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"نحن ال نستطیع التعامل مع ما ال نعرفھ. إنھا دعوة للمعرفة.  ال یمكننا صنع 
التغییر بدون أن نبني أوال أسس عالقة قائمة على  االحترام. إنھا دعوة لكي 
یعمل المجتمع جنبا إلى جنب في إطار شراكة ھادفة. لقد حان وقت االلتزام 

والقمع في جمیع أنحاء بریتش كولومبیا بالتصدي للعنصریة الممنھجة 
 "والتحول من الكالم إلى التغییر الحقیقي. إنھا دعوة للفعل

  كولومبیا بریتش  في اإلنسان حقوق مفوض جوفندر، كاساري-                                                                     
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 ملخص تنفیذي 
 

 ۱۹1-كوفیدجائحة  خاللعن تسریحھم أو تقلیل ساعات عملھم  الكندیین السودالمائة من ب 56أبلغ نحو 
  2األساسیة كولومبیا یمكنھم الوصول لخدمات اإلنترنت بریتش المائة فقط من مجتمعات السكان األصلیین فيب 25

والعابرین والعابرات جنسیاً وثنائي الجنس، بالمائة من الشباب المشردین ھم من مجتمعات المیم (المثلیین والمثلیات  40أكثر من 
  3وغیر الغیریین وأقلیات جندریة وجنسیة أخرى

 

 أصبحت البیانات القویة متاحة من خالل المعلومات المصنفة

دي ، من خالل تسلیط الضوء على ممارسات عدم المساواة الممنھجة في مجتمعنا. ویمكن أن یؤیمكن أن تؤدي البیانات إلى تغییر إیجابي
 مما یؤدي إلى اإلضرار بالفرد والجماعة. للمجتمعاتإساءة استخدام نفس البیانات أو تجمیعھا بشكل منقوص إلى تكریس النظرة السلبیة 

ف المعلومات على أساس المجموعة یلمعلومات، على سبیل المثال یمكن تصنمن افرعیة زودنا بتفاصیل ھي بیانات تالمصنفة   البیانات
یمیل األشخاص إلى تقدیم ھذا  وقد   . لفئات الدیموغرافیةاھذه الفئات أحیانًا  یطلق على . لمستوى التعلیميالجنس أو المھنة أو االعرقیة أو 

ھذه وعادة ال یتم الكشف عن مصدر  . طلب منھم تعریف أنفسھم فیما یتعلق بھذه الفئات أو غیرھات بیاناتالنوع من البیانات من خالل است
في التحلیل  ھذه البیانات وتستخدم  -من المعلومات الشخصیة مثل االسم أو تاریخ المیالد  أي یتم تجریدھا –أو إخفاء محدداتھا المعلومات 
عن عدم المصنفة  یانات یمكن أن تكشف الب ع المعلومات معًا،یتجمیتم من خاللھا التي  ،البیانات المجمعةنقیض من على  . اإلحصائي
 .4العالقات بین الفئاتعن المساواة و

كولومبیا ومفوض  بریتش مفوض حقوق اإلنسان فيبدعوة كل من ان ججون ھوررئیس وزراء المقاطعة  قام، 2020یونیو  16في 
صلیین وغیرھا العرق والسكان األعلى أساس المصنفة مع البیانات ج ةسیاسخاصة بعن تطویر مبادرة بالغھما المعلومات والخصوصیة إل

 تضمنل الشھرین الماضیین الدعوة وأجرینا مشروًعا بحثیًا خالقبلنا  . منھجةالم من أجل التصدي للعنصریة من البیانات المصنفة
 . مجتمعیة ومراجعة شاملة لألدبیات وتحلیل للسیاسةات استشار

، الذي اقترحھ جوین فیلیبس من المجلس القبلي إلقلیم  "منظور الجدة"لتي تستند إلى ع البیانات المصنفة ایجمتھذا التقریر إطاًرا للنا یقدم 
أھمیة  على بصفة أساسیة ھذا النھج  ویرتكز. بیانات السكان األصلیین في بریتش كولومبیا ادارةكوتونایا، والذي یعد من رواد مبادرة 

