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تی تا هو او تی توری – وزارت عدلیه (وزارت) در جستجوی بازخورد شما روی شش پیشنهاد در مورد تغییر قانون مرتبط به
تحریک نفرت و تبعیض میباشد.
قانون حقوق بشر  1993از گفتار که سبب تحریک (برانگیختن) ناهماهنگی نژادی میگردد ممانعت میورزد .این قانون همچنان
تبعیض علیه یک فرد بخاطر یک ویژگی هویت او ممانعت میورزد.
متعاقب یک مرور توسط وزارت و سفارشات کمیسیون شاهی پرس و جو روی حمله تروریستی بر کرایست چرچ مسجدین در 15
مارچ  ،2019حکومت برای تقویت این محافظت ها تغییرات را پیشنهاد مینماید.
حکومت همچنان به مواد مرتبط به تبعیض دو تغییر وسیع قانون را پیشنهاد مینماید.
اوتیاروا نیوزیالند یک ملت متنوع است .حکومت میخواهد همبستگی اجتماعی را تقویت بخشیده و اوتیاروا نیوزیالند را برای همه
مصئون بسازد .بهبود بخشیدن محافظت ها علیه گفتار که سبب تحریک نفرت ،و محافظت ها علیه تبعیض از این حمایت خواهد کرد.
آزادی بیان یک ارزش مهم در اوتیاروا نیوزیالند است .این بخش از الیحه قانون حقوق بشر  1990نیوزیالند ،در کنار آزادی از
تبعیض میباشد .تغییرات پیشنهاد شده قانون هدف اش این است که این حقوق بهتر محافظت شود ،بشمول تضمین کردن اینکه مردم که
نفرت گفتار را تجربه مینماید بتوانند بشکل آزاد اظهار نظر نمایند .الیحه قانون حقوق بشر روی حقوق محدودیت های قابل توجیه را
اجازه میدهد ،که علیه حقوق و منافع دیگران در تعادل باشد.
حکومت اصوالً به شش پیشنهاد موافقت ورزیده است .به این معنی است که حکومت فکر میکند که تغییرات ایده خوب است مگر
می خواهد بداند که آیا توقعات جامعه را قبل از تصمیم نهایی در مورد اینکه آیا و چگونه قانون را تغییر دهد برآورده میسازد .نظر به
بازرخورد که دریافت شده ،این پیشنهادات میتواند تغییر نماید.
پیشنهادات در ذیل لست شده است .بطور خالصه ،هدف شان این است:
•
•
•

گروه های مردم که توسط مواد مربوط به تحریک محافظت شده است را افزایش دهد
این را واضحتر ساخته که کدام رفتار را قانون اجازه نخواهد داد و عواقب تخلف از قانون را افزایش دهد
برای گروه های بر ضد تبعیض گسترده تر محافظت ها را بهبود بخشد.

شما می توانید پس زمینه مفصل را در مورد قانون فعلی ،پیشنهادات برای تغییر و دالیل آنها را در سند بحث مکمل دریافت نمایید:
پیشنهادات علیه تحریک نفرت و تبعیض در www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-
and-discriminationموجود است.
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ما میخواهیم از شما بشنویم
حکومت خواهان بازخورد (ارائه دهی) شما است تا کمک نموده تصمیم بگیرد که آیا تغییرات پیشنهاد شده را عملی نموده ،یا
بعضی از بخش های آنرا تغیر داده ،یا یک عمل دیگری را در پیش گیرد.
ارائه دهی ها از  25جون الی  6اگست  2021باز است .شما میتوانید ارائه دهی های خود را به وب سایت سیتیزن سپیس
 https://consultations.justice.govt.nzاز طریق ایمیل  humanrights@justice.govt.nzیا از راه پست به
حقوق بشر ،وزارت عدلیه SX10088, Wellington ،بفرستید.
برای معلومات بیشتر در مورد پروسه ارائه ها به شمول معلومات در مورد محرم نگهداشتن و معلومات شخصی لطفا ً سند بحث
را در ویب سایت ما مطالعه کنیدwww.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and- :
discrimination
لطف نموده برای جزئیات در مورد محرمیت و معلومات شخصی به صفحه  6سند بحث مراجعه نمایید .شما این را باید قبل از
تسلیم دهی بازخورد تان بخوانید.

