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 عملی، نمیتوانیم بھ آن آگاه نیستیمآنچھ کھ در مورد " ما 
. ما  است  آگاھی کسب  برای فراخوانی  انجام دھیم. این

پایھ  را روابط احترام آمیزی  در ابتدا نمیتوانیم بدون آنکھ 
 فراخوانی  یک ینتغییراتی را بوجود بیاوریم. اکنیم، ریزی  

. اینک زمان آن است جامعھ   جھت فعالیت مشترک در 
در سراسر یافتھ  سازمانرسیده کھ بھ ظلم و نژاد پرستی 

عبور   رهصحبت در این بابریتیش کلمبیا بپردازیم و از  
این فراخوانی برای بھ تغییرات واقعی دست بیابیم. کرده و 

."است  بھ عمل کردن عمل است   
گووندر   حقوق بشر در بی سی کساری  سفیر -  
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اجرایی چکیدۀ  
 19 -در زمان شیوع کووید خودساعات کاری  کاھش یافتنو یا ز اخراج شدن اسیاھان کانادایی از در صد  56حدود 

 1گزارش میدھند
 2درصد جوامع بومی در بی سی بھ اینترنت ابتدایی دسترسی دارند 25تنھا 

 3ھستند +LGBTQ2Sمتعلق بھ  جوانان بی خانمان از در صد  40بیش از             

.امکان پذیر گردیده استشده تفکیک  یداده ھاطریق از نات قوی ابیاین   

در  داده ھاھمین  ت باشند.ی برای رسیدن بھ تغییرات مثبید راھنماننمیتوا ، سازمان یافتھر کردن نابرابری ھای با آشکااین داده ھا 
انگ زدن بھ جوامع و سوق دادن  ند باعث تقویتن، میتوادنوو یا جمع آوری ش یرندقرار گ استفادهمورد  مناسبیی کھ بھ طریق ناصورت

د.نوی آسیب گردافراد و جامعھ بس  

ارائھ  حرفھ و یا تحصیالت جنسیت، وضعیت گروه ھای قومی در مورد زیر شاخھ ھا یی مانند  اطالعاتی را ، شدهداده ھای تفکیک 
را از طریق نظر سنجی ھایی   داده ھانیز گفتھ میشود. افراد معموال این قبیل بندی ھای جمعیتی  گروهمیدھد. در بعضی مواقع بھ آن 

داده این  ،پس از آن و یا دستھ ھای دیگر مورد سوال قرار میدھد، ابراز میدارند. گروه ھاکھ ھویت آنانرا را نسبت بھ ھر یک از این 
ستفاده قرار در تحلیل ھای آماری مورد ا -ھویتی  شخص مانند نام و تاریخ تولد یداده ھا، معموال بدون ذکر نام و نشان و بدون  ھا

و  ھا شده میتواند نابرابریقرار میدھد، داده ھای تفکیک گروه ھای مشابھ را در  داده ھاکھ شده ن تفکیک داده ھایمیگیرد. بر خالف 
  4 .را نشان دھدروابط بین گروه ھا 

دعوت بعمل آورد تا  و حریم شخصی اطالعات سفیرحقوق بشر و نیز  سفیرجان ھورگان از استاندار  2020ژوئن  16در تاریخ 
رای شده ب، بومیان و دیگر داده ھای تفکیک نژادمبنی بر جمع آوری داده ھا ی  در راستای مبتکرانھ   نسبت بھ ایجاد سیاستی

، اطالع رسانی کند. ما این دعوت را پذیرفتیم و یک پروژۀ تحقیقاتی را در طول دو ماه گذشتھ رسیدگی بھ نژاد پرستی سازمان یافتھ
را در بر میگیرد. خط مشی ھاو تحلیل  بررسی گسترده ادبیاتجمعی و  ه ھایم کھ مشاوریگرفت بھ عھده   

" دیدگاه مادر بزرگ" کھ توسط گوئن شده ارائھ میدھد کھ بر اساس تفکیک  یداده ھاارچوبی را برای جمع آوری ھاین گزارش چ
داده ادارۀ طرز کسی کھ سرآمد ابتکار در  پایھ گذاری گردیده، شده است پیشنھاد  )Ktunaxa Nation( کتون اکسا اقوامفیلیپس از 

