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" ﻣﺎ در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ آن آﮔﺎه ﻧﯾﺳﺗﯾم ،ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻋﻣﻠﯽ
اﻧﺟﺎم دھﯾم .اﯾن ﻓراﺧواﻧﯽ ﺑرای ﮐﺳب آﮔﺎھﯽ اﺳت .ﻣﺎ
ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑدون آﻧﮑﮫ در اﺑﺗدا رواﺑط اﺣﺗرام آﻣﯾزی را ﭘﺎﯾﮫ
رﯾزی ﮐﻧﯾم ،ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ را ﺑوﺟود ﺑﯾﺎورﯾم .اﯾن ﯾﮏ ﻓراﺧواﻧﯽ
ﺟﮭت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺷﺗرک در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .اﯾﻧﮏ زﻣﺎن آن
رﺳﯾده ﮐﮫ ﺑﮫ ظﻠم و ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ در ﺳراﺳر
ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺑﭘردازﯾم و از ﺻﺣﺑت در اﯾن ﺑﺎره ﻋﺑور
ﮐرده و ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات واﻗﻌﯽ دﺳت ﺑﯾﺎﺑﯾم .اﯾن ﻓراﺧواﻧﯽ ﺑرای
ﻋﻣل اﺳت ﺑﮫ ﻋﻣل ﮐردن اﺳت".
 -ﺳﻔﯾر ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﺑﯽ ﺳﯽ ﮐﺳﺎری ﮔووﻧدر
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ﭼﮑﯾدۀ اﺟراﯾﯽ
ﺣدود  56در ﺻد از ﺳﯾﺎھﺎن ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ از اﺧراج ﺷدن و ﯾﺎ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺧود در زﻣﺎن ﺷﯾوع ﮐووﯾد19 -
1
ﮔزارش ﻣﯾدھﻧد
2
ﺗﻧﮭﺎ  25درﺻد ﺟواﻣﻊ ﺑوﻣﯽ در ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت اﺑﺗداﯾﯽ دﺳﺗرﺳﯽ دارﻧد
3
ﺑﯾش از  40در ﺻد از ﺟواﻧﺎن ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ  LGBTQ2S+ھﺳﺗﻧد
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗوی از طرﯾﻖ داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﮔردﯾده اﺳت.
اﯾن داده ھﺎ ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﮐردن ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ  ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﯾن داده ھﺎ در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طرﯾﻖ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرﻧد و ﯾﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﺷوﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎﻋث ﺗﻘوﯾت اﻧﮓ زدن ﺑﮫ ﺟواﻣﻊ و ﺳوق دادن
اﻓراد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺳوی آﺳﯾب ﮔردﻧد.
داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣورد زﯾر ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ ﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد وﺿﻌﯾت ﮔروه ھﺎی ﻗوﻣﯽ  ،ﺟﻧﺳﯾت ﺣرﻓﮫ و ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼت اراﺋﮫ
ﻣﯾدھد .در ﺑﻌﺿﯽ ﻣواﻗﻊ ﺑﮫ آن ﮔروه ﺑﻧدی ھﺎی ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود .اﻓراد ﻣﻌﻣوﻻ اﯾن ﻗﺑﯾل داده ھﺎ را از طرﯾﻖ ﻧظر ﺳﻧﺟﯽ ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ھوﯾت آﻧﺎﻧرا را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از اﯾن ﮔروه ھﺎ و ﯾﺎ دﺳﺗﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﻣورد ﺳوال ﻗرار ﻣﯾدھد ،اﺑراز ﻣﯾدارﻧد .ﭘس از آن ،اﯾن داده
ھﺎ  ،ﻣﻌﻣوﻻ ﺑدون ذﮐر ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن و ﺑدون داده ھﺎی ھوﯾﺗﯽ ﺷﺧص ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎم و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد -در ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی آﻣﺎری ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار
ﻣﯾﮕﯾرد .ﺑر ﺧﻼف داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﺷده ﮐﮫ داده ھﺎ را در ﮔروه ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻗرار ﻣﯾدھد ،داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎ و
4
رواﺑط ﺑﯾن ﮔروه ھﺎ را ﻧﺷﺎن دھد.
