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Te Tāhū o Te Ture  -   د عدلیې وزارت (وزارت) د شپږ وړاندیزونو پھ اړه ستاسو د نظر غوښتونکی دی ترڅو د نفرت او
 تبعیض د راپارولو پھ تړاو قانون کې بدلون راولي. 

د ھغھ ویناوې څخھ منع کوی چې توکمیز بې اتفاقي (ھڅوی) راپاروي.دا د یو کس پروړاندې د ھغوی د   1993د بشري حقونو قانون 
 وه ځانګړتیا لھ املھ د تبعیض څخھ ھم منع کوي. ھویت د ی 

باندې پھ کریسټ چرچ جومات کې د تروریستي برید پھ اړه د تحقیقاتو شاھي کمیسون  2019مارچ  15د وزارت لخوا د بیاکتنې او پھ 
 د وړاندیزونو وروستھ، دولت د دې محافظتونو د تقویې او روښانھ کولو لپاره د بدلونونو وړاندیز کوي. 

 لت د تبعیض پھ مقرراتو کې د دوه پراخھ قانون تعدیالتو وړاندیز ھم کوي. دو

آوټیروا نیوزیلینډ یو متنوع ھیواد دی.دولت غواړي ټولنیز پیوستون پیاوړي کړي او آوټیروا نیوزیلینډ د ھرچا لپاره خوندي جوړ کړي.د  
 بعیض پر وړاندې مالتړ بھ د دې مالتړ وکړي. ھغھ ویناوې پر وړاندې د محافظتونو ښھ کول چې نفرت راپاروروي، او د ت 

  1990د وینا آزادي پھ اوتیروا نیوزیلینډ کې یو مھم ارزښت دې.دا د تبعیض څخھ د آزادۍ تر څنګ، د نیوزیلینډ د حقونو د قانون 
غھ خلک څوک چې د  الیحې برخھ ده.د وړاندیز شوي قانون بدلونونو موخھ د دې حقونو ښھ ساتنھ ده، پشمول دا ډاډمن کول دی چې ھ

نفرت ویناوې تجربھ کوي کولی شي پھ آزاده توګھ خپل ځان څرګند کړي.د حقونو قانون الیحې د نورو د حقونو او ګټو پروړاندې  
 متوازن حقونو پھ اړه د توجیې وړ حدونو لپاره اجازه ورکوي. 

ت فکر کوي چې بدلونونھ یو ښھ نظر دی خو  دولت پھ اصولو کې د شپږو وړاندیزونو سره موافقھ کړې.دا پدې معنی ده چې دول 
غواړي پوه شي چې دوی ایا او څنګھ، قانون بدل کړي پھ اړه وروستۍ پریکړې کولو دمخھ د ټولنې تمې پوره کوي کھ نھ.دا  

 وړاندیزونھ ممکن د ترالسھ شوي نظرونو پراساس بدل شي. 

 وړاندیزونھ الندې لیست شوي.پھ لنډیز کې، دوی ھدف لري چې: 

 ھ خلکو ډلې زیاتی کړي چې د راپارولو مقرراتو لخوا خوندي کیږيد ھغ •
 روښانھ کړئ چې د کوم چلند قانون اجازه نھ ورکوي او د قانون ماتولو پایلو تھ زیاتوالی ورکوي  •
 د پراخھ تبعیض پروړاندې د ډلو محافظت تھ وده ورکړي.  •

لون لپاره وړاندیزونھ او د بشپړ بحث سند کې د دوی لپاره دلیلونھ  تاسو کولی شئ د موجوده قانون پھ اړه نور تفصیلي پس منظر، د بد
gainsta-www.justice.govt.nz/proposals-پدې شتون لري د نفرت او تبعیض د راپارولو پروړاندې وړاندیزونھومومئ:

.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
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 شپږ وړاندیزونھ  
لومړې وړاندیز:د بشري حقونو پھ 

قانون کې د راپارولو مقرراتو کې   1993
ژبھ بدلھ کړئ ترڅو دوی ډیرې ډلې 

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

 