شده است: متمرکز بر اھمیت روابطاین رویھ  ، در اساس مربوط بھ اقوام اولیھ در بی سی است. یھا  

 آنچھ  نسبت بھ واداربھ باور را کھ ھمۀ ما عمل کنند " حکومتھای اقوام اولیھ تمایل ندارند بر مبنای ذھنیت برادر بزرگتر 
ما . ناشی شوداست کھ ما میخواھیم از دیدگاه مادر بزرگ  بر این قراربیشتر  - میکرده است،روا میدارندکھ داده ھا بر ما 

."ستبرای ما مھم ابدانیم زیرا باید   

ما چھارچوبی را بکار میگیریم کھ تفاوت مھم بین ابزار، فرآیندھا و اھداف را مشخص می نماید. داده ھای تفکیک شده تنھا یک  5
سازمان فرآیند نیل بھ کاھش ظلم و نژاد پرستی ) و میبایست با میشوداستفاده   نظر مورد و ھدفِ  محتواابزار است ( کھ بر مبنای 

. کندبھ برابری کمک  دستیابی ھمراه شود تا بھ یافتھ  

متفق القول . بسیاری آسیبی را ایجاد کنندشده تفکیک  یداده ھاخطر بیشتری وجود دارد کھ ، واضحروشن و فرآیند ھدف و بدون یک 
نابرابری بدون تغییرات ساختاری میتواند  موجب تداوم نابرابری  ھای اجتماعیِ مربوط بھ شاخص  یداده ھاتاکید دارند کھ جمع آوری 

 
1 African-Canadian Civic Engagement Council and Innovative Research Group, 2020.گروه تحقیق و نو آوری شورای مشارکت مدنی آفریقائی کانادائی  
2 Union of BC Indian Chiefs, 2020.2020 اتحادیۀ بی سی ایندین چیف  
3 True Colors United, 2020. LGBTQ2S+ refers to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Two-Spirited, other gender and sexual minorities. 

، ترا�س، دو گانه رو� و د�گر اقلیتهای جن� �ا جنسیئت  2020،  واق� رنگها اتحاد  ، ارجاع به هم جنس گرائئ زنانه و مردانه، دو جنسیئت  
4 Right to Education, 2017. 2017 حق آموزش 
5 Meeting with Kwame McKenzie, August 10, 2020. 2020  مالقات با کوام مکنزی 10  اوت 
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شده در این گزارش، ما بھ اساس فرآیند و ھدف برای دستیابی بھ  ن مزایا و خطرات داده ھای تفکیک پس از لحاظ کرد  8,7,6گردد.
 مزایا و جلوگیری از خطرات میپردازیم.

. آنچنان کھ گوئن فیلیپس میگوید:" ما نژاد را محک نمیزنیم بلکھ  وجود دارد غلط یک موضوعتمرکز بر  ، خطرکردیبدون چنین روی
اد بنیاد باید  نژادپرستی را محک میزنیم. نژادپرستی یک شکست سیستم محسوب میشود این مسئلھ ھنگام صحبت در مورد داده ھای نژ

رار گیرد."  بوضوح مورد تاکید ق  

ارچوب بقرار زیر است:بطور خالصھ این چھ  

 برابریحفظ آوردن و  ترویجاد پرستی سازمان یافتھ ژنظلم واز بین بردن ھدف:  •
 یافتھریشھ کھ در طرز ادارۀ جامعھ  آمیزیروابط احترام فرآیند:  •
 اگر برای رسیدن بھ ھدف مناسب باشد)( شدهتفکیک داده ھای جمعیتی ابزار:  •

شده استفاده و توزیع داده ھای تفکیک در تمامی مراحل جمع آوری، ذخیره ، صورت ھدفمند رانده شده ب بھ حاشیھ در جاییکھ جوامعِ 
برای بوجود آوردن این روابط احترام کھ و اصول و توصیھ ھائی  میابداھمیت فراوانی  فرآیند روابط احترام آمیزدخالت داده میشوند، 

قرار میگیرد، بخش عمده ای از این گزارش را اختیار دولت در  9میشود) تعریفتابی ، متقابل و بازنھمرتبط، مسئوال بصورتکھ (آمیز
 دیدگاه مادر بزرگ است. ھمسو بااست از کنترل کردن بھ اھمیت دادن کھ  حولیتاین  در بر میگیرد.

