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از پرچالش ترین و پیچیده ترین  انسان یكی  داستان ترافیك 
از هر موضوع دیگر رعایت مسایل  وظایفی است كه بیش 
اخالقی توسط خبرنگاران و سردبیران نشریات را به آزمون 
متناوب  ارقام  و  اعداد  انسان شامل  قاچاق  داستان  می گیرد. 
میان  از  هستند،  انسان  ترافیك  قربانی  كه  افرادی  می شود. 
آسیب پذیرترین انسان ها در روی زمین انتخاب می شوند: 40 
از 150  بیشتر  یا  زندگی می كنند؛  برده  به شكل  تن  میلیون 
میلیون دیگر در معرض كار كودكان، یا  كارگران مهاجر 

قرار دارند، كه خود شامل 150 میلیون نفر می شود. 

.١
مقدمه

را  آن  درست  ارقام  هیچ كس   - افراد  این  از  فرد  میلیون ها 
بیان  و  هستند،  انسان  ترافیك  بند  در  همچنین   - نمی داند 
داستان آن ها مستلزم دقت و حساسیت است،  بدون تردید 
زبان، تصویر و متنی كه رسانه و ژورنالیستان بر مبنای آن ها 
گزارش خود را تهیه می كنند، می تواند بر این قربانیان تاثیرات 
مخربی داشته باشد. این كار رسانه ها می تواند منجر به نفرت 
از این افراد شود. یا می تواند منجر به تشدید و نهادینه سازی 
افكار قالبی علیه آن ها شود. همچنین، می تواند سبب درک 
نادرست و بی خبری نسبت به آن ها، منحرف ساختن توجه از 
عوامل ریشه ای و ممانعت از بحث و تبادل نظر عمومی مورد 

نیاز در زمینه چگونگی حل این بحران شود. 

س )2012(
ستر وارگا

ی: ا
س

ی 
س

ی لفیکر 
س تزئین

صویر 1 - عک
ت
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گزارشگران  و  ویراستاران  به  كمك  رهنمودها  این  هدف 
این  های  داستان  تا  است  موضوعات  این  بهتر  درک  برای 
قربانیان به شكلی بیان شود كه  منجر به جلوگیری از خطرات 
احتمالی در یك فضای پرخاشگر و رقابتی در متن و بستر 

رسانه ها گردد. 

غیرقابل اعتماد رسانه های  و  مبهم  دنیای  انتشار،  برای  شتاب 
است  مسایلی  سیاسی  نفوذ  و  تبلغیات  ظهور  و  اجتماعی، 
كه بر نگرانی هایی مانند این كه ژورنالیزم روز به روز در دام 
دنیای تیترهای خبری احساساتی و سیاست زده بیشتر گرفتار 

می شود، می افزاید. 

كار  و  برده داری  با  تنگاتنگی  رابطه  كه  انسان،  ترافیك 
به شمار  اجتماعی  پیچیده  مشكالت  از  یكی  دارد،  اجباری 
می رود و نیازمند ژورنالیزم اندیشمند، آگاه و مهمترازهمه، 
و  دقیق  اطالع رسانی  برای  را  الزم  زمینه  تا  است  دلسوز 
بی طرفانه فراهم كند و صدای قربانیان را به گوش مخاطبان 
آن ها  مشكالت  برای  راه حلی  یافتن  در  و  برساند  مختلف 

كمك كند. 

ترغیب  مثبت و سازنده در  نقشی  باید  رسانه ها و ژورنالیزم 
انسان را  باشند كه می توان ترافیك  امر داشته  این  به  جهان 

)2013
ت متحده )

ت ایاال
ت زراع

ی: وزار
س

ی 
س

ی فلکیر 
س تزئین

صویر دوم: عک
ت

كم ساخت، اگر نتوان آنرا از بین برد. رهبران سیاسی و مردم 
در كل نیاز دارند تا داستان ترافیك انسان ها را به طور كامل 
بخوانند، بشنوند و ببینند. این كار یكی از مهمترین گام های 
اولیه در ایجاد اراده سیاسی الزم برای غلبه بر عوامل بنیادی 

ترافیك انسان است. 

می تواند  صفحات  این  در  ارائه شده  نظریات  و  مشوره ها 
گزارش دهی  نحوه  مورد  در  تا  كند  كمك  ژورنالیستان  به 
خود درباره قاچاق انسان بیشتر دقت كنند.  مسایل حقوقی 
حریم  قربانیان،  تداوی  امر،  این  در  دخیل  حقوق بشری  و 
داستان آن ها  بیان  و چگونگی  آن ها،  و آسایش  خصوصی 
در قالب ارزش های انسانی و سبك ژورنالیستی می تواند به 
مخاطبان كمك كند تا درک و شناخت بهتری در باره  آنچه 

كه باید در ازین زمینه انجام شود داشته باشند. 

