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 العثور على جذورنا: نمونا في مجتمعنا المحلي
والملخص التنفیذي لخطة  2021/22التقریر السنوي لعام 

2024/25–2022/23 الخدمة لعام  
 

-، رّكز مكتب مفوض حقوق اإلنسان في بریتش كولومبیا على النمو2021/22في عام  نمو منظمتنا وتعمیق   
نا في أنحاء المقاطعة. تمكنا من إحراز تقدم ھادف في قوانین وسیاسات وممارسات  تأثیرنا وتأصیل جذور

حقوق اإلنسان بالتزامن مع عملنا نحو تحقیق التغییر السلوكي األعمق والمنھجي الضروري لتحقیق رؤیتنا نحو  
فیما یلي نظرة خاطفة على بعض ما أنجزناه في عام   مقاطعة خالیة من عدم المساواة والتمییز والظلم.

2021/22:  

لألولویة االستراتیجیة الرئیسیةالنقاط   
الخطة االستراتیجیة الخمسیة لمكتب مفوض حقوق اإلنسان في بریتش ھو العام الثالث من  22/2021عام 

، حیث نعمل على تحقیق تأثیر في المجاالت التالیة من أولویتنا 2420/25إلى  2020/21 كولومبیا من
في بریتش كولومبیا، إنھاء االستعمار، الكراھیة وظھور تفوق   لقانون حقوق اإلنساناالستراتیجیة: التمییز وفقاً 

تتضمن  العرق األبیض، الفقر كسبب ونتیجة للظلم وعدم المساواة، وحمایة حقوق اإلنسان لمن اعتقلتھم الدولة.
 النقاط الرئیسیة من عملنا في مجاالت األولویة ھذه: 

في بریتش كولومبیا  لقانون حقوق اإلنسانالتمییز وفقاً   
من أھم أسباب وجود مكتب مفوض حقوق اإلنسان في بریتش كولومبیا ھو ضمان حمایة واحترام الحقوق التي 

معلومات وإحاالت مباشرة ألكثر من   2021/22  في بریتش كولومبیا. قدمنا في عام  قانون حقوق اإلنسانیكفلھا  
عضو من العامة ممن تواصلوا مع مكتب مفوض حقوق اإلنسان في بریتش كولومبیا عبر الھاتف أو   20.000

برنامج  45. قمنا بإدارة طلبات لـ 2020/21 أضعاف عن عام 10البرید اإللكتروني؛ وھو ما یشكل زیادة قدرھا 
انظر  (شخص.   450ألكثر من  القانون)، وقدمنا سلسلة جدیدة من ورشات عمل عن 14انظر الصفحة خاص (
 وجمعنا التحلیل األكثر شموالً لبیانات خدمات الشرطة واالعتقال في تاریخ بریتش كولومبیا ) 55الصفحة 

 ). 17انظر الصفحة (

 إنھاء االستعمار
الكاملة ، والعمل على إصالح البنى التي تعیق المشاركة حریة األمم في تقریر مصیرھایلتزم مكتبنا بدعم 

بتقّدم ھام في   2021/22  والمتساویة والعادلة لشعوب السكان األصلیین في جمیع مناحي الحیاة. احتفلنا في عام
في   قانون حقوق اإلنساننظام حقوق اإلنسان في بریتش كولومبیا حین أُضیفت ھویة السكان األصلیین إلى 

من أمم السكان   15). أُتیحت لنا الفرصة لتعمیق العالقة مع 26انظر الصفحة بریتش كولومبیا كأساس محمي (
الكثیر من المنظمات الممثلة. استمعنا بشكل مباشر إلى كبار السكان األصلیین في تحقیقنا عن   ااألصلیین وغیرھ

من الحضور حول العنصریة ضد    200من  الكراھیة أثناء الجائحة من خالل "تجمع الكبار" وتحدثنا مع أكثر 
 ). 53انظر الصفحة السكان األصلیین في اللجنة التوجیھیة لتعلیم األمم األولى (

https://bchumanrights.ca/publications/strategicplan2020/
https://bchumanrights.ca/publications/strategicplan2020/
https://bchumanrights.ca/wp-content/uploads/BCOHRC_AnnualReport%26ServicePlan_20_21-Digital%20Final.pdf#page=45
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 الكراھیة وظھور تفوق العرق األبیض 
الحاالت المبلغ عنھا لظھور الكراھیة أثناء الجائحة، عملنا على القضاء على الكراھیة في  إرتفاع عدد مع 

