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إن قصــة االجتــار بالبشــر هــي واحــدة مــن أكرثاملهــام 
صعوبــة و تعقيــدا وتشــكل حتديــا أخالقيــا للصحفيــني 
واحملرريــن. إنهــا قصــة تنطــوي علــى أعــداد مذهلــة. 
ــون مــن  ــا لالجتــار يأت ــن يقعــون ضحاي فاألشــخاص الذي
بــني بعــض البشــر األكــرث ضعفــا علــى كوكــب األرض: 40 
مليــون شــخص يعيشــون يف أشــكال مــن الــرق؛ أو 1٥0 
مليــون طفــل يخضعــون لعمــل األطفــال؛ أو العمــال 
املهاجريــن، الذيــن يبلــغ عددهــم أيضــا نحــو 1٥0 مليونــا.

كمــا أن املاليــني مــن هؤالء األشــخاص – وال أحد  يعرف 

.1
املقدمة

أيضــا لالجتــار وســرد  يتعرضــون  العــدد احلقيقــي - 
ألســباب  واحلساســية،  الرعايــة  يتطلــب  قصتهــم 
اللغــة والصــور والوصــف والســياق  ليــس أقلهــا أن 
الــذي تقــوم فيــه وســائط اإلعــالم والصحفيــون بإعــداد 
تقاريــر إعالميــة حولهــم ميكــن أن يلحــق بهــم الضــرر. 
وميكــن أن حتــرض علــى الكراهيــة. وميكــن أن تــدمي 
القوالــب والصورالنمطيــة. وميكــن أن تخلــق اجلهــل 
وســوء الفهــم، وحتــول االنتبــاه عــن األســباب اجلذريــة، 
وتعيــق النقــاش العــام الــذي تشــتد احلاجــة إليــه بشــأن 

كيفيــة حــل األزمــة.

س )2012(
رث فارغا

س
ي: ا

س
ي 

س
صورة هدية من فليكر 

ال
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مســاعدة  إىل  اإلرشــادية  القواعــد  هــذه  وتهــدف 
ــا  ــل للقضاي ــم أفض ــى فه ــني عل ــن والصحفي احملرري
وتشــكيل قصصهــم بطــرق تتجنــب اخملاطــر الكامنــة 

يف املشــهد اإلعالمــي العــدواين والتنافســي.

وســائل  وعــامل  النشــر،  يف  والتســرع  االندفــاع  إن 
وعــدم  باإلضطــراب  املتســم  االجتماعــي  التواصــل 
املوثوقيــة، وصعــود ظاهــرة نشــر الدعايــة الكاذبــة 
واملعلومــات املضللــة والتأثــر السياســي تضيــف إىل 
ــامل  ــرك ع ــت يف ش ــة وقع ــن أن الصحاف ــاوف م اخمل

مــن العناويــن املثــرة واملقاطــع الصوتيــة.

وثيقــا  ارتباطــا  يرتبــط  الــذي  بالبشــر،  االجتــار  يعتــر 
ــدة  ــة معق ــكلة اجتماعي ــري، مش ــل اجل ــرق والعم بال
كل  وقبــل  ومســتنرة،  متعمقــة  صحافــة  تتطلــب 
الســياق  توفــر  أجــل  شــيء، صحافــة رحيمــة مــن 
وإعطــاء صــوت للضحايــا واملســاعدة يف البحــث عــن 

حلــول.

)2013
ي: وزارة الزراعة األمريكية )

س
ي 

س
صورة هدية من فليكر 

ال

دورا  والصحافــة  اإلعــالم  وســائل  تــؤدي  أن  وينبغــي 
إيجابيــا يف إقنــاع العــامل بــأن االجتــار ميكــن أن يتضــاءل 

ــه.  ــاء علي ــم القض إن مل يت

إىل  عامــة  واجلمهــور  السياســيون  القــادة  ويحتــاج 
ورؤيتهــا.  إليهــا  واالســتماع  كاملــة  القصــة  قــراءة 
اإلرادة  تكويــن  يف  أساســية  أوىل  خطــوة  وهــي 
السياســية الالزمــة للتغلــب علــى األســباب األساســية 

بالبشــر. لالجتــار 

هــذه  يف  الــواردة  واالقرتاحــات  للنصائــح  وميكــن 
التفكــر  علــى  الصحفيــني  تســاعد  أن  الصفحــات 
للنظــر  إعالميــا؛  االجتــار  تغطيــة  كيفيــة  يف  مرتــني 
اإلنســان  حقــوق  ومســائل  القانونيــة  املســائل  يف 
وخصوصيتهــم  الضحايــا،  ومعاملــة  املعنيــة؛ 
ــانية  ــة إنس ــة بطريق ــرد القص ــة س ــم؛ وكيفي ورفاهه
وبأســلوب خــاص يف نفــس الوقــت الــذي يســاعدون 
اجلماهــر فيــه علــى فهــم أفضــل ملــا يجــب القيــام به.
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الصحفيــني  معرفــة  املوثوقــة  الصحافــة  تتطلــب 
والكلمــات  عنــه.  يتحدثــون  مــا  وفهــم  واحملرريــن 
واملصطلحــات التــي نســتخدمها ملناقشــة االجتــار 
قانونيــة  تعريفــات  لهــا  تكــون  مــا  غالبــا  بالبشــر 
واضحــة. وينبغــي أن يســتخدمها الصحفيــون بحــذر 

وبدقــة.

إن االجتــار بالبشــر يســتغل النــاس مــن أجــل الربــح، 
وينتهــك حقوقهــم اإلنســانية. ويســتهدف املتاجــرون 
األشــخاص كأفــراد. وعــادة مــا تكــون مرتبطة بشــبكات 
إجراميــة تنظــم العمــل القســري، واالســتعباد املنــزيل، 
األعضــاء.  وإزالــة  والــرق،  اجلنســي،  واالســتغالل 
إذن  لديهــم  يكــن  إذا مل  لالجتــار  فالنــاس معرضــون 
يكونــوا غــر  إذا مل  أو  األصلــي،  بلدهــم  بالســفر مــن 

مســجلني للعيــش والعمــل يف بلــد املقصــد.

قائمة التحقق  لالجتار بالبشر:

إنها جرمية ضد شخص ما	 
غــر توافقيــة أو بــدون موافقــة مثبتــة للشــخص 	 

املعنــي
إنها جزء من عالقة استغاللية طويلة األمد	 
ينطوي على أرباح من االستغالل	 
قد تكون داخلية أو دولية	 

.2
فهم

األساسيات

ب او برايان )2012(
ي: رو

س
ي 

س
ن فليكر 

صورة هدية م
ال
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املتصلــة  الرئيســية  والقانونيــة  الدوليــة  والصكــوك 
املتحــدة  األمم  اتفاقيــة  هــي  بالبشــر  باالجتــار 
 )2000( الوطنيــة  عــر  املنظمــة  اجلرميــة  ملكافحــة 
بروتوكــول  ســيما  وال  بهــا،  امللحقــة  والروتوكــوالت 
منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وبخاصــة 
ــول  ــم بروتوك ــا باس ــروف أيض ــال )املع ــاء واألطف النس
بالرمــو(؛ واتفاقيــة جملــس أوروبــا بشــأن إجــراءات 
توجيــه  وكذلــك  )200٥(؛  بالبشــر  االجتــار  مكافحــة 
االحتــاد األوروبــي رقــم 36/2011 بشــأن منــع ومكافحــة 

