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بثقافة  بناء   اإل�ساتتعلق  السنوي:  نحقوق    للعام   التق��ر 
الخدم  2021/ 2020  -  2022/ 2021  لعا�ي ات  وخطة 
 تنف�ذي الملخص  ال  - 2024/ 2023

 
ي  

ي   )BCOHRCكولومب�ا (مقاطعة ب��تش  ركز مكتب مفوض حقوق اإل�سان �ض
ونطاق    ها وه�كل  ها من ح�ث حجم  - ع� بناء منظمتنا    2021/ 2020  عام  �ض

ي إرساء س�اساتنا وممارساتنا وثقافتنا كمنظمة حقوق إ�سان    أثر ملموسركزنا ع� إحداث      . وصولها 
ات�ج�ة ذات األول��ة لدينا مع االستمرار �ض ي المجاالت االس�ت

�ض
ي ب��تش كولومب�ا.  ومبدعةجد�دة 

 ودينام�ك�ة �ض

 
ات�ج�ة  أبرز األول��ات االس�ت

ات�ج�ة من  تحّدد  ض  امج المقدمة و�ي �ب ذات عالقة بالخمس أول��ات    2025/ 2024إ� عام    2021/ 2020  عام  خطتنا االس�ت حقوق    مدّونة   بموجب: التمي�ي
ي    اإل�سان

وحما�ة حقوق اإل�سان  ،  للظلم وعدم المساواة  ونت�جةب�ض والفقر كسبب  األ   العرق  تفوق  صعود و   ،وال�راه�ةكولومب�ا، و�نهاء االستعمار،  ب��تش  �ض
 الدولة.  تحتجزهممن  الخاصة ب

ي  
ي اتخذناها �ض  لدعم هذە األول��ات:  2021/ 2020 عام  ف�ما ��ي أبرز المبادرات اليت

 
األساس�ة   األول��ات  ي  ل• من 

�ض اإل�سان  ب��تش  مكتب مفوض حقوق  (مقاطعة  ض   )BCOHRCكولومب�ا  القوانني ه�كلة  والس�اسات                 إعادة 
ي   � ال تول�د تعمل ع� والممارسات اليت ي عملنا ع� سب�ل المثال، ف. تع��زەو  تمي�ي

حقوق اإل�سان   ومكاتبمع محكمة حقوق اإل�سان   2021/ 2020عام   �ض
ي جميع أنحاء المقاطعة لتط��ر  

ي مكان واحد"  مبدأ �ض
نظام حقوق اإل�سان  باالنتفاع    إجراءاتوذلك لتسه�ل   )No Wrong Door (   "خدمات متعددة �ض

ا    83إدارة  ع�    نا كما عمل).  44انظر صفحة  ( ا خاص� ا للجهات المسؤولة ب�عطاء األول��ة للفئات المهمشة  تيح المجال  يبرنامج� التوظ�ف  ما يتعلق بف�  تار�خ��
 ). 65انظر صفحة (المدّونة أخرى محم�ة بموجب  مجاالتو واالستئجار 

 
ض ألصليالسكان ا حقوق    نا دعمح�ث  :  إنهاء االستعمارخرى  األ رئ�س�ة  ات الول�� من األ•   ي  حق  ، و ني

 الِبيض والعمل ع� تفك�ك    ها تق��ر مص�ي الشعوب �ض
ض للتمتع ب  الفرصع� ز�ادة    2021/ 2020. ركز عملنا لعام  �ةاالستعمار  )،  45انظر صفحة  (  واالستفادة منهنظام حقوق اإل�سان  المتاحة للسكان األصليني

إعالن حقوق    ومراقبةتنف�ذ  و   تطبيقدعم  وكذلك   ض ألصليا  السكانقانون  ض  الو�ي    و��ش )  DRIPA(  ني األصليني السكان  الذي عاىض منه  ض  بالتمي�ي المتعلق 
 ). 21انظر صفحة �شكل عام (هم حقوقو�
 

ا ب م مكتبنا أ�ض� ض ي مجتمعنا   ال�راه�ةانتشار  الحد من  العمل ع�  • �ل�ت
ض   إننا ، ح�ث  �ض األسباب  المتعلقة ب الب�انات  جمع  ث و و البح   إجراء  نركز ع� تحسني

ي  كما نعمل ع�    :مظاهر ال�راه�ةالحق�ق�ة ال�امنة خلف انتشار   يالحد من المعلومات المضللة اليت
ّ

