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 عدلیې وزیر څخھ پیژندګلوید 
TēnaKoutou، 

 ) بولي. Aotearoa New Zealandزموږ ټولنھ د ھغھ ډیرو مختلفو خلکو لھ املھ قوی ده څوک چې د آوټیروا نیوزلینډ کور (

د   د ھغھ وینا څخھ منع کوی کوم چې نژادي بې اتفاقي راپاروي او د یو کس پر وړاندې د ھغھ د ھویت 1993د بشری حقونو قانون 
باندې پھ کریسټ چرچ جومات کې د   2019مارچ  15اړخ لھ املھ د تبعیض څخھ منع کوي.د عدلیې وزارت لخوا د بیاکتنې او پھ 

تروریستي برید پھ اړه د تحقیقاتو شاھي کمیسون د وړاندیزونو وروستھ، دولت د دې محافظتونو د تقویې او روښانھ کولو لپاره د  
تعصب پھ مقرراتو کې پھ پراخھ کچھ د دوه نورو تقنیني تعدیالتو وړاندیز ھم کوي.دا سند ستاسو لپاره   بدلونونو وړاندیز کوي.دولت د 

 یو فرصت چمتو کوي ترڅو د دې اصالحاتو لپاره پھ دې وړاندیزونو او تجویزونو باندې خپل نظر وړاندې کړي. 

ډلو پروړاندې د نھ زغم، تعصب او د نفرت احساساتو خپرولو   وړاندیزونھ د مخابراتو ډولونھ پھ نښھ کوي کوم چې زموږ پھ ټولنھ کې د
او ځای جوړولو پھ لټھ کې دي.ټول خلک برابر دي، او زموږ ټولنھ د ھغھ خلکو څخھ جوړه ده چې د دوی ھویتونو لپاره ډیر مختلف  

راپارونھ زموږ د جامعیت او تنوع اړخونو لري.د یو ګډ ځانګړتیا لکھ نسل، مذھب یا جنسیت پر بنسټ د یوې ډلې پر وړاندې د نفرت 
 پر ارزښتونو برید دی.دا ډول راپارونھ د زغملو وړ نھ ده او زموږ پھ ټولنھ کې ھیڅ ځای نھ لري. 

د اظھار ازادي یو مھم ارزښت دی چې دا دولت یې دفاع کوي.دا د تبعیض څخھ د آزادۍ تر څنګ، د نیوزیلینډ د حقوقو الیحې قانون  
.د دې وړاندیزونو ھدف د دې حقونو ښھ ساتل دي، پشمول د ھغھ خلکو حقونھ څوک چې پھ آزاده توګھ  کې خوندی شوی دی 1990

خپل ځان څرګندولو لپاره د نفرت وینا ھدف دي.د حقونو الیحې قانون د نورو د حقونو او ګټو پروړاندې متوازن حقونو پھ اړه د توجیې  
 وړ حدونو لپاره اجازه ورکوي. 

ډلو تھ پھ پراخھ کچھ د راپارولو مقررات پلي کول غواړي کوم چې بده وینا تجربھ کوي، لکھ مذھبي ډلې او شنھ  دا وړاندیزونھ نورو 
 زرغونھ ټولني.وړاندیزونھ د جرمي وینا لپاره لوړ حد نھ ټیټوي یا پھ مھمو مسلو باندې د عامھ بحث مخھ نیسي.

ترڅو دا یو داسې ځای وی چیرې چې ھرڅوک احساس کوي چې دوی   دولت غواړي پھ آوټیروا کې لوی ټولنیز یووالي تھ وده ورکړي
پورې اړه لري.د دې یوه مھمھ برخھ د ھغھ چلند او ژبې پروړاندې ودریږي کوم چې زموږ خلکو تھ زیان رسوي.آوټیروا زموږ د تنوع 

لو تھ دوام ورکوي.د نفرت تجربې لھ املھ قوي شوې ده.ھغھ ټولنې چې نورو تھ خوږمني وي او یووالي ھڅوي زموږ ټولنھ پیاوړې کو
خلکو تھ پھ ھغھ ځایونو کې د ناخوندى او نا راحتھ احساس کوي چې دوی پکې باید د کور پھ څیر احساس کوي. دوی د نور تبعیض او  

 تاوتریخوالي ھم المل کیدی شي.زه تاسو ھڅوم چې زموږ سره د دې وړاندیزونو پھ اړه خپل نظرونھ شریک کړئ. 

 نګی میھي، 

 

 
 ان کریس فافوئی  ھ

 د عدلیې وزیر 
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 د وړاندیزونو لنډیز
دولت الندې لیسټ شوي ټولو وړاندیزونو تھ پھ اصولي توګھ موافقھ کړې.پھ اصولي توګھ تړون وړاندیزونو تھ د یوې پراخھ عمومي  

نھ یو ښھ نظر دی خو د  موافقې مانا لري خو پھ تفصیلي مشخصو بدلونونو باندې نھ.دا پدې مانا ده چې دولت فکر کوي چې بدلونو 
وروستۍ پریکړې کولو او د قانون بدلولو لپاره د قانون جوړولو عمل وړاندیز کولو دمخھ نور خلک څھ فکر کوي اوریدل  

 غواړي.وړاندیزونھ ممکن د ترالسھ شوي نظر پراساس بدل شي. 

 مې پاڼې څخھ شتون لري. 17د دې وړاندیزونو تفصیلي توضیحات او ھغھ دالیل چې وړاندیز یې کیږي د دې سند د 

باندې پھ کریسټ چرچ جومات کې د تروریستي برید پھ اړه د تحقیقاتو د شاھي کمیسیون  2019مارچ  15دا وړاندیزونھ پھ 
وړاندیزونو تھ د دولت د ځواب یوه کوچنۍ برخھ ده.د نفرت جرم او د نفرت څخھ ډکھ وینا باندې پوھیدو او پھ ګوتھ کولو لپاره ځینې  

پاڼھ کې لیست شوي.تاسو کولی شئ د دې او د نور کار پھ اړه ډیر معلومات ومومئ ترڅو   25دولتي کار ډیر پھ عمومي ډول پھ نور 
security/royal-programmes/national-https://dpmc.govt.nz/our-سپارښتنو تھ دلتھ ځواب ووایئ:

masjidain-christchurch-attack-terrorist-inquiry-commission 

 د نفرت/دښمنۍ راپارولو پروړاندې وړاندیزونھ 

 د ھغھ ډلو زیاتول کوم چې د راپارولو مقرراتو لخوا خوندي دي
قانون کې د راپارولو مقرراتو کې ژبھ بدلھ کړئ ترڅو دوی ډیرې ډلې خوندي   1993د بشري حقونو پھ  وړاندیز:لومړې   •

 کړي کوم چې د نفرت لرونکي وینا لخوا پھ ھدف شوي. 

o  اوس مھال، د خلکو یوه ډلھ د دې قانون لھ مخې خوندي کیږي کھ چیرې د دوی د رنګ، نسل، یا نژاد یا قومي

 د دوی پر وړاندې پھ یو ځانګړي ډول نفرت راوپارولې شي. اصلونو لھ املھ 

o  د دې وړاندیزونو الندې بھ ډیرې ډلې د قانون لخوا خوندي شي کھ چیرې د دوی پر وړاندې د یوې ځانګړتیا لھ

املھ چې دوی یې لري نفرت راپارولې شوی وی.پدې کې ممکن د بشری حقونو پھ قانون کې ځینې یا نور ټول  

برخھ کې لیست شوي، کوم چې پھ لومړي ضمیمھ کې شامل شوي   21ي.دا اساسات د قانون پھ اساسات شامل و

 دی. 

