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 وزیر دادگستریپیشگفتاری از جانب 

Tēna koutou، 

 تر است. دانند، قوی یا نیوزلند را خانه خود می Aotearoaدلیل وجود افراد مختلفی که  جامعه ما به

کننده تفرقه نژادی و اعمال تبعیض علیه یک شخص بر اساس یکی از  های تحریک ، سخنرانی1993قانون حقوق بشر مصوب 

های کمیسیون تحقیقات سلطنتی درباره حمله تروریستی  یرو بررسی وزارت دادگستری و توصیهکند. پ های هویتی وی را منع می جنبه

ها را تقویت و  کند تا این دست حفاظت ، دولت تغییراتی را پیشنهاد می2019مارس  15مورخ  Christchurch masjidainدر 

کند. این سند فرصتی  تری پیشنهاد می طور گسترده بهسازی کند. همچنین دولت دو تغییر قانونی دیگر را در مقررات تبعیض  شفاف

 های پیشنهادی و پیشنهادات دیگر جهت بهبود، بازخوردهایی ارائه کنید.   کند تا در مورد این طرح برای شما فراهم می

عقیدتی،  تحملی بیدنبال گسترش و نهادینه کردن احساساتی از قبیل  که به گیرد دربرمیهای پیشنهادی انواع ارتباطاتی را  این طرح

های مختلفی در  های جامعه ما هستند. همه مردم برابر هستند و جامعه ما متشکل از افرادی است که جنبه تعصب و نفرت علیه گروه

های  قومیت، مذهب، یا جنسیت، حمله به ارزشهویت خود دارند. تحریک به تنفر علیه گروهی بر اساس ویژگی مشترک آنها مانند 

 فراگیرندگی و تنوع ماست. چنین تحریکاتی قابل تحمل نیستند و در جامعه ما جایی ندارند.

آزادی بیان ارزش مهمی است که این دولت مدافع آن است. این امر در کنار مسئله آزادی در برابر تبعیض در قانون منشور حقوق  

های پیشنهادی، حفاظت بهتر از این حقوق، از جمله حق آزادی بیان برای  اند. هدف از این طرح تأکید قرار گرفتهمورد  1990نیوزیلند 

داند تا در برابر  های موجهی را بر حقوق افراد مجاز می آمیز هستند. قانون منشور حقوق محدودیت افرادی است که هدف سخنان نفرت

 .حقوق و منافع دیگران تعادل برقرار شود

کنند، مانند  هایی است که سخنان تنفرآمیز را تجربه می تر مقررات تحریک به سایر گروه دنبال اعمال گسترده های پیشنهادی به این طرح 

های   دهند یا از مناظره انگاری گفتار را کاهش نمی های پیشنهادی آستانه باالی جرم های مذهبی و جوامع رنگین کمانی. این طرح گروه

 کنند. مورد مسائل مهم جلوگیری نمی عمومی در

پرورش دهد تا به مکانی تبدیل شود که همه احساس تعلق به آن کنند.  Aotearoaخواهد انسجام اجتماعی بیشتری را در  دولت می 

تر شده  قوی به دلیل تنوع ما Aotearoaرساند.  بخش مهمی از این امر مقابله در برابر رفتار و گفتاری است که به مردم ما آسیب می

توانند باعث  دهند. تجارب نفرت می است. اجتماعاتی که با دیگران همدل باشند و اتحاد را تشویق کنند، به تقویت جامعه ما ادامه می

تواند منجر به تبعیض و  هایی شود که باید احساس کنند خانه خودشان است. همچنین می احساس ناامنی و پذیرفته نشدن افراد در مکان

 های پیشنهادی را با ما در میان بگذارید. کنم که نظرات خود درباره این طرح ت بیشتر شود. شما را تشویق میخشون

 Ngā mihi 

 

 

Hon Kris Faafoi 

 وزیر دادگستری
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 های پیشنهادی خالصه طرح

معنی یک توافق کلی گسترده با  های پیشنهادی ذکر شده در زیر موافقت کرده است. توافق نظری به طور نظری با کلیه طرح دولت به

اعمال این کند  چنین تلقی میگیرد. این بدان معناست که دولت  های پیشنهادی است اما تغییرات خاص و مفصل را در برنمی طرح

گیری نهایی و ارائه پیشنهاد قانونی برای تغییر قانون، نظر دیگران را بشنود.  ایل است قبل از تصمیمتغییرات ایده خوبی است اما م

 توانند براساس بازخورد دریافت شده، تغییر کنند. های پیشنهادی می طرح

 این سند موجود است. 17های پیشنهادی و دالیل ارائه آنها در صفحه  شرح مفصلی از این طرح

های کمیسیون تحقیقات سلطنتی درباره حمله تروریستی در  یشنهادی تنها بخش کوچکی از پاسخ دولت به توصیههای پ این طرح

Christchurch masjidain  تر به جرم  است. برخی دیگر از اقدامات دولت برای درک و رسیدگی کلی 2019مارس  15مورخ

بیشتر درباره این موضوع و سایر کارهای انجام شده در پاسخ به ذکر شده است. اطالعات  25پراکنی در صفحه  محور و نفرت نفرت

programmes/nac-ovt.nz/ourhttps://dpmc.g- توانید در آدرس زیر پیدا کنید: های کمیسیون را می توصیه

masjidain-christchurch-attack-terrorist-inquiry-commission-security/royal 

 های پیشنهادی علیه تحریک به نفرت/خصومت طرح 

 هایی که تحت حفاظت مقررات تحریک هستند افزایش گروه

 :های بیشتری  تغییر کند تا از گروه 1993ادبیات بکار رفته در مقررات تحریک در قانون حقوق بشر  طرح پیشنهادی یک

 عمل بیاید. پراکنی هستند، محافظت به که هدف سخنان نفرت

o دلیل رنگ پوست، نژاد یا اصالت قومی  در حال حاضر، گروهی از مردم تحت حفاظت این قانون قرار دارند که به

 خاصی علیه آنها تحریک به نفرت صورت بگیردطور  یا ملیتی به

o های بیشتری  دلیل خصوصیاتشان اعالم شود، گروه بر اساس این طرح پیشنهادی، اگر تحریک به نفرت از آنها به

های دیگر را در قانون حقوق بشر لحاظ  تواند برخی یا همه زمینه گیرند. این امر می تحت حفاظت قانون قرار می

 قانون که در ضمیمه یک آمده است، ذکر شده است. 21بخش  کند. این دالیل در

 شده توسط قانون و افزایش عواقب قانون شکنی روشن ساختن رفتارهای منع

  :1961با تعریف یک جرم جدید در قانون کیفری  1993مقررات کیفری موجود در قانون حقوق بشر  طرح پیشنهادی دو 

 تر است. تر و اثربخش جایگزین شود که واضح

o ای تغییر خواهد کرد تا شخصی که عمداً بر اساس خصوصیاتی که در طرح پیشنهادی یک ذکر شد،  گونه قانون به

کند و  سازی می پراکنی را حفظ یا آن را عادی شوراند، نفرت کند و می علیه هر گروه خاصی از افراد تحریک می

دهد در واقع قانون  استفاده یا توهین از جمله با تحریک به خشونت انجام می اگر شخص این کار را با تهدید، سوء

 کند را نقض می

o  ا نقض کرده است. اهمیتی فرد بدون در نظر گرفتن نحوه صورت گرفتن تهدید، سوءاستفاده یا توهین، قانون ر

های اجتماعی، ایمیل یا  شکل نقاشی یا کلمات( یا آنالین )مانند شبکه صورت کالمی، کتبی )به ندارد که این امر به

 پیام دیجیتالی(نسبت به شخص دیگری صورت گرفته باشد.

