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ني ترحب وزارة العدل (المشار إلیھا فیما بعد باسم "الوزارة") باستقبال تعلیقاتكم حول المقترحات الستة الرامیة إلى تغییر القانون المع 
 بالتحریض على الكراھیة والتمییز. 

ا التمییز ضد أي شخص  الخطاب الذي یحرض على (یثیر) التنافر العنصري. كما أنھ یحظر أیضً  1993یحظر قانون حقوق اإلنسان لعام 
 بسبب أي جانب من جوانب ھویتھ. 

عقب استعراض أجرتھ الوزارة والتوصیات التي قدمتھا اللجنة الملكیة للتحقیق في الھجوم اإلرھابي على مسجدین في كرایستشرش   
 ھا.، تقترح الحكومة إجراء تغییرات تھدف إلى بیان وسائل الحمایة تلك وتعزیز2019مارس لعام  15بتاریخ 

 كما تقترح الحكومة كذلك إجراء تغییرین واسعي النطاق على أحكام التمییز بالقانون.  

. وال شك أوتیاروا نیوزیلندا بلد شدید التنوع. وتسعى الحكومة بقوة إلى تعزیز التماسك االجتماعي وجعل أوتیاروا نیوزیلندا بلدًا آمنًا للجمیع
 حرض على الكراھیة ووسائل الحمایة ضد التمییز سیدعم ھذا الھدف. أن تحسین وسائل الحمایة ضد الخطاب الذي ی 

، إلى جانب حق التحرر  1990تمثل حریة التعبیر قیمة مھمة في أوتیاروا نیوزیلندا. فھي جزء من قانون شرعة الحقوق النیوزیلندي لعام 
الحقوق، بما فیھا ضمان تمتع األفراد الذین تعرضوا  من التمییز. وتھدف التغییرات المقترحة على القانون إلى تقدیم حمایة أفضل لھذه

لخطاب الكراھیة بالحق في التعبیر بحریة عن أنفسھم. ویسمح قانون شرعة الحقوق بوجود حدود مبررة للحقوق، وأن تتمتع بالتوازن مع  
 حقوق اآلخرین واھتماماتھم.

الحكومة تعتقد أن إدخال التغییرات فكرة جیدة ولكنھا تسعى  وافقت الحكومة من حیث المبدأ على ستة مقترحات. ویشیر ذلك إلى أن
  الكتشاف ما إذا كانت ستلبي توقعات المجتمع قبل اتخاذ أي قرار نھائي بشأن تغییر القانون من عدمھ وكیفیة تحقیق ذلك. ویمكن تغییر ھذه

 المقترحات استنادًا إلى التعلیقات التي تصلھا.

 . فھي بإیجاز تھدف إلى: فیما یلي توضیح لھذه المقترحات

 زیادة مجموعات األفراد المتمتعة بالحمایة بموجب األحكام الخاصة بالتحریض  •
 إیضاح السلوك الذي یحظره القانون وتشدید عواقب مخالفة القانون  •
 تحسین وسائل الحمایة الُمقدمة للمجموعات ضد التمییز واسع النطاق.  •

  القانون الحالي، ومقترحات التغییر، واألسباب التي دعت إلیھا في وثیقة المناقشة الكاملة: یمكنك االطالع على خلفیة أكثر تفصیالً حول 
against-e.govt.nz/proposalswww.justic-والمتاحة على  مقترحات لمواجھة التحریض على الكراھیة والتمییز

.discrimination-and-hatred-of-incitement 

http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination


 

3 

 

 

 المقترحات الستة  
المقترح األول: تغییر نص األحكام  

الخاصة بالتحریض في قانون حقوق 
لكي تشمل بالحمایة    1993اإلنسان لعام 

عات التي یستھدفھا  المزید من المجمو 
 خطاب الكراھیة. 

