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مالحظات حقوق بشر برای   تر است: برابری ایمن 
  - اصالحات پلیسی در بریتیش کلمبیا  

 خالصھ جامع 
2021|    بیانیھ   نوامبر  

 bchumanrights.ca/SCORPAکامل (بھ زبان انگلیسی) بھ آدرس زیر مراجعھ کنید:  بیانیھجھت دسترسی بھ 

  نھ بھ طور انحصاری، بھ پایان رسیده است و ، بھ ویژهنژادپرستی سیستماتیک در اقدامات پلیسوجود زمان بحث در مورد اینکھ آیا 
  اکنون زمان عمل کردن است. .استمردم بومی و سیاه پوست در بریتیش کلمبیا  روی یا خیر فرارسیده، چراکھ تأثیرات آن

ھای خود را بھ اشتراک گذاشتھ و اند، پیوستھ داستانآمیز پلیس قرار گرفتھھا تحت تأثیر منفی اقدامات تبعیضجوامعی کھ مدت
تجزیھ  گذاری بریتیش کلمبیا.مجلس قانوندر ) SCORPA( سیقانون پلکمیتھ ویژه اصالح  مقابل اند، از جملھ درخواستار تغییر شده

کامل   بیانیھمربوط بھ  Bدر سوری، دانکن و پرنس جورج (بھ پیوست  RCMPھای ادارات پلیس ونکوور و نلسون و  و تحلیل داده 
 کند:تأیید می گویند رامیجوامع   ھاستکھ مدت مراجعھ کنید) آنچھ 

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

 بیش از حد حضور دارند.

مردم بومی،   برند.اینکھ بخش زیادی از فعالیت پلیس مربوط بھ افرادی است کھ از مشکالت سالمت روان رنج می •
ھای قضایی بیش از حد در این نوع برخوردھای پلیس حضور  نیز در بسیاری از حوزه آسیاغرب  پوست و عرب/سیاه

 دارند.

ھای قضایی در بیشتر حوزهاینکھ، در حالی کھ زنان عموماً در آمارھای حوادث دستگیری/اتھام پذیر حضور کمتری دارند،  •
آمار دستگیری بھ طور فاحش یا بھ طور قابل توجھی بیش از حد حضور  در زنان بومی مورد بررسی در بریتیش کلمبیا، 

 بھ عنوان مثال، در بسیاری از موارد، میزان دستگیری آنھا بیشتر از مردان سفیدپوست است. دارند.

ً بومی،  ھا منجر بھ جرم انگاری بیش از حد افرادنژادپرستی سیستماتیک در بسیاری از سیستمکھ از آنجایی بھ   سیاھپوست یا  بعضا
ً و ھای نژادی لزوماً این نابرابری ،شودمی حاشیھ رانده شده صرف نظر از تالقی  .عمال پلیسی نیستنتیجھ سوگیری در خود اَ  صرفا

موظف ھستند کھ بھ طور فعال با  -در سیستم قضایی و در سراسر دولت  مجریاندر کنار سایر  -عوامل، نیروھای پلیس 
ھای  ھا ھمانطور کھ در تجزیھ و تحلیل داده گذارد (و سایر گروهکھ بر مردم بومی و سیاه پوستان تأثیر می میکاسیستھای نابرابری

 توضیح داده شده است) مقابلھ کنند.  ]Wortely[ پروفسور ورتلی

برای   -با بھبود برابری  -و بھبود ایمنی  میکابھ منظور کاھش نژادپرستی سیست کمیسیونر حقوق بشر بریتیش کلمبیا   ،ھابیانیھ در این 
 .کندھای پلیسی در بریتیش کلمبیا را توصیھ میمردم بریتیش کلمبیا اصالح طیفی از فعالیت

 :دھیممیھای زیر را برای اصالح پلیس بر اساس چھار فرض کلیدی ارائھ ما توصیھ

https://bchumanrights.ca/SCORPA
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بھ این  مھاجرین تازهاینکھ امور پلیسی در این کشور ریشھ در احکام استعماری برای کنترل مردم بومی بھ منظور آوردن   •
 سرزمین دارد 

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

، عدالت برای ایمنی ھ عبارت دیگربکند، یا بھ جای محافظت از جوامع، آنھا را تضعیف می آمیزاینکھ امور پلیسی تبعیض •
 جوامع ضروری است

 اینکھ اصالحات پلیسی ھم ممکن و ھم ضروری است •

 است: یھا نقطھ شروعی برای دستیابی بھ عدالت در امور پلیس این توصیھ 

 بومی  انتحقق تعھدات بریتیش کلمبیا در قبال مردم
 ھمکاری کند.  قانون پلیسدولت بریتیش کلمبیا باید با مردم بومی بر مبنای دولت بھ دولت در اصالحات قانونی . ۱

