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 نيوزيلندا الرقابة في
 

عن  وافية لالجابة المعلومات نأمل أن تكون هذه ونحن [.العربية اللغة] عن الرقابة في المعلومات التي لدينا قراءة كملشكرن

 .نيوزيلندا الرقابة في حول مأسئلتك

 

 -الموقع اإللكتروني لهيئة معايير اإلذاعة يرجى زيارةالتلفزيونية واإلذاعية،  الرقابة تساؤالت حول مإذا كان لديك

 www.bsa.govt.nz. 

 

 

أشرطة الفيديو األفالم و لتصنيف 1993 قانونب الرقابة النيوزيلندي قانون ويطلق على

  THE FILMS, VIDEOS AND PUBLICATIONS CLASSIFICATION ACT 1993 والمطبوعات

ألعاب والكتب و، DVDو، الفيديو افالم المواد مثل تصنيفب يةاألدباالعمال و تصنيف األفالم لمكتب يسمح القانونو

عرضها يتم  تستأجر، أوأو ، التي تباع األفالم يجب أن تحمل .بحسب اإلعمال ملفات الكمبيوتروالمجالت و الفيديو

 أو ،التي تباع المحدد عمرال ذات ألعاب الفيديوكذلك يجب أن تحمل   .يةنيوزيلندال لرسميةا تصنيفعالمات ال نيوزيلندا في

 .نيوزيلنديةال عالمات التصنيف الرسمية نيوزيلندا عرضها فييتم  تستأجر، أو

 أسرتكعلى و عليك الرقابة قانون ريثما تأ

 

 .سبب االذىالذي ي ذات المحتوى المواد ئلتك منعا يساعد على حماية نيوزيلندا الرقابة في قانون

 

 قانون الرقابة بحاجة الى معرفته عن أنتالذي ما 

 

  دي في دي عطاءا قانونلل مخالف انه امر DVD لألشخاص الذين العمر  يددحالمشار اليها بعالمة ت ألعاب الفيديو أو

 .التصنيف عالمة القيود المفروضة على أعمارهم عن تقل

 دي في دي اعطاء لف للقانونالمخا ومن DVD المقيدة الكمبيوتر  أو ملفات ، والكتب، والمجالت،ألعاب الفيديو أو

 .د العمرحديعالمة لت المواد لم يكن على تلكحتى لو  صغار السن إلى بعمر معين

 دي في دي اعطاء المخالف للقانون ومن DVD ،ور المتعلقة باالم الكمبيوتر أو ملفات والكتب، والمجالت

 .عاما   81أعمارهم عن  لألشخاص الذين تقل الجنسية

  

http://www.bsa.govt.nz/
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المحتوى الذي  هذا النوع من حول معلوماتمزيدا  من الللحصول على  ادناهللمواد المقيدة بأعمار محددة  ياتمحتوال قراءةقم ب

 .قيد بالعمري

 

 قانونيةالعلى السن  قيودال هو تصنيف ذو العالمة الحمراء تصنيفال

 

 : يةشارة المروراشبه بالوان اإلهي  التصنيف عالمات ألوان

 

 العالمة ذات اللون االخضر تعني بان اي شخص يمكنه مشاهدة الفلم. 

  لبعض  غير مناسب قد يكون لكن الفيلم الفيلم، عرضي أن أي شخص يمكنه ان تعني األصفر العالمة ذات اللون

 .المشاهدين

  لألشخاص الذين تقل  تعرض الفيلم يجب أن ال و. العمار محددة مقيد هو أن الفيلمب تعني حمراألالعالمة ذات اللون

 .الموضحة على العالمة عن أعمارهم

  

 المحتوى هذا تسببقد ي إذ. الفيلم هذامحتوى  عن علمكت التصنيف عالمةعلى  وصفيةال ان التوضيحات

 .المشاهدينبعض ل االساءة أو بالضيق
 

 العالمات تصنيف

 

G - مناسب للجميع الفيلم هو.  

