
  الوضعنظرة عامة على 

 

  هل يهاجر جميع الناس؟

 

. وفي حين % من سكان العالم3.5وهذا العدد يمثل  المتوفرة.البيانات  ألحدثوفقاً مليون مهاجر دولي في العالم  272هناك حوالي 
ً  نسبةأن  هذه ال  26هناك هذا العدد،   ضمن  ثابتاً.  اإل أن العدد الكلي بقي، 2000% في عام 2.8نسبة  عن تمثل ارتفاعاً طفيفا

  ــ وهم أشخاص نزحواً قسراً. مليون طالب لجوء 4.2مليون الجئ و

  الشريط الجانبي

  من هو المهاجر؟

، وهي الوكالة التابعة )IOMتُعرف المنظمة الدولية للهجرة ( ليس هناك تعريف رسمي لمصطلح "المهاجر" بموجب القانون الدولي.
وبصورة مؤقتة أو دائمة،  عدةمكان إقامته المعتادة ألسباب  يتركلألمم المتحدة المعنية بالهجرة، مصطلح المهاجر بأنه "شخص 

دولية، فإنه يصبح مهاجراً دولياً؛ وإذا لم يعبر الحدود الدولية، الفإذا عبر الشخص الحدود  دولية. الحدود السواء داخل بلده أو عبر 
  فإنه يصبح مهاجراً داخلياً.  

  من هو الالجئ؟

، وهي وثيقة رئيسية، يُعرف الالجئ 1951وفقاً التفاقية الالجئين لعام  مصطلح "الالجئ" معرف ومحمي بموجب القانون الدولي.
نه شخص "غير قادر أو غير راغب في العودة إلى بلده األصلي بسبب خوف مبرر من التعرض لالضطهاد ألسباب تتعلق على أ
هي  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  السياسي". رأيهإلى مجموعة اجتماعية معينة أو  انتمائهأو  جنسيتهأو  ،دينهأو  ،بعرقه

   الوكالة التابعة لألمم المتحدة المسؤولة عن الالجئين في جميع أنحاء العالم.

 

 

 

مليون شخص داخل بلدانهم، من دون عبور  740، هاجر ما يقدر بنحو 2009ففي عام  داخلياً أعلى بكثير.المهاجرين بيد أن عدد 
صعوبة.   تشمل فئة "المهاجرين الداخليين" ال بالغصول على البيانات الخاصة بالهجرة الداخلية أمر والواقع أن الح حدود دولية.

  .2019نازح داخلي حتى ديسمبر/كانون األول  مليون 45.7ولكنهم ال يعبرون الحدود: فهناك نحو  ،قسراً أولئك الذين ُهجروا 

ضيف تستبعض البلدان   .على المستوى الدوليمليون مهاجر  272% من الـ 14، وسنة 20%، ومن هم دون سن 48تشكل النساء 
مليون مهاجر)، نحو  51من المهاجرين من غيرها: فالواليات المتحدة تستضيف أكبر عدد من المهاجرين الدوليين ( عدد أكبر 

 13كما تستضيف ألمانيا والمملكة العربية السعودية ثاني أكبر عدد من المهاجرين ( % من إجمالي عدد المهاجرين في العالم.19
ماليين)،  9ماليين)، واإلمارات العربية المتحدة ( 10مليون)، والمملكة المتحدة ( 12ا روسيا االتحادية (ليهمتمليون لكل منهما)، ثم 

  ماليين). 6ماليين لكل منها)، وإيطاليا ( 8وفرنسا وكندا وأستراليا (حوالي 

 

  ؟في وسائل االعالم ما هو حجم التغطية اإلعالمية للهجرة

 

بأي حال  يمثلواال  مأعاله أنه على الرغم من أن المهاجرين يشكلون نسبة مهمة من سكان العالم، إال أنهتُنبئ به األرقام الواردة ما 
"قابلية االنتشار" التي قد يظهر بها موضوع وقد يبدو االمر متناقضاً مع األهمية المتصورة  .كبيرةمن األحوال شريحة سكانية 

   الهجرة في األخبار في بعض األحيان.

وندرك أن الدورة اإلخبارية سريعة، وأن  سائل اإلعالم اإلخبارية تتابع األحداث في الوقت الذي تتكشف فيه هذه االخبار.نعلم أن و
األحداث تتبع بعضها البعض على نحو سريع، وأن هذه األحداث تصبح أقل أهمية بنفس السرعة، وتختفي بسهولة من شاشاتنا 

  وصحفنا.  



ففي فترة قصيرة نسبيا، عبر آالف الالجئين  .2015ك ما سمي "بأزمة الالجئين" في أوروبا في عام ومن بين األمثلة الواضحة لذل
وكانت المؤسسات اإلخبارية سريعة في نقل مراسليها إلى  والمهاجرين من تركيا إلى اليونان، في طريقهم إلى بلدان أوروبية أخرى.

   شى االهتمام، فتجاوزتها أحداث أخرى في القارة.لكن سرعان ما تال األرض مع تكشف التطورات بشكل يومي.

دولة أوروبية (والواليات المتحدة األمريكية)  16رة في والتي حللت التغطية اإلعالمية للهج 2020أشارت دراسة نشرت في عام 
كان أكبر عدد من المقاالت المتعلقة بالهجرة و إلى اختالف ملحوظ بين فترتي التحليل. 2017/2018و 2015/2016بين عامي 

  .  تراجعقد  االهتمام، كان الدراسةحلول الفترة الثانية من ولكن مع  خالل الفترة األولى.

 

  اإلعالم؟ ما هو دور

 

ً  تُفهم الصحافة  حيث تلعب الصحافة  "جمع وتغطية ونشر األخبار والمعلومات التي تصب في المصلحة العامة ". على انها تقليديا
   مسؤولية أساسية في مساعدة الناس على فهم العالم من حولهم.تتحمل أساسياً وووسائل اإلعالم دوراً 

ومع ظهور اإلنترنت، ووسائل التواصل االجتماعي بشكل خاص، تالشت حدود الصحافة التقليدية ــ فقد بات بإمكان الناس اآلن أن 
رئيسياً في مساعدة الناس على إدراك العالم من حولهم، ولكن الصحافة ال تزال تلعب دوراً  يساهموا في إنتاج ومشاركة المعلومات.

   وفي صياغة تصوراتهم.

لقد أصبحت الهجرة موضوعاً بالغ األهمية على مدى الخمس إلى العشر سنوات الماضية، ومن المرجح أن تظل موضوعاً رئيسياً 
، تؤثر طريقة تقديم وسائل اإلعالم للهجرة بشكل قوي في الواقع االجتماعية والسياسية في مختلف أنحاء العالم [لماذا؟] النقاشاتفي 

الفاعلة األخرى مثل  أخرى، "إن الطريقة التي تؤطر بها وسائل اإلعالم (واألطراف بعبارة   على تصور عامة الناس للموضوع.
أو قصة بعينها، بل وربما تغير هذه  ما تؤثر بقوة على طريقة نظر المجتمع إلى موضوع قدالنفوذ) المعلومات  وأصحابالساسة 

  الطريقة".

بقدر ما قد تشويه ، فإن الصحافة قد تكون عدسة 2017تقريرها الصادر في عام في  "شبكة الصحافة األخالقية"كتبت  بحسب ما
ن، [أو قد] تتبع أجندة تحرض على التمييز والكراهية يالمهاجر معاملة طريقةوالفساد في  ةالالإنسانيفقد تكشف  "تكون عدسة مكبرة:

  التي تزيد من معاناة ضحايا الهجرة".

  هذه القضية.  ل اإلعالم تغطية وسائلونظراً لقوة التغطية اإلعالمية في تشكيل فهمنا للهجرة، فمن األهمية بمكان دراسة 

 

   اإلعالم الهجرة؟ وسائل غطيتُ كيف 

 

االهتمام بالتغطية اإلعالمية للهجرة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث أجريت دراسات عديدة لتحليل تمثيل تصاعد 
أما بالنسبة  ولكن الغالبية العظمى من هذه الدراسات تركز على "شمال العالم"، وخاصة أوروبا الغربية. المهاجرين والالجئين.

   لألجزاء األخرى من العالم، فإن التحليالت المتعمقة قليلة ونادرة جداً.

إلى أن المهاجرين  ذلك  يوحيوقد  دان المقصد"  من وجهة نظر ما يسمى "بليتم تناوله  أن هذا الموضوع في األغلبهي الحقيقة و
يعود السبب إلى أنه ال يُنَظر إليهم باعتبارهم موضوعاً والالجئين أقل حضوراً كمواضيع للنقاش في "بلدانهم األصلية"، وربما 

   يستحق النشر.

