إحدإث تغيري يف إخلطاب:
كيف تصور وسائل إلعالم إلالجئني وإملهاجرين يف أورواب
إلتغطية إلعالمية لالجئني :مرشوع مقدم من إلرإبطة إلعاملية إملس يحية للتوإصل – إملنطقة
إلوروبية وجلنة إلكنائس إملعنية ابملهاجرين يف أورواب

يوإجه إلعامل موجة غري مس بوقة من مس توايت إلزنوح .وحسب مفوضية إلمم إملتحدة لشؤون إلالجئني ،إضطر حوإيل
 65مليون خشص حول إلعامل للزنوح قرسإ ومغادرة منازهلم .ويف أورواب ،خالل عام 2017م ،وابلرمغ من ترإجع عدد
إملهاجرين من إلرمق إلقيايس إذلي شهده عام 2015م حيث وصل عددمه إىل مليون خشص ،ل يزإل موضوع إس تقبال
إلالجئني وإملهاجرين وإدماهجم يف إجملمتعات إحمللية يثري جدل س ياس يا وإقتصاداي وثقافيا وإسعا.
ويعترب موضوع إلتغطية إلعالمية لالجئني مرشوع حبث ومحةل دعوية ُأدرجا خالل عام 2017م من أجل تعزيز حقوق
إلالجئني يف إلتوإصل وإلبحث عن سبيل أمن يف معلية إملرور عرب إدلول إلوروبية وكذكل من أجل مناهضة أساليب
إلتعصب وإلمتيزي إليت تتخذها بعض إلسلطات إلعمومية.
وتعتقد إجلهات إملنسقة لهذإ إملرشوع ويه إلرإبطة إلعاملية إملس يحية للتوإصل – منطقة أورواب ()WACC Europe
وجلنة إلكنائس إملعنية ابلالجئني يف أورواب ( )CCMEأن إلصورة إليت تقدهما وسائل إلعالم لالجئني وإملهاجرين تلعب
دورإ همام يف جس نبض إلنقاش إلعام ويف أخر إملطاف إختاذ قرإرت إس تقبال وقبول إندماج إلالجئني وإملهاجرين يف بدلإن
الاس تضافة إجلديدة.
وعىل هذإ إلساس ،متت صياغة مرشوع إلبحث هذإ من أجل تقيمي إلتغطية إلعالمية لالجئني وإملهاجرين يف أورواب
لس امي يف إليوانن وإيطاليا وإس بانيا ورصبيا وإململكة إملتحدة وإلسويد وإلرنوجي .ابلضافة إىل ذكل ،نظمت مقابالت مع
ممثيل ش بكة إلالجئني ووسائل إلعالم مشلت كذكل لقاءإت تشاورية هتدف إىل مجع هذه إجملموعات معا ملرإجعة نتاجئ
هذإ إلبحث.
هذإ مع إلعمل أن إلنتاجئ ،إملحصل علهيا من خالل رصد وسائل إلعالم ،تعكس أمناطا عامة أكرث ما تعكس صورة متثل
إملناطق ،من هجة ،ومن هجة أخرى فان هذه إدلرإسة إملبدئية ل تعكس سوى عينة صغرية وأن هناك إلعديد من إملفارقات
إلوإسعة إليت ختص إلنتاجئ إحملصل علهيا من خالل لك بدل عىل حدة .ويظل إلهدف إلمسى من صياغة هذإ إلتقرير هو
حشذ إلنقاش خبصوص إملوإضيع إملثارة وإليت تبىن عىل أساس إلتيارإت إلجيابية وإليت من شأهنا إاثرة إملزيد من الاهامتم
وإلبحث وإختاذ إخلطوإت إملناس بة يف هذإ إلشأن.

إلنتاجئ إلساس ية
فقط  %21من إلخبار إلوإردة يف إلخبار تتعلق ابللجوء وإلهجرة تشري إىل إلالجئني أو إملهاجرين.
حوإيل ¾ من إلقصص إليت مت حتليلها يف هذإ إملرشوع وإليت تتحدث عن موإضيع تتعلق ابلهجرة وابللجوء ل تشري بشلك
دقيق إىل حالت فردية لالجئني وإملهاجرين ول تعكس أصوإهتم ول تشري إىل جتارهبم .ويمكن تفسري ذكل جزئيا يف تركزي
أغلبية إملقالت عىل إلترشيعات إلوطنية .غري أن إلنس بة تشري إىل منط جديد من إلغموض وإذلي من شأنه إحدإث رشخ
وإحض بني إلس ياسات موضع إلنقاش عىل إملس توى إلس يايس وأاثر هذه إلس ياسات عىل إلشخاص.

