ﺑراﺑری اﯾﻣنﺗر اﺳت :ﻣﻼﺣظﺎت ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑرای
اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻠﯾﺳﯽ در ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ -
ﺧﻼﺻﮫ ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ | ﻧواﻣﺑر 2021
ﺟﮭت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐﺎﻣل )ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( ﺑﮫ آدرس زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾدbchumanrights.ca/SCORPA :
زﻣﺎن ﺑﺣث در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ وﺟود ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ در اﻗداﻣﺎت ﭘﻠﯾس ،ﺑﮫ وﯾژه و ﻧﮫ ﺑﮫ طور اﻧﺣﺻﺎری ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت
ﯾﺎ ﺧﯾر ﻓرارﺳﯾده ،ﭼراﮐﮫ ﺗﺄﺛﯾرات آن روی ﻣردم ﺑوﻣﯽ و ﺳﯾﺎه ﭘوﺳت در ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ اﺳت .اﮐﻧون زﻣﺎن ﻋﻣل ﮐردن اﺳت.
ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﻣدتھﺎ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻧﻔﯽ اﻗداﻣﺎت ﺗﺑﻌﯾضآﻣﯾز ﭘﻠﯾس ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ،ﭘﯾوﺳﺗﮫ داﺳﺗﺎنھﺎی ﺧود را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ و
ﺧواﺳﺗﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﺷدهاﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﻣﯾﺗﮫ وﯾژه اﺻﻼح ﻗﺎﻧون ﭘﻠﯾس ) (SCORPAدر ﻣﺟﻠس ﻗﺎﻧونﮔذاری ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ .ﺗﺟزﯾﮫ
و ﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎی ادارات ﭘﻠﯾس وﻧﮑوور و ﻧﻠﺳون و  RCMPدر ﺳوری ،داﻧﮑن و ﭘرﻧس ﺟورج )ﺑﮫ ﭘﯾوﺳت  Bﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐﺎﻣل
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد( آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣدتھﺎﺳت ﺟواﻣﻊ ﻣﯽﮔوﯾﻧد را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد:
•

اﯾﻧﮑﮫ اﻓراد ﺑوﻣﯽ و ﺳﯾﺎھﭘوﺳت ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣوزه ﻗﺿﺎﯾﯽ ،در آﻣﺎر ﺣوادث دﺳﺗﮕﯾری/اﺗﮭﺎم ﭘذﯾر ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻓﺎﺣش ﯾﺎ ﺑﮫ طور
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﯾش از ﺣد ﺣﺿور دارﻧد .ﻣردم اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﺗﺑﺎر و ﻋرب/ﻏرب آﺳﯾﺎ ﻧﯾز در ﺑﺳﯾﺎری از ﺣوزه ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﭘﻠﯾس
ﺑﯾش از ﺣد ﺣﺿور دارﻧد.

•

اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧش زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭘﻠﯾس ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ از ﻣﺷﮑﻼت ﺳﻼﻣت روان رﻧﺞ ﻣﯽﺑرﻧد .ﻣردم ﺑوﻣﯽ،
ﺳﯾﺎهﭘوﺳت و ﻋرب /ﻏرب آﺳﯾﺎ ﻧﯾز در ﺑﺳﯾﺎری از ﺣوزهھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﯾش از ﺣد در اﯾن ﻧوع ﺑرﺧوردھﺎی ﭘﻠﯾس ﺣﺿور
دارﻧد.

•

اﯾﻧﮑﮫ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ زﻧﺎن ﻋﻣوﻣﺎ ً در آﻣﺎرھﺎی ﺣوادث دﺳﺗﮕﯾری/اﺗﮭﺎم ﭘذﯾر ﺣﺿور ﮐﻣﺗری دارﻧد ،در ﺑﯾﺷﺗر ﺣوزهھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ
ﻣورد ﺑررﺳﯽ در ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ،زﻧﺎن ﺑوﻣﯽ در آﻣﺎر دﺳﺗﮕﯾری ﺑﮫ طور ﻓﺎﺣش ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﯾش از ﺣد ﺣﺿور
دارﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ،ﻣﯾزان دﺳﺗﮕﯾری آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﻣردان ﺳﻔﯾدﭘوﺳت اﺳت.