دا روښانھ کول چې قانون د کوم ډول چلند څخھ منع کوي او د قانون ماتولو لپاره پایلې  
 ډیروي
یو نوي جزایي  جرمونو قانون کې د   1961قانون کې موجوده جزایي مقررات د  1993د بشري حقونو پھ دوھم وړاندیز: •

 سرغړونې سره بدل کړئ کوم چې روښانھ او ډیر اغیزناک دی. 

o  قانون بھ داسې بدلون ومومي چې یو کس څوک چې پھ ارادي ډول پھ لومړي وړاندیز کې لیسټ شوي ځانګړتیاو

پراساس د خلکو کوم ځانګړې ډلې پروړاندې نفرت راپاروي، ھڅوي، برقرار ساتي یا عادي ګرځوي، نو قانون 

مات کړي کھ چیرې دوی دا کار د ګواښلو، ناوړه ښکنځلي یا سپکاوي، پھ شمول د تاوتریخوالي راپارولو لھ   بھ

 الرې وکړي 

https://dpmc.govt.nz/our-programmes/national-security/royal-commission-inquiry-terrorist-attack-christchurch-masjidain
https://dpmc.govt.nz/our-programmes/national-security/royal-commission-inquiry-terrorist-attack-christchurch-masjidain
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o  ھغھ کس بھ قانون مات کړي مھمھ نده چې دوی څنګھ ګواښ، ناوړه ګټھ اخیستنھ یا سپکاوی وکړو.دا بھ ھیڅ مسلھ

ڼھ (پھ انځورګري یا کلمو کې) یا آنالین (لکھ پھ ټولنیزو ونھ لري کھ چیرې دا بل کس تھ پھ لفظي ډول، پھ لیکلي ب 

 رسنیو کې، پھ بریښنالیک کې، یا پھ ډیجیټل پیغام کې) کړی وي. 

 
د جزایي سرغړونې لپاره مجازات زیات کړئ ترڅو د دې جدیت پھ ښھ توګھ منعکس کړي.دا بھ تر دریو  دریم وړاندیز: •

 $ ډالرو جریمې پورې بدل شي. 50،000ر دریو کلونو پورې قید یا تر $ ډالرو جریمې څخھ، ت 7،000میاشتو قید یا تر 

 
 د مدني راپارولو مقرراتو ژبھ پھ جزایي مقرراتو کې کیدونکی بدلونونو سره لګیدو لپاره بدلھ کړئ. څلورم وړاندیز: •

 د پراخھ تبعیض پروړاندې د محافظتونو ښھ کول
 سبب جوړیږي.  ”د تبعیض راپارونې“مدني مقررات بدل کړئ چې دا د قانون پروړاندې پنځم وړاندیز: •

o  قانون بھ داسې بدلون ومومي چې لھ مخې یې د دې قانون لخوا خوندي شوي ځانګړتیاو لھ املھ د نورو ډلو پر

څوک چې نور خلک  وړاندې د تبعیض لپاره د یو کس د نورو خلکو پھ راپارولو یا لمسولو څخھ منع شوی و.ھغھ 

د یو خوندي ډلې غړو سره د ناوړه چلند یا د نورو پھ پرتلھ توپیر کولو لپاره ھڅوي قانون بھ مات کړي.دا بھ پدې  

 مانا ده چې یو څوک کولی شي بیا د بشري حقونو کمیسون تھ شکایت وکړي. 

 
و دا روښانھ کړې چې ټرانس، جنس  د بشری حقونو پھ قانون کې د تبعیض اساساتو تھ اضافھ وکړئ ترڅشپږم وړاندیز:  •

 متنوع، او د متناسب جنس خلک لھ تبعیض څخھ خوندي دي. 

o  اوس مھال، د خلکو پروړاندې د دوی د جنسی عمل لھ املھ تبعیض کول د قانون خالف دي.دولت دا پھ پام کې

جنس وضعیت لھ   نیسي چې دا د جنس پیژندنې یا جنس اظھار، یا د خلکو د جنسی عمل ځانګړتیاو یا د متناسب

املھ د تبعیض پروړاندې دفاع کوي خو قانون پدې اړه روښانھ کیدی شي.قانون بھ پھ ځانګړي ډول د جنس او د  

 جنسی عمل اړخونو پوښلو لپاره بدل شي. 
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 یوه سپارنھ څنګھ وکړئ 

 دولت لھ تاسو څخھ اوریدل غواړي
پراخھ کچې څخھ نظرونھ ترالسھ کول غواړي.د ښھ والي لپاره ستاسو   دولت پدې اسنادو کې د وړاندیزونو پھ اړه د ډلو او خلکو د یوې

 نظرونھ او تجویزونھ بھ د دولت وروستۍ پریکړې خبر کړي. 

دا د خبرو اترو سند یوازې د بشري حقونو پھ قانون کې د راپارولو مقرراتو پھ اړه دي.د دولتي نورو اړوند کارونو پھ اړه معلومات پھ  
 پاڼھ کې شتون لري.  25

 پورې کیدی شي  2021اګست   6جون څخھ تر  25سپارنې د 
 پورې خالصې دي.  2021اګست  6 څخھ تر 2021جون  25سپارنې د 

کھ چیرې دولت قانون کې بدلونونو تھ موافق وي، نو تاسو بھ د انتخابي کمیټې پروسې پھ جریان کې د یو تعدیالتو الیحې پھ اړه د نظر  
 وړاندې کولو فرصت ھم ولرئ. 

 Ministry’sد وزارت د ښاریانو سپیس ویب پاڼې ( تاسو
CitizenSpace website) لھ الرې یوه سپارنھ کوالی شي ( 

ظر  کې موندلې شي.دا سایټ پھ وړاندیزونو باندې د ن  https://consultations.justice.govt.nzتاسو د ښاریانو سپیس پھ 
 وړاندې کولو لپاره یوه اسانھ الر چمتو کوي. 

 تاسو د بریښنالیک یا د پوستي لھ الرې ھم سپارلې شي
 humanrights@justice.govt.nz.تاسو کولی شئ خپلھ سپارنھ د بریښنالیک لھ الرې پدې ولیږئ  

لیکلی سپارنھ  Human Rights, Ministry of Justice, SX10088, Wellingtonتاسو کولی شئ بشري حقونو تھ پدې 
 ولیږئ. 

 رازداري او شخصي معلومات 
لھ مخې د معلوماتو لپاره د عدلیې وزارت تھ د یوې غوښتنې    1982لطفاً پھ یاد ولرئ چې ستاسو نظر ممکن د رسمي معلوماتو قانون  

خصي توضیحات پھ شمول ستاسو د نوم او ادرس د قانون لھ مخې ساتل کیدی شي.کھ چیرې تاسو نھ غواړئ کوم معلومات  تابع شي.ش
چې تاسو چمتو کوئ خپاره شي، نو لطفاً دا پھ واضح ډول پھ ګوتھ کړئ او تشریح یې کړئ چې ولې.د بیلکې پھ توګھ، تاسو ممکن د  

ئ ځکھ چې دا حساس شخصي معلومات دي.د عدلیې وزارت بھ ورتھ غوښتنو تھ د ځواب  ځینې معلوماتو پټ ساتلو لپاره غوښتنھ وکړ
 ویلو پرمھال ستاسو نظرونھ پھ پام کې ونیسي.

اداره کوي چې څنګھ وزارت ستاسو پھ اړه شخصي معلومات راټولوي، ساتي، کاروي، او افشا کوي.تاسو   2020د پټتیا قانون 
 حق لرئ.   شخصي معلوماتو تھ د السرسي او سمولو

 وزارت بھ پھ فعالھ توګھ د سپارنو لنډیز خپور کړي.پھ لنډیز کې بھ ھغھ معلومات شامل نھ وي چې د افرادو ھویت څرګند کړي. 

https://consultations.justice.govt.nz/
mailto:humanrights@justice.govt.nz
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 پوښتنې او نور معلومات 
 وګورئ:کھ چیرې تاسو کومې پوښتنې لرئ یا د بیاکتنې یا سپارنې کولو پروسې پھ اړه نور معلومات غواړئ، نو لطفاً زموږ ویب پاڼھ 

 discrimination-and-hatred-of-incitement-against-www.justice.govt.nz/proposals,  یا لھ موږ سره د ،
 humanrights@justice.govt.nz.بریښنالیک لھ الرې اړیکھ ونیسئ: 

دولت د سپارنې کولو څخھ د امکان تر حده پورې خنډونھ راکمول او لرې کول غواړي خو پوھیږي چې ممکن الھم ستاسو د نظرونو  
تنلیک چمتو کوئ، بریښنالیک  ) لھ الرې غوښCitizen Spaceشریکولو پھ الره کې یو څھ خنډونھ وي.کھ چیرې د ښاریانو سپیس (

یا پوستھ تاسو تھ د السرسي وړ وي، نو لطفاً موږ تھ د پورتھ لیست شوي الرو څخھ لھ ھرې الرې اړیکھ ونیسئ او موږ بھ ستاسو سره  
 پھ سپارلو کې مرستې لپاره کار وکړو. 

http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
mailto:humanrights@justice.govt.nz
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 د خوندیتوب اندیښنې
بدلونونو پھ اړه ستاسو د نظرونو غوښتنھ کوي.پداسې حال کې چې موږ د  دا د خبرو اترو سند د نفرتونو راپارولو پھ تړاو قانون کې د 

خلکو د تجربو پھ اړه وړاندیزونو تھ ھرکلی کوو، نو موږ د حساس یا شخصي معلوماتو افشا کولو پروړاندې مشوره ورکوو کوم چې  
 تاسو شخصي ساتل غواړئ، او غوښتنھ کوئ چې تاسو د پیژندلو وړ اشخاصو نوم مھ اخلئ. 

