
 إ حدإث تغيري يف إخلطاب:

 ر وسائل إل عالم إلالجئني وإملهاجرين يف أ وروابصو  كيف ت  

 

م من إلرإبطة إلعاملية إملس يحية للتوإصل  قد  إملنطقة  –إلتغطية إل عالمية لالجئني: مرشوع م 

 إل وروبية وجلنة إلكنائس إملعنية ابملهاجرين يف أ ورواب
 

 

 
 

يوإجه إلعامل موجة غري مس بوقة من مس توايت إلزنوح. وحسب مفوضية إل مم إملتحدة لشؤون إلالجئني، إضطر حوإيل 

وابلرمغ من ترإجع عدد  م،2017ويف أ ورواب، خالل عام مليون خشص حول إلعامل للزنوح قرسإ ومغادرة منازهلم.  65

ىل مليون خشص، ل يزإل موضوع إس تقبال 2015ه عام اجرين من إلرمق إلقيايس إذلي شهدإمله م حيث وصل عددمه إ 

دماهجم يف إجملمتعات إحمللية    .  وإسعايثري جدل س ياس يا وإقتصاداي وثقافيا إلالجئني وإملهاجرين وإ 

 

م من أ جل تعزيز حقوق 2017خالل عام  اُأدرج  لالجئني مرشوع حبث ومحةل دعوية  إلتغطية إل عالميةموضوع ويعترب 

إلالجئني يف إلتوإصل وإلبحث عن سبيل أ من يف معلية إملرور عرب إدلول إل وروبية وكذكل من أ جل مناهضة أ ساليب 

ب وإلمتيزي إليت تتخذها بعض إلسلطات إلعمومية.    إلتعص 

 

( WACC Europeمنطقة أ ورواب ) –توإصل وتعتقد إجلهات إملنسقة لهذإ إملرشوع ويه إلرإبطة إلعاملية إملس يحية لل 

( أ ن إلصورة إليت تقدهما وسائل إل عالم لالجئني وإملهاجرين تلعب CCMEوجلنة إلكنائس إملعنية ابلالجئني يف أ ورواب )

إس تقبال وقبول إندماج إلالجئني وإملهاجرين يف بدلإن  تقرإر إختاذ دورإ همام يف جس  نبض إلنقاش إلعام ويف أ خر إملطاف 

 س تضافة إجلديدة.  الا

 

إلتغطية إل عالمية لالجئني وإملهاجرين يف أ ورواب وعىل هذإ إل ساس، مت ت صياغة مرشوع إلبحث هذإ من أ جل تقيمي 

مت مقابالت مع  ىل ذكل، ن ظ  س بانيا ورصبيا وإململكة إملتحدة وإلسويد وإلرنوجي. ابل ضافة إ  يطاليا وإ  لس امي يف إليوانن وإ 

ىل مجع هذه إجملموعات معا ملرإجعة نتاجئ  مشلتني ووسائل إل عالم ممثيل ش بكة إلالجئ كذكل لقاءإت تشاورية هتدف إ 

 هذإ إلبحث. 

 

ل علهيا من خالل رصد وسائل إل عالم ،هذإ مع إلعمل أ ن إلنتاجئ تعكس أ مناطا عامة أ كرث ما تعكس صورة متثل  ،إمل حص 

ن  ،إملناطق، من هجة هذه إدلرإسة إملبدئية ل تعكس سوى عي نة صغرية وأ ن  هناك إلعديد من إملفارقات ومن هجة أ خرى فا 

إلوإسعة إليت ختص إلنتاجئ إحملصل علهيا من  خالل لك بدل عىل حدة. ويظل إلهدف إل مسى من صياغة هذإ إلتقرير هو 

اثرة إملزيد من الاهامتم حشذ إلنقاش خبصوص إملوإضيع إمل ثارة وإليت ت بىن عىل أ ساس إلتيارإت إل جيابية و  إليت من شأ هنا إ 

   وإلبحث وإختاذ إخلطوإت إملناس بة يف هذإ إلشأ ن.    



 

 إلنتاجئ إل ساس ية

 

ىل إلالجئني أ و إملهاجرين.21فقط   % من إل خبار إلوإردة يف إل خبار تتعلق ابللجوء وإلهجرة تشري إ 

تتحدث عن موإضيع تتعلق ابلهجرة وابللجوء ل تشري بشلك من إلقصص إليت مت  حتليلها يف هذإ إملرشوع وإليت ¾ حوإيل 

ىل جتارهبم. ويمك ىل حالت فردية لالجئني وإملهاجرين ول تعكس أ صوإهتم ول تشري إ  تركزي يف ن تفسري ذكل جزئيا دقيق إ 

ىل منط جديد من إلغموض وإذلي من شأ نه أ غلبية إملقالت عىل إلترشيعات إلوطنية. غري حدإث أ ن إلنس بة تشري إ  رشخ  إ 

 وإحض بني إلس ياسات موضع إلنقاش عىل إملس توى إلس يايس وأ اثر هذه إلس ياسات عىل إل شخاص.
 

