
هل تعرفون؟   
 

 عقدت المحكمة العليا الكندية أول جلسة لها في يوم 
 لكن لم تكن أمامها أية قضية تنظر آانون الثاني /يناير
نيسان من ذلك العام، استمعت إلى أول /وفي شهر أبريل. فيها

وعقدت جلسات دامت أسبوعا واحدا . قضية معروضة أمامها
وفي شهر . حزيران وبتت في ثالث قضايا/يونيوفي شهر 

آانون الثاني من العام التالي، بدأت تعقد جلسات منتظمة /يناير
. وآان جدول أعمالها مليئا  

في حالة وفاة الحاآم العام لكندا، أو إذا أصبح عاجزا عن القيام 
بمهامه أو آان غائبا عن البلد لمدة تفوق شهرا واحدا، فإن 

أو مستشار المحكمة العليا األقدم إذا آان منصب رئيس القضاة، 
وستكون له آافة " مدير آندا"رئيس القضاة شاغرا، يصبح 

.الصالحيات والسلطات التي يتمتع بها الحاآم العام  
ويحق لهم شغل . بتعيين القضاة" الحاآم في المجلس"يقوم 

.ذلك المنصب إلى أن يبلغوا سن الخامسة والسبعين  
سا األ أيار / مايوس لمبنى المحكمة العليا تاريخ يحمل حجر

، وآان من المفروض أن يضعه الملك جورج السادس، 
لكن الملكة اليزابيث هي التي وضعته بحضور زوجها الملك في 

.أيار / مايو  
حيث يرفع . هناك عمودان لرفع األعالم أمام مبنى المحكمة العليا

غربية بينما ُيرفع العلم في العلم الكندي آل يوم في الجهة ال
.العمود اآلخر فقط عندما تكون المحكمة العليا منعقدة  

صب تمثالين من البرونز يبلغ آل واحد منهما  ن  أمتار وقد تم
وقد تم صنع هذين التمثالين في . في عتبة مبنى المحكمة العليا

 آجزء من معالم تذآارية آبيرة لتخليد ذآرى الملك سنة 
لسابع وآان من المفروض االحتفاظ بهما حتى االنتهاء إدوارد ا

من هذه األعمال، لكن لم يتم قط االنتهاء من المعالم التذآارية 
آلورد من مدينة . لقد صنع الفنان ولتر س. للملك إدوارد السابع

أي ) جوستيسيا(تورونتو هذين التمثالين اللذين يحمالن اسم 
، لكن طواهما النسيان لمدة أي الحقيقة) فيريتاس(العدالة واسم 

 عندما تم العثور عليهما داخل خمسين سنة حتى سنة 
صندوقين مخصصين لهما، مدفونين تحت مكان لوقوف 

. وقد تم نصبهما في موقعهما الحالي سنة . السيارات  
ال يرتدي قضاة المحكمة العليا رداءهم أو سترتهم الحمراء 

بيض إال في المناسبات والمراسيم المزينة بفرو المنك الكندي األ
الخاصة مثل مراسيم أداء اليمين بالنسبة للقضاة الجدد أو أثناء 

.قراءة خطبة العرش  
   

  
 

        

يمكنكم االتصال بالمحكمة العليا 
:الكندية عن طريق العناوين التالية  

لمحكمة العليا الكنديةا  

 

      
 موقع اإلنترنت  

 www.scc-csc.gc.ca 
 

 االستفسارات العامة
: لبريد اإللكتروني ا  

reception@scc-csc.gc.ca 
 

  هاتف: 
 ( ) -  

- - -  
 

  العنوان البريدي: 
 The Supreme Court of Canada 

 301 Wellington Street 
 Ottawa, Ontario  K1A 0J1 

 
للحصول على المعلومات حول الجوالت أو 

:الزيارات أو للحجز، الرجاء االتصال بـ   البريد اإللكتروني:  
 tour@scc-csc.gc.ca 

 
  هاتف: 

 ( ) -  
- - -  

 
 
 
 
          
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                              Arabic / Arabe 



 زيارة المحكمة

                  نبذة تاريخية  
  
 

أنشأت المحكمة العليا الكندية بموجب قانون  
، آمحكمة استئناف عامة برلماني لسنة 

.تتمتع بصالحيات وطنية واسعة  
وطيلة سنين عديدة، آان في اإلمكان الطعن في قرارات المحكمة 

وفي سنة . لدى اللجنة القضائية للمجلس الخصوصي في إنجلترا
قضايا الجنائية وفي  تم إلغاء حق االستئناف هذا في ال

وتعتبر المحكمة العليا الكندية اليوم . القضايا األخرى سنة 
. محكمة االستئناف العليا في آندا  

في األصل، آانت المحكمة تتألف من رئيس القضاة وخمسة 
، تم رفع عدد وفي سنة . مستشارين أو قضاة مساعدين

تم إلغاء  عندما  ثمالقضاة إلى سبعة تسعة في سنة 
اللجوء إلى االستئناف لدى اللجنة القضائية، ولم يتغير عدد 

ويفرض القانون تعيين ثالثة .  القضاة التسعة إلى يومنا هذا
وتمشيا مع التقاليد، يتم . قضاة على األقل من مقاطعة آيبيك