 مشارکت داشتھ باشند.  قانون پلیسای را فراھم کند تا مردم بومی بتوانند در اصالح دولت بریتیش کلمبیا باید بودجھ . ۲

 ھای تجزیھ یافتھداده
انجام دھند تا صراحتاً بھ پلیس اجازه  قانون پلیسعمومی و معاون دادستان باید اقداماتی را برای اصالح  وزیر امنیت. ۳

 آوری کند.جمع یھای سیستماتیک در امور پلیسداده شود تا اطالعات جمعیتی و نژادی را بھ منظور رسیدگی بھ تبعیض

ھای بومی استفاده از مدل حاکمیت داده تا را ملزم کردهرئیس خدمات پلیس  وزیر امنیت عمومی و معاون دادستان باید. ۴
ھای ھا ایجاد شده است برای توسعھ و نظارت بر استانداردھای دادهکند و با ھیئت حاکمیت جوامع کھ بر اساس قانون داده

 پلیسی تجزیھ یافتھ ھمکاری کند.

کند کھ با جوامع تعامل داشتھ باشد وامع، کمیسیونر بھ رئیس خدمات پلیس توصیھ میبا تعلیق ایجاد یک ھیئت حاکمیت ج. ۵
مخصوص   قانون پلیس s.40(1)(a.1)(vii) ماده ھای بومی برای توسعھ استانداردھای تحتو از مدل حاکمیت داده 

 پلیسی تجزیھ یافتھ استفاده کند.  ھایآوری، استفاده و افشای دادهجمع

ھای استانی را با مشورت با ھیئت حاکمیت ھای حفظ دادهبرنامھ جدول وزارت امنیت عمومی و معاون دادستان باید. ۶
جامعھ قبل از ایجاد یک ھیئت حاکمیت جوامع) ایجاد کند و تمام خدمات پلیس را ملزم کند کھ جوامع (یا از طریق مشارکت 

 ی تجزیھ یافتھ و شناسایی نشده را در انبارھای داده برای تحقیقات و سایر اھداف قانونی نگھداری کنند. ھاداده 

تا   گسترش دادهدادستان کل باید مأموریت و ظرفیت دفتر کمیسیونر اطالعات و حریم خصوصی برای بریتیش کلمبیا را . ۷
را ھای پلیسی استانی ھای تحت پوشش استاندارد دادهآوری، استفاده یا افشای دادهدر مورد جمع ھابررسی شکایات یا نگرانی

 . شود شامل

 خیابانی  ھایبازرسی 
(یا استانداردھای متعاقب   ۶.۲پلیس  ھایایستوزارت امنیت عمومی و معاون دادستان باید استاندارد پلیس استانی، . ۸

، از پاسخگویی در قبال اقدامات پلیس اطمینان حاصل دادهعمال اختیار را کاھش مربوط بھ ایست پلیس) را اصالح کند تا اِ 
شرح داده شده است،   بیانیھاین  ۴۷ صفحھ اطالعات فقط برای اھداف پاسخگویی، ھمانطور کھ درکھ  شوندن ئطممو  کرده

 شود.جمع آوری می

ھای ترافیکی را اجرا  طرفانھ مخصوص ایستوزارت امنیت عمومی و معاون دادستان باید یک استاندارد پلیسی بی. ۹
ھ داشتن خط  ھای ترافیکی بدون جانبداری و الزام تمام خدمات پلیس باین استاندارد باید صراحتاً بھ اجرای ایست کنند.
 ھای تست الکل را بھ حداقل برساند.عمال امور پلیسی پیشگیرانھ مانند ایست در اِ ای بپردازد کھ اختیار افسران مشی
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 رفع تکلیف پلیس
 و ردهبومی، فدرال، استانی و شھری ھمکاری ک  ھایدولت بریتیش کلمبیا باید با تمام سطوح دولت از جملھ دولت .۱۰

خدمات تحت رھبری غیرنظامی برای افرادی کھ  رویو را تغییر داده بودجھ پلیس  تأمین مالیمسیر  تاایجاد کنند چارچوبی 
بھ  تواند بکھ گذاری کرده سرمایھکنند ھا را تجربھ میھای مصرف مواد، بی خانمانی و سایر چالشسالمت روان و بحران

