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لدى نيو ساوث ويلز قوانين لضمان سالمة الجميع ومعاملتهم على قدم المساواة  و .عالتنوّ  يقّدرنيو ساوث ويلز مجتمع قوي  مجتمع إن

 .، بغض النظر عن هويتهم

التحريض على  بالحقائق هذه معلومات حول قوانين نيو ساوث ويلز التي تحميك إذا واجهت تهديدات عامة بالعنف أو  نشرةر توفّ 

 .العنف

قانونية المساعدة الحصول على لل منظمات اجتماعيةذلك ، ونصائح حول  تعّرضت لهناك معلومات حول ما يمكنك القيام به إذا 

 .خدمات الدعموتواصل مع   

 ريض علني على العنف تهديد أو تح 

سنة     93Z)القسم    )نيو سوث ويلز((   1900من قانون الجرائم ل

 

ض على العنف ضد شخص آخر أو مجموعة من  د أو يحرّ بتصّرف عام يهدّ  ،عمداً أو بتهور، إذا قام شخص ما في نيو ساوث ويلز

 :األشخاص بسبب

 العرق •

 العقيدة أو االنتماء الديني •

 الجنسي  الميول •

 الجنسيةلهوية ا •

 الجنس  ةثنائي •

 زاإليد /مكتسبةحالة نقص المناعة ال أو •
 

 . بارتكاب جريمة بموجب القانون الجنائيب مذنفهو 

حادث إلى شرطة نيو ساوث ويلز ، فسوف يسألون من فعل ذلك قمت بإبالغإذا   إذا كنت تعرف من فعل ذلك ، فإن إخبار رجال   .

شخص تحت إدانة السيتم . وهماتالشرطة سيساعدهم في تحقيق  S93Z  إذا كان هناك ما يكفي من األدلة إلثبات أنه ارتكب فقط

بما ال يدع مجاالً للشكالجريمة  . 

اآلخرين على القيام بأعمال العنف أو فعل أشياء تحثّ قول اليعني  التحريض على العنف . 

المواد  تشغيل أو اإلشعارات، عرض أو الكتابة، أو التحدث، ذلك في بما الجمهور، يراه أن  يمكن فعل أي  العام الفعل  شملي  

أو  اإليماءات أو اإلجراءات أو اإللكترونية، الوسائل من وغيرها االجتماعي التواصل وسائل أو  اإلذاعي، البث أو المسجلة،  

رؤيتها للجمهور يمكن والتي أواألوسمة، الشعارات، أو  األعالم، أو  ، العالمات أو عرضها،  أو المالبس ارتداء . 

خاصة أرض على عام فعل يحدث أن يمكن . 

Arabic 

 



3 

 

 

 
طة مساعدة بخط اتصل الشر  

131 444 

صل القانونية للمساعدة
ّ
الرقم  عىل ات  

1300 888 529 

 

 

  عمر( صورة) 1مثال 
 

كنت في الفيسبوك ورأيت أنه في صفحة  "
ليراه   اً المحلي ، نشر شخص ما تعليق  يمسجد
وصفنا بأسماء   ،نشرها  كان من . أياً الجميع 

المسلمين مثلنا  من نالونفظيعة وقال أنهم سي . 
ضع مجموعة من الرموز التعبيرية  قاموا بوو

المنشورللعظام والجمجمة في نهاية   عندما  . 
على سالمتي   قاً رأيت ما كتبوه ، كنت قل

" وسالمة كل من يعبد في المسجد  
 

  s93z. من المرجح أن يكون المنشور الذي رآه عمر جريمة بموجب
جمجمة  تعبيرية لل اً زومسلمين واستخدم رمنال من القال إنه سي الناشرألن  اً تهديدكان منشور الفيسبوك 

عظام الو . 
على صفحة وسائل التواصل االجتماعي العامة اً ألنه كان منشور اً عام التهديد  كانو . 
 ضد مجموعة من األشخاص بسبب معتقداتهم الدينية ؛ في هذه الحالة ، ألنهم مسلمون وتمّ 

 
 

 

 ( صورة جيس) 2مثال 
 
ورأيت أن   ،ذهبت إلى المتاجر لشراء البقالة"

