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ف   ر�شههای خود: رشد در جامعه  �افنت
 گزارش سال�انه  22/2021 و خالصه مدی��یت برنامه خدمات

 25–2024/23–2022

رشد  –بر رشد تمرکز نمود   )BCOHRC(، دف�ت کم�� حقوق ��ش ب��ت�ش کلمب�ا 22/2021های در سال
گذاری ما و استقرار در �ا� استان. ما توا�سته  ات سازمان، تعمیق تاث�ی ا�م ضمن تالش در راستای ا�جاد تغی�ی

عدالیت  انداز استایض عاری از نابرابری، تبع�ض، و یب تر رفتاری و ساختاری که برای دست�ایب به چشمعمیق
وری هستند، در زمینه ،�ض ض فتگذار�ها، و رو�هس�است  ی قواننی های معناداری دست های حقوق ��ش به پ��ش

: 22/2021های های ما در سال پ�دا کن�م. در اینجا نگا� خواه�م داشت به بر�ض از فعال�ت

دی نکات برجسته  ی اول��ت راه�ب
ض سال  2021/22 دی پنجبرنامهسومنی است که بر  25/2024–21/2020برای  BCOHRCی سالهی راه�ب

گذاری در این حوزە دی تمرکز دارد: تبع�ض بر اساس قانون حقوق ��ش یب �، تأث�ی های اول��ت راه�ب
، نفرت و افزا�ش عدالیت و نابرابری، و امت�ازات سف�دپوستان، فقر به عنوان علت و معلول یب  استعمارزدایی

ی فعال�ت ما در این  حما�ت از حقوق ��ش برای افرادی که در بازداشت دولت هستند. نکات برجسته
دی شامل موارد ز�ر هستند: حوزە  های اول��ت راه�ب

 تبع�ض بر اساس قانون حقوق ��ش یب �
اطمینان از این مهم است که حقوق برشمردە در قانون حقوق ��ش یب �  BCOHRC وجود�ک دل�ل اص�  

م شمردە شدە و از آن نفر که از ط��ق تلفن �ا 20000، ب�ش از 2022/2021شود. در سال ها حما�ت �مح�ت
دە شدند. این طور مستق�م از ما اطالعات در�افت کردند �ا ارجاع دابودند بهتماس گرفته  BCOHRCا�م�ل با 

 کرد�م (برنامه  45های م��وط به است. ما به درخواست 21/2020رقم دە برابر آمار 
گ

ی صفحهی و�ژە رس�د�
را  55ی صفحه( نفر برگزار کرد�م  450های آموز�ش قانون  برای ب�ش از )، �ی جد�دی از کارگاەرا ببین�د 14

ی و عمل�ات پل�� در تار�ــــخ یب � را گردآوری کرد�م ت��ن تحل�ل دادەو جامع  )،ببین�د های مرتبط با دستگ�ی
 ). را ببین�د 17ی صفحه (

 استعمارزدایی 
سازمان ما �سبت به �شتیبایض از خودمختاری اقوام و تالش برای اصالح ساختارهایی که مانع مشارکت کامل، 

 �ی مردم بو� در همهبرابر، و عادالنه 
گ

، وقیت ه��ت بو� به 22/2021شود متعهد است. در  ی ابعاد زند�
فعنوان �ک اصل حفاظت ت مه� را در نظام حقوق ��ش  شدە به قانون حقوق ��ش یب � اضافه شد، پ��ش

قوم   ۱۵تری با  ما این فرصت را به دست آورد�م تا روابط عمیق   ). را ببین�د   26ی  صفحه(  یب � جشن گرفت�م
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ی از نمایندگان آن  ی در زمینهها برقرار کن�م. � تحق��ت که در زمان همهبو� و شمار �س�ار ب�ش�ت ی نفرت  گ�ی
ی سف�دان بو� را شن�د�م، و در کمیتهآیی سالمندان» انجام داد�م، رو در رو نظرات ر�شو در قالب «گردهم

ی آموزش اقوام اول�ه،  با ب�ش از   کت  200راه�ب  یصفحه(  صحبت کرد�م  ی نژادپرسیت ضدبو��ارەکنندە در �ش
 ). را ببین�د  53

 نفرت و افزا�ش امت�ازات سف�دپوستان 
ی، تالش برای  با گزارش افزا�ش رو�دادهای نا�ش از نفرت در دوران همه کن کردن نفرت در جوامع ما، ر�شه گ�ی

ن�  نظر  به  اضطراری  قدر  این  سال  هرگز  در  است.  زمینه 22/2021رس�دە  در  تحقیق  دورە،  در  نفرت  ی ی 
ی را اجرا کرد�م  همه که تج���ات   ---تنها تحقیق مستق� که از این دست در جهان انجام شدە است    ---گ�ی