 

https://dpmc.govt.nz/our-programmes/nac-security/royal-commission-inquiry-terrorist-attack-christchurch-masjidain
https://dpmc.govt.nz/our-programmes/nac-security/royal-commission-inquiry-terrorist-attack-christchurch-masjidain
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 :تواند از حداکثر سه  مجازات می مجازات جرم افزایش یابد تا جدی بودن آن بهتر نشان داده شود. این طرح پیشنهادی سه

 دالر تغییر کند. 50.000دالر به سه سال حبس یا جزای نقدی تا حداکثر  7000ماه حبس یا جریمه نقدی تا حداکثر 

 

 :گونه ای که با تغییرات اعمال شده در حكم  کار رفته در مقررات تحریک مدنی به تغییر ادبیات به طرح پیشنهادی چهار

 شته باشد.كیفری همخوانی دا

 تر ها در برابر تبعیض گسترده بهبود حفاظت
 :خالف قانون شمرده شود.« تحریک به تبعیض»ای تغییر کند که  گونه مقررات مدنی به طرح پیشنهادی پنج 

o ای تغییر خواهد کرد تا شخص از تحریک یا شوراندن افراد دیگر جهت اعمال تبعیض علیه هر  گونه قانون به

کند با اعضای  یات تحت حفاظت آن قانون، منع شود. شخصی که دیگران را تشویق میگروهی بر اساس خصوص

یک گروه محافظت شده، بدتر یا متفاوت از دیگران رفتار کنند در واقع قانون شکنی کرده است. این بدان معنی 

 تواند نزد کمیسیون حقوق بشر شکایت کند. است که یک شخص می

 

 :تبعیض ذکر شده در قانون حقوق بشر اضافه شود تا تصریح گردد که از افراد   اساساین امر به  طرح پیشنهادی شش

 شود. تراجنسیتی، متنوع جنسیتی و بیناجنسی علیه تبعیض محافظت می

o آید. دولت معتقد است كه این  شمار می دلیل جنسیت آنها خالف قانون به در حال حاضر، اعمال تبعیض علیه افراد به

ساس هویت جنسیتی یا ابراز جنسیتی، یا خصوصیات جنسی یا وضعیت بیناجنسی افراد امر از تبعیض بر ا

ای تغییر خواهد کرد تا مشخصاً این  گونه تر باشد. قانون به تواند در این مورد شفاف كند اما قانون می محافظت می

 های جنسیت و جنسینگی را پوشش دهد. جنبه
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 نحوه ارسال پیشنهادات

 نظرات شما را بشنوددولت مایل است  

های پیشنهادی این سند بازخورد دریافت کند. بازخوردها و  ها و افراد درباره طرح ای از گروه دولت مایل است از طیف گسترده

 پیشنهادات شما برای بهبود، تصمیمات نهایی دولت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

شود. اطالعات مربوط به سایر اقدامات مرتبطی که دولت  بشر مربوط می این سند مناظره فقط به مقررات تحریک در قانون حقوق 

 موجود است. 25دهد در صفحه  انجام می

 

 است ریپذ امکان 2021از ژوئن تا اوت شنهاداتیارسال پ

 .شود  ی[ شروع م 2021از ] ژوئن تا  اوت شنهاداتیپ ارسال

 یاصالح حهینظرات خود را درباره ال ته،یروند انتخاب کم یدر ط دیتوان یدر قانون باشد، شما هم م راتییتغ شبردیاگر دولت موافق پ 

 .دیارائه ده

متعلق به  Citizen Spaceتوانید از طریق وبسایت  شما می

 خانه، پیشنهادات خود را ارسال کنید. وزارت

Citizen Space توانید در  را میhttps://consultations.justice.govt.nz  پیدا کنید. این سایت روشی آسان برای ارائه

 کند. های پیشنهادی فراهم می بازخورد درباره طرح

 توانید پیشنهادات خود را از طریق ایمیل یا پست ارسال کنید همچنین می

 .humanrights@justice.govt.nzشنهادات خود را از طریق ایمیل به توانید پی می

 .  Human Rights, Ministry of Justice, SX10088, Wellingtonتوانید پیشنهاد کتبی را به این آدرس رسال کنید:  می

 محرمانگی و اطالعات شخصی

ً توجه د  تواند تابع درخواستی از جانب وزارت دادگستری  ، بازخورد شما می1982قانون اطالعات رسمی  طبقاشته باشید که لطفا

این قانون محفوظ بمانند. اگر مایل نیستید  طبقتوانند  برای کسب اطالعات باشد. اطالعات شخصی از جمله نام و آدرس شما می

ً  اطالعاتی که ارائه می عنوان مثال، ممکن است مایل  وضوح ذکر کنید و دلیل آن را توضیح دهید. به این امر را به کنید منتشر شود، لطفا

باشید برخی از اطالعات محرمانه بمانند زیرا اطالعات شخصی حساسی هستند. وزارت دادگستری هنگام پاسخ به چنین 

 گیرد. های شما را در نظر می هایی، دیدگاه درخواست

کنید  آوری، نگهداری، استفاده و افشای اطالعات شخصی شما و اطالعاتی که ارائه می ر نحوه جمعب 2020قانون حریم خصوصی 

 توسط وزارت حاکم است. شما حق دسترسی به اطالعات شخصی و اصالح آنرا دارید.

جر به شناسایی ای منتشر خواهد کرد. خالصه شامل اطالعاتی نیست که من صورت فعاالنه وزارت خالصه پیشنهادات ارسالی را به

 افراد شود.

https://consultations.justice.govt.nz/
mailto:humanrights@justice.govt.nz
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 سؤاالت و اطالعات بیشتر

: دیکن دیما بازد تی، لطفا از وب سا دیروند ارسال مقاله ارسال کن ای یدر مورد بررس یشتریاطالعات ب دیخواه یم ای دیدار یاگر سوال

 .humanrights@justice.govt.nz: لیمیا قیاز طر

کند که هنوز هم ممکن است موانعی سد  خواهد تا حد ممکن موانع ارائه پیشنهادات را کاهش دهد یا برطرف کند اما درک می دولت می 

یرقابل ، ایمیل یا پست برای شما غCitizen Spaceگذاری نظرات شما وجود داشته باشند. اگر ارسال پیشنهاد از طریق  راه اشتراک

های ذکر شده در باال با ما تماس بگیرید و ما جهت یافتن راهی جهت ثبت پیشنهادتان با  دسترسی است، لطفاً از طریق هر یک از روش

 شما همکاری خواهیم کرد.

mailto:humanrights@justice.govt.nz
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 های ایمنی نگرانی

ود اینکه ما از پیشنهادات این سند مناظره جویای نظرات شما در مورد تغییرات در قوانین مرتبط با تحریک به نفرت است. با وج

صورت خصوصی حفظ  کنیم اطالعات حساس یا شخصی که مایلید به کنیم، اما توصیه نمی ارسالی در مورد تجارب افراد استقبال می

 کنیم از افراد قابل شناسایی نامی نبرید. شوند را افشا کنید و درخواست می

توانید انجام  یآمیز، چه کاری م در صورت تجربه گفتار یا رفتار نفرت

 دهید؟

دهد، مهم است که بدانید برای  ایمنی شما برای ما مهم است. اگر محتوای این سند شما را در معرض آسیب جسمی یا روحی قرار می

 کسب اطالعات یا جستجوی کمک به کجا مراجعه کنید.