.)2011( ضحايــاه  وحمايــة  بالبشــر  االجتــار 

اخلــاص  العمــل  هــو  املهاجريــن  تهريــب  إن 
مبســاعدة النــاس علــى القيــام برحــالت غــر نظاميــة 
ــن  ــل م ــم التنق ــي حتك ــمية الت ــراءات الرس ــب اإلج لتجن
بلــد إىل آخــر. وهــذه جرميــة ضــد القوانــني الوطنيــة، 
وليــس ضــد الشــخص. ويف كثــر مــن احلــاالت ميكــن 
اإلنســانية  احلقــوق  ينتهكــوا  أن  أيضــا  للمهربــني 
للمهاجريــن، ولكــن دورهــم يتمثــل أساســا يف تقــدمي 
ــون  ــرون أو الالجئ ــا املهاج ــث عنه ــي يبح ــات الت اخلدم

والنظاميــة. الهجــرة املنظمــة  توفرهــا  ال  عندمــا 

ــام،  ــو “القي ــب ه ــإن  التهري ــدة، ف ــأمم املتح ــا ل ووفق
مــن أجــل احلصــول، بصــورة مباشــرة أو غــر مباشــرة، 
علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى، باإلدخــال 
ــون  ــرف ال يك ــة ط ــا اىل دول ــخص م ــروع لش ــر املش غ
الشــخص مــن رعاياهــا وال يقيــم فيهــا بشــكل دائــم.” 1

قائمة التحقق لتهريب املهاجرين:

إنها جرمية ضد الدولة	 
تتضمن موافقة الشخص املعني	 
عادة ما تكون عالقة جتارية ملرة واحدة	 
ينطــوي عليهــا دفــع تكاليــف تســهيل الهجــرة 	 

غــر النظاميــة

https://www.unodc.org/documents/southeasta� 1   راجع
siaandpacific/2011/04/som-indonesia/convention_

smug_eng.pdf

ينطوي عليها عبور احلدود	 

آليــة اإلحالــة الوطنيــة هــي مفهــوم إلطــار تتعــاون 
فيــه مؤسســات الدولــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين 
لتحديــد ضحايــا االجتــار بالبشــر أو االســرتقاق وضمــان 
حصولهــم علــى الدعــم. وتوجــد مثــل هــذه اآلليــات 
ــان أيضــا  ــة أو يف بعــض األحي يف شــكل مكاتــب وطني
الدولــة  مؤسســات  بــني  فعليــة  تعــاون  ممارســات 
املــدين.  اجملتمــع  يف  الفاعلــة  واجلهــات  املكلفــة 
وقــد أنشــئت وفقــا التفاقيــة جملــس أوروبــا بشــأن 
حتديــد  عمليــة  وتقــع  بالبشــر.  االجتــار  مكافحــة 
الضحايــا احملتملــني وحتديــد أمكانهــم يف جوهــر اليــة 

اإلحالــة الوطنيــة كل بلــد.

تعــاوين  اتفــاق  هــي  الوطنيــة  عــر  اإلحالــة  آليــة 
نقــل  أو   / و  احلــدود  عــر  الشــاملة  للمســاعدة 
األشــخاص املتجــر بهــم أو احملتملــني. وهــو يربــط 
األويل،  الفحــص  مــن  اإلحالــة  عمليــة  مراحــل  جميــع 
إىل  الرســميني،  واملســاعدة  التحديــد  خــالل  مــن 
واإلدمــاج  الطوعيــة،  العــودة  علــى  املســاعدة 

واجلنائيــة. املدنيــة  واإلجــراءات  االجتماعــي، 

وهــو يقــوم علــى التعــاون بــني املؤسســات احلكوميــة 
والــوكاالت عــر احلكوميــة واملنظمــات غــر احلكوميــة 
لأشــخاص  واملقصــد  والعبــور  املنشــأ  بلــدان  يف 
بلــدان  يف  املســاعدة  تلقــوا  الذيــن  بهــم  املتجــر 
خمتلفــة للوفــاء بالتزاماتهــم بتعزيــز وحمايــة حقــوق 

اإلنســان اخلاصــة بهــم.

وغالبــا مــا يشــار إىل املهاجريــن غــر النظاميــن أو 
»غــر  أنهــم  علــى  مضلــل  بشــكل  املوثقــن  غــر 
شــرعيني«. ومــن الواضــح أن هــذا مصطلــح منحــاز 
وضــار، ولكــن هنــاك هجــرة غــر قانونيــة عندمــا يختــار 
ــكل  ــرة بش ــق الهج ــن طري ــون ع ــاك القان ــاس انته الن
»غــر  مصطلحــي  اســتخدام  ويفضــل  قانــوين.  غــر 
أال  ينبغــي  ولكــن  املوثقــني«،  »غــر  و  النظاميــني« 
تغطــي علــى عــدم شــرعية التهريــب واالجتــار. وليــس 
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جميــع املهاجريــن غــر النظاميــني معرضــني لالجتــار، 
ولكنهــم معرضــون خلطــر االســتغالل وانتهــاك حقــوق 
خدمــات  يســتخدمون  عندمــا  ســيما  ال  اإلنســان، 
غــر  الهجــرة  وضــع  يــؤدي  أن  وميكــن  املهربــني. 
النظاميــة داخــل بلــد املقصد إىل اســتغالل األشــخاص 
ــرق. ــري وال ــل اجل ــي العم ــل منظم ــن قب ــني م اخلائف

العبوديــة أو العبوديــة احلديثــة مصطلــح عــام شــامل 
يغطــي خمتلــف أشــكال اإلكــراه واإلســتغالل حيــث ال 
ميكــن للشــخص أن يرفض أو يغادر بســبب التهديدات 
ــلطة.  ــتعمال الس ــاءة اس ــداع و / أو إس ــف واخل والعن
ــدويل  ــون ال ــد يف القان ــه التحدي ــى وج ــرق عل ــر ال ويحظ
مثــل  أخــرى  قضايــا  يغطــي  كمــا  اإلنســان.  حلقــوق 
الــزواج القســري، والعمــل القســري، أو االجتــار بالبشــر. 
ويف قيــاس مــدى الــرق، تركــز املنظمــات الدوليــة على 

أعــداد األشــخاص الذيــن يعملــون كســخرة أو الذيــن 
ــري. ــزواج القس ــون يف ال يعيش

اإلجتــار باجلنــس هــو عندمــا يدخــل شــخص بالــغ يف 
فعــل جنســي جتــاري، مثــل البغــاء، نتيجــة للقــوة أو 

االحتيــال أو التهديــد أو اإلكــراه؛

االجتــار  عــن  جنســيا  باألطفــال  االجتــار  ويختلــف 
باجلنــس بالبالغــني، حيــث ال ميكــن أبــدا اعتبــار األطفــال 
فعبــارة  اجلنســية.  األفعــال  بيــع  علــى  وافقــوا  قــد 
»بغــاء األطفــال« هــي طريقــة شــائعة اإلســتخدام 
ولكنهــا ملطفــة لوصــف االســتغالل اجلنســي التجــاري 
لأطفــال. وبغــاء األطفــال عمومــا شــكل مــن أشــكال 
اجلرميــة املنظمــة التــي تديرهــا شــبكات إجراميــة، 

وغالبــا مــا يدعمهــا املتجــرون بالبشــر.