ژورنالیزم معتبر نیازمند گزارشات و ویراستارانی است كه در 
مورد آنچه صحبت می كنند شناخت و آگاهی كافی داشته 
بحث  برای  ژورنالیزم  در  اصطالحاتی كه  و  باشند. كلمات 
در مورد قاچاق انسان به كار می بریم، اغلب دارای تعاریف 
حقوقی روشنی هستند. و ژورنالیستان باید این تعاریف را با 

دقت و ظرافت به كار ببرند. 
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ترافیک انسان عبارت است از استثمار افراد و نقض حقوق 
بشری آن ها، برای نفع شخصی خود. قاچاقچیان انسان، مردم 
با  معوال  آنها  دهند.  می  قرار  هدف  مورد  فرد،  عنوان  به  را 
شبكه های جنایتكار ارتباط دارند؛ این سازمانها كار اجباری، 
بافت  یا  اعضاء  استخراج  بردگی،  جنسی،  استثمار  بیگاری، 
بدن را سازمان دهی می كنند. و افرادی در برابر قاچاق انسان 
آسیب پذیر هستند كه اجازه سفر به كشوری دیگر از كشور 
خود را نداشته باشند یا برای زندگی و كار در كشور مقصد 

نمی توانند خود را ثبت كنند. 

چك لیست یا فهرست ترافیك انسان:

این عمل، جرم علیه شخص مربوطه است؛	 
این عمل بدون رضایت یا رضایت معتبر شخص مورد 	 

نظر صورت می گیرد؛
این عمل بخشی از  رابطه استثماری درازمدت تر است؛	 
این عمل شامل سود از مجرای استثمار فرد مورد نظر 	 

است؛
خارجی 	  یا  داخلی  عامل]  [دارای  تواند  می  عمل  این 

باشد. 

اسناد و ابزارهای عمده حقوقی و بین المللی در زمینه قاچاق 
جرایم  علیه  متحد  ملل  كنوانسیون  از:  عبارت اند  انسان 
آن،  الحاقی  پروتوكول های  و   )2002( فراملی  سازمان یافته 

.٢
شناخت 

اصول اولیه 

ب او براین )2012(
ی: را

س
ی 

س
ی از فلیکر 

س تزئین
3: عک

صویر 
ت
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به خصوص پرتوكول بازدارندگی، فرونشانی و تعزیر قاچاق 
انسان به ویژه زنان و اطفال كه از آن به عنوان »پروتوكول 
برای  اروپایی  شورای  كنوانسیون  شود؛  می  یاد  نیز  پالِرمو« 
العمل  دستور  همچنین  )2005(؛  انسان  قاچاق  با  مبارزه 
اروپایی 36/2011 در زمینه جلوگیری و مقابله با قاچاق انسان 

و حمایت از قربایان آن. 

به  كه  است  فعالیت هایی  از  یكی  پناهندگان  قاچاق 
طی  بدون  و  منظم  غیر  طور  به  تا  می كند  كمك  مردم 
مردم  سفر  تنظیم كننده  كه  رسمی  طرزالعمل های  مراحل 
عمل  این  كنند.  سفر  است،  دیگر  به كشور  از یك كشور 
علیه  جرم  تا  می شود،  محسوب  بین الملل  قوانین  علیه  جرم 
فرد. در بسیاری از موارد قاچاقچیان نیز ممكن است حقوِق 
بشری مهاجرین را نقض كنند، اما نقش آن ها در اصل ارائه 
خدماتی است كه مهاجرین یا پناهندگان در جستجوی آن ها 
در صورتی می باشند كه چنین خدماتی از طریق پناهندگی 

متعارف و سازمان دهی شده فراهم نباشد. 

مطابق با تعریف سازمان ملل، قاچاق پناهندگان عبارت است 
از »ارائه تدارک، به منظور دریافت مستقیم یا غیر مستقیم، 
منافع مالی یا غیرمالی، از بابت ورود غیر قانونی یك فرد به 
یكی از كشورهای عضو سازمان ملل متحد كه شخص یاد 

شده شهروند یا ساكن دایمی آن كشور نباشد.«1 

فهرست قاچاق پناهندگان:

این عمل جرم علیه كشور مربوطه است؛	 
دربردارنده رضایت شخص است؛	 
معموالً رابطه ی یك باره، و تجاری است؛	 
شامل پرداخت برای تسهیل مهاجرت نامنظم می شود؛	 
دربردارنده عبور از مرز یك كشور است.	 

https://www.unodc.org/documents/southeasta� ١   منبع
siaandpacific/2011/04/som-indonesia/convention_

smug_eng.pdf

ــی مفهومــی از یــك چارچــوب  ــاع مل ــزم ارج میکانی
اســت كــه در محــدوده آن نهادهــای دولتــی و ســازمان های 
ــا  ــرای شناســایی قربانیــان ترافیــك انســان ی ــی ب جامعــه مدن
بــرده داری همــكاری می كننــد و اطمینــان می یابنــد كــه 
می كننــد.  دریافــت  را  الزم  قربانیــان حمایت هــای  ایــن 
یــا در  بــه شــكل ادارات رســمی  چنــان میكانیزم هایــی 
ــی  ــكاری مقطع ــای هم ــوان روش ه ــه عن ــات ب ــی اوق برخ
بیــن نهادهــای دولتــی مربوطــه، دســت انــدركاران و فعــاالن 
ــه  ــق ب ــازمان ها مطاب ــن س ــد. ای ــل می كن ــی عم ــه مدن جامع
ــك  ــا ترافی ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــورای اروپای ــیون ش كنوانس
انســان ایجــاد شــده انــد. پروســه شناســایی و جابچایــی 
قربانیــان احتمالــی, در مركــز توجــه میكانیــزم ارجاعــی هــر 

ــرار دارد.  ــور ق كش

توافق  از یك  عبارت  بیرون مرزی  میکانیزم ارجاعی 
یا  و  مرز  از  عبور  در  جامع  كمك  برای  محور  همكاری 
انتقال افراد قاچاق شده یا قاچاق احتمالی است. این سیستم 
شامل تمام مراحل پروسه ارجاع به شمول شناسایی ابتدایی، 
بازگشت  به  تا كمك  قربانیان  به  شناسایی رسمی و كمك 
داوطلبانه، شمولیت اجتماعی و اقدامات اجتماعی و جرمی 

می شود. 