ض  كذلك  و   ،النمط�ة والخوف والعنفاألفكار    تغذ تحسني
ي ل�راه�ةتجاە ااالستجابات القانون�ة  جدوى  

ي لعن��ة  لحملة مناهضة    أطلقنا   2021/ 2020عام    . ع� سب�ل المثال، �ض
ي مقاطعة   ا محل��   ا مجتمع�   77�ض

  �ض
 ). أدناە من المعلومات م��د ( ب��تش كولومب�ا 

 
ي ب��تش كولومب�ا،    إحدى  الفقر�عت�ب  •  

 الفقراء   حقوقتتعلق ب   مؤثرةنحن نعمل من أجل توف�ي حما�ة محل�ة فعالة و فقضا�ا حقوق اإل�سان األساس�ة �ض
ضدو�نهاء    االقتصاد�ة ض  صفحة  (  همالتمي�ي عام  ).  25انظر  ي 

ي  ��ش    ،2021/ 2020�ض
�ض اإل�سان  حقوق  مفوض  ب��تش  مكتب  كولومب�ا  مقاطعة 

)BCOHRC(    اال   الوضع"بند  �ضافة  بتضمن توص�ات  تخالصة بحث" ي ب��تش كولومب�ا    حقوق اإل�سان  مدونة   إ�  جتما�ي
من البنود المحم�ة  اعتبارە  و �ض

 ). 64انظر صفحة ( المدونةبموجب 
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ا أ ي   العتقاللال نتعرض  • �حق لنا جم�ع�
�شكل   لالحتجاز تعرضنا  عادلة إذا  الت غ�ي  من المعامال   ذلك  غ�ي   و أ  ضدنا   إساءة استخدام السلطة  و أ  ،العشواىئ

  . ي
ي  لقد  قانوىض

ي   )BCOHRCكولومب�ا (مقاطعة ب��تش  ركز مكتب مفوض حقوق اإل�سان �ض
ي استخدام   اإلفراطع� الحد من    2021/ 2020عام    �ض

�ض
طة (  المرتبط بالصحة العقل�ةاالحتجاز غ�ي الطو�ي   ي ممارسات ال�ش

ض �ض ا توص�ات  ). قدمنا  27انظر صفحة  والحد من التمي�ي حما�ة حقوق اإل�سان  ب أ�ض�
 ). 70 انظر صفحة( 19-كوف�دخالل جائحة   الخاصة بالمحتج��ن

 
نا إ ي عام   لقاء الضوء ع� تأث�ي

   2021/ 2020�ض
ض    تطّورنا تضّمنت كل مرحلة من   لم��د من المعلومات  والحفاظ عليها وصقلها وتجد�دها (وتنميتها    بناء منظمتنا أثناء  مستمر  األداء �شكل  مراقبة وتقي�م وتحسني

ي 82حول خطة التقي�م الخاصة بنا، راجع صفحة  
ات  ،أ�شأنا إطار التقي�م الخاص بنا   2022/ 2021  عام  ). �ض لق�اس التقدم   التمه�د�ة  ومجموعة من المؤ�ش

ا تلو اآلخر. ستوضح  ي التقي�م  عمل�اتالذي نحرزە عام� ي إقامة عالقات امدى نج نج��ــها اليت
محنا �ض ض ام  تل�ت ي  ، وأصحاب المصلحةمساءلة أمام جميع لوا باالح�ت

�ض
ي ، وللعامةدمج الموارد والمنتد�ات التعل�م�ة واإلرشاد�ة المتاحة 

ي منها نلإبراز قضا�ا حقوق اإل�سان الرئ�س�ة �ض
ي نقدمها  توص�اتال ست�ت ب��تش   حكومة إ�اليت

المسؤولة األخرى،  كولومب�ا  ي  و   والجهات 
للتأث�ي    المرافعاتتط��ر  �ض القضائ�ةالقانون�ة  ا،  ،  ع� قانون األحكام والسوابق  ي  وداخل��

بناء س�اسات وممارسات  �ض
 �تمحور تق��رنا السنوي حول مجاالت التقي�م الرئ�س�ة هذە. و قائمة ع� حقوق اإل�سان. تكون  ،تمارس داخل المنظمةوثقافة 

 
ام والمساءلة إقامة عالقات  م باالح�ت ض  تل�ت

ي مجال حقوق اإل�سان.  �عت�ب  
ي فبناء العالقات أساس كل عمل �ض

ي  تواصل  ،  2021/ 2020  عام  �ض
كولومب�ا  مقاطعة ب��تش  مكتب مفوض حقوق اإل�سان �ض