طن، 2014
شن

ب وا
ي: رو

س
ي 

س
صورة هدية من فليكر 

ال
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وينشــأ الــزواج القســري عندمــا تضطــر امــرأة أو فتــاة، 
أو  إرادتــه  ضــد  الــزواج  إىل  صبــي،  أو  رجــل  أحيانــا  أو 
إرادتهــا. وميكــن أن تبيــع عائلــة إحــدى بناتهــا، مــن أجــل 
ســداد ديــون األســرة، أو إلســتعادة »شــرف« الفتــاة؛

يســمح  ال  عندمــا  هــي  املنزليــة  والعبوديــة 
للموظفــني املنزليــني مبغــادرة املنــزل الــذي يعملــون 
فيــه؛ وهــم عــادة مــا يتلقــون أجــرا ضئيــال أويعملــون  

املعاملــة. لســوء  ويتعرضــون  أجــر  بــدون 

غريــب  جــزء  جمــرد  ليســت  العبوديــة  تذكــر: 
 ،2016 عــام  ويف  البشــرية.  تاريــخ  مــن  وخمجــل 
ووفقــا ملنظمــة العمــل الدوليــة، يقــدر أن نحــو 
40.3 مليــون رجــل وامــرأة وطفــل مــن جميــع 
أنحــاء العــامل كانــوا ضحايــا للــرق احلديــث. ومــن 
بــن هــؤالء، هنــاك نحــو 25 مليونــا يعملــون يف 
جمــال الســخرة، و 15 مليــون آخريــن يعيشــون 
مــع الــزواج القســري. وهــي موجــودة يف األخبــار 

اليــوم .. 2

وتعــرف االتفاقيــة الدوليــة ملنظمــة العمــل الدوليــة 
العمــل اجلــري كمــا هــو احلــال عندمــا يضطــر النــاس 
إىل العمــل مــن خــالل اســتخدام العنــف أو الرتهيــب 
أو  املرتاكمــة  الديــون  مثــل  مكــرا  أكــرث  بوســائل  أو 
بالتســليم  التهديــد  أو  الهويــة  بــأوراق  االحتفــاظ 
ــرق أو  ــاالت ال ــم ح ــمل معظ ــرة. وتش ــلطات الهج لس

بالبشــر العمــل اجلــري. االجتــار 

شــخصا  بإســتعباد  العمــل  يشــمل  الديــن  رابطــة 
يقبــل قرضــا يتوقــع أن يســدده عــن طريــق العمــل، 
وال  الوقــت  مــرور  مــع  ينمــو  ديــن  الواقــع  يف  ولكنــه 

أبــدا؛ تســديده  ميكــن 

https://www.nytimes.com/2017/11/19/world/ :2   راجع
africa/libya-migrants-slavery.html

العامــل إىل  يتــم خــداع  عبوديــة العقــد هــي عندمــا 
العبوديــة مــن خــالل اســتخدام عقــد عمــل مزيــف. 
مبجــرد  ولكــن  العمــل،  بوعــود  النــاس  إغــراء  ويتــم 
العمــل  علــى  يجــرون  العمــل  مــكان  إىل  وصولهــم 

الهــرب. ميكنهــم  وال  أجــر  بــدون 

الــدويل.  القانــون  األطفــال يف  لعمــل  تعريــف  يوجــد 
الــذي  األطفــال  بــه  يقــوم  الــذي  العمــل  إىل  ويشــر 
يعرضهــم لالســتغالل االقتصــادي، أو الــذي يحتمــل أن 
يكــون خطــرا، أو يعيــق تعليــم الطفــل، أو يضــر بتطــوره 
البــدين أو العقلــي أو الروحــي أو األخالقــي أو االجتماعــي. 
تذكــر أنــه ليــس كل عمــل يقــوم بــه األطفــال يعتــر 
يعــرض  العمــل  كان  إن  ولكــن  األطفــال،  عمالــة 
ــة أو  ــة صحي ــن طفول ــم م ــر، يحرمه ــم للخط رفاهيته
يحرمهــم مــن حقهــم يف الذهــاب إىل املدرســة فمــن 
ــم. ــاك حلقوقه ــكل إنته ــل يش ــه عم ــد أن ــبه املؤك ش

دويل  مصطلــح  هــو  األطفــال  عمــل  أشــكال  أســوأ 
يف  األطفــال  فيهــا  يحتجــز  التــي  احلــاالت  لوصــف 
املــواد  أو  البغــاء  يف  االنخــراط  أو  اجلــري  العمــل 
اإلباحيــة أو املشــاركة يف أنشــطة غــر مشــروعة. 
املتعلقــة  الرئيســية  والقانونيــة  الدوليــة  والصكــوك 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــات  هــي  األطفــال  بعمالــة 
ــل.34  ــوق الطف ــدة حلق ــة األمم املتح ــة واتفاقي الدولي
ــمول  ــال مش ــار باألطف ــإن االجت ــك، ف ــة إىل ذل وباإلضاف
املتحــدة  األمم  بروتوكــول  يف  التحديــد  وجــه  علــى 
ــن  ــى كل م ــق عل ــخاص وينطب ــار باألش ــق باالجت املتعل

تقــل أعمارهــم عــن 18 عامــا. ٥

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/ 3   راجع
Pages/CRC.aspx

http://www.ilo.org/global/standards/sub- 4   راجع
jects-covered-by-international-labour-standards/child-la�

bour/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/ ٥   راجع

Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx
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الهــدف العاملــي: القضــاء علــى عمــل األطفــال والســخرة والــرق احلديــث واالجتــار بالبشــر كلهــا جــزء مــن 
االســراتيجية العامليــة للتنميــة التــي اعتمدتهــا األمم املتحــدة يف عــام 2015. وتشــمل أهــداف التنميــة 
املســتدامة، وحتديــدا الهــدف 8.7، االلتــزام بالقضــاء علــى أســوأ أشــكال عمــل األطفــال بحلــول عــام 2025. 

إنــه هــدف متفائــل جــدا.
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ســتي

ي: 
ســ

ي 
ســ

صــورة هديــة مــن فليكــر 
ال

ن )2014(
ســ

ب

بالبشــر  لالجتــار  اإلعالميــة  التغطيــة  تنظيــم  وميكــن 
يف  ومهنيــة  ورحمــة  ســياق  وجــود  تضمــن  بحيــث 
وجــه  علــى  التحريريــة.  التغطيــة  جوانــب  جميــع 
لــدى  أن  األخبــار  غــرف  تضمــن  أن  يجــب  اخلصــوص، 

علــى: القــدرة  الصحفيــني 

وهنــاك  االجتــار.  بشــأن  العامــة  السياســة  فهــم 
االجتماعيــة  املشــاكل  مــن  متنوعــة  جمموعــة 
عرضــة  النــاس  جتعــل  والسياســية  واالقتصاديــة 
املشــاكل  هــذه  وتشــمل  واالســتغالل.  لالجتــار 
العنصــري  والتمييــز  والفقــر،  الهجــرة،  شــروط 
كفايــة  وعــدم  الدولــة،  يف  والفســاد  واجلنســاين، 
يكــون  أن  وينبغــي  اللوائــح.  إنفــاذ  القوانــني وضعــف 

الظــروف. بهــذه  درايــة  علــى  الصحفيــون 

ــاس  ــوق الن ــة بحق ــة املتعلق ــة العام ــص السياس فح
ــى  ــول عل ــة باحلص ــة املتعلق ــر الدولي ــب املعاي مبوج
ترتيبــات ســفر آمنــة ومأمونــة مبوجــب القانــون الــدويل، 
الســكنية  احلقــوق  عــن  البحــث  حريــة  عــن  فضــال 

والوصــول إىل ســوق العمــل يف بلــدان املقصــد؛

ــد  ــدان مقص ــت بل ــواء كان ــدان، س ــد البل ــة ورص مراقب
أنظمــة  هنــاك  كانــت  إذا  فيمــا  للتحقيــق  منشــأ،  أو 
ــت  ــا إذا كان ــة م ــر ودراس ــار بالبش ــد االجت ــة لتحدي قائم
ــال  ــل األطف ــادة تأهي ــة وإع ــل حماي ــكام تكف ــاك أح هن

والبالغــني ضحايــا اإلجتــار علــى مســتوى وطنــي؛

.3
إسرتاتيجيات 

غرفة األخبار

إقامــة عالقــات عمــل جيــدة مــع اجملموعــات العاملــة 
احلديــث  والــرق  اجلــري  والعمــل  االجتــار  ملكافحــة 
وإنتهــاك حقــوق األطفــال6. وكثــرا مــا يكــون هنــاك 
املناصــرة  وجماعــات  الصحفيــني  بــني  انفصــال 

واملدافعــة.