 

تنطبق أحكام التحریض الحالیة فقط على الخطاب الذي یستھدف أي مجموعة بسبب  
اللون أو العرق أو اإلثنیة أو الجنسیة األصلیة. وھناك مجموعات أخرى یستھدفھا 

خطاب الكراھیة أیًضا، بما في ذلك مجموعات بسبب دینھا ونوعھا االجتماعي  
ونشاطھا الجنسي واإلعاقة. ومن شأن ھذا المقترح تغییر القانون لیسري كذلك في  

حالة توجیھ التحریض على الكراھیة نحو مجموعة أفراد بسبب نطاق أكبر من 
أسس التمییز المحظورة األخرى في   - أو كل  - السمات. وقد یتضمن ذلك بعض من 

م في الملحق واحد من وثیقة من قانون حقوق اإلنسان (یظھر ھذا القس 21المادة 
المناقشة). ونحن نسعى إلى الحصول على آراء حول المجموعات التي یجب أن  

تخضع للحمایة بموجب ھذا التغییر. وتتوفر المزید من المعلومات في وثیقة المناقشة  
 . 17في الصفحة 

 

المقترح الثاني: تغییر الحكم الجنائي 
الحالي في قانون حقوق اإلنسان لعام 

لیحل محلھ جریمة جنائیة جدیدة   1993
تكون  1961في قانون الجرائم لعام 

 أوضح وأكثر تأثیًرا. 

یجب أن یعني ذلك أن أي شخص یقوم عن عمد بالتحریض على الكراھیة أو إثارتھا  
أو تأییدھا أو یعتبرھا فعالً طبیعیًا ضد أي مجموعة محمیة سیخالف القانون إذا ارتكب 

جیھ التھدید أو اإلساءة أو اإلھانة، بما في ذلك التحریض على  تصرفًا ینطوي على تو
العنف. وسیسري ذلك بغض النظر عن طریقة توجیھ التھدید أو اإلساءة، بما فیھا  

األسلوب اللفظي أو الكتابي أو اإللكتروني. وللتعرف على المزید من المعلومات حول  
ول. وتتوفر المزید من المجموعات الواجب خضوعھا للحمایة، راجع المقترح األ

 . 18المعلومات في وثیقة المناقشة في الصفحة 
 

المقترح الثالث: تشدید العقوبة الخاصة 
بالجریمة الجنائیة لتعكس مدى فداحتھا  

 على نحو أفضل. 
 

تنص العقوبة الحالیة على السجن لفترة تصل حتى ثالثة أشھر أو دفع غرامة تصل  
آالف دوالر نیوزیلندي. ویشیر المقترح إلى تشدید العقوبة لتصل فترة السجن   7حتى 

ألف دوالر نیوزیلندي. وتتوفر   50حتى ثالث سنوات أو دفع غرامة تصل حتى 

 یسرنا استقبال تعلیقاتكم
ترحب الحكومة بجمیع التعلیقات (المساھمات) للمساعدة على اتخاذ القرار بشأن إجراء التغییرات المقترحة، أو تغییر بعض أجزاء 

 منھا، أو تبني مسار عمل مختلف.

 Citizen. یمكنك إرسال مساھمتك عبر موقع الویب 2021أغسطس  6یونیو وحتى  25تقدیم المساھمات مفتوح من تاریخ   
Space  على العنوانhttps://consultations.justice.govt.nz أو بالبرید اإللكتروني على العنوان ،

humanrights@justice.govt.nz أو بالبرید إلى العنوان ،Human Rights, Ministry of Justice, 
SX10088, Wellington . 

یة، یرجى  للتعرف على المزید من المعلومات حول عملیة تقدیم المساھمات، بما في ذلك معلومات حول السریة والمعلومات الشخص
of-incitement-against-www.justice.govt.nz/proposals-مراجعة وثیقة المناقشة على موقعنا اإللكتروني: 

discrimination-and-hatred 

ن وثیقة المناقشة للتعرف على التفاصیل المتعلقة بالسریة والمعلومات الشخصیة. ویجب علیك قراءة  م 6برجاء مراجعة الصفحة 
 ھذه المعلومات قبل إرسال تعلیقاتك. 

https://consultations.justice.govt.nz/
mailto:humanrights@justice.govt.nz
http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
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 . 19الصفحة المزید من المعلومات في وثیقة المناقشة في 
 

المقترح الرابع: تغییر النص الخاص بحكم  
التحریض المدني لیتالءم مع التغییرات  

 التي یتم إدخالھا على الحكم الجنائي.
 