 .رضایت ایجاد کننداز طریق افزایش ارائھ خدمات اجتماعی  ،عدالت کیفری  فراخواندنجای 

در واکنش بھ  را اصالح کنند تا اطمینان حاصل شود کھ   ۱-۱-۹وزارت امنیت عمومی و معاون دادستان باید خدمات . ۱۱
بھ عنوان آخرین راه چاره و نھ بھ عنوان نیروھای امداد و پلیس فقط کنند افرادی کھ بحران سالمت روان را تجربھ می

 آمده است. بیانیھاین  ۵۸جزئیات بیشتر در صفحھ  .شود فرض درگیر نجات اولیھ پیش 

(بھ عنوان مثال، توسط   دولت بریتیش کلمبیا باید در خدمات بھداشت روان و مصرف مواد تحت رھبری غیرنظامیان. ۱۲
 گذاری کند، از جملھ:بھ جای پلیس یا مقامات بھداشتی) سرمایھ جامعھ محورھای آژانس

ای کھ شامل پزشکان سالمت روان، پرستاران، مددکاران  ھای چند رشتھتیمایجاد مراکز واکنش فوری با کارکنان  •
ای را ارائھ دھند کھ فراتر از مدل پزشکی تشخیص توانند حمایت گستردهشوند کھ میمیکارکنان ھمتا اجتماعی و 

 و درمان است.

سالمت روان   دارایو درمان مصرف مواد برای افرادی مراقبت  ینومسک ھایمجتمعگذاری در افزایش سرمایھ •
 آمده است.  بیانیھاین  ۵۸جزئیات بیشتر در صفحھ  مصرف مواد.نیازمند شدید و 

خانمانی، سالمت وجھ مشترک امور پلیسی، بی خانمانیھنگام توسعھ استراتژی استانی بیدولت بریتیش کلمبیا باید . ۱۳
 .نظر بگیرددر را روان و مصرف مواد 

) پایان دھند، مگر اینکھ بتوانند نیاز مبتنی بر SLOھای افسر رابط مدرسھ (ھای آموزش و پرورش باید بھ برنامھ اداره. ۱۴
ھای آموزش و پرورش در انجام این ارزیابی، اداره شود. دیگر برآورده نمی ھایاز راهھا آن بھ کھ نیاز نشان دھندشواھد 

 آموزان متمرکز کنند.پوست و سایر دانشھای بومی، سیاهرا بر جمعیت SLOھای باید تأثیر ادامھ برنامھ

در مربیگری و ھدایت  تخصیص داد کھ یباید بھ افراد غیرنظامیرا ھا SLOھای روانی اجتماعی و آموزشی نقش. ۱۵
  تعارض، پیشگیری از روحی شدید ضربھھای فوق برنامھ، مشاوره کودکان و نوجوانان، اعمال آگاھی از سایر فعالیت

ھای و منابعی کھ از جھات دیگر بھ برنامھ مالی وجوه .دارند تجربھجنسی، آموزش مصرف مواد و پیشگیری از قلدری 
SLO ھا بھ سمت غیرنظامیان ھدایت شود. یابد باید برای انجام این نقشاختصاص می 

 مسئولیت پلیس
ھای حمایت حقوقی، از جملھ کمک حقوقی بودجھ تامین کند تا مشاوره و وکالت وزارت دادگستری کل باید برای برنامھ. ۱۶

، دفتر  RCMP (CRCC)در شکایات یا تحقیقات توسط کمیسیون بررسی و شکایات غیرنظامی برای  برای افراد درگیر
) و دادگاه حقوق بشر بریتیش کلمبیا فراھم OPCC، دفتر کمیسیون شکایات پلیس بریتیش کلمبیا ()IIO(تحقیقات مستقل 

 آورد. 

یک برنامھ و جدول زمانی برای دستیابی بھ ھدف  در اسرع وقت دادستان بایدوزارت امنیت عمومی و معاون . ۱۷
 ایجاد کنند. IIOغیرنظامی کامل  

۱۸ .OPCC  یک برنامھ و جدول زمانی برای دستیابی بھ ھدف غیرنظامی کردن کامل در اسرع وقت  بایدOPCC  ایجاد
 کند.