 

 

 

كرث  هناك بعض إجملموعات من إل شخاص تظل حمجوبة بشلك أ 

ىل مجموعات أ خرى من إل شخاص تظل غائبة وبشلك غري متوإز يف وسائل إل عالم إليت تغطي  ن  فئة إلنساء ابل ضافة إ  إ 

ىل إلالجئني21أ خبار إلالجئني وإملهاجرين: حفوإيل  شارة للمرأ ة وبنس بة و أ و إملهاجرين،  % من إملقالت تشري إ  % 27هناك إ 

لهيم يف إملقالت إل عالمية، هناك فقط نس بة فقط     % من إلنساء إلالجئات.    6، وهذإ يعين أ ن لك إل شخاص إذلين ي شار إ 

 

 

 

هذإ من هجة، ومن هجة أ خرى فالعديد من إلفئات تظل غائبة وبشلك كبري يف إلقصص إليت تنقلها وسائل إل عالم: عىل 

سبيل إملثال، فئة إل فغان إليت تشلك اثين أ كرب مجموعة من طاليب إللجوء يف دول الاحتاد إل ورويب غري أ ن هذه إلفئة تأ يت 

ىل أ ن فئة إلنيجرييني إذلين  ها وسال إل عالم.يف إدلرجة إلرإبعة يف إل خبار إليت تنقل  ن إل رقام تشري إ  عالوة عىل ذكل، فا 

ىل إلسوإحل إل يطالية وابلتايل يشلكون إجلزء إل كرب من فئات إملهاجرين يف مجموع أ ورواب، ومه ي عتربون  يصلون حاليا إ 

فريقيا، ميثلون فقط   لها يف هذه إلعي نات. % من إل خبار إليت مت  حتلي 2موإطنني من منطقة غرب إ 
    

 

 

لهيم 40إليت تتعلق ابلالجئني وإملهاجرين أ قل من  % من إل خبار إلوإردة يف إل خبار21 من مضن % من إملقالت تشري إ 

 .بشلك مبارش

 

تدل  هذه إلنتاجئ عىل أ ن هناك تيارإ جديدإ لمتثيل إلالجئني وإملهاجرين متثيال غري مبارش يف وسائل إل عالم. هذإ مع إلعمل 

فيه غياب  يؤدي، هذإ يف إلوقت إذلي إلطريقة إدلقيقة للتحدث عن إل شخاص تظل  أ ن إل شارإت إملبارشة يف إل خبار 

ىل سوء إلفهم و  ىل غياب إلتسامح. إدلقة يف نقل إل خبار إ     هذإ إل خري يؤدي بدوره إ 

 

 

 

 

 

 



 

مغالبا ما   .فقط "ونزح"انأ هنم عىل ن ون وإملهاجر ئوإلالج  ي قد 

حلالت في إلغالبية إلعظمى من إفإلهتميش.  نطاق وإسع منسوى عن إل خبار نرشإت يف  مهوظيفة إملهاجرين ودورل تعرب  

مون من إحلالت%  3يف و؛ ةع إلقصو ن مه موضئون وإلالج وإملهاجر من إلعينة إللكية(، %  67)  43يف أ ما كخربإء. ، ي قد 

ث عنمن إملقالت إليت %  ن همنهتم غري مذكورة،لجئ أ و هماجر،  تتحد  " إملهنةمن إحلالت، "%  27يف حني أ ن  فا 

ا يمضن عامة إلناس ، وعندما يقبل ئإلالج تسميةهماجر أ و لجئ. عندما ل تتجاوز وسائل إل عالم  ة إليت ت ذكر يهإلوحيد

نسانيهتم وكرإمهتم.  نيمور يصبح إملعنيون ابل مر حم صفة إلالجئ مكهنة، هنمهبذه إلطريقة،  تصنيفهممن خالل من إ  ل  فا 

 .هؤلء إلناس ته عنمعرف  جيبهو لك ما صنيف ذإ إلت ه أ نفرتض ل نه ي  مساحة للتعبري عن أ نفسهم،  حيصلون عىل

 
 

 

 

جيابية.   إملصطلحات وإلزنإهة قد تكون عالمات إ 

 

ىل إس تخدإم ب إخللط فهم إملوضوع وجتن  تفيد ب غري إلرشعي". إملصطلحات إلصحيحة  ملهاجرصطلح "إقليل مل تشري إلنتاجئ إ 