این میكانیزم مبتنی بر همكاری بین نهادهای دولتی، ادارات 
بین دولتی و غیر دولتی كشورهای مبدأ، ترانزیت و مقصد 
افراد ترافیك شده  كه به آنها كمك صورت گرفته است در 
كشورهای مختلف برای تحقق تعهدات آنها با هدف تقویت 

و حمایت از حقوق شهروندان شان می باشد. 

آن ها  از  اغلب  نامنظم:  و  مدرک  فاقد  مهاجرین 
این اصطالح كاماًل  یاد می شود.  پناهنده غیرقانونی  به عنوان 
یك اصطالح تبعیض آمیز است، ولی برخی از پناهندگی ها 
به  اقدام  پناهندگی  برای  غیرقانونی هستند؛ زمانی كه آن ها 
اسناد  بدون  و  »نامنظم«  اطصالحات  می كنند.  قوانین  نقض 
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را  كشور  یك  قوانین  كه  می رود  به كار  كسانی  مورد  در 
غیرقانونی بودن  نباید  آن ها  می كنند،  نقض  پناهندگی  برای 
قاچاق و ترافیك انسان را مخدوش نمایند. تمام پناهندگان 
نمی باشند، ولی  پذیر  انسان آسیب  ترافیك  برابر  نامنظم در 
شان  بشری  از حقوق  استفاده  سوء  و  بهره كشی  معرض  در 
قاچاقچیان  خدمات  از  آن ها  كه  زمانی  به خصوص  هستند، 
یك  در  نامنظم  مهاجر  وضعیت  داشتن  می كنند.  استفاده 
كشور مقصد می تواند منجر به استثمار افراد هراسان توسط 

سازماندهی كنندگان كار اجباری و برده داری شود.

اصطالح  یك  از  عبارت  مدرن:  برده داری  یا  برده داری 
و  اجبار  پوشش دهنده شكل های مختلف  است كه  عمومی 
برده گی  استثمار در جایی است كه یك شخص نمی تواند 
در آن جا را رد كند یا آن جا را به دالیل تهدیدات، خشونت، 
برده داری  نماید.  ترک  قدرت  از  استفاده  سوء  یا  و  اغفال 

گردیده  منع  بشر  حقوق  بین المللی  قوانین  در  به خصوص 
است. این قوانین همچنین دربردارنده مسایلی مانند ازدواج 
اجباری، كار اجباری، یا ترافیك انسان می باشند. سازمان های 
كسانی  تعداد  بر  برده گی  وضعیت  سنجش  برای  بین الملی 
كه كار اجباری می كنند یا كسانی كه در وضعیت ازدواج 

اجباری به سر می برند، تمركز می كنند.  

ترافیک جنسی زمانی روی می دهد كه یك فرد بالغ وارد 
زور،  نتیجه  در  روسپی گری،  مانند  جنسی  تجارت  معامله 

تقلب، تهدید یا اجبار شود. 

ترافیك  با  جنسی  بهره کشی  برای  اطفال  ترافیک 
جنسی افراد بزرگ سال تفاوت دارد زیرا نمی توان كودكان 
را به عنوان افرادی در نظر گرفت كه قدرت رضایت یا اختیار 
در برابر عمل فروش جنسی داشته باشند. اصطالح تن فروشی 

شنگتن، 2014
ب وا

ی: را
س

ی 
س

ی فلیکر 
س تزئین

صویر 4- عک
ت
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اطفال از جمله اصطالحاتی است كه اغلب مورد استفاده قرار 
می گیرد، ولی راهی تلطیف شده برای بیان بهره كشی جنسی 
از اطفال است. روسپی گری اطفال معموالً شكلی از جرایم 
سازمان یافته است كه توسط شبكه های مجرم راه اندازی می 

شود و غالبا مورد حمایت قاچاقچیان انسان قرار دارد.

ازدواج اجباری زمانی مطرح می شود كه دختر یا زنی یا 
به  یا پسری، برخالف میل شان وادار  در برخی اوقات مرد 
ازدواج شده باشند. ممكن است دختر توسط خانواده اش به 
فروش رسیده باشد یا برای پرداخت قرض خانواده داده شده 

باشد یا برای اعاده حیثیت دختر وادار به ازواج شده باشد. 

بردگی خانگی زمانی اتفاق می افتد كه كاركنان خانه حق 
ترک كردن محیط خانه كه در آن كار می كنند را نداشته 
باشند؛ آنها معموال دست مزد كمی دریافت می كنند یا هیچ 
دست مزدی به آنها پرداخت نمی شود و بطور مكرر مورد 

سوء استفاده قرار می گیرند.