یا تاسو څھ کولی شئ کھ چیرې تاسو د نفرت لرونکي وینا یا چلند  ا
 تجربھ کوئ؟

ستاسو خوندیتوب زموږ لپاره مھم دی.کھ چیرې پدې سند کې مینځپانګې تاسو د فزیکي یا رواني زیان پھ خطر کې اچوي، نو دا مھمھ  
 ده چې تاسو پوه شئ چې چیرتھ د معلوماتو لپاره الړشئ یا مرستھ وغواړئ. 

چیرې تاسو احساس وکړئ چې ستاسو خوندیتوب پھ خطر کې دی، لھ پولیسو سره اړیکھ ونیسئ.کھ چیرې دا یو  کھ  -

 تھ زنګ ووھئ. 105تھ زنګ ووھئ.کھ چیرې تاسو ھمدا مھال پھ خطر کې نھ یاست، نو  111اضطراري حالت وي، نو 

ولی شي نو دا وګورئ  د دې پھ اړه د معلوماتو لپاره چې د بشري حقونو کمیسیون څنګھ مرستھ ک -

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

o  د نژادي ځورونې پھ اړه معلوماتو لپاره-and-https://www.hrc.co.nz/enquiries

comments/-offensive-complaints/faqs/ Naturally 

 /https://www.netsafe.org.nzد آنالین راپیښیدونکی ناوړه ګټې اخیستنې لپاره  -

 1737کھ چیرې تاسو د چا سره پدې اړه غږیدل غواړئ چې تاسو څنګھ احساس کوئ نو تاسو کولی شي زنګ ووھئ یا  -

 شمیرې تھ پیغام واستوئ. 

 

https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/how-make-complaint/
https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/%20Naturally-offensive-comments/
https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/%20Naturally-offensive-comments/
https://www.netsafe.org.nz/


 

9 

 

 پس منظر او سیاق 

 ایا ولې دولت داسې کوي؟ 

 د نفرت وینا څھ شی دی؟ 
نفرت وینا' یوه پراخھ اصطالح ده چې د آوټیروا نیوزلینډ قانون کې نھ کارول کیږي.دا عموماً د ھغھ وینا پھ څیر معرفي کیږي چې د  ' 

 یو ځانګړتیا پراساس پھ یو فرد یا ډلې باندې برید کوي، د بیلګې پھ توګھ نسل، مذھب یا جنسیت. 

رې اړه لري چې د یوې ډلې پر  پدې سند کې وړاندیزونھ پھ ځانګړي توګھ ھغھ وینا پو
 وړاندې نفرت راپاروي 

د بشري حقونو پھ قانون کې وړاندیزونھ او اوسني مقررات پھ ھغھ وینا تمرکز کوي چې پھ نورو خلکو کې د یوې ډلې پر وړاندې  
ې پرځای چې یو کس  نفرت راپاروي.ھغھ وینا چې "نفرت راوپاروي" سپكوونكي یا ګواښوونکي وینا ده چې د خلکو د یوې عامې (د د

 تھ الرښود کیږي) ځانګړتیا پر بنسټ د یوې ډلې پر وړاندې د دښمني ھڅوي چې دوی یې شریکوي. 

 ھغھ وینا چې نفرت راپاروي د پام وړ زیان المل کیږي
نفرت   دولت ھغھ وینا پھ پام کې نیسي کوم چې نفرت راپاروي ترڅو د مساواتو، تنوع، درناوي او انصاف لپاره ګواښ وګرځوي.د

راپارونھ د پام وړ زیان المل کیږي، د نفرت ھدف ښکار شوي ټولنو باندې منفي اغیزې لري او پھ پای کې د تاوتریخوالي سبب  
وګرځي.د نفرت راپارونھ د دښمني سبب کیدو او د ټولنیز راګډون خنډ جوړیدو، زموږ د ټولو ټولنو ترمینځ د بې باورۍ او تفرقھ  

 زیانمنوي.خپرولو لخوا زموږ ټولنھ 

 د بشري حقونو نړیوال تړونونھ د نفرت وینا پروړاندې د قانون جوړونې تھ اړتیا لري 
د بشري حقونو نړیوال تړونونو لھ مخې د نفرت راپارول منع دي.آوټیروا د نژادي تبعیض د ټولو ډولونو لھ منځھ وړلو پھ اړه د نړیوال  

یا لري چې د نژاد پرستۍ څخھ د نفرت وینا پروړاندې قانون جوړ کړي، کوم  ) ګوند دې، کوم چې دولتونو تھ اړت CERDکنوانسیون (
 چې آوټیروا ترسره کړی. 

) ھم د ملي، نژاد یا مذھبي نفرت د مدافعینو پر وړاندې قوانین غواړي چې د نورو  ICCPRد مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون (
 تبعیض، دښمني یا تاوتریخوالي تھ راپارول زیاتوي. 

 د نفرت راپارولو پر وړاندې د محافظتونھ ښھ کول غواړي دولت 
د خلکو د نفرت د راپاریدو څخھ ساتنھ بھ خوندي ټولنو تھ وده ورکړي او دا پیغام تقویھ کوي چې د نفرت راپارول ھغھ عمل دی چې  

 نور ښھ کیدی شي. ټولنھ یې مالمتھ او زیان رسونکي ګڼي.دا دمخھ د مدني او جزایي قانون لخوا منع شوی، خو قانون 

 پاڼھ کې شتون لري.  17د ھغھ وړاندیزونو جزییات چې دولت یې پھ پام کې نیسي پھ 
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 دولت پھ وړاندیزونو باندې ستاسو نظرونھ اوریدل غواړي
د دې خبرو اترو سند موخھ د دې وړاندیزونو ازموینھ کول دي.دا د وړاندیزونو پھ اړه معلومات چمتو کوي او د اصالحاتو لپاره  

 نظرونھ او وړاندیزونھ غواړي. 

 دولت پوھیږي چې پدې کار کې د خلکو لوړه کچھ شتون لري او مھمھ ده چې ستاسو نظرونھ واوریدل شي.

 د اظھار د آزادۍ حق خوندي دی خو د معقول حدود پورې تابع دی 
کوي.پدې کې د ھر ډول، د ھر شکل معلوماتو او نظرونو  مھ برخھ د وینا ازادي خوندي  14د الیحې  1990د نیوزیلینډ د حقونو قانون 

 Universalد بشري حقونو پھ نړیوالھ اعالمیھ (  1948غوښتلو، ترالسھ کولو او وړاندې کولو آزادي شامل ده.د اظھار د آزادۍ حق د  
Declaration of Human Rights  او پھ (ICCPR  .کې تائید شوی دی 

و حقونو او آزادیو پھ څیر، د اظھار د آزادي حق د قانون لخوا پداسې ډول محدود کیدی شي چې پھ  د حقونو قانون پھ الیحې کې د ټول 
آزاده او دموکراتیکھ ټولنھ کې توجیھ کیدی شي.پھ اوټیروا کې ډیر قوانین شتون لري چې د اظھار آزادي محدودوي چې توجیھ کیږي.دا  

واړي.د بیلګې پھ توګھ، د فلم درجھ بندي رژیم د تخلیق کونکو او لیدونکو د  قوانین د اظھار ازادي او نورو حقونو او ګټو توازن غ
اظھار آزادي محدوده کوي ترڅو د ماشومانو او د خلکو د نورو غړو حقونھ وساتي، ترڅو دوی د ھغھ مینځپانګې څخھ خوندي کړي  

 چې دوی یې ممکن زیان رسونکي ومومي یا دا چې د ټولنې معیارونھ ماتوي.
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دوه مقررات لري چې د دښمنۍ راپارول  1993بشري حقونو قانون د 
 منع کوي

 د راپارولو مقررات پھ مدني او جزایي مقرراتو مشتمل دی
د مدني قانون سیستم د افرادو، سازمانونو او پھ ځینو مواردو کې ځایی یا مرکزي دولت تر مینځ د خصوصي شخړې پوښي.شخړې  

و پھ اړه وي لکھ غفلت.مدني کړنې د یوې ډلې لخوا بلې تھ د زیان یا تاوان د ترمیم لپاره چمتو کوي، ممکن د تړونونو، پورونو، یا کړن 
 او د زیان بیا راپیښیدو څخھ مخنیوې وکړي. 