ض �ک منبع  را ببین�د  32ی  صفحه کرد (جوامع ما را برر� �م��وط به نفرت و راهکارهای آن در   ).  ما همچننی
امون نفرت تدو�ن و اجرا کرد�م ( ) و با انجمن متول�ان را ببین�د   56ی  صفحهمهم پرسش و پاسخ برای گفتگو پ�ی

 . )را ببین�د 28ی  صفحه(هرگز نفرت را نپذی��د مشارکت کرد�م    پ� �ش ی اجرای ی یب � در زمینهپخش برنامه 

له ض  عدالیت ی علت و معلول نابرابری و یب فقر به م�ض
BCOHRC  مؤثر و معنادار از حقوق اقتصادی، برخورد با فقر به عنوان �ک به تالش برای حما�ت 

گ
های خان�

، ما به تالش 22/2021برخوردار متعهد است. در سال  ی حقوق ��ش و زدودن تبع�ض عل�ه افراد کممسأله 
شدە ادامه داد�م برای افزودن وضع�ت اجتما� به قانون حقوق ��ش یب � به عنوان �ک اصل محافظت

 در دادگاە عا� یب )، در �ک پروندە مهم در�ارەرا ببین�د  34ی  صفحه (
گ

ی تبع�ض برآمدە از موقع�ت خانواد�
ض  � مداخله کرد�م که پ�امدهای مه� در ارتباط با حقوق اشتغ   10ال زنان داشت، و در �ک کار برای تأمنی

 ). را ببین�د  34ی صفحهروز مرخ� استعال�ب با حقوق برا کارگران در �ا� یب � همکاری داشت�م. (

 اند حما�ت از حقوق ��ش برای افرادی که توسط دولت دستگ�ی شدە 
BCOHRC   ی توسط پل�س، در مرا�ز اصالح  حق دار�م در صورت دستگ�ی

گ
بر این باور است که است که ما هم�

دل�ل، سوءاستفادە از قدرت، و رفتار و ت���ت، تحت نظارت اجتما�، �ا در مرا�ز سالمت روان، از حبس یب 
 و آ�اهانه از اتخاذ رو�کردهای امن    BCOHRC،  22/2021های  ناعادالنه در امان باش�م. در سال

گ
از نظر فرهن�

ض از بهبود  را ببین�د  40ی  صفحههای م��وط به سوءم�ف مواد (ی مراقبت�سبت به تروما در زمینه )، و ن�ی
ا�ط بازداشت در مرا�ز اصالح و ت���ت یب � حما�ت کرد ، و در راستای پا�ان دادن به بازداشت مهراجران  �ش

 ). ببین�د  را  45ی صفحهکرد ( های یب � تالش  در زندان

 ا�جاد �ک سازمان قوی و پا�دار 
 در سال  

گ
ض �ک   2019به عنوان نهادی که به تاز� ض اول��ت ما ا�جاد و بر پاداشنت تاس�س شدە است، ششمنی

)، را ببین�د   46ی  صفحهنفر را استخدام کرد�م (  25،  22/2021های  مح�ط کار سالم و متفاوت است. ما در سال
برنامه همه�ک  به  تدو�ن کرد�م،  داخ�  آموزش  آموزش  ی  با  ی کارکنان  و  داد�م،  ارائه  بو�   

گ
فرهن� امن�ت 

های تدارکایت پا�دار داشت�م ی رو�ه ) همکاری نزد�� در زمینهSimon Fraser Universityدا�شگاە سا�مون ف��زر (
ی اقالم مورد استفادە و خ��داری شدە   ی سازمان را درک کن�م.  تا آثار حقوق ��ش
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 2۲/202۱اثرگذاری ما در ی  نکات برجسته
�ک چهارچوب   BCOHRCی حقوق ��ش در �ا� یب �،  برای سنجش تأث�ی فعال�ت ما و نتایج آن در زمینه
 ارز�ایب و اثرسن�ب با پنج محور تدو�ن کردە است: 

مانه و مسئوالنه •  برقراری روابط مح�ت
سته�ه •  ی مطالب آموزش عمو� مرتبط و قابل دس�ت
توص�هارائه  • روشی  با  رابطه  در  بههایی  به های  ��ش  حقوق  ساختاری  مسائل  بود 

ندگانتصم�م  گ�ی
گذاری بر  •  ی قضایئ رو�ه تدو�ن مباحث حقو�ت برای تاث�ی
 ها، و فرهنگ مبتیض بر حقوق ��ش ها، رو�ه ا�جاد س�است  •

