
 ساختار سیاسی کانادا 
 چه شکلی است؟به 



 اعتبارنامه مجری
 

مهیار حالج پور هستم،عضو رسمی شورای قانون گذاری من 
ICCRCامور مهاجرت کانادا  مشاور رسمی مهاجرت کانادا  ،

RCIC زندگی من صرف این می .یا اصطالحا وکیل مهاجرت
شود که اطمینان حاصل کنم که ممتاز ترین خدمات تخصصی 

حقوق مهاجرت کانادا را در مجموعه حقوقی مهاجرتی 
شرکت توسعه بیزینس ،سرمایه .کاناداپاس ارائه می دهیم

گام به گام با بهترین  i3 Capitalگذاری استارت آپ 
متخصصین و مشاورین در خدمت اهداف کارآفرینانی است که 

و همچنین در . برای پیشبرد اهدافشان به ما اعتماد کرده اند
کنار همکارانم در کاریابی مهیار با مجوز رسمی از وزارت کار ایران 
برای تحقق برنامه های کاریابی بین المللی موکلین پارسی زبان 

.می کوشیم  



، کانادا یک کشور پادشاهی مشروط 1982و  1867اساس قوانین بر 

است و نقش حاکم در آن به عنوان یک شخصیت قانونی و عملی 

در حقیقت دارنده تاج . دیده می شود نه یک شخصیت سیاسی

به همین دلیل است که در حال . صاحب کلیه قدرت ها در کشور است

ملکه “و ” ملکه در پارلمان“، ”ملکه در شورا“حاضر از عناوینی همچون 

 .یاد می شود” بر تخت قضاوت

بر اساس قوانین، کسب رضایت سلطنت برای تصویب نهایی قوانین 

اجباری است و این قوانین مستقیما توسط نمایندگان مردم در 

سلطنت اجازه انحالل پارلمان را . مجلس عوام به تصویب می رسد

خواهد داشت و مسئولیت های زیادی در روابط خارجه کشورها نیز 

 .ایفا می کند

 

 شخص اول در کانادا کیست؟



فرماندار کل از شخصیت های برجسته سیاسی 
 در کانادا

 
 la gouverneure générale du: به فرانسوی)فرماندار کل 

Canada)  فردی است که از طرف ملکه و با مشورت مستقیم نخست

 15ملکه به صورت مستقیم بر . وزیر به این منصب گماشته می شود

استان کانادا  10قلمرو مستقل به عنوان کشورهای مشترک المنافع و 

نظارت دارد اما به طور سنتی در پرجمعیت ترین و قدیمی ترین قلمرو 

وی به همین دلیل شخصی . خود یعنی بریتانیای کبیر زندگی می کند

را به عنوان فرماندار کل منصوب می کند تا کلیه وظایف قانونی و 

 .تشریفاتی او در کانادا را انجام دهد

طول مدت مسئولیت فرماندار کل از نظر قانونی محدودیتی ندارد اما 

سال یک بار تغییراتی در این پست اعمال می  5به طور معمول هر 

   .شود



 نقش کابینه در ساختار سیاسی کانادا
 
کانادا با انتخاب نخست وزیر، به فرماندار کل معرفی می دولت کابینه 

.  شوند و وی می تواند آن ها را به سمت های پیشنهادی منصوب کند
اعضای کابینه معموال از سنا یا مجلس عوامل انتخاب می شوند اما 

قانونی در این رابطه وجود ندارد که نخست وزیر را به ناگزیر به این کار 
 .کند

 
کابینه، مشاورین اصلی دولت هستند و نقش و قدرت قابل توجهی در 

آن ها لوایح مختلف را به مجلس قانون . سیستم سیاسی کانادا دارند
گذاری ارسال می کنند و با توجه به اینکه قدرت حاکم بر مجلس عوام 

معموال با حزب حاکم بر دولت مشابه است، معموال لوایح بدون مشکل 
تمامی جلسات هیئت دولت پشت درهای . خاصی به تصویب می رسد

بسته برگزار می شود و تصمیم نهایی با ریاست نخست وزیر، به رای 
گذاشته می شود، در صورتی که پیشنهاد به تصویب برسد، اعضای 

نخست وزیر قدرت عزل . کابینه موظف خواهند بود تا از آن دفاع کنند
 .هر یک از اعضای کابینه را خواهد داشت



پارلمان کانادا که در پایتخت این کشور یعنی اوتاوا مستقر شده است، 
، (که معموال فرماندار کل به نمایندگی از او حاضر می شود)شامل ملکه 

سنا یا مجلس اعال و مجلس عوام که نمایندگان مردم هستند می 
 .شود

 کاناداقوه قضاییه در 
سیستم دادرسی کانادا در حقیقت شاخه قضایی دولت این کشور است 

سیستم دادرسی . یاد می شود” ملکه بر تخت قضاوت“که از آن با نام 
وظیفه تفسیر قانون را بر عهده دارد و دارای سطح بندی های مختلفی 

 .  است

 احزاب سیاسی در کانادا
یکی از مهم ترین نکات در رابطه با ساختار سیاسی در کشور کانادا، 

با توجه به آزادی سیاسی احزاب در . احزاب سیاسی در این کشور است
این کشور، تعداد بسیار زیادی حزب فعال سیاسی در این کشور وجود 
دارد اما رقابت اصلی میان دو حزب لیبرال و حزب محافظه کار در این 

 .کشور است
 

 مجلس قانون گذاران در کانادا



ملکه در راس همه امور است و شخصی را با عنوان سیاسی 

فرماندار کل در این کشور منصوب می کند تا مجری تمامی 

وظایف وی در کانادا باشد چراکه شخص ملکه باید در 

دو مجلس سنا و مجلس عوام . انگلستان اقامت داشته باشد

در کانادا مشغول فعالیت هستند و قوانین را به تصویب می 

نمایندگان مجلس عوام از طریق انتخابات وارد مجلس . رسانند

می شوند و در نهایت می توانند با برتری حزبی، نخست وزیر و 

وجود چنین شرایطی سبب . در نهایت کابینه را مشخص کنند

شده است تا دموکراسی در کانادا اهمیت ویژه ای پیدا کند چرا 

که به ندرت تصویبات مجلس عوام توسط مجلس سنا به 

 .چالش کشیده می شود

 ساختار سیاسی کانادا در نگاه کلی



 چرا کاناداپاس؟
 
 چه اگر مهاجرت، به تصمیم که دانیم می ما•

 ولی است هیجان و امید از سرشار تصمیمی
 مسیر از بسیاری سواالت و نگرانند مان موکلین

 .دارند آینده و مهاجرت
 
 یک های نگرانی و ایم بوده شما جای هم ما•

 .شناسیم می را مهاجر
 
 تصاویر، اسناد، برگ برگ و مکاتبات کلمه به کلمه•

 مهاجرت اداره نظر تامین برای الزم قرائن و شواهد
 تنظیم دقت با رسیدگی مسئول افسر و کانادا

 .میشود
 
 اطمینان و چندباره مرور از پس تنها پرونده یک•

 برای و خارج ما دفتر از که است مطلوبیت از خاطر
 .شد خواهد ارسال مزبور مهاجرت اداره به رسیدگی

 
 موفق که شماست موفقیت با تنها داریم باور ما•

 .مانیم می موفق و هستیم
 