د جرمي قانون سیسټم ھدف د ھغھ چلند منع کول دي چې د ټولنې لخوا د مجازاتو، ډارونې، او خلکو د غندلو لھ الرې مالمتھ یا ضرر  
 ګڼل کیږي.د دولت لخوا د یو فرد پر وړاندې د ټولنې پر استازیتوب جزایي قضیې پھ ځانګړي ډول نیول کیږي. ناکھ 

 د نژاد بې اتفاقي پروړاندې د مدني راپارونې مقررات
) کې مدني مقررات وایي چې دا د قانون خالف کار دی چې لیکل شوې ماده وکاروي، چاپوې،  61د بشري حقونو پھ قانون (برخھ 

 خپوره کړئ یا توزیع کړي یا داسې کلمې وکاروي چې دواړه وي: 

 ګواښول، ښکنځلي یا سپکاوی کول، او .1

 کومې ډلې تھ د دوی د رنګ، نسل، یا قوم یا ملي اصل پر بنسټ د دښمنۍ راپارولو او یا پھ سپکھ سترګھ کتلو احتمال لري.  .2

برخھ یې د   61ې دوی فکر کوي چې یو چا داسې څھ کړي چې یو کس د بشري حقونو کمیسون (کمیسون) تھ شکایت کولی شي کلھ چ 
قانون خالف کار دی.یو کس د ھرې وینا پھ اړه کمیسون تھ شکایت کولی شي حتی کھ چیرې دوی لھ ھغې ډلې سره تړاو نلري چې دا  

 یې ھدف درلود. 

مالتړ او منځګړیتوب چمتو  د کمیسون دنده د شکایت د حلولو ھڅھ ده.کمیسون کولی شي معلومات، د ستونزې حل کولو 
کړي.منځګړیتوب الزمي ندی.کھ چیرې منځګړیتوب رد شي، یا د شکایت پھ حل کې پاتې راشي، شکایت کوونکی کولی شي د بشري  

حقونو د بیاکتنې محکمې (محکمھ) تھ یوه عریضھ وکړي.محکمھ کوالی شي استماعیھ ترسره کړي او د موجود شواھدو پھ اړه د قضیې  
 ي. پریکړه وکړ

برخې سرغړونھ پیښھ شوی ده، نو دا کولی شي کوم مناسب درملنھ وکړي چې ورتھ مناسب   61کھ چیرې محکمھ دا ومومي چې د  
ښکاري.پدې کې دا اعالنول شامل دي چې مدافع سرغړونھ کړي، د مدافع پروړاندې د مخنیوي امر صادر کړي ترڅو د دوی د  

 $ ډالرو پورې تاوانونھ ورکړي. 350,000سرغړونې ادامې یا تکرار مخھ ونیسي، او تر 

 برخې بشپړ متن پھ لومړي ضمیمھ کې چمتو شوی.  61د 

 د نژادي بې اتفاقي راپارولو لپاره جزایي مقررات 
برخھ) کې جزایي مقررات وایي چې د لیکلي موادو چاپول، خپورول یا توزیع کول یا د داسې کلمو   131د بشری حقونو پھ قانون (

 ذکر شوی دي لخوا نژادي بې اتفاقي راپارول جزایي سرغړونھ ده. ټول الندې  کارول چې 

 ګواښول، ناوړه ښکنځلي یا سپکاوی کول،  .1

ھرې ډلې تھ د رنګ، نسل، یا نژاد یا ملي اصل پر اساس د دښمنۍ او یا پروړاندې یې بدنیتي راپارول، یا پھ سپکھ سترګھ   .2

 ګتلو یا ریشخندې وھلو احتمال لري، او

 ډول دښمني، بدنیتي، سپکاوې یا ریشخندو ھیجانى کولو اراده لري.  د داسې .3



 

12 

 

برخې ال مخې محکوم شي نو د   131$ ډالرو پورې د جریمې وړ ده.یو څوک د 7,000دا سرغړونھ تر دریو میاشتو پورې قید یا 
 ولسوالۍ محکمھ کې بھ محاکمھ لري ترڅو پریکړه وکړي چې ایا دوی مجرم و کھ نھ. 

 پړ متن پھ لومړي ضمیمھ کې چمتو شوی. برخې بش 131د 

 د راپارولو مقررات د اظھار پھ آزادۍ د توجیې وړ محدودیتونھ دي 
پھ ګډه، د راپارولو مقررات یو معقول چلند رامینځتھ کوي چې د جزا د شدت پر وړاندې د نفرت وینا جدیت پھ پام کې نیسي.سزاګانې دا  

برخھ)   61برخھ) د دې ارادې ( 131ې د دښمنۍ احساساتو ھڅولو ھڅھ کول (د منعکس کوي چې پھ قصدي توګھ پھ نورو خلکو ک
 پرتھ د وینا څخھ ډیر جدي دی. 

د اوسني راپارولو مقررات ھغھ بیان ھدف ګرځوي د کوم چې بھ نور خلک پدې باور وي چې د مختلفو قومونو څخھ جوړه یوه ټولنھ  
.قانون د داسې چلند راپارولو څځھ منع کوي ځکھ چې دا د بشري حقونو او  فعالیت نشي کولی او خلک د یو بل خالف کولو ھڅھ کوئ

آوټیروا نیوزلینډ دیموکراتیکو ارزښتونو سره مطابقت نھ لري.دا چلندونھ د دیموکراتیکي اصولو سره ټکر لري ځکھ چې دوی د یو  
ځینې ډلې د نورو پھ پرتلھ کمې دي.دلتھ    مشترک خاصیت لھ مخې د نظر پراساس دي، لکھ قومیت، مذھب یا جنسیت لھ مخې، د خلکو

 یوه عقیده کیدی شي چې دا ډلې باید ورتھ حقونھ ونھ لري، پھ مختلف ډول یې چلند وشي او وایستلې شي. 

ھغھ وینا چې نفرت راپاروي کولی شي د نښھ شوي ډلو بشري حقونو باندې د تېری کولو اغیزه ولري، لکھ د مساواتو حق، د اظھار  
کت آزادي او د اتحادیې آزادي.دا ځکھ چې دا چلند د پام وړ زیان المل کیدی شي او خلکو تھ د ناخوندي احساس وکړي،  آزادي، د حر

پھ نھایت کې د دوی پھ عام ژوند کې د ګډون او پھ ټولنھ کې د دخیل کیدو څخھ مخنیوی وکړي.د دې دالیلو لپاره، د مدني او جزایي  
 داسې ډول وینا محدودول اړین دي. قانون د یو مناسب توازن لھ الرې د 

 دلتھ نور قانونونھ شتون لري چې د نفرت وینا پھ ھر ډول باندې بندیز لګوي 
دلتھ نور قانونونھ شتون لري چې انفرادي خلک د نفرت وینا مختلف ډولونو پروړاندې ساتي.د بیلګې پھ توګھ، د لنډیز سرغړونو قانون  

او د فلمونو، ویډیوګاني، او خپرونو درجھ بندۍ  1997، د ځورونې قانون 2015قانون  ، د زیان رسونکی ډیجیټل مخابراتو1981
 ځینې زیان رسونکي ویناوې تھ پلي کیږي.  1993قانون 

دا د خبرو اترو سند یوازې د بشري حقونو پھ قانون کې د راپارولو مقرراتو پھ اړه دي.د دولتي نورو اړوند کارونو پھ اړه معلومات پھ  
 کې شتون لري. پاڼھ  25

 د اوسني قانون سره ډیرې ستونزې پیژندل شوي 
پھ کریسټ چرچ جومات د   2019مارچ  15د موجوده مقرراتو سره ډیری مسلې د عدلیې وزارت لخوا ترسره شوې بیاکتنې او د 

 تروریستي برید پھ اړه د تحقیقاتو د شاھي کمیسون د راپور پھ واسطھ پیژندل شوې وې. 