تماس  111کنید ایمنی شما در معرض خطر است، با پلیس تماس بگیرید. اگر این مورد اضطراری است با  اگر احساس می  -

 تماس بگیرید. 105بگیرید. اگر در حال حاضر در معرض خطر نیستید با شماره 

برای کسب اطالعات در مورد نحوه کمک کمیسیون حقوق بشر به آدرس زیر بروید:  -

complaint/-make-complaints/how-and-https://www.hrc.co.nz/enquiries 

o  :برای کسب اطالعات در مورد آزار و اذیت نژادی به آدرس زیر بروید

-offensive-complaints/faqs/racially-and-https://www.hrc.co.nz/enquiries

comments/ 

 /https://www.netsafe.org.nzآدرس زیر بروید  برای کسب اطالعات درباره سوءاستفاده اینترنتی به  -

 تماس بگیرید یا پیام ارسال کنید. 1737توانید با شماره  خواهید در مورد احساس خود با کسی صحبت کنید، می اگر می  -

 

https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/how-make-complaint/
https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/how-make-complaint/
https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/racially-offensive-comments/
https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/racially-offensive-comments/
https://www.netsafe.org.nz/
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 زمینه و مفاد متن

 کند؟ چرا دولت این کار را می

 پراکنی چیست؟ نفرت

پراکنی تحت عنوان  کلی نفرتطور  نیوزلند بکار نرفته است. به Aotearoaاصطالحی گسترده است که در قانون « پراکنی نفرت»

 کند. شود که بر اساس یک ویژگی مشترک مانند قومیت، دین یا جنسیت، به یک فرد یا گروه حمله می گفتاری تعریف می

طور مشخص مربوط به گفتاری است که موجب  های پیشنهادی موجود در این سند به طرح 

 شود تحریک نفرت علیه گروهی می

دیگران نسبت به یک « نفرتتحریک »رات فعلی در قانون حقوق بشر بر گفتاری تمرکز دارد که موجب های پیشنهادی و مقر طرح

آمیز یا تهدیدآمیز است که خصومت را نسبت به گروهی  شود؛ گفتاری توهین می« نفرت به تحریک»شود. گفتاری که موجب  گروه می

 نکه به یک شخص خاص معطوف باشد(.جای ای شوراند )به از مردم بر اساس ویژگی مشترکشان باهم می

 رساند. توجهی می شود، آسیب قابل نفرت میتحریک به گفتاری که موجب  

داند. تحریک به نفرت آسیب  شود را تهدیدی برای برابری، تنوع، احترام و عدالت می می نفرت تحریک به دولت گفتارهایی که باعث  

تواند منجر به خشونت شود.  گذارد و در نهایت می گیرند تأثیر منفی می رد نفرت قرار میکند، بر اجتماعاتی که مو قابل توجهی ایجاد می

اعتمادی و تفرقه بین همه اجتماعات به جامعه ما  جویی و جلوگیری از شمول اجتماعی، گسترش بی تحریک به نفرت با ایجاد ستیزه

 رساند. آسیب می

 کند پراکنی را الزام می نفرتالمللی حقوق بشر، قانونگذاری علیه  معاهدات بین

عضوی از کنوانسیون بین المللی رفع انواع تبعیض  Aotearoaالمللی حقوق بشر ممنوع است.  تحریک به نفرت در معاهدات بین

این قانون را وضع کرده  Aotearoaکند و  پراکنی می ها را ملزم به وضع قانون در برابر نفرت ( است که دولتCERDنژادی )

 است.

کند که  ( نیز قوانینی علیه حمایت از نفرت ملیتی، نژادی یا مذهبی را الزام میICCPRالمللی حقوق مدنی و سیاسی ) مان بینپی 

 معنای تحریک دیگران به اعمال تبعیض، خصومت یا خشونت است. به

 دولت مایل است حفاظت در برابر تحریک به نفرت را بهبود ببخشد 

کند که تحریک به نفرت  شود و این پیام را تقویت می تر می محافظت از مردم در برابر تحریک به نفرت، موجب ترویج جوامع امن

داند. در حال حاضر چنین اقدامی توسط قانون مدنی و کیفری منع شده است  اقدامی است که جامعه آن را سزاوار سرزنش و مضر می

 د.  تواند بهبود یاب اما قانون می

 قابل دسترسی است. 17های پیشنهادی که دولت در حال بررسی آنها است، در صفحه  جزئیات طرح
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 های پیشنهادی را بشنود های شما را در مورد این طرح دولت مایل است دیدگاه

کند و  دی ارائه میهای پیشنها های پیشنهادی است. این سند اطالعاتی در مورد طرح هدف این سند مناظره، آزمایش کردن این طرح 

 جویای بازخوردها و پیشنهاداتی جهت بهبود است.  

 های شما شنیده شوند. داند که عموم مردم عالقه شدیدی به این موضوع دارند و مهم است که دیدگاه دولت می

های معقولی قرار  حق آزادی بیان محفوظ است اما در معرض محدودیت

 دارد

کند. این حفاظت شامل آزادی در جستجو، دریافت و  از آزادی بیان حفاظت می 1990قانون منشور حقوق نیوزیلند مصوبه  14بخش  

مورد  ICCPRو  1948انتقال اطالعات و نظرات از هر نوع و به هر شکلی است. حق آزادی بیان در بیانیه جهانی حقوق بشر سال 

 تأیید قرار گرفته است.

ای توسط قانون محدود شود که در یک جامعه آزاد  گونه تواند به ها در قانون منشور حقوق، حق آزادی بیان می ه حقوق و آزادیمانند کلی

کنند و قابل توجیه هستند. این  وجود دارد که آزادی بیان را محدود می Aotearoaو دموکراتیک قابل توجیه باشد. چندین قانون در 

بندی فیلم مسئله آزادی بیان  عنوان مثال، نظام طبقه ادل بین آزادی بیان و سایر حقوق و منافع هستند. بهدنبال ایجاد تع قوانین به

کنندگان و بینندگان را جهت حمایت از حقوق کودکان و سایر افراد جامعه و جهت محافظت از آنها در برابر محتوایی که شاید  تهیه

 کند. قض کند، محدود میرسان باشد یا استانداردهای جامعه را ن آسیب
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شامل دو بند منع کننده تحریک به  1993قانون حقوق بشر مصوبه  

 خصومت است

 بند منع کننده تحریک شامل یک ماده مدنی و یک ماده کیفری است

ختالفات دهد. ا ها و در برخی موارد، دولت محلی یا مرکزی را پوشش می سیستم قانون مدنی اختالفات خصوصی بین افراد، سازمان

انگاری باشد. اقدامات مدنی شامل جبران آسیب یا خسارت وارده توسط  ممکن است در مورد قراردادها، بدهی یا اقداماتی مانند سهل

 شوند. یک طرف به طرف دیگر و جلوگیری از تکرار آسیب می

است و باید مورد مجازات، بازداشت و رسان  هدف سیستم قانون كیفری منع رفتاری است كه از نظر جامعه سزوار سرزنش یا آسیب 

 شوند. های کیفری غالباً توسط دولت و به نمایندگی از جامعه علیه یک فرد پذیرفته می نكوهش عمومی قرار بگیرد. پرونده

 بند مقررات مدنی تحریک در برابر تفرقه نژادی 

پخش یا توزیع مطالب مکتوب یا استفاده از کلماتی که کند که استفاده، انتشار،  ( بیان می61بند مدنی در قانون حقوق بشر )بخش 

