
 قانون ب�انات مكافحة العن��ة 
 ما الجد�د؟ 

ي 
/أ�لول   23�ف ي لجنة ب�انات مكافحة العن��ة، والذين سيتعاونون مع الحكومة    11، أعلنت المقاطعة عن أسماء 2022سبتم�ب

عضو �ف
م الم��د عن األشخاص الذين س�ض�فون أصواتهم إ� 

�
ي القطاع العام. تعل

 الطاولة. لتفك�ك العن��ة الممنهجة �ف

 

 فرصة ألداء أفضل
ا للجميع. يتمثل أحد أسال�ب دعم هذا  ا وشموً� وترحيب�

�
تعمل حكومة المقاطعة جاهدة ع� جعل ب��تش كولومب�ا مقاطعة أ��� إنصاف

ها من  العمل بقانون جد�د س�ساعد ع� تحد�د ومعالجة امج والخدمات ال العن��ة الممنهجة وغ�ي ي ال�ب
حكوم�ة  أوجه عدم المساواة �ف

 للمقاطعة. 

ا ع� برامج   هم من المجتمعات الُمصنفة عرِق�� ف والسود وغ�ي َتحُدث العن��ة الممنهجة عندما تكون فرص حصول السكان األصليني
 ، أو أن تكون نتائجهم أسوأ من نتائج سكان ب��تش كولومب�ا ع� العموم عند حصولهم عليها. معينة أسوأ وخدمات حكوم�ة 

ا، إال أنه مشكلة منهج�ة نحتاج إ� فهمها واإلقرار بها حىت نتمكن من تصل�حها. لهذا  ع� الرغم من أن  ف قد ال �كون ُمتعمد� التمي�ي
ي ب��تش  

لمان�ة لمبادرات مكافحة العن��ة، راشنا سينغ، مع مفوض حقوق اإل�سان �ف السبب، تعمل حكومة المقاطعة واألمينة ال�ب
ها من سكان ب��تش  ت�سوالمكولومب�ا، وق�ادات األمم األو�   ا وغ�ي ق�� نظام لجمع   كولومب�ا الستحداث ، والمجتمعات الُمصنفة عر�

المعلومات الد�مغراف�ة عن العرق واإلثن�ة والعق�دة ون�ع الجنس والجنس والقدرة والدخل وغ�ي ذلك من عالمات اله��ة االجتماع�ة  
 وتحل�لها بأمان. 

مها بالط��قة الصح�حة ع� ب�ان أوجه عدم المساواة المنتظمة حىت يتسىف لنا معالجة  واستخدا  الب�انات ُ�مكن أن �ساعد جمع هذە 
ي الخدمات. 

ف وعدم المساواة والفجوات �ف  مسائل التمي�ي

 حما�ة خصوص�ة الناس والحفاظ ع� سالمة المعلومات �ي األول��ة القصوى. 

ي احت�اجات  سيتيح لنا جمع هذە المعلومات اإلحصائ�ة الهامة والحاسمة التأ�د من أن ال  م بصورة ُمنصفة وتلىب خدمات الحكوم�ة ُتقدَّ
ي   ات الىت ا أنه لدى المجتمعات المحل�ة المعلومات األساس�ة للدعوة إ� إجراء التغي�ي ي ذلك أ�ض� ي ب��تش كولومب�ا. وس�عىف

جميع الناس �ف
ا.  ا حق�ق��

�
 من شأنها أن تحدث فرق

 

�ــــع ف ع� الت�ش  تعرَّ
ي 

ت المقاطعة قانون ب�انات مكافحة العن��ة أ�ار/مايو ،  2�ف امج والخدمات الحكوم�ة للم��د من الناس والبدء   سنَّ ف ال�ب بغرض تحسني
 بمعالجة العن��ة الممنهجة. 

 رأ الم��د اق

 

�ــــع  سبب الحاجة إ� الت�ش
ي ك�ف�ة جمعها، وك�ف�ة  الد�مغراف�ةالب�انات  بعض  �ستطيع الحكومة جمع

. ل�ن ذلك ال �حصل �شكل منتظم، وتوجد ثغرات �ف
 مشاركتها، وك�ف�ة إمكان الحصول عليها. 

ف ع� الم��د   تعرَّ

 



 

 

 
 

 ما سمعوە استكشف تقار�ر 

ي خمسة تقار�ر مواض�ع�ة. 
ي توصلت إليها هذە المشاركة الرائدة �ف  اّطلع ع� النتائج الىت

 طالع التقار�ر 

 

 ماذا بعد؟ 

 ب�انات مكافحة العن��ة مرسوم  أصبح 
�
ي قانونا

ا�ة مع مجلس ق�ادة األمم  2022 ح��ران/يونيو   2�ف �ــــع بال�ش . ُوضع الت�ش
ي   المت�س  األو� وأمة

ا �ف ا رئ�س�� ي ب��تش كولومب�ا. كان لمفوض�ة حقوق اإل�سان والمجلس االستشاري متعدد الثقافات دور�
�ف

ال�شف عنها لتحد�د  واستخدامها و الد�مغراف�ة لمقاطعة جمع الب�انات تقد�م الُمدخالت. سيتيح القانون الجد�د لحكومة ا
ي تحدث فيها العن��ة  العن��ة الممنهجة والقضاء عليها  �شكل آمن ومنتظم. س�ساعد ذلك ع� تحد�د األما�ن الىت

 الممنهجة و��شاء مقاطعة أ��� شموً� وعدً�.  

ي العمل المقاطعة  ستستمر 
ا ع� ك�ف�ة وماه�ة المعلومات  �ف مع الشعوب األصل�ة والمجتمعات المحل�ة الُمصنفة ِعرق��

ي سيتم جمعها،   وحمايتها.   وك�ف�ة مشاركتها اإلحصائ�ة الىت

 احصل ع� التفاص�ل

 التحدث إ� المجتمعات المحل�ة
لالستماع إ� الشعوب األصل�ة   2022إ� آذار/مارس   2021عملت الحكومة مع المنظمات المجتمع�ة من أ�لول/سبتم�ب  

ي  
ا �ف

�
ا حول ك�ف�ة جمع الب�انات القائمة ع� الِعرق واستخدامها بط��قة آمنة من شأنها أن ُتحدث فرق والمجتمعات الُمصنفة ِعرق��

 العمل الستهداف العن��ة.  