شش پیشنهادات
پیشنهاد اول :زبان بکار رفته در ماده
های تحریک در قانون  1993حقوق
بشر را تغییر دهید تا باشد که گروه های
بیشتر که هدف گفتار نفرت انگیز هستند
را پوشش دهد.

مواد مرتبط به تحریک کنونی فقط قابل کاربرد در گفتار است که گروه را بخاطر
رنگ ،نژاد ،یا اصل قومی و ملی هدف قرار میدهد .گروه های دیگر همچنان
توسط گفتار نفرت انگیز ،بشمول گروه هاییکه که مبتنی بر دین ،جندر ،جنسیت و
معلولیت هستند .این پیشنهاد قانون را تغییر خواهد داد تا همچنان اگر نفرت علیه
یک گروه از مردم بخاطر یک سلسله ویژگی های گسترده تحریک شود برای آنها
قابل کاربرد باشد .این میتواند شامل بعضی ،یا تمام ،زمینه دیگر منع شده تبعیض
که در بخش  21قانون حقوق بشر (این بخش در ضمیمه اول سند بحث نمایان شده
است) شود .ما در جستجوی دیدهای اینکه کدام گروه ها باید توسط این تغییر
محافظت گردد هستیم .معلومات بیشتر در سند بحث در صفحه  17این سند موجود
است.

پیشنهاد دوم :ماده های جنایی در قانون
حقوق بشر  1993باید با قانون شکنی
جنایی قانون جرایم  1961که بیشتر
واضح و موثر است معاوضه شود.

این به معنی این خواهد بود که یک شخص که عمدا ً تحریک را علیه یک گروه
محافظت شده تحریک ،برانگیخته یا برقرار نگه میدارد قانون را خواهد شکست در
صورتیکه آنها این چنین عمل را با تهدید آمیز بودن ،دشنام آمیز و توهین آمیز بودن
بشمول تحریک نمودن تشدد انجام دهد .بدون در نظر داشت اینکه آنها چگونه به
شکل شفاهی ،نوشتاری ،یا انالین اخطار داده اند یا سوء استفاده کرده اند ،این
تطبیق خواهد شد .برای معلومات بیشتر در مورد اینکه کدام گروه باید محافظت
شود ،به پیشنهاد اول مراجعه کنید .معلومات بیشتر در سند بحث در صفحه 18
موجود است.

پیشنهاد سوم :برای قانون شکنی جنایی
مجازات افزایش یابد تا منعکس کننده

جزای کنونی الی سه ماه حبس یا جریمه الی  7000دالر است .طوری پیشنهاد شده
که جزا باید به سه سال حبس یا جریمه نقدی الی  50000گسترش یابد .معلومات
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جدیت اش باشد.

بیشتر در سند بحث در صفحه  19موجود است.

پیشنهاد چهارم :لسان ماده تحریک مدنی
تغییر نماید تا با تغییرات که در ماده
جنایی بوجود آمده است مطابقت نماید.

این تحریک/تحریک کردن ،حفظ یا عادی سازی نفرت" را در کنار عبارت
موجود در مقررات مدنی (بخش  )61اضافه خواهد کرد .ما همچنان در مورد راه
های دیگری که این ماده را بهتر ساخته بتواند بازخورد را می پذیریم .معلومات
بیشتر در سند بحث در صفحه  21موجود است.

پیشنهاد پنجم :قانون مدنی را تغیر دهید
تا بتواند ‘تحریک کردن و تبعیض’ را
علیه قانون بسازد.

قانون تغییر خواهد کرد تا باشد یک شخص از تحریک یا تحریک کردن دیگر افراد
به تبعیض علیه گروه هاییکه توسط این ماده یا مقرره تحریک نفرت تحت پوشش
قرار می گیرند را منع خواهد کرد (به پیشنهاد اول رجوع کنید) .این اجازه خواهد
داد تا شکایت ها در مورد این نوع رفتار به کمیسیون حقوق بشر برسد .معلومات
بیشتر در سند بحث در صفحه  22موجود است.

پیشنهاد ششم :به زمینه های تعصب در
قانون حقوق بشر اضافه گردد که
دوجنسه ها متنوع ،و مردم همجنسگرا
توسط قانون در مقابل تعصب محافظت
گردیده اند.

