی)2( .دنردارخور بدااان کتدول و« نارلماپ» ایدها نهرد هداف استهینزم رد ربراب تزااتی ام وققوح  وت وضعیز ا ودتنس هدااان کسمیر ایهنازب رانسویف  وانگلیسی (1).16

 دربشپی رای بسجل مای« نارلماپ» راتیخا« روشمن» ن ایز اخشی بچهی )3( .درنادرخورب یکزوونربیو نتدول  وسجل مایدها نهرد هداف استهینزم رد رراب بتازاتی ام وققوح  وت وضعیز ا ودتنس هیکزوونروبنی

 ایدها نهنداشت قح ل شام،ربراب تزااتیم ا وقوقح  وررابب تعی وضز ایکوزونروبنی رد نابزرانسویف همعاج  ونازب انگلیسیهمعاج (1) 16.1 .دکن نمیددوح مرا رانسویف ای  انگلیسیدرربا کا یتی وضعریبراب

 رد هدش رذک تازاتی ام وققوح ،تی وضعتفرشپی  وظفح رد یکوزونروبنی تدول  وسجل مشق ن)2( .درنداروخر ب،دتنس هریور ضجوامع ن ایتفرشپی  وظفح رای به کلقمست هنگیرف دیا نه ولقمست زشیآمو

 نازب ز ایکزوونروبنی سجل متاسجل  وتراظا منرد درندا قح ه هم)2( .دنن کهداف استرانسویف ای سینگلی انازب زا« نامرلاپ» تاسجل  وتراظا منرد درندا قح ههم (1).17 .تس ادأکی تدر مو)1( عیرف شخب

 ،ننیقوا )2( .درنداروخر بربرا براتبع از انازب دو ر هایههخس ن ود شورشنت م وپاچ رانسویف  و انگلیسیایهنازب ه بدایب« نامرلاپ» تایرش ن واههدونر پ،ننیقوا (1).18 .دنن کهداف استویسرانف ا یانگلیسی

 ا یهادگدا رد عافد ما هنگرد دننتوای مدراف اههم (1).19 .درنادرخورب رراب براتبع از انازب دو ر هیاههخس ن ود شورشنت م وپاچ رانسویف  و انگلیسیایهنازب ه بدای بیکزونروبیو نسجل متایرش ن واههدونرپ

 ا یسینگلی انازب زا یکزونروبیو نهادگدا ز اهریاحض اردو صا یهادگدا رد عافد ما هنگرد دننتوا میدراف اه هم)2( .دنن کهداف استرانسویف ا ی انگلیسینازب زا« نارلماپ» دییأ تدر موهادگدا ز اهریاحض اردوص

  و،رانسویف ای  انگلیسینازب ه بدااان کتدول ای« نامرلاپ» ایدهاه نز ایک ر هزیرک ما یصلی ارفتد ز ادجو موتادمخ تفارید  و،طاتبر اندر کرراقر بقح زا دااان کمدر مز ایک ره (1).20 .دنن کهداف استرانسویف

 ه بابن (b) ا ی؛دشا بهداشت دجو ونازب ن آه بطتبر مرفتد ز اتدمخ تفایرد  وطابرت اندر کرراقر بایر برییمگشچ ایاضقت (a) ه کتیر صورد ،تس ارداروخر بادها نهن ایایرهفتد ردیگ در مورد هابش مقح زا

 ا یصلی ارفتد ز ادجو موتادمخ تفارید  وطاتبر اندر کرارقر بقح ز ایکزوونروبنی مدر مز ایک ر ه)2( .دشا بلوقمع رانسویف  و انگلیسینازب ه برفتد ز اتدمخ تفارید  وطاتبر اندر کرارقر ب،رفتد تهیام

  و انگلیسیایهنازب ه بطبور متداعه تا یتزااتی ام،ققوح 20 ات 16 شخ بتاویمحت ز ایک چهی .21 .،تس ارداروخر بویسرانف ا ی انگلیسینازب ه بیکزونروبیو نتدول ا یسجل مایهدا نهز ایک ره زیرکم

