
مبادئ
تجنب العنصرية

في األخبار العربية



المقصود بالعنصرية*
أو  اللون  أو  العرق  أساس  على  يقوم  تقييد،  أو  إقصاء  أو  استثناء  أو  تمييز  أي 
النسب أو الدين أو األصل القومي أو اإلثني أو المناطقي أو الجهوي أو القبائلي، 
ويشمل الالجئين/ات والمهاجرين/ات والنازحين/ات والعمال/العامالت األجانب، 
ويستھدف أو يترتب عليه تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات 
الميادين  في  المساواة،  قدم  على  ممارستها  أو  بھا  التمتع  أو  األساسية 
من  آخر  ميدان  أي  في  أو  الثقافية،  أو  االجتماعية  أو  االقتصادية  أو  السياسية 

ميادين الحياة العامة.



1ـ االبتعاد عن التنميط* والتعميم في التغطية الصحفية: أال نعكس سلوك فرد 
العام  أو طائفة. وضع السياق  أو نسقطه على جماعة أو شعب  ما ونعممه، 

للحدث الصحفي في االعتبار عند صياغة المحتوى للجمهور المستهدف.

أو  نتحدث عنها،  التي  الفئة  يتناسب مع  بما  المسميات  انتقاء  الحرص على   .2
األشخاص الذين نتحدث عنهم. قد يكون من المفيد، سؤال هؤالء األشخاص أو 
اختالف  ومراعاة  بها.  يعّرفوا  أن  يفضلوا  التي  المسميات  عن  المجموعات، 

الثقافات عند مخاطبة الجمهور. 
(مثال، لغتنا العربية واحدة، ولكن لهجاتنا مختلفة، وقد يختلف مفهوم المعاني 
من لهجة إلى أخرى، لذا على الشخص أن يتحرى الدقة في استخدامه للمسميات 
أو  العرقية  أو  اإلثنية  المجموعات  أو  األشخاص،  كل  مع  يتناسب  بما  جيدا، 

الدينية).

3. االبتعاد عن إضافة السياقات والمعلومات المبينة على أساس عنصري في 
المحتوى الصحفي ما لم يكن لها قيمة خبرية. 

(مثال، عدم ذكر االنتماء العرقي أو المذهبي أو الجنسية وغيرها عند التحدث عن 
ارتكاب جرائم).

في  المهمشة  والفئات  واألقليات  اإلثنيات  لقضايا  أوسع  مساحة  إعطاء   .4
المحتوى الصحفي.
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بالمفاهيم العنصرية  المرتبطة  القانونية للمواضيع  5. تعزيز المعرفة باألبعاد 
وقضايا حقوق اإلنسان. (مثال، اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، ومبادئ العهد 
واالتفاقية  والمدنية،  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  الدولي 

الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري).

النفسية  الوضعية  ومراعاة  المصطلحات،  باستعمال  والدقة  الحذر  توخي   .6
خصوصية  واحترام  العنصري.  للتمييز  تعرضوا  الذين  األشخاص  مقابلة  أثناء 
قد  ما  اإلعالم،  تأثير ظهورهم في وسائل  الخاصة وحساسية  وحياتهم  األفراد 

يكون سببا في تعريض حياتهم للخطر.

7. االلتزام بعدم االنحياز في المحتوى، وتجنب االنسياق وراء الدعوات العنصرية 
أو المنطوية على امتهان األقليات، أو الدعوة إلى كراهيتها والتحريض ضدها.

8. تجنب المحتوى والعبارات المتضمنة لغة خطاب الكراهية. العنصرية قد تنتج 
خطابا تحريضيا يؤدي إلى إلحاق األذى النفسي أو الجسدي بمجموعات أو أفراد 

أبرياء.

على  تحض  التي  والنمطية  السلبية  اآلراء  أو  األخبار  مشاركة  عن  االبتعاد   .9
الكراهية والعنف سعيا وراء الشهرة واالنتشار. 

10. التحقق من المعلومات والتأكد من مصادرها قبل نشرها، والعمل على الحد 

من انتشار األخبار المزّيفة.

* تمت االستعانة بتعريف األمم المتحدة للتمييز العنصري في اعتمادنا لتعريف العنصرية.  
* التنميط هو تصنيف الناس والحكم عليهم من دون أساس علمي أو منهجي والتعميم على ذلك، وهذه 

االعتقادات قد تكون إيجابية أو سلبية، وقد تكون صحيحة أو خاطئة. 