این در حال حاضر ،تبعیض قایل شدن در مقابل کسی بخاطر جنسیت اش خالف
قانون است .حکومت در نظر دارد که این شامل تبعیض به اساس شناخت جنسیت یا
بیان ،مشخصات جنس یا حالت بین جنیست باشد .این پیشنهاد حاکی از آن است که
قانون باید در این باره واضحتر شود .معلومات بیشتر در سند بحث در صفحه 23
موجود است.

گفتار تحریک کننده چه است؟
گفتار نفرت یک اصطالح وسیع است که در حقوق اوتیاروا زیالند جدید استفاده نمیگردد .این به گونه عمومی گفتار تعریف میگردد
که یک فرد یا گروه را بر اساس یک ویژگی مشترک ،به گونه نمونه نژاد ،دین ،یا جنیست مورد حمله قرار میدهد.
شش پیشنهاد فوق مشخصا ً به گفتار مرتبط است که نفرت را علیه یک گروه تحریک مینماید .گفتار که نفرت را تحریک نموده گفتار
دشنام آمیز یا تهدید آمیز است که سبب برانگیختن خصومت علیه یک گروه از مردم (نه علیه یک شخص مشخص) بر اساس یک
ویژگی مشترک میشود .این است که ما در مورد ’گفتار نفرت انگیز‘’،تحریک نفرت’ و ’مواد مرتبط به تحریک’ صحبت مینماییم.
این پیشنهادات به گونه های دیگر جرم نفرت نگاه نمی اندازد .معلومات بیشتر در مورد کار مرتبط توسط این پیشنهادات پوشش داده
نشده که در سند بحث صفحه  25دریافت شده میتواند.

گفتار تحریک آمیز سبب ضرر میگردد.
گفتار که سبب تحریک نفرت میگردد سبب ضرر گسترده میشود .این روی جوامع که هدف قرار داده شده اثر منفی دارد و میتواند
منتج به تشدد شود .تحریک نفرت سبب احساسات بد و عقب نگه داشتن همه شمولیت اجتماعی شده که این جامعه را متضرر میسازد.
این میتواند بی اعتمادی و دو پارچه بودن را در بین تمام جوامع ما در سراسر اوتیاروا زیالند جدید وسعت ببخشد.
بهبود بخشیدن محافظت ها علیه تحریک نفرت سبب تقویت جوامع بی خطر شده و دید جامعه را اینکه این گونه رفتار پرخطر است
را تقویت ببخشد.
تحریک نفرت همچنان در پیمان های بین المللی حقوق بشر منع شده است ،پس تغییر دادن قانون به ما کمک خواهد کرد تا وجایب
حقوق بشری خود را برآورده بسازیم.
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قانون کنونی
قانون حقوق بشر  1993شامل یک ماده جنایی و یک ماده مدنی میباشد .سیستم قانون مدنی منازعات شخصی بین افراد ،سازمان ها،
و در بعضی موارد حکومت مرکزی و محلی را پوشش میدهد .سیستم قانون جنایی هدف اش مشخص نمودن و منع نمودن عمل جدی
تر و متضررتر توسط مجازات افرادیکه قانون را میشکند میباشد.
در ماده مدنی (بخش  ،)61این خالف قانون است تا موضوعات که هستند را استفاده ،چاپ ،منتشر یا مواد نوشتاری را توزیع و یا
کلمات را استفاده نماییم:
 .1تهدید آمیز ،دشنام آور یا توهین کننده و
 .2شاید سبب تحریک خصومت شده یا یک گروه را بر اساس رنگ ،نژاد یا اصل قومی یا ملی توهین نماید.
یک شخص میشود که به کمیسیون حقوق بشر زمانیکه او فکر میکند که کسی مورد غیرقانونی را انجام داده است گزارش دهد.
ماده جنایی (بخش  )131میگوید که این یک تخلف جنایی است که ناهنجاری نژادی را با چاپ ،نشر یا توزیع موضوعات نوشتاری،
یا استفاده کلمات که تمام گونه های ذیل را در بر میگیرد تحریک نماید:
 .1تهدید آمیز ،دشنام آمیز ،یا توهین آمیز
 .2احتماالً سبب تحریک خصومت یا اراده بد گردیده یا هر گروه را بر اساس رنگ ،نژاد ،یا اصل قومی و ملی به تمسخر و
استهزاء گرفتن،و
 .3و هدف اش تحریک چنین خصومت اراده بد ،تمسخر و استهزاء میباشد.
این تخلف سزاوار مجازات تا سه ماه در حبس بودن ،یا جریمه الی  7000دالر امریکایی میباشد.