 مقرراتو اوسنۍ کلمھ څرګنده ندهد جزایي 
شاھي کمیسون دا وموندلھ چې د جزایي مقرراتو کلمھ د چال چلند د ډول یو روښانھ کافي معیار نھ وړاندې کوي چې باید جرمي  

بھ   شي.دې بیان کړه چې اوسنۍ کلمھ خورا پیچلې ده او د تازه شوي کلمې سپارښتنھ یې کړې چې پدې مانا بھ وي چې یوازې سختھ وینا
نیول کیږي.شاھي کمیسون پھ مدني مقرراتو کې د کلمو سره ورتھ ستونزې پھ ګوتھ کړې، کھ څھ ھم وړاندیزونو یې یوازې پھ جرمي  

مقرراتو تمرکز کړی.شاھي کمیسون یادونھ وکړه چې جزایي مقررات لھ کاره لوٻدلي، او دا چې، د مدني مقرراتو برخالف، جزایي 
 نھ پوښي.مقررات د برښنایی مخابرات 
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ھغھ وینا چې نفرت راپاروي د ھغو ډلو پھ پرتلھ خورا ډیرې ډلې اغیزمنوي چې اوس مھال  
 د مقرراتو لخوا پوښل شوي

د وزارت بیاکتنھ، او د شاھي کمیسون راپور، دواړه دا وموندلھ چې مقررات د ھغو ډلو پھ اصطالحاتو خورا تنګ نظر دي چې دوی  
برخھ کې لیست شوي د   21یې پوښلي ځکھ چې دوی یوازې د نسل، قومیت، نژاد او رنګ پورې تړاو لري.دا د بشري حقونو قانون 

 ھ یوازې څلور دي. څخ ”تبعیض ممنوع اساساتو“دیارلسو 

د تبعیض منع شوي اساس پدې مانا دی چې د لیسټ شوي ځانګړتیاو پراساس تبعیض ناحقھ دی ترھغھ چې یو یا ډیر محدود استثناوې  
 برخې بشپړ متن پھ لومړي ضمیمھ کې شامل دی.  21پلي نشي.د 

ندې محافظتونو کې شامل ندي چې نفرت  دا یو واټن دې ځکھ چې ځینې ډلې کوم چې لھ تبعیض څخھ خوندي دي د وینا پر وړا
 راپاروي.پھ ھرصورت، نورې ډلې د وینا تابع کیدلی شي کوم چې نفرت راپاروي. 

 د جزایي مقرراتو د سرغړونې لپاره جریمھ ډیره ټیټھ ده 
تو قید سزا نسبتاً د وزارت بیاکتنھ، او د شاھي کمیسون راپور، دواړه دې پایلې تھ رسیدلي چې د جزایي سرغړونې لپاره د درې میاش

 ټیټھ وه او پھ قصدي ډول د نفرت د راپارولو جدیت نھ منعکس کوي. 
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دولت د شپږو وړاندیزونو پھ اړه د نظرونو غوښتنھ 
 کوي

 د دې وړاندیزونو موخھ څھ ده؟
ھدف د وینا پر   وړاندیزونھ د اوسني قانون سره د مسلو پھ ګوتھ کولو ھڅھ کوي، لکھ څنګھ چې پورتھ پیژندل شوي.د دې بدلونونو

وړاندې محافظت کول دي چې نفرت پھ روښانھ او ډیر اغیزناکھ توګھ راپاروي.ځینې دغھ بدلونونھ د شاھي کمیسون لخوا وړاندیز 
شوي و.دولت پھ وړاندیزونو کې د ټولو بدلونونو رامینځتھ کولو لپاره پھ اصولي توګھ موافقھ کړي.پھ اصولي توګھ تړون وړاندیزونو تھ  

 پراخھ عمومي موافقې مانا لري خو پھ تفصیلي مشخصو بدلونونو باندې نھ.د یوې 

د دې بدلونونو ھدف دا ډاډمن کول دی چې د ټولنې اړتیاوې او د وینا پر وړاندې محافظت لپاره تمې چې نفرت راپاروي پوره  
لھ د نفرت لرونکي وینا مخھ ونیول شي او  شوې.دولت دا پھ پام کې نیسي چې نوې وړاندیزونھ د دې لپاره سم انډول موندلی شي چې ک

 پھ ځینو مواردو کې جرمي شوی. 

لھ مخې د بشري حقونو نړیوالھ مکلفیتونھ پوره کولو کې موږ سره مرستھ وکړي او د بشري حقونو د   ICCPRد قانون بدلونونھ بھ د  
ې د نیوزیلنډ پھ نړیوال دورانې بیاکتنې  ک 2019نړیوالو سازمانونو لخوا وړاندیز شوي سپارښتنو سره سم وي، لکھ پھ جنوري 

)UPR کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض لھ منځھ وړو پھ اړه د ملګرو ملتونو ( 2018) کې د بشری حقونو شورا، پھ جوالیUN  د (
 .) کمیټې لخواUNکال کې د نژادي تبعیض د ټولو ډولونو لھ مینځھ وړو پھ اړه د ملګرو ملتونو (  2017کمیټې لخوا، او پھ 

 دولت د دې وروستۍ پریکړې کولو دمخھ د دې وړاندیزونو پھ اړه ستاسو نظرونھ اوریدل او غور پرې کول غواړي. 

 تر دې دمھ دلتھ کومھ بوختیا شتھ دې؟ 

 د نفرت وینا پھ اړه بوختیا 
ھدف جوړیدو ډیر   کې، د عدلیې وزارت او د بشري حقونو کمیسون د ھغو ډلو سره ولیدل کوم چې د نفرت وینا لخوا د 2019پھ 

 احتمال لري ترڅو د دوی پھ تجربو او نظرونو ښھ پوھھ شي.دې بوختیا پدې سند کې وړاندیزونھ خبر کړل. 

 د تحقیقاتو راپور د شاھي کمیسون پھ اړه بوختیا
توګھ خپل راپور  باندې پھ عام  2020دسمبر  8پھ کریسټ چرچ جومات کې د تروریستي برید پھ اړه د تحقیقاتو شاھي کمیسون پھ 

) او  Hon Andrew Littleخپور کړو.د راپور لھ خپریدو وروستھ، د شاھي کمیسون لپاره د ھمغږۍ مخکښ وزیر ھان اډریو لیټل ( 
، د بیالبیلو دولتي ادارو څخھ د  (Hon PriyancaRadhakrishnanد تنوع، شمولیت او قومي ټولنو وزیر ھان پریانکا راداکشنن (

  33میاشتو کې پھ اټیروا کې د مسلمانو ټولنو او د پراخې عقیدې او قومي ټولنو سره  2021جنوري او فبروري چارواکو ترڅنګ، د 
 عامھ ھوی/ناستھ ترسره کړه. 

دغھ ھوی/ناستھ د دولت سره د کلیدي اندیښنو او ټولنو لومړیتوبونو باندې پوھیدلو، د راپور او د دې عملي کولو پھ اړه پوښتنو تھ د  
د پیل شوي نوښتونو پھ اړه نظرونھ چمتو کولو کې مرستھ کولو لپاره ترسره شوې وه، او پدې اړه بحث وکړي چې څنګھ   ځواب ویلو،

ټولنې کولی شي ښکیلتیا تھ دوام ورکړي او پھ راتلونکي کې د دولت او دولتي ادارو سره کار وکړي.پھ دې ھوی/ناستھ کې پھ ډیرو  
چې راپورتھ شوه ھغھ دا وه چې د نفرت بیان، د نفرت جرم او د نفرت پیښې زموږ پھ   مسلو بحث وشو.یو لھ ھغھ موضوعاتو څخھ

 ټولنھ کې ډیر خلک تجربھ کوي، او د مقننې اصالح د بدلون لپاره مھمھ وسیلھ ده. 
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 د وایټنګي مالحظې تړون
فظتونو او پھ دې سند کې د وړاندیزونو  د وایتنګی تړون د بشری حقونو پھ قانون کې د تبعیض پروړاندې د راپارولو مقرراتو او د محا 

) یوه ډلھ ده چې د نفرت وینا تجربھ کوي او دا مھال د "نسل" یا "توکمیز اصل" تر اساس الندې د  Māoriپورې اړوند دی.موري ( 
ساتنې ھڅھ  راپارولو مقرراتو لخوا پوښل شوي.پدې سند کې وړاندیزونھ د موري پھ ګډون، د توکمیزې ډلو لھ ھغھ بیان څخھ د غوره  

کوي کوم چې نفرت راپاروي.پھ ځانګړي توګھ، محافظتونھ بھ نور پیاوړي شي چیرې چې موري بھ د تبعض کوم بل ممنوع اساس  
 لخوا وپوښلې شي، د بیلګې پھ توګھ د ټکاټپیوۍ پھ تړاو. 

 راتلونکي ګامونھ 
بدلونونھ د دوی پھ څیر رامینځتھ کړي، یا د نظرونو  د سپارښتنو تحلیل وروستھ، دولت بھ پھ پام کې ونیسي چې ایا وړاندیز شوي 

 پراساس دوی بدل کړي، یا د عمل کوم بل الر ترسره کړي. 