 

) في أوروبا ولجنة الكنائس المعنية بالمهاجرين في WACCتوصلت األبحاث التي أجرتها الرابطة العالمية للتواصل المسيحي (
) إلى أن أقل من ربع الالجئين لتقارير حو أوروبية (، والتي حللت التغطية اإلعالمية للهجرة في سبعة بلدان 2017أوروبا في عام 

والتي أجراها أوتو   2020وقد توصلت دراسة لعام  أو طالب لجوء فعلي. إلى الجئ أو مهاجرأشارت القصص التي تم تحليلها 
وروبي إلى نتيجة مماثلة وهي أن: أقل من ثلث المقاالت التي تم تحليلها في عينة برينر ستيفيتونغ بالتعاون مع مرصد الصحافة األ

كما أشارت إلى  أقل من ذلك. ان التركيز على المهاجرينالدراسة تركز بشكل خاص على األشخاص الذين لديهم وضع الجئ، بل 
   أفراداً. واطريقة تصوير الالجئين والمهاجرين على أنهم مجموعة وليس



يل التغطية اإلعالمية في سبعة عشر دولة على ، والذي قام بتحل2017أجرته شبكة الصحافة األخالقية في عام آخر  بحثتوصل  
فشلت في منح والتي خضعت للدراسة  جانبي حوض البحر األبيض المتوسط، إلى أن "أغلب البلدان التي تغطيها وسائل اإلعالم 

  علومات".الصوت الكافي للمهاجرين أنفسهم، وكثيراً ما تعتمد التقارير اإلعالمية بشكل مفرط على مصادر رسمية منفردة للم

في نيجيريا بتحليل تمثيل النازحين داخلياً في وسائل اإلعالم المطبوعة  2018دراسة لمراقبة وسائل اإلعالم جرت في   قامت 
ووجدت أنماطاً مماثلة من التمثيل المنخفض: فالقصص عن النازحين داخلياً قليلة، وعندما يغطى  ،وعلى اإلنترنت في البالد

لومات األساسية، ويتجنبوا تفسير القضايا الصحفيون القضية فإنهم يفعلون ذلك من وجهة نظر سطحية وال يقدمون السياق أو المع
الحقيقية التي تؤثر على النازحين داخليا في البالد، مثل عدم توفير المرافق األساسية، والوصول إلى المراكز الصحية، والتحرش 

  الجنسي، وانتهاكات حقوق اإلنسان.

لى أنهم مواطنين عاجزين ال يتمتعون بأي حقوق ويتركون " يتم تصوير النازحين داخلياً في بعض األحيان في التقارير اإلعالمية ع
في صيغة الجمع] عادة على انشطة الجهات  في معظم التقارير، يكون التركيز [التراكيز؟و تحت رحمة وكاالت اإلغاثة اإلنسانية.

، بحسب ما خلصت إليه داخلياً "المانحة والمسؤولين الحكوميين بافتراض ان ما يتم عمله مناسب ومالئم وملبي الحتياجات النازحين 
   .الدراسة

 

 عن الهجرة أو اللجوء، فإن من يتحدثون غالباً ليسوا من المهاجرين أو الالجئين.للحديث وعندما يُمنح األفراد صوتاً في األخبار 
، وعادة ما عن الهجرة تحدثويشكل الساسة ــ سواء على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدولي ــ غالبية المصادر اإلخبارية التي ت

دراسة رصد  ، هذه النتيجة باإلضافة إلى ر حول الالجئينتقاري وتشارك   اإلطار الذي يتم فيه التعامل مع الهجرة.هي  السياسةتكون 
من نيجيريا والتي توصلت إلى أن "استخدام المسؤولين الحكوميين/المتحدثين الرسميين كمصدر رئيسي للقصص  النازحون داخلياً 

ورغم التنوع في استخدام المصادر، فقد أشار التحليل  كان سائداً في كل التقارير تقريباً عبر وسائل اإلعالم التي خضعت للرصد.
بير على مصادر حكومية للحصول على معلومات حول ما يُنشر باعتباره خبراً عن بوضوح إلى أن وسائل اإلعالم تعتمد إلى حد ك

  النازحين داخلياً".
 
 

لتغطية اإلعالمية للهجرة غالباً ما تكون منحازة، وسطحية، ومبسطة، ، فإن "الدراسة أجرتها منظمة "أناس محتاجون" ووفقاً 
كثيراً ما و وتستخدم مصادر غير كافية أو سيئة، وال تتبع إال السردية المهيمنة التي تقدمها النخبة السياسية والتي يتوقعها الجمهور".

   على أنها مشكلة. ي غالب األوقاتفتغفل وسائل اإلعالم عن فرصة تقديم ظاهرة الهجرة في تعقيدها، فتقدمها 
 
وال  إلى أن معظم المقاالت ال تحدد البلد األصلي للمهاجرين والالجئين. أوتو برينر ستفيتونغالتي أجرتها  مؤسسة  دراسة التوصلت  

معرفته ليتم تحديد هوية المهاجرين والالجئين في كثير من األحيان إال من حيث حركة الهجرة، وكأن ذلك كل ما يحتاج الجمهور 
خلق أو استدامة الصور بغرض ر الذي يبسط السردية ، األمهاوسياقالهجرة تقديم خلفية  اإلعالم فرصةوكثيراً ما تغفل وسائل  عنهم.

   النمطية عنها.
 

"، فإن ما يقرب من ثلثي األنباء التي تم تحليلها لم تحدد أي مهنة للمهاجرين والالجئين، بل إنها  ين تقارير حول الالجئ ووفقاً لدراسة 
  تسميهم ببساطة "الجئين" أو "مهاجرين".

 
عكس التحيز يبأن "قدراً كبيراً من التغطية اإلعالمية للهجرة على جانبي البحر األبيض المتوسط  األخالقيةشبكة الصحافة صرحت 

كثيراً ما نجد سرديتين رئيسيتين: إما أن يكون المهاجر أو  ".في الغالبسطحية، وبسيطة، وغير مستنيرة  وأنها تغطيةالسياسي، 
   ضيفة.لبلدان المل" تهديد" يشكل " أوضحيةالالجئ "

 
إلى أن وسائل اإلعالم في البالد تصور  صورة مماثلة، مع األدلة التي تشير جنوب أفريقياتم التوصل إليها من  تعكس النتائج التي 

ويبدو أن وسائل اإلعالم تعمل أيضاً على خلق  الهجرة "على أنها تهديداً لسبل المعيشة والرفاهية االقتصادية للمجتمعات المحلية".
  روابط قوية بين الهجرة و "عدم الشرعية"، و"عدم الترحيب"، بل وحتى "الجريمة".

 
المهاجرين على أنهم "تهديد"، فمثالً تذكر المقاالت جنسية وسائل اإلعالم تقدم إلى أن   أمريكا الجنوبيةكما توصل تحليل من 

  اإلعالمية جنسية مرتكب الجريمة إذا كان أحد مواطني البلد.التقارير ال تذكر "األجنبي" الذي يرتكب جريمة ما، بينما قد 
 

وينتمي هذا النوع من التقديم إلى نموذج إضفاء الطابع األمني على الظاهرة، حيث يتم تأطير المهاجرين على أنهم مشكلة أمنية 
   للبلدان التي يصلون إليها. وطنية، وهو ما يشكل تهديداً للحياة الثقافية واالقتصادية واالجتماعية

 
ومن ناحية أخرى، تستطيع وسائل اإلعالم  .على حد سواء إن الحديث عن "أزمة الهجرة" يدق جرس اإلنذار ــ بين القراء والمجتمع

   واالقتصاد.واللغة  ،والثقافة ،الحياةأن تستغل الفرصة لتأطير الهجرة كظاهرة عالمية تمس كل دولة، وأنها عنصر ال غنى عنه لتنمية 
 



  
   سيعمل القسم التالي على تحليل الحجج لصالح التقديم اإلعالمي األكثر توازناً للهجرة.

  

   لماذا يعد تقديم صورة دقيقة للهجرة في وسائل اإلعالم أمراً بالغ األهمية

 

الدقيقة التي تمكن الناس من تكوين رأي لعالم الذي نعيش فيه، وتوفير المعلومات ايتلخص دور الصحافة في مساعدة الناس على فهم 
   مستنير بشأن األحداث، والقضايا، وحياتهم، ومجتمعاتهم.

التي نعيش فيها. واالفتقار إلى التمثيل في للمجتمعات  نامهم في تشكيل فهمعامل وهذا يعني أن العالم الذي تقدمه وسائل اإلعالم 
نح الناس أو المجتمعات فرصة للظهور، فإن انتهاك حقوقهم يصبح أمر أكثر فعندما ال يم .الظهوروسائل اإلعالم قد يعني عدم 

   سهولة.

أيضاً على  يؤثر التي يرى بها المجتمع الجماعات فحسب، بلة ال يؤثر على الطريق لهذه الفئات تصوير وسائل اإلعالمطبيعة  إن
  الطريقة التي يرى بها أفراد الجماعات والمجتمعات أنفسهم.  

المهم جداً أن توفر وسائل اإلعالم تغطية واقعية لمجتمعاتنا، وهي تغطية تنصف جميع المجتمعات المختلفة التي تعيش معاً لذلك، من 
  وهذا يشمل بطبيعة الحال المهاجرين والالجئين. في أي مكان.