آزادی بیان محافظت شده ولی تحت حدود مناسب
آزادی بیان تهداب جامعه ما است اما بدین معنی نیست که مردم هر چه بخواهند بگویند .مانند تمام حقوق و آزادی ها در قانون منشور
حقوق ،حق آزادی بیان میشود طوری محدود گردد که میشود در یک جامعه دیموکراتیک و آزاد توجیه گردد.
ماده های تحریک کنونی محدودیت های قابل توجیه روی آزادی بیان هستند .آن ها ماده های تحریک از یک شیوه متعادل که جدیت
گفتار نفرت انگیز را در مقابل شدت مجازات در نظر میگیرد .ماده های تحریک کردن بیانی را هدف قرار می دهد که دیگران فکر
می کنند که جامعه که از چندین گروه های ملیتی ساخته شده به شکل موثر فعالیت کرده نمیتواند .این نوع بیان سعی می نماید که مردم
را علیه یکی دیگر قرار دهد و در بین جوامع جدایی ایجاد کند.
قانون تحریک چنین رفتارها را غیر قانونی قرار داده است بخاطریکه غیر قابل وفق با حقوق بشر و ارزش های دیموکراتیک اوتیاروا
زیالند جدید هستند .این نگرش ها بر اساس این مفکوره استوار اند که به دلیل یک صفات ممیز مشترک (مانند قومیت  ،مذهب  ،یا
جنسیت) برخی از گروه ها از دیگران ارزش کمتری نسبت به دیگران دارند .میتواند باور وجود داشته باشد که این گروه ها باید حقوق
مشابه نداشته ،و/یا به گونه متفاوت با آنها رفتار شود و از جامعه گسترده به انزوا کشانده شود.
این مهم است که یادداشت نماییک که این پیشنهادات حد تعین شده برای جرم پنداشتن بیان را پایین نمی آورد یا از بحث عامه در باره
مسایل مهم جلوگیری نمی نماید.
هدف این پیشنهادات برای تغیر قانون این است که اطمینان حاصل شود که حقوق همه محافظت شده و هر شخص بدون ترس میتواند
حرف بزند.
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مشکالت مربوط به قانون شناسایی شده
وزارت در سال  2019قانون را بررسی کرد و بعضی مشکالت را شناسایی نمود .کمیسیون شاهی برای تحقیق در باره حمله
تروریستی باالی مسجد کرایس چرچ به تاریخ  15مارچ  2019همچنان مسایل را شناسایی نموده و برای تغیر توصیه ها را ارائه
نموده.
نکات کلیدی شناسایی گردید:
 .1عبارت هر دو ماده های جنایی و مدنی واضح نیستند .کمیسیون شاهی توصیه نمود که عبارت را برای مقرره جنایی قالب
بندی مجدد نماید.
 .2بیشتر گروه ها از گفتار های که سبب تحریک نفرت میشود نسبت به آنهاییکه در حال حاضر محافظت شده اند متاثر میشوند.
ماده های قانون تنها نژاد ،تابعیت ،ملیت و رنگ را در بر می گیرد .این فقط چهار از سیزده زمینه ممنوع تبعیض که در
بخش  21قانون حقوق بشر لست شده است میباشد.
 .3در مقایسه با جدیت تحریک عمدی نفرت جزا برای جرم جنایی بسیار کم است.
ما بازخورد تانرا در باره شش پیشنهاد می خواهیم که مشکالت قانون کنونی حل شود.

پیمان مالحظات ویتنگی
تی تیریتی او ویتانگی  -پیمان ویتنگی مرتبط به ماده های تحریک و محافظت های علیه تبعیض در قانون حقوق بشر و پیشنهادات این
سند میباشد .ما اوری میتواند گفتار نفرت را تجریه نماید و اکنون توسط ماده های تحریک تحت زمینه ”نژاد “و ”اصل قومی “پوشش
داده شده است .پیشنهادات در جستجوی بهتر حفاظت نمودن گروه ها بشمول ما اوری از گفتار که نفرت را تحریک مینماید میباشد.
محافظت ها جاییکه ماووری توسط هر زمینه ممنوع شده تبعیض پوشش داده شده باشد بطور مثال،در ارتباط به تکاتاپوی (ماوری که
رابطه نزدیک با جندر ها و جنسیت های متنوع دارد) تقویت بخشیده خواهد شد.

