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ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਉਸਾਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ: 

ਸਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ 2020/21 ਅਤੇ ਸਰਿਵਸ ਪਲੈਨ 

2021/22 - 2023/24 – ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ 
2020/21 ‘ਚ, ਬੀਸੀ ਦੇ ਆਿਫਸ ਆਫ ਿਦ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (BCOHRC) ਨ�  ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ  ਆਕਾਰ, ਬਣਤ 

ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ �ਪਰ ਲਗਾਇਆ। ਅਸ� ਬੀ. ਸੀ. ਿਵੱਚ ਇਕ ਨਵ�, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ 

ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜ� ਅਸ� ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ, ਅਮਲ� ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 

ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ� ਦੇ ਖੇਤਰ� ‘ਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪ�ਭਾਵ ਿਸਰਜਣ ‘ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕੀਤਾ।   

 
ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ 
ਸਾਡੀ ਸਟ�ੈਿਟਿਜਕ ਪਲੈਨ 2020/21–2024/25 ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਤਰਜੀਹ� ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ: ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਿਹਊਮਨ 

ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਤਿਹਤ ਿਵਤਕਰਾ, ਅਣ-ਬਸਤੀਵਾਦ, ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਗੋਰੀ ਸਰਵੁਚਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਨਾ-

ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ  ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਿਸੱਟਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਲਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ। ਇੰਨ� � ਤਰਜੀਹ� ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲ�  2020/21 ਿਵਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰਆਤੀ �ਦਮ� ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਹਨ:  

 
• BCOHRC  ਦੀ ਇਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਤਰਜੀਹ ਉਨ� � ਕਾਨੰੂਨ�, ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ� ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਵਕਤਰਾ 

ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਿਮਸਾਲ ਵਜ�, 2020/21 ‘ਚ ਅਸ� ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 

ਕਰਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਿਟ�ਿਬਊਨਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕਿਲਿਨਕ� ਨਾਲ 

ਇਕ “ਨ�  ਰ�ਗ ਡੋਰ”ਪਹੁੰ ਚ  ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ (ਸਫਾ 44 ਵੇਖੋ)। ਅਸ� 83 ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦਾ 

ਪ�ਬੰਧ ਵੀ  ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜੇ ਿਡਊਟੀ ਧਾਰਕ� ਨੰੂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ 

ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਗਰੁੱ ਪ� ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ� ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ (ਸਫਾ 65 ਵੇਖੋ)। 
 
• ਇਕ ਹੋਰ ਮੂਲ ਤਰਜੀਹ ਅਣ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਹੈ: ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਹੱਕ�, ਨ� ਸ਼ਨ� ਦੇ ਸਵੈ-ਿਨਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ� ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਅਤੇ 

ਬਸਤੀਵਾਦ ਢ�ਚੇ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ । ਸਾਡਾ 2020/21 ਦਾ ਕੰਮ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕ� ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ 

ਪ�ਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰਿਥਕਤਾ ਵਧਾਉਣ (ਸਫਾ 45 ਵੇਖੋ), ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਨ ਿਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਇੰਿਡਿਜਨਸ 

ਪੀਪਲ ਐਕਟ (DRIPA) ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਵਤਕਰੇ ਦੇ 

https://bchumanrights.ca/publications/strategicplan2020/
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ਅਨੁਭਵ� ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ�ਣ �ਪਰ ਕ�ਦਰਤ ਿਰਹਾ (ਸਫਾ 

21 ਵੇਖੋ)।  
 
• ਸਾਡਾ ਦਫਤਰ ਆਪਣ ੇਸਮਾਜ ਿਵਚ ਨਫਰਤ ਦੀ ਮੌਜ਼ਦੂਗੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ�ਿਤਬਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਨਫਰਤ ਦੇ 

ਪ�ਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਕਾਰਨ� ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ; ਗਲਤ ਧਾਰਣਾਵ� ਬਣਾਉਣ 

(ਸਟੀਿਰਉਟਾਈਿਪੰਗ), ਡਰ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਨੰੂ ਪ�ਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ; ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਪ�ਿਤ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ �ਪਰ ਕ�ਦਰਤ ਹੈ ਿਮਸਾਲ ਵਜ� 2020/21 ਿਵਚ ਅਸ� ਬੀ.ਸੀ. 