)BCOHRC(  ي
� ع� نطاق واسع مع حكومات  وشارك)، 38انظر صفحة  ( مشاركات إقل�م�ةمع الجمهور من خالل سلسلة من ثماىض وقادة   السكان األصليني

ا �مكن الوصول  35انظر صفحة  شخص اتصلوا بنا (  2600أل��� من    معلومات و�حاالت)، وقدم  42انظر صفحة  (  م المحل�ةمجتمعاته ون�� ا إل��ت ) وأ�شأ موقع�
ا ع� مستوى المقاطعة  ىأجر ). كما  46انظر صفحة  جتما�ي (اال   ل التواصلوسائلحضور  سط  إل�ه ومتعدد اللغات و  لضمان توافق أول��اتنا مع   استطالع�

 ). 33انظر صفحة  ( مقاطعة ب��تش كولومب�ا سكان احت�اجات ومصالح 

 
 الموارد وتجميع  المنتد�ات التعل�م�ة واإلرشاد�ة  بناء

ي جرائم ال�راه�ة
ي س�اق االرتفاع المقلق �ض

ة23انظر صفحة  المبلغ عنها (  ،�ض تها �سبب  و   ،) خالل السنوات األخ�ي ي زادت وت�ي مكتب مفوض    ال��اء، أطلقاليت
ي  

ي   )BCOHRCكولومب�ا (مقاطعة ب��تش  حقوق اإل�سان �ض
سكان  من    أنا عن�ي؟"  حملة "هلطلبت  ، ح�ث  2021/ 2020  عام  حملته التثق�ف�ة األو� �ض

ض   إذا ما  فحص    مقاطعة ب��تش كولومب�ا  ض من األسئلة    ةداخل�   اتكان لديهم تح�ي  من خالل مجموعتني
�
ة  قة ع�  المعل   وتلك المعلقة ع� اللوحات اإلعالن�ة ال�ب�ي

ي    )الباصات(  الحافالت
ا   24�ض ا    مجتمع� نت  ع�  ومن خالل تج��ة تفاعل�ة  محل�� كما  ).  51انظر صفحة (الموارد  و�عض األ�شطة و   ةول زمن�اتحتوي ع� جداإلن�ت

تعل�م�ة حول حما�ة حقوق اإل�سان    موارد و�حتوي ع�    101حقوق اإل�سان  متحركة بعنوان  الرسوم  قص�ي من الديو  إطالق مقطع ف�  2021/ 2020شهد عام  
ي  ي ب��تش كولومب�ا، واليت

 ). 54انظر صفحة لتبس�ط مفاه�م حقوق اإل�سان للجمهور ( ُصّممت�ض

 
ض قضا�ا حقوق اإل�سان   المنهج�ةتقد�م توص�ات لتحسني

ا  
�
رت �المجتمع  أن بعض فئات  منا ب إدرا� ها   كب�ي شكل  ت�ض ّ ،  19  -كوف�دجائحة    �سبب  أ��� من غ�ي ي   مكتبنا   ليب

ا �دعو القطاع وطن��   نداءً   2021/ 2020  عام  �ض
ي 

ها من   االعام لتبيضّ ات�ج�ة منسقة لجمع الب�انات الد�موغراف�ة المبن�ة ع� أساس العرق وغ�ي عن    شفوذلك بهدف ال�المصنفة  الد�موغراف�ة  الب�انات  س�ت
ي عدم المساواة  

ي   �ض
ا 69انظر صفحة  الرعا�ة الصح�ة (  تل�ت نت و بعه عرض  (ت  ا تق��ر�   أعددنا ،  ). الحق� توص�ات    �حتوي ع�موارد إضاف�ة)  توف�ي  ندوة ع�ب اإلن�ت

ي دعت إ�  ي ب��تش كولومب�ا، واليت
� األوضاع ظور الجدة" أي أننا ن��د أن نعرف ألننا نهتممن"االستفادة من لجمع ب�انات مصنفة ع� نطاق أوسع �ض   بتحسني

“the grandmother perspective”   ّر بالمجتمعات المهم  ). 57انظر الصفحة شة (لمنع إلحاق ال�ض
 

 19- كوف�د  قض�ة ناشئة: جائحة
ي أجمع عليها الناسكانت إحدى النقاط الرئ�س�ة   ي   اليت