 یپاسخگوئی بھ آمارھای جمعیتعملی برای مرکزیت دادن بھ روابط اجتماع وجود دارد: نرخ واقعی ھمچنین در این زمینھ اھداف 
بازدھی، این شده دخالت داده میشوند، افزایش میابد. در مرحلۀ ر طراحی و توسعۀ داده ھای تفکیک د پاسخگو زمانیکھ جوامع

 درککمک میکند، در حالیکھ الگوھای پدرمآبانھ برای ترویج تحت تاثیر راه حلھا ی سریعتر توسط جوامع  پذیرشھمچنین بھ امر
ریزی خود با مشکل روبرو ھستند. برنامھ  

. در روابط تغییر در سیستم را تسریع میکند تغییرشرکت کنندگان در مشاوره ھای جمعی ما تاکید دارند کھ  عالوه بر آن، بسیاری از
  الزم است تحقیق را بنحوی دیگر انجام دھیم تا تغییر حاصل گردد.

 توصیھ ھا
 قانون ضد تبعیض بودن داده ھا

برای تضمین نیازھای جوامع و شامل کردن نظرات آنان بصورت ھدفمند در فرآیند جمع آوری، قانونگذاری ارتقای توصیۀ ما، 
. افراد ھر جامعھ کھ در حاشیھ قرار گرفتھ انداست برروابط احترام آمیز با جوامعی  تمرکزبا این داده ھا  آشکار کردناستفاده و 

بھترین بھ رای شناسایی ارجحیت ھا و ریسک ھای مرتبط با پروژه ھای جمع آوری داده ھا ی خود، ببعنوان کارشناسان زندگی خود،
.  شکلی مجھز ھستند  

حائز  آسیب ھای فردی و نیز اجتماعی  نسبی ، در نظر داشتنداده ھای تفکیک شده آشکار کردندر ھنگام جمع آوری، استفاده و 
خصوصی افراد  حفاظت از حریمبر اساس تقلیل آسیب ھای فردی از طریق در بی سی اھمیت است. چھارچوب فعلی قانونگذاری 

بحساب نیاورده  کافیبقدر  داده ھای تفکیک شده آشکار کردندر مقابل آسیب ھای ناشی از جمع آوری، استفاده و جوامع را است، اما 
آسیب ھدفمند در نظر گرفتن فراخوان برای  باوصیھ ھای ما میپردازد. ت  10، و تنھا بطور محدود بھ " منافع جمع"و  یا حفاظت نمیکند

بھ . ھمچنین برای می پردازد کمبوددر ھمکاری با جوامع بھ این  ھای اجتماع و برای ایجاد تعھد در جھت تحقیق بیغرض و مسئوالنھ
 فرا خوان میدھیم. ،فرادروز آوری حفاظت در مقابل آسیب ھای شخصی در پاسخ بھ چالش ھای امروزی مواجھ با حریم خصوصی ا

داده ھای  آشکار کردنکھ جمع آوری، استفاده و ) ADDA(قانون ضد تبعیض بودن داده ھا  پیش نویسما توصیھ میکنیم کھ دولت 
. ما ھمچنین توصیھ میکنیم کھ دولت قانون ذکر شده را در تھیھ نماید ،اری میکندرا قانونگذجمعیت شناسی برای تغییرات اجتماعی 

 و حریم شخصی برتیش کلمبیا  پی ریزی کند . داده ھاکمیسیونر ادارۀ حقوق بشر بی سی و دفتر کمیسیونر مشاوره با 

