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 شکایت نمود  رادیویی و یا تلویزیونی پخش شده ازیک برنامه توان می چگونه

 
حق مسلم  ،محتویات آن معترضید به ویاتلویزیونی نگران بوده  ک برنامه رادیویی و یاچنانچه نسبت به پخش ی

ح شکایات رسمی توسط شود. طر که بدان رسیدگی می باشیدمطمئن شماست که شکایتی دراین زمینه مطرح نموده و 
 پخش برنامه ها رعایت شود. خوب ه کیفیتک شود تماشاگران و شنوندگان باعث می

 
درارائه  (BSA)اداره نظارت برکیفیت پخش برنامه ها  رسیدگی به شکایت رسمی ونقش نحوه این کتابچه راهنما

 کند. تشریح میرادیو و یاتلویزین مربوطه را شکایت به 
 

 ؟ توان شکایت نمود می موردی راجع به چه
 

ور ظشکایت کنید. من کرده،نقض کیفیت پخش برنامه را  رشماظهربرنامه پخش شده ای که به ناز توانید  شما می
 درباره شما حتی تا قبل ازانجام انتخابات عمومی .پخش میشود میباشد،ازبرنامه آنچه که ازرادیو و یاتلویزیون

 یت کنید.شکا میتوانیدهای انتخاباتی نیز آگهی
 

 ؟ منظور از کیفیت پخش برنامه ها چیست
 

ه ها مبرنامه ها ملزم به رعایت معیارهای پخش برنا مجریانتمامی فرستنده های رادیوئی و تلوویزیونی و گویندگان و
 : . نظام نامه ای در این خصوص تهیه شده که معیارهای آن شامل موارد زیر استدتنهس
 

 و رعایت عفت عمومیکارگیری از سلیقه خوب  هب •
 مسائل جاریرات دراخبار و ظدیدگاهها و نبین  مناسب اطمینان ازموازنه •
 اطمینان ازعدم جهت گیری از افراد و موسسات •
 یض و خدشه دارکردن نام و حیثیت افرادعطمینان از عدم تبا •
 قیق بودن حقایقد •
 دخالت در امورخصوصی وشخصی افرادعدم  •
 در اجرا و ارائه برنامهبقه بندی صحیح ط •
 برای تماشاچیان خردسالبرنامه  حاصل کردن ازکیفیت طمینانا •

 
فرستنده های رادیوئی و  ،های آبونه ای تلویزیون ،ه رعایت کیفی برنامه ها برای فرستنده های تلویزیونیمنا امظچهارن
 : باشد در آدرس زیر موجود میو نامه ها در روی اینترنت امظاین نبرنامه های انتخاباتی وجود دارد. پخش 

 www.bsa.govt.nzنامه  امظارت بر پخش برنامه ها نیز این نظو یا تماس تلفنی با اداره ن نامه توانید با نوشتن می
 نامه مربوطه را مطالعه کنید. امظن ،خود قبل از اعالم شکایت .ها را درخواست کنید

 

 ؟ شکایت نمود اتوان رسم چگونه می
 

استثنائا در مورد نقض حریم  .ستی به مرکز فرستنده )رادیو ویا تلویزیون و یا گوینده و مجری( نامه نوشتابتدا بای
 .فرستاد (BSAا به اداره نظارت برکیفیت پخش برنامه ها )توان نامه را مستقیم خصوصی افراد، می

 
دراین و موجود ستفاده از فرم مربوطه مراجعه به آدرس اینترنتی مندرج در فوق و تنظیم شکایت با ا ،ساده ترین راه

باشد.  می برنامه  نندهک اه منتشرکننده و پخشگویانامه به ایست ک الکترونیکیراه دیگر ارسال پیباشد.  آدرس می
  .شود مربوطه یافت می فرستندهآدرس تماس اکثر آنان در سایت اینترنتی فوق و یا 
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 شکایت رسمی بایستی :
 

 (شامل کلمات "شکایت رسمی" باشد)تبی بوده وصورت ک به •
طی مدت بیست روزکاری پس از پخش برنامه به موسسه پخش کننده برنامه )یا به اداره نظارت بر پخش رد •

روزهای " از ( رسیده باشد. )منظوراستبرنامه ها در صورتیکه شکایت در ارتباط با وضعیت شخصی افراد 
 می هرسال ژانویه 51طیالت عمومی و فاصله بین روز کریسمس تا تع ،هتبجز تعطیالت آخرهف "کاری 
 باشد( 