 ا یبس کفیرع ا ینینواق تازاتی اما یققوح 20 ات 16 شخ بتاویمحت ز ایک چهی .22.دکن نمیراثم کا یلطا ب،تس ارراقر با یدردا دجوو« اداان کاسیس اننواق» داف مردیگ ساس ار به کرا اه آنز ایک ر ها یهسرانف

 .دکن نمیراثم کا یلطا ب،دشومی طبور مهسرانف  و انگلیسیایهنازب ه به کار« روشمن» ن اینفتا یراتبع از اس پا یشپی هدش هدافاست



تیقلن اباز زشیموحقوق آ
 ه برا دااان کرد دخو نیادبست شزآمو (b) ا ی،تسا آنهتونسک لح منا استرد نازبسویرانف ا ینازبیسی انگلتقلی اتجمعی نابز نا هما آنههداف استدر مو وهدش هموخت آنازب نتیسخ نهک (a) دااان کنداونرشه (1).23

 رد ناشدانزنرف درندا قح ،تس انا استن آنازبرانسویف ا ینابز انگلیسیتقلی اتجمعی نازب نا هما آنهییدابت اهردو شز آمونازب ن آرد هک دننک میدگیزن نیا استرد  ودانهدر کتفارید رانسویف ای  انگلیسینازب

 درندا قح ،تس اهدرک تفارید دااان کرد رانسویف ا ی انگلیسینازب هب را هطستو مای ییدابت اشز آموا آنهندازنرف ز ایک ر هه کدااان کنداونرشه )2( .دننبی بشز آمونا استن آرد نازب ن آه بهطستو م وییدابت اهردو

 تجمعی نازب ه بهطستو م وییدابت اشز آموز اندازنرف دیمنهر بههینزم رد )2(  و)1( عیرف ایشهخ بساس ار بدااان کنداونرشه قح )3( .دننیبب شز آمونازب نا همه بهطستو ما یییدابت اهسرد مرد ناشدانزنرف ههم

 تیر صورد (b) و ؛دشاب فیا کعمومی هجدبو ز اتقلی انابز ه بشز آموهرائ اهینز هنأمی ته توجیرایب قح ن ایرایدا نداونرشه نادک کوددا تعه کدردا دربراک نیازم (a) نا استنابزویسرانف ا ینازب انگلیسیتیقلا

 .دشو میل شامرا عمومی هجدبو زا تقلیا نابز زشیو آمزراک مرد شز آموتفارید قح ،د کنباج اینادک کون ایددا تعهک

 اجرا
 حذیصال هادگدا م تسلیرا ،هادگدا صشخی ته بابن ،طرایش ا ببساتن م ولوقمع ترامغ تفارید تسخوارد دوانت می،د شورا انکا یضق ن،تس اهدش رذک« رشومن» ن ایرد ه ک ویایهدیزا آا یققوح ه ککسی ره (1).24

 د شوتاب ثر اگهبت ال؛دشو نمیهفتر گرظ نرد رکد من آ،تس اهد آمتسد هب« رمنشو» ن ایرد جرد منیاهدیزا آرا انکا یضق نا برکید مه کدده صشخی تهادگدا ،(1) عیرف شخ بلشمو مرسیددا رد ر اگ)2( .دننک

 .در کد خواهرداه لکرا تدالع رایج ارسیددا رد ن آشرذی پ،طرایش یعجم ه بهجتو ا بهک

تیاکل
 ه کییاهدیزا آا یققوح (a) دننا م؛د کنراثم کا یلطا برا دااان ک بومینادمر مه بطبور مایهدیزا آا یققوح رایس ا یاهنا پیمه کد شوریسف تریطو دایبن« رمنشو» ن ایرد جرد منایهدیزا آ وققوح رخی بنتضمی .25

 ساس ار باهیدزا آ وققوح نتضمی .26 .د آیتسد ه بتس انمک ما یدردا دجو ونزمی تالباط مایهتقفا موساس ار به کییاهدیزا آا یققوح (b)  و؛تس اهدش هتخا شنتسمیر هب 1763 رتباک 7« یاهشدا پهعالمیا» اب

. 28 .د شورفسی تداانا کهنگیرفد چنثار میتیقو ت وظفح دونر اب رازگاس ایهیوش ه بدایب« رمنشو» ن ای.27 .د کنرا انکرا دااان کرد دجو موایهدیزا آا یققوح رایس دجو وه کد شوریسف تریطو داینب« روشمن» نای

