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 تمهيد

يمتقد لأج من ،SBS لـ ئيسيةلراةلمهما على ييحتو ذيال SBS قميثا ديحد )لثمنوكو(1991 اصخال ثبال ةدمخ ونانق إن ّّ 
 تثقيفو المإع نهاشأ من يتوال ،صليينألانلسكابا صةلخاا تلكو اتافقثوال تللغااةدلمتعدا قميلرا المواإلع لبثا اتدمخ

.ةصرلمعاا ليااسترأعتنو ًاعمد زلمميا ناامحتو اعسات يعكس .لييناسترألا جميع فيهترو ّ 

 اتاسيسوال ادئبمال ،مهبمها عهضطالا اللخ من SBS إدارة مجلس عليها ادقص كما ،لمهنةا سةرلمما SBS دواعقدتحد

ثقة لكسب ياسأسرأم ذاه .ناامحتو على يرلتحرا ةزاهون ليةستقالا ييرمعا علىأ تطبيق تضمن يتوال SBS هوجت لتيا ّ 
مةلعاا الماإلع لائوس اتدمخ على ادمتاالع فيه عتبريتوق في ن،ييرالتاألس تقعاتو لتلبيةو عليها اظفحوال رلجمهوا ُ 
 .مضى توق أي من هميةأ كثرأ هؤديت ذيال دوروال لمستقلةا

ِ على لةءللمسا نفسها SBS عخضت ادئبمثةثال من لفمؤ عمل ارإط ضمن لمهنةاسةرلمما SBS دواعق ضعتو لقد ُُ 
ع،ائوقال على لمبنياىلمحتوا في ةدقال مثل ورأم إزاء SBS اتبواج دواعقال لتفص .رامتواالح فيةلشفااو ،لثقةا :سهاساأ ّ 
 .اوىكشال مع مللتعااوة،ايرعوال ةايدعوال ،ىلمحتواةدولوج ة،اعسال يابقضا صةلخاا تناافقرواارنبأخ في وازنتوال يةدلحياا

عبر نشري أو ثبي ما ،جيهيةلتوا ئهادمباو SBS تساسيا من هاغير مع ،ليةستقالبا دتحد لمهنةا سةرلمما SBS دواعق إن َُ ُ 
ليةولمسؤا ،SBS إدارة مجلس فيً واضوع يرللتحر ًئيسار بصفته ،SBS لـ يلتنفيذا يرلمدا ليتحم أن على ،تهاامنصو قنيتهاأ ّّ 
 .يرلتحرا عن ئيةلنهاا

تهاساسيا قُوافتنلضما يةجد بكل تهالياومسؤ SBS لتتحم ا،يرالتأس في مدائ بشكل رلمتغيايالماإلع لمشهداطوس ّّ 
من .يرلتحراةزاهون ةادييوح ،ليةستقالا في سمعتها على لكبذ فظةمحا ا،نم قعةلمتوا فيعةلرا ييرلمعاامودع دفهال مع ًّ 
اع،طقال في تالتغييراو ،رلجمهوا اتاجوح ،لمجتمعا ييرمعا لتعكس توقال مع لمهنةا سةرلمما SBS دواعقترتطو ،هنا ّ 

صلانتو لتياةرلمتغيا رقطالًيضاأدواعقال ذهه تعكس SBS. اتدمخ عةلمجمو مهمة تاتغيير وأي ،لتنظيميةا تيثالتحداو ّ 
تغطي يوه ،يملتقدا يقةطر نتكا مهما تقتنيهو SBS تنتجه ىمحتو كل على ييرلمعاا قنطبو ن،ييرالتاألس مع لهاخال من ّ 
.رياألث عبر نييلتقليداوراديوال نيولتلفزاىإل ة،يرونتكاإلل لبثا اتدموخ عيجتماالالواصتالتامنص منً دءاب؛ناامحتو كل ّْ 

لكبذ نهمويسا بحيث ه،ب اءفتواالح هرامتواح علمتنوا لمناعا فستكشاال لييناسترألا جميع امهإل على SBS ةرؤي متقو ّ 
 صلاستو ،لمهنةاسةرلمما SBS دواعق في عليها صمنصو ةحواض ادئبوم ييرمعا اللخ من .عيجتماالا سكلتماا في

SBS سبمناوزممي ،مستقل ودة،جال ليعا ىمحتوو عةلمتنوا تنالمجتمعا سيةساأ اتدمخ عبر ا،هدفوه قهابميثا اءوفال ّ 
 .وميال ليااسترأل

 يلرتا جيمس

 يلتنفيذا يرلمدا
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 مةلمقدا .1

 جلأ من هاامحتو جيهلتو SBS مهاتستخد لتياتسالسيااوئدلمباا(عدالقوا) لمهنةا سةرلمما SBS دواعقددحت

 .يرلتحرا هةانزو ليةستقالا ييرمعا علىأ على SBS اظفح انمض

 يملتقد سبةلمناا ىخرألا اتارسمموال اتاسيسال من عةمجمو SBS زمتلتا،ارهإط ارجوخ د،واعقال ذههىإلةافاإلضب

 .تهاماخد

 .ضللغر متهاءمال راستمرانلضما خرآل قتو من عدالقواههذ يلتعد يمكن

 SBS تعمل ،SBS قميثا لمشي ذيوال ث(ولنوم)ك 1991 اصخال ثبال ةدمخ ونانق جببمو تهاماالتزبا ئهافاوىلد

ا،ناتصنملكربع وىتحمال دادإع هوجوت ن،حننم ددحت ادئبمال ذهه .رامتواالح ةياففشوال ة،قثال ئدلمبا ًفقاو ّ ّ
لييناسترألا لجميع يمكن ،ئدلمباا ههذ لخال من .سهاساأ على لةءللمسا نفسناأ خضعن لتيا ييرلمعاا تشكلو ُ 
.رللجمهو هاعدبو ستفي SBS أن نمدأكتال

.به منقو ما لكل سيةساأ لةمسأ عليها ظلحفااو رلجمهوا ثقة بسك إن 

 .يحيووعمتنو مجتمع في همتساو عمتد لتياوءارآلادتعد تشمل لتيا قةثولمواتماللمعلو رمصد هي SBS إن 

نستكو عةلساايابقضا صةلخاا تهاافقرو SBS رخباأنبأ قثولوارللجمهو يمكن .مةرصا يرتحر ييرمعا SBS قتطب ّ 
ءالبناوحلمفتواشلنقاا لتشجيع تمالمعلواو لنظراتجهاو من سعةاو عةمجمو SBS متقد .ةادييوحةوازنتومةقيدق ّّ 

 .ايرالتأسلداخ

.تهاماخد فيها متقد لتيا يقةلطرايوف رللجمهو مهاتقد لتياتمالمعلوا في فةاّشف نتكو أنب SBS دتتعه ّ 

ذيال ىلمحتوارختياا من رلجمهوا يتمكن لكي جيهلتواروفوت ،ىلمحتوا من عةمتنووةعواس عةمجمو SBS متقد ّ 
 .فضلأ بشكل تهجاحا سبينا

لنظرا اتهوج عن لتعبيرا تشجعو رام،تاالح على ئمةلقاا تعاللتفاا SBS لتسه SBS. صميم في هو رامتاالح ّ 
 .هملتفاا ىرعوت ،لمختلفةا

SBS عمتد .اجدمواالن علتنواطنمو هي SBS فيرتو عبر تفالثقاا دمتعد سكمتماو يحيو مجتمع في همتساو 

 لمجتمعا اتاجح تلبية لأج من ات،افقثوال تللغااةدمتعد قميةرةيالموإع نيةيوتلفزوةيإذاع اتدموخ جرامب

SBS جروتك،ذلبملقياا اللخ من .ورست مضيق زرج انكوس يجينيينبرألاتمجتمعاوتفالثقاادلمتعدايرالتاألس ّ 
 .لييناسترألا لجميع ينواإلث ويغلوال فيلثقاا علتنوا ولبوق لفهم

 .مةلعاا لمصلحةاو صيةلخصوا في راداألف قحقو بين SBS وازنت ات،دمخال ذهه يمهاتقد دىل

 فيما ،لهم ًطناو اآلن نهاعويد لتيا الدبال فهم على ددجال نديوافال SBS عدتسا ا،هاتدموخ هاامحتو يمتقد اللخ من

 ةعدللمسا ل،ضأف شكل في ةدلمتعدا تنافاثقا فهمو لبعضا بعضهم رامتواح فهم على لييناسترألا جميع عدتسا
 .عيجتماالا سكلتماا في
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 لتطبيقا .2

SBS اتمحتوى ومنص 2.1 ّ 
ِ ضلغر SBS بلق من عليه للحصواأوه، الكتام أو،جهنتابإ لتكليفاأوه،اجتإن يتم ذيالىلمحتوا على دواعقالقطبت ُ َّ 

SBS). ىمحتو( هايرتحر على رافاإلش SBS لىتتو لتيا تهاامنص على لنشرا أو لبثا ّ 

 :كذل يشمل

 ت،رنتاإلن على االتقمالة،يواإلذاع نيةيولتلفزاجرامبالكذل في بما ،بةلمكتوا وادموال يولفيداو وتصالىمحتو •

 ي؛اعمتاالج لواصتاللائوس وراتشنومتلتطبيقاات،اسودكبال

 .لشبكةاو واتنقوال مجاللبر يجيةولترا روضعال مثل ج،رامبالب قةعال ذات وادم •

:SBS تامنص تشمل ّ 
 ؛نييولتلفزا للبث SBS اتدمخ •

 ي؛اإلذاع للبث SBS اتدمخ •

 ت؛اسودكبال ؛SBS On Demand مثل لطلباقوف اتدمخكذل في بما ي،مرقال المإلعل SBS اتدمخ •

 ت؛رنتاالن على SBSو

.عيجتماالالواصتال لائوس تامنص كذل في بما ث،الث رفطتامنص على SBS اتدموخ تباحسا • ّّ 

.كذل الفخرَذكي ما ءستثنابا ،SBS تامنص كل ىإل تشير دواعقال ذهه في ’SBS‘ ىإل اراتاإلش ُّ 

 :على دواعقال تنطبق ال

 ؛(CSAs) عيةجتماالا اتدمخال اتالنوإع ة،ايرعال ات النإع ات،ايدعالىمحتو •

 روطوش امك ألح تخضع يتوال ،SBS لـ بعةلتاا عيجتماالالواصتال لائوس تباحسا على لثثا رفط وراتشنم •
 ؛SBS شبكة

