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اإلنصاف أكثر أمانًا: اعتبارات حقوق اإلنسان إلصالحات  
   - ممارسات الشرطة في مقاطعة بریتش كولومبیا  

 ملخص تنفیذي 
لتقدیم |    2021 نوفم�ب ا

 bchumanrights.ca/SCORPAیمكنك العثور على التقریر الكامل (باللغة اإلنجلیزیة) على: 

وخاصة ولكن لیس حصًرا، ألنھا تؤثر على   -لقد ولّى وقت النقاش حول ما إذا كانت العنصریة المنھجیة موجودة في ممارسات الشرطة 
 السكان األصلیین وأصحاب البشرة السوداء في بریتش كولومبیا. حان وقت التصّرف. 

دأبت المجتمعات المحلیة، التي تأثرت سلبًا منذ فترة طویلة بممارسات الشرطة التمییزیة، على تبادل القصص فیما بینھا، ودعت إلى 
). ویؤكد تحلیل البیانات  SCORPAالشرطة في بریتش كولومبیا ( التغییر، بما في ذلك أمام اللجنة البرلمانیة الخاصة بإصالح قانون

من   Bسوري ودنكان وبرنس جورج (انظر الملحق الخیالة الكندیة الملكیة في الواردة من إدارتي شرطة فانكوفر ونیلسون وشرطة 
 التقریر الكامل) ما تقولھ المجتمعات المحلیة منذ فترة طویلة: 

لبشرة السوداء موجودون على نحو صارخ أو زائد عن الحّد في إحصاءات سّجالت حوادث أن السكان األصلیین وأصحاب ا •
التوقیف/االتّھام حسب الوالیة القضائیة. كما أن الالتینیین والعرب/الغرب آسیویین موجودون كذلك بما یفوق الحّد في العدید من  

 سّجالت الوالیات القضائیة للشرطة. 

طة ینطوي على الناس الذین یعانون من مشاكل الصحة النفسیة. كما أن السكان األصلیین أن قدًرا كبیًرا من نشاط الشر  •
وأصحاب البشرة السوداء والعرب/الغرب آسیویین موجودون إلى حد كبیر في ھذه األنواع من تعامل الشرطة في العدید من 

 الوالیات القضائیة.

ت حوادث التوقیف/االتھام من قِبل الشرطة، فإن نساء السكان  في حین أن النساء عامةً أقّل تواجًدا في إحصاءات سّجال •
كانت  األصلیین إما متواجدات بدرجة كبیرة أو زائدة عن الحّد في إحصاءات االعتقال في معظم الوالیات القضائیة التي 

لرجال البیض، على في بریتش كولومبیا، ال بل في كثیر من الحاالت، یتجاوز معدل اعتقالھن معدل اعتقال ا موضوع البحث
 سبیل المثال. 

تلك التفاوتات الِعرقیة لیست بالضرورة مجّرد نتیجة للتحیز في ممارسات الشرطة نفسھا، ألن العنصریة المنھجیة داخل العدید من النظم 
تقاء العوامل، فإن  تؤدي إلى اإلفراط في تجریم السكان األصلیین أو ذوي البشرة السوداء أو غیرھم من المھمشین. وبغض النظر عن ال

ُملَزمة بالتصدي استباقیًا ألوجھ عدم المساواة  –إلى جانب الجھات الفاعلة األخرى في نظام العدالة وعبر الحكومة   –قوات الشرطة 
المنھجیة التي تؤثر على السكان األصلیین وأصحاب البشرة السوداء (وغیرھا من المجموعات كما ھو مفصل في تحلیل بیانات 

 سور ورتلي).البروفی

توصي مفوضة حقوق اإلنسان في بریتش كولومبیا، في ھذه المذّكرات، بإصالح مجموعة من ممارسات الشرطة في بریتش كولومبیا من  
 من أجل سّكان مقاطعة بریتش كولومبیا.  -من خالل تحسین اإلنصاف  -أجل الحد من العنصریة المنھجیة وتحسین السالمة 

 :  أساسیة رطة استناًدا إلى أربعة ُمسلَّماتنوصي بما یلي إلصالح الش

أن ممارسات الشرطة في ھذه الدولة ُمتجذّرة في التفویضات االستعماریة للتحّكم في السكان األصلیین الستقدام المستعمرین إلى  •
 ھذه األرض. 

https://bchumanrights.ca/SCORPA
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 أن الھدف الرئیسي من ممارسات الشرطة ھو تعزیز وحمایة سالمة المجتمع المحلي.  •

ممارسات الشرطة التمییزیة تقّوِض المجتمعات المحلیة بدالً من أن تحمیھا، أو على العكس من ذلك، أن اإلنصاف ضروري أن  •
 لسالمة المجتمع المحلي.