ਦੀਆਂ 77 ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਭਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਿਵਰੋਧੀ ਮੁਿਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ (ਅੱਗੇ ਵਧੇਰੇ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ)। 
  
• ਗਰੀਬੀ ਬੀ.ਸੀ. ‘ਚ ਇਕ ਮੂਲ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਮੁੱ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ� ਆਰਿਥਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ 

ਅਰਥਪੂਰਨ ਆਂਤਿਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆਵ�, ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋਕ� ਪ�ਿਤ ਿਵਤਕਰੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹ� (ਸਫਾ 25 ਵੇਖੋ)। 2020/21 ‘ਚ BCOHRC  ਨ�   “ਸਮਾਿਜਕ ਹਾਲਤ”ਨੰੂ  ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਜ� 

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ‘ਚ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਸਿਹਤ ਇਕ ਖੋਜ ਸਾਰ ਿਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ (ਸਫਾ 64 ਵੇਖੋ)। 
  
• ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਾਡਾ ਸਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਆਪਹੁਦਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਤਾਕਤ 

ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਉਿਚੱਤ ਿਕਸਮ ਦੇ ਵਰਤਾਉ ਤ� ਮੁਕਤ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 2020/21 ‘ਚ BCOHRC  

ਨ�  ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਅਣਇੱਛਤ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਿਲਸੀ ਅਮਲ� ‘ਚ 

ਿਵਤਕਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ �ਪਰ ਕ�ਦਰਤ ਕੀਤਾ (ਸਫਾ 27 ਵੇਖੋ)। ਅਸੀ ਕੌਿਵਡ-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ  ਲਏ 

ਗਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ (ਸਫਾ 70 ਵੇਖੋ )। 

 

ਸਾਡੇ 2020/21 ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ 
ਿਨਗਰਾਨੀ, ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪੱਕ ੇਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,  ਿਜਵ� ਅਸ� ਆਪਣੀ 

ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹ�, ਉਸ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੇ ਹ�, ਉਸ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ , ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਵਆ�ਦੇ ਹ� (ਸਾਡੀ 

ਮੁਲ�ਕਣ ਯੋਜਨਾ  ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਫਾ 82 ਵੇਖੋ)। 2021/22 ‘ਚ ਅਸ� ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ 

ਆਪਣਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਸੂਚਕ� ਦਾ ਇਕ ਸੈ�ਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲ�ਕਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਰਸਾ�ਣਗੀਆਂ 

ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ� ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ 

ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਫੋਰਮ� ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਨ, ਮੂਲ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨੰੂ ਉਭਾਰਿਦਆਂ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਿਡਊਟੀ ਧਾਰਕ� ਨੰੂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਅਸ� ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ� � ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ, ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਲੀਲ� ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ� ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪਾਿਲਸੀਆਂ, ਅਮਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ 

ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਉਸਾਰਨ ‘ਚ ਅਸ� ਿਕਸ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹ�।ਸਾਡੀ ਸਲਾਨਾ  ਿਰਪੋਰਟ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਇੰਨ� � ਮੂਲ ਖੇਤਰ� ਦੇ 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।  
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ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ  

ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਰਜ� ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਹੈ। 2020/21 ਿਵੱਚ BCOHRC ਨ�  ਅੱਠ ਖੇਤਰੀ ਮੇਲ-

ਿਮਲਾਪ� ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਰਾਹ� ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ (ਸਫਾ 38  ਵੇਖੋ), ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ� ਅਤੇ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲੀਡਰ� ਨਾਲ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕੀਤੇ (ਸਫਾ  42  ਵੇਖੋ), ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2,600 ਤ� ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ (ਸਫਾ 35 ਵੇਖੋ) ਅਤੇ ਇਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ, ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ 