 تاریخ و زمان پخش برنامه باشد ،کانال و یا ایستگاه فرستنده ،ل نام برنامهمشا •
 باشدکرده اند  نضنظام نامه پخش برنامه ها را  باورشما  نگر معیار ویا معیارهائی که به تعبیر وابی •
 معیارهای قوانین نظام حاکم بر پخش برنامه های رادیو و تلویزیون دام معیار و یاشخص کننده اینکه کم •

 .باشد شده است نیزنقض  
 

اهانت آمیز بوده که به نظرشما زننده و  به مکالماتی . مثألبپردازیدنامه بهتراست که به نکته اصلی  درتهیه شکایت
 را توضیح دهید. یا اینکه نکته و موردی را که نامناسب و یا بیحرکتی که به عقیده شما بد بوده  عمل ویا ،اشاره کنید

ن توانید با اداره نظارت بر پخش برنامه ها برای کمک گرفت تشریح کنید. حتی درصودت نیاز می ،دییافته انطرفانه 
 تماس بگیرید. تان در بیان مطالب خود در طرح شکایت

 

جاع ارBSA) )فیت پخش برنامه ها به اداره نظارت برکیشکایت را درچه شرایطی باید
 ؟ ادد
 

فرستنده موظف هستند که به شکایات  زمراک 5191رادیوئی وتلویزیونی مصوبه سال  انون پخش برنامه هایقبرطبق 
 روزکاری پاسخ دهند. 02دریافتی درظرف مدت 

 
ارت بر ظبه اداره نتان را  فرصت دارید که شکایت کاریروز 02 ،پس از دریافت پاسخ از مرکزفرستنده مربوطه

 .طرفانه ارسال نمائید پخش برنامه ها برای تحقیق و بررسی مسقل و بی
 

روز  02صورت تا مدت  روزکاری به شکایت شما جوابی نداد، دراین 02اگر ایستگاه فرستنده مورد نظر درظرف 
مه ها ارجاع کنید ت بر پخش برنارا به اداره نظار مهلت دارید تا شکایت خود ،کاری اززمان پخش برنامه

 درصورتیکه :
 

 ( مورد تائید قرار نداده باشد ومنبع پخش کننده برنامه شکایت شما را )در  وشما بخواهید یاقسمتی از آنرا
 تصمیم خود تجدید نظرکنند

 

  از اقدام انجام شده راضی نیستیدشکایت شما مورد قبول و تائید پخش کننده برنامه قرارگرفته ولی شما 
 

مورد تجدید نظرقرار گیرد به اداره  خواهید ست شکایت خودرا با ذکردلیل و یا دالیلی که براساس آن میفقط کافی
این اداره نیز فرمی  (www.bsa.govt.nz)وی آدرس اینترنتیردر  .نظارت بر پخش برنامه ها ارسال کنید

 توانید ارسال شکایت خودرا آسانتر انجام دهید.می ،دردسترس است که با استفاده و تکمیل آن
 

 ؟ شکایت به اداره نظارت بر پخش برنامه ها چه اقدامی انجام خواهد شد ارائهپس از
 

و  کردهنامه را برایش ارسال  منبع پخش برنامه را از دریافت شکایت مطلع نموده و یک نسخه از شکایت ،اداره
 .نماید درخواست جواب می
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اگر پخش کننده برنامه فرستد.  را برای شما می آن زنسخه ای ا ،اداره ،واب از مرکز پخش برنامهبا دریافت ج
را  شود که نظرنهائی خود توضیح بیشتری به اداره نظارت بر پخش برنامه ها ارائه داده باشد از شما خواسته می

 .اعالم کنید
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و  پردازند به بررسی شکایت شما می درنظرگرفتن شواهد جلسه خود با در نظارت ادارههیئت  چهارنفراعضای
 .رد نمایند راآن ه آیاشکایت شما را قبول ویاکگیرند  تصمیم می

 
وابیه های کتبی فرستنده های برنامه ها جکه به شکایات کتبی شاکیان و ست ا روش کار اداره نظارت این معموأل

 .دنشفاهی نیز برگذارنمای توضیحات را برای شنیدن ای ممکن است درصورت لزوم جلسهترتیب اثر دهد ولی 
 

 و این تصمیم برای رسانه های گروهی .شود برای شما و پخش کننده برنامه ارسال می باتصمیم هیئت نظارت کت
 گردد. مشترکین نیز ارسال شده و در روی آدرس اینترنتی اداره نیز ثبت می

 
اداره نظارت بر پخش برنامه  باشد ، افراد نقض امورخصوصیو شخصی مسائل دررابطه با که شکایت در مواردی