 ).يرونتكاإلل جرامبال ليلدكذل في بماSBS ( جرامب داولج •

لبثاتامنص بين اتالفتاالخ ىإل ًانظر .تهاامنص كل عبر بتةثا ييرمعا تطبيق ىإل ان،كاإلم ربقد ،SBS فتهد ّّ 
.دواعقالذههامكأح بعض تطبيق في اتروقفال بعض كهنا نتكو قدي،مرقال الماإلع اتصنوم ّ 

 منً زءاج تشكل ال يتوال ،لصلةا ذات ةمظواألن عةلصناا ييرمعاوتسالسياا من عةلمجمو ًفقاوًيضاأ SBS تعمل

 .يرللتحر جيهيةلتوا SBS ادئبم كذل في بما د،واعقال

. 
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 السياق 2.2

.خرآقسيا فيًالمقبووًسبامنا نيكو قد،ماقسيا فيلمقبو غير نيكو ما .قلسياا فقونيكو عدالقوا تطبيق

 لكذ يشمل .اهتعيبطيفةيدرام أو ة،ينف أو رة،اخس أو ة،ياهكف ادةم أو رأي، أو ة،يعواق ادةممديقتنمدواعقال عنمت ال 

.نمعي رلجمهو بغيضة وأ مسيئة نتكو قد ةدما ّ 

 بما ،ملالعوا من عةمجمو رعتباالا في SBS خذتأ ،ىولشكاا بتقييم يتعلق ما لكذ في بما ،قلسياا تقييم ىلد

 ك:ذليف

 ري؛ريحتال هدفوه هوعوضوم ه،وعنكذل يفامب وى،تحمال ةعيبط •

؛هنشر وأ ىلمحتوا بث عليها يتم لتيا مةلخدا وأ ةلمنصا • ّ 

 ؛رللجمهو لةلمعقوا تقعالتوا •

 .تقبلمرا رللجمهو لةلمعقوا تسيالحساا •
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 لثقةا .3

استقاللية ونزاهة التحرير 3.1 

كل في SBS ىلد يرلتحرا هةانزو ليةستقالا على نلو ّيعو ينلذا لييناسترألا جميع ثقة على ظلحفاا SBS متلتز
 .تهايامحتو

ِ إن .همياقضا ولوح جلهمأ نوم ورس،ت مضيق زرج انكوس يجينيينبرألا بل منت NITV نيوتلفز ق من ئيسير بشكل ج َ
 .يةللغا مهم رأم صليينألا نلسكاا مجتمع رامتواح ثقة على ظلحفاا

SBS. تا تحد منص على هنشر أو بثه يتم ما مستقل بشكل SBS د ّّ

الدقة 3.2 

 .قعيةاو وادم رضع دىل سةملمو يقةبطرو قصد عن رلجمهوا تضليل على SBS تعمل لن

وت جمعًوداهج SBS لتبذ قةلدبا مُُت ة،اعسال ياقضاو ارباألخ كذل في بما ة،يعواقال وادمال أن لتضمن لةمعقو َّدق
 .هنشر أو ىلمحتوا بث توق في فةولمعرا عائوقوال روفظال اةراعم مع ة،الزمال

 أو بثها يتم لتيا يالقضابا لمتعلقةا قعيةالوا وادمال لكل مستفيضة تغطية يمتقد يجب هأن ةدقال رطش يعني ال

 .هانشر

 .عائوقال في لجسيمةا اءطاألخ لتصحيح سبلمناا توقال في لةمعقو واتطخ SBS تتخذ

ّتنوع اآلراء ووجهات النظر 3.3 

 .اتغلوال اتافقثوال تالمعتقداو راتبخال من عةمتنو عةمجمو يعكس ىمحتو نشرو بث SBS متلتز

، .سبةلمناا ادةمال روافت طبشر لنظرا اتهووج اآلراء من ملةشا عةمجمو لتمثيل SBS تسعى

.نُت ّمعي عضوبمو لمتعلقةا رةوافتمال ةألدلل ةالزمال هميةألا SBS يول

، تستكشف أو نة ىمحتو نشر أو ببث SBS متقو قد ّمعي نظر اتهوج ضتعر لتيا رأيال االتقم أو تئقياثالوا مثل
لمتعلقةا رةوافتمال وادمال كل أو نظر جهةو كل يمتقد ىلمحتوا ذاه مثل من طلب معي بوانج ي ال .يالقضاا من نة ُّ

.مختلفة نظر تجهالوٍومتسا توق تخصيص أونة، معي بقضية ّ

NITV يعكس .ورست قيضم زرج انكوس نيينيجرياألب رظن اتهووج ح،الصوم وات،ألص ةوياألول NITV نيوتلفز يعطي
.نييلاألص انكسال رظن اتهوجل هرضع يف اآلراء نم ةوعمجم م  ّدقوي ورس،ت قيضم زرج انكوس نيينيجرياألب وعنت

األخبار وقضايا الساعة متوازنة ومحايدة 3.3.1 

 يدمحاو وازنتم رضع يمتقد ىإل جهانتابإ SBS تكلف أو SBS تنتجها لتيا عةلساا ياقضاو رخباألا ىمحتو يسعى

 ىمحتو يشمل قد .لصلةا وذات ةاديمال لنظرا اتهوج من عةمجمو فيرتو اللخ من كذل في بما داث،واألح ياللقضا
.ًارأي عةلساا ياقضاو ارباألخ ًتعليقاو

.وازنتم بشكلو ة الزمال يةدلحيابا عةلساا ياقضاو ارباألخ ىمحتو رضوع جمع نلضما لةمعقوًوداهج SBS لتبذ

، .مةلعاا لمصلحةاو ة،روضعمال ادةمال ة لنشرا أو لبثا توق في روفظال اربتاالع في خذتأ ّيوآن طبيعةو
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 من ،لمهمةا اآلراء من ةعواس عةمجمو دولجال عبروتوقال مع SBS متقد أن وازنتوال يةدلحيابا SBS زامتال يتطلب

.رمبر دون رىأخ على اداهإح تفضيل أو يفهاتحر دون ّ 

 كما .مختلفة نظر تجهالو ٍومتسا توق تخصيص أو ما قضية في لنظرا اتهوج كل رضع SBS من كذل يتطلب ال

 .ةمستفزو دةاقن نظر اتهوج رضع أو لللجد ةمثير يالقضا يةنقد ةدراس راءإج يمنع ال هأن

 .ةرلمنشوا وادمال من هاغيرو عةلساا ياقضا جراموب ارباألخ ىمحتو مستقل بشكل SBS رتقر

 نتكو لتيا دةمال اللخ وازنتال فيرتو يجب ،فيةلخالا ئيسيةلرا يالقضااىإل لنسبةباو ار،باألخ ىبمحتو يتعلق ما في
 ربقد ،لصلةا ذات ئيسيةلرا لنظرا اتهوج رضع اللخ من كوذل ً،عمليا كذل نيكو حيثما ،شطةنا لقضيةا فيها
 .لةمعقو منيةز دةم اللخ وازنتال فيرتو يجب رى،األخ يالقضاا ىإل لنسبةبا .انكاإلم

 .ورست مضيق زرج انكوس يجينيينبرألا نظر اتهوج من عةلساا ياقضاو ارباألخ NITV ميقد

ِ  SBS بلاألخبار وقضايا الساعة غير المنتجة من ق 3.3.2

 ّ (WorldWatch) لميةعا ادرصم من عةلساا ياقضاو ارباألخ من كبير بشكل لمعد غير ىمحتو نشرو ببث SBS متقو
 .اءباألن االتوك نوم

 .تمالمعلواويالقضاا رضع كيفية ولح اصخال حكمه القإط من رلجمهوانّيتمك لكي وادمال ذههرمصد SBS دتحد

 يعكس ال قد نهبأ رلجمهوا المإلع ليةولمسؤا الءإخب النإع يسبقه ،لبندا ذاه جببمو رهشون بثه يتم ذيال ىلمحتوا

 ّ SBS. دىل بعةلمتايرلتحرا ييرمعا

 ةدلمتعدا عةلمتنوا ليااسترأ تلمجتمعا ةرديفال فيةلثقااو يةللغوا اتاجيتاالح لتلبية WorldWatch فيرتو يتم
بلغتهم ليااسترأنسكا من يدللعد صليةألانواطمال من منتظمةو دةريفةاريبإخ مةخد مجنالبرا فريو .تفالثقاا  َ

يةنكليزإلا غير تبلغا هي وادمال معظم .لميةلعاا ارباألخ داثأح على ةنظر لييناسترألا لجميع ًيضاأميقدو .األم ّ 
 كذل في بما ،عةمتنو جيةرخا ادرصم من WorldWatch اتدمخ على للحصوا يتم .شةلشاا على جمةمتر ليستو
 .ةاريجوتةاموع ميةحكو ادرصم



قواعد SBS لممارسة المهنة 2021 9

 

 

                 
    

                 

 

                    

                  

     

           

               

           

                 

              

                  

        

 

                

                  

 

 

                 

      

                 

              

     

 فيةلشفاا .4

 األذى واإلسـاءة 4.1

 دوق ً،امستفزو لللجد ًامثير SBS ىمحتو نيكو أن يمكن .يلتحدا تثير ًناحياأيوه ،ةمبتكر وادم نشرو ببث SBS ومقت
.للبعض ًمسيئا أو ًبغيضا عتبري ُ 

.سبةمنا يةحما بيراتد فيرتو مع اق،يسال ضمن ربرت أن يجب اءةواإلس األذى تسبب أن لمحتملا من لتيا وادمال ُ َّ 

 لمة وغيرها من المواد المؤذية في األخبار وقضايا الساعة وسواها منالعنف، واألحداث المؤ 4.1.1

 فّالمحتوى غير المصن

)لمسيئةا للغةا مثل( ةؤذيمنتكو أن حتملي لتياوادمال من هاغيرو عنيفة تيةصو وادمأوورص نشر أو بث رارق يستند ُ 
 نبجا ىإل ة،امعال لمصلحةا مةخد في نتكا إذا اوم ةاريباإلخ قيمتها كذل في بما ادة،ملل يةيرلتحرا هميةألا على

 .لةلمعقوا تهسياحساو لمحتملا رللجمهو سبةلمناا اةراعمال

.عنيفة نهاأ دلمجر مهاتقد أو ةمثير ورةصب لعنفا داثأح SBS متقد لن ّ 

 ّيمعد من SBS تطلب ،لمةمؤ داثأح تغطية دىل .ةاريباإلخ داثألحل فيها لغلمبااو ةلمثيرا لجةلمعاا SBS تتجنب
 .هميرتصو أو بلتهممقا أو عينمفجو صشخابأ الصاالت عند ًصاخصو ،سيةلحساا زامتال ىلمحتوا

