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 طرحو  21/2020حقوق بشر: گزارش ساالنھ  ایجاد فرھنگِ
 خالصھ اجرایی -  2023/24-2021/22خدمات 

،   بزرگی نظرسازمان ما از  و ساز ساختبر ،   2020/21در سال  (BCOHRC) بی سی حقوق بشر یکمیساریادفتر 
و فرھنگ خود بھ عنوان یک سازمان  ھاشیوه ھا، خط مشی  برقراریادامۀ  ابھمزمان  .گردیدساختار و دسترسی متمرکز 

 . راھبردی خود تمرکز کردیم  ھای در زمینھ ھای اولویت ھدفمندات تأثیربی سی، بر ایجاد ، خالق و پویا در  نوحقوق بشری 
 

 نکات برجستھ اولویت راھبردی
برنامھ را مشخص می کند: تبعیض تحت  این  اب تبطج اولویت مر، پن 2020/21- 2024/25ما برای سالھای  راھبردی برنامھ

  معلولیعلت و رابطۀ سفید، فقر بھ عنوان پنداری نژاد برترافزایش  و ، استعمارزدایی ، نفرت بی سیقانون حقوق بشر 
موارد زیر نکات   کھ توسط دولت بازداشت شده اند.از افرادی  یحقوق بشر ھایبی عدالتی و نابرابری و حمایت ناشی از 

 در پیش گرفتیم:در حمایت از این اولویت ھا   2020/21ابتکاراتی است کھ ما در سال  ۀبرجست

 
و حفظ بوجود آورده را  تبعیضقوانین ، سیاست ھا و شیوه ھایی است کھ  سازیباز BCOHRCاولویت اساسی  •

با دادگاه حقوق بشر و کلینیک ھای حقوق بشر در سراسر استان برای   2020/21د. بھ عنوان مثال ، در سال نمی کن
 44صفحھ حقوق بشر ھمکاری کردیم ( سامانۀبھبود دسترسی بھ در جھت  " نیست  اشتباهی درھیچ رویکرد "ایجاد 

بھ لحاظ تاریخی  اجازه می دھد تا گروه ھای مسئولینکھ بھ ترتیب داده ایم ویژه را  ۀبرنام 83). ھمچنین را ببینید
در اولویت قرار دھند  قانونتحت حفاظت  زمینھ ھای  دیگرو اجاره داری ، اشتغالدر را  رانده شدهحاشیھ بھ 

 ). را ببینید 65صفحھ (
 

و تالش برای    ت ھا، تعیین سرنوشت مل افراد بومیاست: حمایت از حقوق  استعمارزدایی اولویت اصلی دیگر •
حقوق   امانۀبر افزایش دسترسی و ارتباط ستمرکز   2020/21ما در سال  وظیفۀ .  یبرچیدن ساختارھای استعمار

افراد  حقوق قانونی ) ، حمایت از اجرا و نظارت بر اعالمیھ را ببینید 45صفحھ ( افراد بومی ابشر ب
افراد  عامتر در مورد حقوق بھ طور   و  افراد بومیۀ تبعیض تجرب نسبت بھ و افزایش آگاھی ) DRIPA(بومی
 .بوده است  )را ببینید 21صفحھ ( بومی

 
-  ریشھتحقیقات و داده ھای مربوط بھ علل بھبود    ھما است. ما ب ۀھمچنین متعھد بھ کاھش نفرت در جامع این دفتر •

واکنش  می کند و بھبود اثربخشی   قویت، ترس و خشونت را تتفکر قالبیکاھش اطالعات غلط کھ ، بروز نفرت یا
 77در مبارزه با نژادپرستی  ی برای، کمپین 2020/21سال  ر. بھ عنوان مثال، دمیپردازیم  قانونی بھ نفرتھای 

 ). مالحظھ کنید در زیر را بیشتراطالعات (بھ راه انداختیم.سطح استان ناحیھ در
 

در  ھدفمندثر و وم داخلی  حمایت ھایدر تالش برای است و ما  بی سی یک مسئلھ کلیدی حقوق بشر در فقر   •
در ھستیم.  )را ببینید 25صفحھ تبعیض علیھ افرادی کھ در فقر زندگی می کنند (حقوق اقتصادی و برچیدن مورد 
"وضعیت اجتماعی" بھ  ضافھ کردنبا توصیھ ھایی برای ا ی را ھمراهتحقیقچکیدۀ   BCOHRC،  2020/21سال 