بخش  تنها  بردگی  باشید،  داشته  خاطر  به  تذکر: 
معلومات  مطابق  نیست.  بشر  تاریخ  جدی  یا  شرم آور 
سازمان بین المللی كار، در سال 2016، تخمین زده شده 
از  كودک  و  مرد  زن،  میلیون   40,3 حدود  كه  است 
از جمله  اند.  مدرن شده  برده داری  قربانی  دنیا  سراسر 
اجباری  كار  به  مجبور  تن  میلیون   25 حدود  این ها، 
شده ا  ند و عالوه بر آن، 15 میلیون نفر آن ها مجبور به 
ازدواج اجباری  شده اند. و این حاال در سرخط خبرها  

قرار دارد. 2

اجباری  كار،كار  بین المللی  سازمان  دید  از  اجباری  کار 
به كار خدماتی اطالق می شود كه افراد از طریق استفاده از 
پایدار،  ابزارهای دیگری چون قرض  یا  یا تطمیع،  خشونت 
اظهارات  بر  مبنی  تهدیدهای  یا  هویت  اسناد  بازپس گیری 
علیه آن ها در ادارات مهاجرت، وادار به كار می شوند. اكثر 
اجباری  كار  شامل  انسان  ترافیك  یا  بردگی  وضعیت های 

می گردد.

https://www.nytimes.com/2017/11/19/world/ ۲   منبع
africa/libya-migrants-slavery.html

 بیگاری در بردارنده قبول یك قرضه توسط شخصی است 
كه قرار است از طریق كار آن را بازپرداخت نماید؛ اما در 
حقیقت، نوعی وام است كه با گذشت زمان افزایش می یابد 

و شخص هرگز نمی تواند آن را بپردازد. 

قرارداد بردگی عبارت است از وضعیتی كه یك كارگر 
با فریب از طریق استفاده از اسناد جعلی به بردگی گرفته می 
با وعده های استخدام، فریب داده می شوند و  شود. مردم 
به كار بدون دست  به محل كار می رسند وادار  زمانی كه 

مزد می شوند و نمی توانند آنجا را ترک كنند. 

کار اطفال: این نوع كار در قانون بین الملل تعریف شده 
است و عبارت از كاری است كه توسط كودكانی كه در 
در  احتماال  یا  اند  گرفته  قرار  اقتصادی  كشی  بهره  معرض 
تربیه  و  تعلیم  مانع  دارند،  قرار  مخاطره  پر  كارهای  معرض 
معنوی،  دماغی،  فیزیكی،  صحت  برای  یا  شود  می  طفل 
اخالقی یا انكشاف اجتماعی آنها مضر است. به خاطر باید 
داشت كه تمام كارهایی كه اطفال انجام می دهند شامل كار 
اما اگر كاری سالمت آنها را در معرض  اطفال نمی شود، 
خطر قرار بدهد، آنها را از طفولیت سالم محروم بسازد یا حق 
مكتب رفتن را از آنها بگیرد، بدون شك نقض قوانین حقوق 

بشری طفل محسوب می شود. 

اصطالحات  در  اطفال  کار  شکل های  بدترین 
بین المللی برای بیان وضعیت هایی به كار می رود كه اطفال 
در كار اجباری نگه داری، وادار به تن فروشی یا پورنوگرافی 
می شوند و یا در فعالیت های غیرقانونی شامل می گردند. ابزار 
عمده بین المللی و حقوقی مربوط به كار اطفال عبارت اند از 
كنوانسیون های سازمان بین المللی كار  و كنوانسیون حقوق 
اطفال سازمان ملل متحد.4  3  مزید بر آن، قاچاق اطفال به طور 
خاصی در پروتوكول قاچاق انسان تحت پوشش قرار گرفته 

و بر هر فرد زیر 18 سال صدق می كند.5  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/ ٣   منبع
Pages/CRC.aspx

http://www.ilo.org/global/standards/sub- ٤   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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هدف جهانی: از بین بردن كار اطفال، كار اجباری، برده داری مدرن و ترافیك انسان از جمله اهداف شامل استراتیژی 
جهانی برای انكشاف است كه توسط ملل متحد در سال 2015 اتخاذ شده اند. اهداف انكشاف پایدار، و به خصوص هدف 

8,7، دربردارنده یك تعهد برای از بین بردن هر نوع كار اطفال تا سال 2015 می باشد. این هدف بسیار خوشبینانه است.
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پوشش رسانه ای ترافیك انسان می تواند به شكلی ساختار 
و  شوق  متن،  آن  شود؛در  حاصل  اطمینان  كه  گردد  بندی 
مقاله  سر  یك  پوشش  های  جنبه  تمام  در  گرایی  مسلكی 
وجود دارد. به خصوص، اتاق های خبر باید اطمینان حاصل 

نماید كه ژورنالیستان موارد زیر را رعایت می كنند:

انسان  ترافیك  عامه  پالیسی  از  درست  شناخت  و  درک 
و  اقتصادی  اجتماعی،  گوناكون  مشكالت  باشند.  داشته 
استثمار آسیب  و  انسان  ترافیك  برابر   در  را  مردم  سیاسی، 
پذیر می سازد.  این مشكالت شامل قوانین پناهندگی، فقر، 
قوانین  نبود  و  فساد در دولت  نژادی و جنسیتی،  تبعیضهای 
كافی و تطبیق ضعیف قوانین و مقررات می شود. بنابراین، 

ژورنالیستان باید از این شرایط آگاهی داشته باشند. 