 ً،عمليا ممكن هو ما ربقد .لحيةاتيالمحتوا من هاغيروةشرلمباا أو جلةلعاا ارباألخ ىمحتوو قيتبتو لتنبؤا يمكن ال
 .رللجمهو عةّقلمتوا كيبةلترااةراعممع ورصوال تيةلصواوادمالرختياا فيةالزمال يةلعناا SBS لتبذ

حينها يوف ئمةمال راتذيحت عةومر أو عنيفة تيةصو طعمقا أوً وراص يتضمن ذيال ىلمحتوا سبقت اء،ضتاالق عند َ ّ ٌ
 .لمةمؤ وادمال دونجي قد رلجمهوا رادأف بعض أنبيوصوت

 االنتحار 4.1.2

 على SBS صتحر .سيةلحساا من ليةعا ةدرجبهيرتصو يجب لكن ىلمحتوا في لهوتنا حمسمو وعوضم ارحتاالن

 هو اومقلسياااربتاالع في SBS خذتأ رق،طالفوص يتم ماعند .كبير بتفصيل قهطر ارهإظ أو ارحتاالن فوص تجنب

 ً.يايرتحر سبمنا

 تصنيف وجدولة المحتوى 4.1.3

 كذل في بما ل،وامعال من عةمجمو اربتاالع فيً ذةآخ،سبمنا بشكلً دوالجمىلمحتوانيكو أن SBS تضمن
.رللجمهو عةّقلمتوا كيبةلتراو ،ىلمحتوا وعون ة،دمخوال ،ةلمنصا ّ 

نقلها ادعوي نييولتلفزا للبث SBS اتدمخ عبر بثت لتيا مجاللبر يجيةولترا روضعوال SBS نيوتلفز جرامب تقييم يتم ُُ 
ِ  اتدمخ لتصنيف SBS منظا إن .نييولتلفزا للتصنيف SBS منظا جببمو SBS بلق من ،SBS On Demand على

 .1 لملحقا في دمحد نييولتلفزا لبثا
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 لتصنيفاننولقا ًفقاو،الماألف لتصنيف جيهيةلتوا ادئبمال امكأح جببمو ترنتاإلن على SBS ىمحتو مع مللتعاا يتم
ِ  )).لثمنوكو(1992 لبثا اتدمخونانقمن 7 لوللجد ًبقاط) (لثمنوكو(1995

 :لقسما ذاه جببمو للتصنيف يخضع ال )لصلةا ذات مجاللبر يجيةولترا روضعال كذل في بما( ليلتاا ىلمحتوا

 وادمال ذهه تقييم يتم .ضيةيالراجرامبوال ة،اعسال ياقضا جراموب ،)ارباألخ تامستجد كذل في بما( ةاريباإلخ جرامبال

 .4.1.1 لقسما عم شىيتما بما هانشرو بثهاو

 4.3 لقسما و 4.2 لقسما ع)راج ةفلتخم فينصت راءاتإلج ةياعمتاالج اتدمخوال ةايرعال نع اتالنواإلع اتايدعال عضخت
 .ي(والتال ىلع

 لتصنيفا تفئا

 :ليةلتاا لتصنيفاتفئا SBS متستخد

 (G) امع •

 (PG) لاأله جيهتو •

 (M) لغبا •

 )+MA15( نلغوبا دوناهشم •

 لتصنيفا زمور

للبث SBS اتدمخ على مجنالبراةدايب في سيظهر ضعري ذيال مجناللبر +MA15 أو ،M أو ،PG لتصنيفا زرم إن َُ 
 SBS On Demand. على مجنالبراتمامعلو من زءجوك ،نييولتلفزا

 لتصنيفا نصيحة

للبث SBS اتدمخ على مجنالبراةدايب في عطىست +MA15 أو M بتصنيف رارقل ئيسيةلرا ابباألس ولح لنصيحةا ُ 
 نصيحة يمتقد يتم قد ،ئيةستثناا االتح في SBS On Demand. على مجنالبراتمامعلو من زءجوك نييولتلفزا

 .مجنالبرا دءب قبل لتصنيفا

سمتت وادم على مجنالبراييحتو ماعند كوذل ،PG هأن على فمصن مجنالبر سبةمنا رىأخ نصيحة SBS فرتو قد ّّ 
 .نهاقعويتو ال قد عليهم اءياألوص أو رلصغاا الفاألط يالأه أن ،لمعقو بشكلو ،SBS تعتقد بحيث لعنفاو ةلقوبا

 جرامبللةيجرويتال روضعال ةدولج

 .لها صقةلمالا وأ بها لمحيطةا مجةلبرا ةدما تصنيف زوتتجا لن مجاللبر يجيةولترا ضولعرا

 مجناللبر يجيةولتراضولعرا لةوجد تتم ،مصنف غير مجناللبر يجيولتراضلعرا فيه ضعيو يلذاىلمحتوانيكو ماعند

 .منيةلزا للمنطقة ًفقاو
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 منيةلزا طقلمناا

 ًفقاو نييولتلفزا للبث SBS اتدمخ عبر مجاللبر يجيةولترا روضعوال نيةيولتلفزاجرامبال امع بشكل SBS تبث
 .1 لملحقا في ضحمو هو كما ،تصنيف فئة لكل ددةحمال منيةلزا للمنطقة

ىلمحتواةالءمم دىم تقييم ىإل اءياألوص أو يالاأله جيحتا ت،وق أي في PG فلمصناىلمحتوا رضع يمكن هأن بما ّ ّ
 .ةهدلمشاا اءنأث الفاألط على مهرافإش دىل

 .مجنالبرا لتصنيف منيةلزا لمنطقةا عن روجخ ألي جيهةو اببأس SBS دىلنتكو أن يجب

 منطقتها ارجخ تظهر أن ةخطير فيةثقا أو ،عيةجتماا أو ة،يالقأخ ياقضا ؤولسم شكل في لجتعا لتيا مجاللبر يمكن

 سبيل على تصنيف نصيحة شكل في ج،امرنبال ىمحتوو طبيعة ىإل ةحواض ارةإش فيرتو يتم أن طبشر ،منيةلزا

 .مجنالبراةدايب في كوذل ال،ثمال

 فيها ريختا لتيا ناكاألم كذل في بما ،لتصنيفها منيةلزا لمنطقةا ارجخ جرامبال بعض تلقي أو بث يتم أن يمكن

 .لمحليةا منطقتهم ارجخ لبثا ارةإش على للحصوا راداألف

 الدعاية والرعاية 4.2

.قميلرا المواإلع لبثبا صةلخاا تهاامنص عبر ةايرعال اتالنوإع اتايدعال تنشرو SBS تبث أن يمكن ّ 

في رةوافتميوه ة،ايرعوال يةعالدبا لمتعلقةا ئللمساا ولح جيهيةتو ادئبميرتطو SBS إدارة مجلس من طلبي ُ 
 .يرللتحر جيهيةلتوا SBS ادئبم

.دقيو أيكذل في بما ،تهاامنص على ةايرعال اتالنوإع اتايدعالعووض رختياا حق SBS ـل ودعي ّ 

 :يةعاللد ليلتاا يفلتعرا SBS تعتمدا

ة،دمخأو،جمنت ىإل،منه زءجأو،رلجمهواهنتباا تلفتوً،عينيا أوًيانقد ًبالمقا ئهااجر من SBS تتلقى ،لةمسأ َ 
 لكبذ ،شرمبا غير أو شرمبا بشكل ،صيةلتوا أو يجوللتر بةمحسو يقةبطر كسلو نهج أو ،منظمة أو ،شخص أو

.كلسلوا نهج أو لمنظمةاأو،لشخصاأوة،دمخال أو،جلمنتا َ 

 :ةايرعال النإلع ليلتاا يفلتعرا SBS تعتمدا

طبنشا جرووت SBS مع ةايرع قةعال ودوجبرلجمهواملُعوت ً،عينيا أوًيانقد ًبالمقا ئهااجر من SBS تتلقى ،لةمسأ ّْ 
.بيةيجاإ يقةبطر ةايرعالممقد كسلو نهج أو،منظمة أو،شخص أوة،دمخأو،جلمنت َّ 

 SBS. ىمحتو عن لةبسهو للتمييز بلةقا ةايرعال اتالنوإع اتايدعال نتكو أن يجب

 لمهنةا سةرمما دواعق في واردةال ةايدعال دقيو اربتاالع في SBS خذتأ،نييولتلفزا للبث SBS اتدمخىإل لنسبةبا
 بما ة،ايرعال اتالنوإع اتايدعال عووض قيتبتو تتعلق يتوال )2015 يسمبرد/األول ونانك 1) اريجتال نيولتلفزاعقطا في

.نةمعي تمنتجا تبفئا يتعلق ما كذل في ّ 
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ِ SBS بلق من نشرتأو بثت لتياةايرعال اتالنوإع اتايدعال .ةايرعال اتالنوإع اتايدعالىمحتو دواعقال ذهه تغطي ال ُُ 
 اتالنوإع اتايدعال ىبمحتو لمتعلقةا اوىكشال مع مللتعاا يتم .لصلةا ذات علقطاا ييرمعا مع فقاتتو أن يجب

 (Ad Standards). الناإلع علقطا يذاتال لتنظيما خطة اللخ من ةايرعال

 على ترويج الترجيحات واإلعالنات المتعلقة بالمراهنة والمقامرة خالل القيود المفروضة 4.2.1
 التغطية الرياضة المباشرة

 يواإلذاع نييولتلفزا للبث SBS اتدمخ

 :في واردةال امكاألح SBS تتبع

هنةالمربا لمتعلقةاتناعالإلاوتجيحاللتر يجولترادتقي لتيايرلتجاانيولتلفزاعقطا في لمهنةا سةرمما عداقو • ّ 
 دقيو :3 لمحلقا) نييولتلفزا للبث SBS اتدمخربعراشبملكشبلقُنيياضري دثح اللخ َث ُبتيتال رةامقموال
 آذار/ 30)راشبمياضري دثح اللخ َث ُبتيتال رةامقموال ةنراهمالبةقلعتمال اتالنواإلع اتحيرجتللجرويتال ىلع
 و؛))2018 ارسم

لتغطيةا في هنةالمراوةمرلمقااتجيحالتر يجولترادتقي لتياويرلتجاا يودالرا في لمهنةا سةرمما عداقو • ّ 
 في هنةالمراوةمرلمقااتجيحالتر يجولترا،9 مسق)ال SBS ةإذاع ربعثبال اتدمخيفةياضري داثألح رةاشبمال
 .))2018 ارسآذار/م 30)ةياضري داثألح رةاشبمال ةيطغتال