 ). را ببینید 64صفحھ منتشر کرد ( محفوظبھ عنوان یک ویژگی   بی سیحقوق بشر قانون 
 

https://bchumanrights.ca/publications/strategicplan2020/
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خودسرانھ ، سوء استفاده از قدرت و سایر  بازداشتھمھ ما این حق را داریم کھ در صورت بازداشت قانونی ، از  •
در بر کاھش استفاده بیش از حد توجھ خود را  BCOHRC، 2020/21باشیم. در سال  در امانرفتارھای ناعادالنھ 

 27صفحھ ( متمرکز کرد یدر شیوه ھای پلیس روانی و کاھش تبعیضبازداشتھای ناخواستۀ مرتبط با سالمت  مورد
بازداشت  COVID-19حفاظت از حقوق بشر افرادی کھ در طول ھمھ گیری  در مورد). ھمچنین را ببینید
 ). را ببینید 70صفحھ ( کرده ایم.پیشنھاداتی را ارائھ میشوند، 

 
 2020/21  ات  ما در سالنکات برجستھ تأثیر

نظارت ،  و پاالیش و دوباره سازی سازمان و کارمان ،  ھم زمان با ساخت، رشد، استمرارۀ ما، حل توسعامریک از در ھر 
). در سال  را ببینید 82برای اطالعات بیشتر در مورد برنامھ ارزیابی ما ، صفحھ ( نھفتھ استمستمر پیشرفت  ارزیابی و 
را برای سنجش میزان پیشرفت سال بھ سال   ی ارزیابیارزیابی خود و مجموعھ ای از شاخص ھا محدودۀما   2021/22

و پاسخگویی بھ   احترام آمیزدر برقراری روابط تا چھ میزان کھ  گر آن خواھد بودما نشان  ارزیابی اقدامات. ایجاد کردیمخود 
آشکار کردن مسائل  ،وزشی و مشاورۀ در دسترس عمومو محل ھای تبادل نظرات  آممنابع  ھماھنگ کردن، عذینفافراد  ھمھ 

ایجاد   ،ارائھ می دھیمو سایر مسئولین  دولت بی سیتوصیھ ھایی کھ بھ  دادن در مورد  آگاھیکلیدی حقوق بشر برای 
و فرھنگ سازمانی   ، روش ھاقضایی و در داخل، ایجاد سیاست ھا ھای استدالل ھای حقوقی برای تأثیرگذاری بر رویھ

 .است گردیدهگزارش ساالنھ ما حول این زمینھ ھای کلیدی ارزیابی تنظیم موفق بوده ایم. مبتنی بر حقوق بشر 
 

 و نشان دادن مسئولیت پذیری احترام آمیز روابط  حفظ
از طریق مجموعھ ای از   BCOHRC،   2020/21فعالیت ھای حقوق بشری است. در سال  ۀپایھ و اساس ھمرابطھ، ایجاد 
و رھبران  بومیبا دولتھای   ) ، بھ طور گستردهرا ببینید 38صفحھ ( با مردم ارتباط برقرار نمود مشارکت منطقھ ایھشت 
بودند،  نفر کھ با ما تماس گرفتھ   2600را بھ بیش از  ارجاعاتیاطالعات و ) ، را ببینید 42صفحھ ( مشارکت نمودجامعھ 

را بسوی خود و رسانھ ھای اجتماعی را ایجاد کرد چند زبانھ قابل دسترس  وب سایتیک  ،)  را ببینید 35صفحھ ارائھ کرد(
اولویت ھای   اطمینان حاصل کنیم کھ انجام دادیم تا  نظرسنجی در سطح استان). ما ھمچنین را ببینید 46صفحھ ( جلب نمود

 ). مراجعھ کنید 33بھ صفحھ مطابقت دارد ( ئی ھاما با نیازھا و عالیق بریتیش کلمبیا
 

 ه و محل ھای تبادل نظرات  آموزشی و مشاورمنابع ایجاد 
آن  تشدید ) در سال ھای اخیر و مراجعھ کنید 23بھ صفحھ از نفرت ( ۀ ناشیگزارش شد جرائمدر زمینھ افزایش نگران کننده 

"آیا من   کمپینراه اندازی کرد.  2020/21اولین کمپین آموزش عمومی خود را در سال   BCOHRCھمھ گیری ،  بدلیل
بیلبوردھای کھ روی  سوال سریاز طریق دو  ناحیھ 24در تا  میخواست بریتیش کلمبیا ساکنین از  نژادپرست ھستم؟"