جرون والالجئون يُصورون على أنهم أما إذا كان المها عندما يشعر الجميع بأنهم ممثلون، ومشمولون، فإنهم يشعرون أيضاً بالتقدير.
   "عبء" أو "تهديد"، فإن حياتهم ستتأثر، وكذلك حياة مجتمعاتهم أيضاً.

وإذا كانت كل  ومن ناحية أخرى، تساعد التغطية الشاملة الدقيقة للمجتمع في خلق شعور باالنتماء، وتساهم في نقاش أقل استقطاباً.
   . ر بالغ الصعوبةمألغراض سياسية يصبح أاإلساءة للمشاعر  استخدام او المجتمعات ممثلة بشكل كافي وبدقة، فإن

ولكي  مجتمعاتنا. التي تتسم بها تعقيداتال وتبسيطفهم العالم من حولهم،  فيأن تساعد الناس  ووسائل اإلعالم على الصحافةينبغي 
   ساً للمجتمع.يحدث هذا فعالً، فإن التمثيل في األخبار البد أن يكون أكثر شموالً وانعكا

   القائمة غير شاملة. فيما يلي بعض النقاط التي تفسر أهمية التغطية الدقيقة والشاملة للهجرة للجميع.

 

 

   التعقيد أمر جيد –أ 

 

ولكن التعقيد  عندما تبالغ وسائل اإلعالم في تبسيط الموضوع، فإن الفهم الدقيق للقضية يمكن أن يتالشى.د، ونعيش في عالم معقإننا 
توفير ، ويعد مختلف أوجه القضية أو الحدث حوليجب أن تهدف التغطية اإلخبارية إلى تقديم نظرة عامة  خلق العقد، بلال يعني 

   لمعرفة وفهم قضية معقدة. السياق والخلفية أمر مهم 

، فإنها تهمل كلما يجعل من المرء ما قطف وصدمة الرحلة على لحظة الهروب – في حالة الهجرة كما – عندما تركز وسائل اإلعالم
المهاجرين  تعريفومما يزيد الطين بلة أن ذلك يشجع على  هو عليه، بقصته، وقدراته، وأسباب مآله إلى وضع أو موقف معين.

اجر أو بالرغم أن هذه الحركة ال تشكل سوى جزء بسيط للغاية من تجربة كل مه ،والالجئين من خالل حركة الهجرة أو الهروب فقط
   الجئ.

منذ  من مكان إلى آخر،و، وأن الناس ينتقلون من بلد إلى آخر، طبيعيةالهجرة كونها ظاهرة  فهمقد تساعد التغطية الدقيقة الناس في 
"الالجئون طيبون" أو  من قبيل:تترك المبالغة في التبسيط والتعميمات الكاسحة  لم البشرية على كوكب األرض. أن تواجدت

   في الغالب من مناطق رمادية.تتكون فحياتنا  ،"المهاجرون سيئون" أي مجال للفوارق البسيطة، والمناطق الرمادية بينها

فاألشخاص الذين يقررون طواعية مغادرة بلدانهم قد يدركون عند نقطة ما أنهم ال  ظاهرة معقدة، ومائعة. عبارة عنالهجرة 
الجئين "من الناحية الفنية"، أن ال يتم االعتراف بهم على ممن يعتبروا وبالمثل، قد يختار البعض،  ة إلى ديارهم.يستطيعون العود

   .ذلك النحو



" طوعيينإن تقسيم الناس إلى "مهاجرين   تكون الهجرة في لحظة ما "طوعية"، ثم تتحول إلى "قسرية" في لحظة أخرى.وقد 
وسائل ، وتقع على عاتق من فئة إلى أخرىخالل فترة حياتهم  لعدة مرات قد ينتقل الناس، فنعمفهوم مصطهو " قسريينو"مهاجرين 

   هذا التعقيد.مسؤولية كبيرة للغاية إليصال  اإلعالم والعاملين في التواصل

التمثيل اإلعالمي للهجرة أنه "من األهمية بمكان أن نفهم أن  حول هاالباحثة الكولومبية كاميال إيسغويرا مويل في كتاب زعمت فقد 
الحقائق التي نعرف يتعين علينا أن  لذلك، .واقع قرائنامها وننتجها، كباحثين وصحفيين، قادرة على خلق المواد واللغة التي نستخد

   ".مسؤوليتهاننتجها، وأن نتحمل 

تستطيع ، كما الفئات والتعريفات مائعةهذه أيًضا إلى أن ندرك أن  بحاجة ومع ذلك نحنتساعدنا الفئات والتعريفات في فهم العالم، 
  السياقات والخلفيات حتى نتمكن من فهم المفاهيم المعقدة. تحليلعالم أن تساعدنا على وسائل اإل

في جنوب أفريقيا أن "وسائل اإلعالم تقدم وجهات نظر محدودة تتعلق عادة  لهجرةالتغطية اإلعالمية لة أجريت حول دراس تزعم  
بالهجرة عبر الحدود، األمر الذي يجعل مواطني جنوب أفريقيا ال يرون التعقيدات الهائلة التي تنطوي عليها هذه الظاهرة العالمية 

   والضاربة في القدم".

عواقب وخيمة أيضا، مثل العنف الفعلي ضد من  يكون له، بل قد "رهاب األجانب" بروز ظاهرة في التبسيطفراط في اإل قد يساهم
إلى أن  2009عام  عن لجنة حقوق اإلنسان ، فقد توصل التقرير الصادرلدراسة جنوب أفريقيافوفقاً   "أجانب". على أنهميُنَظر إليهم 

  "مستلهمين" من التغطية اإلعالمية للهجمات. كانوا 2008مرتكبي أعمال العنف المرتبطة برهاب األجانب في عام 

"يتفق أغلب  ،لدراسةاعينة الذي توصل إلى أنه، في البلدان التي شكلت  تقرير وكالة رويترز لألنباء الرقميةوتتفق هذه النتائج مع 
%)، ولكن نصفهم فقط 62يكونوا على اطالع مستمر بكل ما يجري ( في أنم اإلخبارية تساعدهم الناس على أن وسائل اإلعال

 عامل مساهم فياالفتقار إلى التعقيد في األخبار يكون قد  %) يقولون إن وسائل اإلعالم اإلخبارية تساعدهم في فهم األخبار".51(
   هذه النتيجة.

الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تساعدنا في فهم المعنى الحقيقي للهجرة ــ وأي ظاهرة  إن جلب المزيد من التعقيد إلى الخطاب هو
  أخرى معقدة.

 

  للثقة محركتنوع التمثيل، هو  –ب 

 
الشباب والمسنين، مجتمعاتنا  ُوجد فيلطالما د كان التنوع جزءاً من هويتنا لزمن طويل: فتتسم مجتمعاتنا بالتنوع وتعدد األوجه، فق

الخاصة،  االحتياجاتذوي التوجهات الجنسية المختلفة، والهويات والتعبيرات الجنسية، وذوي ومختلف األديان والمعتقدات،  ومعتنقي
   اإلثنية المختلفة. العرقية أوذوي األصول القومية أو و

 مجموعات بعينها،ز على بعض تختار وسائل اإلعالم بانتظام التركي، وال تعكس تقارير وسائل اإلعالم هذا التنوعفي كل األحوال، 
ً  وتتفاوت هذه الجماعات من بلد إلى آخر، ولكنها    في المجتمع. نفوذاً  الجماعات أكثرتمثل  دائما

حول تمثيل الفقر في المناطق  ) في أمريكا الالتينيةWACCسة أجرتها الرابطة العالمية للتواصل المسيحي (درا فقد توصلت  
الحدودية بين األرجنتين والبرازيل واألرجنتين وبوليفيا إلى أن الفقراء والمهمشين نادراً ما يمثلون في وسائل اإلعالم، حتى في 

نقاش صريح ب تسمحمن وجهة نظر ، قضية الفقر، إن وجدت ال يتم تناول لمجتمع.المناطق التي يعيشون فيها بشكل واضح في ا
   كانية إيجاد حلول مشتركة.مما يقضي على إمومشاركة بناءة، 

، خصوصاً عندما يمثل إشكالية كبيرةفي المجتمع الديمقراطي؛ وهو أمر  التغطية اإلعالميةتلعب وسائل اإلعالم دوراً مهماً في 
ومواضيع بعينها، أو عندما تفشل في تسليط  محددين ألشخاص اإلعالمية في توفير التغطية سلطتها  وسائل اإلعالم تستخدم

   .منها رط على البعض، أو عندما تركز بشكل مفقضايا أخرىالضوء على 
 
خصوصا  -كوفي عنان بأنه "من خالل إعطاء الجميع صوت وفرصة للظهور  /األمين العام السابق لألمم المتحدة السيد صرح  