 ه بهدش نتضمی ا یجرد منتزااتی اما یققوح داینب« رمنشو» ن ایز اخشی بچهی .29 .دبو دهنخوا ردارخور بن آرد جرد منایهدیزا آ وققوح ز ارراب بتر صوه بدر م ونز ،«رمنشو» ن ایتوایح مما تممغرعلی

و « نا یوکنمیزرس» ه بعاجر اتررو ضه بانب« رمنشو» ن ایرد نا استسجل ما یریذاگننواق جمع مه بهراشا 30 .د کنراثم کا یلطا برا شدیراندگ ا یهانداگج ،بیذه مسردا مهراربد« اداان کاسیس اننوقا» هوسیل

 .دده نمیشرتس گرا تاقام ما یاهدا نهریذاگننواق تاراتیخا« رمنشو» ن ایزا خشی بچهی .31 .دشو میل شامرا طتبر مریذاگننواق دا نهای« یبرغ لاشم ایهنزمیرس»

ر منشوردبرکا
  وسجل مدر مورد (b)  و؛«یربغ لاشم ایهنیزمرس»و « نا یوکنمیزرس» ا بطتبر ملائس مه هملامش« نارلماپ» راتیخ اتح ترو امه همهزحو رد دااان کتدول و« نارلماپ» (a) در مورد« رمنشو» نای (1).32

 (1).33 .دش د خواهذفا نشخ بن اینفتا یراتبع از الاس هس ندش ری سپز اس پطقف 15 شخ ب،(1) عیرف شخ بدجو وا ب)2( .دردا درربا کنا استر هسجل مراتیخ اتح تلئاس مه همهزحو رد اهناتس از ایک ر هتدول

 راج اهب« روشمن» نای 15 ات 7 ایشهخ بای 2 شخ برد هدش رذک طرایش مغرعلی دای بطتبر مداف مای« ننواق» ه کد کنمعال ا،سجل مننواق ای« یانرلماپ ننواق» ا بترور ضه بابن دوانت مینا استسجل مای« نامرلاپ»

 هعالمی ا)3( .دشا بهداشت را هعالمی ارد هدش هراش ادرمو« روشمن» داف مهب طبور مراتبع انا همدایب ،تس اهددیر گذفا نشخ بن ایساس ار ب وهدش ردا صهالمیع ان آدر مورد ه کنینواق داف مای« ننواق» (2) .درآید

 ر بهدش ردا صهعالمی ادوانت مینا استسلج مای« نارلماپ» (4) .دش د خواهلطا ب،د شورذک هعالمی ارد تس انمک مه کریدتزو خریا تا ینفتا یراتبع از الاس جپن تشذ گا ب)1( عیرف شخ بساس ار بهدش رداص

 .دشومی لاعم ا)4( عیرف شخ بلشمو مهراوبد بیتصو هراربد )3( عیرف شخ ب)5( .د کنبیتصو هراوبد را )1( عیرف شخب ساسا

دناتاس
 .در کداتنسا اداناک یاهیدازآ و قوقح روشنم ننواع ا بنتوامی« تسمق» ن ایه ب.34

 ثعاب ات دشاب هتشاد دوجو یشزرا ماظن و یگدنز کبس یعون ،ام یاهقطنم یاهیرادافو زا رتارف ات مینک تیبثت ار درادیم هگن مه رانک رد اداناک مدرم ناونع هب ار ام هک یساسا یاهرواب و اهشزرا ،یساسا لوصا دیاب نونکا ام»
 «.میلابب ،تسا هدیشخب ام هب ار ریذپانفصو تذل نیا و یدازآ نیا هک یروشک هب میناوتب دوش

1981 دورو ت. ای.پی

 هجعرا م،د سنداف منست برا که با یرفسی ترای ب.تسنی« ادانا کایهدیزا آ وققوح رمنشو» سمیر هجمرت د سنن ای.دشو میرشنت م،تسنی هسرانف ا ی انگلیسیا آنهریدا منازب ه کدااان کعاتب از اهدست ن آرای بهخس ننای

 .دردا تررو ضسمیر هخس نهب
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