 احصل ع� التفاص�ل 

 
 الحفاظ ع� سالمة ب�اناتك 

ي الحكومة ع� أنواع الحما�ة  لدى  ف ق��ة و�روتوكوالت أمن تختص بك�ف�ة حما�ة معلومات الناس الشخص�ة. ستبىف المقاطعة قوانني
ا للتأ�د من است�فاء معلومات الناس لمتطلبات أنواع الحما�ة واألمن،   ف والمجتمعات الُمَصنفة ِعرق�� تلك، وتعمل مع السكان األصليني

ي ذات الوقت، ضمان عدم 
ر للمجتمعات المحل�ة المتأثرة بالعن��ة. و�ف  �سبُّب جمع هذە الب�انات واستخدامها بم��د من ال�ف

ف ع� الم��د   تعرَّ



ي الحصول ع� الدعم؟ 
 ك�ف ُ�مكنىف

 � جرائم وحوادث ال�راه�ة واإلبالغ عنها.  ع  ك�ف�ة الردّ موارد حول    ResilienceBCتمنح 

 ResilienceBCتفضل ب��ارة 

 

 القانون  ف ع�تعرَّ 
ي 

�ــــع جد�د يهدف إ�:  2�ف ت الحكومة قانون ب�انات مكافحة العن��ة، وهو ��ش  أ�ار/مايو، سنَّ

امج؛  � ك • ي تحول دون وصول الناس إ� ال�ب  الحواجز الىت
ا �شكل غ�ي متناسب؛  • ف ِعرق��  ضمان عدم استهداف األشخاص المصنفني
ي �حتاجونها.  • ي الحصول ع� المساعدة الىت

امج والخدمات حىت �شعر الم��د من الناس باألمان �ف ف ال�ب  تحسني

 مرسوم أصبح ال
�
ي   قانونا

 . 2022ح��ران/يونيو  2�ف

�ــــع ع�ب أفكا  ي ب��تش كولومب�ا من خالل المشاركة مع الشعوب األصل�ة    13000أ��� من   ر تم التوصل إ� هذا الت�ش
مواطن �ف

ا، باإلضافة إ� أصحاب المصلحة الر  ي ب��تش كولومب�ا، ومجلس  والمجتمعات الُمصنفة ِعرق��
ف مثل مفوض حقوق اإل�سان �ف ئ�سيني

ي ب��تش كولومب�ا. إنه واحد من أوائل  
، وأمة المت�س �ف ف ق�ادة األمم األو�، ورابطة ب��تش كولومب�ا لمرا�ز الصداقة للسكان األصليني
اك مع الشعوب األصل�ة بموجب قانون إعالن حقوق الش ي يتم وضعها باالش�ت �عات الىت  عوب األصل�ة. الت�ش

 يركز القانون ع� أر�ــع مجاالت رئ�س�ة: 

ف باله��ة الف��دة لمجتمعات األمم األو�  .1 ي ب��تش  مواصلة التعاون مع الشعوب األصل�ة بط��قة تع�ت
ومجتمعات المت�س �ف

 كولومب�ا. 
�ــــع. س�شمل ذلك إ�شاء لجنة إقل�م�ة لب�ا  .2 ي تنف�ذ الت�ش

ا �ف نات مكافحة العن��ة للتعاون  العمل مع المجتمعات الُمصنفة ِعرق��
ي ك�ف�ة جمع الب�انات واستخدامها. 

 مع الحكومة �ف
ا.  .3 ي تلحق بالشعوب األصل�ة والمجتمعات الُمصنفة ِعرق�� ار الىت  ز�ادة الشفاف�ة والمساءلة مع منع وتقل�ل األ�ف
 قانون �شكل دوري. مطالبة الحكومة بن�ش الب�انات ع� أساس سنوي، ومراجعة ال .4

�ــــع. ستواصل الم ا أثناء تنف�ذنا لهذا الت�ش  قاطعة العمل مع الشعوب األصل�ة والمجتمعات الُمصنفة ِعرق��

 

�ــــع   سبب الحاجة إ� الت�ش
. �مكن أن   ي س�اسات الحكومة و�رامجها، وهذا �جب أن يتغ�ي

ي ذلك �ف
ي كل مكان، بما �ف

نحن ع� ِعلم بوجود العن��ة الممنهجة �ف
ها من العوامل  ُمعتقد وال باإلثن�ة والِعرق�ساعد الب�انات المتعلقة   ي ال�شف عن مكان وك�ف�ة تعرض   وغ�ي

  ةاألصل�  الشعوب�ف
ي الوقت الحا�ي انتظام ف�ما إذا كانت  

ي الخدمات الحكوم�ة. غ�ي أنه ال يوجد �ف
ا للعن��ة الممنهجة �ف والمجتمعات الُمصنفة ِعرق��

 . ها �ة استخدامك�فحول  الحكومة تجمع هذە المعلومات أو  

�ــــع جمع هذا الن�ع من المعلومات واستخدامها وال�شف عنها بطرق منتظمة وآمنة ا   س�ضمن الت�ش ع� هذە   �ننا الحصولسُ�مَ . ثقاف��
امج والخدمات الحكوم�ة.  المعلومات من ي المنظومات وال�ب

تقد�م خدمات أفضل  س�ساعدنا ذلك ع� و تحد�د مكان وجود العن��ة �ف
ا.   و��شاء للم��د من الناس

�
 مقاطعة أ��� شموً� و�نصاف

ف جمع الب�انات المبن�ة ع� الِعرق واستخدامها  ت الشعوب األصل�ة و دأب ا ع� الطلب من الحكومة تحسني المجتمعات الُمصنفة ِعرق��
والحصول عليها لمدة ط��لة. أفادت هذە المجتمعات أنها ت��د ب�انات أفضل لفهم تجارب أفراد مجتمعاتهم المحل�ة مع الخدمات  

