النسان ف ي� بريتش كولومبيا:
حقوق إ

يز
الجنس
التوجه
بسبب
التمي�
ي
النسان
تم تصميم صفحة الحقائق هذه لمساعدتك عىل فهم حقوق إ
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 ( .)Codeيساعد القانون ف ي� حمايتك من المعاملة
الجنس .ويسمح
السيئة أو حرمان الحصول عىل خدمة بسبب توجهك
ي
النسان ف ي� بريتش
لك من خالله رفع شكوى لدى محكمة حقوق إ
يز
التمي� ضدك.
كولومبيا إذا شعرت بأنه تم
التمي� ن
يز
المب� عىل
تحمي المدونة جميع سكان بريتش كولومبيا من
ي
ين
المثلي� جنسياً،
الجنس دون أي إعتبار إذا كان الشخص من
التوجه
ي
ين ئ
ثنا� الجنس ،أو مغايري الجنس .وفق المدونة ،يتم أيضاً
السحاقي� ،ي
يز
ين
التمي� بسبب الجنس أو الهوية الجنسية.
المتحول� جنسياً من
حماية
لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع ،برجاء مطالعة صفحة الحقائق
يز
الجنس.
والتحرش
التمي� بسبب الجنس
المعنونة
ّ
ي
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
شخص ما بمحاولة أذيتك أو االنتقام منك.

يز
الجنس؟
التمي� بسبب التوجه
 ما هو
ي

يز
سء أو حرمانه
التمي� بسبب التوجه
الجنس هو معاملة شخص بشكل ي
ي
ئ
ين
ين
من ي ز
الجنس
ثنا�
المثلي� جنسياً ،أو
م�ة بسبب كونه من
السحاقي� ،أو ي
ي
أو مغايري الجنس.

يمكن أن يحدث بطرق عديدة ،منها:

• العنف الكالمي أو التهديد
• تعليقات يغ� مرحب بها ،أو نكات مهينة ،أو السب والشتم
• رفض تقديم الخدمة لك
• عدم توظيف أو ترقية الشخص
• مطبوعات أو ملصقات تظهر الحقد تجاه أشخاص بسبب توجهم
الجنس
ي
يز
الجنس:
التمي� بسبب التوجه
أمثلة عىل
ي
• تذهب إمرأة ش
لليجار.
و�يكتها من نفس الجنس لمشاهدة شقة إ
ين
المثلي� جنسياً
عندما وصولهما لرؤية الشقة ،يدرك المؤجر بأنهما من
ويخ�هما“ :أنا ال أرغب ف ي� أن يسكن هنا أشخاص من أمثالكما ألننا ف ي�
ب
هذه البناية لدينا قيم تقليدية”.
ين
ين
الموثوق� بأنه
المثلي� جنسياً بإخبار أحد زمالئه
• يقوم شخص من
ين
المثلي� جنسياً .بعد ذلك ،يرى إسمه ف ي� قائمة رسومات عىل حائط
من
ين
المراحيض ف� مكان العمل ي ن
المثلي� جنسياً.
ته�
ي
• يقوم مجلس إدارة المدرسة بمنع كتب من الصف تظهر فيها عائالت
من أولياء أ
ين
المثلي� جنسياً.
المور من
م�ات طبية ومتعلقة بصحة أ
• يقوم رب العمل بمنع تقديم ي ز
السنان
ين
ين
المثلي� جنسياً.
الموظف� من
شل�يك أحد
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النسان ف ي� بريتش كولومبيا:
حقوق إ

يز
الجنس
التمي� بسبب التوجه
ي
 كيف أعرف أنه توجد لدي شكوى تتعلق بحقوق
النسان؟
إ

النسان ف ي� بريتش كولومبيا
عيادة حقوق إ
()BC Human Rights Clinic

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

سء أو تم حرمانك من الحصول عىل خدمة.
✓ تمت معاملتك بشكل ي
ن
سء أو تم حرمانك من
✓ يوجد رابط يب� طريقة معاملتك (بشكل ي
الجنس .
خدمة) وتوجهك
ي
✓ حدثت المعاملة ف ي� موقف مثل مكان العمل ،أو محل تجاري ،أو
مطعم ،أو ي ن
ب� المستأجر والمؤجر.

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

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.
النسان ف ي� بريتش كولومبيا ،برجاء
للحصول عىل نبذة عن حقوق إ
ف
النسان ي� بريتش
مطالعة صفحة المعلومات المعنونة حقوق إ
كولومبيا :ماذا يجب عليك معرفته.

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.

ن
 أين
يمكن� الحصول عىل المساعدة؟
ي

ين
المدع� ف ي� أي مكان من المقاطعة الحصول عىل المعلومات من
بإمكان
ف
ف
ن
للعامل� ي� العيادة
النسان ي� بريتش كولومبيا .يمكن
عيادة حقوق إ
ي
مساعدتك عىل فهم مدونة حقوق إالنسان أو إتخاذ إجراء بشأن شكوى
ين
العامل� ف ي� العيادة
النسان ف ي� المقاطعة .تحدث مع أحد
حقوق إ
لمعرفة ما إذا كنت مؤهال ً 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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