ومتتنــع بعــض اجلماعــات عــن نشــر احلقائــق املروعــة 
املتعلقــة بأشــكال االجتــار غــر املبلــغ عنهــا أو العمــل 
منــح  طريــق  عــن  املثــال،  ســبيل  )علــى  القســري 
الصحفيــني إمكانيــة إجــراء مقابــالت مــع الضحايــا(. 
عندمــا يتــم تكويــن عالقــات أفضــل، فإنــه يســاعد أيضــا 
علــى حــل املشــكلة الناجمــة عــن عــدم وجــود البحــوث 

6   راجع الروابط وقسم العناوين يف هذه اإلرشادات
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واملــواد  للصحفيــني،  املتاحــة  املوثوقــة  والبيانــات 
ــة. ــكيل القص ــمة لتش ــر حاس ــي تعت الت

بنــاء الثقــة: ميكــن لوســائل اإلعــام واملنظمــات 
غــر احلكوميــة أن تعمــل معــا دون املســاس 
ســامة  تعريــض  أو  التحريريــة  باالســتقالية 
األشــخاص  كرامــة  أو  املســاعدة  مشــاريع 

االجتــار. ضحايــا 

كاف  وقــت  إتاحــة  ضمــان  الداخليــة.  القــدرات  بنــاء 
املعلومــات  وفحــص  البحــوث  إلجــراء  للصحفيــني 
الصحافــة  يف  واالســتثمار  باالجتــار  املتعلقــة 
إعالميــة  إيجــاز  جلســات  تنظيــم  االســتقصائية. 
داخليــة بشــأن قضايــا االجتــار بالبشــر. إنشــاء خطــوط 
ــور  ــات اجلمه ــع معلوم ــل م ــة للتعام ــاخنة وأنظم س
ــرة  ــار والهج ــة باالجت ــكاوى املتعلق ــك الش ــا يف ذل مب

احلديــث؛ الــرق  وقضايــا 

وتبــادل  البيانــات  جمــع  حتســني  يف  املســاهمة 
املعلومــات بشــأن االجتــار بالبشــر والعمــل اجلــري 
والهجــرة غــر القانونيــة عــن طريــق العمــل عــن كثــب 
ــيما  ــة، وال س ــوكاالت الدولي ــة وال ــلطات العام ــع الس م

يف توفــر املعلومــات عــن أعــداد ضحايــا االجتــار؛

تنظيــم حمــالت مركــزة حــول االجتــار والقضايــا ذات 
هــذه  ملثــل  وميكــن  العــام.  الوعــي  لزيــادة  الصلــة 
املبــادرات التحريريــة أيضــا أن تعــزز الثقــة العامــة يف 
الصحافــة. تتضمــن بعــض األمثلــة اجليــدة مــن حيــث 
إنتــاج  القضيــة  هــذه  يف  اإلعــالم  وســائل  انخــراط 
مــواد صحفيــة قويــة مثــل مشــروع احلريــة مــن ســي 
ان ان وحملــة قنــاة اجلزيــرة بعنــوان العبوديــة: شــر 

القــرن ال 21.

رت هادن )2008(
ي: بي

س
ي 

س
صورة هدية من فليكر 

ال
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أساســيا  عنصــرا  األخالقيــة  األخبــار  غــرف  تعتــر 
للصحافــة اجليــدة. وتتطلــب تغطيــة االجتــار بالبشــر 
األخالقيــة  للتقاريــر  األساســية  املبــادئ  معرفــة 

هــي: املبــادئ  هــذه  بهــا.  وااللتــزام 

جتنــب . 1 الوقائــع.  علــى  القائــم  واإلعــالم  الدقــة 
ــات  ــة واملعلوم ــار املزيف ــارة واألخب ــب الض األكاذي

التــي مل يتــم التحقــق منهــا.

تبــث . 2 ال  لضمــرك.  وفقــا  تصــرف  االســتقالل. 
دعايــة مضــادة للمهاجريــن أو أن تكــون صندوقــا 

صوتيــا ملصالــح سياســية أو مصالــح أخــرى.

جوانــب . 3 جميــع  تخــر  أن  تذكــر  التحيــز.  عــدم 
القصــة. علــى وجــه اخلصــوص، إعطــاء صــوت 
للضحايــا والناجــني مــن صدمــة االجتــار وكذلــك 
تعكــس اخملــاوف املشــروعة لأشــخاص الذيــن 

املضيفــة. البلــدان  يف  يعيشــون 

اإلنســانية. وينبغــي أال ُتحــدث الصحافــة أي ضــرر. . 4
إظهــر التعاطــف يف تقاريــرك. قــم باإلشــارة اىل 
ــات  ــة واألزم ــدية والعاطفي ــاء اجلس ــول لأعب احلل

ــه. ــر ب ــخص املتج ــا الش ــي يتحمله الت

.4
املمارسة 

اجليدة
عــن . 5 مســؤوال  كــن  والشــفافية.  املســاءلة 

عــن  دائمــا  واكشــف  األخطــاء  صحــح  عملــك. 
بــك. اخلاصــة  الطــرق  يف  منفتحــا  وكــن  هويتــك 

وينبغــي للصحفيــني تطبيــق هــذه القيــم األساســية 
للصحفيــني  أن  تذكــر  عملهــم.  جوانــب  جميــع  يف 
الذيــن  لأشــخاص  االحــرتام  إلظهــار  حمــدد  واجــب 
ــات  ــة أخالقي ــار. مدون ــل االجت ــة مث ــا الصدم ــم ضحاي ه
جمعيــة املصوريــن الصحفيــني الوطنيــني يف الواليــات 
ــي: ــا يل ــى م ــص عل ــال، تن ــبيل املث ــى س ــدة، عل املتح

إيــاء  باحــرام وكرامــة.  “معاملــة جميــع املواضيــع 
اهتمــام خــاص للمواطنــن الضعفــاء والتعاطــف مــع 
ضحايــا اجلرميــة أو املأســاة. التدخــل يف اللحظــات 
اخلاصــة مــن احلــزن فقــط عندمــا يكــون لــدى اجلمهور 

ــة مــا حــدث “.7 ــة لرؤي حاجــة مــررة وجوهري

7   توجد قائمة كاملة للمدونات واملعاير للصحفيني على 
http://accountablejournalism.org  الرابط



16    |    اإلعالم واإلجتار بالبشر قواعد إرشادية

أسئلة
إستهاللية

وستســاعد هــذه األســئلة الصحفيــني علــى حتديــد 
ــة »نعــم« علــى أي ممــا  حــاالت االجتــار. إذا كانــت اإلجاب
ــة واســتخدم املصــادر يف  يلــي، فقــم بالتدقيــق بعناي

ــورة. ــى املش ــول عل ــادات للحص ــذه اإلرش ه

ــواء . 1 ــه، س ــل مع ــذي أتعام ــخص ال ــر الش ــل أج ه
مــن خــالل العنــف أو التنمــر )البلطجــة( النفســية 
ــذا  ــى ه ــيطرة، عل ــكال الس ــن أش ــك م ــر ذل أو غ

ــع؟ الوض

هل هم ضحايا للعنف والتخويف؟. 2

هل أجروا على دفع املال؟. 3

هــل تعرضــوا لإلكــراه مــن قبــل شــخص مــا أقــوى . 4
وميتلــك الســلطة عليهــم؟