من شأن ذلك إضافة "التحریض/اإلثارة، أو التأیید، أو تطبیع الكراھیة" إلى جانب  
لتعلیقات بشأن ). كما نرحب كذلك با61النص الحالي في الحكم المدني (المادة 

الوسائل األخرى التي یمكن من خاللھا تحسین ھذا الحكم. وتتوفر المزید من 
 . 21المعلومات في وثیقة المناقشة في الصفحة 

المقترح الخامس: تغییر الحكم المدني 
  " "التحریض على التمییز حتى یصبح 

 مخالفًا للقانون. 

إثارة حفیظتھ للتمییز ضد یجب تغییر القانون لمنع أي شخص من تحریض غیره أو 
تلك المجموعات التي ستخضع لحكم التحریض على الكراھیة (راجع المقترح األول).  

األمر الذي یسمح بتقدیم شكاوى إلى لجنة حقوق اإلنسان بصدد ھذا النوع من 
 .22السلوكیات. وتتوفر المزید من المعلومات في وثیقة المناقشة في الصفحة  

 

دیل أسس التمییز  المقترح السادس: تع
المنصوص علیھا في قانون حقوق 
اإلنسان لتوضیح أن األشخاص من  

مغایري الھویة الجنسانیة والمتنوعین  
جنسانیًا وحاملي صفات الجنسین، 

 یخضعون للحمایة ضد التمییز. 
 

إن التمییز ضد األشخاص بسبب جنسھم یُعد مخالفًا للقانون في الوقت الراھن. وتعتبر  
لك یتضمن التمییز القائم على الھویة الجنسانیة أو التعبیر عن الجنس أو  الحكومة أن ذ

الخصائص الجنسیة أو وضع حاملي صفات الجنسین. ویشیر ھذا المقترح إلى أھمیة  
توضیح نص القانون بشأن ھذا الصدد. وتتوفر المزید من المعلومات في وثیقة 

 . 23المناقشة في الصفحة 

 بالخطاب التحریضي؟ما المقصود 
"خطاب الكراھیة" ھو مصطلح عام ال یُستخدم في قانون أوتیاروا نیوزیلندا. ویمكن تعریفھ بشكل عام على أنھ خطاب یھاجم فردًا أو  

 مجموعة ما على أساس خاصیة مشتركة، مثل العرق أو الدین أو النشاط الجنسي. 

اب الذي یحرض على الكراھیة ضد أي مجموعة. ویكون الخطاب الذي  تتعلق المقترحات الستة أعاله على وجھ الخصوص بالخط 
  یحرض على الكراھیة خطابًا یحمل أشكال اإلساءة أو التھدید التي تثیر العداوة نحو مجموعة ما من األشخاص (بدالً من توجیھ العداوة نحو

لتحریض على الكراھیة"، و"األحكام الخاصة  شخص واحد) على أساس سمة مشتركة. ولذلك نحن نتحدث عن "الخطاب التحریضي"، و"ا 
 بالتحریض".

فھذه المقترحات ال تتناول األشكال األخرى لجرائم الكراھیة. ویمكن االطالع على المزید من المعلومات حول األعمال المتعلقة   
 . 25بالموضوع التي ال تشملھا تلك المقترحات في وثیقة المناقشة في الصفحة 

 سبب للضررالخطاب التحریضي الم
یتسبب الخطاب الذي یحرض على الكراھیة في وقوع ضرر كبیر. فھو یحمل تأثیًرا سلبیًا على المجتمعات المستھدفة وقد یؤدي إلى  

العنف. وال شك أن التحریض على الكراھیة یخرب مجتمعنا من خالل نشر المشاعر السیئة وإعاقة التماسك االجتماعي. كما قد یتسبب في  
 م الثقة واالنقسام بین كل أطیاف مجتمعنا في أنحاء أوتیاروا نیوزیلندا.إشاعة انعدا

جدیر بالذكر أن تحسین وسائل الحمایة ضد التحریض على الكراھیة سیشجع على وجود مجتمعات أكثر أمانًا ویعزز نظرة مجتمعنا إلى   
 ھذا النوع من السلوك على أنھ ضار.