 SBS: على امكاألح ذهه تطبيق دافأه لأج من

؛SBS ىإل ارةإش اهأن ىلعرسفت أن بجي “خصةلرا حبصا” ىإل ارةإش أي • ّ َُّ 

.(“حظةمال” ع)راج SBS ـلل اريجت وقسىإل ارةإشاهأنىلعرسفت أن بجي “خصةلرا منطقة” ىإل ارةإش أي • ّ َُّ 
لةحا في فيالجغرا جيهلتوا بحسب ًحقاال ثبلت ظةلمحفواو لةلمسجا اتالناإلع يمتقد يمكن ال حيث أو ،طنيةلوا واقاألس ىإل لنسبةبا :حظةمال ّ َُ 

حلللسا لصيفيا قيتلتوا أو (AEST) ليااسترأل قيلشرا حلللسا اديعال قيتلتوا اسأس على منيةلزا لمنطقةا عتمدتي،اضريثلحد ةشرلمباا لتغطيةا ُ 
 ).ينطبق ما بحسب(AEDT) ( ليااسترأل قيلشرا

 .لمحليةا منطقتهم ارجخ لبثا ارةإش على للحصوا راداألف ريختا ماعند كذل في بما ،لمحليةا منيةلزا منطقتها ارجخ جرامبال بعض تلقي أو بث يتم أن يمكن

 يمرقال المإلعل SBS اتدمخ

على ىلمحتوا مةخد دزوم( لبثا اتدمخ نظمةأ جببمو ثلةمما نظمةأل قميلرا المإلعل SBS اتدمخ تخضع  ّ
 .2018)ترنتاإلن

 المعلومات االجتماعية 4.3

ّ ً ً الماإلع اتصنوم ا،هلةعابتال يواإلذاع يونزيفلتال ثبال اتدمخربعيانجمال ثبال توق نمادودحمادرق SBS روفت
تمالخداتناعالإ سمبافعريما هوو،للمجتمع يجيةوترداموو للمجتمع تمامعلو عن نعاللإل ،بها صةلخاا قميلرا ُ 
 (CSAs). عيةجتماالا

 عيةجتماالاتلمنظمااو،ليةاسترألا يةلخيراتللجمعيا عيةجتماالاتمالخداتناعالإل ًنيامجا بث قتو SBS تخصص

ة،ويربتأو ة،رييخأو ة،يافقثأو ة،ياعمتاجةعيبط ذات اتيالعفأو اتدمخلجرويتاللأجنمة،لصال ذات رىاألخ اتئيهوال
 .ةامعال ةحلصمال لأج نم رىأخ ةألسم أو دة،يفم أو 
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 ك:ذليفامبل،وامعالنمةوعمجماربتاالع يف SBS ذأختة،ياعمتاالج اتدمخال اتالنإعاارهيتاخ دىل

 ليااسترأتلمجتمعا صلالتواتجاحا تلبية في همتسا لكي ،صليينألانلسكااو فيلثقاادللتعد بث كهيئة هارود •

 ؛صليينألانلسكااتمجتمعاوتفالثقااةدلمتعدا

 ة؛ئيهال اتايوغ دافوأه عابط •

 ؛للهيئة ليلماا ضعلوا •

 .ةياعمتاالج اتدمخال اتالنإع وعوضم •

 :عيةجتماالاتمالخداتناعالإل هلةمؤ غير ليةلتاا ضيعالموا

ىإلودعي وعوضم أو ي،اسيسبصنملحرشمأو ياسيس زبحلجروي وعوضمكذليفامبةياسيسالعيواضمال •  ّ
 1 .ننولقاا في تغيير

منقساالابسبينأ لمحتملا من وألللجد ًامثير SBS رهبتعترآخ وعوضم وأي ةينديوال ةياعمتاالج عيواضمال • ُّ 
 .لمجتمعا في

.راشبمريغأو راشبملكشب واءسا،مردفحالصملأو ةاريجتةئيهلوةقبجروتيتال اتالناإلع •  ّ

 َّ ُ SBS. دجتهاا فقوًكليا دحديو،لبثا قتوفرالتو يخضع SBS اتدمخىلعةياعمتاالج اتدمخال اتالنإع عوض

 اتدمخال اتالنإع رشن أو ثبمتي أن ًاضأي نكمي .ةلصفنم اتالنإعكةياعمتاالج اتدمخال اتالنإع رشن أو ثب ادةعمتي

 ً.سبامنا SBS هاتر لما ًفقاو،ىلمحتوا ضمن تناعالكإ عيةجتماالا

 بحق SBS تحتفظ SBS. في يرلتحراةزاهون ليةستقالال عيةجتماالا اتدمخال اتالنإع عووض رختياا راراتق تخضع

.مةمقد دامو أي يلتعد َّ 

لمتعلقةا محكالأل ًفقاو نيةيولتلفزا SBS تماخد على بثت لتيا عيةجتماالاتمالخداتناعالإ ضعوو تصنيف يتم ُ 
 4.2. لقسما يف اتالناإلعب

 علقطا يذاتال لتنظيما خطة اللخ من عيةجتماالا اتدمخال اتالنإع ىبمحتو لمتعلقةا اوىكشال مع مللتعاا يتم
 .(Ad Standards) الناإلع

 تخصيص وقت للبث المجاني – االنتخابات واالستفتاءات 4.3.1

تخصيص يقطر عن عةلمتنوا ليااسترأ تلمجتمعا تاءستفتاالاو تبانتخاالا عن تمامعلو متقد نأ SBS لـ يمكن ّ 
 :لـ نيلمجاا للبث قتو

 ة؛واليال اتابختان أو ةيدرالف اتابختان اللخةلؤهمالةياسيسال زاباألح •

 .اءاتتفتاالس يف الم/كعن ـال االتح •

 .نتنترإلا على SBS قعمو عبر نيلمجاا لبثا قتو تخصيص لحو تمالمعلوافراتتو

 .ارهشن أو اهثب مت يتال وادمال يف واردةال آلراءل SBS عمد يعني ال نيلمجاا للبث قتو تخصيص

 4.3.1. يتم تناول مثل هذه المواد في القسم .1
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 رامتاالح .5

التحامل، العنصرية والتمييز 5.1 

ة،يسنجال ة،يناإلث ون،لال رق،عال اسأس ىلع ةوعمجم أو صخشأي ىلع لامحتال فواقم ةهواجم ىإل SBS تسعى ّ
عوضوال دي،سجال أو يلقعوال يسفنال رضمال ة،اقاإلع ن،ديال ر،معال ة،يسنجال ةويهال ي،سنجال ه  ّوجتال س،نجال

 .ينهمال أو ريأالس أو ياعمتاالج

، تتجن اربتاالع في ذةآخلتمييزاو مللتحاا وحوضب يشجع أو ع،م محيتسا أو ن،ع ضىيتغا ذيال ىلمحتوا SBS ب ّ
غير دامختاالس أونة، معي ئصخصا على رلمبرا غير كيزلترا تجنب كذل يشمل .ادةمال يمتقد فيه يتم ذيال قلسياا ّ

، قبطر كذل في بما ئللمساا هبهذ تتعلق ياقضا ولح قشةمنا يمتقد من SBS يمنع ال ذاه .لنمطيةا لباللقو رلمبرا
 .رةاخس أو ةزازيفتاس نتكو قد

ىمحتو تنشر أو تبث أن SBS لـ يمكن .ينةمتباًقيماو وراتصت لمختلفةا فيةلثقاا تعالمجموا دىل أن SBS دركت
 .قلسيابا ررةبوم يرلتحربا صلة ذات نتكو ماعند لةلمقبوا فيةلثقاا اآلراء شرمبا بشكل ىيتحد

التعريف الذاتي 5.2 

 .نفسهمأ عن يفلتعرا في لحقا رادواألف تعالمجموا لمختلف أنب SBS تقر

 .عةجما أو دلفر يذاتال يفلتعرا متستخد أن SBS لـ يمكن

 فيةثقا عةمجمو مهاتستخد يةرحتقاا تلمصطلحا رلمبرا غير دامختاالس تتجنبو نلحسباا في قلسياا SBS خذتأ

 .رىأخ عةمجمو صفلو

عةلمجموا يةبهو رافتاالع وىس اتيداعت أي عليه تبتتر ال كذل إنف اء،ضتاالق عند يذاتال يفلتعرا SBS تقبل فيما ّ
.سيةسيا أو يخيةرتا مزاعمأيبًارافتاع ليس ووه ي،رالتاألس لمجتمعا ضمن ّ

ًولغوياًالمحتوى المتنوع ثقافيا 5.3 

، متهاخد يوف تهاماخد يمتقد دىل يةنكليزإلا غير تبلغا ىمحتو تنشرو ة،اششال على جمتترو ث،بوت SBS تنتج
. ًيالغو عةلمتنوا ليااسترأ تلمجتمعا

ةاديصتواالق نيةلمداو عيةجتماالا كةرلمشاا من يةنكليزالا غير لغة نيتكلمو نذيال اصخاألش اتدمخال ذهه نّ  تمك

 لمنتجا ىلمحتوا .مختلفة تبلغا ةيرالتاألس تمالمعلواو فيهلتراو ارباألخ فيرتو اللخ من ي،رالتاألس لمجتمعا في

يضاأ هفيرتو يمكن نة .يةنكليزإلا للغةباً معي فيةثقا أو يةلغو تلمجتمعا ّ

 ي،اعمتاالج طرابتال ىرعوي ة،غلوال فيةلثقاا يةلهوا يرتطوو ةراريمتاس تللغاا من عةمجمو في SBS ىمحتو عميد

 .ليااسترأ في تفالثقاا عبر هملتفاا ززعوي

من عةمجمو ولح رامتاالح على مائوق محمتسا بشكل اآلراء ادلبت SBS تنتجه ذيال يللغوا ىلمحتوا ل ّيسه
من ةعواس عةمجمو عن لحرا لتعبيرا SBS تشجع .رىأخ من كثرأ ما عةجما نظر تجهالو SBS ج ّروت لن .يالقضاا

 .لللجد ةمثير اآلراء تلك رعتباا يمكن ماعند كذل في بما واآلراء، رظنال اتهوج
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 .جرامبال روافتطبشر ورس،ت مضيق زرج انكوس يجينيينبرلأل يللغواعلتنواهامحتو في يعكس أن ىإل NITV فيهد
 صليينألانلسكاارجمهو مع ةشرمبا ثيتحد أن NITV لـ يمكن ة،اعسال ياقضاو ارباألخ كذل في بما ه،جرامب كل في