در ﺗﺎرﯾﺦ  16ژوﺋن  2020اﺳﺗﺎﻧدار ﺟﺎن ھورﮔﺎن از ﺳﻔﯾر ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﻧﯾز ﺳﻔﯾر اطﻼﻋﺎت و ﺣرﯾم ﺷﺧﺻﯽ دﻋوت ﺑﻌﻣل آورد ﺗﺎ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﻣﺑﺗﮑراﻧﮫ در راﺳﺗﺎی ﺟﻣﻊ آوری داده ھﺎ ی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻧژاد ،ﺑوﻣﯾﺎن و دﯾﮕر داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده ﺑرای
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ،اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎ اﯾن دﻋوت را ﭘذﯾرﻓﺗﯾم و ﯾﮏ ﭘروژۀ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ را در طول دو ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﺷﺎوره ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ و ﺑررﺳﯽ ﮔﺳﺗرده ادﺑﯾﺎت و ﺗﺣﻠﯾل ﺧط ﻣﺷﯽ ھﺎ را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد.
اﯾن ﮔزارش ﭼﮭﺎرﭼوﺑﯽ را ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده اراﺋﮫ ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس " دﯾدﮔﺎه ﻣﺎدر ﺑزرگ" ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮔوﺋن
ﻓﯾﻠﯾﭘس از اﻗوام ﮐﺗون اﮐﺳﺎ ) (Ktunaxa Nationﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده اﺳت ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮔردﯾده ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺳرآﻣد اﺑﺗﮑﺎر در طرز ادارۀ داده
ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻗوام اوﻟﯾﮫ در ﺑﯽ ﺳﯽ اﺳت .در اﺳﺎس ،اﯾن روﯾﮫ ﺑر اھﻣﯾت رواﺑط ﻣﺗﻣرﮐز ﺷده اﺳت:
" ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی اﻗوام اوﻟﯾﮫ ﺗﻣﺎﯾل ﻧدارﻧد ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ذھﻧﯾت ﺑرادر ﺑزرﮔﺗر ﻋﻣل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻣﺎ را وادارﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ داده ھﺎ ﺑر ﻣﺎ روا ﻣﯾدارﻧد،ﻣﯾﮑرده اﺳت  -ﺑﯾﺷﺗر ﺑر اﯾن ﻗرار اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم از دﯾدﮔﺎه ﻣﺎدر ﺑزرگ ﻧﺎﺷﯽ ﺷود .ﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم زﯾرا ﺑرای ﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت".
ﻣﺎ ﭼﮭﺎرﭼوﺑﯽ را ﺑﮑﺎر ﻣﯾﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﮭم ﺑﯾن اﺑزار ،ﻓرآﯾﻧدھﺎ و اھداف را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ
ھدف ﻣورد ﻧظر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود( و ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ ﻓرآﯾﻧد ﻧﯾل ﺑﮫ ﮐﺎھش ظﻠم و ﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
اﺑزار اﺳت ) ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺣﺗوا و
ِ
ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﻣراه ﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺑراﺑری ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
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ﺑدون ﯾﮏ ھدف و ﻓرآﯾﻧد روﺷن و واﺿﺢ ،ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری وﺟود دارد ﮐﮫ داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده آﺳﯾﺑﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد .ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺗﻔﻖ اﻟﻘول
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺎﺑراﺑری ﺑدون ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻣﯾﺗواﻧد ﻣوﺟب ﺗداوم ﻧﺎﺑراﺑری
ﺗﺎﮐﯾد دارﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﻊ آوری داده ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﺎﺧص ھﺎی
ِ

ﮔروه ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﻧو آوری ﺷورای ﻣﺷﺎرﮐت ﻣدﻧﯽ آﻓرﯾﻘﺎﺋﯽ ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽAfrican-Canadian Civic Engagement Council and Innovative Research Group, 2020.
اﺗﺣﺎدﯾﮥ ﺑﯽ ﺳﯽ اﯾﻧدﯾن ﭼﯾف Union of BC Indian Chiefs, 2020.2020
3
True Colors United, 2020. LGBTQ2S+ refers to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Two-Spirited, other gender and sexual minorities.
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ﺟنﺴﯿئ ،ﺗﺮا�ﺲ ،دو گﺎﻧﻪ رو� و د�ﮕﺮ اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﺟن� �ﺎ
اﺗﺤﺎد واﻗ� رﻧﮕﻬﺎ  ، 2020 ،ارﺟﺎع بﻪ ﻫﻢ ﺟنﺲ ﮔﺮ ئائ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ،دو
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ﺣﻖ آﻣوزش Right to Education, 2017. 2017
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ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﮐوام ﻣﮑﻧزی  10اوت Meeting with Kwame McKenzie, August 10, 2020. 2020
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ﮔردد 6, 7, 8.ﭘس از ﻟﺣﺎظ ﮐردن ﻣزاﯾﺎ و ﺧطرات داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده در اﯾن ﮔزارش ،ﻣﺎ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻓرآﯾﻧد و ھدف ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﻣزاﯾﺎ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧطرات ﻣﯾﭘردازﯾم.
