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إذا كنت منزعجا من محتوى برنامج تلفزيوني أو إذاعي، فإنك  موكوب بموجكل انوكانون انتوككو بمككوى مكا تكمان انت امكب 
انمحافظكة علكم مسكتوى ما مكوا  بصورة جكية.  وُيساهو انمماهكين وانمستم ين من وكلب توككيو انمككاوى رسكميا  فكي 

 مواييس انبث انتلفزيوني واإلذاعي. 
 

يوضح هذا الدليل عملية تقديم شكوى رسمية والدور الذي تلعبه هيئة مقاييس البث التلفزيوني واإلذاعي في التحقيق  ومراععقة 
 الشكاوى المقدمة لإلذاعات. 

 
 عن ماذا أستطيا أن أمتكي؟ 

امج ترى أنه انتهك مققاييس ومعقايير البقث التلفزيقوني واإلذاعقي. البرنقامج عبقار  عقن بإمكانك تقديم شكوى رسمية على أي برن
كل ما تم بثه تلفزيونيًا أو إذاعيًا، بما فيه األفالم القصير  للبقرامج. بمققدورك أيضقًا التققدم بشقكوى ضقد اإلعقالن السياسقي  بقل 

 موعد إعراء انتخابات عامة. 
 

، 57601ى الخاصقققة باإلعالنقققات إلقققى هيئقققة مققققاييس اإلعقققالن علقققى صقققندو  بريقققد نرعقققو مالحأقققة أنقققه يعقققا تققققديم الشقققكاو 
  www.asa.co.nz، المو ع اإللكتروني  asa@asa.co.nzويلينغتون، أو على البريد اإللكتروني 

 
 ما هي مواييس انبث انتلفزيوني واإلذاعي؟ 

 بالبرامج التلفزيونية واإلذاعية القضايا التالية : تغطي مقاييس البث المتعلقة 
 الذو  السليم واالحتشام 
 القانون والنأام 

 التوازن 

 العدالة 

 التمييز العنصري 

 الد ة 

 خصوصية األشخاص 

 حماية األطفال 

 العنف 

 ترويج المشروبات الروحية 

 تصنيف البرامج 

 معلومات البرامج 

علقى تعليمقات مفصقلة حقول مققاييس  www.bsa.govt.nzسة البقث المتقوفر  علقى المو قع األلكترونقي تتضمن أنأمة ممار 
 . مقاييس البث التلفزيوني واإلذاعيالبث, ومن الممكن الحصول عليها أيضًا من خالل االتصال هاتفيًا أو الكتابة إلى هيئة 

 

http://www.asa.co.nz/


 كيف أتوكو بمكوى رسمية؟
لققق  بانتهقققاك مققققاييس البقققث التلفزيقققوني واإلذاعقققي، فعليقققك الكتابقققة أواًل إلقققى اإلذاعقققة  إذا كنقققت تربقققا بتققققديم شقققكوى رسقققمية تتع

ه الشكوى إلى الرئيس التنفيذي، باستثناء الشكاوى الخاصة بانتهاك الخصوصية حيث يعقا تققديم هقذا النقو  مقن  المعنية. وعِّ
بإمكانققك تقققديم شققكوى خطيققة باسققتعمال النمققوذ   .مقققاييس البققث التلفزيققوني واإلذاعققيالشققكاوى إلققى المققدير القققانوني فققي هيئققة 

أو بإرسقال بريقد إليكترونقي القى اإلذاعقة المعنيقة أو   www.bsa.govt.nzالمتوفر على المو ع اإللكترونقي الخقاص بالهيئقة 
 بواسطة البريد. 

 
 يجل أن تكون انمكوى انرسمية:

 ة )تشمل على الكلمات "شكوى رسمية"(.أن تكون الشكوى خطي 
  يقوم عمقل مقن البقث المقدمقة  07أن تصل الى اإلذاعة )أو الهيئة في حالة الشكاوى الخاصقة بالخصوصقية( خقالل

ضقد  الشقكوى )ال تشققمل "أيقام العمقل" عطققل نهايقة األسققبو  والعطقل الرسقمية والفتققر  الممتقد  مقن عيققد المقيالد وحتققى 
 ير(. الخامس عشر من شهر ينا

  .تشمل اسم البرنامج والقنا  أو المحطة التي  امت بالبث وتاريخ وو ت البث 

   .أن توضح مقياس أو مقاييس البرامج التي تعتقد أنه  د تم انتهاكها 

   .أن توضح سبا اعتقادك بانتهاك البرنامج للمقياس أو المقاييس 
 

من المفيد إعطاء أمثلة محدد  . فعلى سبيل المثقال، نتهك مقياس معين, فعند توضيح السبا الذي تعتقد بأن برنامعًا ما  د ا
استشهد باللغة التي ترى أنها عدوانية، أعط وصفًا للتصرفات التي ترى أنها ذات ذو  سيء، أو حدد التعليقات التي اعتقدت 

 بأنها بير متوازنة أو بير عادلة. 
 