ਮੌਜ਼ਦੂਗੀ ਬਣਾਈ (ਵੇਖੋ ਸਫਾ 46 ਵੇਖੋ)। ਅਸ�  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੁਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਅਤੇ ਿਹੱਤ� ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹਨ, ਸੂਬੇ-ਭਰ ‘ਚ ਪੋਿਲਂਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ (ਸਫਾ 33 ਵੇਖੋ)। 
 

ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦ ੇਸਾਧਨ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਬਣਾਉਣੇ 

ਤਾਜ਼ਾ ਬੀਤੇ ਵਿਰ�ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨਫਰਤੀ ਜ਼ੁਰਮ� ‘ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ  

ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ (ਸਫਾ 23 ਵੇਖੋ) BCOHRC  ਨ�  2020/21 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਮੁਿਹੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। “ਐਮ ਆਈ 

ਰੇਿਸਸਟ?” (ਕੀ ਮ� ਨਸਲਵਾਦੀ ਹ�?) ਮੁਿਹੰਮ ਰਾਹ� 24 ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ‘ਚ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੁਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਿਬੱਲ ਬੋਰਡ� 

�ਪਰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਐਡ� ‘ਚ ਪੁੱ ਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਦੋ ਸੈ�ਟ� ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ�, ਐਕਿਟਿਵਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ�  ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਪ�ਸਪਰ 

ਵੈ�ਬ ਅਨੁਭਵਵ ਰਾਹ� ਉਨ� � ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੱਖਪਾਤ� ਨੰੂ ਪਰਖਣ ਬਾਰੇ ਆਿਖਆ ਿਗਆ (ਸਫਾ 51 ਵੇਖੋ) । 2020/21 ‘ਚ ਸਾਡੇ  ਛੋਟੇ 

ਐਨੀਮੇਿਟਡ ਵੀਡੀਉ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ 101 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ‘ਚ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਸੰਬੰਧੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸਾਧਨ  ਵੀ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤੇ ਗਏ, ਿਜਹੜ ੇਜਨਤਾ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਧਾਰਣਾਵ� ਨੰੂ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ (ਸਫਾ 54 ਵੇਖੋ)।  
 

ਸੰਸਥਾਤਮਕ   ਮਾਨਵ ਅਿਧਕਾਰ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ  

2020/21 ‘ਚ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹੋਇਆਂ ਿਕ ਕੌਿਵਡ-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਗਰੁੱ ਪ� ਨੰੂ ਹੋਰਨ� ਨਾਲ�  ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, , 

ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨ�  ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣ ੇਿਲਆਉਣ ਲਈ ਨਸਲ-ਆਧਾਿਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਸੰਿਖਆ 

ਸਬੰਧੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਆਧਾਿਰਤ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਵੇ ‘ਚ 

ਭਾਗ ਿਲਆ (ਸਫਾ 69 ਵੇਖੋ)। ਬਾਦ ਿਵਚ ਅਸ� ਬੀ.ਸੀ. ਿਵਚ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅੱਡ ੋਅੱਡ ਡਾਟਾ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਸਿਹਤ 

ਇਕ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ (ਉਪਰੰਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਧਨ ), ਿਜਸਨ�  ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ਨੰੂ ਪੁੱ ਜਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

ਰੋਕਣ ਲਈ “ਿਦ ਗਰ�ਡਮਦਰ ਪ�ਸਪੈਕਿਟਵ” ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ (ਸਫਾ 57 ਵੇਖੋ)।  
 
�ਭਰ ਿਰਹਾ ਮੁੱ ਦਾ: ਕੌਿਵਡ-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ 
2020/21 ‘ਚ ਸ�ਝੇ ਸਬੰਧ� ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਕੌਿਵਡ-19 ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਿਜਸਨ�  ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਅਤੇ 

ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਂਦਾ। ਇਸ ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ� 

ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਿਪਆ, ਿਜਸਨ�  ਸਾਡੇ ਸੂਬ ੇ‘ਚ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਤੱਕ 

ਿਲਆਂਦਾ। ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਜੁਆਬ ਿਵਚ, BCOHRC  ਨ�  ਐਪਂਲਾਇਰ�, ਲ�ਡਲਾਰਡ�, ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ-ਕਰਿਤਆਂ ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਪਾਿਲਸੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਕ ਅਿਤ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਤਰਜੀਹ� ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ 

ਇਹ ਿਕਵ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ (ਸਫਾ 68 ਵੇਖੋ)।  
 

ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਿਜਸ ਰਾਹ� ਅਸ� ਸੰਸਥਾਤਮਕ    ਮਾਨਵ ਅਿਧਕਾਰ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨਾਲ ਿਨਪਟਦੇ ਹ�, ਉਹ ਹੈ ਇੰਨਕੁਐਰੀਆਂ ਕਰਨਾ , 

ਿਜੰਨ� � ਨਾਲ ਅਸ� ਉਨ� � ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ/ਜ� ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਡਊਟੀ ਧਾਰਕ� ਨੰੂ ਿਸਫਾਰਸ਼� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹ�। 2020/21 ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਅਸ� ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਜਨਤਕ ਇੰਨਕੁਐਰੀ, ਹੇਟ ਇੰਨ ਿਦ ਪ�ਡੈਿਮਕ (ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 
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ਨਫਰਤ), ਦੀਆਂ ਿਤਆਰੀਆਂ ਵੀ ਆਰੰਭੀਆਂ, ਿਜੰਨ� � ‘ਚ ਿਵਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਖੋਜ, ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਵਾਲ� ਸ਼ਰਤ� ਤੈਅ ਕਰਨ� ਅਤੇ ਇਕ 

ਇੰਨਕੁਐਰੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਸਫਾ 66 ਵੇਖੋ ਵੀ ਵੀ)। 
 

ਕੇਸ ਕਾਨੰੂਨ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਲੀਲ� ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ  

BCOHRC  ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੀ.ਸੀ. ‘ਚ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਤੇ ਿਸਸਟਮ� ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਹੁੰ ਚ, ਦਫਤਰ ਦੀ 

ਉਨ� � ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ� ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ� ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਬੀ.ਸੀ. ‘ਚ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ‘ਤੇ 

ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। 2020/21 ‘ਚ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨ�  ਇਕ ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਦਖਲ ਦਾਇਰ 

ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਿਵਤਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਸਫਾ 73 ਵੇਖੋ)। 
 

ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ� ‘ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਪਾਿਲਸੀਆ,ਂ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਉਸਾਰਨਾ  

BCOHRC  ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ 

ਬੀ.ਸੀ. ’ਚ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ� �ਪਰ ਇੱਕ ਪ�ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। 2020/21 ‘ਚ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ 

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਕ ਅਿਧਕਾਰ-ਆਧਾਿਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ (ਸਫਾ 75 ਵੇਖੋ); ਇਕ 

ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ, ਿਵਿਭੰਨ ਅਤੇ ਸੰਿਮਲਤ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸ� ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ 

ਿਵਧੀ ਅਪਣਾਈ (ਸਫਾ 75 ਵੇਖੋ); ਆਪਣ ੇਉਦੇਸ਼� ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਿਸਧ�ਤ� ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਅਮਲ 

ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ (ਸਫਾ 77 ਵੇਖੋ); ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨ� ਖੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਗਤ ਪਛਾਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੀ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨੰੂ 

ਬੀ.ਸੀ. ‘ਚ  ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਅਗ�ਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਵਾਜ਼ ਵਜ� ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਸਫਾ 75 ਵੇਖੋ)। 
 

ਅਗ�ਹ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ: 2021/22 - 2023/24 ਸਰਿਵਸ ਪਲੈਨ  
ਸਾਡੀ ਸਰਿਵਸ ਪਲੈਨ (2021/22 - 2023/24) ਉਪਰੋਕਤ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹ� ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਯੋਜਨ� ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਯੋਗ 