ﺑدون ﭼﻧﯾن روﯾﮑردی ،ﺧطر ﺗﻣرﮐز ﺑر ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻏﻠط وﺟود دارد .آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﮔوﺋن ﻓﯾﻠﯾﭘس ﻣﯾﮕوﯾد ":ﻣﺎ ﻧژاد را ﻣﺣﮏ ﻧﻣﯾزﻧﯾم ﺑﻠﮑﮫ
ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ را ﻣﺣﮏ ﻣﯾزﻧﯾم .ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﺷﮑﺳت ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﻧﮕﺎم ﺻﺣﺑت در ﻣورد داده ھﺎی ﻧژاد ﺑﻧﯾﺎد ﺑﺎﯾد
ﺑوﺿوح ﻣورد ﺗﺎﮐﯾد ﻗرار ﮔﯾرد".
ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ اﯾن ﭼﮭﺎرﭼوب ﺑﻘرار زﯾر اﺳت:
•
•
•

ھدف :از ﺑﯾن ﺑردن ظﻠم وﻧژاد ﭘرﺳﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗروﯾﺞ آوردن و ﺣﻔظ ﺑراﺑری
ﻓرآﯾﻧد :رواﺑط اﺣﺗرام آﻣﯾزی ﮐﮫ در طرز ادارۀ ﺟﺎﻣﻌﮫ رﯾﺷﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺑزار :داده ھﺎی ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده )اﮔر ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدف ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد(

ﺟواﻣﻊ ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده ﺷده ﺑﺻورت ھدﻓﻣﻧد در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣراﺣل ﺟﻣﻊ آوری ،ذﺧﯾره  ،اﺳﺗﻔﺎده و ﺗوزﯾﻊ داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده
در ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ
ِ
دﺧﺎﻟت داده ﻣﯾﺷوﻧد ،ﻓرآﯾﻧد رواﺑط اﺣﺗرام آﻣﯾز اھﻣﯾت ﻓراواﻧﯽ ﻣﯾﺎﺑد و اﺻول و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑوﺟود آوردن اﯾن رواﺑط اﺣﺗرام
آﻣﯾز)ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻣرﺗﺑط ،ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ ،ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺗﻌرﯾف ﻣﯾﺷود( 9دراﺧﺗﯾﺎر دوﻟت ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد ،ﺑﺧش ﻋﻣده ای از اﯾن ﮔزارش را
در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد .اﯾن ﺗﺣوﻟﯽ اﺳت از ﮐﻧﺗرل ﮐردن ﺑﮫ اھﻣﯾت دادن ﮐﮫ ھﻣﺳو ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه ﻣﺎدر ﺑزرگ اﺳت.
ھﻣﭼﻧﯾن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اھداف واﻗﻌﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﻣرﮐزﯾت دادن ﺑﮫ رواﺑط اﺟﺗﻣﺎع وﺟود دارد :ﻧرخ ﭘﺎﺳﺧﮕوﺋﯽ ﺑﮫ آﻣﺎرھﺎی ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺟواﻣﻊ ﭘﺎﺳﺧﮕو در طراﺣﯽ و ﺗوﺳﻌﮥ داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده دﺧﺎﻟت داده ﻣﯾﺷوﻧد ،اﻓزاﯾش ﻣﯾﺎﺑد .در ﻣرﺣﻠﮥ ﺑﺎزدھﯽ ،اﯾن
اﻣرھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﭘذﯾرش راه ﺣﻠﮭﺎ ی ﺳرﯾﻌﺗر ﺗوﺳط ﺟواﻣﻊ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻟﮕوھﺎی ﭘدرﻣﺂﺑﺎﻧﮫ ﺑرای ﺗروﯾﺞ درک
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺧود ﺑﺎ ﻣﺷﮑل روﺑرو ھﺳﺗﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر آن ،ﺑﺳﯾﺎری از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣﺷﺎوره ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﯾد دارﻧد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر در رواﺑط ﺗﻐﯾﯾر در ﺳﯾﺳﺗم را ﺗﺳرﯾﻊ ﻣﯾﮑﻧد.
ﻻزم اﺳت ﺗﺣﻘﯾﻖ را ﺑﻧﺣوی دﯾﮕر اﻧﺟﺎم دھﯾم ﺗﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺎﺻل ﮔردد.