ذ ت  كبرية بني إلبدلإن؛  يف أ ذهان إلقرإء. بيد أ ن إلنتاجئ إلاكمةل بشأ ن إملصطلحات إملس تخدمة أ ظهرت فروقا   س تخدم إ 

ىل جانب "إلالجئني" و"إملهاجرين" ومصط جيابية أ و سلبية غري معروفة. ب"طاليب إللجوء" لحات أ خرى إ   دللت إ 

 

جيايب من  إملشاركون يف إملرشوع ئجو فو  رب يف حوإيل نصف إلقصص يف إلعينة، بيامن إعت  وما إحملايد مع إل سلوببشلك إ 

نظر من خمتلف إل قائق ووهجات إحلإليت تعرض يتعني إحلفاظ عىل إلصحافة إحملايدة  وابلتايل،ثلث. يف إل متعاطفا إل سلوب 

فرإط يف إلتأ كيد عىل ل. غري أ ن إلصحافة إملتعاطفة معرضة إجلوإنب من إلتعاطف،  بدل  و . وهكذإ، اايإلالجئني حضأ ن ال 

لتعبري عن نفسه وتغطية إلقضية من منظور إلفهم عىل أ ساس ابوإلسامح للشخص فهم عىل إلصحفيني إلسعي للت  ينبغي

 إحلقائق.  

 

نه ل يزإل قضية تؤثر عىل نرشإت  ترإجع يفويف حني يبدو أ ن موضوع إلهجرة وإللجوء قد  إل خبار يف إلعام إملايض، فا 

إل عالم يف هذإ إلصدد أ كرث أ مهية من  لدور وسائويصبح ماليني إلناس يف أ ورواب وعرشإت إملاليني يف مجيع أ حناء إلعامل. 

إلقضااي وإل حدإث  تقدمي ورشح إلتحدايت إلقامئة، وتوفري معلومات دقيقة عن اميكهن وسائل إل عالمكام أ ن . أ ي وقت مىض

 جتاوز منمجلهور إ ميك نمنربإ ل صوإت إلالجئني وإملهاجرين أ نفسهم. وهذإ  وتتيحساء فهمها، إليت ميكن أ ن تصبح ملهتبة أ و ي  

 .هل قدرإت وخربإت احقيقي اخشص لريىإلتسمية 

 

إلصحفية إلقامئة وبناء إلثقة وإلقدرإت بني مجموعات إلالجئني وإل عالميني  ةإملامرس قوإعدهذإ إملرشوع أ مهية إتباع  بني  وقد 

عطاء صوت وإل مه من ذكلإملنظامت غري إحلكومية إلعامةل مع مجموعات إلالجئني،  دلىوخلق فهم أ فضل لوسائل إل عالم  ، إ 

 . إهتم وجتارهبموخرب  إلالجئني وإملهاجرين أ نفسهمتنوع للتعبري عن 

 



إل رقام  يفتحدث عن "أ زمة إلالجئني" يف أ ورواب. إل زمة ليست ت ما  غالبا  زإل ت ل يتإلطريقة رسد إلقصص  نغريعلينا أ ن 

 هم.   ف إل و  إلس ياسة رإدةيه إل  أ و إلقدرإت. إل زمة 
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 إلتوصيات  

   إل عالميةإل عالميني وإملنظامت من للمهنيني 

 تقيد ابملبادئ إل ساس ية إمخلسة للصحافة إل خالقية: إدلقة والاس تقالل وإلزنإهة وإل نسانية وإملساءةل.  إل 

ظهارإلقانون،  ةعرفم، ل إحنيازلهجرة: حقائق ل  إلتغطية إل عالميةم إملبادئ إلتوجهيية إملكونة من مخس نقاط بشأ ن إإحرت   إ 
 إلكرإهية.   جتاوزمجليع، مع إتحدث إل إل نسانية، 

ىل إلترشيعات إلوطنية وإدلولية إملتعلقة حبقوق إل نسان وقانون إلالجئني.ضام شارإت إ   ن إس تخدإم أ فضل وأ كرث إتساقا لال 

 إس تخدإم إملصطلحات إلصحيحة؛ وجتنب بأ ي مثن إس تخدإم إملصطلحات إليت لها دلةل سلبية يف إلس ياق إحمليل.  وإصةلم

م إملزيد من الاقتباسات إقضااي إلالجئني وإلهجرة، وإس تخد د يف قصص عنإفر ك  إملزيد من إلالجئني وإملهاجرين  جإدر إ  
  أ نفسهم. ملبارشة من إلالجئني وإملهاجرينإ

عطاء مجيع جممتعات إلالجئني وإملهاجرين إذلين يعيشون يف أ ورواب حزيإ  ن ضام اكحفة إل خفاء ذكل ملمناس با يف إل خبار، و  إ 
 وحتسني الاندماج الاجامتعي.  