 د سپارنو لنډیز بھ چمتو شي او تمھ کیږي چې د دولت د وروستیو پریکړو پھ اړه معلومات بھ د دې کال پھ وروستیو کې عامھ شي. 

 

 

 دلتھ یوه ضمیمھ ده چې د قانوني بدلونونو پھ اړه نور تفصیالتو تھ ځي 
وړاندیزونھ پھ الندې سند کې پھ عمومي اصطالحاتو کې توضیح شوي.پھ ھرصورت، وړاندیزونھ د انفرادي کلمو مشخص قانوني مانا  

رتھ کوي.کھ چیرې تاسو د ژبې د بدلونونو پھ اړه چې د بشري حقونو  او دا چې کلمې څنګھ ځینې چلند غوره کوي پھ اړه مسلې راپو
قانون لپاره وړاندیز کیږي پھ اړه د نور تفصیل سره لوستلو سره عالقھ لرئ، نو دا د دې سند پھ شاتھ باندې پھ ضمیمھ دوه کې موندلی  

 شئ.

 پوښتنې چمتو کوي دا سند پھ وړاندیزونو کې د نظرونو لپاره
الندې برخھ ټول شپږ وړاندیزونھ پوښي او ځانګړې پوښتنې چمتو کوي چې پھ انفرادي ډول د وړاندیزونو سره تړاو لري.درې   

 پوښتنې چې تاسو یې پھ ټولو وړاندیزونو کې خپل د سپارلو لپاره د اشارې پھ توګھ کارولی شئ دا دي: 

 دونکي کوم خطر یا بې ھدفھ پایلې ګورئ او کھ داسې وي، نو دوی څھ دي؟ ایا تاسو د وړاندیزونو څخھ رامینځتھ کی  •

 ایا دلتھ کومې الرې شتون لري چې دا وړاندیزونھ نور ښھ کیدی شي؟  •

 ایا دا وړاندیزونھ پھ دې سند کې د ذکر شوي پھ پرتلھ د وایتنګي مسلو نور کوم تړون وړاندې کوي؟  •
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 ھغھ وړاندیزونھ چې د نفرت راپارولو پورې تړاو لري 

 چې د راپارولو مقرراتو لخوا خوندي دې د ھغھ ډلو زیاتول څوک 
 

:د راپارولو مقرراتو کې ژبھ بدلھ کړئ ترڅو دوی ډیرې ډلې خوندي کړي کوم چې د لومړې وړاندیز
 نفرت لرونکي وینا لخوا پھ ھدف شوي 

 ایا اوسنی قانون څھ شی دی؟ 

 "رنګ، نسل، یا توکمیز یا قومي اصلونو" لھ املھ پھ نښھ کوي. د راپارونې مقررات یوازې ھغھ وینا باندې پلي کیږي چې یوه ډلھ د  

 ایا لھ اوسني قانون سره ستونزه څھ ده؟ 

د "رنګ ، نسل، یا توکمیز یا قومي اصل" پر اساس ډلو څخھ ډیرې ډلې د نفرت لرونکی ویناوې لخوا پھ نښھ شوي، پشمول د مذھب،  
چې د دې دالیلو لپاره د نفرت راپارول ھم غلط دي او د مدني او جنایي جنډر، جنسیت او معلولیت پر بنسټ ډلې.دولت فکر کوي 

 پروسو تابع کیدو وړ دي.شاھي کمیسون ھم دا پھ پام کې درلود چې مذھب باید پھ مقرراتو کې شامل شي. 

 ایا دا وړاندیز بھ څھ وکړي؟ 

باندې پلي کړي کوم چې د بشري حقونو د قانون لخوا   دا وړاندیز بھ د دواړه راپارولو مقرراتو کلمې بدل کړي ترڅو دوی پھ ډیرو ډلو
 لھ تبعیض څخھ خوندي وي. 

پر بنسټ ډلو باندې پلي کیږي، خو دا بھ داسې وینا ھم پوښي کوم چې د بشری   “رنګ، نسل، یا توکمیز یا قومي اصل “دوی بھ بیا ھم د 
 ښمني راپاروي. حقونو د قانون لخوا لھ تبعیض څخھ خوندي نورو ډلو پر وړاندې نفرت او د

ډلې د نورو اساساتو پر بنسټ ھم د نفرت لرونکي ویناوې تجربھ کوي، پھ شمول د دوی جنسی عمل، جنس (د جنس پیژندنې پھ 
شمول)، مذھبي عقیده، معلولیت یا جنسي تمایل.دولت دا پھ پام کې نیسي چې نورې ډلې کوم چې نفرت لرونکي ویناوې تجربھ کوي د  

 کیدی شي، او د ډلو پھ اړه نظرونو تھ لیوالھ دي چې باید د دې بدلون لخوا خوندي شي. قانون لخوا ھم خوندي

پھ عملي کې، دا پدې مانا ده چې کھ چیرې یو کس یو څھ وویل یا یې لیکلي وي چې پھ قانون کې یې نور اړتیاوې پوره کړي وي او د  
بشري حقونو کمیسون یا پولیسو تھ شکایت کولې شي.کمیسون یا پولیس بھ بیا شامل ځانګړتیاو پر اساس یې یوه ډلھ پھ نښھ کولھ، نو د 

  مشخص کړي چې کوم اقدامات باید ترسره شي. 
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دا روښانھ کول چې قانون د کوم ډول چلند څخھ منع کوي او د قانون  
 ه پایلې ډیرويماتولو لپار

 

دوھم وړاندیز:دا موجوده جزایي مقررات د جرمونو قانون کې د یو نوي جنایی سرغړونې سره بدل کړئ 
 کوم چې روښانھ او ډیر اغیزناک دی. 

 ایا اوسنی قانون څھ شی دی؟ 

برخھ کې پھ   131د قانون پھ پاڼھ) کې دمخھ تشریح شوي، چې دلتھ پھ آوټیروا کې د بشري حقونو  12لکھ څنګھ چې پدې سند (پھ 
 قصدي ډول "توکمیز بې اتفاقي راپارول" جرم دی. 

 ایا لھ اوسني قانون سره ستونزه څھ ده؟ 

 ”ریشخندې وھل “، او  “سپکاوې“، “بد نیتي“، “دښمني“دا یو پیچلی مقررات دی او پوھیدل یې مشکل دي.دا څلور اصطالحات کاروي، 
احتمالي توګھ پراخھ کیدی ھم شي.دا د "ھیجانی کولو" کلمھ پھ داسې طریقھ ھم کاروي چې زیاتره پھ ورځنې چې پراخھ مانا لري او پھ 

 ژبھ کې نھ کارول کیږي.شاھي کمیسون دا یادونھ وکړه چې، د مدني مقرراتو رعکس، دا بریښنایی مخابرات نھ پوښي. 

 ایا دا وړاندیز بھ څھ وکړي؟ 

برخې پھ پرتلھ یې   131کې یو نوی جزایي مقررات رامینځتھ کړي چې د بشري حقونو د قانون د  دا وړاندیز بھ د جرمونو پھ قانون
 پوھیدل ډیر روښانھ او اسانھ وي. 

وي.دا کلمھ د شاھي   “نفرت“د دې وړاندیز لھ مخې بھ د "دښمني"، "بد نیتي"، "سپکاوې" او "ریشخندې وھلو" اصطالحاتو پرځای بھ 
 ه، کوم چې اقرار کړې چې د اوسني جرم پھ پرتلھ دا بدلون بھ د کلمو معنې محدود کړي،. کمیسون لخوا وړاندیز شوی و

یا د ورتھ معنی سره ځینې   “لسمول “، “راپارول “د دې مقرراتو سمھ کلمھ بھ د مشورې وروستھ ټاکل کیږي.پدې کې شامل دي چې ایا د 
 نور اصطالحات وکاروي. 

ساتي یا یې عادي کوي، سربیره پردې، ھغھ ویناو تھ چې نفرت راپاروي یا ھڅوي.دا   دا وړاندیز بھ ھغھ وینا منع کړي چې نفرت
 باوري کوي چې ھغھ مخابرات چې ممکن ھدف یې خلک وي څوک چې دمخھ خورا نظرونھ لري ممکن ناحقھ وي. 