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ
ﻗﺎﻧون ﺿد ﺗﺑﻌﯾض ﺑودن داده ھﺎ
ﺗوﺻﯾﮥ ﻣﺎ ،ارﺗﻘﺎی ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی ﺟواﻣﻊ و ﺷﺎﻣل ﮐردن ﻧظرات آﻧﺎن ﺑﺻورت ھدﻓﻣﻧد در ﻓرآﯾﻧد ﺟﻣﻊ آوری،
اﺳﺗﻔﺎده و آﺷﮑﺎر ﮐردن اﯾن داده ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑررواﺑط اﺣﺗرام آﻣﯾز ﺑﺎ ﺟواﻣﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .اﻓراد ھر ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﻌﻧوان ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن زﻧدﮔﯽ ﺧود،ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ارﺟﺣﯾت ھﺎ و رﯾﺳﮏ ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﭘروژه ھﺎی ﺟﻣﻊ آوری داده ھﺎ ی ﺧود ،ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن
ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺟﮭز ھﺳﺗﻧد.
در ھﻧﮕﺎم ﺟﻣﻊ آوری ،اﺳﺗﻔﺎده و آﺷﮑﺎر ﮐردن داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده ،در ﻧظر داﺷﺗن ﻧﺳﺑﯽ آﺳﯾب ھﺎی ﻓردی و ﻧﯾز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﺎﺋز
اھﻣﯾت اﺳت .ﭼﮭﺎرﭼوب ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری در ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑر اﺳﺎس ﺗﻘﻠﯾل آﺳﯾب ھﺎی ﻓردی از طرﯾﻖ ﺣﻔﺎظت از ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ اﻓراد
اﺳت ،اﻣﺎ ﺟواﻣﻊ را در ﻣﻘﺎﺑل آﺳﯾب ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻣﻊ آوری ،اﺳﺗﻔﺎده و آﺷﮑﺎر ﮐردن داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده ﺑﻘدر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺣﺳﺎب ﻧﯾﺎورده
و ﯾﺎ ﺣﻔﺎظت ﻧﻣﯾﮑﻧد ،و ﺗﻧﮭﺎ ﺑطور ﻣﺣدود ﺑﮫ " ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺟﻣﻊ" 10ﻣﯾﭘردازد .ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓراﺧوان ﺑرای در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ھدﻓﻣﻧد آﺳﯾب
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎع و ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﻌﮭد در ﺟﮭت ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﯾﻐرض و ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ در ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺟواﻣﻊ ﺑﮫ اﯾن ﮐﻣﺑود ﻣﯽ ﭘردازد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﺑﮫ
روز آوری ﺣﻔﺎظت در ﻣﻘﺎﺑل آﺳﯾب ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ھﺎی اﻣروزی ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ اﻓراد ،ﻓرا ﺧوان ﻣﯾدھﯾم.
ﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ دوﻟت ﭘﯾش ﻧوﯾس ﻗﺎﻧون ﺿد ﺗﺑﻌﯾض ﺑودن داده ھﺎ ) (ADDAﮐﮫ ﺟﻣﻊ آوری ،اﺳﺗﻔﺎده و آﺷﮑﺎر ﮐردن داده ھﺎی
ﺟﻣﻌﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری ﻣﯾﮑﻧد ،ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ دوﻟت ﻗﺎﻧون ذﮐر ﺷده را در
ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر ادارۀ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﯽ ﺳﯽ و دﻓﺗر ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر داده ھﺎ و ﺣرﯾم ﺷﺧﺻﯽ ﺑرﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﭘﯽ رﯾزی ﮐﻧد .
اﺳﻣﯾت Smith, 1999.1999
ﺑوﯾﻠووﯾن و ھﻣﮑﺎران Boilevin et al., 2019. 2019
8
ﺑﮭداﺷت دوﻟﺗﯽ ﺟﻣﻌﯽ ﺳﯾﺎھﺎن Black Public Health Collective, 2020. 2020
9
Thira, Sharon. “July 28th, Note on Theory in Progress, Re-Thinking the Four Rs,” 2020.