وھو التحقیق  --تحقیقًا عن الكراھیة أثناء الجائحة 2021/22 مجتمعاتنا بإلحاح غیر مسبوق. أطلقنا في عام
).  32انظر الصفحة لفحص تجارب الكراھیة وطرق حلھا في مجتمعاتنا (—المستقل الوحید من نوعھ في العالم

) وتشاركنا مع  56انظر الصفحة الكراھیة (كما طورنا وأطلقنا مورًدا ھاًما حول أسئلة وأجوبة بشأن خطاب 
 انظر  (رابطة مذیعي بریتش كولومبیا إلطالق حملة رفض قبول الكراھیة في أنحاء بریتش كولومبیا 

 ). 28الصفحة 

 الفقر كسبب ونتیجة لعدم المساواة والظلم 
لة وُمجدیة للحقوق یلتزم مكتب مفوض حقوق اإلنسان في بریتش كولومبیا بالعمل نحو توفیر حمایة محلیة فعا

االقتصادیة والتعامل مع الفقر كقضیة حقوق إنسان وإلغاء التمییز ضد األشخاص الذین یعانون من الفقر. في  
في بریتش   قانون حقوق اإلنسانجھودنا إلضافة الوضع االجتماعي كأساس محمي في  واصلنا،  2021/22 عام

وتدخلنا أمام المحكمة العلیا في بریتش كولومبیا في قضیة ھامة حول تمییز قائم  )، 34انظر الصفحة (كولومبیا 
أیام   10على الوضع العائلي مع تداعیات ھامة على حقوق توظیف المرأة، وشاركنا في العمل االئتالفي لتحصیل 

 . )34 انظر الصفحة(مدفوعة األجر كإجازة مرضیة للعمال في جمیع أنحاء بریتش كولومبیا 

 حمایة حقوق اإلنسان لمن اعتقلتھم الدولة 
یؤمن مكتب مفوض حقوق اإلنسان في بریتش كولومبیا أن لجمیعنا الحق في عدم التعرض لالحتجاز التعسفي  

الشرطة أو الدخول إلى المراكز اإلصالحیة أو  نا من قبل العادلة في حال احتجازوإساءة السلطة والمعاملة غیر 
، طالب مكتب مفوض حقوق  2021/22 الخضوع لإلشراف المجتمعي أو في منظومات الصحة النفسیة. في عام 

انظر  ت (اإلنسان في بریتش كولومبیا بأسالیب آمنة ثقافیاً وُمدركة للصدمات للتعامل مع رعایة متعاطي المخدرا
)، ودعا إلى إجراء تحسینات على ظروف االحتجاز في المرافق اإلصالحیة في بریتش كولومبیا 40الصفحة 

 ).  45انظر الصفحة  وسعى إلى إنھاء احتجاز المھاجرین في سجون بریتش كولومبیا (

 إنشاء منظمة قویة ومستدامة 
  بناء واستدامة مكان عمل صحي ومتنوع. في عام، فإن أولویتنا السادسة ھي 2019كمكتب أُنشئ في عام 

)، ووضعنا برنامج تعلیمي داخلي، وقدمنا تدریباً عن السالمة 46انظر الصفحة شخصاً ( 25، وظفنا 2021/22
الثقافیة للسكان األصلیین لجمیع الموظفین وعملنا بشكل وثیق مع جامعة سایمون فریزر حول ممارسات الشراء  

 تأثیر حقوق اإلنسان للمواد التي نستخدمھا ونشتریھا للمنظمة. المستدامة لفھم 

 2021/22 النقاط الرئیسیة لتأثیرنا في عام
لقیاس تأثیر عملنا ونتائجھ على حقوق اإلنسان في أنحاء بریتش كولومبیا، وضع مكتب مفوض حقوق اإلنسان 

 مفاھیم: في بریتش كولومبیا إطار عمل للتقییم والتأثیر یركز على خمسة 

 بناء عالقات تقوم على االحترام والمسؤولیة  •
 إعداد مواد تعلیمیة للعامة ذات صلة ویسھل الوصول إلیھا  •
 تقدیم التوصیات لصنّاع القرار حول طرق التقدم بقضایا حقوق اإلنسان المنھجیة  •
 وضع حجج قانونیة للتأثیر على قانون السوابق القضائیة  •
 یة على حقوق اإلنسان وضع سیاسات وممارسات وثقافة مبن  •
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  یمكنك في كل من األقسام أدناه االطالع على نقاط رئیسیة من بضعة أعمال ھامة تفید تقییم تأثیرنا لعام
2021/22 . 