 د لومړي وړاندیز پھ اړه نظر 
 

 ایا تاسو پدې موافق یاست چې پدې توګھ د راپارولو مقررات پراخول بھ د دې ډلو غوره ساتنھ وکړي؟  -

o   ایا ولی یا ولی نھ؟ 

 ستاسو پھ نظر، ایا کومې ډلې باید د دې بدلون لخوا خوندي شي؟    -

 ایا تاسو فکر کوئ چې دلتھ داسې ډلې شتون لري چې د نفرت ویناوې تجربھ کوي چې د دې بدلون لخوا بھ خوندي نشي؟  -
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 وړاندیزونھ بھ د مخابراتو ټول میتودونھ وپوښي (پشمول د بریښنایی وسیلو پھ واسطھ). 

ھ د دې ډاډمن کولو سره د اظھار ازادي خوندي کړي چې یوازې د شدید نفرت ویناوې جرمي ګڼل کیږي، او دا چې باید یو دا وړاندیز ب 
 نیت شتون ولري ترڅو نورو تھ د یوې ډلې پر وړاندې نفرت تھ وده ورکول او پیاوړي کولو المل ګرځي. 

 اشاره وکړي چې دا یو جدي جرم دی. جرمونو قانون کې پر ځای شي ترڅو دا  1961دا نوی سرغړونھ بھ د 

د دې وړاندیز کلمو د خوندي شوي ډلو غزول شامل دي.د دې پوښتنې لپاره چې کومې ډلې باید د راپارولو مقرراتو لخوا خوندي شي،  
 نو لومړې وړاندیز وګورئ. 

 

جریمھ  $ ډالرو پورې 50,000دریم وړاندیز:د جزایي سرغړونې لپاره سزا تر دریو کلونو قید یا تر 
 زیاتھ کړې چې د دې جدیت پھ ښھ توګھ منعکس کړي 

 ایا اوسنی قانون څھ شی دی؟ 

اوسنۍ سزا (د جزا معنی لري) کھ چیرې یو څوک د جزایي راپارونې پھ تور وموندل شي نو تر ټولو زیات درې میاشتې پھ بند یا تر  
 $ ډالرو پورې جریمھ لري. 7,000ټولو زیات 

  

 دوھم وړاندیز پھ اړه نظر 
 

 ایا تاسو موافق یاست چې پدې توګھ د جزایي مقرراتو د کلمو بدلول بھ دا د پوھیدلو لپاره روښانھ او اسانھ کړي؟  -

o   ایا ولی یا ولی نھ؟ 

 ندې باید ناحقھ وي؟ ایا تاسو فکر کوئ چې دا وړاندیز بھ د چال چلند ډولونھ ونیسي چې د نوي جرم ال –
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 ستونزه څھ ده؟ ایا لھ اوسني قانون سره 

د نوي جزایي مقرراتو لخوا پوښل شوي چال چلند د جدیت د ارزونې او د نورو جزایي سرغړونو سره د پرتلھ کولو پراساس، دولت دا  
پھ پام کې نیسي چې اوسنۍ سزاګانې خورا ټیټې دي.شاھي کمیسون دا ھم وویل چې سزاګانې دیرې ټیټې وي او تر ټولو زیاتو تر درې  

 د بند موده یې وړاندیز کړې. کالو پورې 

 ایا دا وړاندیز بھ څھ وکړي؟ 

 ډالرو پورې جریمې تھ لوړ کړي.  50,000دا وړاندیز بھ د نوي جزایي سرغړونې لپاره تر ټولو زیاتھ سزا تر دریو کلونو بند یا 

لت دا پھ پام کې نیسي چې  څرنګھ چې دغھ سرغړونھ داسې چلند نیسي چې پھ ټولنھ کې د ډلو پر وړاندې نفرت خپرول غواړي، دو
 سزاګانې باید پھ انفرادي ډول د نفرت د الرښود لپاره لھ ھغھ څخھ لوړې وي. 

 ځینې د پرتلې وړ سرغړونې او سزاګانې پھ الندې ډول دي: 
$ ډالرو  2,000کې د اختالل چلند سرغړونھ تر تولو زیات د دریو میاشتو قید او   3برخھ  1981د لنډیز سرغړونھ قانون  •

 مې سزا لري. جری 

کې د زیانمن ډیجیټل مخابراتو خپرولو سرغړونھ بھ تر ټولو زیات د دوه   22برخې  2015د زیانمن ډیجیټل مخابراتو قانون  •

 ډالرو جریمې سزا لري.  50,000کلونو قید یا 

ولو زیات پھ  برخھ کې د وژنې یا د ناوړه جسمي زیان رسولو د ګواښلو سرغړونھ تر ټ  306د جرمونو د قانون پھ  1961د  •

 اوو کلونو بند محکومیت سزا لري. 

برخھ کې د اعتراض وړ خپرونې رامینځتھ کولو یا توزیع  124فیلمونو، ویډیوګانو، خپرونو، طبقھ بندۍ قانون پھ  1993د  •

 کلونو بند محکومیت سزا لري.  14کولو سرغړونھ، تر ټولو زیات د 

 

دو څلورم وړاندیز:د مدني راپارولو مقرراتو ژبھ پھ جزایي مقرراتو کې کیدونکی بدلونونو سره ښھ لګی
 لپاره بدلھ کړئ 

 ایا اوسنی قانون څھ شی دی؟  

برخھ مدني مقررات دی کوم چې د یوې ډلې   61پاڼھ وګورئ)، د بشري حقونو د قانون  11لکھ څنګھ چې مخکې تشریح شوي (
 پر بنسټ د دښمني یا سپکاوې راپارول ناحقھ کوي.  “.رنګ، نسل، یا توکمیز یا ملي اصل“پروړاندې د دوی

 د دریم وړاندیز پھ اړه نظر 
 

 ایا تاسو فکر کوئ چې دا سزا پھ مناسبھ توګھ د جرم جدیت منعکس کوي؟  -

o  ایا ولی یا ولی نھ؟ 

 کھ چیرې تاسو موافق نھ یاست، ایا کوم جرمونھ باید د یو مناسب پرتلې پھ توګھ وکارول شي؟  –
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 ایا لھ اوسني قانون سره ستونزه څھ ده؟ 

کھ چیرې دویم وړاندیز عملي شي، نو پھ جزایي او مدني مقرراتو کې د کارول شوې کلمې ترمینځ تناقض شتون لري.دا بھ ناڅرګندتیا 
ترمینځ توپیر څھ دې.دا ممکن  “د دښمنۍ ھیجاني کول یا پھ سپکھ سترګھ کتلو“او   “نفرت راپارول یا ھڅول“رامینځتھ کړي چې  

اتو لھ مخې د نفرت راپارولو لپاره شکایت کیدی شي.د مدني او جزایي مقرراتو ترمینځ د دې توپیر روښانھ نھ وي چې د مدني مقرر
 رامینځتھ کولو اراده نشتھ دی. 

 ایا دا وړاندیز بھ څھ وکړي؟ 

 ”دي کول د نفرت راپارولو/ھڅولو، ساتلو یا عا”دا وړاندیز بھ د مدني راپارولو مقرراتو کلمې بدل کړي ترڅو د موجوده کلمو ترڅنګ 
 شامل کړي. 

د چلند پھ ډول کې باید د مدني او جزایي مقرراتو ترمینځ تثبیت شتون ولري کوم چې منع دي.دا مطلوب ده چې "نفرت" پھ مدني 
 مقرراتو کې شامل شي ترڅو مدني مسؤلیت ھم د مخابراتو لپاره ولګوي کوم چې خورا جدي او زیان رسونکی دی. 

و کې کوم نور بدلون نھ راوړي.شاھي کمیسون یادونھ وکړه چې مدني مقرراتو  کلمې د پلي کیدو وړ  اوسنی وړاندیز پھ مدني مقررات 
 مسلې راپورتھ کوي ځکھ چې دا ناڅرګنده ھم ده. 

 مقررات ممکن دا روښانھ کولو لپاره نورو بدلونونو تھ اړتیا ولري چې د نفرت راپارولو پرتھ دا نور کوم چلند پوښي. 

 پھ ډیر پراخھ کچھ د تبعیض پروړاندې د محافظتونو ښھ کول
ې د تبعیض پھ تړاو قانون سره دوه مسلې شتون لري چې دوی یې د حل  دولت دا پھ ګوتھ کړې چې د بشري حقونو پھ قانون ک

 غوښتونکي دي.دولت غواړي پدې اړه ستاسو نظرونھ ھم واوري. 