از آﻧﺟﺎﯾﯽﮐﮫ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ در ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﯾﺳﺗمھﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺟرم اﻧﮕﺎری ﺑﯾش از ﺣد اﻓراد ﺑوﻣﯽ ،ﺳﯾﺎھﭘوﺳت ﯾﺎ ﺑﻌﺿﺎ ً ﺑﮫ
ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده ﺷده ﻣﯽﺷود ،اﯾن ﻧﺎﺑراﺑریھﺎی ﻧژادی ﻟزوﻣﺎ ً و ﺻرﻓﺎ ً ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳوﮔﯾری در ﺧود ا َﻋﻣﺎل ﭘﻠﯾﺳﯽ ﻧﯾﺳت .ﺻرف ﻧظر از ﺗﻼﻗﯽ
ﻋواﻣل ،ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾس  -در ﮐﻧﺎر ﺳﺎﯾر ﻣﺟرﯾﺎن در ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺿﺎﯾﯽ و در ﺳراﺳر دوﻟت  -ﻣوظف ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻓﻌﺎل ﺑﺎ
ﻧﺎﺑراﺑریھﺎی ﺳﯾﺳﺗﺎﻣﯾﮏ ﮐﮫ ﺑر ﻣردم ﺑوﻣﯽ و ﺳﯾﺎه ﭘوﺳﺗﺎن ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد )و ﺳﺎﯾر ﮔروهھﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎی
ﭘروﻓﺳور ورﺗﻠﯽ ] [Wortelyﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت( ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧد.
در اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫھﺎ ،ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎھش ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﺳﯾﺳﺗﺎﻣﯾﮏ و ﺑﮭﺑود اﯾﻣﻧﯽ  -ﺑﺎ ﺑﮭﺑود ﺑراﺑری  -ﺑرای
ﻣردم ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ اﺻﻼح طﯾﻔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﭘﻠﯾﺳﯽ در ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ را ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی زﯾر را ﺑرای اﺻﻼح ﭘﻠﯾس ﺑر اﺳﺎس ﭼﮭﺎر ﻓرض ﮐﻠﯾدی اراﺋﮫ ﻣﯽدھﯾم:

bchumanrights.ca

536-999 Canada Place, Vancouver, BC V6C 3E1
info@bchumanrights.ca | 1 844 922 6472

•

اﯾﻧﮑﮫ اﻣور ﭘﻠﯾﺳﯽ در اﯾن ﮐﺷور رﯾﺷﮫ در اﺣﮑﺎم اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﻣردم ﺑوﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور آوردن ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺗﺎزه ﺑﮫ اﯾن
ﺳرزﻣﯾن دارد

•

اﯾﻧﮑﮫ ھدف اوﻟﯾﮫ اﻣور ﭘﻠﯾﺳﯽ ارﺗﻘﺎء و ﺣﻔﺎظت از اﯾﻣﻧﯽ ﺟواﻣﻊ اﺳت

•

اﯾﻧﮑﮫ اﻣور ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺗﺑﻌﯾضآﻣﯾز ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺣﺎﻓظت از ﺟواﻣﻊ ،آﻧﮭﺎ را ﺗﺿﻌﯾف ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،ﻋداﻟت ﺑرای اﯾﻣﻧﯽ
ﺟواﻣﻊ ﺿروری اﺳت

•

اﯾﻧﮑﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻠﯾﺳﯽ ھم ﻣﻣﮑن و ھم ﺿروری اﺳت

اﯾن ﺗوﺻﯾﮫھﺎ ﻧﻘطﮫ ﺷروﻋﯽ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻋداﻟت در اﻣور ﭘﻠﯾﺳﯽ اﺳت:

ﺗﺣﻘﻖ ﺗﻌﮭدات ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ در ﻗﺑﺎل ﻣردﻣﺎن ﺑوﻣﯽ

 .۱دوﻟت ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣردم ﺑوﻣﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی دوﻟت ﺑﮫ دوﻟت در اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗﺎﻧون ﭘﻠﯾس ھﻣﮑﺎری ﮐﻧد.
 .۲دوﻟت ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑودﺟﮫای را ﻓراھم ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣردم ﺑوﻣﯽ ﺑﺗواﻧﻧد در اﺻﻼح ﻗﺎﻧون ﭘﻠﯾس ﻣﺷﺎرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