ینا باندې پلي کیږي چې یوه ډلھ د رنګ،  د اوسني راپارونې مقررات یوازې ھغھ و
نسل، یا توکمیز یا قومي اصلونو لھ املھ پھ نښھ کوي.نورې ډلې ھم د نفرت وړ  

ویناوې لخوا پھ نښھ کیږي، پشمول د مذھب، جنس، جنسیت او معلولیت پر بنسټ  
ډلې.کھ چیرې د ځانګړتیاو د پراخھ لړئ لھ املھ د خلکو د ډلې پر وړاندې نفرت  

لی وي نو دا وړاندیز بھ ھم قانون الګو کولو تھ بدل کړي.د بشری حقونو  راپارید
برخھ کې پدې کې یو څھ، یا ټول، د تبعیض نور منع شوي اساسونھ   21قانون 

شامل کیدی شي (دا برخھ د بحث اسناد پھ ضمیمھ یو کې ترتیب شوې ده).موږ د  
ومې ډلې خوندي  دې پھ اړه د نظرونو پھ لټھ کې یو چې پدې بدلون کې باید ک

 مھ پاڼھ کې شتون لري. 17شي.نور معلومات د بحث پھ سند کې پھ 

 1993دوھم وړاندیز:د بشري حقونو پھ  
قانون کې موجوده جزایي مقررات د  

جرمونو قانون کې د یو نوي  1961
جزایي سرغړونې سره بدل کړئ کوم چې  

 روښانھ او ډیر اغیزناک دی. 

څوک چې پھ ارادي ډول د یو خوندي ډلې پر دا بھ پدې معنا وي چې یو کس  
وړاندې نفرت راپاروي، ھڅوي، برقرار ساتي یا عادي ګرځوي، نو قانون بھ مات  

کړي کھ چیرې دوی دا کار د ګواښلو، ناوړه ښکنځلي یا سپکاوي، پھ شمول د  
تاوتریخوالي راپارولو لھ الرې وکړي.دا بھ پرتھ لدې الګو کیږي چې دوی څنګھ  

کاوې راپورتھ کړې، پشمول پھ لفظي ډول، لیکلي یا آنالین.کومې ډلې ګواښ یا سپ 
باید خوندي شي پھ اړه د نور معلوماتو لپاره، لومړې وړاندیز وګورئ.نور  

 مھ پاڼھ باندې شتون لري. 18معلومات د بحث پھ سند کې پھ 

دریم وړاندیز:د جزایي سرغړونې لپاره  
مجازات زیات کړئ ترڅو د دې جدیت پھ  

 توګھ منعکس کړي. ښھ 
 

$ ډالرو جریمې پورې  7,000اوسنۍ مجازات تر دریو میاشتو پورې قید یا تر 
$ ډالرو  50,000دی.وړاندیز دا دی چې مجازات تر درې کلونو پورې قید یا تر 

مھ پاڼھ باندې شتون 19جریمې پورې لوړ شي.نور معلومات د بحث پھ سند کې پھ 
 لري. 

 موږ لھ تاسو څخھ اوریدل غواړو 
دولت ستاسو نظر (سپارنھ) غواړي ترڅو دې پریکړه کې مرستھ وکړي چې ایا وړاندیز شوي بدلونونھ رامینځتھ کړي، یا د 

 دوی ځینې برخې بدل کړي، یا د عمل کولو مختلف کورسونھ ونیسئ. 

پورې خالصې دي. تاسو کولی شئ خپلھ سپارنھ د ښاروالي سپیس ویب پاڼې لھ   2021اګست  6جون څخھ تر  25سپارنې د  
، د بریښنالیک لھ الرې پھ  https://consultations.justice.govt.nzالرې واستوئ 

humanrights@justice.govt.nz یا د پوستې لخوا پھ ،Human Rights, Ministry of Justice, SX10088, 
Wellington. 