 أن إصالح الشرطة ممكن وضروري على حّدٍ سواء. •

 ھذه التوصیات ما ھي إال نقطة انطالق لتحقیق اإلنصاف في ممارسات الشرطة:  

 إدراك التزامات مقاطعة بریتش كولومبیا تجاه السكان األصلیین.
إلدخال تعدیالت  على أساس أنھا عالقات بین حكومة وأخرى ینبغي أن تعمل حكومة بریتش كولومبیا مع السكان األصلیین  .1

 شرطة". تشریعیة على "قانون ال

 ینبغي أن توفّر حكومة بریتش كولومبیا التمویل لتمكین السكان األصلییین من المشاركة في إصالح "قانون الشرطة".  .2

 البیانات المصنّفة
ینبغي لوزیر السالمة العامة والمحامي العام أن یخطو خطوات نحو تعدیل "قانون الشرطة" للسماح عالنیةً للشرطة بجمع   .3

یة، القائمة على الِعرق، وغیرھا من البیانات الدیمغرافیة، بغرض التصدي للتمییز المنھجي في ممارسات البیانات الدیمغراف
 الشرطة.   

ینبغي لوزیر السالمة العامة والمحامي العام أن یطلب من رئیس خدمات الشرطة استخدام نموذج إدارة بیانات السكان  .4
ة، الذي تأّسس بموجب تشریع البیانات، لوضع معاییر بیانات ممارسات األصلیین والعمل مع مجلس إدارة المجتمعات المحلی

 الشرطة المصنفة واإلشراف علیھا. 

وریثُما یجري إنشاء مجلس إدارة المجتمعات المحلیة، یوصي المفوُض رئیَس خدمات الشرطة باالنخراط مع المجتمع المحلي،  .5
) من "قانون الشرطة" التي vii)(a.1)(1(40اییر بموجب الفقرة واستعمال نموذج إلدارة بیانات السكان األصلیین لوضع مع

 تخّص تحدیًدا جمع بیانات الشرطة المصنفة، واستخدامھا، والكشف عنھا.

بالتشاور مع مجلس إدارة   ةالمقاطعینبغي لوزارة السالمة العامة والمحامي العام وضع جداول لالحتفاظ بالبیانات في  .6
یق المشاركة المجتمعیة قبل إنشاء مجلس إدارة المجتمعات المحلیة) وأن تطلب من جمیع دوائر المجتمعات المحلیة (أو عن طر

دة للھویة في مستودعات البیانات ألغراض البحث واألغراض المشروعة  خدمات الشرطة االحتفاظ ببیانات مصنفة وغیر ُمحّدِ
 األخرى.

والخصوصیة في بریتش كولومبیا لیشمل التحقیق   المعلوماتینبغي للمدعي العام أن یوّسع نطاق سلطة وقدرة مكتب مفوض  .7
في الشكاوى أو المخاوف المتعلّقة بجمع أو استخدام أو الكشف عن البیانات التي یغطیھا معیار بیانات ممارسات الشرطة  

 اإلقلیمیة. 

 التفتیش في الشوارع
"استیقاف الشرطة لألشخاص" (أو  6.2شرطة اإلقلیمیة، ینبغي لوزارة السالمة العامة والمحامي العام تعدیل معیار ممارسات ال  .8

المعاییر الالحقة المتعلقة باستیقاف الشرطة لألشخاص) للحد من ممارسة السلطة التقدیریة، وضمان المساءلة عن تصرفات 
 مذّكرة من ھذه التقاریر.  47الشرطة، وضمان جمع المعلومات ألغراض المساءلة فقط، على النحو الُمفصَّل في 

ینبغي لوزارة السالمة العامة والمحامي العام تنفیذ معیار غیر منحاز لممارسات الشرطة خاص باالستیقاف المروري. ینبغي  .9
أن یتناول ھذا المعیار صراحةً إجراء االستیقاف المروري دون تحیز من خالل مطالبة جمیع دوائر خدمات الشرطة بسیاسة 

 ارسات الشرطة االستباقیة مثل نقاط التفتیش الخاصة بفحص نسبة الكحول في الدم.تقلّل من سلطة الضباط التقدیریة في مم

 إنھاء مھّمات الشرطة 
ینبغي أن تعمل حكومة بریتش كولومبیا مع جمیع المستویات الحكومیة، بما في ذلك حكومات السكان األصلیین والحكومة  .10

ة توجیھ تمویل میزانیات الشرطة، واالستثمار في الخدمات، التي الفیدرالیة وحكومات المقاطعات والبلدیات، لوضع إطاٍر إلعاد
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یقودھا المدنیون، لألشخاص الذین یعانون من مشكالت الصحة النفسیة وتعاطي المخدرات والتشّرد، وغیر ذلك من التحدیات 
 ائیة. التي یمكن تلبیتھا من خالل زیادة تقدیم الخدمات االجتماعیة بدالً من االستجابة للعدالة الجن