چارچوب  در  مردم  حقوق  زمینه  در  عامه  پالیسی  بررسی 
معیارها و استندرهای بین المللی، دسترسی مصئون و ترتیبات 
سفر بی خطر در چارچوب قانون بین الملل و نیز آزادی حق 
كشورهای  در  كار  بازار  به  دسترسی  و  اقامت  درخواست 

مقصد را بررسی نمایند.

نظارت از كشورها، هر دو كشور مبدأ و مقصد، برای تحقیق 
برای  این كشورها سیستم های الزم  آیا در  اینكه  در مورد 
كه  كند  بررسی  نیز  را  دارد  انسان وجود  ترافیك  شناسایی 
آیا احكام قانونی مشخصی برای كسب اطمینان از مصئونیت 
و باز توانی اطفال و افراد بزرگ سال كه قاچاق شده اند در 

.٣
استراتژی های

اتاق خبر

سطح ملی وجود دارد.

ایجاد روابط كاری خوب با گروه هایی كه برای مقابله با 
ترافیك انسان، كار اجباری، بردگی مدرن و سوء استفاده از 
حقوق بشری اطفال فعالیت می كنند . معموال بین ژورنالیستان 

و گروه های دادخواهی رابطه ای وجود ندارد. 

برخی گروه ها تمایلی به افشای واقعیت های شوكه كننده 
شكل های گزارش نشده ترافیك انسان یا كار اجباری اطفال 
ژورنالیستان  دسترسی  ساختن  فراهم  طریق  از  مثال،  )برای 
برای مصاحبه با این افراد( ندارند. زمانی كه ارتباطات بهتری 
برقرار می  بشر  مدافع حقوق  بین ژورنالیستان و گروه های 
نبود  از  ناشی  مشكل  شدن  حل  به  همچنین  امر  این  شود، 
مواد  و  ژورنالیستان  برای  موجود  های  داده  و  معتبر  تحقیق 
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یاد شده  موارد  باره  در  داستان  دادن یك  برای شكل  الزم 
كمك می كند. 

اعتماد سازی کنید: رسانه ها و موسسات غیر دولتی 
استقالل تحریریه  انداختن  به مخاطره  توانند بدون  می 
یا تقلیل اهمیت و جامعیت پروژه های كمكی یا عزت 
افرادی كه قربانی ترافیك انسان هستند، با هم كار كنند.

كه  كنید  حاصل  اطمینان  بسازید؛  را  خود  داخلی  ظرفیت 
انجام تحقیق  برای  تان وقت كافی ویراستاری  گزارشگران 
و بررسی معلومات مربوط به ترافیك انسان دارند و بر روی 
ژورنالیزم تحقیقی سرمایه گذاری می كنند. در زمینه مسایل 
دایر  را  خبر  اتاق  داخلی  توضیحی  جلسات  انسان  ترافیك 
كنید. شماره تماس های عاجل در زمینه شكایات مخاطبین 
در زمینه های ترافیك انسان، پناهندگی و بردگی مدرن را 
تهیه و سیستم های رسیدگی به معلومات مخاطبین به شمول 

مدرن ایجاد كنید. 

معلومات  تبادله  و  داده ها  جمع آوری  بهبود  در  مشارکت 
غیرقانونی   پناهندگی  و  اجباری  كار  انسان،  ترافیك  درباره 
موسسات  و  دولتی  مقامات  با  نزدیك  همكاری  طریق  از 
بین المللی به خصوص در ارائه معلومات در باره تعداد قربانیان 

قاچاق انسان؛

طرح كمپاین های متمركز در مورد ترفیك انسان و مسایل 
ابتكارات  چنان  عامه.  آگاهی  افزایش  هدف  با  مربوطه 
تحریریه ای نیز می تواند اعتماد مردم به ژورنالیزم را تقویت 
كند. برخی مثال های خوب كه در آن ها همكاری رسانه ها 
با این مسایل نقش قوی ژورنالیزم را نشان داده است، شامل 
قرن  عفریت  برده داری:  و  سی ان ان  شبكه  از  آزادی  پروژه 
كمپاین های  كه  می شود  الجزیره  شبكه  از  بیست ویكم، 

موفقی در این زمینه بوده است. 

ی: پیتر هیدن )2008(
س

ی 
س

س از فلیکر 
صویر 6: عک

ت
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اتاق های خبر مطابق ابزارهای مهم برای ژورنالیزم كیفی 
به شمار می رود. پوشش خبرهای ترافیك انسان نیازمند دانش 
این  است.  گزارشگری  اخالق  اساسی  اصول  به  پایبندی  و 

اصول عبارتند  از: 

دروغ . 1 از  حقیقت.  بر  مبتنی  و  دقیق  گزارش 
پردازی كینه توزانه، خبر جعلی و معلومات تایید نشده 

اجتناب كنید. 

كنید. . 2 عمل  وجدانتان  ندای  مبنای  بر  استقالل. 
پروپاگندهای ضد مهاجرت را دامن نزنید یا به صدای 
سیاست مداران یا دیگر كسانی كه منافع خاصی را در 

این خبرها دنبال می كنند، تبدیل نشوید. 

بی طرفی. به خاطر داشته باشید كه تمام جنبه های . 3
و  قربانیان  صدای  بخصوص،  كنید.  بیان  را  داستان 
نجات یافتگان از آسیب های ترفیك انسان شوید و 
نیز نگرانی های مشروع شهروندان كشورهای میزبان 

را منعكس كنید. 