تستطيع وسائل اإلعالم أن تساعد في تقديم حلول لعدم المساواة، والفساد، والتوترات اإلثنية  - والمهمشين واألقليات الفقراء، 
لدراسة أجراها مشروع إعالم من أجل  وفقاً  الحقوق األساسية التي تشكل األسباب الجذرية للكثير من الصراعات.وانتهاكات 

لمجتمعات أمر بالغ األهمية لتعزيز التماسك لر وسائل اإلعالم يإن التنوع في طريقة تصو"ف  Media4diversityالتنوع 
  االجتماعي ومنع الصراع، 

 
أن "أغلب الجماعات المهاجرة واألقليات العرقية ممثلة تمثيال ناقصا في  إلى في أوروبا األبحاث توصلت  ،في سياق الهجرةو 

زت التغطية اإلعالمية للمهاجرين في وسائل اإلعالم مقارنة بعدد األشخاص الذين يعيشون فعليا في كل بلد"، وفي الوقت نفسه رك



دة للغاية من المهاجرين ــ حتى قبل وعلى سبيل المثال، على طالبي اللجوء فقط ــ وهي مجموعة "فرعية" محد ،هولندا وألمانيا
   .2015"أزمة" عام 

 
ود إلى أن تمثيل الالجئين والمهاجرين ال يتوافق بالضرورة مع الوج 2017دراسة تقارير حول الالجئين لعام  توصلت كما  

فإن  ،في حين أن أغلب الالجئين إلى أوروبا قدموا من الشرق األوسط أثناء تلك الفترة الفعلي للمجتمعات المهاجرة في بلدان مختلفة.
ومع ذلك، فإن هذه الشريحة السكانية  بلدان غرب أفريقيا، خاصة نيجيريا. قدموا من ،في واقع األمر ،عدد الالجئين الكبير في إيطاليا

   بة تماماً في أخبار البلد، ولم تذكر قط.كانت مغي
 

حيث من الممكن أن يساعد التمثيل (إعادة)  فكلما كان الناس أكثر تنوعاً في األخبار، زاد شعورهم بأنهم ممثلون في وسائل اإلعالم.
   .رويترزسجلته  الذي اإلعالمفي وسائل الثقة  التراجع المستمر لمستوياتبناء الثقة في اإلعالم، وهذا مهم بشكل خاص في ضوء 

 

  قابل لإلضافة الشريط الجانبي /محتوى

  توصيات بشأن تنوع وسائل اإلعالم

من الممكن أن تنطبق بسهولة  هتركز على أوروبا، ولكن فهي  .Media4Diversityتقرير نشره مشروع التوصيات الواردة أدناه مأخوذة من 
   على سياقات مختلفة.

  الفرصة اغتنم

ً توازناً  التمثيل األكثر أحد ثمار وخلق زيادة التماسك واألمن االجتماعي، وثقة العامة في وسائل اإلعالم،  هوللتنوع األوروبي  وصدقا
  .الجماهيرجديدة للدخل من خالل الصحافة واإلنتاج التي تخلف صدى أعظم بين  سبل

  زيادة الحوار

لتفكير والمناقشة والتعاون والشراكات بين صانعي وشاملة ومنصات االمشاركة في وتشجيع حوارات وطنية وأوروبية متوازنة 
السياسات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات اإلعالم بشأن دور وسائل اإلعالم في تعزيز التنوع ومحاربة التمييز من أجل تحديد 

  الفرص الناشئة وتبادل أفضل الممارسات.

  الشمولية

سواء على أساس األصل الوطني أو العرقي أو اإلثني، وكذلك  -اإلعالم جميع أسباب التمييز في مجال االعتراف بتساوي ضمان 
، باإلضافة إلى قضية البعد أو السنأو المعتقد، أو العجز، أو الميول الجنسي والهوية الجنسانية،  ،الدين وأبالطائفة،  تحديدا المتعلقة

  ة التمييز والترويج للتنوع.وشمولها في المبادرات اإلعالمية لمواجه - الجنساني والتمييز المتعدد 

  وقم بقياس النتائجحدد الهدف ... 

عند تصميم أي مبادرة إعالمية للترويج للتنوع ومواجهة التمييز في مؤسسة أو مؤسسات، ينبغي العمل على تأسيس وتوصيل أهداف 
عات التدريب األدنى السنوية للقوى ساالحد األدنى من ، وفي توظيف التنوعاألهداف  الحد األدنى من واضحة وقابلة للقياس (مثل

العاملة، واألهداف الملموسة لزيادة حصة الجمهور في مجموعات التنوع) وضمان مراقبة التقدم باستمرار والتقييم الشامل فور بدء 
  المبادرة.

 

 

  صحافة أخالقية، مسؤولة، ومتوازنة - ج 

 

فالصحافة مبنية على الحقائق، وغير منحازة ومسؤولة، وتدرك  المسؤولة.تعتبر الصحافة األخالقية هي األساس لجميع التقارير 
حيث يُطلب من الصحفيين في العديد من بلدان العالم االلتزام بمدونة األخالق أو السلوك التي تهدف إلى  تأثيرها على حياة اآلخرين.

   ل النسخة اإليطالية لميثاق روما.وفي بلدان أخرى، ثمة مدونات خاصة بمسألة الهجرة: مث تنظيم مهنة الصحافة.

  الشريط الجانبي

  ميثاق روما



ويره تم تط الهجرة واللجوء.  لموضوع ومعتبرةعبارة عن مدونة سلوك تهدف إلى الترويج لتغطية إعالمية دقيقة  ميثاق روما  
  وهو مبني على أربعة مبادئ رئيسية:، بالشراكة مع صحفيين ومنظمات المجتمع المدني ووكالة الالجئين التابعة لألمم المتحدة

تعكس اللغة المستخدمة الواقع، حيث يصبح من الصعب جداً تحمل  .المناسبة والدقيقة من الناحية القانونية المصطلحاتتبني  1
  المعلومات المضللة.

تجنب نشر المعلومات غير الدقيقة أو المبسطة أو المحرفة فيما يتعلق بطالبي اللجوء،  .الدقيقة والموثقةاستخدام المعلومات  2
  والالجئين، وضحايا تهريب البشر والمهاجرين

  أو الصورة باالسمتبني حلول تضمن عدم كشف هوية من يتحدثون إلى وسائل اإلعالم  المصادر.حماية  3

التواصل، حيثما أمكن، مع األشخاص والمنظمات ذوي الخرة في الموضوع، ونشر معلومات واضحة وشاملة  .الخبراءاستشارة  4
  تحلل جذور الظاهرة

 

كانت النرويج في الغالب  أن النتائج تكون ملموسة عندما يلتزم الصحفيون بمدونات السلوك. تقارير حول الالجئين أظهر مشروع 
   هي البلد المتميز من بين السبعة بلدان األوروبية التي خضعت لالستبيان.

          خاصة بنقابة الصحفيين النرويجيين، والتي اتبعها معظم الصحفيون في البلد. وقد يُعزى ذلك إلى وجود مدونة أخالق عريقة
]  [https://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/vvpl-engelsk/   

متوغلة في الممارسات  تأصبحقد وهذا يعني أن مبادئ المساواة بين الجنسين واالقتباس المباشر من المصادر، على سبيل المثال، 
   الصحفية في البالد، ما ساهم في بروز صحافة أكثر مسؤولية وأخالقية في البالد بشكل عام.

  تقدم خمسة مبادئ للتغطية اإلعالمية األخالقية للهجرة.     بكة الصحافة األخالقية  فإن ش أما على المستوى الدولي، 

  الشريط الجانبي

من   - تم أخذ دليل الخمس نقاط للتغطية اإلعالمية للهجرة  
-migration-on-guidelines-https://ethicaljournalismnetwork.org/resources/infographics/ethical

reporting   

  التحيزالحقائق وعدم  .1

  إلى الحقائق في تغطيتنا اإلعالمية؟ وننحازهل نحن دقيقين، وهل كنا محايدين، وشموليين  
  بأنفسنا بعيداً عن السرديات التي منشأها السياسة والعواطف بدالً من الحقائق؟ ننأهل  
 هل ننقل بإنصاف وشفافية تأثير الهجرة على المجتمعات المحلية؟  

  تعرف على القانون .2

 هل نفهم ونستخدم  ؟نظاميمهاجر غير مصطلح "هل نستخدم  عامل مهاجر؟ ضحية تهريب البشر؟ الجئ؟ طالب لجوء؟
  ات "المهاجر" بشكل صحيح وهل نوضح لجمهورنا حقوق المهاجرين بموجب القانون الدولي واإلقليمي والوطني؟تعريف

  إظهار اإلنسانية .3

 .ولكن يجب علينا أن نتفحص مشاعرنا، ونتجنب خلق الضحايا، والتبسيط الزائد  اإلنسانية هي جوهر الصحافة األخالقية
  ساني ضيق ال يأخذ في االعتبار الصورة األكبر.وتأطير التغطية اإلعالمية في سياق إن

  تحدث للجميع .4

 استفسر عن مدى تمثيل  هل نستمع إلى المجتمعات المحلية التي يمروا بها أو ينضموا إليها؟ هل منحنا أصوات للمهاجرين؟
  .بأنفسهمالمتحدثين باسم المجتمع والمهاجرين الذين عينوا أنفسهم 

  واجه الكراهية .5

 ما إذا كان المحتوى المثير للحساسية حول المهاجرين أو من يبحثون  قضينا بعض الوقت لتفحصهل  التطرف؟ هل تجنبنا
ينبغي التعامل بحذر مع مثل هذه الكلمات "أسراب"، "فيضان" و  عن وضع قيود على الهجرة يمكن أن يقود إلى الكراهية؟

  زي "للعنصرية" و"رهاب األجانب."مع االستخدام التميبه نتعامل بنفس القدر الذي "موجات"، 



 

والشخصية التي مررنا بها طيلة  االجتماعيةمن المهم أن يفهم الجميع أن طريقة رؤيتنا للعالم هي نتاج لتأثيرات كثيرة وتجاربنا 
 ديثنا عن القضيةولكن مع إدراكنا لها، نستطيع فهم متى تؤثر مفاهيمنا المتصورة على طريقة تفكيرنا وح وهذه حقيقة بسيطة. - حياتنا

   وهذا تأمل وانعكاس ضروري لكل شخص، خصوصاً من يكتبون ويعدون المحتوى لمصلحة اآلخرين.