 بناء عالقات تقوم على االحترام والمساءلة 
، قدم مكتب مفوض حقوق اإلنسان في بریتش  2021/22  . في عام نتحلى بالمسؤولیةلبناء الثقة، یجب أن 

شخص، واستمر في العمل على تحسین الوصول إلى نظام    20.000كولومبیا معلومات وإحاالت ألكثر من  
)، وأجرى  50انظر الصفحة حقوق اإلنسان في بریتش كولومبیا من خالل مشروع "ال یوجد باب خاطئ" (

 ).  53انظر الصفحة والسكان األصلیین في جمیع أنحاء المقاطعة (أعمال مشاركة ھامة للمجتمعات المحلیة 

 إعداد مواد تعلیمیة للعامة ذات صلة ویسھل الوصول إلیھا 
غیاب لجنة لحقوق اإلنسان في بریتش كولومبیا لمدة تزید عن سبعة عشر عام یعني أنھ قد كانت ھناك حاجة  

،  2021/22 في بریتش كولومبیا. في عام قانون حقوق اإلنسانھامة لم تُلبّى لوجود تعلیم أساسي للعامة حول 
مورداً تعلیمیاً جدیداً حول مواضیع متنوعة كالتنوع   16أطلق مكتب مفوض حقوق اإلنسان في بریتش كولومبیا 

. شوھد مقطع 19- ما بین دلیل المیسرین عن العنصریة المنھجیة إلى دلیل سیاسة حقوق ومسؤولیات كوفید 
شخص   450مرة وحضر أكثر من  21.000الفیدیو الذي عرضناه بعنوان "مقدمة إلى حقوق اإلنسان" أكثر من 

). استمرت سلسلة مقاطع الفیدیو التي عرضناھا  55انظر الصفحة ( القانونحتى اآلن ورشة عملنا الجدیدة عن 
بعنوان "أحب حقوق اإلنسان خاصتي" في استعراض قصص حقوق اإلنسان االستثنائیة لسكان بریتش كولومبیا  

انظر ( براون أنتونيو رمضان دانيو نیا براندونالعادیین وذلك بإطالق القصص الصادقة والمؤثرة لكل من 
 ). 57الصفحة 

 تقدیم التوصیات للتقدم بقضایا حقوق اإلنسان المنھجیة
التوجیھ   التشریعي، یقدم مفوض حقوق اإلنسان في بریتش كولومبیا مجلسبصفتھ مسؤول مستقل في ال

والتوصیات للمسؤولین المنتخبین والقادة الحكومیین باإلضافة إلى الموظفین وأصحاب األمالك ومقدمي  
الخدمات في القطاعات األخرى حول طرق ضمان توقف ھذه األنظمة عن اإلضرار بالمجتمعات المھمشة  

، دعا مكتب مفوض حقوق اإلنسان في بریتش كولومبیا المقاطعة إلى وضع 2020ذ عام والتمییز ضدھم. من
قانون بیانات مكافحة  ، تحقق ذلك الھدف من خالل تمریر 2022تشریع لجمع البیانات المفصلة. في عام 

بة  استمر تخصیص الموارد الھامة لتقدیم توجیھات عن حقوق اإلنسان كاستجا.  )61انظر الصفحة ( العنصریة
، بما في ذلك تقدیم موارد عن متطلبات إثبات التطعیم وإنھاء فرض ارتداء الكمامات في  19-لجائحة كوفید 

 ). 63انظر الصفحة  بریتش كولومبیا (

 وضع حجج قانونیة للتأثیر على قانون السوابق القضائیة
یھدف مكتب مفوض حقوق اإلنسان في بریتش كولومبیا إلى تحسین قوانین وأنظمة حقوق اإلنسان في بریتش  

كولومبیا من خالل استخدام سلطاتنا التشریعیة إلجراء تحقیقات قانونیة عامة والتدخل في قضایا محاكم قد یكون 
نھ بإمكان المكتب المشاركة في قضایا  لھا تأثیر منھجي على حقوق اإلنسان في بریتش كولومبیا. یعني ذلك أ