 آید: شمار می توضیح آن در ادامه آمده است، خالف قانون به

 آمیز، و تهدیدآمیز، اجحاف آمیز یا توهین  .1

 شود. دلیل رنگ، نژاد، یا اصالت قومی یا ملیتی یک گروه، موجب تحقیر یا تحریک به خصومت علیه آن گروه می احتماالً به .2

تواند به کمیسیون حقوق بشر )از  داند، می آنرا خالف قانون می 61اگر فردی باور دارد فرد دیگری کاری انجام داده است که بخش  

تواند درباره هرگونه گفتاری به کمیسیون شکایت کند حتی اگر خودش عضو گروهی نباشد  این به بعد، کمیسیون( شکایت کند. فرد می

 ست.که هدف آن سخنان بوده ا

گری ارائه  تواند اطالعات، پشتیبانی برای حل مسئله و خدمات میانجی وفصل شکایت است. کمیسیون می نقش کمیسیون تالش برای حل 

تواند درخواست خود را  وفصل شکایت، فرد شاکی می گری اجباری نیست. در صورت عدم پذیرش میانجیگری یا عدم حل دهد. میانجی

تواند جلسه دادرسی را تشکیل بدهد و بر اساس شواهد موجود  )از این به بعد، دادگاه( ارائه کند. دادگاه می به دیوان دادرسی حقوق بشر

 گیری کند. در مورد پرونده تصمیم

تواند شامل  تواند هرگونه قراری که صالح بداند را صادر کند. این قرار می نقض شده است، می 61اگر دادگاه تشخیص دهد که بند  

ض قانون توسط متهم، صدور قرار حفظ فاصله علیه متهم برای جلوگیری از ادامه یا تكرار نقض قانون و اعطای خسارت تا اعالم نق

 دالر باشد. 350.000سقف 

 در پیوست یک ارائه شده است. 61متن کامل بخش 

 بند مقررات کیفری تحریک در برابر تفرقه نژادی  

کند که تحریک به تفرقه نژادی با انتشار، پخش یا توزیع مطالب مکتوب یا  تصریح می (131بند کیفری در قانون حقوق بشر )بخش 

 آید: شمار می استفاده از کلماتی که توضیح آن در ادامه آمده است، جرم کیفری به

 آمیز، تهدیدآمیز، اجحاف آمیز یا توهین .1

قیر و تمسخر یا برانگیختن خصومت و سوءنیت دلیل رنگ، نژاد، یا اصالت قومی یا ملیتی یک گروه، موجب تح احتماالً به .2

 شود، و علیه آن گروه می

 قصد برانگیختن چنین خصومت، سوءنیت، تحقیر یا تمسخری را دارد. .3
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تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد،  131بند  طبقدالر جریمه نقدی است. شخصی که  7000مجازات این جرم حداکثر سه ماه حبس یا  

 گیری شود. شود تا درباره گناهکار بودن یا نبودن وی تصمیم می در دادگاه ناحیه محاکمه

 در پیوست یک ارائه شده است. 131متن کامل بخش 

 آیند. شمار می های قابل قبولی برای آزادی بیان به مقررات تحریک محدودیت

مقابل شدت مجازات را لحاظ  پراکنی در دهند که جدی بودن نفرت مقررات تحریک در کنار هم یک رویکرد متعادل را تشکیل می

تر از  ( جدی131ها نشان می دهند که تالش عمدی برای تشویق احساسات خصمانه در افراد دیگر )بخش  کند. مجازات می

 (.61پراکنی بدون داشتن چنین قصدی است )بخش  نفرت

تواند به  متشكل از اقوام نژادی مختلف نمیای  کند جامعه ند كه دیگران را متقاعد میگیر می دربرمقررات فعلی تحریک گفتاری را  

کند زیرا این  هایی را منع می درستی عمل كند و مایل است مردم را علیه یکدیگر بشوراند. این قانون تحریک کردن چنین نگرش

تناقض  ها با اصول دموکراتیک نیوزلند ناسازگار هستند. این نگرش Aotearoaهای دموکراتیک  ها با حقوق بشر و ارزش نگرش

ها از دیگران کمتر  دلیل یک ویژگی مشترک مانند قومیت، مذهب یا جنسیت، برخی از گروه دارند زیرا بر این ایده استوار هستند که به

ای دیگر با آنها رفتار  گونه ها نباید از حقوق یکسانی برخوردار باشند، باید به هستند. ممکن است این باور وجود داشته باشد که این گروه

 شود و حذف بشوند.

های هدف مانند حق برابری، آزادی بیان،  توانند اثری مانند نقض حقوق بشر گروه شوند، می گفتارهایی که باعث تحریک نفرت می 

توجهی به بار بیاورد و باعث  تواند صدمات قابل آزادی حرکت و آزادی انجمن داشته باشند. دلیل این امر این است که چنین رفتاری می

افراد احساس ناامنی کنند و در نهایت از مشارکت آنها در زندگی عمومی و عضویت در جامعه جلوگیری کند. به این دالیل،  شود

 محدود کردن این نوع گفتار از طریق ایجاد توازن مناسب در قانون مدنی و کیفری الزامی است.

 کنند ع میپراکنی را ممنو قوانین دیگری نیز وجود دارند که انواع دیگر نفرت

عنوان مثال، قانون تخلفات جزئی  کنند. به پراکنی محافظت می قوانین دیگری نیز وجود دارند که از افراد در برابر انواع مختلف نفرت

 1993ها، ویدیوها و انتشارات  بندی فیلم و قانون طبقه 1997، قانون آزار و اذیت 2015آور  ، قانون ارتباطات دیجیتال زیان1981

 شوند. آور اعمال می  ی از انواع گفتارهای زیانبر برخ

این سند مناظره فقط در مورد مقررات اقدام به تحریک در قانون حقوق بشر است. اطالعات مربوط به سایر اقدامات مرتبطی که  

 موجود است. 25دهد در صفحه  دولت انجام می

 چندین مشکل در ارتباط با قانون فعلی شناسایی شده است

سئله در مورد مقررات فعلی از طریق بازبینی انجام شده توسط وزارت دادگستری و گزارش کمیسیون تحقیقات سلطنتی در چندین م

 شناسایی شدند. 2019مارس  15مورخ  Christchurch masjidainمورد حمله تروریستی در 

 فعلی این بند کیفری شفاف نیست. واژگان مورد استفاده 

بند کیفری استانداردی شفاف و کافی برای نوع رفتاری که باید جرم تلقی  واژگان مورد استفادهکمیسیون سلطنتی متوجه شده است که 

را  واژگان مورد استفادهفعلی بیش از حد پیچیده است و ویرایش  واژگان مورد استفادهکند که  کند. کمیسیون بیان می شود را ارائه نمی

ین معنی که فقط گفتارهای شدید و تند لحاظ شوند. کمیسیون سلطنتی به مشکالت مشابهی در بند مدنی اشاره کرده کند بد توصیه می

کند که بند کیفری منسوخ شده  های این کمیسیون صرفاً بر بند کیفری متمرکز بود. کمیسیون سلطنتی اشاره می است، اگرچه توصیه

 دهد. الکترونیکی را تحت پوشش قرار نمیاست و برخالف بند مدنی، این بند ارتباطات 
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شوند، تعداد بیشتری را نسبت به افرادی که در حال  گفتارهایی که باعث ایجاد نفرت می

 دهند. حاضر تحت حفاظت این بندهای مقرراتی هستند، تحت تأثیر قرار می

هایی که پوشش  لحاظ گروه مقرراتی از  خانه و گزارش کمیسیون سلطنتی هر دو به این نتیجه رسیدند که بندهای بررسی وزارت