 .صليينألانلسكااتلغا من هاغيرو ولريكال لغةو،ميةلعاا يجينيةبرألا يةنكليزالاًمامستخد

 ثقافات السكان األصليين 5.4

 تلك عبر علتنوبا تقرو ،صليينألا نلسكاا تلمجتمعا ةيروحوال فيةلثقااو عيةجتماالا هةالنزبا SBS فتعتر

 .اهلوداخ تلمجتمعاا

 .لييناسترألا جميع بين يخهمرتاو فهمرمعاو صليينألانلسكااتفاثقا رامتواح فهم تسهيلوجرويتىإل SBS فتهد

 .صليينألا نلسكاا يالقضا الماإلع لائوس ضبعر تحيط لتيا فيةلثقاا يالقضاا إزاء سةحسا SBS نستكو

 األبريجينيون وسكان جزر مضيق تورس 5.4.1

 فتهاثقاو ليااسترأخاريت في ورست مضيق زرج انكوس يجينيينبرلأل دةريفوال صةلخاا نةلمكابا SBS فتعتر

 .صليينألا لييناسترألانلسكاا ليدتقاو اتغول تفاثقا على ظلحفاا هميةبأو،مجتمعهاو

يالقضاا لجتعاو ورس،ت مضيق زرج انكوس يجينيينبرألا لجميع ةرلمتغياو عةلمتنوا اتاجحال يلبي ىمحتو SBS فرتو ّ 
 نلسكاا كةرمشا من درق قصىأ لتحقيق دةاهج SBS تسعى .صليينألا لييناسترألا نللسكا لمهمةا ةصرلمعاا
 .ىلمحتوا ذاه مثل اجتإن بوانج كل في صليينألا لييناسترألا

 نلسكابا صةلخاا اتغلوال فيةلثقاا ليدلتقااو تسياللحسا سبلمناا اربتاالع الءإي ،هاامحتو عبر ،SBS تضمن
 .صليينألا لييناسترألا

 ًروتوكوالت األبريجينيين وسكان جزر مضيق تورس والمحتوى المالئم ثقافياب 5.4.2

 .هنشر أو بثه أو جهنتاإ يتم ىمحتو أي في ورست مضيق زرج انكوس يجينيينبرلأل فيةلثقاا اتارسممال اةراعم يجب

ةكبير هميةأ SBS ليتو ،صليينألا نللسكا لمخصصةا طنيةلوا ةيرالتاألس نيولتلفزا مةلخد اطنمو بصفتها ً 
 .ورست مضيق زرج انكوس يجينيينبرلأل فيةلثقاا والتوكروتبلل

 تعمل ن،كأم حيثماو ،صليينألا نللسكا فيةلثقاا اتارسمموال والتوكروتبوال ليدلتقااو تالمعتقدا SBS متحتر

 .سبةلمناا اتاألذون على لللحصو

 أن لمحتملا من تمصطلحا يتضمن ىمحتو نشر أو بث سيتم انك إذا ما يدتحد دىلًيايرتحرً اداهتاج SBS ارسمت

 روفظوال قلسياا اربتاالع في SBS خذتأ .ٍ داع بال عليهم ًسلبا تنعكس أو خطير بشكل صليينألا نللسكا ءتسي

 .هنشر أو ىلمحتوا بث فيها سيتم لتيا
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 اجتاإلن والتوكروتب

 ّ الماألف اجتإلن جيهيةلتوا ادئبموال ولوكروتبال :رباألك رلمنظوا” ىإل وعرجال ىلمحتوايمعد من SBS تطلب
 ّ “لةلمكما جيهيةلتوا ادئبمال :رباألك رلمنظوا“و “ورست مضيق زرج انكوس يجينيينبرألا تلمجتمعا نيولتلفزاو
ىلمحتوايمعد جةحا ىإل رباألك رلمنظوا يشير .جهنتاإأوىلمحتوا دادإع دىلكوذل ،)رباألك رلمنظوبا ًمعا انروفعمال( ّ 
 :ىلإ

 ن؛ييلاألص نييرالتاألس انكسال ولحمهبةاصخال ةيطمنال مهوراتصوت مهداتقتعوم م،هالتامحت ديحوت إدراك •

 ن؛ييلاألص ريغ انكسال رةظن نع فلتخت نييلاألص انكسال اايضق ىإل نييلاألص انكسال رةظن أن إدراك •

 كئأولًاوصصخن،ييلاألص نييرالتاألس انكسالب اصخال وىتحمال دادإعيفنييلاألص نييرالتاألس انكسال راكإش •
 ؛ىلمحتواعضومو نيشكلو ينلذا

 لمعنيينا صليينألانلسكااغبالإ لكذ في بما ،قصدو حةابصر صليينألا لييناسترألانلسكاا مع تقاتفاا عقد •

 ؛مستقلة نيةنوقا ةرستشاا على للحصوا في حقهمو حةمقتر تقاتفاايأ قبابعو

 و وى؛تحمالعيواضمىإلةافاإلضبن،ييلاألص نييرالتاألس انكسللةيافقثال اتكلتمموال ياألراض رامتاح •

 اءنوأث لبقنيينعمال اصخاألش عم وااوضفتوي وااركشي وأن نييلاألص نييرالتاألس انكسال اتافقث واراعي أن •

 .وىتحمال دادإع

 صليينألانلسكاا من فينلمتواصشخاألا تمثيل

 والتوكروتبال كذل في بما ورس،ت مضيق زرج انكوس يجينيينبرألا دىل دادحوال زنحال تساربمما تقرو SBS متحتر

 .صليينألا نلسكاا من فينلمتوا اصخاألش بتمثيل لمتعلقةا

هأن تقر SBS أن اّلإ .والتوكروتبال ذهه مثل قتطب حيث صليينألانلسكاارلجمهو سبةمنا راتذيحت SBS متقد َّ 
 اتارسمموال والتوكروتبلل الثتاالمً امدائ لممكنا من نيكو ال قد ،صليينألا نلسكاا تمجتمعا تعقيدو عتنو بسبب

 ً.امدائ ًسبامنا فينمتو صشخابأ لمتعلقايرلتحذانيكو الدوق،لصلةا ذات

يمعد من SBS تطلب .ةدمحد بمنطقة صةخا هي ورست مضيق زرج انكوس يجينيينبرألا دىل زنحال سطقو ّّ 
ًيثاحد فينمتو ًصاشخاأليمث أو ريصو ىمحتو دادإع أو يمتقد دىلاهزامتوال لمحليةاسلطقوا من لتحققاىلمحتوا ّّ 

 تلتسجيالا أو تللقطاا أو ورصال قبل مسبق يرتحذ ضعيو اء،ضتاالق عند .ورست مضيق زرجنسكا أو يجينيينبرألا من
 .صليينألا لييناسترألا نلسكاا من فينللمتو تيةلصوا
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 الخصوصية 5.5

 .صيةلخصوا في راداألف قحقو SBS متحتر

 عةمجمو تعكس أن يوف مةلعاا لمصلحةبا لمتعلقةا ئللمساا تغطية في SBS اتبواجبقلحقوا ذههةوازنم تتم

 .راتبخال من عةمتنو

 دون من ما شخص صيةخصو في التدختال نتكو قد ة،امعال لمصلحةبا لمتعلقةا ئللمساا تغطية لأج من

 .روفظال بعض في ررةبم فقتهامو

 ًخالتد يشكل ال امع بشكل وادمال تلك نقل إنف،لعلنا في وادم تسجيل تم إذا نهبأ راضتاالف اسأس على SBS تعمل
 .شخص أي صيةخصو في

 .SBS في صيةلخصوا سةلسيا ضعةخا هيو ئيةاجرإضاغرأل لشخصيةاتمالمعلوا SBS تجمع :حظةمال

. 
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 ىولشكااو تلتعليقاا ،تحظالمالا .6

رلجمهواتحظامال .لنقداأو راءإلطل نتكا واءس،تهاامنص أو هاامحتو نبشأ رلجمهواتحظامال كل SBS نتثم ّّ 
 تعمليا ولحهوآرائ لمجتمعا اتاجح على رفعتوال رلجمهوا مع SBS عللتفا مهمة يقةطر ماواهكوش تهمتعليقاو

 .يةيرلتحرا SBS اتدموخ

.يةجد بكل تهاامنصوهاامحتو نبشأ اوىكشال SBS خذتأ ّ 

دبنو دأح نتهكتا SBS أن عيتديتوال 6.2 لقسما جببمو مةلمقداىلشكوا في لتحقيقاييجر • ّ 
ِ  في لمحققا بلق من مستقل بشكل اهوإدارت بها لتحقيقا يتمو ،لمهنةا سةرلمما SBS دواعق

 SBS. دىل اوىكشال

ِ  تقالعالبا اصخال SBS قسم بلق من رىاألخ ئللمساا ولح مةلعاا اوىكشوال تلتعليقااو تحظالمالا إدارة تتم •
 .رلجمهوامع

.لها بعةلتاا عيجتماالالواصتال لائوس تامنص عبر يمهاتقد يتم اوىكش أو تتعليقا على ًسميارًردا SBS متقد لن ّ 

 :نتكو اوىكش أو تحظامال أو تتعليقا على SBS ردت لن

 أو؛نية بحسن مةمقد غير ،يةكيد ،فهةتا •

 .مهينة أو مسيئة •

 المالحظات، التعليقات والشكاوى العامة 6.1

.هنا SBS لـبا الصاالت يقطر عن تهاامنصو SBS ىمحتو ولح مةلعاا اوىكشوال اتظ الحموال تلتعليقاا يمتقد يمكن ّ 

سبلمناا ظفلمواأو يقلفراىإل نةمعي ةعدمسا أوًمفصالً ردا تتطلب لتياتحظالمالاأوتلتعليقااةالإح تتم قد ّ 
 SBS. لداخ

 على ردوال لتحقيقبا لبةمطا ليست SBS.سبلمناا بيرلتدا يدلتحد لمعنيا يقلفراىإل مةلعاا اوىكشال ةالإح تتم

 .ارةثمال اوفخمال لجةلمعا لةمعقوً وداهج SBS لتبذ ،خطية ىشكو تلقي دىل .اوىكشال ذهه

 كما راألم مع ملتتعاوف،اتهال عبر مةلمقدا اوىكشال أوتحظالمالا أوتلتعليقاا على ًخطياً رداَ ادةع SBS متقد ال