ي  ،  19-كوف�د  �ي جائحة  2021/ 2020  عام  �ض قضا�ا ت ع� المأل  ظهر أمجتمعنا و   تغ�ي اليت
ات�ج�ة لدينا، مما أدى إ� ظهور  كل مجال من مجاالت األول��ة االس  ع�  حقوق اإل�سان. كان لهذە الحالة العالم�ة الطارئة تأث�ي رئ�س�ة تتعلق ب  �ت

ي مقاطعتنا �شكل  
ي  قام لقد    . كب�ي حاجة ملحة لمراقبة حقوق اإل�سان �ض

ي   )BCOHRCكولومب�ا (مقاطعة ب��تش  مكتب مفوض حقوق اإل�سان �ض
�ض

العقارات ومقد�ي الخدمات واألفراد  حاب العمل وأصحاب  صأ  أن يّتبعها  �جب  حول الس�اسات  مفصلةإرشادات    ب�صدار   ��اءمعرض ردە ع� ال
 ). 86انظر صفحة لصحة العامة (ل العاجلة ول��اتاألحول ك�ف�ة ضمان حما�ة حقوق اإل�سان ف�ما يتعلق ب
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ي �سمح لنا   ب��تش    لحكومة و/أو التوص�ات  بتقد�م التقار�ر هناك ط��قة أخرى نتعامل بها مع قضا�ا حقوق اإل�سان المنهج�ة و�ي إجراء التحق�قات، واليت
المسؤولة األخرى  كولومب�ا  أمضينا عام  .  والجهات  ي  أ�ض�   2021/ 2020لقد 

�ض أاالستعدادات أل ا  لنا  استفسار ول  جراء  بعنوان  ،  عام  ال�راه�ة خالل  "وهو 
وط  اإلرشادات  جدوى و�عداد  بحث  إجراء  والذي يتضمن  ،  )Hate in the Pandemic(  "الجائحة عن ط��ق    ستعالم، وتط��ر موقع لال المرجع�ةوال�ش
نت  ). 66انظر صفحة ( اإلن�ت

 
 السوابق القضائ�ة قانون األحكام و القانون�ة للتأث�ي ع�  المرافعاتتط��ر 

ي    �س�
ض    )BCOHRCكولومب�ا (مقاطعة ب��تش  مكتب مفوض حقوق اإل�سان �ض ض و الإ� تحسني ي  المتعلقة ب نظمة  األ قوانني

ب��تش مقاطعة  حقوق اإل�سان �ض
ي ب��تش كولومب�ا.  ، ح�ث  كولومب�ا 

ي قد تؤثر ع� حما�ة حقوق اإل�سان �ض ي قضا�ا المحا�م اليت
ي استخدام سلطة المكتب للتدخل �ض

ي  يتمثل أحد األسال�ب �ض
�ض

ي    تدخلطلب للأول    مكتبنا قّدم  ،  2021/ 2020عام  
ض  القضا�ا المنظورة أمام محكمة  إحدى  �ض ي ب��تش كولومب�ا التمي�ي

ي ،  �ض ي  ب�جراء  تتعلق    واليت
االختبار القانوىض

ض   ). 73انظر صفحة األ�ي ( الوضعبناء ع� للتمي�ي

 
 س�اسات وممارسات وثقافة قائمة ع� حقوق اإل�سان بناء 

ي 
ات�ج�ة التشغ�ل�ة لمكتب مفوض حقوق اإل�سان �ض ي إ�شاء منظمة ق��ة ومستدامة قادرة ع�    )BCOHRCكولومب�ا (مقاطعة ب��تش  تتمثل األول��ة االس�ت

�ض
ي   ي ف�ما يتعلق ب إحداث تأث�ي تدر��ب

ي مقاطعة ب��تش كولومب�ا حقوق اإل�سان �ض
ا ، استخدمنا 2021/ 2020. �ض انهج�   (Rights-Based Approach) حقوق��

ي طرقالتقي�م و   إجراءات  تط��ر عملنا ع�    أثناء
إلعداد  وذلك  توظ�ف  االستخدام يتعلق بالوسهل    ا نصف� مُ   ا نهج�   طّبقنا ف)؛  75انظر صفحة  (  إصدار التقار�ر   نا �ض

كذلك  اعتمدنا  و )  77انظر صفحة  ومبادئنا اإلرشاد�ة (أنظمة وعمل�ات �شغ�ل�ة تتما�ش مع أهدافنا    أ�شأنا كما    . )75انظر صفحة  دينام��ي ومتن�ع (  شامل  ف��ق
ا ذا مصداق�ةمفوض حقوق اإل�سان  وتؤسس العتبار  �مكن التعرف عليها  من نوعها  ف��دة    ب��ةه��ة  