 : العالقة

من  البیانات  تفعلھجمیعا لنؤمن بھا فیما یتعلق بما تمت تھیئتنا عمل بعقلیة األخ األكبر التي أن تال ترغب في السكان األصلیین حكومات  إن"
 ".  نحن بحاجة إلى أن نعرف ألننا نھتم. منظور الجدة خالل من العملنا في رغبتأقرب ل إنھ تصور -لناأج

) سیاق والھدفوفقاً للیتم استخدامھا (  أداةمجرد  مصنفة البیانات الإن 5 . ھدفوالإلجراء بین األدوات وا ھامإطاًرا یحدد الفرق ال نقوم بتطبیق
 . وتحقیق العدالة ممنھجینمن الحد من العنصریة والقمع ال الغرضتدعم  إجراءات  یصحبھاویجب أن 

العدید من تؤكد حیث  ،الھدف بصورة جیدةوفي إحداث أذى، إذا لم یتم توضیح وتحدید اإلجراءات  مصنفةالبیانات الستزداد خطورة تسبب 
یمكن أن یُسھم في تكریس عدم عدم المساواة دون تغییر ھیكلي الخاصة ببیانات عن المحددات االجتماعیة على أن جمع  األصوات

 

1Canadian Civic Engagement Council and Innovative Research Group, 2020.-African  
2Union of BC Indian Chiefs, 2020.  
3other , Spirited-, TwoQueer, refers to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender 2S+True Colors United, 2020. LGBTQ 

gender and sexual minorities. 
4Right to Education, 2017.   
5Kenzie, August 10, 2020.  cMeeting with Kwame M  
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كل من ل المحاور األساسیة نتبعھا بوصف، ھذا التقریر من خالل مصنفةومخاطر البیانات الفوائد خذ في االعتبار  بعد األو8,7,6 . المساواة
 . المخاطر خفیفتو ائدةمن أجل تحقیق الفوذلك  ھدفوال اإلجراءات

 ، نحن نقیسنحن ال نقیس العرق": وكما قال جوین فیلیبس . خطر التركیز على الشيء الخطأ سنواجھبدون ھذا النھج، ونشیر إلى أنھ 
 "العرقأساس توضیح ذلك عند الحدیث عن البیانات القائمة على  فالعنصریة ھي فشل أنظمة، لذا وجب . العنصریة

 : بإیجاز، یأتي اإلطار على النحو التالي

 علیھاوالحفاظ  المساواة غرس بذوروالممنھجین القضاء على العنصریة والقمع  : ھدفال •
 المجتمعیة االدارةعالقة محترمة ترتكز على  : إلجراءاتا •
 )ھدفإذا كان ذلك مناسبًا لتحقیق ال( المصنفة البیانات الدیموغرافیة  : األداة •

ع البیانات  یجمتفي جمیع مراحل فعال، بشكل ، المھمشةوالجماعات المجتمعات من خاللھا تشارك التي  عملیة العالقة المحترمة،إن 
ف ( بناء عالقة محترمة بشأن توصیات للحكومة المبادئ ولذا تشكل ال حیویاً،أمًرا  ، تُعدوتخزینھا واستخدامھا وتوزیعھا مصنفةال ھذه تُعرَّ

مع منظور  إلى الرعایة تحكمتحول من الال ویتماشى ھذا. األكبر من ھذا التقریرلجزء ) ا9منعكسةو تبادلیةولة وئومسھامة نھا العالقة على أ
 . الجدة

لالستبیانات  د معدالت االستجابة یزاتت : عالقات مجتمعیة إیجابیةمن أجل التركیز على ھناك أھداف ملموسة وعملیة إضافةً إلى ذلك 
 فرصة، مرحلة رصد النتائجي مما یتیح ف ،في تصمیم وتطویر جمع البیانات المصنفةالمستھدفة مجتمعات ال ةشاركمعند  الدیموغرافیة