لضمان انخراط الشرطة في االستجابة   911ینبغي لوزارة السالمة العامة والمحامي العام تكییف خدمات رقم الطوارئ  .11
لألشخاص الذین یعانون من أزمة متعلّقة بالصحة النفسیة كمالذ أخیر فقط، ولیس كأول المستجیبین االفتراضیین. ھناك مزیٌد 

 التقاریر.  من ھذه 58من التفاصیل في صفحة رقم 

ینبغي أن تقوم حكومة بریتش كولومبیا باستثمارات كبیرة، في خدمات الصحة النفسیة وتعاطي المخدرات، تحت قیادة مدنیة   .12
 (أي بقیادة وكاالت مجتمعیة ال الشرطة أو السلطات الصحیة) بما في ذلك:

الصحة النفسیة، والممرضین،  إنشاء مراكز لالستجابة العاجلة یعمل بھا فرق متعددة التخصصات تضم أطباء  •
واألخصائیین االجتماعیین، والعاملین من األقران، الذین یمكنھم تقدیم الدعم واالحتضان الذي یمتد إلى ما ھو أبعد 

 من النموذج الطبي للتشخیص والعالج.  

یدي العَوز للدعم  زیادة االستثمارات في المساكن الخاصة بالرعایة المعقّدة، وعالج تعاطي المخدرات، لألشخاص شد •
 من ھذه التقاریر.  58في مجال الصحة النفسیة وتعاطي المخدرات. ھناك مزیٌد من التفاصیل في صفحة رقم 

ینبغي لحكومة بریتش كولومبیا أن تعالج التقاطع بین ممارسات الشرطة والتشّرد والصحة النفسیة وتعاطي المخدرات عند  .13
 وضع استراتیجیة المقاطعة للتشرد. 

) ما لم تتمكن من إثبات وجود حاجة لھذه البرامج،  SLOیجب على مجالس المدارس إنھاء برامج مسؤول ارتباط المدارس (  .14
وتكون الحاجة قائمة على األدلة وال یمكن تلبیتھا من خالل وسیلة أخرى. یجب على مجالس المدارس، عند إجراء ھذا التقییم، 

سؤول ارتباط المدارس على السكان األصلیین وأصحاب البشرة السوداء وغیرھم من أن ترّكز على أثر البرامج المستمّرة لم
 الطالب.

ینبغي إعادة تعیین أدوار مسؤول ارتباط المدارس النفسیة واالجتماعیة والتعلیمیة على المدنیین ذوي الخبرة في التدریب وقیادة   .15
االعتداء  مكافحةو، والممارسة العالمة بالصدمات النفسیة، األنشطة الال منھجیة األخرى، وتقدیم المشورة لألطفال والشباب

الجنسي، والتثقیف بشأن تعاطي المخدرات، ومكافحة التنّمر. ینبغي إعادة توجیھ األموال والموارد التي كانت ستذھب لمسؤول 
 ارتباط المدارس إلى المدنیین ألداء ھذه األدوار.

 مساءلة الشرطة
ن توفّر تمویالً لبرامج التأیید القانوني، بما في ذلك المساعدة القانونیة، لتقدیم المشورة وتمثیل ینبغي لوزارة النائب العام أ .16

الملكیة الكندیة   الخیالة األشخاص الواردین في الشكاوى أو التحقیقات من قِبل لجنة المراجعة والشكاوى المدنیة لشرطة
)CRCC) ومكتب التحقیقات المستقلة ،(IIO شكاوى الشرطة في بریتش كولومبیا ()، ومكتب مفّوضOPCC  ومحكمة حقوق ،(

 اإلنسان في بریتش كولومبیا. 

ینبغي لوزارة السالمة العامة والمحامي العام وضع خطة وجدول زمني لتحقیق ھدف إضفاء الطابع المدني الكامل على مكتب  .17
 التحقیقات المستقّلة في أقرب وقت ممكن. 

لشرطة خطةً وجدوالً زمنیًا لتحقیق ھدف إضفاء الطابع المدني الكامل على المكتب في ینبغي أن یضع مكتب مفّوض شكاوى ا .18
 أقرب وقت ممكن.

ینبغي لوزارة السالمة العامة والمحامي العام وضَع خطة وجدول زمني لمطالبة لجنة المراجعة والشكاوى المدنیة للشرطة  .19
یا)، للتحّرك نحو ھدف إضفاء الطابع المدني الكامل في أقرب وقت الملكیة الكندیة، (عند الرد على الشكاوى في بریتش كولومب

 ممكن. 