طة  مثل التعل�م والرعا�ة الصح�ة واإلسكان  -العامة  ا   - وأعمال ال�ش حىت �مكن تحد�د العن��ة الممنهجة ومعالجتها. أفادت أ�ض�
�ــــع للتأ�د من جمع المعلومات وتخ��نها واستخدامها بط��قة  ا بالحاجة إ� ��ش ر� ا وال �سبب �ف ي تحاول    آمنٍة ثقاف�� للمجتمعات الىت

  مساعدتها. 

https://www.resiliencebc.ca/report-support/hate-crimes-in-bc/
https://news.gov.bc.ca/26926


طت مفوضة حقوق اإل�سان الضوء ع� هذە 
�
ي تق��رها ا كما سل

ي ب��تش   جمع  لُمعنَون المسألة �ف
الب�انات الد�مغراف�ة الُمصنفة �ف

ي جمع واستخدام معلوماتها الشخص�ة    شددت، و دة منظور الَج : كولومب�ا 
ع� أهم�ة العمل مع المجتمعات المحل�ة لضمان مشاركتها �ف

 لتجنب تفاقم القضا�ا الممنهجة القائمة. 

ا وأفراد المجتمعات  لهذا السبب عملنا مع المنظمات ا  ف والق�ادات الُمصنفة ِعرق�� ة مع السكان األصليني لمجتمع�ة للتحدث مبا�ش
ي كل خطوة ع� الط��ق. ن��د التأ�د من أننا نفهم  

�ــــع �ساعد ع� معالجة   ك�ف�ة استحداثالمحل�ة، وسنواصل عملنا هذا �ف ��ش
ا أنه �دعم حق الشعوب ا  . العن��ة الممنهجة. ون��د التأ�د أ�ض� ي

ي الحكم الذايت
 ألصل�ة �ف

�ــــع أداة هامة تتيح لحكومة ب��تش كولومب�ا   ا معلومات أفضل لدفع    والشعوب األصل�ةس�شكل هذا الت�ش والمجتمعات الُمصنفة عرِق��
 .  العمل والتغي�ي

 

 

 الحفاظ ع� سالمة ب�اناتك 
ي إبراز حاالت عدم المساواة الممنهجة، والتقل�ل من الحواج

،  ُ�مكن لجمع الب�انات واستخدامها أن �ساعد �ف ف ز ومعالجة قضا�ا التمي�ي
ي الخدمات. 

أحد أهم األول��ات هو التأ�د من أن أي جمع للمعلومات أو تخ��ن أو استخدام لها س�كون   وعدم المساواة والثغرات �ف
 �شكل آمن ومأمون ومتسق �ح�ي معلومات الناس و�صونها. 

�ــــع، ستتأ�د الحكومة من أن أي جمع للب�انات سوف ُ�خزَّ  ي ُتجمع أو ُ�ستخَدم  بموجب هذا الت�ش ن بأمان. ستنطبق ع� المعلومات الىت
�ــــع جميع حما�ات الخصوص�ة واألمن بموجب قانون ح��ة المعلومات وحما�ة الخصوص�ة .   بموجب هذا الت�ش

ي ب��تش كولومب�ا 
ي تحد�د العن��ة الممنهجة ع�ب استخدام الب�انات، ستستخدم الحكومة برنامج ابتكار الب�انات �ف

، كما  للبدء �ف
ا ُ�د� نموذج الخزائن الخمس لحما�ة الب�انات.   ف به دول�� َ  سنستخدم نموذج خصوص�ٍة وأمن� ُمع�ت

 ُ�قلل نموذج الخزائن الخمس من خطر الوصول إ� الب�انات أو استخدامها �شكل غ�ي مالئم من خالل : 

 إزالة المعلومات الُمحِددة للشخص�ة من الب�انات  •
 

 تكنولوج�ا آمنة لدمج الب�انات بأمان. استخدام  •
 

ا لألفراد أو المجتمعات المحل�ة.  • ر� ي لها منفعة عامة واضحة وال �شكل �ف  السماح فقط بالمشار�ــــع الىت
 

 توف�ي إمكان�ة الوصول إ� األفراد المأذون لهم فقط.  •
 

ي نواتج البحوث. ضمان حما�ة  •
 إضاف�ة للخصوص�ة �ف

 

 ما �ي العن��ة الممنهجة؟
ا ما تنجم عن   � ي كث�ي ي الخدمات والمنظومات واله�ا�ل، والىت

ي ُتدَمج �ف تحدث العن��ة الممنهجة من خالل أوجه عدم المساواة الىت
ي ت�ف باألشخاص ع� أساس ِعرقهم. يؤدي ذلك، بالنسبة للعد�د من مجتمعات  ات الخف�ة الىت ف ف والمجتمعات  التح�ي السكان األصليني

ي مجال الخدمات العامة مثل  
ي الحصول ع� الخدمات، و�� نتائج أسوأ، و�� تجارب سلب�ة �ف

ا إ� عدم المساواة �ف فة ِعرق�� الُمصنَّ
طة.   التعل�م والرعا�ة الصح�ة ورعا�ة األطفال وأعمال ال�ش

 

 للم��د من المعلومات حول برنامج ابتكار الب�انات:  

 أسئلة شائعة حول برنامج ابتكار الب�انات

 

http://%E2%80%A2https/www2.gov.bc.ca/gov/content/data/about-data-management/data-innovation-program/faq


 

 

 التحدث إ� المجتمعات المحل�ة
ُصممت عمل�ة المشاركة هذە مع المجتمعات المحل�ة، ولصالح المجتمعات المحل�ة. شددت التعل�قات األول�ة الواردة من ق�ادات  

ا، وكذلك تق��ر مفوض ح اء المجتمعات المحل�ة الُمصنفة ِعرق�� ف وخ�ب ي ب��تش كولومب�ا السكان األصليني
  الب�انات جمع "  قوق اإل�سان �ف

ي ب��تش كولومب�ا: منظور الَج  الد�مغراف�ة الُمصنفة
�ــــع لضمان تلب�ة " دة�ف ي وضع الت�ش

اك المجتمعات المحل�ة �ف   ، ع� الحاجة إ� إ�ش
 احت�اجاتها بصورة ُمجد�ة. 