هناك بعض إجملموعات من إلشخاص تظل حمجوبة بشلك أكرث
إن فئة إلنساء ابلضافة إىل مجموعات أخرى من إلشخاص تظل غائبة وبشلك غري متوإز يف وسائل إلعالم إليت تغطي
أخبار إلالجئني وإملهاجرين :حفوإيل  %21من إملقالت تشري إىل إلالجئني أو إملهاجرين ،وهناك إشارة للمرأة وبنس بة %27
فقط ،وهذإ يعين أن لك إلشخاص إذلين يشار إلهيم يف إملقالت إلعالمية ،هناك فقط نس بة  %6من إلنساء إلالجئات.
هذإ من هجة ،ومن هجة أخرى فالعديد من إلفئات تظل غائبة وبشلك كبري يف إلقصص إليت تنقلها وسائل إلعالم :عىل
سبيل إملثال ،فئة إلفغان إليت تشلك اثين أكرب مجموعة من طاليب إللجوء يف دول الاحتاد إلورويب غري أن هذه إلفئة تأيت
يف إدلرجة إلرإبعة يف إلخبار إليت تنقلها وسال إلعالم .عالوة عىل ذكل ،فان إلرقام تشري إىل أن فئة إلنيجرييني إذلين
يصلون حاليا إىل إلسوإحل إليطالية وابلتايل يشلكون إجلزء إلكرب من فئات إملهاجرين يف مجموع أورواب ،ومه يعتربون
موإطنني من منطقة غرب إفريقيا ،ميثلون فقط  %2من إلخبار إليت مت حتليلها يف هذه إلعينات.

من مضن  %21من إلخبار إلوإردة يف إلخبار إليت تتعلق ابلالجئني وإملهاجرين أقل من  %40من إملقالت تشري إلهيم
بشلك مبارش.
تدل هذه إلنتاجئ عىل أن هناك تيارإ جديدإ لمتثيل إلالجئني وإملهاجرين متثيال غري مبارش يف وسائل إلعالم .هذإ مع إلعمل
أن إلشارإت إملبارشة يف إلخبار تظل إلطريقة إدلقيقة للتحدث عن إلشخاص ،هذإ يف إلوقت إذلي يؤدي فيه غياب
إدلقة يف نقل إلخبار إىل سوء إلفهم وهذإ إلخري يؤدي بدوره إىل غياب إلتسامح.

غالبا ما يقدم إلالجئون وإملهاجرون عىل أهنم "انزحون" فقط.
ل تعرب وظيفة إملهاجرين ودورمه يف نرشإت إلخبار سوى عن نطاق وإسع من إلهتميش .ففي إلغالبية إلعظمى من إحلالت
( % 67من إلعينة إللكية) ،إملهاجرون وإلالجئون مه موضوع إلقصة؛ ويف  % 3من إحلالت ،يقدمون كخربإء .أما يف 43
 %من إملقالت إليت تتحدث عن لجئ أو هماجر ،فان همنهتم غري مذكورة ،يف حني أن  % 27من إحلالت" ،إملهنة"
إلوحيدة إليت تذكر يه هماجر أو لجئ .عندما ل تتجاوز وسائل إلعالم تسمية إلالجئ ،وعندما يقبل عامة إلناس مضنيا
صفة إلالجئ مكهنة ،يصبح إملعنيون ابلمر حمرومني من إنسانيهتم وكرإمهتم .من خالل تصنيفهم هبذه إلطريقة ،فاهنم ل
حيصلون عىل مساحة للتعبري عن أنفسهم ،لنه يفرتض أن هذإ إلتصنيف هو لك ما جيب معرفته عن هؤلء إلناس.