10
ﻧﻣوﻧﮫ را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد See for example FIPPA, ss 25 and 35(1)(b). FIPPA
6
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ھدف ﻗﺎﻧوﻗﺎﻧون ﺿد ﺗﺑﻌﯾض ﺑودن داده ھﺎ ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﯽ ﺳﯽ ﺧواھد ﺑود ،ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﺎﺧﺗﺎری،
ﺷﺎﻣل  " :ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و از ﺑﯾن ﺑردن اﻟﮕوھﺎی ﺳرﺳﺧت ﻧﺎﺑراﺑری ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﮐﮫ ﺗﺣت اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ﻣﻧﻊ ﺷده اﺳت" ﺑوﺟود
آﻣد 11 .ﻋﻼوه ﺑر آن ﻗﺎﻧون ﺿد ﺗﺑﻌﯾض ﺑودن داده ھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد در ﺧدﻣت ﻗﺎﻧون راھﮑﺎرھﺎی ﮐﺎھش ﻓﻘر 12و ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ اﻋﻼم ﺣﻘوق اﻓراد
ﺑوﻣﯽ  (DRIPA) 13ﻗرار ﺑﮕﯾرد .ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) ﯾﺎ ﻓﻘر( و ﺑوﻣﯽ ﮔراﯾﯽ ﺗﺣت ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗواﻧﯾن ﻓﻌﻠﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﯽ ﺳﯽ ﺗﺣت ﺣﻔﺎظت
ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد اﻣﺎ داده ھﺎی ﺟﻣﻌﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣذف " اﻟﮕوھﺎی ﺳرﺳﺧت ﻧﺎﺑراﺑری ﻣرﺗﺑط
ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض" 14اھﻣﯾت دارد.
ﻗﺎﻧون ﻗﺎﻧون ﺿد ﺗﺑﻌﯾض ﺑودن داده ھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘذﯾرش دوﻟت ﺑﯽ ﺳﯽ از ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﻏﯾره ) (GBA+در ﺑﯽ ﺳﯽ ﻧﯾز
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ ای ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ اﺳت در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋرﺻﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎ ھﻣﮕوﻧﯽ ﺗﺎﺛﯾرات ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و
اﺑﺗﮑﺎرات در ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧﺎن ،ﻣردان و اﻓراد ﺑﺎ ﺟﻧﺳﯾت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺎ ﻟﺣﺎظ ﮐردن ﻓﺎﮐﺗورھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﻣﺗﻘﺎطﻊ
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ﻣﺎﻧﻧد ﻧژاد ،ﻗوم ،درآﻣد ،ﺳن و ﻣﻌﻠوﻟﯾت.
ﻗﺎﻧون ﺿد ﺗﺑﻌﯾض ﺑودن داده ھﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻧوآوری داده ھﺎ ) (DIPﺑوﺟود آﻣده اﺳت .روﯾﮑرد اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺟﮭت ﺣﻔﺎظت از
آﺷﮑﺎر ﮐردن داده ھﺎی ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ در ﺳراﺳر ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﭼﮭﺎر ﭼوب ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﯽ را اراﺋﮫ ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در ﻗﺎﻧوﻧﮕذاری و در
اﺟرا ﻣﻧﻌﮑس ﮔردد DIP .اﻟﮕوی ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﺗﺣﻠﯾل داده ھﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑراﺑری ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾﺎﯾد ،ﺑﺧﺻوص در
ﻣواردی ﮐﮫ داده ھﺎی ﺑﺎﻟﻘوه ﺣﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻧﺳﯾت ،ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺟﻧﺳﯽ ﻧژاد ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد ﻣﺧدر و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ را در ﺑرﻣﯾﮕﯾرد .اﯾن از
آﻧروﺳت ﮐﮫ داده ھﺎی ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن) ﻓﺎﻗد ﻧﺎم ﯾﺎ آدرس( درﺳت ﺑﻣﺛﺎﺑﮥ داده ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد .دورﻧﻣﺎی
ﺗﮑﻧوﻟوژی اﻣروز ﺧطر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ دوﺑﺎرۀ داده ھﺎی ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن را اﻓزاﯾش ﻣﯾدھد -ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر اﺣﺗﻣﺎل واﻗﻌﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ اﯾن
داده ھﺎ ﺑﺎ آن ﺷﺧص دوﺑﺎره ﻣرﺗﺑط ﮔردد .روﯾﮑرد  DIPھﻣﺳو ﺑﺎ ﺣﻔﺎظت از داده ھﺎی ﻧﺎﻣﺷﺧص و ھﻣﭼﻧﯾن داده ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ در
راﺳﺗﺎی روﯾﮥ ﻗﺎﻧون ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻟﮕو ھﺎی ﭘﻧﺞ ﮔﺎﻧﮥ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را در ﭼﮭﺎر ﭼوب اﯾﻣﻧﯽ و ﺣرﯾم
ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯾﮕﯾرد :اﻓراد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،داده ھﺎ ،ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎ و ﭘﯾﺎﻣدھﺎ.