ي مقدمة هذە العمل�ة،  
ا �ف ف والمنظمات المجتمع�ة الُمصنفة ِعرق��   ح�ث ينقلوضعت عمل�ة المشاركة هذە ق�ادات السكان األصليني

ة مع هذە المنظمات.  أفراد المجتمعات المحل�ة مخاوفهم واحت�اجاتهم وأول��اتهم المتصلة بجمع الب�انات واستخدامها وكشفها   مبا�ش

 ول: أردنا أن نعرف الم��د ح 

ي ب��تش كولومب�ا التع��ف به��تهم أو تمث�لها.   اآلراء حول اله��ات:  •
 ك�ف �فضل الناس �ف

 

تجارب الناس الماض�ة �شان مشاركة معلومات شخص�ة مع الوكاالت الحكوم�ة. هذا س�ساعد ع� فهم    التجارب الح�ة:  •
ي حاالت مختلفة، كأغراض البحث أو الحصول ع� الخدمات العامة مثل   الناس بمشاركةمست��ات راحة 

المعلومات �ف
 جمع المعلومات. الصحة أو التعل�م أو العدالة، حىت تتمكن الحكومة من بناء أسال�ب أفضل ل

 

ف   ك�ف يود الناس أن ُ�ستخدم ب�اناتهم �ي تتمكن الحكومة من العمل نحو وجهات النظر حول استخدام الب�انات:  •   تحسني
 . ي

 اإلنصاف الِعر�ت

ف ن�سان/أب��ل  ي المناقشة من خالل 2022وآذار/مارس  2021ما بني
مسارات    ثالث، ُد�ي الناس والمجتمعات المحل�ة إ� المساهمة �ف

 للمشاركة: 

ف  .1  مشاركة السكان األصليني
 

 مشاركة �قودها المجتمع المح�ي  .2
 

نت استب�ان الجمهور   .3  ع�ب اإلن�ت

ي تحد�د ما هو مهم للمجتمعات
ي التأ�د من جمع هذە المعلومات اإلحصائ�ة واستخدامها بأ���   ساعدت هذە المساهمة �ف

المحل�ة و�ف
ا وفعال�ة للتصدي للعن��ة الممنهجة.   الطرق أمان�

ي جلسات مشاركة مجتمع�ة عقدتها منظمات   10شخص ع� االستب�ان وشارك ما �قرب من    2900أجاب أ��� من  
آالف شخص �ف

ف والسود وا  . مجتمع�ة تمثل السكان األصليني ف  لملونني

 

ف 1    . مشاركة السكان األصليني
�ــــع جد�د هام من المقرر  ي  األصل�ة حقوق الشعوب   قانون إعالنحكومة ب��تش كولومب�ا بعد إقرار  أن �ستحدثه كونه ��ش

�ن   �ف ��ش
/نوفم�ب  ي

ي مشاركة السكان   - وتب�ت  -، كانت المشاركة الهادفة مع الشعوب األصل�ة 2019الثايف
حاسمة. لهذە الغا�ة، تل�ت كل من أخصايئ

ف ( ي ب��تش كولومب�ا (Quintessential Research Groupاألصليني
ف �ف )، وأمة  BCAAFC)، ورابطة مرا�ز الصداقة للسكان األصليني

ي ب��تش
ف وفرادى األمم األو�. MNBCكولومب�ا (  المت�س �ف ة مع أعضاء مجتمع السكان األصليني  )، تم��ً� لق�ادة الجلسات مبا�ش

ة  ف مبا�ش ي ذلك مجلس ق�ادة األمم األو�    -باإلضافة إ� ذلك، عملت حكومة المقاطعة مع ق�ادات منظمات السكان األصليني
بما �ف

)FNLCي ب��تش كولومب�ا )، ورابطة مرا�ز الصداقة للسكان األصل
ي ب��تش كولومب�ا وأمة المت�س �ف

ف �ف �ــــع �صون    -يني لضمان أن هذا الت�ش
ف لب�انات السكان   اء إدار�ني ف مجلس ق�ادة األمم األو� خ�ب ي اإلدارة الذات�ة للب�انات. كجزء من هذا العمل، عني

حق الشعوب األصل�ة �ف
�ــــع.  ف للعمل مع الحكومة أثناء ص�اغة الت�ش  األصليني



ي مراحل مختلفة إ� رؤساء األمم األو�   كما تم
�ــــع �ف ي الجمع�اتتقد�م المعلومات حول الت�ش

ي ب��تش   العامة لجمع�ة  �ف
األمم األو� �ف

ي أوائل عام 
ي ب��تش كولومب�ا. �ف

ا لحضور  2022كولومب�ا، وقمة األمم األو� واتحاد زعماء الهنود �ف ، تمت دعوة األمم األو� أ�ض�
�ــــع وتبادل التعل�قات.   جلسات اإلحاطة الفن�ة  لسماع الم��د عن الت�ش

 

 مشاركة �قودها المجتمع المح�ي . 2
ا، أتاحت حكومة المقاطعة الِمنح لمنظمات ومجموعات المجتمعات   ا إ� التعل�قات الواردة من المجتمعات الُمصنفة ِعرق�� استناد�

ي استضافة دورات مشاركة خاصة بها مع 
ي ترغب �ف  أفراد مجتمعاتها المحل�ة. المحل�ة المؤهلة الىت

/نوفم�ب  70استضافت   ي
�ن الثايف ة من ��ش ي الف�ت

ي جميع أنحاء المقاطعة دورات مشاركة �ف
ا �ف إ� نها�ة كانون   2021منظمة تق��ب�

/يناير   ي
ا  425، وعقدت 2022الثايف ا ع� حد سواء   -اجتماع� اض�� ا واف�ت  آالف شخص.  10ووصلت إ� نحو   -شخص��

ف كان االستماع مبا�ش  ا حولة من أفراد المجتمع المح�ي الُمصنفني تجار�ــهم الشخص�ة ومخاوفهم ف�ما يتعلق بجمع الب�انات    ِعرق��
�ــــع الب�انات.  ي ��ش

ا من التأ�د من فهم احت�اجات المجتمع المح�ي وانعكاسها �ف ا حاسم�  واستخدامها وكشفها جزء�

 

نتاستب�ان مشاركة الجمهور . 3  ع�ب اإلن�ت
ي جميع أنحاء المقاطعة، أطلقت حكومة  وللسماع من  

ف �ف ف والسود والُملونني مجموعة واسعة من الناس من مجتمعات السكان األصليني
نت. استمر االستب�ان من أ�لول/سبتم�ب حىت  ا ع�ب اإلن�ت ا استب�ان� /يناير    31المقاطعة أ�ض� ي

ي عدة لغات. مأل  2022كانون الثايف
ر �ف

َّ
، وتوف

ي مجال استخدام الخدمات الحكوم�ة وتقد�م  ش  3000االستب�ان ما �قارب 
خص. وكان االستب�ان قد ُصمم لفهم التجارب الح�ة للفرد �ف

 المعلومات حول اله��ة واإلثن�ة. 