�
ي ب��تش كولومب�ا. (  صوت

انظر �عزز حقوق اإل�سان �ض
 ). 75صفحة 

 
اف المستقبل: خطة الخد  2024/ 2023 عام إ�2022/ 2021 عام  مات من است�ش

ات�ج�ة المذكورة أعالە  2024/ 2023  عام  إ�  2022/ 2021  عام  من( تنبع خطتنا للخدمات   ،  تقي�مالموضوعة لل  خطةال  وما ينتج عن) من األول��ات االس�ت
ي    ف�ي �شمل ات األداء الرئ�س�ة وعينة من األ�شطة اليت مكتب مفوض الممن�ح لبالتف��ض  ع� مدى ثالث سنوات للوفاء  نأمل استخدامها  األهداف ومؤ�ش

 وضع أساس لتحد�د األهداف المستقبل�ة. لحقوق اإل�سان و 
ي بعض و�شمل 

ة المذكورة خطة الخدم األ�شطة الواردة �ض  Hate in the Pandemic( خالل الجائحة  الكراھیة عن االستفسار إطالق برنامجات خالل الف�ت
Inquiry( ي أغسطس

 I Love My Human)  اإلنسانیة  حقوقي  أحب  أنا  سلسلة  منمث�ي للتعاطف  )، و�صدار مقطع ف�ديو ثاٍن  2021  آب/ (كما فعلنا �ض
Rights)  شهادةالمتعلقة  س�اسات  لئك الذين �عملون ع� تط��ر الو ألمواد إرشاد�ة    حقوق اإل�سان وتط��ر   قانون، واستضافة ورش عمل تعل�م�ة حول�  

الجائحة.    )Vaccination-of-Proof(  تطع�مال من  الحال�ة  المرحلة  ي 
ا    �شمل�ض أ�ض� المستقب�ي  ثان�ة    إطالقع�  العمل  عملنا  رئ�س�ة  اك  حملة  إل�ش

ي    المتواصل، والعمل  الجمهور
ط�ض ي عمل ال�ش

ي ذلك تقد�م    ةمجال حقوق اإل�سان ��
طة)ب� إ� اللجنة الخاصة  طلب  (بما �ض إ�    باإلضافة،  صالح قانون ال�ش

ها و   األعمالأثناء ق�امنا بهذا  و ).  81انظر صفحة  (  ال�ث�ي من األعمال ا   سنعمل ،  غ�ي ي    اإل�سان تقي�م حالة حقوق    ع�  أ�ض�
مقاطعة  ونظام حقوق اإل�سان �ض

 ). 82انظر صفحة  ب��تش كولومب�ا. (

 
ان�ة والنفقات ض  2021/ 2020  لعام الم�ي

ي  قام  
ي عام    )BCOHRCكولومب�ا (مقاطعة ب��تش  مكتب مفوض حقوق اإل�سان �ض

انيتنا التشغ�ل�ة    4.7مبلغ    ب�نفاق   2021/ 2020�ض ض مليون دوالر من م�ي
انيتنا بال�امل  كما  مليون دوالر،    5.5البالغة   ض (   1.2البالغة  و أنفقنا م�ي ا،  و ).  94انظر صفحة  مليون دوالر  ي  وخالل  من اآلن فصاعد� اليت ة  تنا  تغطيها خطسالف�ت

ان�ة �شغ�ل�ة قدرها  فقد  ،  اتخدم لل ض  6.7  مبلغو   2023/ 2022  لعام  مليون دوالر   6.7مبلغ  ، و 2022/ 2021  لعاممليون دوالر    6.8تمت الموافقة ع� م�ي
ان�ة رأسمال�ة قدرها 2024/ 2023 لعاممليون دوالر  ض ا ألف دوالر  35، وم�ي  . سن���

 
 

 ** 
ي قدرتنا ع�  و   منظمتنا   بنينا   م��د من المعلومات حول ك�فلحصول ع�  ل

السنوات  للق�ام به خالل  ما نخطط  حول  و   –  2021/ 2020  عام  إحداث تأث�ي �ض
من خالل ز�ارة موقعنا ع�    "حقوق اإل�سانتتعلق ب ثقافة    بناء"  ير�ب االطالع ع� تق��رنا السنوي ال�امل  -  ا والحفاظ عليه  ا وصقلهمنظمتنا  تنم�ة  أثناء  القادمة  
نت  bchumanrights.ca/annualreport2020 ع�ب الرابط  اإلن�ت
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