را در وب کھ زمان بندی ، فعالیت ھا و منابع در و از طریق یک تجربھ تعاملی نصب شده بود   ھا اتوبوسبزرگ و تبلیغات 
  اکران    2020/21 در سال  ). ھمچنینمراجعھ کنید 51 صفحھ بھد (نخود را بررسی کندرونی ، سوگیری ھای بر میگرفت

  -بیحقوق بشر در از حمایت آن در مورد منابع آموزشی ھمراه با عرضۀ و  101حقوق بشر کارتونی کوتاه  فیلم ویدئویی 
 ). را ببینید 54صفحھ ( را شاھد بوده ایم. کھ برای ساده سازی مفاھیم حقوق بشر برای عموم طراحی شده بود سی 

 

 حقوق بشر ریشھ ایارائھ توصیھ ھایی برای بھبود مسائل 
قرار  COVID-19، با تشخیص اینکھ برخی از گروه ھا بیشتر از سایرین تحت تأثیر بیماری ھمھ گیر  2020/21در سال 

اطالعات  و سایر  بنیان برای جمع آوری داده ھای نژاد دولتیبخش  ھماھنگِ راھبردِ  گرفتھ اند ، دفتر ما بھ فراخوان ملیِ 
پس از  ). مراجعھ کنید 69بھ صفحھ . ( پیوستخدمات درمانی بخش برای آشکارسازی نابرابری ھا در  جمعیتی تفکیک شده

) با توصیھ ھایی برای جمع آوری گسترده تر داده ھای تفکیک  بیشتر وبینارو منابع  بدنبال آن  یکگزارشی تھیھ کردیم (آن 
حمایت  شده مورد  راندهحاشیھ بھ ی از آسیب بھ جوامع برای جلوگیررا  "دیدگاه مادربزرگ"استفاده از ، کھ بی سیشده در 

 ).را ببینید 57صفحھ د (دامی قرار 
 

 COVID-19: ھمھ گیری مشکلی نوظھور
بود کھ جامعھ ما را   COVID-19ھمھ گیری  ، ارتباط مشترک در مورد ساسینکتۀ ایک     2020/21سال  رد

ھر یک از اولویت   بر. این وضعیت اضطراری جھانی ساختو مسائل کلیدی حقوق بشر را نمایان  دگرگون کرد
بھ  واکنش. دربرجستھ نمودو نیاز فوری بھ نظارت حقوق بشر در استان ما را  تاثیر گذار بوده ما راھبردی ھای 
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حفاظت از حقوق بشر   تضمین چگونگی   برای را  اری فراگیرذسیاست گراھنمای  BCOHRCھمھ گیری، این 
اولویت ھای فوری بھداشت عمومی برای کارفرمایان ، صاحبخانھ ھا ، ارائھ دھندگان خدمات و افراد   در مورد

 ).را ببینید 68صفحھ کرد (  منتشر
 

تا بھ دولت بی سی و می دھد  اجازهانجام تحقیقات است کھ بھ ما ، حقوق بشر می پردازیم ریشھ ایمسائل  بھ راه دیگری کھ 
آماده سازی برای  ،    2020/21 سال  . ھمچنین در طولپیشنھاداتی را بھ آنھا ارائھ دھیمو یا  اده گزارش دسایر مسئولین امر 

و   حیطۀ اختیاراتتحقیقات امکان سنجی ، تنظیم راھنماھا و شامل ھمھ گیری ، دوران ، نفرت در  خود تحقیق عمومیاولین 
 ). را ببینید  66صفحھ را آغاز کردیم( تحقیقاتوب سایت   ایجاد

 
 قضایی ۀتأثیرگذاری بر روی در جھت استدالل ھای حقوقی  ایجاد

اختیارات . یک رویکرد استفاده از  بی سی استقوانین و سیستم ھای حقوق بشر دربخشیدن بھ  بھبود    BCOHRC  ھدف    
. در  قرار دھدتأثیر  را تحت    بی سی برای مداخلھ در پرونده ھای دادگاه است کھ ممکن است حمایت از حقوق بشر در    این دفتر

تبعیض بر  حقوقِی    آزمون  مربوط بھ  ، کھ    بی سی  پرونده دیوان عالی  یک    خود را در    ۀاولین مداخل  دفتراین     2020/21سال  
 ).را ببینید  73صفحھ .  (نمودثبت  ،  اساس وضعیت خانوادگی است