د سپارنې پروسې پھ اړه د نورو معلوماتو لپاره، د رازداري او شخصي معلوماتو پھ شمول، لطفاً زموږ پھ ویب پاڼې د بحث سند  
 discrimination-and-hatred-of-incitement-against-www.justice.govt.nz/proposalsوګورئ: 

وګورئ.تاسو باید د خپل نظر وړاندې  مھ پاڼھ 6لطفاً د رازداري او شخصي معلوماتو پھ اړه د نورو معلوماتو لپاره د بحث سند 
 کولو دمخھ دا ولولئ. 

https://consultations.justice.govt.nz/
mailto:humanrights@justice.govt.nz
http://www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination
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لو مقرراتو  څلورم وړاندیز:د مدني راپارو
ژبھ پھ جزایي مقرراتو کې کیدونکی 
 بدلونونو سره لګیدو لپاره بدلھ کړئ.

 

برخھ) کې د موجوده کلمې سره پھ څنګ کې د ’نفرت   61دا بھ پھ مدني مقرراتو (
راوپارولو، ھڅولو یا نورمال کولو’ اضافھ وکړي.موږ پدې مقرراتو کې د ښھ والي  

نظرونو تھ ھم ھرکلی کوو.نور معلومات د بحث  راوستلو لپاره د نورو الرو پھ اړه 
 مھ پاڼھ باندې شتون لري. 21پھ سند کې پھ 

پنځم وړاندیز:مدني مقررات بدل کړئ چې 
دا د قانون پروړاندې ‘د تبعیض  

 راپارونې’ سبب جوړیږي. 

قانون بھ داسې بدلون ومومي چې یو کس د ھغھ ډلو پروړاندې د تبعیض لپاره د  
ھڅولو څخھ منع کړې شوی و چې د نفرت مقرراتو د راپارولو   خلکو د راپارولو یا

سره پوښل کیږي (لومړی وړاندیز وګورئ).دا بھ د بشري حقونو کمیسیون تھ د 
داسې چال چلند پھ اړه شکایتونو تھ اجازه ورکړي.نور معلومات د بحث پھ سند کې  

 مھ پاڼھ باندې شتون لري. 22پھ 

نون  شپږم وړاندیز:د بشری حقونو پھ قا
کې د تبعیض اساساتو تھ اضافھ وکړئ 

ترڅو دا روښانھ کړې چې ټرانس، جنس  
متنوع، او د متناسب جنس خلک لھ 

 تبعیض څخھ خوندي دي. 
 

دا اوس مھال، د خلکو پروړاندې د دوی د جنس لھ املھ تبعیض کولو د قانون خالف  
جنسي دي.دولت دا پھ پام کې نیسئ چې پدې کې د جنس د ھویت یا څرګندونې، 

ځانګړتیاو یا د متناسب جنس وضعیت پر بنسټ تبعیض شامل دی.دا وړاندیز پدې 
مھ  23اړه د قانون روښانھ کولو وړاندیز کوي.نور معلومات د بحث پھ سند کې پھ 

 پاڼھ باندې شتون لري. 

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

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

وینا چې "نفرت   شپږ وړاندیزونھ پھ ځانګړي توګھ ھغھ ویناو پورې اړه لري چې د یوې ډلې پر وړاندې نفرت راپاروي.ھغھ
راوپاروي" سپكوونكي یا ګواښوونکي وینا ده چې د خلکو د یوې مشترکھ (د دې پرځای چې یو کس تھ الرښود کیږي) ځانګړتیا پر 

بنسټ د یوې ډلې پر وړاندې دښمني ھڅوي.لھ ھمدې املھ موږ د ‘راپارولو ویناوې‘، ‘د نفرت راپارولو‘ او ‘د راپارولو مقرراتو‘ پھ  
 وو. اړه خبرې ک 

دا وړاندیزونھ د نفرت جرم نورو ډولونو تھ نھ ګوري.د اړوندو کارونو پھ اړه نور معلومات چې د دې وړاندیزونو لخوا ندي پوښل  
 پاڼھ کې موندل کیدی شي.  25شوي د بحث سند پھ 

 د راپارولو ویناوې د زیان المل کیږي
نو باندې منفي اغیزې لري چې پھ نښھ شوي او د تاوتریخوالي المل  ھغھ وینا چې نفرت راپاروي د پام وړ زیان المل کیږي.دا پھ ټول

کیدی شي.د نفرت راپارونھ د ناوړه احساساتو رامنځتھ کولو لخوا زموږ ټولنې تھ زیان رسوي و د ټولنیز یوځایوالي مخھ نیسي.دا پھ  
 آوټیروا نیوزیلینډ کې زموږ د ټولو ټولنو ترمینځ بې اعتمادي او ویش خپرولی شي. 