دادهھﺎی ﺗﺟزﯾﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ

 .۳وزﯾر اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻌﺎون دادﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﺑرای اﺻﻼح ﻗﺎﻧون ﭘﻠﯾس اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺗﺎ ﺻراﺣﺗﺎ ً ﺑﮫ ﭘﻠﯾس اﺟﺎزه
داده ﺷود ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ و ﻧژادی را ﺑﮫ ﻣﻧظور رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﺑﻌﯾضھﺎی ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ در اﻣور ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺟﻣﻊآوری ﮐﻧد.
 .۴وزﯾر اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻌﺎون دادﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد رﺋﯾس ﺧدﻣﺎت ﭘﻠﯾس را ﻣﻠزم ﮐرده ﺗﺎ از ﻣدل ﺣﺎﮐﻣﯾت دادهھﺎی ﺑوﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده
ﮐﻧد و ﺑﺎ ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟواﻣﻊ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون دادهھﺎ اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ و ﻧظﺎرت ﺑر اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی دادهھﺎی
ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺗﺟزﯾﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﻣﮑﺎری ﮐﻧد.
 .۵ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯾﻖ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟواﻣﻊ ،ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر ﺑﮫ رﺋﯾس ﺧدﻣﺎت ﭘﻠﯾس ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟواﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
و از ﻣدل ﺣﺎﮐﻣﯾت دادهھﺎی ﺑوﻣﯽ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺗﺣت ﻣﺎده ) s.40(1)(a.1)(viiﻗﺎﻧون ﭘﻠﯾس ﻣﺧﺻوص
ﺟﻣﻊآوری ،اﺳﺗﻔﺎده و اﻓﺷﺎی دادهھﺎی ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺗﺟزﯾﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
 .۶وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻌﺎون دادﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺟدول ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺣﻔظ دادهھﺎی اﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﺷورت ﺑﺎ ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﯾت
ﺟواﻣﻊ )ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻣﺷﺎرﮐت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺑل از اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟواﻣﻊ( اﯾﺟﺎد ﮐﻧد و ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﺎت ﭘﻠﯾس را ﻣﻠزم ﮐﻧد ﮐﮫ
دادهھﺎی ﺗﺟزﯾﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺷده را در اﻧﺑﺎرھﺎی داده ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺳﺎﯾر اھداف ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﻧد.
 .۷دادﺳﺗﺎن ﮐل ﺑﺎﯾد ﻣﺄﻣورﯾت و ظرﻓﯾت دﻓﺗر ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر اطﻼﻋﺎت و ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ را ﮔﺳﺗرش داده ﺗﺎ
ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽھﺎ در ﻣورد ﺟﻣﻊآوری ،اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ اﻓﺷﺎی دادهھﺎی ﺗﺣت ﭘوﺷش اﺳﺗﺎﻧدارد دادهھﺎی ﭘﻠﯾﺳﯽ اﺳﺗﺎﻧﯽ را
ﺷﺎﻣل ﺷود.

ﺑﺎزرﺳﯽھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ

 .۸وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻌﺎون دادﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد اﺳﺗﺎﻧدارد ﭘﻠﯾس اﺳﺗﺎﻧﯽ ،اﯾﺳتھﺎی ﭘﻠﯾس ) ۶.۲ﯾﺎ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣﺗﻌﺎﻗب
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﺳت ﭘﻠﯾس( را اﺻﻼح ﮐﻧد ﺗﺎ اِﻋﻣﺎل اﺧﺗﯾﺎر را ﮐﺎھش داده ،از ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ در ﻗﺑﺎل اﻗداﻣﺎت ﭘﻠﯾس اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل
ﮐرده و ﻣطﻣﺋن ﺷوﻧد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻓﻘط ﺑرای اھداف ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﮫ  ۴۷اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺷرح داده ﺷده اﺳت،
ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽﺷود.
 .۹وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻌﺎون دادﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﯾﮏ اﺳﺗﺎﻧدارد ﭘﻠﯾﺳﯽ ﺑﯽطرﻓﺎﻧﮫ ﻣﺧﺻوص اﯾﺳتھﺎی ﺗراﻓﯾﮑﯽ را اﺟرا
ﮐﻧﻧد .اﯾن اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﺎﯾد ﺻراﺣﺗﺎ ً ﺑﮫ اﺟرای اﯾﺳتھﺎی ﺗراﻓﯾﮑﯽ ﺑدون ﺟﺎﻧﺑداری و اﻟزام ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﺎت ﭘﻠﯾس ﺑﮫ داﺷﺗن ﺧط
ﻣﺷﯽای ﺑﭘردازد ﮐﮫ اﺧﺗﯾﺎر اﻓﺳران در اِﻋﻣﺎل اﻣور ﭘﻠﯾﺳﯽ ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﯾﺳتھﺎی ﺗﺳت اﻟﮑل را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧد.
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رﻓﻊ ﺗﮑﻠﯾف ﭘﻠﯾس