ﻗﺎﻧون ﺿد ﺗﺑﻌﯾض ﺑودن داده ھﺎ ﭼﮭﺎرﭼوﺑﯽ را ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ،اﺳﺗﻔﺎده و آﺷﮑﺎر ﮐردن داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷدۀ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ اراﺋﮫ ﻣﯾدھد و
ﺑﺎﯾد در ﺑر ﮔﯾرﻧدۀ ﺷروطﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ اﯾن ﺷرح:
•

•
•

•
•
•

ﺣﻔﺎظت از ﺣرﯾم ﺷﺧﺻﯽ در راﺳﺗﺎی اﺻول ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻧوآوری داده ھﺎی ﺑﯽ ﺳﯽ ﺷﺎﻣل ﻣدل ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮥ اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﺣﻔﺎظت از داده
ھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎس  ،داده ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﮑﻣﯾل ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛرات ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﮐﺎﻣل آﺳﯾب ھﺎی
ﺑﺎﻟﻘوۀ ﺷﺧﺻﯽ و ﺟﻣﻌﯽ.
ﺗوﺳﻌﮥ اﻟﮕوی ﺣﺎﮐم ﺑر ادارۀ داده ھﺎ در ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ﻣوﺳﺳﺎت و دوﻟﺗﮭﺎی ﺑوﻣﯽ)ﺑر اﺳﺎس رواﺑط ﺑﯾن اﻗوام( در ﺣﻣﺎﯾت از
ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت و ﺣﺎﮐﻣﯾت آﻧﮭﺎ.
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ﺗﺎﺳﯾس ﺷورای ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟت ،ﮐﮫ اﻋﺿﺎی آن ﻣﯾﺗواﻧﻧد
درﺑرﮔﯾرﻧدۀ اﻓراد ﺟواﻣﻌﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺷﮑل ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده ﻣورد ﺳﺗم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﮐﮫ داده ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد :ﻧژاد -ﺑﻧﯾﺎدی،
ﺑوﻣﯾﮕراﯾﯽ ،ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﻣﻌﻠوﻟﯾﺗﯽ از آﻧﺎن اﺗﺧﺎذ ﻣﯾﮕردد .اﯾن روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺗﻘﺎطﻊ ھوﯾت و زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﺷورا ﺑﮫ
ﺗوﺳﻌﮥ ﺗوﺳﻌﮫ اﻟﮕوی ﺣﺎﮐﻣﯾت داده ھﺎ داده ھﺎ ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺷﺗراک داده ھﺎ ﻣﯾﭘردازد.
دﺑﯾرﺧﺎﻧﮥ داده ھﺎ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای اراﺋﮥ ﺣﻣﺎﯾت راﺳﺦ از اﯾن ﺷورا ،ﺷﺎﻣل ﺑر ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﻓردی ﺑﯾﺷﺗر در ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣﺷﺎرﮐت
ھدﻓﻣﻧدی ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣواﻧﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗدارﮐﺎﺗﯽ و ﻓﻧﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷد.
اﯾﺟﺎد اﺳﺗﺎﻧدارد داده ھﺎ طﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﺷورای ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺷﺎرﮐت ﺷورا ﺑﺎ ﺟواﻣﻊ) ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت زﯾر ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد(
ﮔﺳﺗرش ﺣﮑم دﻓﺗر ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر داده ھﺎ و ﺣرﯾم ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای در ﺑر ﮔرﻓﺗن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﯾﺎ ﺳواﻻت در ﻣورد ﺟﻣﻊ
آوری ،اﺳﺗﻔﺎده و ﯾﺎ آﺷﮑﺎر ﮐردن داده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻟوای اﯾن ﻗﺎﻧون ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد.

ﻣﻌرﻓﯽ ﻗﺎﻧون ﺿد ﺗﺑﻌﯾض ﺑودن داده ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺟرای ﺑﺎ اﺟرای ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎﻣﻊ آﻣوزﺷﯽ و ﭘرورﺷﯽ ﺗوأم ﮔردد .اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت،
ﭘرورش ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺧش دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ اﺟرا و ﺗﺣﻠﯾل داده ھﺎی ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺑدﺳت آﻣده از ﻧظر ﺳﻧﺟﯾﮭﺎ را ﺑﻌﮭده دارﻧد و ﮐﻣﭘﯾن ﺷورای
ﻣﺟﻣﻌﮫ ﻗواﻧﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷری ،ﺑﻧد Human Rights Code, s. 3(d). 3
ﻗﺎﻧون راھﮑﺎر ﮐﺎھش ﻓﻘرPoverty Reduction Strategy Act, S.B.C. 2018, c. 40.