ਤੱਤ� ‘ਚ� ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਉਨ� � ਮੰਤਵ�, ਮੂਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੂਚਕ� ਅਤੇ ਐਕਿਟਿਵਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਨਮੂਨ�  ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ 

ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸ� ਆ�ਦ ੇਿਤੰਨ ਸਾਲ� ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ�  ਿਮੱਥਣ ਲਈ 

ਆਧਾਰ-ਰੇਖਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ�।  
 

ਸਰਿਵਸ ਪਲੈਨ ਦੇ ਸਮ� ਿਵਚਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਐਕਿਟਿਵਟੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੇਟ ਇੰਨ ਿਦ ਪ�ਡੇਿਮਕ ਇੰਨਕੁਐਰੀ 

(ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮ� ‘ਚ ਨਫਰਤ ਦੀ ਇੰਨਕੁਐਰੀ) (ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� ਅਗਸਤ 2021 ‘ਚ ਕੀਤੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ , ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ 

ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਮ� ਆਪਣੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ�) ਲੜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ 

ਵੀਡੀਉ ਿਰਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ , ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਸਬੰਧੀ ਿਵਿਦਅਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ� ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਸਬੂਤ ਦੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ।ਸਾਡੇ 

ਅਗ�ਹ ਦੇ ਕੰਮ� ‘ਚ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਮੁਿਹੰਮ, ਪੁਿਲਸ ਕਾਰਜ� ‘ਚ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ� ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ 

ਕੰਮ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਿਰਫਾਰਿਮੰਗ ਿਦ ਪੁਿਲਸ ਐਕਟ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਬਿਮਸ਼ਨ ਸਮਤੇ) ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਸਫਾ 81 ਵੇਖੋ)। ਿਜਵ� ਅਸ� ਇਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵ�ਗੇ, ਅਸ� ਬੀ.ਸੀ. ‘ਚ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਣਾਲੀ  ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵ�ਗੇ (ਸਫਾ 82 ਵੋਖੇ)। 
 

https://hateinquiry.bchumanrights.ca/
https://bchumanrights.ca/love/
https://bchumanrights.ca/vaccination
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ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਖਰਚੇ 2020/21 

2020/21 ‘ਚ BCOHRC  ਨ�  ਆਪਣ ੇ5.5 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਪਰੇਿਟੰਗ ਬੱਜਟ ਦਾ 4.7 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਿਚਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ  

1.2 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੈਪੀਟਲ ਬੱਜਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ (ਸਫਾ 94 ਵੇਖੋ)। ਅਗ�ਹ ਚੱਲਿਦਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਵਸ ਪਲੈਨ ਦੁਆਰਾ 

ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮ� ਿਵਚ ਸਾਨੰੂ 2021/22 ‘ਚ 6.8  ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, 2022/23 ‘ਚ 6.7 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 

ਅਤੇ 2023/24 ‘ਚ 6.7 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਪਰੇਿਟੰਗ ਬੱਜਟ, ਅਤੇ ਪ�ਿਤ ਸਾਲ  35 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ  ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬੱਜਟ 

ਮਨਜ਼ਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।  
 

** 
ਅਸ� ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2020/21 ‘ਤੇ ਕੀ ਪ�ਭਾਵ ਛੱਿਡਆ – ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ� ‘ਚ ਅਸ� 

ਕੀ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾ ਰਹੇ ਹ� ਿਜਵ� ਅਸ� ਆਪਣ ੇਦਫਤਰ ਨੰੂ ਵਧਾਅ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ, ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹ�, ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ 

ਜਾਣਨ ਲਈ – ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇbchumanrights.ca/annualreport2020 ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ, ਿਬਲਿਡੰਗ ਏ 

ਕਲਚਰ ਆਫ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਵੇਖੋ। 
 
 
 
 

https://bchumanrights.ca/annualreport2020