المستقبل بأن يكونوا "مدركين لطريقة رؤيتنا للعالم  مراسلو، والذي يستهدف طالب الصحافة، أناس محتاجونيحث تقرير صادر عن 
، خلفيات، أو لكل منا تحيزات التي نربطها بجمهورنا."  اإلخباريةولماذا، وما هو أثر ذلك على طريقة تعاطينا للقصص واألحداث 

   فنحن بحاجة إلى أن نلم بها وأن ندركها عندما يتعلق األمر بالتغطية اإلعالمية الدقيقة. - بنا  خاصة نكساتأو  ،امتيازاتأو 

 

يجب أن توفر الصحافة للقارئ،  فالتغطية اإلعالمية المحايدة واألخالقية والغير منحازة هي ما ينبغي أن تسعى إليه وسائل اإلعالم.
  نية على الحقائق، كي يكونوا قادرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.والمستمع والمشاهد معلومات دقيقة ومحايدة ومب

 ، برزت مسألة الصحافة المحايدة كنقطة رئيسية، الحظها الالجئون والمهاجرون أنفسهم.جئين تقارير حول الالفي الدراسة المعنونة 
يمكن أن تكون المواساة منزلق خطير، مع وجود خطر  ينبغي أن يُروج للتعاطف؛ ولن يجدي العداء الصريح، وال المواساة نفعاً. 

  .   اإلذالل، أو من اإليذاءاالنجراف نحو إطار 

للهجرة فوائدها وتحدياتها، وكالهما يستحق  ذات جدوى، ألنها ببساطة غير واقعية. العلنية غطية اإلعالمية اإليجابية لن تكون الت
فمن المهم أن نحافظ على التوازن بين اإلثنين، واألهم من ذلك، ضمان أن تكون التغطية محايدة في كال  النشر في األخبار. 

   الجانبين. 

 تكونسائل اإلعالم في للغاية المحصلة النهائية للتصوير السلبي " ، وأنالتغطية السلبية العلنية أكثر خطورةأن  الدراسة هذهوتزعم 
من إنسانيتها، ما يعطي مبرر إلقصائها، وإساءة  الجماعات تُجردولهذا، فإن أفراد هذه   .من إنسانيتها اجتماعية جماعاتتجريد 

  "    .معاملتها، بل حتى تأييد ترحيلها

ا يتم تصوره عن األنشطة غير م ناألخبار ع، على سبيل المثال، "تلعب وسائل اإلعالم دوراً فعاالً في نشر جنوب أفريقيا ي حالة ف
فمن خالل الربط بين الهجرة  الشرعية للمهاجرين، فضالً عن ذلك تمارس الضغط على الحكومة والمؤسسات التخاذ اإلجراءات. 

  والجريمة، تستطيع وسائل اإلعالم تأليب الرأي العام والترويج للذعر األخالقي." 

   بمبادئ الصحافة األخالقية.  االلتزاممسألة ب تتعلق وهي أيضاً، في نهاية المطاف، بها.  االلتزاميجب و عظيمة الحيادية قيمة

 

 

  د. خلق نقاش أكثر شمولية 

 

راء المتطرفة في بؤرة االهتمام، مع وجود حيز بسيط "لإلثارة" ، حيث تكون اآلباالستقطابنعيش هذه األيام في أوقات تتسم 
مية غير الدقيقة وحمالت التضليل اإلعالمي في خلق نقاش عام مسموم، حيث تُصور المعتدلة، ويمكن أن تساهم التغطية اإلعال

إذ يمكنها أن تُعيد التوازن  ا،ومع ذلك، تستطيع وسائل اإلعالم أن تلعب دوراً مختلف الهجرة في الغالب على أنها قضية مثيرة للجدل. 
   إلى النقاش، وتمنح مساحة أكبر لآلراء المعتدلة. 

  

للطريقة التي تتعاطى بها وسائل اإلعالم مع الهجرة بعض التأثير على تصور الجمهور وعملية صنع   ت إلى أن اسادر توصلت
    .السياسة المتعلقة بالهجرة

متابعة وسائل إعالم معينة، والتي تنظر إلى المهاجرين والهجرة من منظور سلبي علني، على مواقف وآراء القراء تجاه  تؤثر 
وتؤدي  نار الفتنةالتحريضية، والتي تهدف إلى إثارة المشاعر،  التغطية اإلعالمية كما تشعل الهجرة والمهاجرين مع مرور الوقت.

   . االجتماعيإلى التوتر 

تكون  في حينتوفير تغطية متوازنة إلى أن "وسائل اإلعالم تكافح من أجل  شبكة الصحافة األخالقية توصلتوفي نفس السياق، 
حركة المهاجرين ضد والوطني عبارة عن خليط من الخوف والتحيز  اإلقليميالقادة السياسيين والمجتمعيين على المستويين  استجابة

   والالجئين عبر الحدود الوطنية".



 تجنبهاً.  في التحريضية التي يرغب الصحفيون حيث يستخدم القادة نفس اللغةتحدياً  التغطية اإلعالمية للتطورات السياسية تشكل
ً  باإلضافة إلى أن احترام المبادئ األخالقية لهذا يحتاج المهنيون  . يظهرون احترام لهاالقادة السياسيين  أن ال يبدوابينما  يشكل تحديا

  . قصصهما التي يختارونها لتناول ، والزواييستخدمونهااإلعالميون إلى التفكير ملياً باألحداث التي يغطونها، والكلمات التي 

وهذا يشمل  هناك مساحة لمزيد من النقاش الدقيق في مجتمعاتنا، وتستطيع وسائل اإلعالم أن تلعب دوراً في فتح تلك المساحة. 
األوسع،  واالقتصاديةالهجرة، وتأخذ في االعتبار السياقات الجيوسياسية  تعقيداتالتغطية المبنية على الحقائق، التي تؤكد على 

   يكون األمر إيجابي، وبناء نحو المستقبل.  قدووتركز على الحلول المتوازنة. 

من خالل اتباع مبادئ الصحافة األخالقية، يمكن أن تساعد في تغيير ، إن الكتابة حول الهجرة وإعداد التقارير عنها بمسئولية ودقة
   تصوراتنا وتعيد تشكيل حواراتنا حول الهجرة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
    



  التحديات

غرف األخبار  وهياكلموارد، قلة الاإلعالم، و اقتصادالتحديات المصاحبة للتغطية اإلعالمية للهجرة متعددة، ويمكن أن تشمل 
  والممارسات. 

 

نقص التمويل بالطبع ليس  االفتقار إلى الوقت والموارد يمنع الكثير من الصحفيين من القيام بأعمالهم على أكمل وجه. :قلة الموارد
   محصوراً على الهجرة فحسب، بل أنه يؤثر على تغطية قضايا معقدة، ومتعددة األوجه والتي تتطلب فهم عميق للظواهر اإلنسانية. 

 

قد يتم تعيين صحفيين في  خصصين فقط لتغطية الهجرة. تتمتلك القليل من مؤسسات اإلعالم صحفيين م نقص الخبرة الموضوعية:
الصحفية المتعددة للمواضيع للوقت لتطوير مفهوم معمق هؤالء الصحفيون صحفية مختلفة، ويفتقرون  لتغطياتغرف األخبار بعض 

   التي يغطونها. 

 

على سبيل  يعد تشكل غرف األخبار قضية أخرى تؤثر على سلوك وسائل اإلعالم.  موظفي غرف األخبار: بيناالفتقار للتنوع 
ال يوجد أيضاً تنوع كبيراً بين طاقم التحرير  المثال، في العديد من المؤسسات اإلعالمية في البلدان الغربية يقودها ذكور بيض. 