نفرت د راپارولو پروړاندې د محافظتونو ښھ کول بھ خوندي ټولنو تھ وده ورکړي او زموږ د ټولنې نظر بھ قوي کړي چې دا ډول  د 
 چلند زیانمنونکی دی.

د بشري حقونو د نړیوالھ تړونونو لھ مخې د نفرت راپارول ھم منع دي، نو د قانون بدلون بھ زموږ سره زموږ د بشري حقونو نړیوالھ  
 یتونھ پوره کولو کې مرستھ وکړي. مسؤل
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 اوسنی قانون
جزایي مقررات او مدني مقررات لري.د مدني قانون سیستم د افرادو، سازمانونو او پھ ځینو مواردو کې    1993د بشري حقونو قانون 

واسطھ د جدي  ځایی یا مرکزي دولت تر مینځ د خصوصي شخړې پوښي.د جزایي قانون سیسټم ھدف ھغھ خلکو تھ د سزا ورکولو پھ 
 او زیان رسونکی چلند پیژندل او منع کول دي څوک چې قانون ماتوي. 

برخې) لھ مخې، دا د قانون خالف کار دی چې لیکل شوې ماده وکاروي, وچاپوې, خپره کړئ یا توزیع کړي یا   61د مدني مقرراتو (
 داسې کلمې وکاروي چې دواړه وي: 

 ګواښول، ښکنځلي یا سپکاوی کول، او .1
 لې تھ د دوی د رنګ، نسل، یا قوم یا ملي اصل پر بنسټ د دښمنۍ راپارولو یا پھ سپکھ سترګھ کتلو احتمال لري. کومې ډ .2

 یو کس ممکن د بشري حقونو کمیسیون تھ شکایت وکړي کلھ چې دوی فکر کوي چې یو چا ناحقھ کار کړی دی. 

ول یا توزیع کول یا د داسې کلمو کارول چې ټول الندې ذکر  برخھ) دا وایي چې د لیکلي موادو چاپول, خپور 131د جزایي مقرراتو (
 شوی دي لخوا نژادي بې اتفاقي راپارول جزایي سرغړونھ ده: 

 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

 کتلو یا ریشخندې وھلو احتمال لري، او
 د داسې ډول دښمني، بدنیتي، سپکاوې یا ریشخندو ھیجانى کولو اراده لري.  .3

 $ ډالرو پورې د جریمې وړ ده. 7,000دا سرغړونھ تر دریو میاشتو پورې قید یا د 

 د اظھار آزادي خوندي ده خو د معقول حدود پورې تابع ده
و مھم اساس دی، خو دا پدې معنا ندې چې خلک د ھغھ څھ ویلو حق لري چې دوی یې وییل غواړي.د  د اظھار آزادي زموږ د ټولنې ی 

حقونو قانون پھ الیحې کې د ټولو حقونو او آزادیو پھ څیر، د اظھار د آزادي حق د قانون لخوا پداسې ډول محدود کیدی شي چې پھ  
 آزاده او دموکراتیکھ ټولنھ کې توجیھ کیدی شي. 

پارولو مقررات د اظھار د آزادۍ پھ اړه د توجیې وړ محدودیتونو لپاره چمتو کوي.دوی یو متوازن چلند رامینځتھ کوي چې  د اوسنی را
د مجازاتو د شدت پر وړاندې د نفرت لرونکي وینا جدیت پھ پام کې نیسي.د راپارولو مقررات ھغھ بیان ھدف ګرځوي د کوم چې بھ  

ومونو څخھ جوړه یوه ټولنھ پھ مؤثره توګھ فعالیت نشي کولی.دا ډول وینا د خلکو د یو بل پر  نور خلک پدې باور وي چې د مختلفو ق
 وړاندې د اړولو ھڅھ کوي او د ټولنو ترمینځ بیلتون رامینځتھ کړي.

