النسان ف ي� بريتش كولومبيا:
حقوق إ

التمي� العر�ق
يز
ي

ق
يز
العر�
التمي�
تم تصميم صفحة الحقائق هذه لمساعدتك عىل فهم
ي
ف ي� بريتش كولومبيا .إذا كانت لديك أسئلة تتعلق بوضعك الخاص ،برجاء
ف
التصال
النسان ي� بريتش كولومبيا .معلومات إ
إ
التصال بعيادة حقوق إ
ف
متوفرة ي� نهاية صفحة الحقائق هذه.
ف
والرتقاء به
النسان إ
هناك قانون ي� بريتش كولومبيا لحماية حقوق إ
يسمى مدونة حقوق إالنسان ي ف� بريتش كولومبيا (BC Human Rights
 )Codeأو المدونة ( .)Codeف ي� بريتش كولومبيا ،يساعد القانون ف ي�
حمايتك من المعاملة السيئة أو حرمانك من الحصول عىل خدمة بسبب
الصل ال نث� أو موطن أ
الب�ة ،أ
العرق ،لون ش
الصل (مكان والدتك) .كما
إ ي
النسان إذا شعرت بأنه تم
يسمح لك رفع شكوى لدى محكمة حقوق إ
يز
التمي� ضدك.
النتقام إذا رفعت شكوى ،أو كنت تفكر ف ي�
يحميك القانون أيضاً من إ
يعت� إنتقاماً عند قيام
رفعها ،أو إذا كنت طرفاً فيها بطريقة أخرى .ب
النتقام منك.
شخص ما بمحاولة أذيتك أو إ

يز
التمي�؟
 ما هو

يز
العتقاد بأن بعض الناس هم أفضل من أناس آخرين ألنهم
التمي� هو إ
من مجموعة إثنية أو عرقية معينة.

ق
يز
العر�؟
التمي�
 ما هو
ي

ق
يز
العر� عندما يعاملك شخص بطريقة سيئة أو يمنعك
التمي�
يحدث
ي
من الحصول عىل خدمة ،أو يضايقك أو يهينك بسبب عرقك ،لونك،
أ
صل .
إثنيتك أو موطنك ال ي
ق
يز
التمي�
يمكن أن يحدث
العر� بصيغ عديدة .مثالً:
ي
• مناداتك بأسماء عنرصية.
• رفض تقديم الخدمة لك.
• عدم تعيينك أو ترقيتك ولكن يتم ي ن
تعي� وترقية أشخاص من أصول
إثنية أخرى.
• تهديدك وعدم تهديد آ
الخرين من أصول إثنية أخرى.

ق
يز
العر�
التمي�
أمثلة
ي
الشخاص من السكان أ
• أحد أ
ال ي ن
لليجار.
صلي� يذهب لمعاينة شقة إ
سل� عىل عرق الشخص ،يقول
بعد إ
اللتقاء بالشخص وإبداء تعليق ب ي
ف
التال ،يتصل
صاحب الشقة بأن الشقة قد استؤجرت .ي� اليوم ي
للستفسار عن الشقة ويجد أن الشقة ما
الشخص بصاحب الشقة إ
زالت متوفرة ولم يتم إستئجارها بعد.
ين
• تقوم ش�كة ي ن
موظف� جدد ومن ضمنهم مهاجرين للعمل ف ي�
بتعي�
وظائف متدنية أ
ين
الموظف� يغ� المهاجرين
الجور .يتم تدريب وترقية
ولكن ال يحصل الموظفون المهاجرون عىل ذلك رغم أن لديهم نفس
والخ�ة.
الكفاءة ب