ها فقط چهار مورد از سیزده  شوند. این مثال دهند، بسیار محدود هستند زیرا فقط به نژاد، ملیت، قومیت و رنگ پوست مربوط می می

 اند. قانون حقوق بشر ذکر شده 21هستند که در بخش « های ممنوع اعمال تبعیض زمینه»

مگر اینکه یک یا چند مورد به این معنی است که تبعیض براساس ویژگی ذکر شده غیرقانونی است زمینه ممنوع اعمال تبعیض  

 در پیوست یک قابل دسترسی است. 21کننده قابل اعمال باشند. متن کامل بخش  ات محدوداستثنائ

ها علیه  گیرند در حفاظت یهایی که در برابر تبعیض مورد حفاظت قرار م در این بین شکافی وجود دارد زیرا برخی از گروه 

توانند مورد هدف گفتاری قرار بگیرند که نفرت را تحریک  های دیگر می اند. هرچند گروه به نفرت گنجانده نشده  های تحریک گفتار

 کنند. می

 مجازات نقض بند مقررات کیفری بسیار کم است 

رسیدند که مجازات سه ماه حبس برای جرم کیفری، مجازاتی خانه و گزارش کمیسیون سلطنتی هر دو به این نتیجه  بررسی وزارت

 دهنده جدیت جرم تحریک عمدی به نفرت نیست. نسبتاً کم است و نشان
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دولت جویای بازخورد درباره شش طرح پیشنهادی  

 است

 های پیشنهادی چیست؟ هدف این طرح

به موضوعاتی مرتبط با قانون فعلی هستند. این تغییرات های پیشنهادی به دنبال پرداختن  همانطور که در باال ذکر شد، این طرح

ها در برابر گفتارهای تحریک به نفرت هستند. برخی از این تغییرات توسط کمیسیون  سازی و اثربخشی بیشتر حفاظت منظور شفاف به

معنی  رده است. توافق نظری بههای پیشنهادی موافقت ک طور نظری با تمامی تغییرات ذکر شده در طرح سلطنتی توصیه شدند. دولت به

 گیرد. های پیشنهادی است اما تغییرات خاص و مفصل را در برنمی یک توافق کلی گسترده با طرح

در برابر گفتارهایی است که منظور اطمینان از برآورده شدن نیازها و انتظارات جامعه برای برخورداری از حفاظت  این تغییرات به

پراکنی باید  توانند تعادل مناسبی برای زمانی که نفرت های پیشنهادی جدید می لت باور دارد که طرحکنند. دو به نفرت می تحریک

 انگاری شود، پیدا کنند. ممنوع و در برخی موارد جرم

های  را برآورده سازیم و مطابق با توصیه ICCPRپیمان  طبقالمللی حقوق بشر خود  کنند تا تعهدات بین تغییرات قانون به ما کمک می

در نیوزیلند، کمیته  2019( مورخ ژانویه UPRای جهانی ) المللی حقوق بشر مانند شورای حقوق بشر در بررسی دوره نهادهای بین

 عمل کنیم. 2017و کمیته رفع انواع تبعیض نژادی سازمان ملل در سال  2018رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل مورخ ژوئیه 

 گیری نهایی خود بشنود و لحاظ کند. های پیشنهادی را قبل از تصمیم ما در مورد این طرحهای ش دولت مایل است دیدگاه 

 چه تعامالتی تا کنون صورت گرفته است؟

 پراکنی تعامالت درباره نفرت

اکنی پر هایی دیدار کردند که به احتمال زیاد بیشتر مورد هدف نفرت ، وزارت دادگستری و کمیسیون حقوق بشر با گروه2019در سال 

های پیشنهادی موجود در این سند را تحت  های آنها را بهتر درک کنند. این تعامالت طرح گیرند تا بتوانند تجربیات و دیدگاه قرار می

 تأثیر قرار داد.

 تعامل در گزارش کمیسیون تحقیقات سلطنتی

برای  2020دسامبر  8را در تاریخ  Christchurchکمیسیون تحقیقات سلطنتی گزارش خود در مورد حمله تروریستی به مساجد  

جناب  های اصلی کمیسیون سلطنتی و عالی ، وزیر هماهنگیAndrew Littleجناب  عموم منتشر کرد. پس از انتشار گزارش، عالی

Priyanca Radhakrishnanهای مختلف دولتی، بین ژانویه و فوریه  همراه مقامات آژانس ، وزیر تنوع، شمول و جوامع قومی به

 برگزار کردند. Aotearoaدیدار عمومی با جوامع مسلمان و دیگر عقاید و جوامع قومی در سراسر  33تعداد  2021

های جوامع، پاسخ به سؤاالت مربوط به گزارش و  های اصلی و اولویت این دیدارهای عمومی برای کمک به دولت در درک نگرانی 

در دست اجرا و بحث در مورد چگونگی ادامه تعامل و همکاری جوامع با دولت و سازی آن، ارائه بازخورد درباره ابتکارات  پیاده

های دولتی در آینده برگزار شدند. مسائل زیادی در این دیدارهای عمومی مورد بحث قرار گرفتند. یکی از موضوعاتی که  آژانس

اند و  ری از افراد در جوامع ما تجربه شدهمحور توسط بسیا محور و حوادث نفرت پراکنی، جرم نفرت مطرح شد این بود که نفرت

 اصالح قانون یک ابزار مهم برای تغییر این رویه است.
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 Waitangiمالحظات معاهده 

های پیشنهادی این سند مربوط  به مقررات تحریک و حفاظت در برابر تبعیض در قانون حقوق بشر و طرح Waitangiمعاهده 

کنند و در حال حاضر تحت حفاظت مقررات تحریک بر  پراکنی را تجربه می د که نفرت( گروهی هستنMāoriها ) شود. مائوری می

های قومی از جمله  های پیشنهادی موجود در این سند به دنبال حفاظت بهتر از گروه قرار دارند. طرح« اصالت قومی»یا « نژاد»اساس 

ها  شود که مائوری طور خاص، حفاظت در مواردی تقویت می شود. به ها در برابر گفتاری است که موجب تحریک به نفرت می مائوری

 (.takatāpuiتی ) بی جی گیرند مثالً در رابطه با ال تحت پوشش سایر زمینه های ممنوع تبعیض قرار می

 مراحل بعدی

اند  همانطور که عنوان شدهتحلیل پیشنهادات ارسالی، دولت این امر را در نظر خواهد گرفت که آیا تغییرات پیشنهادی را  و پیرو تجزیه

 تغییر دهد یا آنها را براساس بازخوردها تغییر دهد یا اقدام دیگری انجام دهد.

رود اطالعات مربوط به تصمیمات نهایی دولت در  ای از پیشنهادات ارسالی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و انتظار می خالصه 

 اواخر سال جاری علنی شود.