انسانیت. ژورنالیزم نباید به كسی آسیب برساند. در . 4
برای آسیب های  بدهید.  نشان  گزارش خود شفقت 

.٤
روش های خوب

فیزیكی، عاطفی و بحرانی كه اشخاص ترافیك شده 
دچار آنها هستند، راه حل ارائه كنید. 

شفافیت و حسابدهی. در برابر كار خود احساس . 5
مسئولیت كنید. اشتباهات گزارش تان را اصالح كنید 
و همیشه به كسانی كه از آنها گزارش تهیه می كنید، 
بگوئید كه چه كسی هستید و روش های باز و آشكار 

را انتخاب كنید. 

ژورنالیستان باید این ارزش ها اساسی را در تمام جنبه های 
كار خود رعایت كنند. به خاطر داشته باشید كه ژورنالیستان 
وظیفه مشخصی برای ادای احترام به افرادی دارند كه قربانی 
اخالقی  كود  یا  اصول  هستند.  انسان  ترافیك  های  آسیب 
انجمن ملی عكاسان نشریات ایاالت متحده، برای مثال، بیان 

می دارد:

»با تمام سوژه ها با احترام و عزت برخورد كنید. توجه ویژه 
به افراد آسیب پذیر نموده و با قربانیان جرایم و تراژیدی ها 
با شفقت برخورد نمایید. در مورد لحظه های مربوط به حریم 
خصوصی افراد فقط در صورتی با قربانیان تماس بگیرید كه 
عموم مردم نیاز قابل توجیه برای دانستن در مورد آن ها داشته 

باشند.« 7

اين  در  ژورنالیستان  استندردهای  و  کودها  کامل  لیست   ٧
http://accountablejournalism.org  :ويب سايت موجود است
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پرسش های آغازين
ترافیك  موارد  شناسایی  در  ژورنالیستان  به  ها  پرسش  این 
انسان كمك می كند. اگر پاسخ به هریك از سواالت زیر 
»بله« باشد، آنگاه رهنمودهای زیر را بادقت مطالعه كنید و از 
منابع داده شده در رهنمودهای زیر برای دریافت كمك و 

مشوره استفاده كنید. 

آیا فردی كه  بر میخوریم از طریق خشونت، تهدید و فشار 
این وضعیت مجبور  به  اشكال دیگر كنترل،  یا سایر  روانی 

شده است؟

آیا از طریق فشارهای روانی یا دیگر اشكال كنترول، . 1
به این وضعیت رسیده است؟

آیا آن ها قربانیان خشونت و ارعاب هستند؟. 2

آیا آن ها مجبور به پرداخت پول شده اند؟. 3

آیا آن ها توسط كسی در شرایطی قوی تر و با اِعمال . 4
قدرت، تهدید و یا مجبور شده اند؟

دام  در  باید  و سردبیران رسانه ها  ژورنالیستان  به طور كلی، 
معلومات غلط، اخبار كاذب از شبكه های اجتماعی و تبلیغات 
طرف های دارای منافع مشخص گرفتار نشوند. آن ها این كار 

را به بهترین شكل می توانند از راه های زیر انجام بدهند:

به واقعیت اتکا کنند و در مورد احصائیه با تردید 
برخورد کنند. اعداد داستان خبری را شكل می دهند، اما 
آنها می توانند ما را فریب بدهند. زیرا بدلیل ماهیت مرموز و 
پنهان ترافیك انسان، برده داری مدرن و كار اجباری؛ تهیه 
سرشماری ناممكن است. هموراه، در این باره،  یك خطر 
دایمی ارائه معلومات جعلی وجود دارد. ژورنالیستان باید در 
مورد ادعاهای مربوط به ارقام تحقیق و صحت و سقم آنها را 
بررسی كنند؛ آنها باید احصائیه های ارائه شده را با واقعیت 
سر بدهند و در صورت لزوم، در مورد معلومات تایید نشده، 

»اخطار از صحت ارقام« بدهند.

به خاطر داشته باشید، اكثر تخمین های معتبر توسط سازمان 
بین المللی كار و دیگر نهادهایی كه در این رهنمود از آنها 
یاد شده است، ارائه می شود، اما حتی این تخمین ها و اینكه 
آنها چگونه در دسترس رسانه ها قرار می گیرند باید مورد 

بررسی دقیق ژورنالیستی قرار بگیرند. 

های  تفاهم  سوء  از  یكی  اشتباه.  تصورات  با  مخالفت 
عواطف  و  سكس  بر  تمركز  با  ها  رسانه  توسط  كه  رایج 
گرایی ایجاد می شود، عبارت از این است كه ترافیك انسان 
اغلب متمركز بر استثمار جنسی است كه اصوال برای زنان و 
دختران روی می دهد. در حقیقت، اغلب نگرانی های ناشی 
استثمار  تا  است  اجباری  كار  بر  متمركز  انسان  ترافیك  از 
از  یكی  پسران(  و  مردان  )همچنین  ترافیك جنسی  جنسی. 
مهمترین مشكالتی است كه باید با آن مبارزه شود، اما این 
كار نباید به قیمت عدم تمركز بر ترافیك نیروی كار اجباری 

شود. 