 

 

 

 التقار�ر حول ما سمعوە
ي خمسة تقار�ر مواض�ع�ة. 

ي توصلت إليها هذە المشاركة الرائدة �ف  اّطلع ع� النتائج الىت

ي ب��تش كولومب�ا ة جمع�ة ساهمتق��ر م
 مرا�ز صداقة الشعوب األصل�ة �ف

  36ح�ف ما مجموعه 
�
ف ا خالل ا مشارك ي ذلك أعضاء مجلس الحكماء، ولجنة استعراض األقران، والمجلس اإلقل��ي  لجلستني

، بما �ف
 لشباب الشعوب األصل�ة. 

ي قادتها المجتمعات المحل�ة 
 تق��ر المشاركة الىت

ا  ف و  70ما �قرب من  إ� قدمت حكومة ب��تش كولومب�ا ِمنح� ا منظمة مجتمع�ة من السكان األصليني   المجتمعات الُمصنفة ِعرق��
اك ب�انات   ي جميع أنحاء المقاطعة.  مكافحةالستضافة جلسات إ�ش

 للعن��ة مع أفراد المجتمع �ف

 
 تق��ر مساهمة األمم األو� 

ي األمم األو�  سكانشاركت الحكومة  
. وكان القصد من  2022مارس  آذار/ إ�  2021د�سم�ب  األول/ كانون كولومب�ا من    ب��تش�ف

ف من األمم األو�  ي  المشاركة هو إتاحة الفرصة للمشاركني
�ــــع الب�انات   إ�كولومب�ا لتبادل المعارف وتقد�م مدخالت   ب��تش�ف ��ش

 المناهضة للعن��ة. 

 تق��ر مساهمة أمة المت�س 



ي ب��تش كولومب�ا 
ا�ة مع حكومة مقاطعة ب��تش كولومب�ا، استشارات مجتمع�ة،  ، با (MNBC)أجرت أمة المت�س �ف مشاورات  ل�ش

 . ف �عات ب�انات مكافحة العن��ة القادمة استجابة لدعوات لمعالجة العن��ة الخاصة بالسكان األصليني  مجتمع�ة حول ��ش

نت   تق��ر المشاركة ع� اإلن�ت
/   31إ�  2021سبتم�ب أ�لول/  9من   ي

�عات ب�انات  ب��تش  ، أجرت حكومة  2022يناير  كانون الثايف نت لدعم ��ش ا ع�ب اإلن�ت كولومب�ا مسح�
ا حول تج��ة توف�ي ب�انات اله��ة والعرق عند استخدام الخدمات الحكوم�ة.   مكافحة العن��ة. جمع االستطالع ردود�

�ةتتوفر التقار� ف  ر كاملة باللغة اإلنجل�ي

 

 لجنة ب�انات مكافحة العن��ة  –إلتق باللجنة 
 

 عضو للجنة بیانات مكافحة العنصریة ومن ضمنھم رئیسة اللجنة.  11أسماء ، أعلنت المقاطعة 2022أیلول/سبتمبر  23في  

یمثل أعضاء اللجنة مجموعة متنوعة من المجتمعات المصنفة عرقیاً ومن المناطق الجغرافیة في بریتش كولومبیا. ستتعاون اللجنة مع  
 المقاطعة لوضع التوجیھات بشأن جمع وإستخدام البیانات بأمان والحد من العنصریة الممنھجة في القطاع العام.

یھات ومعاییر للبیانات، إضافة إلى المساعدة في تحدید المسائل ذات األولویة الحكومیة في  تقع على عاتق اللجنة مھمة دعم وضع توج
 .جعة اإلحصائیات قبل إصدارھا لتجنب إلحاق الضرر بالمجتمعات المحلیةومراالبحث 

العنصریة إلى   فحةمكاجون فرانسیس "یسعى ھذا القانون الرائد لبیانات  رئیسة لجنة بیانات مكافحة العنصریة، الدكتورة قالت
 مكافحةضمان أن تكون بریتش كولومبیا مقاطعة یزدھر فیھا جمیع األشخاص بغض النظر عن العرق. ستكون لجنة بیانات 

العنصریة في غایة األھمیة لتحقیق ھذه التطلعات. تم تشكیل ھذه اللجنة لضمان تمثیل السكان األصلیین والمجتمعات المصنفة  
جد لضمان اإلیفاء بالوعود التي تم التعھد بھا لمواجھة العنصریة الممنھجة والثغرات في الخدمة  على أساس عرقي وستعمل ب

في القطاع العام. سینطوي ذلك على عملیة متواصلة تقوم على العمل مع المجتمعات، بما في ذلك وجھات نظرھم، والمحافظة 
ت الرئیسیة للبحث. سیكون التركیز الرئیسي على جمع ومراقبة  على السالمة الثقافیة بینما نتعاون مع الحكومة لوضع األولویا

 البیانات لسد فجوات عدم المساواة العرقیة الموجودة في قطاع الخدمة العامة." 