دعم العمل صعوبات في التسلطیة غالباً ما تجد في حین أن النماذج األبویة  ،بشكل أسرع لتبني حلول ستھدفةلموالجماعات اجتمعات للم
 . برامجھاب

حث بشكل  نحن بحاجة للب . تغییر األنظمةبجل تغییر العالقة یعُ أن استطالعات الرأي على العدید من المشاركین في یؤكد عالوة على ذلك، 
 . فرق مختلف إلحداث

 توصیات
 قانون بیانات مكافحة التمییز

في   فعالبشكل  وأصواتھم ھملضمان إدراج احتیاجات ینمھمشالركز على بناء عالقات محترمة مع مجتمعات تنوصي بتطویر تشریعات 
األولویات والمخاطر في مشاریع لتحدید  ةجاھزین أعضاء المجتمع ھم األفضل إ. استخدامھا والكشف عنھاجمع البیانات ومثل عملیات 

 . الخاصةشئون حیاتھم خبراء في  ، وذلك بوصفھمجمع البیانات المحتملة

وبالرغم  . والمجتمع الفردالواقع على  والتصدي للضرر األخذ في االعتبار، ھاتصنیفلمصنفة واستخدامھا وع البیانات ایجمتعند من المھم 
إال ، من خالل حمایة الخصوصیة الفردیة الفرديواألذى للتخفیف من الضرر  ُصمم ولومبیابریتش كاإلطار التشریعي الحالي في من أن 

المتعلق بتجمیع البیانات المصنفة واستخدامھا وتصنیفھا، ضرر أو األذي المجتمعات بشكل كاٍف من ال یأخذ في االعتبار أو یحمي أنھ ال
الضرر  وضعمن خالل الدعوة إلى للمعالجة توصیاتنا ھذه الفجوة  طرحت10 ."المصلحة العامة"إلى وبشكل محدود فقط  حیث یشیر
كما ندعو إلى  . التعاون مع المجتمعاتوالعدالة بحث مسؤول وداعم للمساواة بب للقیامالتزام  خلقوبعین االعتبار بشكل فعال المجتمعي 

 . ة الشخصیةللتحدیات الحدیثة للخصوصی تحدیث إجراءات الحمایة ضد الضرر الفردي استجابةً 

 

6Smith, 1999.  
72019. , Boilevin et al.  
8 2020., Black Public Health Collective  
9Thinking the Four Rs,” 2020.-Thira, Sharon. “July 28th, Note on Theory in Progress, Re  

10See for example FIPPA, ss 25 and 35(1)(b).  
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البیانات  تصنیف ع واستخدام ویجمتالذي من شأنھ أن یشرع  قانون بیانات مناھضة التمییزبإعداد مشروع الحكومة  تقومنوصي بأن 
مكتب مفوض حقوق كل من بالتشاور مع  ھذا القانون صي بأن تقوم الحكومة بتطویركما نو . رافیة من أجل التغییر االجتماعيغالدیمو

 . بریتش كولومبیاومكتب مفوض المعلومات والخصوصیة في  بریتش كولومبیااإلنسان في 

تغییر من أجل ، والذي تم وضعھ اإلنسان في بریتش كولومبیا في دعم قانون حقوق قانون بیانات مناھضة التمییزیتمثل الغرض من 
إلى   إضافةً . 11"المرتبطة بالتمییز المحظور بموجب ھذا القانونستمرة وم المساواة المأنماط عد ید وانھاءتحد"، بما في ذلك منظمھیكلي 

الحالة االجتماعیة إن 13 . وإعالن حقوق الشعوب األصلیة 12 رستراتیجیة الحد من الفقاأغراض قانون ھذا القانون أیضاً خدم یأن ، یجب ذلك
اإلنسان في بریتش كولومبیا، لكن البیانات  قانون حقوقإطار غیر محمیین حالیًا في  واالنتماء لعرقیة السكان األصلیین) أو الفقر( 