وضع بين ليلة وضحاها مجموعة  شخصاً ما
   .من الملصقات حول موقف السيارات

كان   .الملصقات إلى قتل المثليين هذه عتد  و
نظمة في  اسم المكانت هناك   واألمر مريعاً 
لقد أبلغت الشرطة بذلك على   .  أسفل الملصق 
 " يقومون بالتحقيقالفور وسوف 

 
 s93z.بوجب جريمة   سها جيأتأن تكون الملصقات التي ر رجحمن الم

 .ض على العنف بدعوة الناس لقتل أعضاء الجماعات المذكورةكانت الملصقات تحرّ 
 .لجمهورإلستعمال ا في موقف سيارات مفتوح  ت  ضعو   اكانت عامة ألنه

 .ضد مجموعات معينة بسبب ميولهم الجنسية اجراؤهاتم 
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 ؟ التعبير حرية  ماذا عن  

و التعبير عن انفسهم ومناقشة االفكار طالما انهم ال يشكلون خطراً على  الحق في اعتناق اآلراء  تعنيفي أستراليا حرية التعبير 

 .دون تدخل والحق في حرية التعبير في أي وسيلةاالخرين 

 .ال للمجتمعمن حرية التعبير لحماية "النظام العام" ولضمان األداء السلمي والفعّ  توجد في نيو ساوث ويلز قوانين تحدّ 

 :تحظر هذه القوانين

   .التهديد بالعنف عن قصد أو باستهتار أو التحريض على العنف ضد اآلخر •

   .شخص تدنيس •

 .التمييز ضد شخص آخر •

  عنف أو التحريض عليه؟ عام بال   من يمكنه اإلبالغ عن تهديد 

 .القيام بالتبليغ يمكنك ضحية  حتى إذا لم يكنإلى شرطة نيو ساوث ويلز.  بالغي شخص تقديم يمكن أل

  هل هنالك حد زمني ؟ 

 .ال. ليس هناك حد زمني

 ماذا يمكنني أن أفعل إذا اعتقدت أن هناك حادث؟ 

 :إذا كنت تعتقد أن هناك حادث، يمكنك اإلبالغ عنه للشرطة

 000 حدوثه ، اتصل بـ وقت  إذا كنت تبلغ عن الحادث عند •
وقات أخرى ، اتصل بخط مساعدة الشرطة األفي  131 444 .ذهب إلى أقرب مركز شرطة لكإأو    

بلغ الشرط   ة؟ ما الذي يحدث بعد أن أ

 :وباآلتي قي تحقتقوم الشرطة بالبعد اإلبالغ عن حادث ، سوف 

ارتكب الجاني جريمة أخرى مثل االعتداء في نفس وقت  إذا . و s93z الجاني تحت اتّهامما إذا كان سيتم  سيقررون .1
التحريض أو التهديد بالعنف ، فمن المحتمل أن تتهم الشرطة الجاني باالعتداء وليس بالتحريض أو التهديد بالعنف.  

 .حكم على الجانيأكثر خطورة عندما ي   تهمة االعتداءالتحريض أو التهديد بالعنف سيجعل  ألنلك ذو
 

   العامة النيابةباألدلة إلى مكتب مدير   ، فسيرسلون ملخصاً  s93z هام إلى الجاني بموجبقرروا توجيه االتّ وإذا  .2
 s93z.  على مالحقة الجرائم المنصوص عليها في المكتب وافقي ويجب أن

إذا لم   ّهام الشرطة    تقم ماذا سيحدث  ت ص؟ أي شخ   با  

بموجب   أو تمييزاً   . وبدالً من ذلك قد يكون تشويهاً 1900قانون الجرائم لعام من  s93z يقع ما حدث تحت قد الفي بعض األحيان ، 

 .1977قانون مكافحة التمييز لعام 

: على مزيد من المعلومات حول هذا في موقع مكافحة التمييز على اإلنترنتالحصول يمكنك 

//www.antidiscrimination.justice.nsw.gov.auhttps: 

ة؟ أين يمكنني الحصول على نصيحة قانوني    

 اتّصل على الرقم للمساعدة القانونية التي تنطبق.  قوانينأو القانون التحديد  قد يكون من الصعب

1300 888 529   

www.legalaid.nsw.gov.au/get-legal-help/find-a-service, www.clcnsw.org.au/find-legal-help  

https://www.antidiscrimination.justice.nsw.gov.au/
http://www.legalaid.nsw.gov.au/get-legal-help/find-a-service
http://www.clcnsw.org.au/find-legal-help
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