 
6 Smith, 1999.1999 اسمیت 
7 Boilevin et al., 2019. 2019 بویلووین و ھمکاران 
8 Black Public Health Collective, 2020.  2020 بھداشت دولتی جمعی سیاھان 
9 Thira, Sharon. “July 28th, Note on Theory in Progress, Re-Thinking the Four Rs,” 2020. 
10 See for example FIPPA, ss 25 and 35(1)(b). FIPPA نمونھ را مشاھده کنید    
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ات ساختاری، ، کھ برای تغییرخواھد بودحمایت از مجموعھ قوانین حقوق بشر بی سی   قانون ضد تبعیض بودن داده ھاقانو ھدف
بوجود  این مجموعھ قوانین منع شده است" تحتتبعیض کھ  مرتبط بانابرابری  سرسخت" شناسایی و از بین بردن الگوھای : شامل 

بیانیۀ اعالم حقوق افراد و  12کاھش فقر ھایخدمت قانون راھکار در ھمچنین باید قانون ضد تبعیض بودن داده ھاعالوه بر آن  11 .آمد
. موقعیت اجتماعی ( یا فقر) و بومی گرایی تحت مجموعھ قوانین فعلی حقوق بشر بی سی تحت حفاظت قرار بگیرد (DRIPA)13بومی 

نابرابری مرتبط  سرسختالگوھای جمعیت شناسی در رابطھ با این موضوعات برای شناسایی و حذف "  یداده ھاقرار نمی گیرند اما 
 اھمیت دارد. 14یض"با تبع

در بی سی نیز  (+GBA) غیرهو  یتحلیل ھای جنسیتاز  پذیرش دولت بی سی نسبت بھ ھمچنین  قانون ضد تبعیض بودن داده ھاقانون 
برنامھ ھا و  سیاستھا، تاثیرات نا ھمگونی برای ارزیابی  تمامی عرصھ ھای دولتیحمایت میکند کھ وسیلھ ای تحلیلی است در 

متقاطع جمعیتی  -یعفاکتورھای اجتما لحاظ کردنھای مختلف زنان، مردان و افراد با جنسیت ھای گوناگون با  هابتکارات در گرو
  15 .  مانند نژاد، قوم، درآمد، سن و معلولیت

این برنامھ در جھت حفاظت از  رویکرد) بوجود آمده است. DIP( داده ھابر مبنای برنامۀ نوآوری  قانون ضد تبعیض بودن داده ھا
یست در قانونگذاری و در چھار چوب مستحکمی را ارائھ میدھد کھ می با دولتیدر سراسر نھاد ھای داده ھای جمعیتی  آشکار کردن
الگوی خوبی برای تحلیل داده ھا بر مبنای موضوعات مربوط بھ برابری بشمار میاید، بخصوص در  DIPگردد.  اجرا منعکس

میگیرد. این از مواد مخدر و بی خانمانی را در برنژاد، استفاده از  تمایالت جنسیبالقوه حساسی مانند جنسیت،  یداده ھاھ مواردی ک
شخصی محرمانھ نگھ داشتھ میشوند. دورنمای  یداده ھابی نام و نشان( فاقد نام یا آدرس) درست بمثابۀ  یداده ھاآنروست کھ 

بھ عبارت دیگر احتمال واقعی وجود دارد کھ این  -بی نام و نشان را افزایش میدھد یداده ھاتکنولوژی امروز خطر شناسایی دوبارۀ 
در شخصی  یداده ھا نامشخص و ھمچنین  یداده ھاحفاظت از  ھمسو با DIP رویکردمرتبط گردد. دوباره آن شخص  با  داده ھا

الگو ھای پنج گانۀ امنیتی بین المللی را در چھار چوب ایمنی و حریم میباشد. این برنامھ  خصوصیقانون حریم  یۀروراستای 
 .، موقعیت ھا و پیامدھاداده ھابکار میگیرد: افراد، برنامھ ھا،  خصوصی

شدۀ جمعیتی ارائھ میدھد و تفکیک  یداده ھا کار کردنآشچھارچوبی را برای جمع آوری، استفاده و   قانون ضد تبعیض بودن داده ھا
 در بر گیرندۀ شروطی باشد بھ این شرح: باید 

داده شامل مدل پنجگانۀ امنیتی، حفاظت از ی بی سی  داده ھا حفاظت از حریم شخصی در راستای اصول برنامۀ نوآوری  •
با در نظر گرفتن کامل آسیب ھای  خصوصیاثرات حریم شخصی قابل شناسایی و تکمیل ارزیابی  یداده ھا ،ناشناس  یھا