مثبت فکر کنید و راه حل ارائه نمایید. این مهم است 
كه بر انعطاف پذیری و بهبود كسانی كه قربانی ترافیك انسان 
یافته  نجات  فاجعه  این  از  كه  كسانی  شود.  تمركز  هستند 
ارائه یك  می كنند.  بیان  را  اجبار  از  داستان های حاكی  اند 
چشم انداز مثبت و متوازن منجر به اعتمادسازی بین مخاطبان 
در مورد آن چه شما می گویید می گردد. در كارتان به بررسی  
مسایل سابقه و پالیسی بپردازید و در مورد نحوه بهبود مسایل 

یاد شده طرح بدهید. 

مدرن  داری  برده  و  انسان  ترافیك  پیشه  پول.  پیگیری 
عرضه كننده كار اجباری است كه منجر به عرضه كاالهای 
ارزان برای همه می شود. صنعت ترافیك انسان یك صنعت 

جهانی است و مستلزم بررسی در داخل و خارج است. 

مورد  در  تحقیقی  ژورنالیزم  كارهای  از  عالی  هایی  نمونه 
انسان فروشی كه توسط بی بی سی و ای آردی )ARD( آلمان 

كار شده بود، در سال 2017 میالدی نشر شد.

خدمات  چگونگی  بررسی  به  توانند  می  ها  رسانه  همچنین 
محلی سطح پایین )ماشین شویی ها، نیل بارز) Nail Bars( و 
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سایت های ساخت و ساز( و مدل برداری تجاری آنها از كار 
ارزان بپردازند. آیا افرادی كه در اینجا كار می كنند، افراد 
را  پول  توانند  می  ژورنالیستان  هستند؟  ترافیك شده  بالقوه 
پیگیری كنند و درجستجوی مواد خام جدید باشند در مورد 
برده داری مردان باشند. ژورنالیستان می توانند به مخاطبان 
انسان  ترافیك  با  ما ممكن است  بدهند كه همه  نشان  خود 
در ارتباط باشیم. این كار منجر به جلب توجه مردم به این 

موضوع می شود. 

امید ایجاد کنید. برای مردم آسان است در مورد كسانی 
عنوان  به  اند  اجباری شده  یا كار  انسان  ترافیك  قربانی  كه 
ناتوان فكر كنند كه زندگی شان برای همیشه خراب  افراد 
شده است. این نوع تصور همیشه درست نیست. ژورنالیستانی 
كه قدرت انعطاف پذیری انسان ها را برجسته می سازند و  
كار  و  تراژدی  از  عبور  با  اند  توانسته  كه  كسانی  مورد  در 
اجباری دوباره زندگی شان را بسازند، در این زمینه داستان 

های متفاوت از دیگران می نویسند. 

رهنمود مصاحبه
فاجعه ترافیك انسان و برده داری دارای ارزش خبری است، 
ولی از آنجایی كه یك جرم پنهان است، این نوع خبر نیاز 
دارد.  تحقیقی  ژورنالیزم  از  حمایت  برای  زیادی  منابع  به 
دسترسی به نجات یافتگان در برخی اوقات مشكل است و 
صدای آنهاست كه نقش عظیمی در هدایت داستان به سمت 

درست بازی می كند.

به خاطر داشته باشید: رسانه های خبری دارای قدرت 
مردم  با  می خواهند  وقتی  خبرنگاران  هستند.  شگرفی 
نزدیك شوند، برای آن ها تملق می كنند، آن ها این كار 
را بدون اینكه درک كامل از خطراتی كه با ظاهرشدن 
در انظار عامه متوجه خودشان یا دیگران می شود، انجام 
می دهند. این موضوع شامل كسانی كه در دام تظاهر و 
افتاده اند و یا كسانی كه درگیر  انسان  تراژیدی ترفیك 
بحران های انسانی، جنگی و دیگر رویدادهای آسیب زا 

)تراوما( بوده اند، می شود. 

منابع  با  خود  روابط  در  امكان  حد  تا  باید  ژرونالیستان 
معلومات و به خصوص قربانیان و بازماندگان ترافیك انسان 

شفاف باشند. 

آنها باید اگر كسی زیر سن 18 سال یا سن رضایت   	
است را شناسایی كنند؛

آسیب پذیری منابع )بخصوص افراد جوان یا كسانی   	
كه قربانی تروما و خشونت بوده اند( را مورد بررسی 

قرار بدهند. 

فرد  هر  بگذارند.  احترام  افراد  خصوصی  حریم  به   	
دارای حق حریم خصوصی است و باید با او با احترام 

رفتار شود، به خصوص با اطفال. 

اطمینان حاصل كنند كه با اطفال در حضور یكی از   	
اولیای بالغ یا سرپرست طفل مصاحبه انجام می شود؛
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پروسه مصاحبه و دلیل داستان خبری برای اولیای طفل   	
تشریح شود؛

از بكار بردن نیریگ یا فریب، به استثنای شرایط فوق   	
العاده استثنایی، در زمان گزارش دادن درباره مسایل 

ترافیك انسان اجتناب كنید.

والدین،  بدون  قربانی  اگر  باشید:  داشته  خاطر  به 
سرپرست و یا بیسواد است و یا اینكه سازمان مسئول كه 
از بازماندگان ترافیك انسان نمایندگی می كند یك نهاد 
این  در  خبرنگار  است،  اعتماد  قابل  غیر  یا  اخالقی  غیر 

شرایط باید متكی به وجدان و اخالق خود باشد.