 

  

پیوستی وجود دارد که جزئیات بیشتری درباره تغییرات قانونی ارائه  

 دهد می

های پیشنهادی مسائلی را درباره معنای حقوقی خاص  اند. هرچند، طرح های پیشنهادی در سند زیر با عبارات کلی شرح داده شده طرح 

کنند. اگر مایلید جزئیات بیشتری درباره تغییرات  ها مطرح می های مشخص و چگونگی توصیف رفتارهای خاص توسط این واژه اژهو

 توانید این موارد را در ضمیمه دو در پشت این سند پیدا کنید. ادبیات پیشنهادی برای قانون حقوق بشر مطالعه کنید، می

های پیشنهادی  سؤاالتی جهت ارائه بازخورد درباره طرحاین سند 

 کند فراهم می

های پیشنهادی  دهد که منحصراً به طرح دهد و سؤاالت خاصی را ارائه می بخش زیر همه شش طرح پیشنهادی را پوشش می 

پیشنهادی از آنها استفاده کنید، های  عنوان نمونه در پیشنهادات خود درباره همه طرح توانید به شوند. سه سؤالی که می مربوط می

 عبارتند از:

 کنید و اگر چنین است، چه مواردی  ای ناشی از این طرح پیشنهادی مالحظه می آیا خطرات یا پیامدهای ناخواسته

 هستند؟

 های پیشنهادی را بهبود داد؟ آیا راهی وجود دارد که بتوان این طرح 

 رد معاهده های پیشنهادی مسائل بیشتری در مو آیا این طرحWaitangi موارد ذکر شده در این سند ارائه   بجز

 دهند؟ می
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 ه نفرتهای پیشنهادی مرتبط با تحریک ب طرح 

 گیرند هایی که تحت حفاظت مقررات تحریک قرار می افزایش گروه

 

های بیشتری که هدف  : ادبیات بکار رفته در مقررات تحریک تغییر کند تا از گروهطرح پیشنهادی یک

 عمل بیاید. پراکنی هستند، محافظت به سخنان نفرت

 قانون فعلی چیست؟

 .گیرند دربرمی« رنگ پوست، نژاد، یا اصالت قومی یا ملیتی»شود که گروهی را بر اساس  مقررات تحریک فقط به گفتاری اعمال می

 مشکل قانون فعلی چیست؟

گیرند  پراکنی قرار می مورد هدف نفرت« رنگ پوست، نژاد، یا اصالت قومی یا ملیتی»هایی که بر اساس  های بیشتری از گروه گروه

که تحریک کند  چنین تلقی میشوند. دولت  های مورد هدف بر اساس مذهب، جنسیت، جنسینگی و ناتوانی می د دارند که شامل گروهوجو

های مدنی و کیفری قرار بگیرد. کمیسیون سلطنتی نیز  به نفرت به دالیل فوق هم اشتباه است و شایسته است که موضوع بررسی

 ین مقررات گنجانده شود.مالحظه کرده است که دین باید در ا

 این طرح پیشنهادی چه کاری انجام خواهد داد؟

های بیشتری اعمال شوند  دهد تا به گروه ای تغییر می گونه هر دو بند مقرراتی مربوط به تحریک را به واژگان مورد استفادهاین پیشنهاد 

 شوند. که توسط قانون حقوق بشر در برابر تبعیض محافظت می

بر  شوند اما عالوه اعمال می« رنگ پوست، نژاد، یا اصالت قومی یا ملیتی»های مورد هدف بر اساس  همچنان به گروهاین مقررات  

قانون حقوق بشرعلیه  طبقشوند که  های دیگری می شوند كه موجب تحریک به نفرت یا خصومت علیه گروه این، شامل گفتارهایی می

 شوند. تبعیض حفاظت می

کنند مانند جنسینگی، جنسیت )از جمله هویت جنسی(، عقاید  های دیگر تجربه می آمیز را بر اساس زمینه ار نفرتهایی نیز گفت گروه 

توانند تحت حفاظت  كنند نیز می پراکنی را تجربه می های دیگری كه نفرت مذهبی، ناتوانی یا گرایش جنسی. دولت متوجه است که گروه

 هایی است كه باید طی این تغییر تحت حفاظت قرار بگیرند. ای مردم درباره گروهه قانون قرار بگیرند، و پذیرای دیدگاه

کند و  این امر در عمل بدین معنی است که اگر شخصی حرفی زده است یا مطلبی نوشته است که سایر الزامات قانون را برآورده می

اره به کمیسیون حقوق بشر یا پلیس شکایت کرد. سپس توان در اینب ، میگیرد دربرمیگروهی را بر اساس ویژگی ذکر شده در قانون 

  کنند که چه اقداماتی باید صورت بگیرند. کمیسیون یا پلیس تعیین می
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کند و افزایش پیامدهای  ع میروشن ساختن رفتاری که قانون من

 شکنی قاون

 

طرح پیشنهادی دو: مقررات کیفری موجود با تعریف یک جرم جدید در قانون کیفری جایگزین شود که 

 تر است. تر و اثربخش واضح

 قانون فعلی چیست؟

در بخش « تحریک به تفرقه نژادی»شرح  جرمی به Aotearoa(، در 12همانطور که پیشتر در این سند شرح داده شد )در صفحه 

 قانون حقوق بشر وجود دارد. 131

 مشکل قانون فعلی چیست؟ 

استفاده « تمسخر»و « تحقیر»، «سوءنیت»، «خصومت»مفاد این بند پیچیده است و درک آن دشوار است. این بند از چهار اصطالح 

« برانگیختن»طور بالقوه با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. همچنین از کلمه  توانند به میای دارند و همچنین  کند که معنای گسترده می

شود. کمیسیون سلطنتی خاطر نشان کرده است که برخالف بند  ای استفاده شده است که معموالً در زبان روزمره استفاده نمی گونه به

 د.ده مقررات مدنی، این بند ارتباطات الکترونیکی را پوشش نمی

 این طرح پیشنهادی چه کاری انجام خواهد داد؟

تر و  قانون حقوق بشر فعلی واضح 131افزاید که درک آن از بخش  این طرح پیشنهادی یک بند کیفری جدید به قانون جنایات می

 تر است. آسان

شوند.  جایگزین می« رتنف»با اصطالح « تمسخر»و « تحقیر»، «سوءنیت»، «خصومت»بر اساس این طرح پیشنهادی، اصطالحات  

تواند معنی  توسط کمیسیون سلطنتی پیشنهاد شده است که واقف است در مقایسه با تخلف فعلی، تغییر می واژگان مورد استفادهاین 

 کند. واژگان را محدود 

، «تحریک»از اصطالحات  دقیق این بند مقرراتی پس از انجام مشاوره تعیین خواهد شد. مشاوره درباره استفاده واژگان مورد استفاده

 یا اصطالح دیگری با همان معنی نیز صورت خواهد گرفت.« شوراندن»

 بازخورد درباره طرح پیشنهادی یک
 
 

 شود؟ ها می آیا شما موافق هستید که گسترش مقررات تحریک به این روش منتج به حفاظت بهتر از این گروه -

o  دلیل موافقت یا مخالفت شما چیست؟ 

 کمک این تغییر تحت حفاظت قرار بگیرند؟   باید به ها به نظر شما، کدام گروه -

کنند اما با اعمال این تغییر تحت حفاظت قرار  پراکنی را تجربه می های دیگری هم هستند که نفرت کنید گروه آیا فکر می -

 گیرند؟ نمی
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کند  سازی می شود، گفتاری که نفرت را یا حفظ یا عادی این طرح پیشنهادی عالوه بر گفتاری که موجب تحریک یا شوراندن نفرت می 

های افراطی  مکن است افراد را نشانه بروند و پیش از این نیز دیدگاهکند ارتباطاتی که م را نیز منع خواهد کرد. این امر تضمین می

 اند هم غیرقانونی تلقی خواهند شد. داشته

 شود. های برقراری ارتباط گفتاری )از جمله بکار بردن ابزار الکترونیکی( می این طرح پیشنهادی شامل همه روش 

شود و همچنین اطمینان از اینکه باید قصد و نیتی  انگاری می ی افراطی جرمپراکن این طرح پیشنهادی با اطمینان از اینکه فقط نفرت

 رد.وآ عمل می وجود داشته باشد که فردی دیگران را به نفرت پیدا کردن و تقویت نفرت علیه گروهی وا دارد، از آزادی بیان حفاظت به

 شود. ن امر یک جرم جدی تلقی میثبت خواهد شد تا نشان بدهد که ای 1961این تخلف جدید در قانون جرایم  

ها  های تحت حفاظت قانون است. درباره این مسئله که کدام گروه این طرح پیشنهادی شامل بسط دادن انواع گروه واژگان مورد استفاده

 ید.باید توسط بند مقررات تحریک تحت حفاظت قرار بگیرند، به طرح پیشنهادی یک مراجعه کن

 

دالر افزایش یابد  50.000طرح پیشنهادی سه: مجازات جرم کیفری تا سه سال حبس یا جزای نقدی تا 

 تا جدی بودن آن بهتر نشان داده شود.