ور بموجب معاھدات حقوق اإلنسان الدولیة، ومن شأن تغییر القانون مساعدتنا على الوفاء وال ننسى أن التحریض على الكراھیة محظ  
 بالتزاماتنا الدولیة نحو حقوق اإلنسان.
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 القانون الحالي 
على حكم جنائي وحكم مدني. ویختص نظام القانون المدني بالنظر في المنازعات الخاصة بین  1993یشتمل قانون حقوق اإلنسان لعام 

اد، والمنظمات، وفي بعض الحاالت، الحكومة المحلیة أو المركزیة. ویھدف نظام القانون الجنائي إلى تحدید السلوكیات األكثر ضرًرا  األفر
 وخطورة ومنعھا من خالل معاقبة األفراد مخالفي القانون. 

 نشرھا أو بثھا أو توزیعھا أو استخدام الكلمات التي: )، یُعد مخالفًا للقانون استخدام مادة مكتوبة أو 61بموجب الحكم المدني (المادة 
 تنطوي على التھدید أو اإلساءة أو اإلھانة .1
 من المحتمل أن تحرض على العداوة أو تحقر من شأن أي مجموعة على أساس اللون أو العرق أو اإلثنیة أو الجنسیة األصلیة.  .2

 أن شخص ما قد ارتكب فعالً مخالفًا للقانون.یحق للشخص تقدیم شكوى إلى لجنة حقوق اإلنسان عندما یعتقد 

) على أنھ تُعد جریمة جنائیة التحریض على التنافر العنصري من خالل النشر أو البث أو التوزیع ألي  131ینص الحكم الجنائي (المادة 
 مادة مكتوبة أو استخدام الكلمات التي: 

 تنطوي على التھدید أو اإلساءة أو اإلھانة .1
المحتمل أن تثیر العداوة أو الضغینة نحو، أو تحقر من شأن، أو تسخر من أي مجموعة على أساس اللون أو العرق أو  من  .2

 اإلثنیة أو الجنسیة األصلیة 
 یُقصد بھا إثارة مثل ھذه العداوة أو الضغینة أو التحقیر أو السخریة.  .3

 آالف دوالر نیوزیلندي.  7غرامة قدرھا عقوبة ھذه الجریمة ھي السجن لفترة تصل حتى ثالثة أشھر أو دفع 

 حریة التعبیر مكفولة ولكنھا تخضع للحدود المعقولة 
تمثل حریة التعبیر ركنًا أساسیًا في مجتمعنا، ولكنھا ال تعني أن الشخص یمتلك الحق في قول ما یشاء. وكما ھو الحال مع جمیع الحقوق  

الحق في حریة التعبیر محدد بموجب القانون بطریقة یمكن تبریرھا في مجتمع  والحریات المنصوص علیھا في قانون شرعة الحقوق، فإن
 حر ودیمقراطي. 

ة.  تقدم أحكام التحریض الحالیة حدودًا مبررة لحریة التعبیر. فھي تشكل نھًجا متوازنًا یوائم بین مستوى جدیة خطاب الكراھیة وشدة العقوب 
یجعل اآلخرین یعتقدون بأن المجتمع یتألف من مجموعات عرقیة مختلفة ال یمكنھا واألحكام الخاصة بالتحریض معنیة بالخطاب الذي 

 التناغم بفعالیة. فھذا النوع من الخطابات یسعى إلى معاداة األفراد لبعضھم البعض وخلق حالة من االنقسام بین المجتمعات.