  إن االفتقار للتنوع في غرف األخبار يؤثر على اختيار األخبار ونقلها.  والتغطية اإلعالمية.

 

في  يسياً، واستخدام المصطلحات المناسبة أمر ليس مفروغ منه بأي حال من األحوال. تشكل اللغة تحدياً رئ :اللغة والمصطلحات 
هناك حاجة ملحة الختيار  حين أن منصات المعلومات واألدوات متاحة لمن يرغبون في استخدامها، إال أنها ليست معروفة للجميع. 

التي ترافق استخدام المصطلحات التي تحط من قدر  ات التحقيرمصطلحبأي ثمن تجنب الاللغة المناسبة، وتعلم التعريفات المناسبة، و
  اإلنسان مثل "غير شرعي".

 

 ميزان القوة بين الصحفيين والالجئين والمهاجرين.  اختاللالتحدي اآلخر للتغطية الدقيقة للهجرة يكمن في  اختالل موازين القوى:
كيف يمكن أن يصل الالجئين والمهاجرين إلى وسائل اإلعالم لنشر قصصهم التي يرغبون في وهي  :قصد به طريقة الوصولوي

   قولها؟ 

   كيف يمكن أن يصل الصحفيين إلى المصادر في إطار مجتمعات الالجئين والمهاجرين؟ 

 

ر اإلعالم وتمثيل المهاجرين والالجئين، والتي بدورها تؤثر على الخطاب العام ومعاملة هذه يصوكيفية ت تشكل هذه العوامل مجتمعة
   المجتمعات. 

توضح النقاط المختصرة المذكورة آنفاً، والشروحات المطولة المذكورة الحقاً، كم من العمل نحتاج للقيام به إلنتاج تقارير أخالقية 
   جد التحديات، توجد الفرص أيضاً. ومع ذلك، أينما تو ودقيقة عن الهجرة. 

وذلك بالتعاون مع المجموعات  —األدوات، والتدريب والفهم ما نفقده من هناك مساحة متوفرة للعديد من الفاعلين للمشاركة وخلق 
الناس فالمجتمع المدني يمكن أن يلعب دوراً بارزاً في هذا الخصوص ويمكن أن يساعد في خلق جسور بين  .تسعى لخدمتهاالتي 

من  لتمكينهميستطيع الالجئون والمهاجرون العمل مع الصحفيين لتطوير برنامج تدريب للجانبين،  الذي يخدمهم ووسائل اإلعالم. 
بالدفاع عن المبادئ  االلتزام الصحفيون بإمكانفهم بعضهم البعض بشكل أفضل، وتأسيس أفضل السبل لخلق التواصل بينهم. 

   اهمون في إظهار تفاصيل وتعقيدات الهجرة بشكل أكبر. األخالقية في تغطيتهم، ويس

 

  

  

  



  وسائل اإلعالم التي تفتقر للموارد

 تواجه صناعة اإلعالم تحديات مالية خطيرة، بسبب تغير المشهد العام وطريقة استهالك الناس للمعلومات واستعدادهم للدفع مقابلها. 
   والمعمقة، والتي يمكن أن تؤدي إلى خلق صورة أشمل عن الهجرة.  االستقصائيةوهذا يفسر الصعوبات التي تواجه تمويل التغطية 

الوصول إلى مصادر عدة للمعلومات، والكثير منها مجاني، ما نجم عنه بللناس  واالجتماعيةالم الرقمية لقد سمحت وسائل اإلع
   حول العالم.  اإلخباريةتراجع اشتراك الناس في الصحف 

وبرغم وجود  فإنه نشرته وكالة رويترز الرقمية لألخبار تقرير  ألحدثهناك قلة من الناس الراغبين في الدفع مقابل األخبار، وفقاً 
كبيرة بين البلدان، حتى في البلدان االوروبية الشمالية، حيث يدفع غالبية الناس مقابل األخبار، إال أن ذلك العدد يمثل فقط  اختالفات

   % في كرواتيا. 6حتى وصلت إلى في تراجع هذه األرقام و ثلث السكان.

أن هذا التراجع كان له أثر واضحاً على عوائد الشركات والمؤسسات اإلعالمية من األخبار، البعض منها  هذه الدراسة  تزعم   
  الوقت، توفر معلومات دقيقة ومعمقة.  عاني كي تحافظ على ربحيتها، وفي نفست

في الغالب، فإن الصحفيون مجبرين على إنتاج محتوى أكثر بموارد  اإلعالميةومع استمرار تراجع مصادر التمويل في المؤسسات 
لن  ل، والهجرةتتأثر جميع المواضيع بهذا الميو بشمولية. لقضايا اأقل، وهذا سيؤثر على قدرتهم على توفير السياق، والتحليل وشرح 

   بصفتها قضية معقدة جداً، وفكرة تحمل جدالً محتمالً في طياتها.  - تكون استثناءً 

  ومع ذلك ليس بالضرورة أن تكون دقيقة   - أسرع في نشر األخبار  االجتماعيوسائل التواصل 

 االجتماعيسب المدونات ووسائل التواصل فقد تكت -يفسر لنا التحول الرقمي أيضاً أن ثمة "منافسون" آخرون جدد لوسائل اإلعالم  
في حين كانت الصحافة في يوم من األيام هي من   جماهير أكثر من وسائل اإلعالم التقليدية، وهي غالباً أسرع في نشر المحتوى. 

   ، وبات المواطن الصحفي يلعب دوراً متزايداً وبارزاً في ذلك. تتقلص "، أصبحت هذه المكانة  مالجدول أع"تحدد 

بلداً، بأنه ال يمكن االستهانة بتأثير وسائل التواصل  17في الـ  تغطية وسائل اإلعالم للهجرة وبحسب ما توصل إليه تقرير  
ففي أي لحظة من  كبير على دورة األخبار.  تأثيركمصدر للمعلومة له  االجتماعيإذ أن االعتماد على وسائل التواصل  .االجتماعي

وقد يستطيعون الوصول إلى  -ينشرون ويشاركون صوراً لحدث ما أو مظاهرة، أو شيء يستحق النشر  الزمن، هناك أشخاص
  جمهور واسع بسرعة. 

يؤثر هذا التطور بصورة كبيرة على عمل الصحفيين، الذين يحتاجون بموجب المعايير المهنية إلى تفحص المصادر، والحقائق 
فإن انتشار وسائل  اإلعالم للهجرة تغطية وسائلوبحسب تقرير ، إن عملية جمع المعلومات التقليدية أبطء والبيانات قبل نشرها. 

كمصدر لألخبار قد يشكل ضغطاً على الصحفيين للنشر بسرعة، "ويشجع على اإلسراع في النشر" من خالل  االجتماعيالتواصل 
  نشر الشائعات، والتكهنات والمعلومات الصادمة التي تغذي الخوف والجهل بين العامة" 

  ][غير قادر على تعديل النص في األسفل 

  واألصوات  - االفتقار للخبرة المتخصصة 

الهجرة واللجوء قضايا ذات أبعاد متعددة، وعندما يتعين على المراسلين تغطية مهام متعددة، ففي الغالب ال يتوفر لهم الوقت للتعمق 
   في معرفتهم بهذه المواضيع. 

  عناوين األخبار الجاذبة لالنتباه والمثيرة

أنه في ظل هذا المشهد الذي ينبغي فيه على وسائل اإلعالم التي تعاني من نقص في الموارد أن تنافس  هذا التقرير  يشرح 
من خالل نقرات قليلة غالباً من موقع  االجتماعيوسائل التواصل  المواطنين الذين يأخذون الصور ويشاركون األحداث على

ويعود ذلك إلى  مكاتب التحرير في االعتماد على تلك النقرات" . اهتمامالحدث مباشرة، فإن التغيير في التمويل "زاد أيضاً من 
  "منطق اإلعالن الرقمي."

 . على أمل الحصول على أكبر قدر من النقرات لبطيءقد حل الشعبويون واألخبار الصادمة محل التحليل المعمق وال"
  "األخبار، وتحديد عناوين األخبار، قد أصبحت أكثر إثارة."    إنبالقول  المصدرواستطرد نفس   

كما تساهم  التغطية اإلعالمية الدقيقة والمستمرة والمعمقة للهجرة.  تواجههتساهم كل هذه القيود، وعواقبها، في التحدي الذي 
وقد يتوفر محتوى أكثر في اإلنترنت، ولكن  بعض الصحفيين في االلتزام بالمعايير األخالقية.  تواجهأيضاً في خلق صعوبة قد 

   إيجاد محتوى محايد ومتوازن يقدم صورة أكثر تفصيالً لوضع معين. هناك أيضاً صعوبة أكبر في 

  1، قد تكون األطر النصية مرئية في صفحة 2النص الموجود أسفل الصفحة 



أن "المعرفة المحدودة والفهم الفني للهجرة وسط العديد من اإلعالميين المهنيين، والقيود  تغطية وسائل اإلعالم للهجرةوالحظ تقرير 
التي تفرضها الموارد المحدودة في القطاع، باإلضافة إلى االفتقار للمعلومات والبيانات حول الهجرة المتاحة لتنوير عمل الصحفيين 

  ة إعالمية تقلل من الهجرة إلى حدودها الدنيا.".  حسنة، كلها تؤدي في الغالب إلى تغطي نياتممن يحملون 

إن االفتقار إلى "خبراء" الهجرة في غرف األخبار قد يؤدي أيضاً إلى االعتماد المفرط على المصادر الرسمية، مثل المصادر 
أو طريقة الوصول مباشرة قد يكون هناك لبس بشأن مكان توافر المعلومات األخرى،  الحكومية، أو البيانات من المنظمات الدولية. 