 . https://news.gov.bc.ca/27486لمعرفة المزید عن عمل اللجنة، بادر بزیارة: 

 أعضاء اللجنة 

مشاركة، كو البوراتور�و (كوالب أدفانتج ل�متد) والمستشارة الخاصة لرئ�س جامعة سا�مون   ة )، مؤسس ةجون فرا�س�س (رئ�س 
. و�ي رئ�سة   - العن��ة مكافحةف��رز ل 

�
ي واإلدماج للفئات المصنفة عرق�ا

فرا�س�س �ي منا�ة من أجل تحقيق العدالة والتن�ع الثقا�ف
ي تط��ر الرفاه�ة االجتماع�ة والس�اس�ة واإلقتصاد�ة والثقاف�ة للسكان المنحدر�ن من أصل  

، والذي تتمثل مهمته �ف جمع�ة هوجانز آ�ي
ي من خالل تقد�م السكن، والمساحات 

ي  أف���ت
، والذي تتمثل مهمته �ف ف �ني  مديرة معهد أبحاث ومشاركة المغ�ت

�
امج. و�ي أ�ضا المبن�ة وال�ب

ي  
ف ودورهم �ف �ني ف األبحاث العلم�ة والس�اسة والممارسة المتعلقة بالمجتمعات المتعددة الثقافات ومجتمعات المغ�ت تق��ة الروابط بني

كة كوالب، تعمل فرا�س�س مع مجموعة واسعة من العمالء لمراقبة  بناء مبادرات مبتكرة ومستدامة وشاملة. كرائدة أعمال م  ن خالل �ش
ي ثقافة  

ي �ف
ة السوداء والمجموعات األخرى المصنفة ع� أساس عر�ت ومعالجة العقبات اله�كل�ة لمشاركة الشعوب األصل�ة وذوي الب�ش

ا�ات والتصام�م الخ امج وال�ش  دم�ة.  مكان العمل، وسالسل اإلمدادات، والس�اسة، وال�ب

ي أوكاناغن
، جامعة ب��تش كولومب�ا �ف �ي �شاو، أستاذة مساعدة، كل�ة العمل االجتما�ي �شاو �ي الرئ�سة المشاركة لفرقة عمل    - ش�ي

اء   مكافحة رئ�س جامعة ب��تش كولومب�ا المعن�ة ب ف الشامل و�ي الرئ�سة السابقة والرئ�سة المشاركة لمجموعة خ�ب العن��ة والتمي�ي
ي لجنة العمل المناهض  

. و�ي عضوة �ف ي المؤسسة ال�ند�ة لتعل�م العمل  االجتما�ي
معن�ة بالقضا�ا العرق�ة واإلثن�ة والثقاف�ة �ف

ها ع� مراقبة و  ف ي ك�لونا، والذي ينصب ترك�ي
ف متعدد الجوانب  للعن��ة وال�راه�ة �ف ��جاد الحلول للقضا�ا المتعلقة بالعن��ة والتمي�ي

، الدين واإلعاقة.   ي ي واللغوي، األصل اإلثىف
 القائم ع� اإلنتماء إ� الشعوب األصل�ة، الجنس، العمر، اإلنتماء العر�ت

  

https://engage.gov.bc.ca/antiracism/reports/
https://news.gov.bc.ca/27486


ي ب��تش كولومب�ا
ي �ف

ي شعب الم -  دونالد كور�جال، مدير الرفاه�ة الثقاف�ة، شعب الميىت
ي ب��تش كولومب�ا، كور�جال مسؤول  �ف

ي �ف يىت
(أي ع� مر�   In Plain Sightعن التواصل مع صناعة الرعا�ة الصح�ة �شأن مجموعة متنوعة من القضا�ا، ومن ضمنها تنف�ذ تق��ر 

، تق��ر الدعوات ا� العمل من لجنة تق�ي  ف الحق�قة   الب�)، تق��ر المفقودات والمقتوالت من �ساء وفت�ات السكان األصليني
ي الصحة البيئ�ة العامة منذ عام 

�تش كولومب�ا أثناء   1976والمصالحة. وقد عمل �ف ي المنطقة الداخل�ة ل�ب
ي لجان متعددة �ف

وعمل �ف
ي ع�ادات كوف�د.    19-جائحة كوف�د

ف والحوادث العن��ة �ف  ع� قضا�ا سبل الوصول والتمي�ي

إي��كسون �ي امرأة من شعب دا��له من مجتمع نا�ازد�ي و�ي   -الصح�ة مار�ون إي��كسون، مديرة أبحاث، مركز أبحاث الفنون 
ي جامعة تومبسون ر�فرز وحصلت ع� شهادة بكالور�وس  

ي قب�لة لهيتسوموسيو (ب�فر). إي��كسون �ي طالبة ماجست�ي ت���ة �ف
عضوة �ف

ي جامعة شمال ب��تش كولومب�ا. إي��كسون �ي 
ي اإلدارة العامة وتنم�ة المجتمع �ف

ي الف��ق االستشاري لطالب السكان  آداب �ف
 عضوة �ف

ي مدينة  
ي لجنة بناء الثقة لقب�لة نا�ازد�ي ولجنة إحت�اجات الطالب �ف

ي ب��تش كولومب�ا وكانت عضوة �ف
ف للمنظمات الصح�ة �ف األصليني

 ب��نس جورج.   

ي جام-دالج�ت ج�ل
ة زائرة �ف ي ب��تش كولومب�ا، محا�ف

ي �ف ة أ��� من   - عة سا�مون ف��زر باد�شا، مدرسة، المعهد التكنولو�ب مع خ�ب
، تجلب ج�ل  25 ف العام وغ�ي ال���ي ي القطاعني

ي اإلدارة التنف�ذ�ة، والبحث، حشد  - عام كقائدة ع� مستوى رفيع �ف
ة �ف باد�شا معها خ�ب

، وملفات إمكان�ة ف ف المهاج��ن والالجئني ، وتوطني ف ات، ووضع الس�اسات المتعلقة باألطفال والشباب، والمسنني الوصول   الخ�ب
ي إجراء  

والشمول�ة. وقد قامت بتط��ر مبادرات واسعة النطاق و�ي حائزة ع� الجوائز للتخط�ط المجتم�ي الط��ل األمد وساهمت �ف
ي �مكن الوصول إليها �سهولة أ��� داخل الحكومة المحل�ة و�ضافة تداب�ي   ي الس�اسات لجعل جمع الب�انات و�عداد التقار�ر الىت

ات �ف تغي�ي
 �شأن الب�انات المتصلة بالعن��ة وال�راه�ة.    المساءلة

 