 قانون فعلی چیست؟

یا حداکثر معنای مجازات است( برای کسی که به اتهام تحریک جنایی مجرم شناخته شود، حداکثر سه ماه زندان  کیفر فعلی )که به

 دالر جریمه نقدی است. 7000

  

 بازخورد درباره طرح پیشنهادی دو
 
 

 کند؟ تر می تر و ساده بند کیفری به این شکل، فهم آن را واضح واژگان مورد استفاده درآیا موافق هستید که تغییر  -

o  دلیل موافقت یا مخالفت شما چیست؟ 

 شود؟ که باید طبق تعریف تخلف جدید غیرقانونی باشند شامل می کنید این طرح پیشنهادی انواع رفتارهایی را آیا فکر می -
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 مشکل قانون فعلی چیست؟

بر اساس ارزیابی میزان جدی بودن رفتارهای مشمول بند مقررات کیفری جدید و در مقایسه با سایر جرایم کیفری، دولت معتقد است 

کند حداکثر  ا بسیار کم هستند و پیشنهاد میه های فعلی بسیار کم هستند. همچنین کمیسیون سلطنتی عنوان کرده است که مجازات مجازات

 مدت مجازات حبس تا سه سال افزایش پیدا کند.

 این طرح پیشنهادی چه کاری انجام خواهد داد؟

 دهد. دالر جریمه نقدی افزایش می 50.000این طرح پیشنهادی مجازات جرم کیفری جدید را به حداکثر سه سال حبس یا حداکثر 

 چنین تلقیهایی در جامعه است، دولت  دنبال گسترش نفرت نسبت به گروه شود که به ف رفتاری را شامل میاز آنجایی که این تخل

 های مربوط به جهت دادن نفرت نسبت به یک فرد باشند. ها باید بیشتر از مجازات کند مجازات می

 های قابل مقایسه عبارتند از: برخی از تخلفات و مجازات

  شامل مجازات تا حداکثر سه ماه حبس و یک جریمه 1981قانون تخلفات جزئی مصوبه  3ش تخلف رفتار مغشوش در بخ ،

 دالری است. 2000نقدی 

 شامل 2015آور مصوبه  قانون ارتباطات دیجیتال زیان 22صورت دیجیتالی در بخش  رسان به تخلف ارسال پیام آسیب ،

 ری است.دال 50.000مجازات تا حداکثر دو سال حبس یا یک جریمه نقدی 

   شامل مجازات تا 1961قانون کیفری مصوبه  306تخلف تهدید به کشتن یا وارد کردن صدمات بدنی سنگین در بخش ،

 حداکثر هفت سال حبس است

  ها، ویدیوها و انتشارات مصوبه  بندی فیلم قانون طبقه 124تخلف ایجاد یا توزیع یک نشریه زننده و ناشایسته در بخش

 سال حبس است. 14، شامل مجازات تا حداکثر 1993

 

 

 

 

 

 

 بازخورد درباره طرح پیشنهادی سه
 
 

 دهنده جدی بودن این جرم است؟ درستی نشان کنید چنین مجازاتی به آیا فکر می -

o  مخالفت شما چیست؟دلیل موافقت یا 

 عنوان مبنای مناسب جهت مقایسه استفاده کرد؟ اگر مخالف هستید، از چه جرایمی باید به -
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گونه ای که با تغییرات اعمال  کار رفته در مقررات تحریک مدنی به طرح پیشنهادی چهار: تغییر ادبیات به

 شده در حكم كیفری همخوانی داشته باشد.

 قانون فعلی چیست؟ 

قانون حقوق بشر یک بند مقررات مدنی است که تحریک یک فرد  61(، بخش  11همانطور که پیشتر توضیح داده شد )ر.ک. صفحه 

 .داند آنها را غیرقانونی می« رنگ پوست، نژاد، یا اصالت قومی یا ملیتی»به خصومت یا تحقیر علیه یک گروه بر اساس 

 مشکل قانون فعلی چیست؟

بکار رفته در بند مقررات کیفری و مدنی مغایرت بوجود خواهد آمد.  واژگان مورد استفادهسازی شود، بین  و پیادهاگر طرح پیشنهادی د

برانگیختن خصومت یا به حقارت »و « تحریک یا شوراندن به نفرت»این امر باعث ایجاد عدم قطعیت و تردید درباره تفاوت بین 

توان با استناد به بند مقررات مدنی مربوط به تحریک به نفرت، شکایتی ثبت کرد.  شود. ممکن است واضح نباشد که می می« کشاندن

 ایجاد این تمایز بین بند مقررات مدنی و کیفری در نظر گرفته نشده است.

 این طرح پیشنهادی چه کاری انجام خواهد داد؟ 

« سازی نفرت  حریک/شوراندن به نفرت، حفظ یا عادیت»دهد تا  این طرح پیشنهادی وآژه آرایی بند مقررات مدنی تحریک را تغییرمی

 را نیز در کنار واژگان موجود شامل بشود.

در بند مقررات مدنی « نفرت»شده سازگاری وجود داشته باشد. مطلوب است که  باید بین بند مقررات مدنی و کیفری در نوع رفتار منع

 رسان هستند هم اعمال شود. آسیب لحاظ شود تا مسئولیت مدنی بر ارتباطاتی که شدیداً جدی و

بند  واژگان مورد استفادهکند. کمیسیون سلطنتی خاطرنشان کرد که  طرح پیشنهادی فعلی تغییر دیگری در بند مقررات مدنی ایجاد نمی 

 برد زیرا واضح و شفاف نیست. مقررات مدنی، قابلیت اجرای آنرا زیر سؤال می

جز تحریک به نفرت، چه رفتاری دیگری را ممکن است این بند مقرراتی به تغییرات دیگری نیز نیاز داشته باشد تا مشخص شود که ب

 شود.   شامل می

 تر طور گسترده ها علیه تبعیض به بهبود حفاظت

خواهد  دولت دو مسئله در قانون مربوط به تبعیض در قانون حقوق بشر شناسایی کرده است که مایل است به آنها بپردازد. دولت می 

 های شما در این مورد را نیز بشنود. دیدگاه
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 ربازخورد درباره طرح پیشنهادی چها 
 
 

 کنید؟ حمایت می 61آیا از تغییر دادن ادبیات بکار رفته در بخش  -

o دلیل موافقت یا مخالفت شما چیست؟ 

 های دیگری از واژه آرایی فعلی مقررات مدنی نیز باید تغییر کنند؟ کنید بخش آیا فکر می -
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خالف قانون شمرده « تحریک به تبعیض»ای تغییر کند که  گونه طرح پیشنهادی پنج: مقررات مدنی به

 شود.