 ً.سبامنا راهت

 الشكاوى المتعلقة بالقواعد حول محتوى تم بثه أو نشره 6.2

ريجوي د،واعقال امكأح دأح نتهكتا SBS أن عيتد لتياىلشكوا إدارة SBS دىل اوىكشال في لمحققا لىيتو ّ 
 .عدالقوبا متعلقة ىوكشكا تحظالمالا مع مللتعااييجر لن .مستقل بشكل فيها لتحقيقا

 SBS. امسأق كل عن مستقل ووه رة،اشبميلتنفيذا يرلمداىإل رهاريقت SBS دىل اوىكشال في لمحققا فعير

.عدالقوبا متعلقة اوىكش عتبرت ال هنشر أو ىلمحتوا بث قبل تلقيها يتم لتيا اوىكشال ُ 



قواعد SBS لممارسة المهنة 2021 19

                  

       

                 

  

 

             

 

 

 

    

 

            

                 

 

     

               

     

                

           

 

                

         

               

         

        

     

 غير تهيئا من أو ا،يرالتأس في مقيمين غير اصخأش من مةلمقدا اوىكشال في لتحقيقبا مةملز غير SBS إن

 .لينمجهو من مةلمقدا اوىكشال في SBS تحقق لن .ليةاسترأ

 طبيعة على تحقيق أي فستئناا يعتمد .نيةنوقا راءاتإج وعوضم ،تصبح أو ون،كت ىشكو أي في لتحقيقا SBS قّتعل

 .ئجهانتاو نيةنولقاا راءاتاإلج

 كيف يمكن التقدم بشكوى متعلقة بالقواعد 6.2.1

 .هنا SBS لـبا الصاالت يقطر عن SBS ىمحتو ولح عدالقوبا متعلقة ىشكو يمتقد يمكن

 :ىإل جتحتا

 ادي؛عال دكريوب يرونتكاإلل دكريب واننعريوفوت ماالسبكسفننعفريعتال •

 ه؛راءتق أو هاعمس أو هدتاهشمخاريوت ك،قلقريثي ذيال وىتحمال دديحت •

أو ة،ياإلذاع أو ةيونزيفلتال SBS اةنقماس ً،الثم .اهاللخنمهدتاهشأو هرأتقأو وىتحمالتعمسيتالةصنمالرذك •  ّ
 ي؛رونتكاإلل عوقمال أو تاسودكبال أو ة،يمرقالةدمخال

 و ه؛نموكشت وىتحمال نمبانج أي رحش •

 .ىلمحتوا عليها ينطبق لتيا عدالقواههذ مقساأوأ قسم يدتحد ،مكنأاذإ •

ِ  صيتهخصو أن يعتبر ذيال لشخصا لحلصا أو بلق من فقط لكن ،صيةلخصوبا تتعلق ىوبشكا ملتقدا ًيضاأ يمكن

.هكتنتا قد ُ 

 يةنكليزإلا غير تبلغا عدالقوبا لمتعلقةا ىولشكاا

 .جمةلترا تلك على تعتمدو يةنكليزإلا ىإل جمتهابتر SBS متقو ،يةنكليزإلا غير بلغة ىشكو SBS تلقت إذا

 عدالقوبا متعلقة ىشكو يملتقد منيةلزا تالفترا

 ي،اإلذاع أو نييولتلفزا لبثاخاريت من عيابأس (4)ةعأرب نغضو في عدالقوبا لمتعلقةا اوىكشال SBS تستلم أن يجب

 .قميلرا المإلعل SBS مةخد عبر ىاألول ةللمر ىلمحتواروافتخاريت من أو

 السرية 6.2.2

هو كما لمعنيينا SBS ظفيلمو فقط عنها كشفيو وى،كشال ممقد يةهو يةبسر SBS تحتفظ ام،ع بشكل ُ 
ِ  SBS. دىل اوىكشال في لمحققا بلق من لتحقيقاضلغر بمطلو

 :إذا اّلإ ً،علنا لمشتكينا راداألف يةهو عن تفصح نول عدالقوبا لمتعلقةا اوىكشال ميمقد يةسر SBS متحتر

 ون؛انقال جببمو كذل تفعل أن SBS من ًبامطلو انك •

ِ  أو وى؛كشالممقد بلق من علنية ىلشكوا صبحتأ •

 .امعال رأيلل فةومعر ىلشكوا نتكا •
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 كيف تتعامل SBS مع الشكاوى المتعلقة بالقواعد 6.2.3

 ييرمعا فيتستو نتكا إذا ما يدتحد لأج من SBS دىل اوىكشال في لمحققا هايتلقا لتيا اوىكشال تقييم يتم

 .عدالقوبا لمتعلقةا اوىكشال

 يدلبرباًخطياً ردا SBS دىل اوىكشال في لمحققا سلير د،واعقالب متعلقة ىشكو نهاأ على ما ىشكو تقييم دبمجر

 :لأج من ىلشكواممقد ىإليرونتكاإلل

• 

• 

• 

• 

 وى؛كشال مستالبا راراإلق

 ر؛األم في سيحقق SBS دىل اوىكشال في لمحققا أنبىلشكواممقد الغإب

 و وى؛كشال على دللر ييرتقد منيزارإط فيرتو

 هيئة عبر جيةرخا جعةامر على لللحصو لسعيا نهمكابإ أنبك،ذل ينطبق حيثما وى،كشالممقد ارعإش

 (ACMA). ةيرالتاألس المواإلع االتصاالت

زءج جمتري أو مللكابا جمتري أنب يةنكليزإلا غير بلغة هنشر أو بثه تم مجنالبر جةحا كهنا نتكو قد االت،حال بعض في ُُ 
 .خيرلتأا بعض ىإل كذل ؤديي قد .منه

 ىولشكاا لجنة

 لجنة ىإل عدالقوبا متعلقة ىشكو لةحابإ لمعنيا SBS قسم يرمد أو SBS دىل اوىكشال في لمحققاميقو قد

 من تصياتو وأي عدالقوبا لمتعلقةاىلشكوا جعةابمر اوىكشال لجنة متقو .ةدراسالمن يدلمز SBS في اوىكشال
 .فضهار أو ىلشكوبا راراإلق ولح مستقل رارق اذخوات ،SBS دىل اوىكشال في لمحققا بلقِ

 .هادجتهاال ًفقاو لنفسها تمالمعلوا فيرتو كيفية اوىكشال لجنة رتقر

،SBS دىل ىلمحتوا دراءوم ،SBS دىل اوىكشال في لمحققاو ئيسار( يلتنفيذا يرلمدا من اوىكشال لجنة لفتتأ (ً، 
 ).رآلخ توق من ئمةلقاا ثلةلمماا صبلمنااأو( سسةلمؤا ؤونش قسم رديوم

 عدالقوبا لمتعلقةا ىولشكاا على دودلرا

 ًمايو 30 اللخ وىكشال دمقمىإليرونتكاإلل دريبالربعيطخرد يمتقد ىإل SBS دىل اوىكشال في لمحققا يسعى
 .(جمةللتر جةلحاا عن جملناا خيرلتأا هنرهوو)ًمايو 60 اللخكذلب ومقي أن بجي الح أي يوف وى،كشال المتاسنم

 ً.مايو 60 للـ ئيلنهاا عدلموا يدتمد يرتبر يمكن ،ئيةستثناا روفظ في

 .خيرلتأا اببوأس يدلجدا منيلزا دولجالبىلشكواممقد الغإب يتم

 :بـ ىلشكواممقد ارعإش يتم

• 

• 

• 

 د؛واعقالب لمتعلقةاىلشكوبا راراإلق تم قد انك إذا ما

 و؛SBS رارق اببأس

 SBS. رد عنً ايراض يكن لم إذا ACMA ىإل راألم ةالإح في حقه ك،ذل ينطبق حيثما
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 بها راقرإلا تم لتياو عدالقوبا لمتعقلةاىولشكاا على SBS رد 

 :كذل في بما ا،م راءإج اذخات ا،ادههتالج ًفقاو،SBS لـ يمكن د،واعقالب متعلقة ىبشكو راراإلق تم إذا

• 

• 

• 

• 

 اك؛هتان لبحصو رافتاالع

 ذار؛تاالع

 أو ؛مصححة تمامعلو نشر أو بث

 .ذارتاع أوعراجتأو تصحيح نشر أو بث

 ACMA اإلحالة إلى 6.2.4

 :اوىكشال مومقد

• 

• 

 تم لتيا منيةلزاةلفترالخال ،ئيةستثناافوظر في وأ،ىلشكوبا ملتقدا بعد ًمايو 60 اللخًردا ايستلمو لم نذيال
 أو ا؛هبمارهعإش

 ؛سبمنا غير نهويعتبرو ليهاإرلمشااةلفترا اللخًردا استلموا ينذال

 ).لثمنوكو)1992 ثبال اتدمخ ونانقنم 150 لقسما جببمو ،ACMA ـل وىكش يمتقد يمكنهم

 اهالإرس عيدأ مةبخد تتعلق نتكا إذا اّلإ قميلرا المإلعل SBS اتدمخىمحتو نبشأ اوىكش مع ACMA ملتتعا ال
 .ياإلذاع أو نييولتلفزا لبثا عبر

 الشكاوى حول محتوى غير قانوني ومسيء على خدمات SBS لإلعالم الرقمي

نينوقا غير ىمحتو ولح اوىكش في يحقق أن eSafety Commissioner نيةولكترإلا مةلسالا ضلمفو يمكن ّ 
 ).نييولتلفزا أو ياإلذاع لبثا عبر اهالإرس دلمعاا اتدمخال ءستثنابا( قميلرا المإلعل SBS اتدمخ على يءسوم

6.2.5 
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 تلمصطلحاا .7

ACMA ةيرالتاألس المواإلع االتصاالت هيئة تعني. 

،جمنت ىإل،منه زءج أو،رلجمهواهنتباا تلفتوً،عينيا أوًيانقد ًبالمقا ئهااجر من SBS تتلقى لةمسأ تعني ةايدعال َ 
 ،شرمبا غير أو شرمبا بشكل ،صيةلتواأو يجوللتر بةمحسو يقةبطر كسلو نهج أو،منظمة أو،شخص أوة،دمخأو

 .)4.2 مسق)ال كلسلوا نهج أو لمنظمةاأو،لشخصاأوة،دمخال أو،َجلمنتا لكبذ

Ad Standards الناإلع علقطا يذاتال لتنظيما ملنظا اوىكشال حل عملية يرتد لتيا عيةلصناا لهيئةا تعني 

 .ليااسترأ في

 .SBS ونانق نم 3 لقسما في واردال نفسه لمعنىا لها لبثامةخد

 .لمهنةا سةرلمما SBS دواعق تعني دواعقال

تم ىمحتو في لمهنةا سةرلمما SBS دواعق نتهكتا SBS أن عيتدىشكو تعني عدالقوبا لمتعلقةا ىلشكوا ّ 
 .)6.2 مسق)ال SBS ِبلق من هنشر أو بثه

 .نصية أو ئيةمر وادم،يوفيد ،تيةصو وادم يعني ىلمحتوا

CSA 4.3 مسق)ال للمجتمع يجيةوتر وادوم عيةجتماا تمالمعلو اتالنإع يعني(. 