(ھنگام  CRCCیک برنامھ و جدول زمانی ایجاد کند تا در اسرع وقت وزارت امنیت عمومی و معاون دادستان باید . ۱۹
 بھ سمت ھدف غیرنظامی کردن کامل حرکت کند. پاسخگویی بھ شکایات بریتیش کلمبیا) را ملزم کند
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پلیس در   ھمانطور کھ کمیسیون تحقیق در موردتا د وزارت امنیت عمومی و معاون دادستان باید اطمینان حاصل کنن. ۲۰
ت ا شکای یا اینکھ قانون و فرآیندگیرد، بقرار  OPCCی قضایی تحت حوزه RCMPیا  ،کندبریتیش کلمبیا توصیھ می

 شوند.ھماھنگ با ھم   CRCCو  OPCCبرای 

بتواند خود شکایات را  OPCCتا  دادهرا گسترش  OPCCعمومی و معاون دادستان باید اختیارات وزارت امنیت . ۲۱
اگر اختیارات  ارجاع دھد. IIOیا شکایات را برای بررسی بھ  گرفتھ، مسئولیت ھرگونھ تحقیق را بر عھده کردهبررسی 
OPCC  گسترش یابد، بھ کارکنانOPCC ھای الزم داده شود.باید آموزش 

 قانون پلیس .t.4(s)(2(74نظیم مقررات خود در ماده وزارت امنیت عمومی و معاون دادستان باید از اختیارات ت. ۲۲
گسترش  IIOاگر اختیارات  جنسی گسترش دھد. تعارضاترا برای گنجاندن تحقیقات  IIOاستفاده کند تا فوراً اختیارات 

 روی پویایی خشونت مبتنی بر جنسیت ایجاد کنند.  باید تخصص خود را IIOیابد، بازرسان 

برای دولت برای انجام یک ارزیابی   SCORPAھای ارائھ شده توسط خدمات حمایت از زنان آسیب دیده بھ توصیھ. ۲۳
 جنسی باید اتخاذ شود. تعارضاتھای پلیس بھ خشونت خانگی و جامع از پاسخ

اقداماتی را برای اصالح قانون حقوق بشر بریتیش کلمبیا انجام دھد تا شرایط اجتماعی و ھویت بومی دادستان کل باید . ۲۴
 ھای حفاظت شده در بر گیرد. عنوان زمینھرا بھ

  ،کنندباید اصالح شود تا اطمینان حاصل شود کھ ادارات پلیس نماینده جوامعی ھستند کھ بھ آنھا خدمت می  قانون پلیس. ۲۵
ه  نمایندیک لزم بھ داشتن ماداره پلیس ھر بھ عالوه . گیرندبھ ویژه جوامعی کھ بھ طور نامتناسبی تحت تأثیر پلیس قرار می

 .باشد  بومی از مردمان

ھا یا شوراھای پلیس  در بریتیش کلمبیا برای ایجاد ھیئت  RCMPوزارت امنیت عمومی و معاون دادستان باید با . ۲۶
 غیرنظامی محلی برای مناطق مختلف استان ھمکاری کند.

مومی بیشتری را برای ادارات پلیس ایجاد کند تا دھی عوزارت امنیت عمومی و معاون دادستان باید الزامات گزارش. ۲۷
 شفافیت و پاسخگویی اداره پلیس را بھبود بخشد.

ھایی در نھادھای دولت بریتیش کلمبیا باید یک نھاد نظارتی پلیس غیرنظامی بومی قوی و با بودجھ مناسب (یا شعبھ. ۲۸
درخواست گزارش نھایی تحقیق درباره زنان و  مطابق نظارتی معتبر غیرنظامی در یک حوزه قضایی) ایجاد کند کھ 

بومی،  ]LGBTQ2SAI+ھای [دگرباش باید شامل نمایندگانی از زنان، دختران و ،دختران بومی مفقود شده و کشتھ شده
نھاد نظارتی بومیان غیرنظامی باید دارای اختیاراتی باشد کھ با جزئیات  .ھای فرھنگی مختلف بومی باشدپیشینھ متشکل از

 ذکر شده است. بیانیھاین  ۷۱بیشتر در صفحھ  

ای کھ ، باید برای ھر تحقیق در مورد حادثھدولت استانی توسطنھادھای نظارتی بومیان غیرنظامی  تشکیل تا زمان. ۲۹
سر راه  ھر مانعی کھ دولت باید  منجر بھ مرگ یا آسیب جدی بھ یک فرد بومی شود، یک ناظر غیرنظامی تعیین شود.

 آنھا وجود دارد را برطرف کند. ثر ؤم مشارکت 

و متعاقباً از دولت  – قانون پلیسبھ نام حقوق بشر، برابری، ایمنی و عدالت، کمیسیونر حقوق بشر از کمیتھ دائمی منتخب اصالح 
و از بازنگری مجدد نقش پلیس در   هدرکاتخاذ ھا را این توصیھو متعدد مھم  ھاییھبیاندیگر در کنار خواھد کھ می –بریتیش کلمبیا 

 خود ابایی نداشتھ باشد. استان 
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