 قانون فعلی چیست؟

 شود. را شامل نمی« تحریک به تبعیض»ای به  هیچ اشاره 61بخش 

 مشکل قانون فعلی چیست؟

که تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت محسوب شود، هرگونه دفاع از نفرت ملیتی، نژادی یا مذهبی »، ICCPRپیمان  طبق

را امضاء کرده است اما در حال حاضر تحریک به تبعیض در قانون  ICCPRپیمان  Aotearoa «.توسط قانون منع خواهد شد

Aotearoa  ممنوع نشده است. تغییرات پیشنهادی بهAotearoa دهد تا قانون ما را با مفاد پیمان  امکان میICCPR هماهنگ  بهتر

 سازد.

 این طرح پیشنهادی چه کاری انجام خواهد داد؟

های حفاظت شده در برابر تبعیض توسط قانون حقوق  شود تحریک دیگران به اعمال تبعیض علیه اعضای گروه این طرح باعث می

معنی بدرفتاری با فردی نسبت  گیرند، غیرقانونی باشد. تبعیض قائل شدن به بشر که تحت پوشش بند مقررات تحریک به نفرت قرار می

واژگان تواند  ی در مورد آنها مانند قومیت یا جنسیت آنهاست. مانند طرح پیشنهادی چهار، این طرح میدلیل واقعیت به دیگر افراد و به

 بند مقررات مدنی را تغییر دهد. مورد استفاده

 

 

تبعیض ذکر شده در قانون حقوق بشر اضافه شود تا تصریح   طرح پیشنهادی شش: این امر به اساس

 شود. متنوع جنسیتی و بیناجنسی علیه تبعیض محافظت می گردد که از افراد تراجنسیتی،

 قانون فعلی چیست؟

گرایش جنسی »و « شود که خود شامل بارداری و زایمان میجنسینگی»های ممنوعیت تبعیض در قانون حقوق بشر  لیست زمینه

 گیرد. را در بر می« گرایی گرایی زنانه یا دوجنس گرایی، همجنس گرایی، همجنس معنای دگرجنس به

 مشکل قانون فعلی چیست؟ 

اندازه كافی روشن نیستند تا افراد تراجنسیتی، متنوع جنسیتی و بیناجنسی از تبعیض محافظت  دولت باور دارد كه مقررات كنونی به

« جنسینگی»دهد اما  ها را پوشش می این گروه« جنسینگی»های موجود  شوند. دولت و کمیسیون حقوق بشر معتقدند که زمینه

 تر باشد. تواند در اینباره روشن مفاهیم متفاوتی هستند و قانون می« جنسیت»و
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 بازخورد درباره طرح پیشنهادی پنج
 
 

 کنید؟ حمایت می 61آیا شما از افزودن ممنوعیت تحریک افراد به اعمال تبعیض در بند  -

o دلیل موافقت یا مخالفت شما چیست؟ 

6 
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 این طرح پیشنهادی چه کاری انجام خواهد داد؟

دهد تا حفاظت قانون از افراد  های ممنوعیت اعمال تبعیض در قانون حقوق بشر انجام می این طرح پیشنهادی تغییراتی را درباره زمینه

مربوط به موضوع  واژگان مورد استفادهتوان با تغییر دادن  و بیناجنسی را روشن کند. این کار را میتراجنسی، متنوع جنسیتی 

جنسیت شامل بیان »را شامل شود و یک موضوع جدید « های جنسینگی یا وضعیت بیناجنسی ویژگی»انجام داد تا « جنسینگی»

کند که تبعیض بر اساس جنسیت، بیان جنسیتی، هویت جنسیتی،  می نیز به آنها افزوده شود. این امر مشخص« جنسیتی و هویت جنسیتی

های جنسینگی یا وضعیت بیناجنسی غیرقانونی است. ما از واژگان دیگری که ممکن است بجای تنوع جنسیتی استفاده شوند  ویژگی

 آگاه هستیم.« جنسیت غیردودویی»یا « های جنسینگی تنوع ویژگی»مانند 

ای  طور شایسته خواهد مطمئن شود كه این تغییر به کند. دولت می ه با این طرح پیشنهادی ارتباط پیدا میویژ به Waitangiمعاهده 

شود.  لحاظ فرهنگی در برابر تبعیض حفاظت می های جنسیتی خاص به و سایر هویت takatāpuiدهد كه از افراد  تضمین می

Takatāpui هایی که  است. این اصطالح جهت شامل شدن همه مائوری« جنسان معاشرت صمیمی با هم»معنی  اصطالحی سنتی و به

گرایی مردانه،  گرایی زنانه، همجنس ، همجنسwhakawāhine ، tangata ira tāneهای متنوع مانند  ها و جنسینگی با جنسیت

 شوند، مجدداً اصالح شده است. ناخته میدوجنسگرایی، تراجنسیتی، بیناجنسی و دگرباشی جنسی ش

تواند به تعمیم یافتن مقررات  این طرح پیشنهادی ارتباط مستقیمی با مقررات تحریک به نفرت ندارد. هرچند طرح پیشنهادی یک می

 تحریک جهت محافظت از افراد تراجنسیتی، متنوع جنسیتی و بیناجنسی در برابر گفتار تحریک کننده نفرت، منتج شود.

قانون است، چراکه دولت این  21منظور اطمینان از بکار رفتن ادبیات مناسب در بخش  تعامالت این طرح پیشنهادی در وهله اول به

 گیرد تا یک تغییر بنیادی در قانون. سازی درباره وضعیت موجود در نظر می ادبیات را نوعی شفاف

 

 بازخورد درباره طرح پیشنهادی شش 
 
 

 دانید؟ اصطالحات را مناسب میآیا شما این  -

هایی که باید طبق قانون حقوق بشر در برابر تبعیض حفاظت شوند  اندازه کافی گروه کنید این طرح پیشنهادی به آیا فکر می -

 دهد؟ را پوشش می

 takatāpuiلحاظ فرهنگی از جمله  های جنسیتی خاص به طور مناسبی از هویت کنید این طرح پیشنهادی به آیا فکر می -

 کند؟ محافظت می

-  
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اقدامات مرتبطی که در این سند مورد مشاوره قرار 

 اند نگرفته

 این سند مناظره بر جنبه خاصی از اقدامات گسترده دولت تمرکز دارد.

دهد. برخی از این اقدامات قبل از  های کمیسیون سلطنتی، طیف وسیعی از اقدامات مرتبطی را انجام می دولت در پاسخ به توصیه

 رش کمیسیون سلطنتی آغاز شده بودند. این اقدامات عبارتند از:گزا

 نژادپرسنی و تبعیض تقویت ظرفیت کمیسیون حقوق بشر برای ارائه پاسخ به نفرت ،  پراکنی

 ثبت، گزارش و پاسخ دقیق به جرایم مرتبط با نفرت ،  اقدامات تحت هدایت پلیس جهت شناسایی

  ی در رابطه با  محور جرم نفرتاقدامات وزارت دادگستی

  ی و تروریسم گرایی خشونت اقدام برای مقابله با افراط  آمت 

  ات در تعریف موارد ناشایسته  ها، ویدیوها و انتشارات بندی فیلم قانون طبقه طبقتغیت 

 اندازی وزارت جوامع قویم جهت بهبود دستاوردها برای جوامع قویم راه 

 اقدامات صورت گرفته در مورد انسجام اجتمایع 

 وت ،  دوین برنامه عملیایی میل علیه نژادپرسنی

 سازی اقدام برای تقویت مقاومت در برابر اطالعات نادرست و گمراه 
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