 .SBS ونانق من 3A لقسما في واردال نفسه لمعنىا لها يمرقال الماإلع ةدمخ

 .ليااسترأل بعةلتاا ورست مضيق زرج انكوس يجينيينبرألاىإل تشير ونيلاألص ونيرالتاألس انكسال

 .SBS ونانق من 3A لقسما في واردال نفسه لمعنىا له يلتنفيذا يرلمدا

NITV صليينألا نللسكا طنيلوا نيولتلفزا يعني. 

 ث،الثفلطر قميلرا الماإلع اتدمخ علىو قميلرا المإلعل SBS اتدمخ على رمنشو ىمحتو يعني نتنترإلاىمحتو

 عواقم على وراتشنوم ،SBS تاسودكوب،SBS تتطبيقاو ي،رونتكاإلل SBS عوقوم ،SBS On Demand كذل في بما
 SBS. لـ بعةلتاا عيجتماالالواصتال

SBS ونانق جببمو تعمل يوه اص،خال لبثا مةخد سسةمؤ تعني SBS، تشملو .NITV 

 ).لثمنوكو(1991 اصخال ثبال ةدمخ ونانق يعني SBS ونانق

 دراءوم ،SBS دىل اوىكشال في لمحققاو ،يلتنفيذا يرلمدا من لفةمؤ لجنة تعني SBS في ىولشكاا لجنة

 .)6.2.3 مسق)ال رآلخ توق من ئمةلقاا ثلةلمماا صبلمنااأو سسةلمؤا ؤونش قسم رديوم،SBS دىل ىلمحتوا

 من رآخ بشكل عليه للحصوا أو اؤه،نتاق يتم أو ،جهنتابإ لتكليفا أو ه،اجتإن يتم ذيال ىلمحتوا يعني SBS ىمحتو

.)2.1 مسق)ال هايرتحر على رافاإلش SBS لىتتو يتوال SBS تامنص على لنشرا أو لبثاضلغر SBS ِبلق ّ 

 رديوم ،يقلتسوا يرمد ة،اعسال ياقضاو ارباألخ يرمد وي،غلوال تيلصواىلمحتوا يرمد يعني SBS وىتحم دراءم
 .)6.2.3 مسق)ال رآلخ توق من ئمةلقاا ثلةلمماا صبلمناا أو ت،رنتواإلن نيولتلفزاىمحتو
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اتدموخ اتابسوحي،مرقال المإلعل SBS اتدموخ ي،واإلذاع نييولتلفزا للبث SBS اتدمخ تشمل SBS تامنص ّ 
SBS 2.1 مسق)ال لثثا رفطتاّمنص على(. 

ةايرع قةعال ودوجبرلجمهواملعوت ً،عينيا أوًيانقد بالمقا ئهااجر من SBS تتلقى لةمسأ يعني ةايرعال النإع ً ُْ 
بيةيجاإ يقةبطر ةايرعالممقد كسلو نهج أو،منظمة أو،شخص أوة،دمخأو،جلمنت طبنشا جرووت SBS مع َّ ّ 
 .)4.2 مسق)ال

WorldWatch هاتنشر أو تبثها لتيا ةيدولال عةلساا ياقضاو ارباألخ راتشن عةمجمو تعني SBS جببمو 

 .3.3.2 لقسما
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 1 لملحقا

 لتصنيف خدمات البث التلفزيوني SBS نظام
 روتيبمكال ابعوأل الماألف لتصنيف جيهيةلتوا ادئبمال” من نيةيولتلفزا جرامبال لتصنيف SBS منظا دادإعتم

 ).لثمنوكو)1995 ر(وتيبمكال ابعوأل المأف ات،وعبط)مفينصتال ونانقبوجمب ادرةصال “(2005)

 نيكو قد ا،مقسيا فيلمقبو غيرو سبمنا غير هو ما .قلسياا هو ليةلتاا تلتصنيفاا تطبيق في جيهيلتوا ألمبدا
 من رضغال اج،تإلنل لتثقيفيةا أو لفنيةا ةلميزا :اربتاالع في خذتؤ لتيالوامعال تشمل .رآخقسيا في ًالمقبووًسبامنا

 .فلمستهدارلجمهواو،لجةلمعاا،هميتهاأو ادةمال وةق را،يامكال عمل رة،بنال ،لتسلسلا

لةوبجد SBS متقو .يلتعد بال جرامبال بثت أن هو جرامبالةزاهن على ظلحفاا يمكنه ما فضلأ أنب SBS تعتقد ُ 
.نةمعي اتأوق في لبثها أو ،للبث متهاءمال نلضما ،SBS تصنيف تلفئا ًفقاو يلهاتعد ر،األم زمل إذا أو، جرامبال ّ 

.للغةا دامختواس ري،عوال لجنساوف،نعوال ،فةللثقا ًصاخا ًهانتباا SBS في لتصنيفا منظا لييو ُ 

 الثقافة

 تفاثقا كذل في بما ،عةمتنو تفاثقا SBS تعكس ات،افقثوال تللغاا ةدمتعد ميةعالإ مةكخد ادوره أداء دىل
 .ورست مضيق زرج انكوس يجينيينبرألا تمجتمعا

ذات لتصنيفا صرعنا SBS رتفس .مجنابر لكل فيلثقااقلسيابا SBS فةمعر على ءبنا جرامبال SBS فتصن ًّ ّ 
 لقيما تعكس أن على تهارقد من لحدا أو رللجمهو سبةلمناا فيةلثقاا تمالمعلوا يمتقد يعيق ال شكل في لصلةا

 .عةلمتنوا فيةلثقاا

 العنف

 لبعض لنسبةبا هأن SBS دركت .ليةوبمسؤ معه مللتعاا يجب ميةليواةلحياا من زءج لعنفا أنب SBS تقر

 ال .اجواإلزع لضيقبا لتسببا على دةريف درةق له لنفسياو يلجسدا لعنفا يرتصو إنف ال،فاألط ًصاخصو اص،خاألش
.رمبر دون من لعنفا SBS ضتعر ّ 

 :كذل في بما ار،بتاالع في لوامعال من عةمجمو خذتؤ ،لعنفا يتضمن مجنابر ىمحتو تقييم دىل

 وح؛وضالةدرج •

 ة؛دمصال أو قيضال أو ر،ذعال داثإح وحنليمال •

 وة؛الرسالىإلةبسنالب ولدلمال •

 .عيةجتماالا هميةألا •

على SBS قوافوت ي،درامال لتقليدا في ًياقو ًنامكو لعنفا انك لمالطا .نيةمتأ ةدراس ادرامال في لعنفا رضع يتطلب ّ 
.لمجتمعا عن يةهرجو نقطة رازإلب لعنفا ونرجخموال ابتكال فيها ميستخد االتح كهنا أن ّ 



قواعد SBS لممارسة المهنة 2021 25

                 

              
      

 

      

            

       

              

         

                

   

                 

                    

       

                

                  

            

              

    

 

    

 الجنس والعري

 :كذل في بما ل،وامعال من ددع اربتاالع في خذيؤ ري،عال أو لجنسا يتضمن ذيال مجنالبراىمحتو تقييم دىل

 تحظى ال لتيا لجنسيةا نشطةألا لجةمعا ًصاخصو ،عضولمواو هدلمشاا لجةمعا فيها تتم لتيا ليةولمسؤا •
 ؛ينصرلقابا يتعلق جنسي طنشا يأو،فينلطرا ضىبر

 و وح؛وضالةدرج •

 .ككل مجنالبراقسيا في هدلمشاا ثيرتأ •

 اللغة

 .جرامبال تصنيف دىل دةائسال عيةجتماالا ييرلمعااو لفظةا للغةا دامختاس اربتاالع في SBS خذتأ

 فئات التصنيف

G عام – 

 .توق أي في G لمصنفةاجرامبال رضع يمكن

 .همدبمفر الفاألط هاهدليشا سبةمنا ة،درسموال نةلحضاا سن في لطفالأل مصممة جرامب تتضمن لتيا ،G جرامب

 ً.سنا كبرأ الفألط كثرأ سبةمنا G جرامب بعض نتكو قد

 أو اتوعوضم على يتحتو G جرامب بعض .مجنالبربا نسيستمتعو الفاألط أن ىإل رورةضالب G لتصنيفا يشير ال

 .الفاألط تهم ال قصص

 صبحر نيكو لتصنيفا صرعنا من هاغيرو اتوعوضمال مع مللتعاا إنف ال، أملطفالأل ًمخصصا مجنالبرا انك واءس
 .ذروح

انك إذا ،جنسي قسيا في ريعال يرتصو مثل ،فيةثقا أو فنية تقاسيا في لتصنيفا صرعنا مع مللتعابا سمحي قد ُ 
 ً.داجلمعتد ثيرتأ وذا ،قلسياباًررابوم ً،ذراح مللتعاا

سمحيال .اجد ًالمعتد هثيرتأنيكو وأن ،قلسياباارربوم ً،ذراح اتوعوضمال مع مللتعاانيكو أن يجب :اتوعوضمال ً ًُ 
 ذاه لمثل يرتصو أي يشجع اّلأ يجب .قلسياا هاريبر لتيا روفظال تلك في اّلإ للتقليد لابوق خطير كسلو ضبعر

.اجد خفيف برع فيها أو للطبيعة ةارقخ اتوعوضم تشمل قد .لخطيرا لتقليدا على كلسلوا ً 

 :يجب لكن ً،داج ذرح بشكل ،لجنسيا لعنفاكذل في بما ،لعنفاىإل لتلميحا يمكن :لعنفا

 ؛خفيفة تهنبر نتكو نأ •

 ود؛يوعال أو دديهتالنمفيفخعابطهل ونكي أن •

.رمبر غير نيكو ّالأ • ّ 
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 :لجنسياطلنشاا على يجب :لجنسا