 14. والقضاء علیھا" لعدم المساواة المرتبطة بالتمییز ستمرةاألنماط الم"لتحدید  ھامةافیة المتعلقة بھذه المناطق غرالدیمو

لتقییم بأكملھا الحكومة  داخل یتم تطبیقھاأداة تحلیلیة ك، جنسئم على الحلیل القاالحكومة للت قانون بیانات مناھضة التمییز كذلك تبني دعمیس
جنسیاً مع مراعاة العوامل  متباینینات متنوعة من نساء ورجال واشخاص اآلثار المتفاوتة للسیاسات والبرامج والمبادرات على مجموع

 15 . إلعاقةوالدخل والعمر واصل االجتماعیة والدیموغرافیة المتقاطعة مثل العرق واأل

مایة الكشف حبرنامج ویقدم النھج الخاص ب. بریتش كولومبیاالموجود في  على برنامج ابتكار البیاناتقانون بیانات مناھضة التمییز  عتمدی
ً نموذج فیما یُعد ھذا البرنامج . یجب أن ینعكس في التشریعات والممارسة إطاًرا قویًا ،الھیئات العامة من خاللعن البیانات الدیموغرافیة   ا

أو   الجنسانیةمثل  ،حتمل أن تكون حساسةمن معلومات یُ بالمواضیع المتعلقة بالمساواة، ال سیما تلك التي تتض عنیةلتحلیل البیانات الم اً جید
بیانات تعریف ال توجد ( ا بیانات مخفى ھویة مصدرھیتعامل مع  حیث أنھ أو العرق أو تعاطي المخدرات أو التشرد ) النوع( دریة الجن

من مخاطر یزید المشھد التكنولوجي الیوم ف  . المعلومات الشخصیة التي یتعامل بھا معبنفس مستوى السریة ) شخصیة مثل االسم والعنوان
مع االتجاه برنامج الیتماشى نھج لذا ، بالشخص من جدید یة حقیقیة لربط البیانات ھناك إمكان ،بعبارة أخرى -المجردةإعادة تحدید البیانات 

 معامالت األمانیطبق نموذج فھو  . المعلومات الشخصیة المجردة وكذلكالسائد في تشریعات الخصوصیة للتحرك نحو حمایة البیانات 
  .المخرجاتو، اإلعداداتوالبیانات، و ات،عوالمشرواألشخاص، أمن : وتشملللخصوصیة المعترف بھ دولیًا كإطار  ةالخمس

تضمن أحكاًما یویجب أن الكشف عنھا واستخدامھا والمصنفة إطار لجمع البیانات الدیموغرافیة  بوضع التمییز مناھضة بیانات قانون سیقوم
 : التالي توضح

معامالت األمان  بما في ذلك نموذج  ،الخاص ببریتش كولومبیاتماشى حمایة الخصوصیة مع مبادئ برنامج ابتكار البیانات  •
وبیانات التعریف الشخصیة واستكمال تقییمات تأثیر الخصوصیة مع مراعاة كاملة لألضرار  الًمجردةوحمایة البیانات  الخمسة،

 . المحتملة على األفراد والمجتمع
 

دعم تقریر المصیر ل ) عالقة أمة ألمةعلى أساس القائم ( البیانات مع مؤسسات وحكومات السكان األصلیین  ادارةتطویر نموذج  •
 . والسیادة

 
أعضاء المجتمعات المضطھدة ھ عضویتتتضمن أن یتعین   17ة التخاذ قرارات تعاونیة مع الحكوم16 إنشاء مجلس إدارة المجتمع  •

، الجنسنوع مثل البیانات القائمة على العرق، والشعوب األصلیة، و  -والتي سیتم جمع البیانات الخاصة بھا  ممنھجبشكل 
بما في  التحكم بالبیانات وادارتھا في تطویر نموذج سیشارك ھذا المجلسفیما . اتناھذا النھج تقاطع ھویاتنا وحی دعمیو . واإلعاقة

 . ذلك االتفاقیات الخاصة بمشاركة المعلومات
 

 

11Human Rights Code, s. 3(d).  
12.Poverty Reduction Strategy Act, S.B.C. 2018, c. 40  
13Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, S.B.C. 2019.  

14Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, S.B.C. 2019.  
15Government of British Columbia.  
16: Bailey et al., 2020. GAP framework-Based on the model defined within the E  
17Collaborate.Mandating government engagement on the right of the IAP2 spectrum:   
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بما في ذلك الدعم الفردي اإلضافي عند الضرورة للمشاركة  ،توفیر الدعم األساسي لھذا المجلسل بیانات المجتمععامة لمانة أ •
 . المالیة واللوجستیة والتكنولوجیة لمواجھة المعوقاتالفعالة 

 
 ). أدناهالتفاصیل انظر ( الواسعة مع المجتمعات مشاركتھوضع معاییر البیانات على النحو المحدد من قبل مجلس إدارة المجتمع و •

 

تقییم الشكاوى أو المخاوف بشأن جمع أو استخدام أو الكشف  ض المعلومات والخصوصیةمكتب مفو یضاف إلى اختصاصات •
 . ھذا التشریعتضمنھا عن البیانات التي ی

 

وسیشمل ذلك تدریب موظفي  . برنامج تدریب وتعلیم شامل لنفیذ تبیانات مناھضة التمییز یجب أن یجري  وبالتزامن مع بدء العمل بقانون
ائدة  لزیادة الوعي بفالنطاق عامة واسعة وتعلیم  حملة تثقیف، كما سیشمل إدارة وتحلیل استطالعات البیانات الدیموغرافیةالقطاع العام على 

 . البیاناتالخاصة بمبادرات تلك الحمایة الخصوصیة المرتبطة بجھود تعزیز جمع البیانات المصنفة و

 معاییر البیانات 
خاصة  توفیر إرشادات من أجل تفویًضا لتطویر معاییر البیانات  المقترح بیانات مناھضة التمییزیتضمن قانون شار إلیھ أعاله، كما ھو مُ و
التي یجب أن  لمساواة والعدالة تأثیر اب خاصةتضمن عملیة تقییم لیإطار عمل لمعاییر البیانات ھذه،  وعلیھ نوصي بوضع  . جمع البیاناتب

 وضعمن المشروع، و الغرضتحدید : شتمل ھذا اإلطار على ثالثة مكوناتحیث ی . مشروع البیانات حتى تتم الموافقة علیھ یستوفیھا
 یلي ذلك وجوب إدراج ). والكشف عنھا ھاع البیانات واستخدامیمتج( مع المجتمع  األداة، وتحدید نطاق وحدود ماحترتقوم على االإجراءات 

یخص عالقة  مقبولة ومالئمة فیماتوفیر آلیة مساءلة  من أجل مشاركة المعلومات لالتقییم في اتفاقیة  نحو أداة ستجابات الخاصة بالمشروعاال
 . المجتمعب المشروع

 

 عاجلة مستھدفة فرص
المستمر فیما فقد ألحق الصمت . األرقام ھامة.18 ھناك مسؤولیة للتحرك في حال أن یؤدي فقدان البیانات إلى خسائر في األرواح البشریة

قائمة وبناء عالقات  أنيأھمیة التمدى بینما شدد المشاركون على  . یخص البیانات أذًى وضرراً بالمجتمعات األكثر اضطھادًا بشكل ممنھج
ً أن تنقذ یمكن أن یعرقل اإلجراءات التي من شأنھ التركیز المفرط على البحث كذلك على أن  فقد أكدواعلى االحترام،   ل قیامفي حا أرواحا