 .۱۰دوﻟت ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺳطوح دوﻟت از ﺟﻣﻠﮫ دوﻟتھﺎی ﺑوﻣﯽ ،ﻓدرال ،اﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺷﮭری ھﻣﮑﺎری ﮐرده و
ﭼﺎرﭼوﺑﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﺳﯾر ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﺑودﺟﮫ ﭘﻠﯾس را ﺗﻐﯾﯾر داده و روی ﺧدﻣﺎت ﺗﺣت رھﺑری ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ
ﺳﻼﻣت روان و ﺑﺣرانھﺎی ﻣﺻرف ﻣواد ،ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾر ﭼﺎﻟشھﺎ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﮐرده ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ
ﺟﺎی ﻓراﺧواﻧدن ﻋداﻟت ﮐﯾﻔری ،از طرﯾﻖ اﻓزاﯾش اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ رﺿﺎﯾت اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد.

 .۱۱وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻌﺎون دادﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺧدﻣﺎت  ۱-۱-۹را اﺻﻼح ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ در واﮐﻧش ﺑﮫ
اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺣران ﺳﻼﻣت روان را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﭘﻠﯾس ﻓﻘط ﺑﮫ ﻋﻧوان آﺧرﯾن راه ﭼﺎره و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾروھﺎی اﻣداد و
ﻧﺟﺎت اوﻟﯾﮫ ﭘﯾشﻓرض درﮔﯾر ﺷود .ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﺻﻔﺣﮫ  ۵۸اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ آﻣده اﺳت.
 .۱۲دوﻟت ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺑﺎﯾد در ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷت روان و ﻣﺻرف ﻣواد ﺗﺣت رھﺑری ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺗوﺳط
آژاﻧسھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣور ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﻠﯾس ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ( ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﮐﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ:
•

اﯾﺟﺎد ﻣراﮐز واﮐﻧش ﻓوری ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗﯾمھﺎی ﭼﻧد رﺷﺗﮫای ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﭘزﺷﮑﺎن ﺳﻼﻣت روان ،ﭘرﺳﺗﺎران ،ﻣددﮐﺎران
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ھﻣﺗﺎ ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺣﻣﺎﯾت ﮔﺳﺗردهای را اراﺋﮫ دھﻧد ﮐﮫ ﻓراﺗر از ﻣدل ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﺷﺧﯾص
و درﻣﺎن اﺳت.

•

اﻓزاﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری در ﻣﺟﺗﻣﻊھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻣراﻗﺑت و درﻣﺎن ﻣﺻرف ﻣواد ﺑرای اﻓرادی دارای ﺳﻼﻣت روان
ﺷدﯾد و ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﺻرف ﻣواد .ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﺻﻔﺣﮫ  ۵۸اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ آﻣده اﺳت.

 .۱۳دوﻟت ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم ﺗوﺳﻌﮫ اﺳﺗراﺗژی اﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ وﺟﮫ ﻣﺷﺗرک اﻣور ﭘﻠﯾﺳﯽ ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﻼﻣت
روان و ﻣﺻرف ﻣواد را در ﻧظر ﺑﮕﯾرد.
 .۱۴ادارهھﺎی آﻣوزش و ﭘرورش ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﻓﺳر راﺑط ﻣدرﺳﮫ ) (SLOﭘﺎﯾﺎن دھﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻧﯾﺎز ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر
ﺷواھد ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آنھﺎ از راهھﺎی دﯾﮕر ﺑرآورده ﻧﻣﯽﺷود .در اﻧﺟﺎم اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ،ادارهھﺎی آﻣوزش و ﭘرورش
ﺑﺎﯾد ﺗﺄﺛﯾر اداﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی  SLOرا ﺑر ﺟﻣﻌﯾتھﺎی ﺑوﻣﯽ ،ﺳﯾﺎهﭘوﺳت و ﺳﺎﯾر داﻧشآﻣوزان ﻣﺗﻣرﮐز ﮐﻧﻧد.
 .۱۵ﻧﻘشھﺎی رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و آﻣوزﺷﯽ SLOھﺎ را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻓراد ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﯽ ﺗﺧﺻﯾص داد ﮐﮫ در ﻣرﺑﯾﮕری و ھداﯾت
ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻓوق ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﺷﺎوره ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ،اﻋﻣﺎل آﮔﺎھﯽ از ﺿرﺑﮫ ﺷدﯾد روﺣﯽ ،ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺗﻌﺎرض
ﺟﻧﺳﯽ ،آﻣوزش ﻣﺻرف ﻣواد و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻗﻠدری ﺗﺟرﺑﮫ دارﻧد .وﺟوه ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ از ﺟﮭﺎت دﯾﮕر ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی
 SLOاﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑد ﺑﺎﯾد ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﻧﻘشھﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ھداﯾت ﺷود.

ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘﻠﯾس

 .۱۶وزارت دادﮔﺳﺗری ﮐل ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺣﻣﺎﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﻣﮏ ﺣﻘوﻗﯽ ﺑودﺟﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﺎوره و وﮐﺎﻟت
ﺑرای اﻓراد درﮔﯾر در ﺷﮑﺎﯾﺎت ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای ) ،RCMP (CRCCدﻓﺗر
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺗﻘل ) ،(IIOدﻓﺗر ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺷﮑﺎﯾﺎت ﭘﻠﯾس ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ) (OPCCو دادﮔﺎه ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﻓراھم
آورد.
 .۱۷وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻌﺎون دادﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد در اﺳرع وﻗت ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھدف
ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣل  IIOاﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد.
 OPCC .۱۸ﺑﺎﯾد در اﺳرع وﻗت ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ھدف ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﮐردن ﮐﺎﻣل  OPCCاﯾﺟﺎد
ﮐﻧد.

 .۱۹وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻌﺎون دادﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد در اﺳرع وﻗت ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﺗﺎ ) CRCCھﻧﮕﺎم
ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ( را ﻣﻠزم ﮐﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت ھدف ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﮐردن ﮐﺎﻣل ﺣرﮐت ﮐﻧد.

3
bchumanrights.ca

536-999 Canada Place, Vancouver, BC V6C 3E1
info@bchumanrights.ca | 1 844 922 6472

 .۲۰وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻌﺎون دادﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗﺣﻘﯾﻖ در ﻣورد ﭘﻠﯾس در
ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﺎ  RCMPﺗﺣت ﺣوزهی ﻗﺿﺎﯾﯽ  OPCCﻗرار ﺑﮕﯾرد ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺎﻧون و ﻓرآﯾﻧد ﺷﮑﺎﯾﺎت
ﺑرای  OPCCو  CRCCﺑﺎ ھم ھﻣﺎھﻧﮓ ﺷوﻧد.
 .۲۱وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻌﺎون دادﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد اﺧﺗﯾﺎرات  OPCCرا ﮔﺳﺗرش داده ﺗﺎ  OPCCﺑﺗواﻧد ﺧود ﺷﮑﺎﯾﺎت را
ﺑررﺳﯽ ﮐرده ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺎت را ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺑﮫ  IIOارﺟﺎع دھد .اﮔر اﺧﺗﯾﺎرات
 OPCCﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد ،ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن  OPCCﺑﺎﯾد آﻣوزشھﺎی ﻻزم داده ﺷود.

 .۲۲وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻌﺎون دادﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد از اﺧﺗﯾﺎرات ﺗﻧظﯾم ﻣﻘررات ﺧود در ﻣﺎده  s.(t.4)(2)74ﻗﺎﻧون ﭘﻠﯾس

اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﺗﺎ ﻓورا ً اﺧﺗﯾﺎرات  IIOرا ﺑرای ﮔﻧﺟﺎﻧدن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺟﻧﺳﯽ ﮔﺳﺗرش دھد .اﮔر اﺧﺗﯾﺎرات  IIOﮔﺳﺗرش
ﯾﺎﺑد ،ﺑﺎزرﺳﺎن  IIOﺑﺎﯾد ﺗﺧﺻص ﺧود را روی ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﻧﺳﯾت اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد.

 .۲۳ﺗوﺻﯾﮫھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾت از زﻧﺎن آﺳﯾب دﯾده ﺑﮫ  SCORPAﺑرای دوﻟت ﺑرای اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺟﺎﻣﻊ از ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﭘﻠﯾس ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﯾد اﺗﺧﺎذ ﺷود.
 .۲۴دادﺳﺗﺎن ﮐل ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﺑرای اﺻﻼح ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ اﻧﺟﺎم دھد ﺗﺎ ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھوﯾت ﺑوﻣﯽ
را ﺑﮫﻋﻧوان زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﺣﻔﺎظت ﺷده در ﺑر ﮔﯾرد.
 .۲۵ﻗﺎﻧون ﭘﻠﯾس ﺑﺎﯾد اﺻﻼح ﺷود ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ادارات ﭘﻠﯾس ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺟواﻣﻌﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧدﻣت ﻣﯽﮐﻧﻧد،
ﺑﮫ وﯾژه ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳﺑﯽ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﭘﻠﯾس ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ھر اداره ﭘﻠﯾس ﻣﻠزم ﺑﮫ داﺷﺗن ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده
از ﻣردﻣﺎن ﺑوﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .۲۶وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻌﺎون دادﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ  RCMPدر ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺑرای اﯾﺟﺎد ھﯾﺋتھﺎ ﯾﺎ ﺷوراھﺎی ﭘﻠﯾس
ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﺎن ھﻣﮑﺎری ﮐﻧد.
 .۲۷وزارت اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻌﺎون دادﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد اﻟزاﻣﺎت ﮔزارشدھﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗری را ﺑرای ادارات ﭘﻠﯾس اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﺗﺎ
ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ اداره ﭘﻠﯾس را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد.
 .۲۸دوﻟت ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻧظﺎرﺗﯽ ﭘﻠﯾس ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﺑوﻣﯽ ﻗوی و ﺑﺎ ﺑودﺟﮫ ﻣﻧﺎﺳب )ﯾﺎ ﺷﻌﺑﮫھﺎﯾﯽ در ﻧﮭﺎدھﺎی
ﻧظﺎرﺗﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ در ﯾﮏ ﺣوزه ﻗﺿﺎﯾﯽ( اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ درﺧواﺳت ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺣﻘﯾﻖ درﺑﺎره زﻧﺎن و
دﺧﺗران ﺑوﻣﯽ ﻣﻔﻘود ﺷده و ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ،ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧﯽ از زﻧﺎن ،دﺧﺗران و دﮔرﺑﺎشھﺎی ] [LGBTQ2SAI+ﺑوﻣﯽ،
ﻣﺗﺷﮑل از ﭘﯾﺷﯾﻧﮫھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺑوﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻧﮭﺎد ﻧظﺎرﺗﯽ ﺑوﻣﯾﺎن ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾد دارای اﺧﺗﯾﺎراﺗﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت
ﺑﯾﺷﺗر در ﺻﻔﺣﮫ  ۷۱اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ذﮐر ﺷده اﺳت.
 .۲۹ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ﺑوﻣﯾﺎن ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﺗوﺳط دوﻟت اﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﯾد ﺑرای ھر ﺗﺣﻘﯾﻖ در ﻣورد ﺣﺎدﺛﮫای ﮐﮫ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣرگ ﯾﺎ آﺳﯾب ﺟدی ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﺑوﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮏ ﻧﺎظر ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷود .دوﻟت ﺑﺎﯾد ھر ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﮫ ﺳر راه
ﻣﺷﺎرﮐت ﻣؤﺛر آﻧﮭﺎ وﺟود دارد را ﺑرطرف ﮐﻧد.
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺑراﺑری ،اﯾﻣﻧﯽ و ﻋداﻟت ،ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر ﺣﻘوق ﺑﺷر از ﮐﻣﯾﺗﮫ داﺋﻣﯽ ﻣﻧﺗﺧب اﺻﻼح ﻗﺎﻧون ﭘﻠﯾس – و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ً از دوﻟت
ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ – ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر دﯾﮕر ﺑﯾﺎﻧﯾﮫھﺎی ﻣﮭم و ﻣﺗﻌدد اﯾن ﺗوﺻﯾﮫھﺎ را اﺗﺧﺎذ ﮐرده و از ﺑﺎزﻧﮕری ﻣﺟدد ﻧﻘش ﭘﻠﯾس در
اﺳﺗﺎن ﺧود اﺑﺎﯾﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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