وبصفــة عامــة، ينبغــي للصحفيــني واحملرريــن جتنــب 
واألخبــار  اخلاطئــة،  املعلومــات  شــرك  يف  الوقــوع 
مــن  والدعايــة  االجتماعيــة  الشــبكات  مــن  الكاذبــة 
املنتفعــني واملتكســبني مــن هــذه األفعــال. أفضــل 
طريقــة متكــن الصحفيــني مــن اقيــام بذلــك هــي مــن 

ــالل: خ

التمســك باحلقائــق، كــن متشــككا حــول اإلحصــاءات. 
تكــون  أن  ميكــن  لكنهــا  القصــص،  تشــكل  األرقــام 
خادعــة. وبســبب الطبيعــة الســرية واخملفيــة لالجتــار 
والــرق احلديــث والعمــل اجلــري، ال ميكــن احلصــول 
علــى عــدد دقيــق مــن الضحايــا. هنــاك خطــر مســتمر 
يأتــي مــن البيانــات امللفقــة. وينبغــي علــى الصحفيــني 
أرقــام  علــى  تنطــوي  التــي  اإلدعــاءات  مــن  التحقــق 
والتحقيــق فيهــا؛ فعليهــا أن تتحقــق مــن اإلحصــاءات 
إىل  »حتذيــرات صحيــة«  الضــرورة،  وأن تصــدر، عنــد 

التحقــق  يتــم  مل  معلومــات  وجــود  بشــأن  اجلمهــور 
ــا. منه

مــن  تأتــي  املوثوقــة  التقديــرات  معظــم  أن  تذكــر 
الهيئــات  مــن  وغرهــا  الدوليــة  العمــل  منظمــة 
الدوليــة املذكــورة يف هــذه املبــادئ التوجيهيــة ولكــن 
حتــى هــذه التقديــرات وكيفيــة الوصــول إليهــا يجــب أن 

الصحفــي. للتدقيــق  تخضــع 

الفهــم  ســوء  ومــن  اخلاطئــة.  املفاهيــم  مكافحــة 
علــى  اإلعــالم  وســائل  تركيــز  عــن  والناجــم  الشــائع 
يف  يتعلــق  بالبشــر  االجتــار  أن  هــو  واإلثــارة  اجلنــس 
معظمــه باالســتغالل اجلنســي ويحــدث يف املقــام 
األول ضــد النســاء والفتيــات. ويف الواقــع، فــإن معظم 
وليــس  اجلــري  العمــل  يف  بالتجــارة  يتعلــق  االجتــار 
االســتغالل اجلنســي. ويعتراالجتــار باجلنــس )للرجــال 
مكافحتهــا،  جتــب  هامــة  مشــكلة  أيضــا(  والفتيــان 
ولكــن ال ينبغــي أن يكــون ذلــك علــى حســاب الرتكيــز 

أيضــا علــى االجتــار باألشــخاص أو العمــال.

الرتكيــز  املهــم  مــن  احللــول.  إىل  وأشــر  إيجابيــا  كــن 
والتعــايف.  الصمــود  علــى  الضحايــا  قــدرة  علــى 
يســرد األشــخاص الناجــني قصــص مقنعــة. تقــدمي 
ــا  ــور يف م ــة اجلمه ــي ثق ــة يبن ــة ومتوازن ــرة إيجابي نظ
ــا  ــص قضاي ــم بفح ــري، ق ــك التحض ــاء عمل ــه. أثن تقول

حتســينها. ميكــن  كيــف  واســأل  السياســات 

تتبــع املــال. توفــر صناعــة االجتــار واالســرتقاق احلديــث 
العمــل اجلــري الــذي يــؤدي إىل ســلع أرخــص للجميــع. 
ــل  ــق يف الداخ ــب التحقي ــة وتتطل ــة عاملي ــا صناع إنه

واخلــارج.

وقــد مت إنتــاج بعــض األمثلــة املمتــازة عــن أعمــال 
التحقيــق - مثــل فيلــم وثائقــي بشــر للبيــع علــى ال 
بــي بــي ســي أو برنامــج مماثــل علــى أي ار دي يف 
بــث كالهمــا يف  ARD in Germany ، وقــد  أملانيــا 

عــام 2017.
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تســتقصي  أن  أيضــا  اإلعــالم  لوســائل  وميكــن 
)مثــل  املتــدين  املســتوى  ذات  احملليــة  اخلدمــات 
أو  بالبشــرة  العنايــة  حمــالت  الســيارات،  غســيل 
أعمــال  منــاذج  لديهــا  البنــاء(  ومواقــع  املســاج، 
تســتند إىل العمالــة الرخيصــة. هــل هــؤالء ضحايــا إجتــار 
حمتملــني؟ ميكــن للصحفيــني تتبــع املــال والبحــث 
أن  وميكنهــم  بالــرق.  امللوثــة  اخلــام  املــواد  عــن 
يطلعــوا جمهورهــم علــى أننــا جميعــا ميكــن أن نكــون 
مرتبطــني باالجتــار بالبشــر. بهــذه الطريقــة حتصــل 

النــاس. انتبــاه  علــى 

بنــاء األمــل. مــن الســهل علــى اجلمهــور أن يفكــر 
العمــل  أو  االجتــار  ضحايــا  هــم  الذيــن  النــاس  يف 
القســري كأفــراد عاجزيــن ُدمــروا  بشــكل دائــم. وهــذا 
ليــس صحيحــا دائمــا. فالصحافــة التــي تســلط الضــوء 
علــى قــدرة اإلنســان علــى الصمــود وحتكــي قصــة 
متكــن النــاس مــن إعــادة بنــاء حياتهــم واخلــروج مــن 
مأســاة الــرق احلديــث والعمــل اجلــري لســرد قصــة 

خمتلفــة.

إرشادات 
إلجراء املقابالت

إن مأســاة االجتــار واالســتعباد هــي قصــة ذات قيمــة 
إخباريــة، ولكــن ألنهــا جرميــة خمفيــة، فإنهــا كثــرا 
ــال مــن املــوارد لدعــم الصحافــة  مــا تتطلــب قــدرا هائ
ــا،  االســتقصائية. إن الوصــول إىل الناجــني صعــب أحيان
دفــع  يف  كبــرا  دورا  تلعــب  التــي  هــي  وأصواتهــم 

القصــة إىل التيــار الرئيســي لتلقــى اإلهتمــام الــالزم.

قــوة  لديهــا  اإلخباريــة  اإلعــام  وســائل  تذكــر: 
باإلطــراء  يشــعروا  أن  ميكــن  النــاس  كبــرة. 
عندمــا يتــم االتصــال بهــم مــن قبــل الصحفيــن، 
مــن دون فهــم كامــل للمخاطــر علــى أنفســهم 
واآلخريــن عندمــا تأتــي قصصهــم إىل الــرأي العــام. 
وينطبــق ذلــك بشــكل خــاص علــى األشــخاص 
الذيــن يقعــون يف درامــا ومأســاة االجتــار بالبشــر 
بقــدر مــا ينطبــق علــى األشــخاص الذيــن تصيبهــم 
كارثــة إنســانية أو حــرب أو أحــداث صادمــة أخــرى.

ويتعــني علــى الصحفيــني أن يكونــوا شــفافني قــدر 
ســيما  وال  مصادرهــم  مــع  عالقاتهــم  يف  اإلمــكان 
علــى  يجــب  منــه.  والناجــني  بالبشــر  االجتــار  ضحايــا 

: لصحفيــني ا

حتديــد مــا إذا كان شــخص مــا قاصــرا. حتــت ســن 	 
18 أو حتــت ســن الرضــا.