وهذا بدوره قد يؤدي إلى تراجع تمثيل الالجئين والمهاجرين بشكل كبير في  إلى المصادر ضمن مجتمعات الالجئين والمهاجرين. 
   كما هو الحال غالباً.  -المقاالت اإلخبارية 

يقوم الصحفيون الذين كرسوا  حيثالجانبين.  إن بناء عالقات مع مجتمعات الالجئين والمهاجرين هي عملية بطيئة تتطلب الثقة من
وفي أنهم ال يواجهون أي صعوبة في الوصول إلى المجتمعات المتنوعة، بو بتقديم تقارير منتظمة  وقتاً وجهداً لتحقيق هذا الهدف  

  مساحة في تغطيتهم ألصوات المهاجرين والالجئين.    منح

وكما هو الحال مع أي مجتمع يكون محط  لعملية بناء الثقة. وتوفر الوقتمع ذلك، يتعلق هذا الجانب أيضاً بمسألة الموارد،  
االهتمام، فإن تكوين مصادر مع الالجئين والمهاجرين أمر في غاية األهمية، ويمكن أن يسهم إسهاماً كبيراً في تقديم تغطية أفضل 

   للهجرة. 

فالتنوع ليس فقط تنوع  يشكل تنوع األخبار تحدياً مهماً للتغطية اإلعالمية. 
بل  أو من يقررون أي خبر يُنقل.  - أو ينقلون األخبار  األشخاص الذين يكتبون

من عدة دراسات  كما ندرك يتعلق األمر أيضاً بالمصادر المستخدمة في األخبار. 
أن أصوات المهاجرين والالجئين غالباً ما يتم تجاهلها لصالح ممثلي الحكومة، 

   ولية.  ، أو المسئولين العاملين مع المنظمات الوطنية أو الدالسياسيين

يسهم تنوع األصوات في األخبار إسهاماً كبيراً في ضمان تمثيل المجتمعات التي لها 
عالقة أكبر بكل الذين يشكلون جزءاً منها، والتي تعكس التنوع الموجود مسبقاً في 

   المجتمع. 

األصوات  تنوعالمصادر، وبالتالي عدة وبصورة متكررة بتنوع  تقارير توصي 
بما في ذلك تقرير "الرابطة العالمية للتواصل المسيحي  ، الموجودة في اإلعالم

)WACC  نيجيريا و   أمريكا  الالتينية) حول التمثيل اإلعالمي في.   

 

   التنوع في غرفة األخبار 

وهذا يمنع بناء الثقة  . .من البيضوتُدار بصورة ساحقة من قبل الذكور،  في العالم الغربي ال تزال الكثير من غرف األخبار
الذي  عالمجتممن منظور مثالي، ينبغي ان تكون غرف االخبار بنفس التنوع في ووالمصداقية عندما يتعلق االمر بتمثيل المجتمع. 

   تسعى لخدمته.

قضية في جميع البلدان االوروبية الغربية االربعة  تمثلبدوا انها يأن تركيبة غرف االخبار ”إلى  مشروع تذكير  في أوروبا، توصل  
  ن الصحفيين ال تعكس التنوع السياسي والثقافي والعرقي لمجتمعاتها."(التي تم تحليلها)، وهي ان النظرة العامة السائدة بي

بل ايضا محررين لهم خلفية في اللجوء  المهاجرين،وبالنسبة لموضوع الهجرة، فإن وجود صحفيين ومراسلين من الالجئين او 
هناك ايضا العديد من الحجج التي تزعم ان التنوع في  توازناً ودقة. أكثروالهجرة، من شانه ان يساهم بشكل كبير في تقديم تغطية 

غالبا ما توصي الدراسات التي تحلل التغطية االعالمية  غرف االخبار يمكن ان يساعد في زيادة الجمهور وخلق عائدات جديدة. 
   للهجرة بتوظيف صحفيين ومحررين لديهم خلفية في اللجوء او الهجرة.

قي البالد للبدء من جديد في مسيرتهم المهنية، من  نالالجئيفي المملكة المتحدة الى دعم الصحفيين  مشروع صحافة الالجئين يهدف 
ي تبني تحمل مثل هذه المشاريع فوائد كبيرة ف كما خالل تقديم التدريب وتسهيل وصولهم الى شبكة التواصل في مجال االعالم.

   منظور مستقبلي، يتلمس مباشرة االحداث التي يسعى لتغطيتها.

هدف للمدى البعيد، فمن المهم ان تتخذ اجراءات على المدى القريب والمتوسط لتحسين التنوع في  ذلك يعدومع ذلك، في حين ان 
  ة للتحقيق.انها قابل والجيدهناك العديد من المبادرات واالمثلة في هذا الخصوص،  غرف االخبار.

مبادئ كامدن حول حرية وكما ذُكر في  
، فإن البحث عن التعبير والمساواة 

متنوعة هو مبدأ أساسي  أخباريهمصادر 
عن  البحث" إلى حيث أشارت لإلعالم.

تعدد المصادر واألصوات ضمن 
المجتمعات المختلفة، بدالً من تقديم 
   المجتمعات على أنها كتل متجانسة".



من النساء من خالل تعقب ارقامهن المصنفة بحسب الجنس  خبرائه% من 50ضمان ان تكون   برنامج البي بي سي استطاع   
ال يوجد سبب لالعتقاد بان نفس الشيء ال يمكن ان ينجح عند تضمين مصادر ذات خبرة لها  ذلك الهدف. مسئوالت لتحقيق نوجعله

   او االصول.  واألعراقخلفية في الهجرة، 

فكالهما يركز على سياق أميركي، ويتعامل في األغلب مع  .هذه المقالة، واقرأ هذه الصفحة لمزيد من الموارد حول التنوع، انظر 
يتطلب االهتمام بالتنوع اتباع نهج  التنوع العرقي والجنساني، ولكن من الممكن تطبيقه بسهولة على السياقات المرتبطة بالهجرة.

يأخذ في االعتبار الهويات المتعددة الموجودة في المجتمع؛ وفي حالة مجتمعات المهاجرين والالجئين، ستتأثر الهجرة أو متقاطع 
ومن المهم أن تُشارك هذه األصوات في  والجنسانية. ،والطبقة ،واالثنية ،والعرقتجربة اللجوء بمختلف العالمات بما في ذلك الجنس 

  لتشكيل السردية حول الهجرة. الحديث وأن تُغطى مساحة لها

 

  الكلمات لها معنى

كيفية فهم الجمهور لموضوع  علىحيث لها أثر قوي  إن اللغة التي تستخدمها وسائل اإلعالم للحديث عن الهجرة لها أثر كبير جداً.
المناسبة والدقيقة في التغطية ونتيجة لذلك، فإن استخدام المصطلحات  الكلمات فهمنا للوضع. تشكل ما، وتصوره، والتفاعل معه.
   اإلعالمية أمر بالغ األهمية.

وقد يفسر االفتقار إلى الموارد في وسائل اإلعالم، واالفتقار إلى المعرفة المتخصصة، سبب حدوث التباس في كثير من األحيان في 
   ك.المصطلحات المستخدمة لإلشارة إلى المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء، وغير ذل

 

  لشريط الجانبيا

  ال يوجد إنسان غير شرعي

في العديد من البلدان، يشار إلى المهاجرين باعتبارهم "غير شرعيين"، وهو  والواقع أن مصطلح "غير شرعي" يستحق التأمل.
ي أن فهو يصور الناس على أنهم مجرمين، ويعني ضمناً أنه ال ينبغ مصطلح يكاد أن يكون له إيحاء عالمياً في وصف االزدراء.

   يكونوا حيث هم اآلن.

وال يوجد مثل هذا  فهو مصطلح تمييزي وينكر أخوة البشر في إنسانيتهم. ال ينبغي استخدام هذا المصطلح لإلشارة إلى اإلنسان.
   المفهوم: إنسان "غير شرعي".

ة إقامة)، ولكن هذا الوضع ال يمكن قد يجد الناس أنفسهم في وضع غير نظامي في بلد ما (على سبيل المثال، عندما يفتقرون إلى وثيق
أن يكون غير شرعياً على اإلطالق.  وتقع على وسائل اإلعالم مسؤولية خاصة في هذا الصدد، وال ينبغي لها أن تستخدم هذا 

   المصطلح إطالقاً.