ي ب��تش كولومب�اج�س�كا غوس، 
ي صحة األمم األو� لمجلس سالمة الم��ض والجودة �ف

ات�ج�ة �ف ي المبادرات اإلس�ت
لدى    - قائدة �ف

ة أ��� من  غوس . و�ي من أصول    20خ�ب ف ي صحة ورفاه�ة السكان األصليني
ي اإلدارة و�دارة األعمال، و�ضمنها سبعة أعوام �ف

عام �ف
تها العمل�ة ع�   ف و�سكوامش إضافة إ� أصول أور��ة مختلطة. وساعدت خ�ب مختلطة �شمل شعوب الها�دا، كسا�سل�ب، كواستني

ي الس�اسة والمعاي�ي و 
ات�ج�ات وأهداف تع��ز قدراتها �ف ي تتما�ش مع إس�ت ي المناطق الىت

 العن��ة.   مكافحةعمل�ة التنم�ة والتحل�ل �ف

 

ي العدالة واالندماج
ة إستشار�ة �ف ف ك�م، خب�ي ي األصل من كور�ا مع الحكومات واألعمال التجار�ة وجمع�ات    - إ�لني

ي �ي �ف عملت ك�م الىت
ف ع�   ك�ي ي تقوم بجمع   العن��ة.  مكافحةال �ستهدف ال��ــح مع ال�ت ي ق�ادة مجموعة تعاون�ة شعب�ة للنساء اآلسي��ات والىت

و�ي �شارك �ف
ها عليهن. وقبل ذلك، عملت ك�م   ف ومدى تأث�ي وتحل�ل ومتابعة وتبادل ب�انات من مصادر محل�ة عن العن��ة الموجهة ضد اآلسي��ني

ي تنم�ة المجتمع المح�ي وتقد�م الخدمات االجتماع�ة مع المج  10
ي من اإلجحاف.  سنوات �ف

ي تعايف  تمعات العالم�ة الىت

 

، مديرة، البحث المؤس�ي والتخط�ط، جامعة سا�مون ف��زر ي
ي علم االقتصاد من   -  زار�ن نج�ف

ي ع� شهادة الدكتوراە �ف
حصلت نج�ف

 برئاسة ف��ق عمل  
�
. و�ي تقوم حال�ا ي البنك الدو�ي

ي التنم�ة الدول�ة �ف
ب�انات العدالة والتن�ع  جامعة بوسطن وعملت كأ�اد�م�ة ومهن�ة �ف

ي جامعة سا�مون ف��زر و�ي الرئ�سة المشاركة لمجلس حوكمة الب�انات والمشار�ــــع األخرى ذات الصلة. و�ي متحمسة  
والشمول �ف

 . ي الخدمات العامة والتعل�م العا�ي
رة ممثلة تمث�ً� ج�دا� �ف ف الوصول ا� الب�انات لضمان أن تكون المجموعات المت�ف  لتحسني

 

ي ب��تش كولومب�ا-أودورو سم�ث 
، تق��ر األشخاص السود �ف ي  -�حمل أودورو  - مارفو، مؤلف و�احث رئ��ي

مارفو درجة الدكتوراە �ف
قضا�ا الخصوص�ة وحما�ة الب�انات وأنظمة المراقبة   2016العلوم الس�اس�ة من جامعة فكتور�ا. وكان مجال إهتمامه األ�اد��ي منذ عام 

ي ب��تش كولومب�ا والذي مولته حكومة ب��تش كولومب�ا وتم  وتحد�د اله��ة. وهو المؤلف  
والباحث الرئ��ي لتق��ر األشخاص السود �ف

اير/شباط  ي ف�ب
ە �ف نامج  2022��ش ي اللجنة اإلستشار�ة ل�ب

ي    العن��ة واإلستجابة مكافحة . وهو عضو �ف
ي جمع�ة إنهاء العنف �ف

لل�راه�ة �ف
طة منطقة فكتور�ا العظ�.   ي �ش

ي �ف
ي اللجنة اإلستشار�ة للتن�ع الثقا�ف

 ب��تش كولومب�ا وهو عضو �ف

 



ف ك��نل�س، رئ�سة مجلس اإلدارة، مجموعة ك��نت إ�سينشال لألبحاث ي شؤون    - جا�لني
ك��نل�س �ي عالمة اجتماع و�احثة �ف

ي مجتمعات السكان  األشخاص السود والسكان األ 
ف و�ي من أصول إيرلند�ة/ب��طان�ة وهند�ة وقد عملت �شكل مكثف �ف ف والملونني صليني

ف أل��� من  ي عام  20األصليني
، حظ�ت بتقدير من الجمع�ة ال�ند�ة لعلماء  2013سنة من خالل إستخدام أطر تحل�ل�ة جنسان�ة. �ف

ي أدت  ي  االجتماع ومؤسسة أنغس ر�د لبحوثها المجتمع�ة الىت
ي كندا. وكانت قد عملت �ف

ي الشعوب األصل�ة �ف
إ� تع��ز رفاه�ة اإل�سان �ف

ات الب�انات وأدوات الق�اس.  ي مجال البحوث، و�ضمنها تحد�د مؤ�ش
 مجتمعات األمم األو� �ف

 

، العدالة و  ي
، التن�ع الثقا�ف ي)؛ طالب ماجست�ي ي �ا س�ي

ي (أي است�ق�ف ي ساندهو، المؤسس المشارك، وا�ك آب س�ي
الشمول،  سو�ف

ف  ي �ي جمع�ة مجتمع�ة شعب�ة تم   - جامعة توف�ت ي والىت ي المجتمع المح�ي وعضو مؤسس لجمع�ة وا�ك آب س�ي
ساندهو هو منا� �ف

ي عام 
إستجابة ل��ادة حوادث عنف العصابات و�طالق النار الذي استهدف شباب من جنوب آس�ا. وقام بق�ادة   2018تأس�سها �ف

ي المجموعة من
ي أ��� من   أ�شطة التوع�ة �ف

طة، وأصحاب   150خالل المشاركة �ف اجتماع مع كافة مست��ات الحكومة، وهيئات ال�ش
ي مجال إدارة ال��اض�ة  

ة �ف اء الصحة النفس�ة وأ� الضحا�ا. �ملك ساندهو سنوات من الخ�ب ، وخ�ب ف ���ني ي المجتمع، وال�ت
المصلحة �ف

 العالم�ة. 