لمساعدة المحكمة أو ھیئة التحكیم على فھم األمور المتعلقة بالتمییز المنھجي والمبادئ القانونیة التي لم تكن  
، تدخل مكتب مفوض حقوق اإلنسان في بریتش  22/2021لیثیرھا المشتكي أو األطراف المستجیبة. في عام 

ضد اتحاد مدّرسي بریتش كولومبیا  Neufeldو  Harveyضد   Gibraltar Minesكولومبیا في قضیتي محاكم:  
 ). 64انظر الصفحة ( بالنیابة عن رابطة مدّرسي تشیلیواك

 وضع سیاسات وممارسات وثقافة مبنیة على حقوق اإلنسان
سیاساتنا (ما نقولھ)  نسعى من خالل جمیع عملیاتنا إلى تجسید قیم حقوق اإلنسان ومبادئنا التوجیھیة في 

على دمج مبادئ حقوق اإلنسان بشكل أكبر   2021/22  وممارساتنا (ما نفعلھ) وثقافتنا (من نحن). عملنا في عام

https://bchumanrights.ca/love-brandon-yan/
https://bchumanrights.ca/love/danny-ramadan/
https://bchumanrights.ca/love/anthony-brown/
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).  67انظر الصفحة في سیاسات منظمتنا من خالل وضع سیاسة عمل مرنة وسیاسة استشارات متخصصة (
التنظیمي ومشاركة الموظفین من خالل طرحنا الستبیان بیئة مكان  كما سعینا إلى دعم مساءلة القیادة والنمو 

 العمل ودمج ھذه الرؤى في عملیة التخطیط االستراتیجي لدینا. 

 2024/25– 2022/23 التطلع قدماً: خطة خدمة
تنبع من أولویاتنا االستراتیجیة وإطار عمل التقییم   )2024/25– 2022/23(  خطة الخدمة الخاصة بنا لعام

والتأثیر. فھي تحدد األھداف ومؤشرات األداء الرئیسیة ونموذج عن األنشطة التي ننظر إلى االلتزام بھا على  
 مدى ثالث سنوات لتحقیق مھمة المكتب ووضع أساس لتحدید األھداف المستقبلیة.  

مة إطالق مشروع الخط األساسي في اثني عشر مجتمع محلي في  تتضمن بعض أنشطتنا في فترة خطة الخد 
جمیع أنحاء المقاطعة، والقیام بحملة توعیة عامة في المقاطعة تركز على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإنتاج  

مجموعة أدوات موارد ألصحاب األعمال حول أفضل ممارسات المساواة في التوظیف وإجراء تدقیق حول 
إلى موادنا الحالیة لتعزیز إمكانیة وصول الجمیع إلى أعمالنا. تتضمن أعمالنا المستقبلیة أیضاً  إمكانیة الوصول 

مجال حقوق اإلنسان في خدمات  والعمل المستمر في  طرح توصیات التحقیق في الكراھیة أثناء الجائحة،
  انظرلك الكثیر (ة تنفیذ توصیات اللجنة الخاصة بإصالح قانون الشرطة وغیر ذ بعن طریق مراق الشرطة
 ).  69الصفحة 

 2021/22 الموازنة والنفقات لعام
ملیون دوالر من موازنتنا   6.490أنفق مكتب مفوض حقوق اإلنسان في بریتش كولومبیا  2021/22 في عام

انظر الصفحة دوالر ( 35.000ملیون دوالر واستنفد بالكامل موازنة رأس مالنا البالغة  6.815التشغیلیة البالغة  
). من اآلن فصاعداً، في الفترة المغطاة بخطة الخدمة، حصلنا على الموافقة لتخصیص موازنة تشغیلیة  76

الخدمات  ، وتوصي اللجنة الدائمة المختارة حول التمویل و 23/ 2022 ملیون دوالر في عام 6.809قدرھا 
ملیون دوالر للنفقات التشغیلیة لمكتب مفوض حقوق   6.826التشریعي بتخصیص مبلغ  مجلسالحكومیة ال
ألف دوالر  35وموازنة رأس مال قدرھا   2024/25  ملیون دوالر لعام 6.839؛ ومبلغ  2023/24 اإلنسان لعام

 في السنة. 
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