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الـثـقـة
كيف نوّفر محتوى موثوقاً ومناسباً

نتخذ قرارات مستقلة بشأن محتوانا.	 

محتوى األخبار وقضايا الساعة لدينا دقيق ومتوازن وحيادي، ويخدم 	 
المصلحة العامة.

لدينا مجموعة شاملة من اآلراء ووجهات النظر. يمكن لمحتوانا أن يكون 	 
مبتكراً ومحّفزاً، وأن يكون أيضاً مثيراً للجدل ومستفزاً.

الـشـفـافـيـة
كيف نساعد في توجيه خياراتك للمحتوى

نقّدم معلومات لكي تستطيع اختيار المحتوى المناسب لك، وألي أطفال 	 
أو شبيبة في رعايتك.

نتأكد من أن اإلعالن يتمايز عن محتوانا ونضع قواعد حول مكان وضع 	 
أنواع معيّنة من اإلعالنات.

بالنسبة للمحتوى الذي قد يكون مؤلماً، نأخذ في االعتبار الجمهور 	 
المحتمل، ونتعامل مع األمر بحساسية، ونقّدم تحذيرات عند االقتضاء، 

ونعرض تلك المادة فقط إذا كانت ذات صلة بالتحرير.

االحـتـرام
كيف نمارس االحترام ونرّوج له

نتجّنب المحتوى الذي يرّوج للتحامل والتمييز، بما في ذلك االستخدام 	 
غير المبرر للقوالب النمطية، مع مراعاة السياق.

نقّدم محتوى بلغات غير اإلنكليزية ونشّجع التعبير عن مجموعة واسعة 	 
من وجهات النظر.

نتعامل بحساسية مع عرض قضايا السكان األصليين ونراعي البروتوكوالت 	 
الثقافية لألبريجينيين وسكان مضيق تورس.

نحترم خصوصيات الناس، ونوازن بينها وبين مسؤولياتنا التحريرية.	 

الـمـسـاءلـة
كيف نخضع للمساءلة

 نوفّر لك طرقاً لتقديم مالحظات حول محتوانا وخدماتنا، أكانت لإلطراء 	 
أو النقد.

لدينا إجراءات مستقلة للشكاوى بموجب قواعد الممارسة، ويتم التحقيق 	 
.SBS فيها من قبل المحقق في الشكاوى لدى

SBS هي خدمة إعالمية تلفزيونية وإذاعية ورقمية وطنية مستقلة، لديها مسؤوليات تجاه 

المجتمع األسترالي، على النحو المنصوص عليه في ميثاقنا. يتم تمويلنا من ِقبل الحكومة 

الفدرالية ومن عائدات تجارية مثل اإلعالنات.

عبر شبكتنا، نشارك سرد قصص أسترالية مميزة، وتقديم األخبار وقضايا الساعة المحلية والدولية، 

وأخبار الرياضة، والدراما والوثائقيات العالمية، وبرامج المأكوالت، واألفالم، وخدمات إذاعية 

محلية بأكثر من 60 لغة. نحن أيضاً موطن سرد قصص الشعوب األولى، بحيث يقّدم تلفزيون 

السكان األصليين )NITV( برامج من منظار السكان األصليين.

لضمان تلبية محتوانا لتوقعات المجتمع، لدينا قواعد SBS لممارسة المهنة، والتي تحدد 

المبادئ والمعايير لكل محتويات SBS، أيّاً كانت وسيلة الحصول عليها: التلفزيون، اإلذاعة، 

اإلنترنت، أو وسائل التواصل االجتماعي.

تغطي قواعد SBS لممارسة المهنة أموراً مهمة مثل:

حول قـواعـد SBS لـمـمـارسـة الـمـهـنـة

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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