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  الحقوق والخدمات القانونية
الميثاق الكندي للحقوق والحريات

يحمي الميثاق الحقوق والحريات التالية لكّل من الرجال والنساء:

•

•

•

حرية التعبير عن معتقداتهم.

حرية االرتباط بأّي شخص تريدونه.

حرية ممارسة ديانتكم.

حق العيش في أّي مكان في كندا. •

•

•

•

حق الحماية من التوقيف غير القانوني، وحق الحصول على 
اإلجراءات القانونية للقانون.

حق المساواة في الحماية وحرية المساواة في االستفادة من 
القانون بدون تمييز مبنّي على الِعرق، أو المنشأ الوطني أو 
اإلثني، أو اللون، أو الدين، أو الجنس، أو السّن، أو اإلعاقة 

العقلية أو الجسدية.

حق الحصول على خدمات من الحكومة الفدرالية سواء باللغة 
اإلنجليزية أو الفرنسية.

اعرفوا المزيد عن الميثاق في قسم العدالة على موقع  :
findlink.at/constiacts أو justice.gc.ca

قانون أونتاريو لحقوق اإلنسان

تحت هذا القانون، من غير الشرعي التمييز ضد شخص أو 
التحّرش به في مجاالت التوظيف، أو اإلسكان والخدمات 

المبنية على أساس السّن، أو الِعرق، أو اإلثنية، أو مكان المنشأ، 
أو الدين، أو اإلعاقة، أو الوضع االجتماعي )بما فيه وضعية 

شركاء الحياة من نفس الجنس(، أو الهوية، أو السجل الجنائي، 
أو التوّجه الجنسي أو النوع الجنسي.

لو شعرتم بأنكم تعّرضتم للتمييز بناًء على أّي من هذه 
األرضيات المحمية، يمكنكم تقديم شكوى إلى محكمة حقوق 

 Human اإلنسان. للحصول على مساعدة قانونية من
Rights Legal Support Centre )مركز الدعم القانوني 

hrlsc.on.ca  لحقوق اإلنسان(، زوروا موقع

اعرفوا المزيد عن حقوق اإلنسان في أونتاريو على موقع 
:ohrc.on.ca :مفوضية أونتاريو لحقوق اإلنسان على موقع

    حقوق الفئات الشابة

بينما ُيعتبر الشخص الشاب بالغاً أو راشداً في عمر 18 
سنة، هناك قوانين أخرى مبنية على العمر. في أونتاريو، 

يجب أن تكونوا في عمر 19 سنة لتناول أو شراء 
منتجات التبغ. أما سّن الموافقة والقبول في العالقات 

الجنسية، فهو 16 سنة، مع بعض االستثناءات.

اعرفوا المزيد عن سّن الموافقة والقبول على موقع   
findlink.at/ageconsent أو justice.gc.ca

الخدمات القانونية

اعرفوا المزيد عن نظام أنتاريو القانوني وكيفية الوصول 
إلى الخدمات القانونية:

للحصول على دليل االستعالمات للمحامين والمساعدين 
 Law Society القانونيين في أونتاريو، زوروا
of Upper Canada على موقع lsuc.on.ca أو 

findlink.at/tlsu

توّفر Legal Aid Ontario )اإلعانة القانونية في 
أونتاريو( خدمات قانونية لألشخاص من ذوي الدخل 

المنخفض. اّتصلوا بالرقم 8258-668-800-1 أو زوروا 
legalaid.on.ca

   توفّر settlement.org معلومات عن نظام كندا •
القانوني والخدمات القانونية: settlement.org أو 

.findlink.at/Legal-Serv

تُصِدر Community Legal Education Ontario لوائح •
بالحقائق لمساعدة الناس على فهم حقوقهم وواجباتهم القانونية. 

 cleo.on.ca  للمزيد من المعلومات، زوروا موقع



للمعلومات القانونية )•
“

ُمتاحة بأكثر من 170 لغة(، اتّصلوا 
عدالة أونتاريو”  بالرقم  0104-252-866-1 أو زوروا 

على موقع: attorneygeneral.jus.gov.on.ca  أو 
findlink.at/on-justice

لو شعرتم بأنكم تعّرضتم لمعاملة غير عادلة من ِقَبل 
 Ombudsman of حكومة أونتاريو، يمكنكم إبالغ

Ontario )أمين المظالم في أونتاريو( عن الحادثة على 
ombudsman.on.ca :البريد اإللكتروني

مالحظة هامة

في أونتاريو، يوجد قانونان هاّمان لحماية حقوقكم 
القانونية وحرياتكم:

الميثاق الكندي للحقوق والحريات.•

قانون أونتاريو لحقوق اإلنسان. •