)خاصــة 	  املصادرللخطــر  تعــرض  مــدى  تقييــم 
ضحايــا  وقعــوا  الذيــن  األشــخاص  أو  الشــباب، 

والعنــف(؛ النفســية  للصدمــات 
يف 	  احلــق  شــخص  لــكل  اخلصوصيــة.  احــرتام 

اخلصوصيــة ويف أن يعامــل باحــرتام، وال ســيما 
األطفــال؛

بحضــور 	  األطفــال  مــع  مقابــالت  إجــراء  ضمــان 
مســؤول؛ أمــر  ويل  أو  بالــغ  شــخص 
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شــرح لهــم عمليــة التغطيــة الصحفيــة وملــاذا 	 
ــة؛ ــة مهم ــون القص تك

جتنــب اســتخدام اخلــداع أو التضليــل عنــد تغطيــة 	 
قضايــا االجتــار، إ\ال يف الظــروف األشــد إســتثنائية.

أو  الوالديــن  أحــد  للضحيــة  يكــن  مل  إذا  تذكــر: 
وصــي، أو كان أمــي أو ال يســتطيع القــراءة، وإذا 
ــي  ــل الناج ــي متث ــؤولة الت ــة املس ــت املنظم كان
ــى  ــب عل ــة، فيج ــرة بالثق ــر جدي ــة وغ ــر أخاقي غ
وحكمــه  ضمــره  علــى  يعتمــد  أن  الصحفــي 
ــيء،  ــل كل ش ــة، قب ــي اللحظ ــذه ه ــي. ه األخاق

اإلنســانية. أخاقيــات  إلظهــار 

ــي  ــئلة الت ــة باألس ــة إضافي ــة مرجعي ــي قائم ــا يل وفيم
يطرحهــا الصحفــي األخالقــي عنــد إجــراء مقابلــة مــع 

شــخص ناجــي مــن االجتــار بالبشــر:

هــل أوضحــت معهــم ملــاذا أجــري هــذه املقابلــة 	 
ومــا هــو الهــدف مــن قصتــي؟ هــل كنــت شــفافا 

متامــا حــول نوايــاي؟
ســبيل 	  علــى   - حمايتهــم  علــى  حرصــت  هــل 

يف  مــا  شــخص  أو  شــاب  كان  إذا  املثــال 
ظــروف خطــرة - لضمــان معرفتهــم بالعواقــب 
يقدمونهــا؟ التــي  املعلومــات  لنشــر  احملتملــة 

هــل أنــا واثــق مــن أنهــم يفهمــون متامــا شــروط 	 
املقابلــة التــي أجریناهــا، ومــا أعنيــه ب )ليــس 
للنشــر(، واخللفيــة، وعــدم الكشــف عــن هويــة 
الشــخص املقابــل، أو غرهــا مــن املصطلحــات؟

إذا طلــب أحــد املصــادر شــروطا قبــل املوافقــة 	 
علــى مقابلــة، مــا هــي حــدودي؟ هــل يجــب أن 
أدفــع نفقــات املصــدر املتعلقــة باملقابلــة؟ مــا 
ــا؟ ــن دفعه ــي ميك ــروعة الت ــف املش ــي التكالي ه

هــل ســأوافق علــى املزيــد مــن الدعــم للمصــادر، 	 
ــاكل  ــاك مش ــت هن ــوين، إذا كان ــل القان ــل التمثي مث

ناشــئة عــن تقاريــري؟
التقــاط 	  قبــل  إذن  علــى  احلصــول  طلبــت  هــل 

فيديــو؟ تســجيل  أو  الصــور 

وجتنبــت 	  الصلــة،  ذات  األســئلة  ســألت  هــل 
أحتــت  وهــل  الصادمــة،  التجــارب  إســتحضار 

بحريــة؟ التحــدث  للمقابــل 
لتجربــة 	  اإليجابيــة  اجلوانــب  علــى  ركــزت  هــل 

وهــل  املقابلــة،  معــه  أجريــت  الــذي  الشــخص 
أوضحــت مــا إذا كان بإمــكان الشــخص الــذي أجــرى 
معــه املقابلــة التحقــق مــن تقريــري لتصحيــح 

نشــره؟ قبــل  باحلقائــق  املتعلقــة  األخطــاء 
الصلــة 	  ذات  األســئلة  جميــع  طــرح  مت  هــل 

وحساســا  حــذرا  كنــت  وهــل  عليهــا؟  واإلجابــة 
ــت  ــذي أجري ــخص ال ــح الش ــة مصال ــت بحماي وقم

املقابلــة؟ معــه 

عــدم الكشــف عــن الهويــة هــو حــق ينبغــي أن يتمتــع 
بــه مــن هــم يف حاجــة إليــه ولكــن ال مينــح أبــدا بشــكل 
باالجتــار  األمــر  يتعلــق  وعندمــا  شــخص.  ألي  روتينــي 
بالبشــر، فــإن حمايــة أشــد النــاس ضعفــا تقتضــي من 
الصحفيــني أن يكفلــوا، ســواء طلبــوا ذلــك أم ال، النظــر 
ــك  ــذاء وأولئ ــا اإلي ــة ضحاي ــن هوي ــف ع ــدم الكش يف ع
ــا مت  ــر إذا م ــن اخملاط ــد م ــون ملزي ــد يتعرض ــن ق الذي

ــم . ــى هوياته ــرف عل التع
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هل يجب على الصحفين كسر القواعد باسم اإلنسانية؟

قــد ينشــئ الصحفيــون أحيانــا عاقــات غامضــة مــع مصادرهــم والتــي ميكــن أن تقــوض األســاس األخاقــي 
لعملهــم. يف عــام 2014 صــادق الصحفــي اإلذاعــي الســويدي فريدريــك أونيفــال الجــئ ســوري يبلــغ مــن العمــر 
15 عامــا عندمــا كان يف مهمــة تغطــي أزمــة الهجــرة. قــرر هــو وفريقــه مســاعدة الولــد علــى الوصــول إىل 
الســويد. مت بــث الفيلــم الــذي أنتجــه عــن رحلــة الصبــي علــى التلفزيــون العــام الســويدي والقــى إشــادة واســعة 
النطــاق، ولكــن بعــد ذلــك متــت حماكمــة الصحفــي وإدانتــه بتهريــب األشــخاص. وقــد أثــار عملــه نقــاش 
شــرس داخــل الصحافــة حــول دور الصحفيــن يف إعــداد التقاريــر - هــل ينبغــي أن يصبحــوا مشــاركن يف 

القصــة أو أن يظلــوا مراقبــن فقــط؟

ف )2007(
يان اري
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املبادئ التوجيهية 
للصور الصحفية

كل صحفــي يريــد إجــرهء املقابــالت والصــور والفيديــو 
مــن  شــكل  يف  حاليــا  يعيشــون  الذيــن  النــاس  مــع 
أشــكال االســرتقاق أو العمــل اجلــري. وكانــت الدرامــا 
واملأســاة لوفيــات املهاجريــن، التــي غالبــا مــا تنطــوي 
ــا  ــدرا غني ــار، مص ــا لالجت ــون ضحاي ــخاص يقع ــى أش عل

ــدل. ــر للج ــا مث ــر منه ــن الكث ــة، ولك ــور القوي للص

تذكــر أن جلــب طاقــم األخبــار اىل موقــف يوجــد فيــه 
ميكــن  ومســتغلون  ومرعوبــون  ضعفــاء  أشــخاص 
وينبغــي  الصحفيــني.  لهــؤالء  صدمــة  يشــكل  أن 
للصحفيــني أن يبذلــوا كل مــا يف وســعهم لتهيئــة 
بتصويــر  يقومــون  عندمــا  ومطمئــن  آمــن  منــاخ 

لالجتــار. ضحايــا  وقعــوا  الذيــن  األشــخاص 

يتــم تعزيــز الصحافــة باســتخدام صــور قويــة يف ســرد 
أن حتــرص وســائل  الضــروري  مــن  ولكــن  القصــص 
اإلعــالم علــى جتنــب تقــدمي انطباعــات ســطحية تعــزز 