 .ها، درخواست افراد برای محفوظ نگاهداشتن نام و مشخصات آنان را می پذیرد
 

 ارت چه اقدامی صورت خواهدگرفت ؟ظتائید و قبولی شکایت توسط اداره ن پس از
 
یعنی اینکه فرستنده رادیوئی و یا تلویزیونی ) ردئید قرارداده و آنرا بپذیکه اداره شکایت شمارا مورد تا درصورتی 

مراتب به اطالع شما خواهد رسید. چنانچه اگر اداره نظارت  ،معیار های پخش برنامه هارا رعایت ننموده است(
 ت زیر را ممکن است انجام دهد :اقداما ، یکی ازشکایتی راتائید کند

 

 موردخالف را  تشار اعالمیه ای نموده که در آن مثألگوینده و یا مجری را ملزم به ان ،رادیو، تلویزیون
 .ذکرنماید در آن اعالمیهتصحیح نموده و خالصه ای ازتصمیم اداره نظارت را

 

  دالر به دولت محکوم کند 1222پخش کننده برنامه را به پرداخت جریمه ای تا مبلغ. 
 

  به زندگی خصوصی اش صدمه وارد  دالر به فردی که 1222تا مبلغ کند که پخش کننده برنامه را وادار
 .شده است غرامت پرداخت نماید

 

 منع و یا  تواند فرستنده را از پخش برنامه ها کأل ارت بر پخش برنامه ها میظاداره ن ،درمواردبسیار جدی
 ساعت آگهی های تبلیغاتی پخش نکند. 02دستور دهد که تا 

 
ام ندهد. درصورت تصمیم به انجام هر اقدامی از شما برای اداره نظارت حتی ممکن است هیچ گونه اقدامی نیز انج

 .ر خواهد کردظکسب ن ،اینکه پخش کننده برنامه چه انجام دهد
 

 ؟ اگر اداره نظارت شکایت را تائید نکند
 

رسد پخش کننده برنامه  اگر شکایتی مورد تائید و قبول اداره نظارت قرار نگیرد معنی اش اینست که به نظر می
 .به اطالع شما خواهد رسید أاین امر توسط اداره نظارت کتب .ی پخش برنامه ها را نقض ننموده استمعیارها

 

 ؟ دادتوان به تصمیم اداره نارت اعتراص کرد و استیناف  آیا می
 

 شود. ارت در دادگاه عالی پژوهش خواهی میظبه رای و تصمیم اداره ن
 

 نام شاکی اعالم میهش خواسته و آنرا به دادگاه عالی ارجاع نماید، اگرپخش کننده برنامه از رای اداره نظارت پژو
 .شرکت نداشته باشد ،پرونده هتواند در مراحل رسیدگی ب شود ولی شاکی می
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 چک لیست شکایت
 

o به دست فرستنده و پخش  ،روز کاری پس از پخش برنامه مورد شکایت 02نامه درظرف مدت  یت آیا شکا
 ؟ رسد کننده برنامه می

 
o قید گردیده است ؟یت رسمیصورت کتبی تهیه شده و در آن "شکا آیا شکایت ب " 

 
o شما آیا شکایت : 

 
 ؟ باشد نام برنامه مورد شکایت می شامل 
 ؟ ه در آن ذکرشده استمانکانال و یا ایستگاه فرستنده پخش کننده بر 
 ؟ تاریخ و زمان پخش برنامه قیدشده است 
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o برای اطالعات ؟ ) که به نظر شما نقض گردیده اند وبه چه دلیل اشاره کرده اید ارهائیآیا به معیار و یا معی

 رعایت معیارهای کیفی پخش برنامه ها مراجعه نمائید(نامه  امظبه ن بیشتر از معیارها
 

o روز پس از پخش  02نامه درظرف مدت  آیا شکایت ،که به حقوق فردی افراد خدشه وارد شده درصورتی
 اداره نظارت ارسال گردیده است ؟برنامه به 

 
o 02تان راضی نیستید، آیا مراتب شکایت خودرا درمدت  ایتکاگراز جواب پخش کننده برنامه به ش 

به اداره نظارت برای بررسی و تحقیق ارجاع کرده  ،پس از دریافت جواب از پخش کننده برنامه کاریروز
 ؟ اید

 
o  آیا شکایت خودرا  ،به شکایت شما پاسخی نداده یارروز ک 02اگر پخش کننده برنامه در ظرف مدت

 ؟ ید ا به اداره نظارت ارسال کرده ،روز کاری پس از پخش برنامه توسط فرستنده 02درظرف مدت 
 

 : گویندکان و مجریان ،تلویزیون ،جزئیات تماس با اداره نظارت بر پخش برنامه های رادیو
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