13
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻗوام ﺑوﻣﯽ Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, S.B.C. 2019. Act, S.B.C. 2019
14
 Act, S.B.C. 2019ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻗوام ﺑوﻣﯽDeclaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, S.B.C. 2019.
15
دوﻟت ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎGovernment of British Columbia.
16ﺑر اﺳﺎس ﻣدل ﺗﻌرﯾف ﺷده در درون ﭼﮭﺎرﭼوب : E-GAPﺑﯾﻠﯽ و ھﻣﮑﺎران2020 ،.
17دﺳﺗور دﺧﺎﻟت دوﻟت در ﺑﺎرۀ ﺣﻖ طﯾف  : IAP2ھﻣﮑﺎری
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آﻣوزش دوﻟﺗﯽ ﺑرای ارﺗﻘﺎی آﮔﺎھﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣزاﯾﺎی ﺟﻣﻊ آوری داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷده و ﻗدرت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺣﻔﺎظت از ﺣرﯾم ﺷﺧﺻﯽ در
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﺑﺗﮑﺎری ﺑودن اﯾن داده ھﺎ را ﺷﺎﻣل ﻣﯾﺷود.

اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی داده ھﺎ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻗﺎﻧون ﺿد ﺗﺑﻌﯾض ﺑودن داده ھﺎ ﺷﺎﻣل دﺳﺗوری ﺑرای اﯾﺟﺎد اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی داده
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐردﯾم ،ﻗﺎﻧون
ِ
ھﺎ ﺑﮫ ﺟﮭت اراﺋﮥ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﻣﯾﺷود .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﮭﺎر ﭼوﺑﯽ را ﺑرای اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی داده ھﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم
ﮐﮫ ﻓرآﯾﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛرات ﺑراﺑری را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺗﺻوﯾب رﺳﯾدن ھر طرح اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﯾروی از آن اﻟزاﻣﯽ اﺳت .اﯾن ﭼﮭﺎر
ﭼوب ﺷﺎﻣل  3ﺟزء اﺳت :ﺗﻌرﯾف ھدف آن طرح ،ﺑرﻗراری ﯾﮏ ﻓرآﯾﻧد ﻗﺎﺑل اﺣﺗرام و ﺗﻌرﯾف دورﻧﻣﺎ و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی اﺑزاری) ﺟﻣﻊ
آوری داده ھﺎ ،اﺳﺗﻔﺎده و آﺷﮑﺎر ﮐردن آن( در ﺟﺎﻣﻌﮫ .ﭘس از آن ،ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﭘروژه ﺑﮫ اﺑزار ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮥ
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ اﺷﺗراک اطﻼﻋﺎت ﺑرای اراﺋﮥ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ ،ﻣﻧﺎﺳب و ﮐﺎﻓﯽ در ارﺗﺑﺎط طرح ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷود.

ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﻓﻮری
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ داده ھﺎی ﮔﻣﺷده ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ از دﺳت دادن ﺟﺎن اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺷود ،ﺗﻌﮭدی ﺑرای اﻗدام ﮐردن ﺑوﺟود ﻣﯾﺎﯾد 18 .اﻋداد اھﻣﯾت دارﻧد.
ﺳﮑوت ﻣداوم در ﻗﺑﺎل داده ھﺎ ،ﺑﮫ ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺑطور ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده ﺗﺣت ﺳﺗم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد آﺳﯾب رﺳﺎﻧده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑر اھﻣﯾت ﮐﺎھش ﺳرﻋت و اﯾﺟﺎد رواﺑط اﺣﺗرام آﻣﯾز ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯾﮑردﻧد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎﮐﯾد ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺗﻣرﮐز ﺑﯾش از ﺣد ﺑر ﺗﺣﻘﯾﻖ،
روﻧد اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺟﺎن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را ﻧﺟﺎت دھد ،ﺑﺗﻌوﯾﻖ ﻣﯾﻧدازد و اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﺟواﻣﻊ ﺧطرات واﺿﺢ ﻓﻌﻠﯽ و راه ﺣل
ھﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرده اﻧد.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دوﻟت ﭼﮭﺎرﭼوب ﻗﺎﻧوﻧﯽ را در ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم ﺑر داده ھﺎ ﺑرای طرح ھﺎی ﺑراﺑری ﺧواه اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد ،ﻣﺎ
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ دوﻟت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷدۀ ﺟﻣﻌﯾت ﺷﻧﺎﺳﯽ را در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ﺷروع ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧد :ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﺑﮭداﺷت روان ،اﯾﺟﺎد ﻧظم ﻋﻣوﻣﯽ ،اﺻﻼﺣﺎت،ﮐﺎھش ﻓﻘر ،آﻣوزش ،ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯾت -ﻣﺑﻧﺎ ،رﺷد ﺧﺎﻧواده و اطﻔﺎل.