 . وآنیةمخاطر وحلول واضحة  بتحدید المجتمعات 

إلى   التي تسعىمشاریع فیما یخص ال على بیانات المجتمع وادارتھااالشراف اإلطار التشریعي لدعم  وضعبینما تعمل الحكومة على و
، الرعایة الصحیة: المجاالتفي ھذه لمصنفة ، نوصي بأن تبدأ الحكومة على الفور في جمع البیانات الدیموغرافیة اوالمساواةالعدالة 

وتنمیة األطفال  قائم على نوع الجنسالعنف الوالتعلیم؛ والحد من الفقر؛ لعقلیة؛ وممارسات الشرطة؛ واإلجراءات التأدیبیة؛ والصحة او
 . واألسرة

 

 

 

18bes the See Caught in the Middle, a report from the Representative for Children and Youth which descri 
circumstances surrounding the death of a young person. The collection of data on ethnicity could have helped in 
this situation and is one of the recommendations: https://rcybc.ca/wp-content/uploads/2019/12/rcy-caught-in-

the-middle_nov2019-webversion.pdf  

https://rcybc.ca/wp-content/uploads/2019/12/rcy-caught-in-the-middle_nov2019-webversion.pdf
https://rcybc.ca/wp-content/uploads/2019/12/rcy-caught-in-the-middle_nov2019-webversion.pdf
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 الخطوات التالیة
ذات شأن وبالغة االھمیة  بقدرة  مصنفةالبیانات الدیموغرافیة التتمتع في حین  . قدر ھائل من خبراء المجتمع خالل ھذا المشروعبلقد تعلمنا 

 . الفردي والمجتمعيواألذي فیما یتعلق بالضرر  بالغة، إال أن ھناك مخاطر إلى سیاسة إیجابیة تقودناوعدم المساواة الممنھج الكشف عن  في
التمییز ومعاییر البیانات المرتبطة بھ   مناھضةقانون بیانات كل من یجب أن یتضمن ، تجنب المخاطرنھذه الفوائد و ولكي نصل إلى

وسة لجمع من خالل توفیر طرق عملیة وملم ولیس للتحكم أو السیطرة، وذلكرعایة ال كنوع من الدارة البیانات والتحكم بھا" منظور الجدة"
 . الكشف عنھاالبیانات واستخدامھا و

بالفائدة على ھذه  ھذا التقریر  ودنأمل أن یع، التي زودتنا بھامعرفة الو لمجتمعات في الوقتالذي أظھرتھ لنا ا لسخاءلامتنانًا وفي النھایة، و
 جمع البیانات الدیموغرافیة المصنفةعملیة  لنموذج ادارة جدیدة من شأنھا ان تضمن وتحميفیر إطار عمل المجتمعات من خالل تو

 . اھالكشف عنواستخدامھا و

ً عمل للنتطلع و للمجلس التشریعيالفرصة لتقدیم ھذه التوصیات  نتھز ن اآلن وفي  لمواطني بریتش كولومبیالضمان حمایة حقوق اإلنسان  معا
 . المستقبل

 المصادر
 bchumanrights.ca/datacollectionمنظور الجدة : جمع البیانات المصنفة في بریتش كولومبیا : على التقریر بالكامللالطالع 

 bchumanrights.ca  مكتب مفوض حقوق اإلنسان في بریتش كولومبیالمعلومات أكثر عن 

 facebook.com/HumanRights4BC  وعلى الفیس بوك   HumanRights4BC@تابعونا على تویتر ألخبار حقوق اإلنسان 

 .HumanRights4BC@ وانستجرام

https://bchumanrights.ca/datacollection/
http://www.bchumanrights.ca/
https://twitter.com/humanrights4BC
https://www.facebook.com/humanrights4BC/
https://www.instagram.com/humanrights4bc/
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Vancouver, BC V6C 3E1

1-844-922-6472 | info@bchumanrights.ca

@humanrights4bc
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