ن والقیم الدیمقراطیة التي تتبناھا أوتیاروا نیوزیلندا. فھذه یجرم القانون التحریض على ھذه السلوكیات ألنھا ال تتوافق مع حقوق اإلنسا
السلوكیات تقوم على فكرة أن بعض مجموعات األفراد، بسبب سمة مشتركة (مثل العرق أو الدین أو النشاط الجنسي)، تصبح ذات قدر  

و یجب أن تُعامل على نحو مختلف وتستبعد من أقل من اآلخرین. وقد ینشأ اعتقاد بأن تلك المجموعات ینبغي أال تتمتع بنفس الحقوق و/أ
 المجتمع الكبیر. 

 من األھمیة بمكان إدراك أن ھذه المقترحات ال تفتح المزید من المجال لتجریم الخطاب أو تمنع الجمھور من النقاش حول القضایا المھمة. 

بھا كل فرد وضمان حق كل فرد في التعبیر عن نفسھ إن الغایة من ھذه المقترحات لتغییر القانون ھي ضمان حمایة الحقوق التي یتمتع  
 دون خوف. 

 تم تحدید المشاكل التي یعانیھا القانون 
وحددت وجود بعض المشاكل. كما حددت أیًضا اللجنة الملكیة للتحقیق في الھجوم   2019أجرت الوزارة استعراًضا للقانون في عام 

 بعض المشاكل وقدمت التوصیات الخاصة بالتغییر.  2019 مارس لعام 15اإلرھابي على مسجدي كرایستشرش بتاریخ 

 حیث جرى تحدید ثالث نقاط أساسیة: 
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 نص كل من الحكم الجنائي واألحكام المدنیة غیر واضح. وقد أوصت اللجنة الملكیة بإعادة صیاغة نص الحكم الجنائي. .1
الف تلك التي تخضع لحمایة القانون في الوقت  ھناك المزید من المجموعات التي تتأثر بالخطاب الذي یحرض على الكراھیة بخ .2

الراھن. ولكن األحكام تشمل فقط العرق والجنسیة واإلثنیة واللون. وھذه مجرد أربعة من أصل ثالثة عشر أساًسا من "أسس  
 من قانون حقوق اإلنسان.  21التمییز المحظورة" التي تذكرھا المادة 

 ة بمدى فداحة الفعل المقصود للتحریض على الكراھیة.عقوبة الجریمة الجنائیة خفیفة نسبیًا مقارن  .3

 نحن نود الحصول على تعلیقاتكم بشان المقترحات الستة لمواجھة ھذه المشاكل في القانون الحالي. 

 اعتبارات معاھدة وایتانغي 
اإلنسان والمقترحات المطروحة من  تتعلق معاھدة وایتانغي باألحكام الخاصة بالتحریض ووسائل الحمایة ضد التمییز في قانون حقوق 

حیث المبدأ. قد یتعرض شعب الماوري لخطاب الكراھیة وھو یخضع حالیًا لألحكام الخاصة بالتحریض بموجب أساس "العرق" أو  
  من الخطاب الذي یحرض على - مثل الماوري   - "األصل اإلثني". وتسعى تلك المقترحات إلى توفیر حمایة أفضل لمثل ھذه المجموعات  

الكراھیة. وسیجري تعزیز وسائل الحمایة بحیث یتم تضمین شعب الماوري في أي أسس محظورة أخرى للتمییز، على سبیل المثال، ما  
 یتعلق بالمثلیین (الماوري المتنوع جنسانیًا وجنسیًا).