 بالقوۀ شخصی و جمعی.
در حمایت از  )اقوامبر اساس روابط بین (در ھمراھی با موسسات و دولتھای بومی داده ھاادارۀ  حاکم بر الگویتوسعۀ  •

 آنھا. تعیین سرنوشت و حاکمیت
د نکھ اعضای آن میتوان  17 برای تصمیم گیری ھای مبتنی بر ھمکاری با دولت، 16عھامتاسیس شورای حکومتی ج •

،  بنیادی -: نژادمانندی یداده ھا، کھ اند قرار گرفتھد کھ بشکل سازماندھی شده مورد ستم نباش جوامعی دربرگیرندۀ افراد
از آنان اتخاذ میگردد. این رویکرد بھ تقاطع  ھویت و زندگی ما کمک میکند. این شورا بھ   یو معلولیت ی، جنسیتییبومیگرا
 میپردازد.   داده ھامنجملھ توافقنامھ ھای مربوط بھ اشتراک  داده ھا توسعھ الگوی حاکمیت داده ھاتوسعۀ 

حمایت راسخ از این شورا، شامل بر حمایتھای فردی بیشتر در جاییکھ مشارکت برای ارائۀ ی جامعھ   داده ھا دبیرخانۀ  •
 . باشدو فنی الزم  تدارکاتیسیدگی بھ موانع مالی، ربرای ھدفمندی 

 ( بھ جزئیات زیر توجھ کنید)و مشارکت شورا با جوامع ھطبق تعریف شورای حکومتی جامع داده ھاایجاد استاندارد  •
برای در بر گرفتن ارزیابی شکایات و یا سواالت در مورد جمع و حریم شخصی  داده ھاحکم دفتر کمیسیونر  گسترش •

 .ی کھ تحت لوای این قانون قرار میگیرندیداده ھا آشکار کردنآوری، استفاده و یا 

 ،این موقعیتأم گردد. تو پرورشیبا اجرای یک برنامھ جامع آموزشی و اجرای با  باید اقانون ضد تبعیض بودن داده ھ معرفی
شورای  کمپینو ھا را بعھده دارند ه از نظر سنجیبدست آمدجمعیتی  یداده ھابرای کارمندان بخش دولتی کھ اجرا و تحلیل  پرورش

 
11 Human Rights Code, s. 3(d). 3 مجمعھ قوانین حقوق بشری، بند  
12 Poverty Reduction Strategy Act, S.B.C. 2018, c. 40.قانون راھکار کاھش فقر 
13 Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, S.B.C. 2019. Act, S.B.C. 2019 بیانیھ حقوق بشر اقوام بومی 
14 Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, S.B.C. 2019.بیانیھ حقوق بشر اقوام بومی  Act, S.B.C. 2019 
15 Government of British Columbia.دولت بریتیش کلمبیا  

   2020: بیلی و ھمکاران.،     GAP-Eبر اساس مدل تعریف شده در درون چھارچوب16  
 : ھمکاری        IAP2دستور دخالت دولت در بارۀ حق طیف    17 
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 بخشیدن بھ حفاظت از حریم شخصی در قدرتو  تفکیک شده یداده ھابرای ارتقای آگاھی نسبت بھ مزایای جمع آوری  آموزش دولتی
   را شامل میشود.  داده ھابودن این  ابتکاریارتباط با 

  داده ھااستانداردھای 
داده استانداردھای  ایجادشامل دستوری برای  قانون ضد تبعیض بودن داده ھا پیشنھادیِ قانون  ھمانطور کھ پیشتر بھ آن اشاره کردیم،

  توصیھ میکنیم داده ھامیشود. ما ھمچنین چھار چوبی را برای استانداردھای  اطالعاتبھ جھت ارائۀ دستورالعمل برای جمع آوری  ھا
این چھار  است.الزامی ھر طرح اطالعاتی پیروی از آن برای بتصویب رسیدن  کھکھ فرآیند ارزیابی اثرات برابری را در بر میگیرد 