يز
التمي�
 التعامل مع
يز
للتمي�:
هناك أشياء يمكنك القيام بها إذا تعرضت
• إحتفظ بسجل تدون فيه ما حدث بالضبط ت
وم� حدث ذلك والكلمات
ت
ال� قيلت.
ي
يز
التمي� ف ي� العمل ،ف ي� شقتك أو ف ي� محل تجاري أو مطعم،
• إذا حدث
أطلب من رب العمل أو صاحب البناية أو المدير أن يعمل شيئاً بهذا
الخصوص.
الجراءات الداخلية لتقديم الشكوى ف ي� العمل أو المدرسة.
• إستخدم إ
ف
ف
يز
التمي� ي� العمل وكنت عضواً ي� نقابة ،أطلب
مثالً ،إذا حدث
المساعدة من مندوب النقابة.
النسان ف ي� بريتش كولومبيا للحصول عىل
• إتصل بعيادة حقوق إ
المساعدة.
النسان ف ي� بريتش كولومبيا ،يرجى
للحصول عىل نبذة عن حقوق إ
ف
النسان ي� بريتش
مطالعة صفحة المعلومات المعنونة حقوق إ
كولومبيا :ما تحتاج إىل معرفته.
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النسان ف ي� بريتش كولومبيا
عيادة حقوق إ
()BC Human Rights Clinic

 كيف أعرف أنه توجد لدي شكوى تتعلق بحقوق
النسان؟
إ

لرفع شكوى وفق مدونة حقوق إالنسان ي ف� بريتش كولومبيا ،يجب أن
تتوفر فيها جميع أ
الشياء التالية:

300-1140 West Pender Street, Vancouver, B.C. V6E 4G1
ن
مجا�1 855 685-6222 :
هاتف 604 622-1100 :رقم ي
فاكس604 685-7611 :
ال تن�نتwww.BCHRC.net :
صفحة إ

✓ تمت معاملتك بشكل سيء أو تم حرمانك من الحصول على
خدمة.

إذا قام شخص برفع شكوى ضدك ،يتم تسميتك المدعي عليه.
ين
والمدع� من
يمكن للمدعي عليهم ف ي� أي مكان من المقاطعة
التصال بـ:
منطقة فكتوريا الحصول عىل المعلومات من خالل إ

✓ يوجد رابط بين طريقة معاملتك (بشكل سيء أو تم حرمانك من
خدمة) وعرقك ،لون بشرتك ،إثنيتك ،أو موطنك أ
الصلي.
✓ حدثت المعاملة في موقف مثل مكان العمل ،محل تجاري أو
مطعم أو بين المستأجر والمؤجر.

جامعة فكتوريا

ن
القانو�
برنامج العيادة القانونية ف ي� المركز
ي
()Law Centre Clinical Law Program
Suite 225 – 850 Burdett Avenue, Victoria, B.C. V8W 1B4
ن
مجا�1 866 385-1221 :
هاتف:
 250 385-1221رقم ي
إلك� ن
بريد ت
و�reception@thelawcentre.ca :
ي
ف
النسان ي� بريتش كولومبيا
قد يتم تحويلك إىل محكمة حقوق إ
لرفع شكواك.

يجب رفع الشكوى خالل ستة أشهر من حدوثها( .مالحظة :هناك
إستثناءات لهذه المدة الزمنية) .عند رفع شكوى يتم البدء بإجراء قانو�ن
ي
يكون مشابها إلجراءات المحاكمة .يسمى مقدم الشكوى المدعي.

ن
 أين
يمكن� الحصول عىل المساعدة؟
ي

ين
المدع� ف ي� أي مكان من المقاطعة الحصول عىل
بإمكان
ف
النسان ي� بريتش كولومبيا .يمكن
المعلومات من عيادة حقوق إ
ين
للعامل� ف ي� العيادة مساعدتك عىل فهم مدونة حقوق إالنسان أو
إتخاذ إج راء بشأن شكوى حقوق إالنسان ف ي� المقاطعة .قد تكون
ين
مؤه ال ً ألنواع أخرى من الخدمات .تحدث مع أحد
العامل� ف ي�
العيادة لمعرفة ما إذا كنت مؤه ال ً أم ال.

النسان ف ي� بريتش كولومبيا
محكمة حقوق إ
()BC Human Rights Tribunal

Suite 1170 – 605 Robson Street, Vancouver, B.C. V6B 5J3
ن
مجا�1 888 440-8844 :
هاتف 604 775-2000 :هاتف ي
النص (لضعاف السمع)604 775-2021 :
الهاتف
ي
ال تن�نتwww.bchrt.gov.bc.ca :
صفحة إ

الغرض من صفحة الحقائق هذه هو فقط تقديم معلومات
عامة وليس إعطاء مشورة قانونية أو أن تكون بديالً عنها.
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