 الخطوات التال�ة 
مون باتخاذ إجراءات اآلن للتصدي لها. تنت�ش العن��ة  ف امج والخدمات الحكوم�ة، ونحن مل�ت ي جميع ال�ب

سنتخذ الخطوات   الممنهجة �ف
 التال�ة ع� مدى األشهر المقبلة: 

ي 
ا   أدخلنا  2022أ�ار/مايو  2�ف   . قانون ب�انات مكافحة العن��ة والذي ُوضع بمشاركة الشعوب األصل�ة والمجتمعات الُمصنفة ِعرق��
ي  مرسوم صبح الأ

 �ف
�
 . 2022ح��ران/يونيو  2قانونا

 
•  : ف ف رئ�سيني �ــــع هدفني  سوف يتناول الت�ش

 

o  ا ي الثقة مع الشعوب األصل�ة والمجتمعات الُمصنفة ِعرق��  إدخال جمع الب�انات ع� نحو يبىف
 

o  ي التصدي
 للعن��ة الممنهجة. وضع ُنهج موثوقة لجمع المعلومات الشخص�ة واستخدامها وكشفها للمساعدة �ف

 
�ــــع من جمع الب�انات  سُ�مَ  ي تحدث فيها العن��ة   المواقعواستخدامها وكشفها بصورة منتظمة وآمنة لتحد�د  الد�مغراف�ة�ن الت�ش الىت

ا لهذا   ا. سنواصل العمل مع المجتمعات المحل�ة لوضع خطة تنف�ذ ق��ة وآمنة ثقاف��
�
الممنهجة و��شاء مقاطعة أ��� شموً� و�نصاف

�ــــع الجد�د.   الت�ش

ة لجمع  • �ــــع هو الخطوة األو� من خطوات كث�ي فقة ع�  واستخدامها للتصدي للعن��ة. بمجرد الموا  الب�انات هذا الت�ش
ي كل خطوة. 

ي ستشارك �ف ا، والىت �ــــع، سنضع خطة مع الشعوب األصل�ة والمجتمعات الُمصنفة ِعرق��  الت�ش
 

امج القائمة، وستطور التوج�ه والتدر�ب واألدوات واأل�شطة لجمع الب�انات   • ي الس�اسات وال�ب
ستتوسع هذە الخطة �ف

 واستخدامها بطرق مف�دة ومناسبة. 
 

ا�ة مع الشعوب األصل�ة لدعم أطر إدارة ب�انات الشعوب األصل�ة  ستقوم حكومة ب��تش كولو  • ا بالعمل بال�ش مب�ا أ�ض�
ا  ي مجال الب�انات وفق�

  . لقانون إعالن حقوق الشعوب األصل�ة وأول��اتها �ف

ف عل ف كون واضحنأن   ينا يتعني ي  ني ي سنحافظ بها ع� سالمتها وأمنها،  ن �شأن ال��ف�ة الىت خطط بها الستخدام الب�انات، وال��ف�ة الىت
ا ع� الوصول إ� الب�انات تحت أي ظروف.  ي سنح�ي بها خصوص�ة الناس، ومن س�كون قادر� ر هذا كله بالتعاون مع   وال��ف�ة الىت سُ�قرَّ

هم من  ف والسود وغ�ي ف السكان األصليني  . (IBPOC)األشخاص الُملونني

اعدنا إسهام ومشاركة الناس والمجتمعات المحل�ة المستمرة، فضً� عن مكتب مفوض حقوق اإل�سان ومكتب مفوض المعلومات  س�س
ر محتمل غ�ي  ي ب��تش كولومب�ا، ع� تحد�د ومنع أي �ف

 األفراد والمجتمعات المحل�ة.  مقصود بحقوالخصوص�ة �ف



ام الرئ��ي المتعهد به وفق القانون هو �شك�ل  ف  أعضاء  مكافحةلجنة إقل�م�ة لب�انات اإلل�ت
�
من  العن��ة. ستجلب هذە اللجنة معا

ي البحث وتحد�د ك�ف�ة جمع و�ستخدام الب�انات لتشخ�ص والحد  
ي وضع األول��ات الرئ�س�ة �ف

المجتمع المح�ي للتعاون مع الحكومة �ف
امج والخدمات لجميع سكا  ف ال�ب ي القطاع العام لتحسني

ي  من العن��ة الممنهجة �ف
ن ب��تش كولومب�ا. تم اإلعالن عن أعضاء اللجنة �ف

 . 2022أ�لول/سبتم�ب 

�ــــع. ن��د أن   ي هذا الت�ش
ا �ف ُدم�

ُ
ي ق

ي كل مرحلة ونحن نم�ف
ا �ف سنواصل العمل والتواصل مع الشعوب األصل�ة والمجتمعات الُمصنفة ِعرق��

ف  ي  نتأ�د من إنجاز هذا العمل بحرص شد�د لتجنب الم��د من التح�ي ، مع ز�ادة قوة الب�انات إ� أق� حد لدفع التغي�ي المنه�ب ف والتمي�ي
 الذي نحتاجه �شدة. 

 

ــعَسن  �ــ  ب�انات مكافحة العن��ة ��ش
 2022ر�يع 

ف ُوضع بمشاركة  ا   السكان األصليني  والمجتمعات الُمصنفة ِعرق��
 

 وضع خطة التطبيق 
اك والعمل مع المجتمعات المحل�ة لوضع خطة للتطبيق   إ�ش

 
 ها عم أطر إدارة الب�انات وأول��اتد

ف مع الشعوب األصل�ة لدعم أطر إدارة ب�انات  التشارك  وأول��اتها  السكان األصليني
 

اك والتواصل اإل   �ش
ف مواصلة العمل والتواصل مع  ا والمجتمعات  السكان األصليني ف  الُمصنفة ِعرق�� ف والتمي�ي ي كل مرحلة لتجنب الم��د من التح�ي

 �ف
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