) Platform for Undocumented Migrantsاجرين غير مسجلين" (منصة "مه أطلقتهاالتي  الكلمات مهمةتوفر مبادرة 
   ستجد فيها منشورات بكلمات أكثر مالءمة وغير تمييزية بعدة لغات. بعض البدائل المفيدة.

 

وبعيداً عن التسميات المستخدمة لوصف المهاجرين، هناك تحد آخر في كتابة التقارير يتمثل في طريقة حديث الناس في مقال أو 
   يمكن إيقافه.  " لوصف المهاجرين توحي أنه شيء خطير والطوفانإن استخدام كلمات مثل " ير ما.تقر

كل هذه الكلمات تقضي على الشخصية  ."جحافل"من ذلك، الكلمات التي تستخدم لوصف مجموعات غير معروفة، مثل  ءواألسوا
لكل منهم قصته  إنالفردية لالجئين والمهاجرين وتحط من قدر الواقع المعيشي للناس الذين ينتقلون من مكان إلى آخر، حيث 

   وفرديته.

قضية المصطلحات هذه ــ والهجرة ككل التي يتم تغطيتها إعالميا  قد تكون"بأنه  اسة التي أجرتها شبكة الصحافة األخالقيةالدرتفسر 
التحدي األكبر عندما يتعلق األمر هي تصبح كذلك ــ  إلى أنفي األغلب باعتبارها مرادفاً للهجرة غير النظامية والهجرة بشكل كامل، 

"المهاجرين" مقابل "األشخاص المستفيدين من سهولة الحركة"، و"الشتات" مقابل   ر أكثر توازناً عن الهجرة:بالعمل نحو إعداد تقاري
إن تطوير مصطلحات مميزة يعمل على فصل  "مجتمعات المغتربين"، مجرد مثالين على التحدي الذي يمثله استخدام المصطلحات.

   .ضل ويعرقل إدراكنا للقواسم المشتركة"الفهم األف يعوق"هم"؛ و ع الهوة بين "نحن" ويوستو

  الشريط الجانبي



   تجاوز التسميات المسبقة

حتى عندما تستخدم وسائل اإلعالم المصطلحات الصحيحة، فإن "الالجئين" أو "المهاجرين" كثيراً ما تكون مجرد تسميات ترافق 
   فهم هؤالء الناس بها.الناس، ومن المفترض أن يُعرف ويُ 

العينة التي تم %) 43، أظهرت النتائج أن ما يقرب من نصف (تقارير عن الالجئينبعنوان  2017في الدراسة التي جرت في  
%) تم تحديدهم على 27تحليلها لم تُذكر أي مهنة لالجئين والمهاجرين المحددين في القصص، في حين أن ما يزيد على ربع العينة (

ومن المثير لالهتمام أن نقارن ذلك بأشخاص في العينة لم يتم تحديد  أنهم "الجئين" أو "مهاجرين" ــ وكأن ذلك اإليحاء يعتبر مهنة.
  % فقط من الحاالت لم يتم ذكر مهنتهم.12يتهم كالجئين أو مهاجرين: ففي هو

إن الذهاب إلى ما هو أبعد من هذه التسمية، وإظهار الشخص على حقيقته،  كل "الجئ"، وكل "مهاجر"، هو في المقام األول إنسان.
   له أثر كبيرا على خلق روابط بين مختلف الناس وفي إيجاد فهم مشترك للبشرية.

 

فهي قادرة على خلق جو من القبول والتفاهم، أو جو من الخوف  اللغة هي قضية أساسية في تمثيل الالجئين والمهاجرين في األخبار.
"إن جميع من يهتم بهذه القضية، وليس الصحافيين فقط، يتحمل مسؤولية تجنب اللعب على مخاوف  هذا التقريريزعم   والكراهية.

   الناس وشكوكهم، والقضاء على لغة المواجهة والعداء، وتشجيع الحوار الوطني حول كيفية مواجهة تحديات الهجرة".

 

   اختالل موازين القوى:

دة، فمن المهم أن ندرك أن هناك اختالال في موازين القوى بين الصحفي والناس في حتى عندما تكون الصحافة دقيقة وأخالقية ومحاي
   للخطر. والعرضةربما يواجهون حالة من الضعف  أشخاصوهذا هو الحال بشكل خاص عندما تغطي وسائل اإلعالم عن  األخبار.

ء، وتسليط الضوء وتركيز الوعي على وضع معين، فالصحفيون لديهم القدرة على التأثير على اآلرا وهذا أمر يستحق التفكير فيه.
   ولكنهم قد يتسببون في تفاقم ظروف وأوضاع شخص ما، أو يعرضون رفاهيته للخطر، إن لم يكونوا حريصين.

قد ال يكون من الصعب  أما الجانب اآلخر الذي يظهر فيه اختالل توازن القوى فيتعلق بالوصول إلى مجتمعات المهاجرين والالجئين.
لى الصحفيين الوصول إلى مخيم لالجئين، أو العثور على الالجئين الراغبين في الحديث عن وضعهم، ولكن ماذا عن الطريقة ع

  ما مدى سهولة، أو صعوبة، وصول الالجئين والمهاجرين أنفسهم إلى وسائل اإلعالم للحديث عن قصتهم؟  األخرى؟ 

ثلو الالجئين والمجموعات المهاجرة على درجة كبيرة من الوضوح بشأن القيود خالل إعداد مشروع "تقارير عن الالجئين"، كان مم
في حين أن وسائل اإلعالم قد تصل إليهم في بعض األحيان لطلب اقتباس أو تعليق، فإن من الصعب جداً  المفروضة على انخراطهم.

   يتم تناوله، على سبيل المثال. عليهم أن يلفتوا انتباه وسائل اإلعالم، أو أن يكون لديهم قصة محددة أو حدث

وقد يكون هناك  ربما قد يكون هناك نقص في الخبرة من جانب الالجئين والمهاجرين للتواصل مع وسائل اإلعالم والتحدث إليها. 
مع من  منها الموضوع؟ يُتناولما الزاوية التي يجب أن  ما هي أفضل القصص؟ مثل، نقص في فهم احتياجات وسائل اإلعالم.

   كل هذه أسئلة مشروعة، وقد ال تكون إجابتها سهلة للغاية. يمكنني التواصل؟

   الشريط الجانبي

 مأخوذة من - اقتراحات لالجئين والمهاجرين إلخبار قصصهم
 GUIDEcompressed.pdf-loads/2017/12/DODONTScontent/up-https://eavi.eu/wp   

   أخبر قصتك

   قم بإجراء دورة تدريبية على اإلنترنت أو شخصيًا، إن أمكن. تعلم أساليب سرد القصص.

  (ماذا ولماذا) ابحث عن تركيزك وحدد غرضك

   لرسائل اإليجابية.الموازنة بين السلبية وا يرتبط هذا بالغرض من قصتك وهو شبيه بعنوان القصة. ما هي قصتك؟

  اختيار القصص / المواضيع التي تهم وتحرك المشاعر (كيف)

إن استخدام منظور الشخص  فإذا حركت قصتك مشاعرك، فهذه عالمة جيدة. إن اختيار موضوع قصتك وتعريفه يشكل تحدياً.
   المتحدث يمنح قصتك في بعض األحيان أصالة أكثر.



  قصتك قصيرة (كيف) اجعلعلى أي حال، 

ضع في اعتبارك أن فترة االهتمام المعتادة عند مشاهدة المحتوى على اإلنترنت ليست طويلة جًدا، فلديك بضع لحظات فقط لجذب 
  دقائق). 7إلى  2انتباه المشاهد وإشراكه، لذا حاول أن تحافظ على قصرها (من 

  انتقي لغتك (كيف)

وفي كل األحوال، فكر  نيات لرواية القصص دون استخدام الكلمات.توفر وسائل التواصل االجتماعي وسرد القصص الرقمية إمكا
تريد  فيمنفي الحواجز اللغوية المحتملة ـ إن استخدام لغة بسيطة من الممكن أن يساعد في التغلب على الحواجز الثقافية ـ فكر 

   استخدم موارد مجانية متوفرة في اإلنترنت. الوصول إليه.

  انشر قصتك (أين)

 وقد يتعلق األمر "بمعارفك". لمثال، من خالل إنشاء مدونة أو إنشاء عالقات شخصية مع الصحفيين والناشرين المعنيين.على سبيل ا
  كما ينبغي عليك تطوير عالقاتك مع منظمات المجتمع المدني ومع وكاالت اإلعالم المحلية للحصول على الدعم.

وهناك مجال للتدريب ــ التدريب المشترك ــ للعاملين في مجال اإلعالم  شاركة.وهذا من شأنه أن يفتح الطريق أمام الراغبين في الم 
هناك مساحة للمجتمع المدني لتسهيل االتصاالت وتطوير هذه التدريبات باالشتراك مع المهاجرين  والالجئين والمهاجرين.

   والالجئين.

 