ی ارز�ایب اثرگذاری  بین�د که درون ما�ه ای از چند اقدام اسا� را �های ز�ر، نکات برجستهدر هر �ک از بخش
ض کردە 22/2021های  ما در سال   اند. را تأمنی

مانه و مسئوالنه  ا�جاد روابط مح�ت
سال   در  برخورد کن�م.  مسئوالنه  با�د  ما  اعتماد،  ا�جاد  ب�ش    BCOHRC،  22/2021برای  نفر   20000از  به 

ی هیچ دری اشتبا� ن�ست تالش ها را به مراجع م��وط ارجاع داد، در قالب پروژەاطالعات ارائه کرد �ا آن
� به نظام حقوق ��ش یب � ادامه داد ( های مه� )، و فعال�ترا ببین�د  50ی  صفحهخود را  برای بهبود دس�ت

ی کرد (ی مشارکت بو� و مح� در را در زمینه  ). را ببین�د  53ی صفحه�ا� استان ره�ب

سته�ه   ی مطالب آموزش عمو� مرتبط و قابل دس�ت
ی �ک ن�از چشمگ�ی برآوردە �شدە دهندەبرای ب�ش از هفدە سال، نبود کم�سیون حقوق ��ش در یب � �شان 

منبع   BCOHRC 16،  22/2021های  ی قانون حقوق ��ش یب � بودە است. در سال به آموزش عمو� پا�ه در�ارە
ی نژادپرسیت س�ستمات�ک گرفته تا گران در�ارەی موضوعایت متن�ع از راهنمای �سه�لآموز�ش جد�د در زمینه 

ای بر مقدمه ارائه کرد. و�دیوی «  COVID-19های مرتبط با  م�ش م��وط به حقوق و مسئول�تراهنمای خط  
نفر در کارگاە آموز�ش جد�د قانون (حقوق   450بار د�دە شدە است و تا�نون    21000» ما ب�ش از  حقوق ��ش 

کت کردە ) ما �ش ). مجموعه و�دیوهای «من حقوق ا�سایض خود را دوست دارم» ببین�د را    55ی  صفحهاند (��ش
داستان  روا�ت  با  تکانما  و  صادقانه  در دهندەهای  به کنکاش  براون  آنتویض  و  رمضان،  دیض  �ان،  برندون  ی 

ی شهروندان معمو� ب��ت�ش کلمب�ا ادامه داد ( یالعادەهای خارقداستان   ). را ببین�د  57ی صفحه حقوق ��ش

 هایی برای اصالح مسائل ساختاری حقوق ��ش ی توص�هئهارا
ان دولت و  کم�� حقوق ��ش ب��ت�ش کلمب�ا، به عنوان مأمور مستقل قانون گذار، به مقامات منتخب و ره�ب

ارائه  و  مال�ان،  ض کارفرما�ان،  بخشهمچننی د�گر  در  توقف دهندگان خدمات  از  اطمینان  راهکارهای  در�ارە  ها 
دهد. از سال  هایی ارائه  �ها راهنمایی و توص�هشدە در این نظام راندەحاش�ه های به�ت گروە محرومتبع�ض و  

2020  ،BCOHRC   جمع برای  مقررایت  تا  است  درخواست کردە  کلمب�ا  ب��ت�ش  استان  دادە از  های  آوری 
سال  تفک�ک در  تدو�ن کند.  دادە2022شدە  قانون  تص��ب  با  هدف  این  شد ،  محقق  ضدنژادپرسیت  های 

ی ی حقوق ��ش در وا�نش به همهی راهنمایی در زمینه ). همچنان منابع مه� به ارائه را ببین�د  61ی  صفحه ( گ�ی
COVID-19   از جمله تدو�ن مناب� در تأی�د لزوم در�افت وا�سن و پا�ان الزام استفادە از  اختصاص دادە شد ،

 ). را ببین�د 63ی صفحه ماسک در یب � (
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گذاری بر رو�ه  ی قضایی تدو�ن مباحث حقو�ت جهت تاث�ی
ض و نظام  BCOHRCهدف ما در   های حقوق ��ش در یب � از ط��ق اعمال قدرت قانوگذاری خود بهبود قواننی

ی ساختاری های قضایی است که �های قانویض و مداخله در آن دسته از پروندەپر�برای انجام همه  توانند تاث�ی
 به پروندەتواند در  بر حقوق ��ش در یب � داشته باشند. این به آن معناست که این سازمان �

گ
ها رس�د�

 �مشارکت داشته و به دادگاە �ا محکمه
گ

کند در فهم مسائل مرتبط با تبع�ض ساختاری ای که به پروندە رس�د�
های ها را مط�ح نکنند کمک کند. در سال�ا اصول حقو�ت که در غ�ی این صورت ممکن است شا� �ا متشا� آن

22/2021  ،BCOHRC  پروندە دو  جبل ی  در  معادن  مداخله کرد:  عل�ه قضایی  نوفلد  و  هاروی  عل�ه  الطارق 
 ). را ببین�د  64ی  صفحه)، به نفع معلمان چ�لیوا� (BCTFفدراسیون معلمان ب��ت�ش کلمب�ا (

 ها، و فرهنگ مبتیض بر حقوق ��ش ها، رو�ها�جاد س�است
قوق ��ش و اصول راهنمای خود را در  های برآمدە از حکن�م تا ارزشهای خود، سخت تالش �در تمام اقدام

(آن س�است  رو�ه چه �ها�مان  (آن گ���م)،  انجام �ها�مان  (آن چه  فرهنگمان  و  نما�ان ده�م)،  که هست�م) 
ی پذیر و �ک س�است مشاورە، کوش�د�م تا با تدو�ن �ک س�است کاری انعطاف22/2021های  کن�م. در سال

ض را ببین�د  67ی  صفحههای سازمان خود تلفیق کن�م (ب�ش�ت با س�است تخص� اصول حقوق ��ش را   ). همچننی
دی خود، س� آمدە در فرایند برنامه دستهای بهاز ط��ق نظرسن�ب مح�ط کار و با گنجاندن بینش ر�زی راه�ب

، و مشارکت کارکنان حما�ت کن�م.  کرد�م از مسئول�ت ی، رشد سازمایض  پذیری در ره�ب

   2۳/202۲–2۵/202۴ی خدمات و: برنامهنگا� به جل
دی و و چهارچوب ارز�ایب و اثرگذاری ما ) برآمدە از اول��ت 25/2024–23/2022ی خدمات ما ( برنامه  های راه�ب

هایی است که در نظر دار�م ای از فعال�تهای کل�دی عمل�رد، و نمونهاست. این برنامه ب�انگر اهداف، شاخص 
�م. سه ی  در �ک دورە ض مبنایی برای تدو�ن اهداف آیندە بر عهدە بگ�ی  ساله جهت اجرای تعهد سازمان و تعینی

ی خط مبنای سازمان در دوازدە محله در ی خدمت شامل اجرای پروژەي برنامه های ما در دورەبر�ض فعال�ت
ی �ک جعبه ابزار توان، ته�هاندازی �ک پ��ش استایض آ�ا� عمو� با تمرکز بر حقوق افراد کم�ا� استان، راە

�ن رو�هاز منابع و�ژە سی کارفرما�ان در�ارە به�ت برابری در اشتغال، و برر� دس�ت پذیری  مطالب فع� های 
برنامه  است.  مردم  تمام  برای  ما  خدمات  به   � دس�ت بهبود  آیندەجهت  شامل  های  ض  همچننی ما  انتشار ی 

در�ارەتوص�ه تحقیق  از  برگرفته  نفهای  در همهی  یرت  ادامهگ�ی زمینه،  در  فعال�ت  در ی  ی  ��ش  حقوق 
های پرشمار ی اصالح قانون پل�س، و برنامه ی و�ژەهای کمیتهاز ط��ق پا�ش اجرای توص�هعمل�ات پل��  

 ). را ببن�د 69ی صفحهشود (د�گر �

 2۲/202۱ها بودجه و ه��نه
م�لیون دالری و کل    ۶.۸۱۵ی عمل�ایت  م�لیون دالر از بودجه  ۶.۴۹۰مبلغ    BCOHRC،  22/2021های  در سال
ی ی برنامه ). در ادامه، � دورەرا ببن�د   76ی  صفحه(ی سازمان را ه��نه کرد  ی �ما�ه دالر بودجه  ۳۵۰۰۰

برای ما تص��ب شدە    23/2022های  م�لیون دالری در سال  ۶.۸۹۰ی عمل�ایت  خدمات سازمان، �ک بودجه
و   توص�ه �کمیتهاست،  قانونگذار  به  دولیت  و خدمات  ما�  امور  دائ�  منتخب  ه��نه ی  عمل�ایت کند  های 

م�لیون دالر در   ۶.۸۳۹، و   2023–24های  م�لیون دالر در سال  ۶.۸۲۶تخص�� به دف�ت کم�� حقوق ��ش 
 هزار دالری در سال باشد.  35ای ی �ما�ه ، و �ک بودجه2024–25 هایسال
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