 
 ایجاد سیاست ھا ، شیوه ھا و فرھنگ مبتنی بر حقوق بشر 

بر حقوق بشر در   پیشرو یو پایدار است کھ بتواند تأثیر قدرتمندایجاد یک سازمان  BCOHRC عملی استراتژیکِ اولویت 
شیوه ھای ارزیابی و گزارش دھی خود  ایجاد برای مبتنی بر حق رویکردما از یک   2020/21. در سال داشتھ باشد بی سی

پویا ، متنوع و   تیمایجاد یک جھت برای جذب نیرو  ی را ). رویکرد عادالنھ و در دسترسرا ببینید 75صفحھ استفاده کردیم (
ایجاد   خودعملی را در راستای اھداف و اصول راھنمای  سیستمھا و فرایندھای) ؛ را ببینید 75صفحھ (  بکار گرفتیم فراگیر

را بھ عنوان یک  کمیساریاو شناسایی بوده  منحصر بھ فرد را کھ قابل   ھویت بصری) و یک را ببینید 77صفحھ ( هکرد
 ). را ببینید 75صفحھ . (یمدر بی سی است، پایھ گذاری نموددر پیشبرد حقوق بشر  صدای معتبر

 
 2023/24–2021/22 سالھای : برنامھ خدماتآیندهنگاه بھ 

قابل تحویلی کھ در باال بھ آن اشاره  و برنامھ ارزیابی ) از اولویت ھای استراتژیک2023/24–2021/22برنامھ خدمات ما (
و نمونھ ای از فعالیتھایی را  عملکرداھداف، شاخص ھای کلیدی  رئوس مطالب مربوط بھ این برنامھ. سرچشمھ میگیرد شد

را و ایجاد مبنایی برای تعیین اھداف آینده می کنیم  پیش بینیدفتر   احکام این رساندن انجامبھ سھ سال برای دورۀ طی  کھ ما 
 می کند.  تشریح

 
کھ  گونھ(ھمان تحقیق در مورد نفرت در دوران ھمھ گیری پرداختن بھ  عبارتند ازخدمات طرح برخی از فعالیتھای ما در دوره  

، میزبانی  من حقوق بشر خود را دوست دارمھمدلی، ایجاد انجام دادیم) ، انتشار ویدئوی دوم از مجموعھ  2021در آگوست 
بیماری ھمھ گیر ،  این کنونی  ۀکھ در مرحل کسانیراھنما برای  تولید مطالب حقوق بشر و قوانین کارگاھھای آموزشی 

، ادامھ   کت عمومیدومین کمپین مشار. کارھای پیش رو نیز شامل بوجود میاورنددر را  گواھی واکسیناسیونسیاست ھای 
موارد  بسیاری اصالح قانون پلیس) و   ۀ مربوط بھ(از جملھ ارائھ بھ کمیتھ ویژ کنترلھای پلیسیحقوق بشر در زمینھ کار 

و   وضعیت حقوق بشر، ھمچنین  از آن میپردازیم انجام این کار و بیش در حالیکھ بھ). را ببینید 81صفحھ دیگر است (
 ). را ببینید 82صفحھ . (بررسی خواھیم کردرا  بی سیسیستم حقوق بشر در 

 

 2020/21 ی سالبودجھ و ھزینھ ھا
BCOHRC  میلیون  1.2و  مصرف نمودرا ما  عملیاتیمیلیون دالر بودجھ  5.5میلیون دالر از  4.7،  2020/21در سال

دوره تحت پوشش  در  آینده،). در را ببینید 94صفحھ ( مورد استفاده قرار دادسرمایھ ای ما را بھ طور کامل  ۀدالر بودج
  6.7و   2022/23 برای سالمیلیون دالر  6.7،   2020/21برای سالمیلیون دالر  6.8برنامھ خدمات ما ، بودجھ عملیاتی 

 ھزار دالر در سال بھ تصویب رسیده است.  35و بودجھ سرمایھ ای  2023/24 برای سالمیلیون دالر 
 

و    بوده ایمتأثیرگذارو کرده  سازماندھی  2020/21  سالدرخود را سازمان  ھچگوناینکھ  در موردبرای کسب اطالعات بیشتر
 خواھشمندیم برای آن برنامھ ریزی میکنیم،  خوددفتر پاالیش و تداوم  گسترش عین پیش رو، در سالھای  برایرا کھ  آنچھ 

https://hateinquiry.bchumanrights.ca/
https://hateinquiry.bchumanrights.ca/
https://hateinquiry.bchumanrights.ca/
https://bchumanrights.ca/love/
https://bchumanrights.ca/vaccination
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