 

 

PG - في حالة مسؤول بالغ اي  شخصأو  الوالدين ولكن ينصح بتواجد احد  .الفيلم عرضي يمكن ألي شخص أن 

 .الفيلم يشاهدون أطفال صغار وجود

 

M
 
 .سنة 81 البالغين شخاصلال هو أكثر مالءمة الفيلم  .الفيلم عرضي يمكن ألي شخص أن -

 
 

RP13 -  يتواجد شخص بالغ مسؤولما لم  سنة 81دون سن  شخصل عرض الفيلم قانونيالغير من. 
 

 

RP16 - ما لم يتواجد شخص بالغ مسؤول سنة 81دون سن  شخصل عرض الفيلم من غير القانوني. 
 

 

 

R13 - سنة 81دون سن  شخصل عرض الفيلم من غير القانوني. 
  

 

 

R15 - سنة 81دون سن  شخصل رض الفيلمع من غير القانوني. 
 

 

R16 - سنة 81دون سن  شخصل عرض الفيلم من غير القانوني.  
 

 
 

R18 - سنة 81دون سن  شخصل عرض الفيلم من غير القانوني. 
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   DVD بيع

 

. نيوزيلندا في هاكنت ترغب في بيع بك إذا ةالخاص DVDعلى الـ  لتصنيفعالمات ا الحصول على يتوجب عليك وسوف

 .نيوزيلندا تصنيف توجد عليها عالمات ال DVD لبيع دوالر 1333إلى  بدفع غرامة تصلتطالب كن أن ويم

 

 القانونيةغير الو بالعمر المواد المقيدة 

 

 ما تحتويه المواد المقيدة بالعمر

 

 :المواد المقيدة بالعمر تشمل محتويات

 

 الجنس 

 الرعب 

 السلوك الخطيرالجريمة و 

 القسوة 

 العنف 

 نة للغايةمهي لغة 

 إيذاء الذات أو االنتحار 

 

  

 محتويات الغير القانونيةال

 

 :في نيوزيلندا  هي دائما  غير قانونية بعض المحتوياتان 

 

 يتعلق موضوعه باألطفال الذي الجنسي المحتوى 

 واإلكراه الجنسي يشجع على العنف المحتوى الذي  

 القاسي التعذيب أو يشجع على العنف المحتوى الذي 

 الحيواناتيتعلق موضوعه بالذي  الجنسي توىالمح 

 الذي يتعلق موضوعه بجثث الموتى الجنسي المحتوى 

 البراز البول أو الذي ينطوي موضوعه على الجنسي المحتوى 
 

 

 : التي هذه المحتوياتوتشمل  .في نيوزيلندا غير قانونية أيضا أن تكون المحتويات األخرى يمكن لبعض

 

 إلجراميالسلوك ا على تشجع 

  على العنف تشجع 

 على االعتداء الجنسي على االطفال تشجع 

 استغالل عري االطفال 

 والتمييز المهين السلوك تشجع 
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 جريمة يعتبرير قانونية الغ المحتوياتحيازة ان 

 

وقد  .ها القانونالمحتوية على المحتويات الغير قانونية جريمة يعاقب علي المواد أوتوزيع اإلنترنت، تحميل منالأو حيازة تعد

ويمكنك  .قانونيةغير ال المواد لتوزيع أو من اإلنترنت، تحميللل ، أوةلحياز سنوات 14إلى  لمدة تصل سجنرض الى العتت

هذا ب  ةغير القانونيال ياتالمحتوما تعنيه معلومات حول  للحصول على ةغير القانونيال ياتالمحتوعن أعاله ما ورد قراءة 

 .الخصوص

 

 في نيوزيلندا بةالرقا نظام
 

 في نيوزيلندا قابةواحدة مسؤولة عن هذه الر أكثر من منظمة توجد

 
 

 واالعمال األدبية تصنيف األفالم مكتب
 

 حكومية مستقلة نحن مؤسسة. 