ــة. ــب النمطي القوال

ــي  ــو الت ــور الفيدي ــاج ص ــور أو إنت ــتخدام الص ــب اس جتن
ــارة والتطفــل والتســلل إلســرتاق النظــر. ــروج إىل اإلث ت

األفــالم  لتصويــر  إذن  علــى  احلصــول  دائمــا  اطلــب 
ال  هــذا  أن  مــن  الرغــم  علــى  ألفــراد،  صــور  والتقــاط 
ينبغــي أن يكــون ضروريــا يف مــكان عــام. اطلــب إذن 

أمكــن. إذا  مقدمــا  خطــي 

جتنــب اســتخدام الصــور اجلنســية وجتنــب الصــور التــي 
تعكــس كليشــيهات - فتــاة مقيــدة يف سالســل أو 
أو   ، الســلعة(  )مثــل  الباركــود  رمــز  يحمــل  شــخص 
وهــي  الدعــارة.  بيــوت  يف  أو  القضبــان  وراء  طفــل 
باالجتــار  املتعلقــة  النمطيــة  القوالــب  يف  تســهم 
التــي ميكــن أن تكــون مضللــة. فعلــى ســبيل املثــال، 
ــى  ــوا عل ــن بق ــم م ــار ه ــا االجت ــن ضحاي ــد م ــإن العدي ف
قيــد احليــاة وهــم يتعافــون. الكثــر منهــم مل يجــروا 
ــم  ــب به ــم مت التالع ــتغالل ولكنه ــى االس ــية عل بوحش

عاطفيــا وأصبحــوا إتكاليــني.

جتنــب الصــور الصريحــة للعنــف. مــن النــادر جــدا أن 
عــرض صــور العنــف الشــديد يخــدم املصلحــة العامــة. 
بشــكل عــام، يجــب علــى احملرريــن وصنــاع األفــالم 
النظــر يف املــدى املقبــول إلســتخدام الصــور التــي 
تظهــر اإليــذاء اجلســدي؟ أيــن نضــع اخلــط الفاصــل؟ 
والكدمــات  العنــف  اثــار  إظهــار  املــرر  مــن  هــل 
واألطــراف املكســورة لضحايــا الــرق واالجتــار مــن أجــل 

ســرد القصــة؟

وســتؤدي الصحافــة اجليــدة إىل زيــادة الوعــي مبكافحة 
التــي  والرســائل  الصــور  خــالل  مــن  بالبشــر  االجتــار 
ــن ضحايــا االجتــار بالبشــر بــدال مــن زيــادة إســتغالل  متكِّ

ــا االجتــار بالبشــر والناجــني منــه. ضحاي
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شرح القصة: املال ....

يربــح املتاجــرون بالبشــر مــا بــن 9 اىل 31.6 مليــار دوالر علــى مســتوى 
عاملــي

أو اجلنس .....

كيــف تســاعد صــورة إلنســان جمهــول الهويــة )بــدون 
كشــف الوجــه( مــع رمــز الباركــود عليهــا، علــى إضفــاء 
االجتــار  مــن  الناجــني  حالــة  علــى  اإلنســاين  الطابــع 

بالبشــر؟

Fact retriever  صورة هدية من
ال

Badgerherald.com
صورة:  
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اجلنس هو ما يجذب وسائل اإلعالم

والــرق  واالجتــار  اجلــري  العمــل  قضايــا  تعتــر 
احلديــث مســائل جوهريــة، ولكــن مســألة اجلنــس 
هــي التــي غالبــا مــا تهيمــن علــى عناويــن وســائل 
اإلعــام. ووجــد حتليــل مفصــل ملــا يقرب مــن 3000 
ــص  ــة أن قص ــام الريطاني ــائل اإلع ــر يف وس تقري
جنســيا  بعــدا  تتضمــن  التــي  بالبشــر  االجتــار 
تغطيــة  علــى  للحصــول  اكــر  بفرصــة  حتضــى 
مقارنــة بتلــك القضايــا املتعلقــة بالعمــل اجلــري 
أو العبوديــة احلديثــة وفقــا لتقريــر مــن مؤسســة 
جوزيــف رونــري يف عــام 2013. وميكــن أن يكــون 
أوســع  مناقشــة  إىل  مدخــل  وهــو  التقريــر  هــذا 
للمســألة، ولكــن األبحــاث أظهــرت انخفاضــا كبــرا 
االســرقاق  ملشــكلة  اإلعاميــة  التغطيــة  يف 

احلديثــة األكــر حجمــا.

الهجرة: كيف تشوه السياسة التغطية 
اإلعالمية

الهجــرة  حــول  الســلبية  األصــوات  أن  يبــدو 
تســتحوذ علــى اهتمــام وســائل اإلعــام أكــر مــن 
ــى  ــون عل ــا تك ــى عندم ــار، حت ــا االجت ــة قضاي تغطي
التــي  الوطنيــة  التقاريــر  وتضمنــت  بابــك.  عتبــة 
واملركــز  األخاقيــة  الصحافــة  شــبكة  أعدتهــا 
الــدويل لتطويــر سياســات الهجــرة يف عــام 2015 
التأثــر  أن  علــى  واضحــا  دليــا   8  2016 عــام  ويف 
السياســي غــر املــرر علــى التغطيــة اإلعاميــة، 
أو  كاذبــة  معلومــات  علــى  غالبــا  يقــوم  الــذي 
أعمــق  مشــاكل  علــى  الركيــز  زاحــم  مشــوهة، 
ــار  ــال واالجت ــل األطف ــري، وعم ــل القس ــل العم مث
وســائل  تواجهــه  الــذي  التحــدي  ويتمثــل  بهــم. 
مناســب  حيــز  تكريــس  يف  والصحافــة  اإلعــام 
ويف  بالهجــرة  املتعلقــة  احلقيقيــة  للمســائل 
إنتهــاك  حــاالت  وكشــف  تغطيــة  الوقــت  نفــس 
ــار. ــح النه ــب يف وض ــي  ترتك ــان الت ــوق اإلنس حق

http://ethicaljournalismnetwork.org/  8   راجع
resources/publications/media-mediterranean-mi�

gration



اإلعالم واإلجتار بالبشر قواعد إرشادية    |    23

خمتصرات:
  ILOInternational Labour Organisation

منظمة العمل الدولية

 ICATInter-Agency Co-ordination Group Against Trafficking
جمموعة التنسيق الدولية ملكافحة اإلجتار

 MMDMigration and Mobility Dialogue (Africa)
حوار الهجرة والتنقل )افريقيا(

 OSCEOrganisation for Security and Co-operation in Europe
منظمة األمن والتعاون يف اوروبا

ICMPDInternational Centre for Migration Policy Development
املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة

UNHCRUnited Nations High Commissioner for Refugees
مفوضية االمم املتحدة شؤون الالجئني

 IOMInternational Organisation for Migration
منظمة الهجرة الدولية

OHCHROffice of the High Commissioner for Human Rights
مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان

 IDMCInternational Displacement Monitoring Centre
املركز الدويل لرصد النازحني

.٥
روابط

وعناوين إتصال
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ICRMWConvention on Protection of Rights of Migrant Workers
كعاهدة حماية حقوق العمال املهاجرين

GMGGlobal Migration Group
جمموعة الهجرة العاملية

GCIMGlobal Commission on International Migration
املفوضية العاملية للهجرة الدولية

 CERDUN Commission on Elimination of Racial Discrimination
مفوضية االمم املتحدة للقضاء على التمييز العنصري

PICUMPlatform International Co-operation on Undocumented 
Migrants

املنصة الدولية للتعاون حول املهاجرين غر املوثقني

بعــض املبــادرات السياســية الرئيســية واملصــادر مــن الــوكاالت الدوليــة التــي يجــب علــى الصحفيــني واإلعالميــني 
اإلطــالع عليهــا:

احلوار االوروبي األفريقي حول الهجرة والتنميةعملية الرباط

مبادرة مسار الهجرة بني االحتاد االوروبي والقرن االفريقيعملية اخلرطوم

احلوار القاري األفريقي ضمن حوار الهجرة والتنقل

عملية تشاورية بني ٥0 دولة للهجرة املنظمةعملية بودابست

حوار هادف للهجرة بني دول االحتاد األوروبي، منطقة الشنغن، الشراكة عملية براغ
الشرقية، غرب البلقان، آسيا الوسطى، روسيا وتركيا

احلوار املتوسطي للهجرة 
والعبور

حوار تشاوري بني املسؤولني املعنيني بالهجرة والقضايا ذات الصلة.