الملكیة الكندیة لسلطة مكتب مفّوض شكاوى  الخیالة ینبغي لوزارة السالمة العامة والمحامي العام ضمان إما أن تخضع شرطة .20
الشرطة، على النحو الذي أوصت بھ لجنة التحقیق في ممارسات الشرطة في بریتش كولومبیا، أو أن تجري مواءمة القانون 

 وعملیات الشكاوى المتعلقة بمكتب مفّوض شكاوى الشرطة ولجنة المراجعة والشكاوى المدنیة للشرطة الملكیة الكندیة. 
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غي لوزارة السالمة العامة والمحامي العام توسیع تفویض مكتب مفّوض شكاوى الشرطة لتمكینھ من التحقیق في الشكاوى ینب .21
بنفسھ، أو تحمل المسؤولیة عن أي تحقیق، أو إحالة الشكاوى إلى مكتب التحقیقات المستقّلة للتحقیق فیھا. إذا جرى توسیع  

 ید موظفي المكتب بالتدریب الالزم.تفویض مكتب مفّوض شكاوى الشرطة، یجب تزو

) من "قانون  t.4) (2(74ینبغي لوزارة السالمة العامة والمحامي العام استخدام سلطتھا في وضع األنظمة بموجب الفقرة  .22
الشرطة" لتوسیع تفویض مكتب التحقیقات المستقّلة على الفور لتشمل التحقیقات في االعتداء الجنسي. إذا جرى توسیع سلطة 

 التحقیقات المستقّلة، یجب على محققي المكتب بناء الخبرة في دینامیات العنف القائم على نوع الجنس. مكتب

ینبغي اعتماد التوصیات التي قدمتھا "خدمات دعم النساء الالتي یتعرضّن للضرب" إلى اللجنة البرلمانیة الخاصة بإصالح  .23
مة بإجراء تقییم شامل الستجابات الشرطة للعنف المنزلي واالعتداء  قانون الشرطة في بریتش كولومبیا من أجل أن تقوم الحكو

 الجنسي.

ینبغي للنائب العام أن یتخذ خطوات لتعدیل "مدونة حقوق اإلنسان" في بریتش كولومبیا لتشمل الحالة االجتماعیة وھویة السكان   .24
 األصلیین كأسباب محمیة.

شرطة للمجتمعات المحلیة التي تخدمھا، وتحدیًدا للمجتمعات المحلیة التي  ینبغي تعدیل "قانون الشرطة" لضمان تمثیل مجالس ال .25
 تتأثر أكثر من غیرھا بممارسات الشرطة، بما في ذلك عن طریق مطالبة كل مجالس الشرطة بتمثیل السكان األصلیین.

ریتش كولومبیا إلنشاء مجالس أو الملكیة الكندیة في بالخیالة ینبغي لوزارة السالمة العامة والمحامي العام العمل مع شرطة  .26
 مجالس محلیة للشرطة المدنیة في مناطق مختلفة من المقاطعة. 

ینبغي لوزارة السالمة العامة والمحامي العام وضع شروط إضافیة لإلبالغ العام لمجالس الشرطة لتحسین شفافیة ومساءلة  .27
 مجالس الشرطة. 

قویة وممّولة جیًدا للشرطة المدنیة للسكان األصلیین (أو فروًعا داخل  ینبغي لحكومة بریتش كولومبیا أن تنشئ ھیئة رقابة  .28
ھیئات رقابة مدنیة معترف بھا رسمیًا وذات سمعة طیبة داخل الوالیة القضائیة)، والتي یجب أن تشمل تمثیل نساء وفتیات 

انیة، بما في ذلك الخلفیات الثقافیة الشعوب األصلیین ومجموعة المیم/المثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنس
المتنوعة للسكان األصلیین، على النحو الذي دعا إلیھ التقریر النھائي للتحقیق في نساء وفتیات السكان األصلیین المفقودات 

حة رقم والمقتوالت. وینبغي أن تتمتع ھیئة الرقابة المدنیة للسكان األصلیین بالصالحیات الواردة بمزید من التفصیل في صف
  من ھذه التقاریر. 71

وإلى أن تُنشئ حكومة المقاطعة ھیئات رقابة مدنیة للسكان األصلیین، ینبغي تعیین مراقب مدني لكل تحقیق في حادث یؤدي  .29
 إلى وفاة شخص من السكان األصلیین أو أذیتھ أذیة بالغة. على الحكومة إزالة أیة حواجز أمام المشاركة الفعالة لھذه الھیئات.

 -اسم حقوق اإلنسان والمساواة والسالمة والعدالة، تحث مفوضة حقوق اإلنسان اللجنة الدائمة المختارة المعنیة بإصالح قانون الشرطة ب
على اعتماد ھذه التوصیات إلى جانب المذكرات الھامة التي قّدمھا كثیرون آخرون، وعدم اإلحجام عن إعادة   -ثم حكومة بریتش كولومبیا 

 شرطة في مقاطعتنا. رسم دور ال 
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