ه مطابقت  قانون د دغې كړه وړه راپارونھ غیرقانوني کوي ځکھ چې دا د بشري حقونو او آوټیروا نیوزلینډ دیموکراتیکو ارزښتونو سر
نھ لري.دا کړه وړه د نظر پراساس دي, لکھ داسې قومیت, مذھب یا جنسیت, د خلکو ځینې ډلې د نورو پھ پرتلھ لږ ارزښت لري.دلتھ  

 یوه عقیده کیدی شي چې دا ډلې باید ورتھ حقونھ ونھ لري، او/یاپھ مختلف ډول یې چلند وشي او د پراخې ټولنې څخھ واٻستلې شي. 

 ھمھ ده چې دغھ وړاندیزونھ د جرمي کولو وینا لپاره درشل نھ ټیټوي یا پھ مھمو مسلو د عامھ بحثونو مخھ ونیسئ. دا پھ یاد لرل م

د قانون بدلون لپاره د دغھ وړاندیزونو ھدف دا ډاډمن کول دي چې د ھر چا حقونھ خوندي دي، او ھر کس پرتھ لھ ویرې د خپل ځان  
 اظھار کولی شي. 

 ندل شوي د قانون سره ستونزې پیژ
کې پھ کریسټ چرچ جومات د   2019مارچ   15کې د قانون بیاکتنھ ترسره کړه او ځینې مسلې یې پھ ګوتھ کړې.پھ  2019وزارت پھ 

 تروریستي برید پھ اړه د تحقیقاتو شاھي کمیسیون ھم مسلې پھ ګوتھ کړې او د بدلون لپاره یې وړاندیزونھ وکړو. 
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 درې مھم ټکي پھ ګوتھ شوي: 
قرراتو او مدني مقرراتو دواړه کلمې غیر واضح دي.شاھي کمیسون د جزایي مقرراتو لپاره د کلمې لھ سره د  د جزایي م .1

 لیکلو وړاندیز وکړ. 
ډیرې ډلې د ویناو لخوا اغیزمنې کیږي چې د اوسني محافظت شوي پھ پرتلھ نفرت راپاروي.مقررات یوازې نسل، قومیت،   .2

 برخھ کې د دیارلسو ‘تبعیض ممنوع اساساتو‘ څخھ یوازې څلور دي.  21ن توکم او رنګ پوښي.دا د بشري حقونو قانو
 د جزایي جرم لپاره جریمھ پھ قصدي ډول د نفرت راپارولو د جدیت پھ پرتلھ نسبتاً ټیټھ ده. .3

 موږ د اوسني قانون سره د دې مسلو پھ نښھ کولو لپاره د شپږ وړاندیزونو پھ اړه ستاسو د نظر غوښتونکي یو.

 وایټنګي مالحظې تړوند 
د وایتنګي تړون د بشري حقونو پھ قانون کې او د اصولو وړاندیزونو کې د تبعیض پروړاندې د راپارولو   - تی ټریټي او وایټنګي 

مقرراتو او محافظتونو پورې اړوند دی.موري کولی شي د نفرت ویناوې تجربھ کړي او دا مھال د ‘نسل‘ یا ‘توکمي اصل‘ اساساتو  
راپارولو مقرراتو لخوا پوښل شوي.دغھ وړاندیزونھ د موري پھ ګډون، د ھغھ ویناوې څخھ د ډلو د غوره ساتنې ھڅھ کوي چې   الندې د

نفرت راپاروي.محافظتونھ بھ نور پیاوړي شي چیرې چې موري بھ د تبعض کوم بل ممنوع اساس لخوا وپوښلې شي، د بیلګې پھ توګھ  
 متنوع جنډرونو او جنسیتونو  سره ھویت څرګندوي).  د ټکاټپیوۍ پھ تړاو (موري څوک چې د

 د وړاندیزونو پھ اړه د نظر لپاره پوښتنې
د بحث سند د ټولو وړاندیزونو پھ اړه عمومي پوښتنې او ھمدارنګھ ھر وړاندیز لپاره ځانګړي پوښتنې لري.دغھ پوښتنې الندې لیست  

 شوي. 