ﻗدﻣﮭﺎی ﺑﻌدی
ﻣﺎ از طرﯾﻖ اﯾن ﭘروژه از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺳﯾﺎر آﻣوﺧﺗﮫ اﯾم .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷدۀ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ از ﻗدرت ﻓوق اﻟﻌﺎده ای ﺑرای
ﻧﺷﺎن دادن ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑرﺧوردار اﺳت و ﻣﻧﺟرﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺛﺑت ﻣﯾﮕردد ،ﺧطرات ﺑزرﮔﯽ ﻧﯾز در راﺑطﮫ ﺑﺎ آﺳﯾب
ھﺎی ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺑر دارد .ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن اﻣﺗﯾﺎزات و اﺟﺗﻧﺎب از ﺧطرات ،ﻗﺎﻧون ﺿد ﺗﺑﻌﯾض داده ھﺎ و اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ داده ھﺎ ﺑﺎﯾد " ﻧظرﯾﮥ ﻣﺎدر ﺑزرگ " را ﺑرای طرز ادارۀ داده ھﺎ در ﺟﮭت ﺣﻔﺎظت و ﻧﮫ از ﺟﮭت ﮐﻧﺗرل ﮐردن ﺑﺎ ﻗﯾد ﻣﺗد ھﺎی
ﻋﻣﻠﯽ ﻣﻧﺳﺟم ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ،اﺳﺗﻔﺎده و آﺷﮑﺎر ﮐردن داده ھﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯾرد.
داﻧش ﺟواﻣﻊ ،اﻣﯾدوارﯾم اﯾن ﮔزارش ﺑﺎ اراﺋﮥ ﭼﮭﺎر ﭼوﺑﯽ ﺑرای اﻟﮕوی
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑرای ﺳﭘﺎﺳﮕزاری از اھدای ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮥ زﻣﺎن و ِ
ﻣﺻوﺑﮫ ﺟدﯾد در ﺟﮭت ﺗﺿﻣﯾن ﺑﮭره وری ﺟواﻣﻊ از ﺟﻣﻊ آوری ،اﺳﺗﻔﺎده و آﺷﮑﺎر ﮐردن داده ھﺎی ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷدۀ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ،آن ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدی
ّ
را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
از ﻓرﺻت ﻓراھم آﻣده ﺑرای اراﺋﮥ اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﻗﺎﻧوﻧﮕذار ﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾم .ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن ﺣﻔﺎظت ﺣﻘوق ﺑﺷرﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎﯾﯽ ھﺎ
در ﺣﺎل و آﯾﻧده  ،ﻣﺎ ﻣﺷﺗﺎق ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ھﺳﺗﯾم.

 18رﺟوع ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﮔزارش "ﮔرﻓﺗﺎر در اﯾن ﻣﯾﺎﻧﮫ  " Caught in the Middleﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن ،در ﻣورد روﯾدادھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣرگ ﯾﮏ ﻓرد ﺟوان ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﺟﻣﻊ آوری داده ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻗوﻣﯾت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ اﺳت در اﯾن ﻣورد ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺎﯾدhttps://rcybc.ca/wp-content/uploads/2019/12/rcy- :
caught-in-the-middle_nov2019-webversion.pdf
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ﻣﻨﺎﺑﻊ

Disaggregated Data Collection in British Columbia: The grandmother perspective :ﮔزارش ﮐﺎﻣل را ﺑﺧواﻧﯾد در
bchumanrights.ca/datacollection
bchumanrights.ca :در ﻣورد دﻓﺗر ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧر ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد در
facebook.com/HumanRights4BC@ و در ﻓﯾس ﺑوکHumanRights4BC ﺑرای اﺧﺑﺎر ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﺗوﺋﯾﺗر
.@ﻣﺎ رادﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾدHumanRights4BC و در اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام
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