 وً؛داجذرحلكشبةيظفلأو ةيرئم اراتإشيفهبىوحي أن •

 ّرمبر غير نيكو ّالأ •
 :ةّلفظا للغةا على يجب :للغةا

 وً؛داجةدلتعم ونكت أن •

.ةرمبر غير نتكو ّالأ • ّ 
 طقف دراتخمال ياطعتىإل ارشي أن بجي .صبحر تارلمخداطيتعا يرتصو مع مللتعاا يجب درات:خمال ياطعت
 .اقيسالبًررابم ونكي وأن ً،داج ذرحلكشب

.رربمريغ ونكي أن أو ي،سنجال اقيسال ارجخ ريعالليصفتمتي أن بجيال ري:عال ّ 

PG– األهل توجيه 

 .سنة 15 عن مارهمأع تقل نذيال صشخالأل اءياألوص/لاأله جيهبتو صىيو

 .توق أي في PG جرامب رضع يمكن

 ،سنة 15 عن مارهمأع تقل نذيال قبل من تهاهدمشا دىول ن،ديراشلل هيممفاو اتوعوضم على PG جرامبيتحتو قد
ِ  .دراش شخص بلق من ًجيهاتو يتطلب قد راألم إنف

 نتكو قد اراتإش أو افأوص على يتحتو لفئةا ذهه في وادمال أن ىإل اءياألوص أو لاأله ىإل ارةإش PG تصنيف يبعث
 .رلكباا جيهتو دون منلطفالأل عجةمز أو بكةمر

 مع وادمال ةهدمشا لبعضاريختا قد .يتهمعار في هم نذيال لطفالأل وادمال قبةامر اءياألوص أو لاأله ريختا قد

 أو ةهدلمشاا اللخًحامتا ليهمإ ولوصال نيكو أنب يكفي هأن راآلخ لبعضا يجد قد .يتهمعار في هم نذيال الفاألط

 .ىلمحتوا قشةلمنا هابعد

 أو اتوعوضم على يتحتو PG جرامب بعض .مجنالبربا نسيستمتعو الفاألط أن ىإل رورةضالب PG لتصنيفا يشير ال

 .الفاألط تهم ال قصص

 ةارقخ اتوعوضم تضمين يتم قد ً.المعتد هثيرتأ نيكو وأن ربحذ اتوعوضمال مع مللتعاانيكو أن يجب ات:وعوضمال
.اجد خفيف برع فيها أو للطبيعة ً 

:يجبو ً،افني عمبتد بشكل أو ربحذ لعنفا ىإل لتلميحا يمكن ف:نعال َّ 

 وً؛دالتعم رهيأثت ونكي أن •

 .لتفصيلبا ضهعر يتم اّلأ •

 :يجب لكن ،جنسي قسيا في ريعوال لجنسياطلنشااىإل ارةاإلش يمكن :لجنسا

 و ذر؛حلكشب ونكي أن •

.رمبر غير نيكو ّالأ • ّ 
 .ذرةح نتكو أن يجب لجنسيا طلنشاا ىإل للفظيةا اراتاإلش
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 .لةمعتد ةّلفظا للغةانتكو أن يجب ة:غلال

 .دراتخمال طيتعا عن خفيفة هدمشاو ذرةح اراتإش ييحتو أن يمكن درات:خمال ياطعت

.رمبر غير نيكوّ أال أو ،لجنسياقلسياا ارجخ ريعال تفصيل يتمّ أال يجب ري:عال ّ 

M– بالغ 

.سنة 15 عن مارهمأع تقل ذيالصشخالأل به نصحيال ُ 

SBS،وSBS Viceland،وSBS World Movies 

 M: جرامب رضع يمكن

 و؛لظهرا بعد 3:00 عةلسااوًحاصبا 10:00 عةلساابين •

ً.حاصبا 6:00 ةاعسوال اءسم 7:30 عةلساابين • ً

 SBS Food و NITV 

 ّ M: فةلمصناجرامبال رضع يمكن

 و ة؛دراسال امأي يهيتال وعباألس امأي اللخرهظال دعب 3:00 عةلسااوًحاصبا 10:00 عةلساابين •

.وعباألس نم ومي أي يفًااحبص 6:00 ةاعسوال اءسم 7:30 عةلساابين • ًّ 

قد .سنة 15 عن مارعمأع تقل لمن عجةمز أوةؤذيمنتكو قد نهاأ عتبرت وادم على M فةلمصناجرامبال يتحتو ُّ 
.صيلتفا على فةلمصناصرلعنابا صةلخااعراجموال ورصاليتحتو ّ 

يمكن ما دتحد لتيا هي لجةلمعاا في ةدحوال وحوضال ةدرج إنف ات،وعوضمال معظم مع مللتعاا يمكن فيما ّ 
أوً اوحوض رثاألك وادموال ،M تصنيف في ةحد لاألق أوً اوحوض لاألق وادمال تضمين يتم بحيث ،M فئة ضمن بهستيعاا ّ 
.+MA15 تصنيف في ،لعنفا وادمًصاخصوو ة،دح كثرأ ّ 

 ً.ياقو نيكو اّلأ يجب ثيرلتأاو ذرة،حنتكو أن يجب لجةلمعاا لكن ات،وعوضمال معظم مع مللتعاا يمكن ات:وعوضمال

 :يجب لعنفا يرتصو ام،ع بشكل ف:نعال

 ؛صيللتفاا من لكثيرا على ييحتو اّلأ •

ً.المطو نيكو اّلأ • ّ 

 :صيلتفا على ييحتو ذيال لعنفا على يجب ة،يعواقالتلجالمعاا في

 و وي؛قريأثتهل ونكي اّلأ •

 .رمبر غير نيكو اّلأ •

. ُثيرلتأا ادةزي ىإل كذل ؤدي لم إذا كبرأًتفصيال لعنفا يرتصو يتضمن أن يمكن ً،افني عةلمبتدا تلجالمعاا في َّ ِّ 
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 :نتكا إذا فقط لجنسيا للعنف ئيةمر او لفظية عراجم تضمين يمكن

 ورة؛حذ •

 .ئقيثالوا أوةروايالقسيا في ةبقو رةمبر •

 .جنسي طنشا ىإل لتلميحا يمكن :لجنسا

ً.المطو نيكو أن أو ،صيللتفاا من لكثيرا جنسي قسيا في ريعال نيتضم اّلأ يجب ّّ 

ادةزيىإلكذل ؤدي لم إذا ئيةلمراورصال من ًتفصيال كثرأنتكو أن يمكن جنسي طنشا ىإل لنصيةاو للفظيةا اراتاإلش ِّ 
 .ثيرلتأا

 .ةّفظ لغة دامختاس يتم أن يمكن ة:غلال

.ةرمبر غير نتكو اّلأ يجب ة،يدائعالدةديشأو لةمفص أو وىأقنتكو لتياةّلفظا للغةاام،ع بشكل ّّ 

 .ذرح بشكل دراتخمال طيتعا رضع يتم أن يمكن درات:خمال ياطعت

.ةرمبر غير نتكو اّلأ يجب تفصيل أي على يتحتو لتيا ورصال لكن لجنسياقلسياا ارجخ ريعال رضع يتم قد ري:عال ّّ 

MA15+ جمهور ناضج – 

 .سنة 15 عن مارهمأع تقل نذيالصشخالأل سبمنا غير

.وعباألس نم ومي أي يفًااحبص 5:00و ءاسم 8:30 ةاعسال بين +MA15 جرامب رضع يمكن ً ّ

 سبةمنا ليست ،للتصنيف بلةلقاا صرلعناا مع مللتعاا يقةطر أو يهاتحتو لتيا ضيعاللموً راظون ،MA15+ جرامب إن

 .سنة 15 نعمارهمأع تقل نذيالصشخالأل

صرعنا ثيرتأ ىإل كذل ديعو ً.نضجا كثرأًارمنظو يتطلب ًايرتصو نتتضم أو ياقضا +MA15 فةلمصنا وادمال لجتعا ّّ 
.سنة 15 نعمارهمأع تقل نذيال ينهدللمشا عجةمز أوةؤذيمنتكو أن حتمليصرلعناا من عةمجمو أوةرديف ُ 

 ً،ةّحد كثرأ أوًاوحوض رثاألك وادمال إنف،+MA15 فئة ضمن بهاستيعااو اتوعوضمال معظم مع مللتعاا يمكن فيما
في تضمينها يتم ًةحد لأق أوًاوحوضلاألق وادمال أن حين في،+MA15 بتصنيف تضمينها يتم ،لعنفا وادم ًصاخصو ّ 

 M. تصنيف

.ةرمبر غير نتكو اّلأ يجب ةلحدامن ليةعاةدرجب اتوعوضمال لجةمعا :اتوعوضمال ّّ 

 .كبير ثيرتأ لعنفا يرلتصو نيكو اّلأ يجب ام،ع بشكل :لعنفا

:يجب كبير ثيرتأ ذي لعنف للمفصايرلتصواة،يعواقالتلجالمعاا في ّ 

وً؛الوطمنيكو اّلأ •  ّ

 .رمبر غير ونكي اّلأ •

. ُثيرلتأا ادةزيىإلكذل ؤدي لم إذاًتفصيال كثرأنيكو أنًافني عةمبتد تلجامعا في لعنفايرلتصو يمكن َّ ِّ 
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ً.لياستغالا أو رمبر غير أو ًالمطو يكن لم إذا فقط حمسمو لجنسيا لعنفا يرتصو ّّ 

 .جنسي طنشا ىإل لتلميحا يمكن س:نجال

أن تيةلصواو لنصيةاو للفظيةا اراتإلشل يمكن ً.لياستغالانيكو أن يجب ال لمفص جنسي قسيا في ريعال يرتصو ّ 
 .ثيرلتأا ادةزي ىإل ؤديي ال كذل انك إذا ي،رئمال يرلتصوا من ًتفصيال كثرأنتكو

 .ةّفظ لغة دامختاس يتم أن يمكن ة:غلال

 ليةعا ةدرج له نتكو اّلأ يجب ًتفصيال رثاألك يرلتصوا .دراتخمال طيتعا رضع يتم أن يمكن درات:خمال ياطعت

 .ثيرلتأا من

 .قلسياباً ررابم ريعال نيكو أن يجب ري:عال
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SBS Sydney 
Postal Address 

Locked Bag 028 
Crows Nest NSW 1585 

Street Address 

14 Herbert Street 
Artarmon NSW 2064 

SBS Melbourne 
Postal Address 

PO Box 294 
South Melbourne VIC 3205 

Street Address 

Alfred Deakin Building, Federation Square 
Cnr Flinders and Swanson Streets 

Melbourne VIC 3000 

Telephone 1800 500 727 

sbs.com.au 
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