سواالت برای بازخورد در رابطه به پیشنهادات
این سند بحث شامل سواالت عمومی در باره تمام پیشنهادات و همچنان سواالت در مورد هر پیشنهاد است .این سواالت در ذیل درج
گردیده اند.
سه پرسش که شما میتوانید مانند متن برای ارائه دهی خود روی تمام پیشنهادات استفاده نمایید عبارت اند از:
•
•
•

آیا شما کدام نوع از خطر یا عواقب غیرعمدی که از پیشنهادات برخیزد را میبینید ،اگر بله ،آنها چه هستند؟
آیا کدام راه وجود دارد که این پیشنهادات بهتر شوند؟
آیا این پیشنهادات نوع از موضوعات پیمان ویتینگی غیز از ان که تذکر داده شده است را ارائه مینماید؟

سواالت در مورد پیشنهاد اول:
•
•
•

آیا شما موافقه دارید گسترده نمودن ماده های تحریک به این شکل گروه ها را بشکل خوبتر محافظت خواهد نمود؟
 oچرا یا چرا نه؟
به نظر شما ،کدام گروه ها باید توسط این تغییر محافظت گردند؟
آیا شما فکر میکنید که گروه وجود دارد که گفتار نفرت انگیز را تجربه مینماید که توسط این تغییر محافظت نه شده اند؟

سواالت در مورد پیشنهاد دوم:
•
•

آیا موافق استید که تغییر عبارت پردازی مقرره جنایی با این شیوه فهم آنرا واضیح تر و آسانتر میکند؟
 oچرا یا چرا نه؟
آیا فکر میکند که این پیشنهاد انواع رفتارهایی که نباید در قانون جدید جرم باشد را غیر قانونی میداند؟
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سواالت در مورد پیشنهاد سوم:
•
•

آیا فکر میکنید این مجازات بطور مناسب انعکاس دهنده جدیت جرم است؟
 oچرا یا چرا نه؟
اگر مخالفت هستید ،چه جرایمی باید به عنوان مقایسه ای مناسب استفاده شود؟

سواالت در مورد پیشنهاد چهارم:
•
•

آیا از تغیر این لسان در بخش ( 61مقرره مدنی) حمایت می کنید؟
 oچرا یا چرا نه؟
آیا فکر میکنید که کدام یک از بخش های دیگری واژه فعلی مقرره مدنی باید تغییر یابد؟

سواالت در مورد پیشنهاد پنجم:
•

آیا شما از منع تحریک برای ایجاد تبعیض در بند  61حمایت میکنید؟
 oچرا یا چرا نه؟

سواالت در مورد پیشنهاد ششم:
•
•
•

آیا فکر میکنید این اصطالح مناسب است؟
آیا فکر میکنید این پیشنهاد بطور کافی گروه هایی را که باید تحت قانون حقوق بشر از تبعیض محافظت شوند ،را پوشش می
دهد؟
آیا فکر میکنید این پیشنهاد به طور مناسب و با فرهنگ از هویت های خاص جنسیتی از جمله تکاتاپوری محافظت میکند؟

زمانیکه گفتار یا رفتار نفرت انگیز را تجربه مینمایید شما میتوانید چه
کنید
اگر شما احساس می نمایید که در معرض خطر قرار دارید لطفا ً با پولیس به تماس شوید .اگر حالت اضطراری است به  111به تماس
شوید .اگر شما در حال حاضر در خطر نیستید به  105به تماس شوید.
برای معلومات اینکه کمیسیون حقوق بشر چگونه کمک نموده میتواند از https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-
complaints/how-make-complaint/دیدن نمایید
برای معلومات آزار و اذیت نژادی:
https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/racially-offensive-comments/).
برای سوء استفاده در حال وقوع انالینhttps://www.netsafe.org.nz/ :
اگر میخواهید با کسی در مورد اینکه شما چه احساس دارید حرف بزنید ،لطفا ً به شماره  1737تماس بگیرید یا پیام کتبی ارسال
نمایید.

معلومات بیشتر
شما می توانید بحث کامل سند را مطالعه کنید در:
www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
معلومات بیشتر همچنان مودجود است در تی تاها او تی توری  -ویبسایت وزارت عدلیه:
www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
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