( جمع ابزاریقابل احترام و تعریف دورنما و محدودیت ھای  فرآیندآن طرح، برقراری یک  ھدفجزء است: تعریف  3چوب شامل 
در جامعھ. پس از آن، پاسخ ھای اختصاصی پروژه بھ ابزار ارزیابی باید در یک توافقنامۀ  آن) آشکار کردن، استفاده و داده ھاآوری 

   ارائۀ یک مکانیزم مسئوالنھ، مناسب و کافی در ارتباط طرح با جامعھ گنجانده شود. ایبر توافقنامھ اشتراک اطالعات
 

 فرصت ھای ھدفمند فوری
اعداد اھمیت دارند.  18  اقدام کردن بوجود میاید. ی برایگمشده منتج بھ از دست دادن جان انسان میشود، تعھد یداده ھاھنگامیکھ 

شرکت آسیب رسانده است. در حالیکھ  گرفتھ اندجوامعی کھ بطور سازماندھی شده تحت ستم قرار بھ   ،داده ھاسکوت مداوم در قبال 
 ،بر اھمیت کاھش سرعت و ایجاد روابط احترام آمیز تاکید میکردند، ھمچنین تاکید کردند کھ تمرکز بیش از حد بر تحقیق کنندگان

جوامع خطرات واضح فعلی  و راه حل ندازد و این در حالیست کھ میویق بتع ،روند اقداماتی را کھ میتواند جان انسانھا را نجات دھد
 ھا را شناسایی کرده اند. 

برای طرح ھای برابری خواه ایجاد میکند، ما  داده ھادر حالیکھ دولت چھارچوب قانونی را در جھت حمایت از مقررات حاکم بر 
: مراقبتھای کندجمع آوری شروع بھ شناسی را در این زمینھ ھا شدۀ جمعیت ی تفکیک داده ھاتوصیھ میکنیم کھ دولت بالفاصلھ  

رشد خانواده و اطفال. ،مبنا -ھای جنسیت، خشونت بھداشتی، بھداشت روان، ایجاد نظم عمومی، اصالحات،کاھش فقر، آموزش  

 

 قدمھای بعدی 
العاده ای برای از قدرت فوق ی تفکیک شدۀ جمعیتی  داده ھاآنکھ  . بابسیار آموختھ ایماز طریق این پروژه از متخصصین جامعھ ما 

نیز در رابطھ با آسیب  بزرگیمثبت میگردد، خطرات  یک سیاستبھ و منجر برخوردار است سازمان یافتھنشان دادن نابرابری ھای 
و استانداردھای  ه ھاھای فردی و اجتماعی در بر دارد. برای دستیابی بھ این امتیازات و اجتناب از خطرات، قانون ضد تبعیض داد

جھت حفاظت و نھ از جھت کنترل کردن با قید متد ھای  در طرز ادارۀ داده ھامرتبط با داده ھا باید " نظریۀ مادر بزرگ " را برای 
. گیردبکار داده ھا  آشکار کردنعملی منسجم برای جمع آوری، استفاده و   

 ش با ارائۀ چھار چوبی برای الگوی، امیدواریم این گزارعو دانِش جوام سپاسگزاری از اھدای سخاوتمندانۀ زمان برای، پایاندر 
، آن سخاوتمندی شدۀ جمعیتیداده ھای تفکیک  آشکار کردناستفاده و در جھت تضمین بھره وری جوامع از جمع آوری،  جدیدمصّوبھ 

 را پاسخ گفتھ باشد. 

بریتیش کلمبیایی ھا برای تضمین حفاظت حقوق بشر سپاسگزاریم. قانونگذارمجلس بھ  برای ارائۀ این توصیھ ھافراھم آمده از فرصت 
   ھستیم. یکدیگرما مشتاق ھمکاری با  و آینده ،در حال 

 
" کھ توسط نمایندۀ کودکان و جوانان، در مورد رویدادھای مرتبط با مرگ یک فرد جوان نوشتھ شده است.  Caught in the Middleرجوع کنید بھ گزارش "گرفتار در این میانھ  18

-https://rcybc.ca/wp-content/uploads/2019/12/rcy: بھ کمک بیاید جمع آوری داده ھای مرتبط با قومیت کھ  یکی از این توصیھ ھا است در این مورد میتوانست 
caught-in-the-middle_nov2019-webversion.pdf 
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