
با او رفتار نامناسبی صورت گیرد یا منافع وی نادیده گرفته شود. 

این تبعیض به چندین شیوه ممکن است رخ دهد، شامل:

بدرفتاری یا تهدیدهای زبانی،   •

اظهارات ناخوشایند، لطیفه های توهین آمیز، یا ناسزاگویی  •

خودداری از ارائه ی خدمات  •

استخدام نکردن یا ارتقاء شغلی ندادن به فرد  •

نشریات یا تابلوها و اعالناتی که نشان دهنده ی تنفر از افراد بر   •

مبنای گرایش جنسی آن  ها هستند.

منونه هایی از تبعیض بر مبنای گرایش جنسی:

یک زن و شریک جنسی همجنسش به دیدن آپارمتانی می روند   •

تا آن را اجاره کنند. هنگامی که برای بازدید از آپارمتان به محل 

می رسند، موجر متوجه می شود که آن ها همجنسگرا )لزبین( 

هستند، و می گوید: »منی خواهم افرادی مثل شما اینجا زندگی 

کنند، زیرا اینجا ساختمانی است که در آن ارزش های سنتی 

حاکم است«.

یک مرد همجنسگرا به یک همکار مورد اعتماد می گوید   •

او همجنسگرا )گی( است. بعداً، متوجه می شود نام او در 

گرافیتی ای که برای همجنسگراها آزاردهنده است، بر روی دیوار 

توالت  محل کار  نوشته شده است.

هیئت مدیره مدارس استفاده از کتاب هایی را که در آن ها تصویر   •

خانواده هایی با والدین همجنس منایش داده شده است ممنوع 

اعالم کرده است.

کارفرما مزایای دندانپزشکی و پزشکی را از شریک   •

همجنس گرای یکی از کارگران سلب کرده است.

این گزاره برگ با هدف کمک به درک مفهوم تبعیض بر اساس 

گرایش جنسی در بریتیش کلمبیا تدوین شده است. اگر پرسشی 

 BC( »دارید، لطفاً با »کلینیک حقوق بشر بریتیش کلمبیا

Human Rights Clinic( متاس بگیرید. اطالعات متاس در انتهای این 

گزاره برگ ارائه شده اند.

بریتیش کلمبیا قانونی برای محافظت از حقوق بشر و ترویج 

آن دارد. این قانون نظامنامهیحقوقبشر یا نظامنامه نامیده 

می شود. این نظامنامه از شما در برابر رفتار نامناسب یا نادیده 

گرفنت منافعتان، به دلیل گرایش جنسی محافظت می کند. 

چنانچه احساس کنید علیه تان تبعیضی صورت گرفته است، این 

نظام نامه به شما امکان می دهد شکایت خود را به دیوان حقوق 

بشر بی سی تسلیم کنید.

این نظامنامه از متامی اهالی بریتیش کلمبیا در برابر تبعیض بر 

اساس گرایش جنسی، صرف نظر از همجنسگرا )زن یا مرد(، دو 

جنسگرا، یا دگرجنسگرا بودن، محافظت می کند. افراد تراجنسی 

نیز بر اساس نظامنامه و بر مبنای هویت جنسی یا جنسیتی ، در 

برابر تبعیض مصون می شوند. برای کسب اطالعات بیشتر درباره ی 

این موضوع گزاره برگ تبعیض جنسیتی و آزار جنسی را مطالعه 

کنید.

هم چنین، در صورتی که شکایتی تسلیم کرده باشید یا قصد 

تسلیم شکایت داشته باشید و یا اینکه به طریق دیگری اقدام 

کرده باشید، نظام نامه از شما در برابر اقدام تالفی جویانه 

محافظت می کند. هر گاه فردی قصد داشته باشد به شما آسیب 

بزند یا از شما انتقام بگیرد، کار او اقدام تالفی جویانه به شمار 

می آید.