إملصطلحات وإلزنإهة قد تكون عالمات إجيابية.
تشري إلنتاجئ إىل إس تخدإم قليل ملصطلح "إملهاجر غري إلرشعي" .إملصطلحات إلصحيحة تفيد بفهم إملوضوع وجتنب إخللط
يف أذهان إلقرإء .بيد أن إلنتاجئ إلاكمةل بشأن إملصطلحات إملس تخدمة أظهرت فروقا كبرية بني إلبدلإن؛ إذ تس تخدم
مصطلحات أخرى إىل جانب "إلالجئني" و"إملهاجرين" و"طاليب إللجوء" بدللت إجيابية أو سلبية غري معروفة.
وفوجئ إملشاركون يف إملرشوع بشلك إجيايب من إلسلوب إحملايد معوما يف حوإيل نصف إلقصص يف إلعينة ،بيامن إعترب
إلسلوب متعاطفا يف إلثلث .وابلتايل ،يتعني إحلفاظ عىل إلصحافة إحملايدة إليت تعرض إحلقائق ووهجات إلنظر من خمتلف
إجلوإنب .غري أن إلصحافة إملتعاطفة معرضة لالفرإط يف إلتأكيد عىل أن إلالجئني حضااي .وهكذإ ،وبدل من إلتعاطف،
ينبغي عىل إلصحفيني إلسعي للتفهم وإلسامح للشخص ابلتعبري عن نفسه وتغطية إلقضية من منظور إلفهم عىل أساس
إحلقائق.
ويف حني يبدو أن موضوع إلهجرة وإللجوء قد ترإجع يف نرشإت إلخبار يف إلعام إملايض ،فانه ل يزإل قضية تؤثر عىل
ماليني إلناس يف أورواب وعرشإت إملاليني يف مجيع أحناء إلعامل .ويصبح دور وسائل إلعالم يف هذإ إلصدد أكرث أمهية من
أي وقت مىض .كام أن وسائل إلعالم ميكهنا تقدمي ورشح إلتحدايت إلقامئة ،وتوفري معلومات دقيقة عن إلقضااي وإلحدإث
إليت ميكن أن تصبح ملهتبة أو يساء فهمها ،وتتيح منربإ لصوإت إلالجئني وإملهاجرين أنفسهم .وهذإ ميكن إمجلهور من جتاوز
إلتسمية لريى خشصا حقيقيا هل قدرإت وخربإت.
وقد بني هذإ إملرشوع أمهية إتباع قوإعد إملامرسة إلصحفية إلقامئة وبناء إلثقة وإلقدرإت بني مجموعات إلالجئني وإلعالميني
وخلق فهم أفضل لوسائل إلعالم دلى إملنظامت غري إحلكومية إلعامةل مع مجموعات إلالجئني ،وإلمه من ذكل ،إعطاء صوت
للتعبري عن تنوع إلالجئني وإملهاجرين أنفسهم وخربإهتم وجتارهبم.

علينا أن نغري طريقة رسد إلقصص إليت ل تزإل غالبا ما تتحدث عن "أزمة إلالجئني" يف أورواب .إلزمة ليست يف إلرقام
أو إلقدرإت .إلزمة يه إلرإدة إلس ياسة وإلفهم.
إلتقرير إلاكمل متاح عىل إلعنوإن إلتايل:

http://www.refugeesreporting.eu/report/

إلتوصيات
للمهنيني من إلعالميني وإملنظامت إلعالمية
إلتقيد ابملبادئ إلساس ية إمخلسة للصحافة إلخالقية :إدلقة والاس تقالل وإلزنإهة وإلنسانية وإملساءةل.
إحرتإم إملبادئ إلتوجهيية إملكونة من مخس نقاط بشأن إلتغطية إلعالمية للهجرة :حقائق ل إحنياز ،معرفة إلقانون ،إظهار
إلنسانية ،إلتحدث مع إمجليع ،جتاوز إلكرإهية.
ضامن إس تخدإم أفضل وأكرث إتساقا لالشارإت إىل إلترشيعات إلوطنية وإدلولية إملتعلقة حبقوق إلنسان وقانون إلالجئني.
موإصةل إس تخدإم إملصطلحات إلصحيحة؛ وجتنب بأي مثن إس تخدإم إملصطلحات إليت لها دلةل سلبية يف إلس ياق إحمليل.
إدرإج إملزيد من إلالجئني وإملهاجرين كفرإد يف قصص عن قضااي إلالجئني وإلهجرة ،وإس تخدإم إملزيد من الاقتباسات
إملبارشة من إلالجئني وإملهاجرين أنفسهم.
ضامن إعطاء مجيع جممتعات إلالجئني وإملهاجرين إذلين يعيشون يف أورواب حزيإ مناس با يف إلخبار ،وذكل ملاكحفة إلخفاء
وحتسني الاندماج الاجامتعي.
جتاوز إلتسميات إلمنطية" :إلالجئون وإملهاجرون مه خربإء" .حتدث عهنم عىل هذإ إلنحو يف إلخبار.
إلبحث عن إلخبار إليت تركز عىل إملسامهة إلجيابية لالجئني وإملهاجرين يف إلبدلإن إملضيفة وإلرتوجي لها.
تدريب إلصحفيني لتعزيز إحلساس ية إلثقافية من أجل حتسني إلتوإزن إجلنساين (بشلك متساو بني إلرجال وإلنساء) يف
إلتغطية إلعالمية للهجرة.
تعزيز إلروإبط وإلقدرإت إملتبادةل مع ش باكت ومجموعات إلالجئني.
إلسعي ملزيد من إلتنوع يف غرفة إلخبار ،مبا يف ذكل إملزيد من إلشخاص إذلين دلهيم خلفية لجئني  /هماجرين يف غرف
إلخبار وفرق إلتحرير.
للمنظامت وإجملموعات إليت يقودها إلالجئون
إلتعرف عىل إلصحفيني عىل إملس تويني إحمليل وإلوطين إذلين يعملون يف قضااي إلهجرة وإللجوء وإلتوإصل معهم لتطوير
عالقات معهم.
تدريب وإرشإك جممتعات إلالجئني يف إس تخدإم وسائل إعالم إجامتعية تصل إىل خمتلف إلفئات ،وخباصة إس تغالل خربة
إلجيال إلشابة.
إلتوإصل مع وسائل إلعالم ،عىل مجيع إملس توايت ،لزايدة إلوعي مبنظامت إلالجئني وإلعقبات إليت توإهجهم وإلفرص إليت
تتاح هلم ،وإحتياجات إلالجئني وإملهاجرين.

إملساعدة يف إجياد إلفرإد إلرإغبني يف إحلديث عن قصصهم وإجياد س بل لتبادل خربإت إلالجئني إملبارشة ملساعدة إلناس
اكفة يف فهم وإقعهم ووهجات نظرمه.
فهم إحتياجات وسائل إلعالم حىت تكون قادرة عىل تقدمي إلقصص إلكرث فعالية وبطريقة متكن وسائل إلعالم من حتقيق
أفضل إس تخدإم لها.
ملنظامت إجملمتع إملدين إلعامةل مع إلالجئني وإملهاجرين
منح إلالجئني وإملهاجرين إذلين تتوإصل معهم إملنظامت إحلق يف إختيار ما إذإ اكنوإ يريدون إلتعامل مع إلعالميني أم ل.
ضامن أن يكون صوت لالجئني وإملهاجرين يف مجيع إملسائل ذإت إلصةل هبم.
إملساعدة يف حتديد إلقصص من إملنظور إلنساين.
إىل جانب إلعالميني ،وضع برإمج تدريبية لبناء إلقدرإت إلعالمية للمنظامت إليت يقودها إلالجئون.
إىل جانب إملنظامت إليت يقودها إلالجئون ،وضع برإمج تدريبية للصحفيني بشأن إلتغطية إلعالمية للهجرة.
للجميع
إلعمل معا لتغيري إخلطاب إلرسدي يف أورواب من "أزمة" إىل "فرصة" ،ومن "مجوع غفرية جمهوةل إلهوية" إىل أفرإد ،لك
فرد بقصته وأماهل وقدرإته.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ميكن الاطالع عىل مزيد من إملعلومات عن إملرشوع عىل إملوقع إلتايلwww.refugeesreporting.eu :
مرشوع "إلتغطية إلعالمية لالجئني" هو مرشوع مقدم من إلرإبطة إلعاملية إملس يحية للتوإصل – منطقة أورواب ،وجلنة
إلكنائس إملعنية ابملهاجرين يف أورواب .وقد تس ىن تنفيذ إملرشوع بدمع مايل من صندوق "أوتو بري مييل" إلتابع لكنيسة
"ودلنس يان" يف إيطاليا .وجاء إدلمع إملايل إلضايف من إلكنيسة إلجنيلية يف "رإينالند"  -أملانيا ،وجملس إلكنائس إلعاملي،
وجلنة إلكنائس إملعنية ابملهاجرين يف أورواب ،ابلتعاون مع مؤمتر إلكنائس إلوروبية وإلرإبطة إلعاملية إملس يحية للتوإصل.