 

 المل ګرځي  ”د تبعیض راپارولو“پنځم وړاندیز:مدني مقررات بدل کړئ چې دا د قانون پروړاندې 

 ایا اوسنی قانون څھ شی دی؟ 

 کوم ذکر نھ لري.  “راپارونھتبعیض “برخھ کې   61

 د څلورم وړاندیز پھ اړه نظر 
 

 برخھ کې د دې ژبې بدلولو مالتړ کوئ؟  61ایا تاسو پھ  -

o  ایا ولی یا ولی نھ؟ 

 ي مقرراتو اوسني کلمې نورې کومې برخې باید بدلې شي؟ایا تاسو فکر کوئ چې د مدن  –
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 ایا لھ اوسني قانون سره ستونزه څھ ده؟ 

د ملي، توکمیز یا مذھبي نفرت ھر ډول مالتړ چې تبعیض، دښمني یا تاوتریخوالي راپارونھ ھڅوي باید د قانون  ”لھ مخې، ICCPRد 
د آوټیروا قانون لخوا منع نھ ده.وړاندیز  لپاره السلیک کړی، خو د تبعیض راپارونھ اوس مھال  ICCPRآوټیروا د ”لھ مخې منع شي.

 سره ښھ تنظیم کړي.  ICCPRشوي بدلونونھ بھ آټیروا تھ اجازه ورکړي چې زموږ قانون د 

 ایا دا وړاندیز بھ څھ وکړي؟ 

دا بھ دا ناحقھ کړي چې نور خلک واپاروي چې د ھغو ډلو غړو پر وړاندې تبعیض وکړي چې د بشري حقونو د قانون لھ مخې لھ  
تبعیض څخھ خوندي شوي څوک چې بھ د نفرت مقرراتو  راپارولو لخوا پوښل کیږي.تبعیض پدې مانا دې چې د یو چا سره د دوی پھ  
اړه د یو څھ لھ املھ د بل چا څخھ بدتره چلند کول، لکھ د دوی قومیت یا جنسیت.د څلورم وړاندیز پھ څیر، دا بھ د مدني مقرراتو کلمھ  

 بدل کړي. 

 

شپږم وړاندیز:د بشری حقونو پھ قانون کې د تبعیض اساساتو تھ اضافھ وکړئ ترڅو دا روښانھ کړې  
 تبعیض څخھ خوندي ديچې ټرانس، د جنس متنوع، او د متناسب جنس خلک لھ 

 ایا اوسنی قانون څھ شی دی؟ 

، پھ کوم کې چې حمل او د ماشوم  شامل دي “جنسی عمل “د بشري حقونو پھ قانون کې د تبعیض د منع شوي اساساتو لیست کې  
 جنسي تمایل شامل دې، چې مانا یې مخالف جنس، ھم جنس، زنکھ بازي، یا دوه جنس پرستي تمایل ده.“او  ”زیږون

 ایا لھ اوسني قانون سره ستونزه څھ ده؟  

دولت دا پھ پام کې نیسي چې اوسني مقررات پھ کافي اندازه روښانھ ندي چې د ټرانس، د جنس متنوع او متناسب جنس خلک لھ تبعیض 
الندې  موجوده اساس دا ډلې تر پوښښ  ”جنسي عمل“څخھ خوندي دي.دولت او د بشري حقونو کمیسون دا پھ پام کې نیسي چې د 

 او "جنډر" مختلف مفكورې دي او قانون یې روښانھ کیدی شي.  ”جنس“راولي، خو  

 ایا دا وړاندیز بھ څھ وکړي؟ 

دا وړاندیز بھ د بشري حقونو پھ قانون کې د تبعیض ممنوع اساسونو تھ بدلون ورکړي ترڅو د ټرانس، د جنس متنوع او د متناسب  
جنس ځانګړتیاوې یا د “د اساساتو کلمې پھ بدولو سره ترسره شي ترڅو د  ”جنس“د  جنس خلکو لپاره محافظت روښانھ کړي.دا بھ 

پکې شامل شي او د "جنس څرګندونې او د جنس شناخت پھ شمول جنس" کې نوی اساس اضافھ کړي.دا بھ   ”متناسب جنس وضعیت
جنس وضعیت پر بنسټ تبعیض کول   روښانھ کړي چې دا د جنس، جنسي څرګندونې، جنس پیژندنې، جنسي ځانګړتیاو یا د متناسب

پھ توګھ   ”بې ثباتھ“یا  ”جنس ځانګړتیاو تغییر“غیرقانوني دي.موږ د نورو کلمو پھ اړه پوھیږو چې ممکن د جنس متفرق پھ مقابل کې د  
 وکارول شي. 

مناسب ډول تضمینوي   د وایټنګي تړون پھ ځانګړي ډول د دې وړاندیز لپاره مناسب دی.دولت دا ډاډمن کول غواړي چې دا بدلون پھ
چې د تکاتاپوي او نورو کلتوري پلوه مشخص جنس ھویتونھ لھ تبعیض څخھ خوندي دي.تاکاتپوي یو عنعنوي اصطالح ده چې مانا یې 

 اندیز پھ اړه نظر د پنځم وړ
 

 برخھ کې د تبعیض د راپارولو مخھ نیولو پھ شمول مالتړ کوئ؟  61ایا تاسو پھ  -

o  ایا ولی یا ولی نھ؟ 
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‘د ورتھ جنس نږدې ھمکار دی.’دا د ټولو موري ھرکلي کولو بیاادعا شوي څوک چې د بیال بیلو جنسونو او جنسیتونو سره پیژندل  
، زنکھ بازه، ھم جنس، دوه جنس، ټرانس، متناسب  (tangatairatāne، ټنګاټا ایرا تاني ((whakawāhineاکاواھینی (کیږي لکھ و

 جنس او کویر.

دا وړاندیز پھ مستقیم ډول د نفرت مقرراتو پورې اړه نلري.پھ ھرصورت، لومړې وړاندیز د راپارولو مقرراتو پایلھ کیدی شي چې  
 سب جنس خلکو د ھغھ ویناوې څخھ د ساتنې لپاره وغځول شي چې د نفرت المل کیږي. ټرانس، جنس متنوع او د متنا

برخھ کې مناسبھ ژبھ کارول کیږي، ځکھ چې دولت   21پدې وړاندیز کې ښکېلتیا لومړی د دې ډاډمن کولو ھدف لري چې د قانون پھ 
 پھ قانون کې د اساسي بدلون پرځای د دې روښانونھ ګڼي. 

 

 ھ اړه نظر د شپږم وړاندیز پ
 

 ایا تاسو غور کوئ چې دا اصطالحات مناسب دي؟  -

ایا تاسو فکر کوئ چې دا وړاندیز پھ کافي اندازه ھغھ ډلې پوښي چې باید د بشري حقونو د قانون لھ مخې لھ تبعیض څخھ   -

 خوندي وساتل شي؟ 

خوندي کوي، پھ شمول د ټاکاتپوي ایا تاسو غور کوئ چې دا وړاندیز د کلتوري مشخص جنس ھویتنونھ پھ سمھ توګھ   -

)(takatāpu   ؟ 

-  
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 پدې سند کې پھ اړونده کار باندې مشوره نھ کیږي 
 دا د خبرو اترو سند د پراخو دولتي کارونو ځانګړي اړخ باندې تمرکز شوی. 

سون د راپور دمخھ  دولت د شاھي کمیسون وړاندیزونو پھ ځواب کې یو لړ اړوند کارونھ ترسره کوي.د دې کار څخھ ځینې د شاھي کمی 
 پیل شوې.پدې کې شامل دي: 

ې او تبع�ض ته ځواب ووايي  • ې د نفرت و�ناوې، توکمپاليض ي حقونو کم�سون ظرف�ت پ�اوړی کوي �پ  د ��ش

ي وکړە  • ندل، ثبت، راپور او ځواب و�لو لپارە د کار ره�ب ش  پول�سو د نفرت اړوند جرم په دق�قه توګه پ�ي

ې وزارت ک •  ارد نفرت جرم په تړاو د عدليي

 د تاوت��خوا�ي افراط�ت او ترور�زم �ە د مبارزې لپارە کار   •

اض وړ تع��ف �ې بدلون  • ې د اع�ت
ونو طبقه بندۍ قانون له م�ض  د فلمونو، و�ډیوګانو او خ�پ

و ټولنو لپارە پا��ې ښه کړي  • ض و ټولنو لپارە د وزارت رامینځته کول ترڅو د توکم�ي ض  د توکم�ي

ض یووا�ي په اړە کار •  د ټولن�ي

ې پروړاندې د م�ي عمل پالن رامینځته کول، او د  •  توکمپاليض

 غلط او ناسمو معلوماتو ته د پا�ښت پ�اوړت�ا په اړە کار •
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