 األسئلة الخاصة بالتعلیقات حول المقترحات 
 إلى جانب أسئلة محددة حول كل مقترح. وھذه األسئلة موضحة فیما یلي.تضم وثیقة المناقشة أسئلة عامة حول كل المقترحات، 

 ثالثة أسئلة یمكنك االستفادة منھا كمحفزات لتقدیم مساھمتك بشأن جمیع المقترحات، وھي: 

 ھل ترى أي مخاطر أو عواقب غیر مقصودة تنجم عن المقترح، وإذا كان األمر كذلك، فما ھي؟ •
 لتحسین تلك المقترحات؟ ھل ھناك أي وسائل  •
 ھل تتسبب تلك المقترحات في ظھور المزید من مشاكل معاھدة وایتانغي بخالف تلك الموضحة؟  •

 األسئلة حول المقترح األول: 

 ھل توافق على أن توسیع نطاق أحكام التحریض بھذه الطریقة سیحمي تلك المجموعات على نحو أفضل؟  •
o  لماذا ولماذا ال؟ 

 ات الواجب حمایتھا بموجب ھذا التغییر؟حسب رأیك، ما المجموع •
 ھل تعتقد أن ھناك أي مجموعات تتعرض لخطاب الكراھیة لن تخضع لحمایة ھذا التغییر؟ •

 األسئلة حول المقترح الثاني: 

 ھل توافق على أن تغییر نص الحكم الجنائي بھذه الطریقة سیجعلھ أوضح وأبسط في الفھم؟  •
o   لماذا ولماذا ال؟ 

 ھل تعتقد أن ھذا المقترح سیشمل أنواع السلوكیات التي یجب أن تُجرم بموجب الجریمة الجدیدة؟   •

 األسئلة حول المقترح الثالث:  

 ھل تعتقد أن ھذه العقوبة تعكس على نحو مناسب مدى فداحة الجریمة؟  •
o  لماذا ولماذا ال؟ 

 ة المناسبة؟إذا كنت معارًضا، فما الجرائم التي یمكن االستدالل بھا للمقارن  •

 األسئلة حول المقترح الرابع: 

 (الحكم المدني)؟  61ھل تؤید تغییر ھذا النص في المادة  •
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o  لماذا ولماذا ال؟ 
 ھل تعتقد أن أي أجزاء أخرى في النص الحالي للحكم المدني بحاجة إلى تغییر؟  •

 األسئلة حول المقترح الخامس:  

 ؟ 61المادة ھل تؤید تضمین مسألة منع التحریض على التمییز في  •
o  لماذا ولماذا ال؟ 

 األسئلة حول المقترح السادس:  

 ھل تعتقد أن ھذا المصطلح مناسبًا؟ •
ھل تعتقد أن ھذا المقترح یشمل على نحو كاٍف المجموعات التي یجب أن تخضع للحمایة من التمییز بموجب قانون حقوق   •

 اإلنسان؟
 الھویات الجنسانیة الخاصة بثقافات معینة؟ ھل تعتقد أن ھذا المقترح یحمي على نحو مالئم  •

 ماذا یمكن أن تفعل إذا كنت تتعرض لسلوك أو خطاب كراھیة

. إذا كنت غیر 111إذا كنت تشعر بأن سالمتك معرضة للخطر، یرجى التواصل مع الشرطة. إذا كان الوضع طارئ، اتصل على 
 . 105معرض للخطر في الوقت الحالي، فاتصل على 

https://www.hrc.co.nz/enquiries-علومات حول وسائل تقدیم المساعدة عبر لجنة حقوق اإلنسان، راجع: لالطالع على م
complaint/-make-complaints/how-and 

 العنصري: لالطالع على معلومات حول التحرش 
).comments/-offensive-complaints/faqs/racially-and-https://www.hrc.co.nz/enquiries 

 /https://www.netsafe.org.nzألشكال اإلساءة اإللكترونیة: 

 . 1737إذا كنت تود التحدث مع أحد األشخاص حول مشاعرك، رجاء االتصال أو المراسلة على الرقم  

 المزید من المعلومات 
 یمكنك قراءة وثیقة المناقشة الكاملة على: 

discrimination-and-hatred-of-incitement-against-www.justice.govt.nz/proposals 

 تتوفر كذلك المزید من المعلومات على موقع وزارة الدفاع على الویب: 
discrimination-and-hatred-of-incitement-against-www.justice.govt.nz/proposals 

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.netsafe.org.nz/
http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
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