 پل د سپارلو لپاره د اشارې پھ توګھ کارولی شئ دا دي: درې پوښتنې چې تاسو یې د ټولو وړاندیزونو پھ اړه خ

 ایا تاسو د وړاندیزونو څخھ رامینځتھ کیدونکي کوم خطر یا بې ھدفھ پایلې ګورئ او کھ چیرې داسې وي، نو دوی څھ دي؟  •
 ایا دلتھ کومې الرې شتون لري چې دغھ وړاندیزونھ نور ښھ کیدی شي؟ •
 د وایتنګي مسلو نور کوم تړون وړاندې کوي؟  ایا دا وړاندیزونھ د ذکر شوي پھ پرتلھ •

 د لومړی وړاندیز پھ اړه پوښتنې: 

 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؟  •
 کوئ چې دلتھ داسې ډلې شتون لري چې د نفرت ویناوې تجربھ کوي چې د دې بدلون لخوا بھ خوندي نشي؟ ایا تاسو فکر  •

 د دوھم وړاندیز پھ اړه پوښتنې: 

 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؟ 

 فکر کوئ چې دا وړاندیز بھ د چال چلند ډولونھ ونیسي چې د نوي جرم الندې باید ناحقھ وي؟ ایا تاسو  •

 د دریم وړاندیز پھ اړه پوښتنې: 

 ایا تاسو فکر کوئ چې دا سزا پھ مناسبھ توګھ د جرم جدیت منعکس کوي؟  •
o  ایا ولی یا ولی نھ؟ 

 رتلې پھ توګھ وکارول شي؟ کھ چیرې تاسو موافق نھ یاست، ایا کوم جرمونھ باید د یو مناسب پ  •

 د څلورم وړاندیز پھ اړه پوښتنې:
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 برخھ (مدني مقررات) کې د دې ژبې بدلولو مالتړ کوئ؟  61ایا تاسو پھ  •
o  ایا ولی یا ولی نھ؟ 

 ایا تاسو فکر کوئ چې د مدني مقرراتو اوسني کلمې نورې کومې برخې باید بدلې شي؟ •

 د پنځم وړاندیز پھ اړه پوښتنې: 

 برخھ کې د تبعیض د راپارولو ممانعت پھ شمول مالتړ کوئ؟  61ایا تاسو پھ  •
o  ایا ولی یا ولی نھ؟ 

 د شپږم وړاندیز پھ اړه پوښتنې: 

 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؟ 
دا وړاندیز پھ کلتوري توګھ مشخص جنس ھویتونھ پھ سمھ توګھ خوندي کوي، پھ شمول د ټاکاتپوي   چېایا تاسو غور کوئ  •

)takatāpui ؟( 

ایا تاسو څھ کولی شئ کھ چیرې تاسو د نفرت لرونکي ویناوې یا چلند 
 تجربھ کوئ

ې دی، نو لطفاً لھ پولیسو سره اړیکھ ونیسئ.کھ چیرې دا یو اضطراري  کھ چیرې تاسو احساس وکړئ چې ستاسو خوندیتوب پھ خطر ک
 تھ زنګ ووھئ. 105تھ زنګ ووھئ.کھ چیرې تاسو ھمدا مھال پھ خطر کې نھ یاست، نو  111حالت وي، نو 

د دې پھ اړه د معلوماتو لپاره چې د بشري حقونو کمیسیون څنګھ مرستھ کولی شي، نو دا وګورئ  
complaint/-make-complaints/how-and-https://www.hrc.co.nz/enquiries 

complaints/faqs/racially-and-https://www.hrc.co.nz/enquiries-د نژادي ځورونې پھ اړه معلوماتو لپاره 
).comments/-offensive 

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

تھ پیغام   1737غھ څھ پھ اړه غږیدل غواړئ چې تاسو څنګھ احساس کوئ، نو لطفاً زنګ ووھئ یا کھ چیرې تاسو لھ یو چا سره د ھ
 واستوئ. 

 نور معلومات 
 تاسو کولی شئ د بشپړ بحث سند دلتھ ولولئ: 

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

 د عدلیې وزارت ویب پاڼھ دلتھ ده:   –نور معلومات پھ تی تیھ او تی تیور کې ھم شتون لري  
discrimination-and-hatred-of-incitement-against-ustice.govt.nz/proposalswww.j 

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/
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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