مبادرة لأمم املتحدة من أجل اتباع نهج شامل إزاء الهجرة.االتفاق العاملي للهجرة

خطة العمل العاملية 
ملكافحة االجتار باألشخاص

اسرتاتيجية األمم املتحدة للتصدي لالجتار بالبشر.

منظمة األمم املتحدة الرئيسية املعنية بالعمل القسري وعمل األطفالمنظمة العمل الدولية

فريق التنسيق املشرتك 
بن الوكاالت ملكافحة 

االجتار باألشخاص

وكاالت األمم املتحدة العاملة معا ملكافحة االجتار.
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التحالف ضد االجتار 
باألشخاص

منتدى دويل واسع أنشأته منظمات األمن والتعاون يف أوروبا

التحالف الدويل ملكافحة عمل األطفالالتحالف 8.7

مكتب أخبار الهجرة 
Migration Newsdesk

تأسس للصحفيني من قبل املنظمة الدولية للهجرة

إيجازات من مفوض األمم املتحدة السامي ل؟؟؟ incomplete in the قصص الهجرة
original text

مشاريع مكافحة االجتار 
بالبشر

موجز لإلجراءات التي اتخذها املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة الذي يجري 
بحوثا قوية وموجهة نحو السياسات يف هذا اجملال، وال سيما فيما يتعلق 

باالجتار بالبشر.
 

روابط إعالمية:
/https://www.freetheslaves.net/about-slavery/faqs-glossary

واحــدة مــن العديــد مــن املنظمــات غــر احلكوميــة الدوليــة التــي تقــوم بعمــل ممتــاز يف تقــدمي املشــورة 
. للصحفيــني

 :/https://gijn.org/human-trafficking-resources-best-practices-in-reporting
ــبكة  ــن الش ــة م ــات اإلعالمي ــني واملؤسس ــورة للصحفي ــدة واملش ــات اجلي ــة للممارس ــع أمثل ــاز م ــدر ممت مص

العامليــة للصحفيــني االســتقصائيني العامليــني.

أمثلة إضافية من التغطية اجليدة:
http://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Politik/Aktuelle-Reportagen/
Startseite/?sendung=28487337027833:

وهــو برنامــج وثائقــي عــن الــرق احلديــث يف أملانيــا، يغطــي العمــل اجلــري والعبوديــة املنزليــة واالســتغالل 
اجلنســي. ويتحــدث الصحفيــون مــع الناجــني واألخصائيــني االجتماعيــني واملنظمــات غــر احلكوميــة والشــرطة 

ــا. ــرق احلديــث يف أملاني إليجــاد ســبل لوقــف ال

http://youtu.be/APN4Q62uatk: 
فيلــم وثائقــي قــوي عــن الــرق احلديــث يف فرنســا مــن قبــل خمــرج مســتقل، بتمويــل مــن تلفزيــون فرنســا، مت 

ــام 2016. ــى France ٥ يف ع ــه عل بث
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https://www.theguardian.com/membership/audio/2016/may/23/patrick-kingsley-
on-europes-refugee-crisis-guardian-live-event 

يعالــج باتريــك كينغســلي، مــن صحيفــة الغارديــان وأحــد الصحفيــني البارزيــن يف بريطانيــا، حتديــات تغطيــة أزمــة 
الالجئــني.

https://www.theguardian.com/world/2015/apr/24/libyas-people-smugglers-how-
will-they-catch-us-theyll-soon-move-on 

يكشــف التحقيــق الصحفــي الــذي أجرتــه اجلارديــان عــن كيفيــة ســحق اقتصــاد الصيــد يف ليبيــا مــن قبــل 
األبيــض املتوســط. البحــر  عــر  والالجئــني  لنقــل املهاجريــن  القــوارب  اخــذوا  الذيــن  املهربــني 

جمموعة خمتارة من القواعد اإلرشادية املوجودة
http://www.who.int/mip/2003/other_documents/en/Ethical_Safety-GWH.pdf 

توصيــات منظمــة الصحــة العامليــة األخالقيــة واألمنيــة املتعلقــة مبقابلــة النســاء املتجــر بهــن، 2003. وإىل جانــب 
املــواد األساســية كمــرر لهــذه التوصيــات، تتضمــن وثيقــة منظمــة الصحــة العامليــة »عشــرة مبــادئ توجيهيــة 

للســلوك األخالقــي واآلمــن للمقابــالت مــع النســاء الالئــي تعرضــن لالجتــار«

https://www.unicef.org/media/media_tools_guidelines.html 
مبــادئ اليونيســيف ومبادئهــا التوجيهيــة بشــأن اإلعــالم األخالقــي اخلــاص باألطفــال. والغــرض مــن هــذه الوثيقــة 
هــو »مســاعدة وســائل اإلعــالم علــى تغطيــة األطفــال بطريقــة مالئمــة وحساســة للعمــر. وتهــدف هــذه 
املبــادئ التوجيهيــة إىل دعــم أفضــل نوايــا املراســلني األخالقيــني: خدمــة املصلحــة العامــة دون املســاس 

ــال« ــوق األطف بحق

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2008/
BP012TheRoleoftheMedia.pdf   

وأصــدرت مبــادرة األمم املتحــدة العامليــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر املعروفــة ب )UN.GIFT( دراســة تهــدف 
إىل تثقيــف الصحفيــني وحتســني نوعيــة التقاريــر - دور اإلعــالم يف بنــاء الصــور )2008( 

http://www.astra.org.rs/en/pdf/novinari08ENG.pdf 
ــة  ــة الصربي ــر احلكومي ــة غ ــه املنظم ــذي وضعت ــني ال ــل للصحفي ــني )2008(. دلي ــر للصحفي ــار بالبش ــل االجت دلي
ــي  ــرى الت ــدان األخ ــا للبل ــدة أيض ــي مفي ــر؛ وه ــار بالبش ــدي لالجت ــى التص ــالم عل ــائل اإلع ــاعدة وس ــرتا( ملس )أس

ــة. ــات مماثل ــه حتدي تواج

http://mirpal.org/files/files/Torgovlya_lyudmi.pdf
ــن  ــم م ــة، بدع ــكو احلكومي ــة موس ــة يف جامع ــة الصحاف ــروس وكلي ــني ال ــاد الصحفي ــر احت ــام 2013، نش ويف ع
 СМИ против« منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، كتيبــا باللغــة الروســية للطــالب وخريجــي كليــات اإلعــالم

2013  ،»ТЛ
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http://www.ethicaljournalismnetwork.org 
التقاريــر املنشــورة عــن املبــادئ التوجيهيــة للصحفيــني حــول تغطيــة الهجــرة وتقريريــن دوليــني يف عامــي 2016 
و 2017 حــول كيفيــة تقــدمي تقاريــر إعالميــة عــن الهجــرة تغطــي 30 بلــدا يف جميــع أنحــاء منطقــة البحــر األبيــض 

املتوســط األوســع.



)ICMPD( املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة
2017