 انتلفزيوني واإلذاعي؟متم بإمكاني تحويب مكوى إنم هيئة مواييس انبث 
 يوم عمل من تاريخ استالم الشكوى.  07رد اإلذاعة على شكواك خالل  5191يشترط  انون البث لعام 

 
مققققاييس البقققث التلفزيقققوني يقققوم عمقققل لتحويقققل الشقققكوى القققى هيئقققة  07فقققي حقققال عقققدم رضقققاك عقققن رد اإلذاعقققة، فيكقققون لقققديك 

 واإلذاعي إلعراء تحقي  ومراععة مستقلة. 
 

يقوم عمقل مقن تقاريخ البقث لتحويقل الشقكوى إلقى هيئقة  67يقوم عمقل، فيكقون لقديك  07عدم رد اإلذاعة عليك خالل  في حال
 مقاييس البث التلفزيوني واإلذاعي. 

 
 ما انذي يحصب ب ك تحويب انمكوى إنم هيئة مواييس انبث انتلفزيوني واإلذاعي؟

 
 خة منها وتطلا منها إعطاء رد. تقوم الهيئة بإبالغ اإلذاعة بتلقيها شكوى وتزودها بنس

 
تققزودك الهيئققة بنسققخة مققن رد اإلذاعققة. إذا  امققت اإلذاعققة بالتقققدم بأيققة مالحأققات إضققافية للهيئققة، سققوف ي طلققا منققك التقققدم 

 بمالحأاتك نهائية. 
 

http://www.bsa.govt.nz/


 شققة شققكواك، يقققوم أعضققاء الهيئققة األربعققة بمنا شققة شققكواك فققي اعتمققا  معلققس اإلدار  حيققث يقومققوا بدراسققة كافققة األدلققة ومنا
 ويقرروا اما تأييدها أو عدم تأييدها. 

 
في العاد  تقوم الهيئة بدراسة التقارير الخطية المقدمة مقن المشقتكي واإلذاعقة، مقع العلقم بأنقه بإمكانهقا عققد علسقة اسقتما  إذا 

 لزم األمر. 
 

له إلى اإلعالم والمشتركين ونشر  على يعري ارسال القرار الخطي الصادر عن الهيئة اليك والى اإلذاعة، باإلضافة إلى إرسا
 المو ع اإللكتروني للهيئة. 

 
 عند التعامل مع شكاوى تتعل  بانتهاك الخصوصية، تتعاطف الهيئة مع طلبات عدم الكشف عن األسماء. 

 
 في حال تأييد الهيئة لشكوى، فقد: 

 .تطلا من اإلذاعة نشر إ رار، على سبيل المثال تصحيح أو ملخص بالقرار  
  دوالر للحكومة كتكاليف.  10777تطلا من اإلذاعة دفع مبلغ  د يصل الى 

  دوالر للشخص الذي تم انتهاك خصوصيته.  10777تطلا من اإلذاعة دفع تعويضات  د تصل إلى 

 
مقد   قد وفي الحاالت الخطير  عدًا بامكقان الهيئقة الطلقا مقن اإلذاعقة التو قف عقن البقث أو االمتنقا  عقن عقر  اإلعالنقات ل

 ساعة.  02تصل الى 
 

من الممكن إستئناف  قرارات الهيئقة امقام المحكمقة العليقا. وفقي حقال تققدمت اإلذاعقة بإسقتئناف امقام المحكمقة العليقا، يقتم ذكقر 
 اسم المشتكي كالطرف اآلخر لكن بإمكانه عدم المشاركة في آلية دعوى اإلسئناف.  