  تبعیض بر مبنای گرایش جنسی چیست؟

تبعیض بر مبنای گرایش جنسی به این معناست که به دلیل 

همجنسگرا بودن )زن یا مرد(، دوجنس گرا یا دگرجنس گرا بودن فرد، 
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حقوق بشر در بریتیش کلمبیا:

تبعیض بر مبنای گرایش جنسی

 کلینیک حقوق بشر بریتیش کلمبیا 
)BC Human Rights Clinic(

300-1140 West Pender Street,  
Vancouver, B.C. V6E 4G1 

تلفن: 1100-622 604    متاس رایگان: 685-6222 855 1
 فاکس: 685-7611 604

www.BCHRC.net :آنالین

 اگر شخصی شکایتی علیه شما طرح کند، شما خوانده 
خواهید بود. خوانده ها از هر جای استان و خواهان های 

ساکن منطقه ی ویکتوریا می توانند اطالعات مورد نیاز خود 
را از طریق متاس با آدرس زیر کسب کنند:

دانشگاه ویکتوریا 

Law Centre Clinical Law Program
Suite 225 – 850 Burdett Avenue, 

 Victoria, B.C. V8W 1B4
 تلفن: 1221-385 250    متاس رایگان: 385-1221 866 1

reception@thelawcentre.ca :پست الکترونیکی

ممکن است برای طرح شکایت خود به دیوان حقوق بشر 
بریتیش کلمبیا ارجاع داده شوید.

دیوان حقوق بشر بریتیش کلمبیا
 )BC Human Rights Tribunal(

Suite 1170 – 605 Robson Street,  
Vancouver, B.C. V6B 5J3

 تلفن: 2000-775 604    متاس رایگان: 440-8844 888 1
TTY )برای دارندگان اختالل شنوایی(: 775-2021 604

www.bchrt.gov.bc.ca :آنالین

اینبرگهیاطالعرسانیتنهادرراستایارائهیاطالعات
کلیتدوینشدهوبهمنظورارائهیمشاورهیحقوقییا

جایگزینیآنارائهنشدهاست.

  شرایط طرح شکایت بر اساس نظام نامه ی حقوق 
بشر چیست؟

برای طرح شکایت بر اساس نظامنامهیحقوقبشربریتیش

کلمبیا، متامی موارد زیر باید صدق کنند: 

برخورد بدی با شما صورت گرفته باشد یا منفعتی از شما   ✓

دریغ شده باشد.

بین نحوه ی برخورد صورت گرفته با شما )برخورد بد یا نادیده   ✓

گرفته شدن منافع( و گرایش  جنسی تان رابطه وجود داشته 

باشد.

برخورد سوء در موقعیت هایی مانند محل کار، فروشگاه یا   ✓

رستوران، یا بین  مؤجر  و مستأجر رخ داده باشد. 

بدین منظور، باید شکایت خود را ظرف مدت شش ماه از زمان بروز 

حادثه تسلیم کنید )توجه: درباره ی این چارچوب زمانی چند استثنا 

وجود دارد(. تسلیم شکایت باعث آغاز روال قانونی مشابه با رویّه ی 

دادرسی خواهد شد. شخصی که شکایت را تسلیم کرده است 

خواهان  نامیده می شود. 

به منظور مرور اجمالی بر حقوق بشر بریتیش کلمبیا، لطفاً 

گزاره برگ حقوق بشر در بریتیش کلمبیا: آنچه باید بدانید را 

مطالعه کنید.

 از کجا می توامن کمک بگیرم؟
خواهان ها در هر نقطه ای از این استان می توانند اطالعات الزم را 

از طریق کلینیک حقوق بشر به دست آورند. کارکنان کلینیک 

می توانند به شما در درک نظامنامهیحقوقبشر یا برخورد با 

شکایت استانی حقوق بشر کمک کنند. ممکن است واجد شرایط 

استفاده از انواع دیگر خدمات باشید. برای اینکه بدانید واجد 

شرایط هستید یا نه، از کارکنان کلینیک کمک بخواهید.
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