ث عهنم. "إلالجئون وإملهاجرون مه خربإء" إلتسميات إلمنطية:جتاوز   عىل هذإ إلنحو يف إل خبار.   حتد 

 .  وإلرتوجي لها تركز عىل إملسامهة إل جيابية لالجئني وإملهاجرين يف إلبدلإن إملضيفةل خبار إليت إ عن إلبحث

يف  )بشلك متساو بني إلرجال وإلنساء( إلتوإزن إجلنساينحتسني من أ جل حفيني لتعزيز إحلساس ية إلثقافية ب إلص يدر ت
 .  لهجرةل  إلتغطية إل عالمية

 إلقدرإت إملتبادةل مع ش باكت ومجموعات إلالجئني.  و إلروإبط  يزعز ت

 

ملزيد من إلتنوع يف غرفة إل خبار، مبا يف ذكل إملزيد من إل شخاص إذلين دلهيم خلفية لجئني / هماجرين يف غرف  إلسعي
 .إل خبار وفرق إلتحرير

 

 للمنظامت وإجملموعات إليت يقودها إلالجئون 

ف عىلإل  توإصل معهم لتطوير إل عملون يف قضااي إلهجرة وإللجوء و إلصحفيني عىل إملس تويني إحمليل وإلوطين إذلين ي تعر 
 .  معهم اتعالق

رشإك جممتعات إت ىل خمتلف لالجئني يف إس تخدإم وسائل دريب وإ  عالم إجامتعية تصل إ  خربة  إس تغاللاصة خب، و إلفئاتإ 
 إل جيال إلشابة.  

وإلفرص إليت  همليت توإهج وإلعقبات إإلتوإصل مع وسائل إل عالم، عىل مجيع إملس توايت، لزايدة إلوعي مبنظامت إلالجئني 
 ، وإحتياجات إلالجئني وإملهاجرين.  تتاح هلم
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جيادإملساعدة يف  جياد س بل لتبادل خربإت  إحلديث عنإل فرإد إلرإغبني يف  إ   إلناس إملبارشة ملساعدة الجئنيإلقصصهم وإ 
 يف فهم وإقعهم ووهجات نظرمه.   اكفة

حتقيق من تكون قادرة عىل تقدمي إلقصص إل كرث فعالية وبطريقة متكن وسائل إل عالم  حىتفهم إحتياجات وسائل إل عالم 
 .  اأ فضل إس تخدإم له

 

 ملنظامت إجملمتع إملدين إلعامةل مع إلالجئني وإملهاجرين  

ذإ اكنوإ يريدون إلتعامل مع إل عالميني أ م ل.   إختيارمنح إلالجئني وإملهاجرين إذلين تتوإصل معهم إملنظامت إحلق يف   ما إ 

 يف مجيع إملسائل ذإت إلصةل هبم.   ينوإملهاجر  صوت لالجئنيضامن أ ن يكون 

 .  إل نساين إملنظور منساعدة يف حتديد إلقصص إمل 

ىل جانب إل عالميني، وضع برإمج تدريبية لبناء إلقدرإت إل عالمية للمنظامت إليت يقودها إلالجئون.    إ 

ىل جانب إملنظامت إليت يقودها إلالجئون، وضع برإمج تدريبية   لهجرة.ل  إلتغطية إل عالميةبشأ ن للصحفيني إ 

 

 للجميع  

ىل "فرصة"،  يإلرسدإخلطاب إلعمل معا لتغيري  ىل أ فرإدإلهوية هوةلجم  مجوع غفريةمن "و يف أ ورواب من "أ زمة" إ  لك  ،" إ 
 .هوقدرإت أ ماهلو قصته فرد ب 
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   www.refugeesreporting.euميكن الاطالع عىل مزيد من إملعلومات عن إملرشوع عىل إملوقع إلتايل: 

م منمرشوع و ه "إلتغطية إل عالمية لالجئنيمرشوع " وجلنة ، روابأ و منطقة  –إلرإبطة إلعاملية إملس يحية للتوإصل  مقد 
كنيسة إلتابع ل  "أ وتو بري مييل"تنفيذ إملرشوع بدمع مايل من صندوق  تس ىنوقد . إلكنائس إملعنية ابملهاجرين يف أ ورواب

يطاليا. وجاء  س يان"ودلن " جملس إلكنائس إلعاملي، و أ ملانيا،  -" رإينالند"مع إملايل إل ضايف من إلكنيسة إل جنيلية يف إدليف إ 
 .رإبطة إلعاملية إملس يحية للتوإصلإلروبية و ، ابلتعاون مع مؤمتر إلكنائس إل و وجلنة إلكنائس إملعنية ابملهاجرين يف أ ورواب

 
 

 

 

 