 
 ملحظة

اللغققة اإلنعليزيققة أو بلغققة رسققمية أخققرى فققي نيوزلنققدا، لكققن يعققوز أن تكققون ضققد مققاد  يعققا تقققديم الشققكاوى الرسققمية الخطيققة ب
 برنامج معين بأي لغة. يعوز تقديم الشكاوى بالنيابة عن شخص أو معموعة من  بل ممثل عنهم كعضو عمعية أو محامي.  

 
 ان ناوين

 أرِسل شكواك إلى الرئيس التنفيذي لإلذاعة المعنية. 



 
 انتلفزيون

TVNZ 

 9951ص . ا 
 5525أوكالند، 

 (71) 156 0777 هاتف:
 (71) 156 6962 فاكس:

www.tvnz.co.nz  

TV3 and C4 
 TVWorks 

Private Bag 92 624 

 5517أوكالند 
 (71) 900 1097هاتف: 
 (71) 966 1111فاكس: 

 7977 999 2099الهاتف المعاني: 
www.tv3.co.nz 

standardscommittee@mediaworks.co.nz 
 

Māori Television  

 559-750ص . ا 
 نيو ماركت
 5521أوكالند، 
 (71) 191 0777هاتف: 
 (71) 191 0511فاكس: 

www.maoritelevision.com 

Prime Television 

 1711ص.ا 
 نيو ماركت

 5521أوكالند 
 (71) 101 1111هاتف: 
 (71) 101 9911فاكس: 

 7977 011 011الهاتف المعاني: 
www.primetv.co.nz 

 
Sky Television 

 1711ص . ا 
 نيو ماركت
 5521أوكالند، 
 (71) 101 1111هاتف: 
 (71) 101 9911فاكس: 

 7977 011 011الهاتف المعاني: 
www.skytv.co.nz 

 

 
 اإلذاعة

 بالنسبة للبث اإلذاعي بواسطة راديو نيوزيلند ناشونال، أو راديو نيوزيلند كونسرت، فعليك إرسال شكواك إلى 
 يوزلنداإذاعة ن

 509ص . ا 
 6527ويلينغتون 

 (72) 202 5111هاتف: 
 (72) 202 5211فاكس: 

www.radionz.co.nz 

من الممكن الحصول على عنوان محطة اإلذاعة التعارية 
 من المحطة نفسها أو من: 

Radio Broadcasters Assn 

 9060ص.ا 
 5527أوكالند 
 (71) 909 7099هاتف: 
 (71) 909 9597فاكس: 

www.rba.co.nz 

  www.bsa.govt.nzهناك روابط لمؤسسات إعالمية أخرى على المو ع اإللكتروني 
 

http://www.rba.co.nz/
http://www.rba.co.nz/


 قائمة فحص انمكاوى:
 هل أرسلت شكواك للرئيس التنفيذي لإلذاعة المعنية؟ 
  يوم عمل من البث؟ 07هل ستتلقى اإلذاعة شكواك خالل 
 الخطية على:  هل اشتملت شكواك 

 اسم البرنامج موضو  الشكوى؟ ○
 القنا  أو المحطة التي تم بث البرنامج عبرها؟ ○
 تاريخ وو ت البث؟ ○

 هل أوضحت المقياس أو المقاييس التي تعتقد أنه تم انتهاكها، والسبا؟ 

  البث؟يوم عمل من  07في حال كانت شكواك خاصة بانتهاك الخصوصية، فهل أرسلتها للهيئة خالل 

  يوم عمل من  07في حال عدم رضاك عن إعابة اإلذاعة، فهل أحلت الشكوى إلى الهيئة للتحقي  والمراععة خالل
 تاريخ استالم رد اإلذاعة؟

  يقققوم عمقققل، فهقققل أحلقققت الشقققكوى إلقققى الهيئقققة للتحقيققق   07فقققي حقققال عقققدم  يقققام اإلذاعقققة بقققالرد علقققى شقققكواك خقققالل
 بث؟يوم عمل من ال 67والمراععة خالل 

 

 
 

 هيئة مواييس انبث انتلفزيوني واإلذاعي

 ، مبنى هيئة اليانصيا النيوزلندية0الطاب  
 كامبريد  تيراس 12-16

 6525، ويلينغتون 1059ص . ا 
 (72) 990 1179هاتف: 
 (72) 990 1129فاكس: 

 7977 966 116الهاتف المعاني: 
 info@bsa.govt.nzالبريد اإللكتروني: 

 
 

 