تعيين ثالثة قضاة من مقاطعة أونتاريو، وقاضيين من 
. المقاطعات األطلسيةالمقاطعات الغربية وقاض واحد من   

في البداية، آان القضاة يستمعون إلى القضايا في غرفة القراءة 
القديمة التابعة للبرلمان وبعد ذلك في غرف أخرى مستعارة من 

، انتقلت المحكمة إلى بناية صغيرة وفي سنة . البرلمان
وفي سنة . في سفح هضبة البرلمان تم تدميرها منذ زمن بعيد

 أعمال البناء لتشييد المقر الجديد للمحكمة لكن ، بدأت
. المحكمة لم تنتقل إلى هذا المقر حتى سنة   

لقد عهدت مهمة تصميم المبنى الحالي للمحكمة العليا إلى 
المهندس المعماري المشهور السيد أورنست آورمييه من 
مدينة مونتريال، وأصبح المبنى اآلن يصنف ضمن المباني 

ويقع غرب المباني البرلمانية على مساقة . طنيةاألثرية الو
تم االنتهاء من . قريبة جدا، فوق مرتفع يطل على  نهر أوتوا

 لكنه استخدم في السنوات األربع التالية بناء المبنى سنة 
آمقر للمكاتب الحكومية المهتمة بشؤون الحرب إبان الحرب 

.  العالمية الثانية  
ا الضخم على مدخل آبير، وعلى يحتوي مبنى المحكمة العلي

الغرفة الرئيسية لجلسات المحكمة العليا، ومكاتب القضاة، 
وغرفة المداوالت، ومكاتب الموظفين اإلداريين، ومكتبة، 
.وغرفتين مخصصتين لجلسات المحكمة الفدرالية الكندية  

 
 
 

  اختصاص المحكمة
 

 المحكمة العليا هي محكمة استئناف عامة، تقوم بمراجعة
القضايا المرفوعة إليها من محاآم االستئناف التابعة للمقاطعات 
واألقاليم الكندية ومحكمة االستئناف الفدرالية في جميع مجاالت 

القانون، سواء تعلق األمر بالقانون المدني أو الجنائي أو 
وفي أغلب األحيان، ال تنظر المحكمة . الدستوري أو اإلداري

ئناف التي حصلت أوال على اإلذن العليا إال في قضايا االست
إذن (وتمنح المحكمة العليا هذا اإلذن الذي يسمى . باالستئناف
إذا آانت القضية هي من قضايا الصالح العام أو آان ) االستئناف

.األمر يتعلق بقضية قانونية ذات أهمية  

 
 
 
 
 
 
 

   جلسات المحكمة العليا
 

وفي آل سنة، . واتعقد الحكمة العليا جلساتها في مدينة أوت
 طلب للحصول على إذن االستئناف، لكنها تستلم المحكمة 

ويمكن .  قرار أو حكم استئنافيال تبت إال في حوالي 
للمترافعين في القضايا المعروضة أمام الحكمة أن يدلوا 

بإفاداتهم وأقوالهم الشفوية من أماآن بعيدة عن طريق التحاور 
. بالفيديو  

مسة قضاة على األقل في جلسات االستماع يجب أن يحضر خ
لكن في معظم الحاالت، يحضر جلسات االستماع . إلى القضايا

في بعض . إلى القضايا فريق يتكون من سبعة أو تسعة قضاة
األحيان، تصدر المحكمة قرارها عند نهاية الجلسة، لكن في 
معظم األحيان، تعطى للقضاة فرصة لكتابة آرائهم بعناية بعد 

وُتصدر قرارات المحكمة باإلجماع أو تصدر . داوالتالم
وتطبع قرارات . باألغلبية مصحوبة بآراء األقلية المخالفة

المحكمة العليا وآراؤها وتنشر آذلك في موقع المحكمة 
.اإللكتروني على اإلنترنت  

 
 

وتنعقد المحكمة في ثالث فترات في السنة، في فصل الشتاء، 
.  جلساتها مفتوحة أمام الجمهوروتكون. والربيع، والخريف

وبصفة عامة، تعقد المحكمة جلساتها من يوم االثنين إلى يوم 
الجمعة من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية 

عشر والنصف بعد الظهر، ومن الساعة الثانية بعد الظهر إلى 
آب، /تموز، وأغسطس/الساعة الرابعة ما عدا شهر يوليو

.تمبرسب/وأيلول  
 

 
أبوابها للجمهور من   أيار إلى / مايوفتح ت المحكمة العليا

آب، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الخامسة /أغسطس
ويقوم طلبة القانون بتوجيه الزوار في إطار . مساء آل يوم
. جوالت موجهة  

نيسان، تكون / أبريلسبتمبر إلى / أيلولوابتداء من 
محكمة العليا مفتوحة أمام الجمهور من يوم االثنين إلى يوم ال

الجمعة فقط من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة 
. مساء، وال تعطى الجوالت أو الزيارات الموجهة إال بعد الحجز

للحجز الرجاء . ويمكن القيام بزيارات جماعية طوال السنة
ل على المزيد من وللحصو).  (-االتصال برقم 

المعلومات، الرجاء زيارة موقع المحكمة العليا الكندية على 
ca.gc.csc-scc.www: اإلنترنت على العنوان التالي . 
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