 واالعمال األدبية  تصنيف األفالم مكتب هو رئيس الرقابة رئيس. 

 وتصبح المادة  .هالحظر أو من يتعامل معها عمر قيود لتحديد د تحتاج إلىق المواد التي نقوم بتصنيف نحن

المواضيع الجنسية، والرعب، والجريمة، والقسوة،  إذا كانت تحتوي على أومحظورة العمار محددة قيود ذات

 .أو االلفاظ البذيئة والعنف

 الفيديو والـ  كل أفالم نقوم بتصنيف نحنDVD لمحدد في نيوزيلنداا السن ذات وألعاب الفيديو. 

 والمزيد ، والمجالت، وملفات الكمبيوترالكتب يمكننا تصنيف كما. 

 

 

بإجراء  ونقوم .الموجهة من المواطنين األسئلة والشكاوى على أيضا واالعمال األدبية تصنيف األفالم كما ويجيب مكتب

 .مجانا   المتعلقة بالرقابة والمعلومات والموارد المشورة وفيركما نقوم بت .الرقابة حول قضايا البحوث

 

الى  انظر  .أو مجلة مثل كتاب- شيء ما  بتصنيف  واالعمال األدبية تصنيف األفالم مكتب الطلب من المجتمع ويمكن ألفراد

كيفية الحصول على  حول مزيد من المعلومات أدناه للحصول على يةاألدباالعمال و تصنيف األفالم مكتبب وسائل االتصال

 .التصنيف لمادة ما
   

    

The Film and Video Labelling Body (االفالم واشرطة الفيديوعالمات تصنيف  هيئة) 

 

 والـ األفالم  بتصنيف وتقومDVD عماراال تحدد فيها التي ال. 

 والـ التصنيف لجميع األفالم  عالمات تقوم بتوفير ووضعDVD. 
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 نيوزيلندا الرقابة في قانون لجمارك، ووزارة الداخليةتفرض الشرطة وا
 

 وزارة الداخلية

 

اذ تقوم . الرقابة في نيوزيلندا قانون رضتف الرئيسية التي هي المنظمة الداخلية في وزارة وحدة المراقبة في دائرة الرقابةان 

وحدة المراقبة في دائرة ومن حق . ل األدبيةواالعما تصنيف األفالم هذه الوحدة بفرض التصنيفات التي قررها ووضعها مكتب

 .بان تضع العقوبات على االفراد او المؤسسات لخرقها قانون التصنيف الرقابة

 

. الرقابة قانون قامت بخرق قد منظمة أي شخص أو إذا كنت تعتقد أن وحدة المراقبة بدائرة الرقابةب ويمكنك االتصال

 :ةالمراقبة بدائرة الرقابوحدة ب تصالالول

 

 censorship@dia.govt.nz 

 0800 257 887 

 Index-Compliance-Censorship-www.dia.govt.nz/Services 

 

 الجمارك النيوزيلنديةخدمات 

 

 تصالولال. من البلدان االخرى الى نيوزيلندا مارك النيوزيلندية بمنع ادخال المواد التي تم وضع الحظر عليهاالج تخدماتقوم 

 : الجمارك النيوزيلندية خدماتب

 

 feedback@customs.govt.nz 

 0800 428 786 

 

 الشرطة

 

يمكنك االتصال بمركز . ومع وزارة الداخلية لفرض تطبيق قانون الرقابة في نيوزيلندا الجمارك خدماتتعمل الشرطة مع 

 .الشرطة المحلي في منطقتك للحصول على المزيد من المعلومات

 

 واالعمال األدبية تصنيف األفالم لالتصال بمكتب
 

. هة بخصوص الرقابة في نيوزيلنداباالجابة عن االسئلة والشكاوى الموج واالعمال األدبية تصنيف األفالم مكتب يقوم

 :واالعمال األدبية تصنيف األفالم مكتبولالتصال ب

 

 info@classificationoffice.govt.nz 

 0508 236 767 
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