كه  دارد  وجود  سواالت  دیگر  لیست  چك  یك  اینجا  در 
ژورنالیزم اخالقی در زمان مصاحبه با شخصیكه از ترافیك 

انسان نجات یافته است، آنها را مطرح می سازد:

آیا من برای آنها توضیح داده ام كه چرا این مصاحبه   	
را انجام می دهم و هدف این داستان خبری چیست؟ 

آیا در مورد نیاتم كامال شفاف بوده ام؟

آیا برای مراقبت از آنها دقت كرده ام- برای مثال اگر   	
تا  پذیر-  آسیب  شرایط  در  شخصی  یا  جوان  فردی 
پیامدهای  و  نتایج  از  آنها  كه  گردد  حاصل  اطمینان 
احتمالی نشر معلوماتی كه در اختیارم قرار می دهند، 

آگاه هستند؟

آیا مطئنم كه آنها شرایط مصاحبه ما را كامال درک   	
می كنند و وقتی می گویم به طور غیر رسمی، سابقه 
و برای ارجاع نیست، آنها معنای این عبارات یا سایر 

برچسب ها یا لیبل ها را می دانند؟

برای  موافقت  از  قبل  شرایط  مورد  در  منبعی  اگر   	

در  من  های  محدودیت  كنند،  سوال  من  از  مصاحبه 
برای  منبع  یك  مخارج  برای  آیا  زمینه چیست؟  این 
انجام مصاحبه پول پرداخت كنم؟ هزینه مشروع برای 

این كار چقدر است؟

آیا در زمینه حمایت های بیشتر از منابع مصاحبه، از   	
مشكالت  بروز  صورت  در  حقوقی،  نمایندگی  قبیل 

ناشی از گزارشم، موافقت كنم؟

آیا قبل از گرفتن عكس یا ثبت یك ویدیو از قربانیان   	
اجازه گرفته ام؟

تجارب  تجدید  اجتناب  برای  مناسب،  سواالت  آیا   	
بتواند  شونده  مصاحبه  تا  ام  كرده  مطرح  زا،  آسیب 

آزادانه صحبت كند؟

آیا بر جنبه های مثبت تجربه مصاحبه شونده تمركز   	
مصاحبه شونده،  ام كه  ساخته  واضح  آیا  و  ام  كرده 
ها  واقعیت  اینكه  نظر  از  از چاپ  قبل  را  ام  مصاحبه 

رابیان كرده ام یا نه، می تواند بررسی كند؟

آیا تمام سواالت مطرح شده، جواب دریافت كرده   	
برابر منافع مصاحبه شونده دقیق و  اند؟ و آیا من در 

حساس بوده ام و آنها را صیانت كرده ام؟

ناشناس ماندن، حقی است كه بایدكسانی كه به آن نیاز دارند 
نمی  داده  دایم  شكل  به  حق  این  اما  شوند  بهرهمند  آن  از 
شود. زمانی كه این موضوع در شرایط ترافیك انسانی مطرح 
می شود، مصئونیت اغلب افراد آسیب پذیر، ژورنالیستان را 
مورد  در  آیا  كه  كنند  اطمینان حاصل  تا  سازد  می  مكلف 
ناشناس ماندن آنها سوال كنند یا نه؛ ناشناس ماندن باید برای 
قربانیانی كه مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و كسانی كه 
ممكن است با افشا شدن هویت شان در معرض خطر بیشتر 

قرار میگیرند، در نظر گرفته شود.
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پنل: آیا ژورنالیستان به نام انسانیت می توانند قانون شکنی کنند؟

در بعضی مواقع ژورنالیستان ممكن است با منابع خود ارتباطاتی برقرار كنند كه ابهام آمیز است و می تواند مبنای اخالقی 
كارشان را تحت الشعاع قرار بدهد. در سال 2014، خبرنگار نشرات سویدن فردریك اونیوال با یك مهاجر 15 ساله سوری 
در زمان پوشش بحران آوارگان، از روی ترحم دوست شد. او و تیمش تصمیم گرفتند  كه این پسر را به سویدن برسانند. 
فیلمی كه آنها تهیه كردند در تلویزیون دولتی سویدن به نمایش در آمد و مورد استقبال زیادی قرار گرفت، ولی او بعدا 
مورد محاكمه قرار گرفت و متهم به قاچاق انسان شد. اقدام او بحث های تندی در بین حلقات ژورنالیستی درباره نقش 
ژورنالیستان در گزارش دهی، مطرح كرد- و این پرسش را برجسته ساخت كه آیا انها باید در داستان اشتراک كنند یا 

فقط به حیث ناظر باقی بمانند؟

ف )2007(
یان اری
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رهنمود فوتوژورنالیزم 

هر ژورنالیستی می خواهد از كسانی كه فعال به شكلی دچار 
بردگی یا كار اجباری هستند عكس، ویدیو و مصاحبه داشته 
باشد. تراژیدی مرگ، اغلب شامل كسانی می شود كه در 
غنی  تصاویر  از  منبعی  و  اند  مانده  گیر  انسان  ترافیك  بند 

هستند، ولی بسیاری از آنها بحث برانگیز می باشند. 

بخاطر داشته باشید كه آوردن تیم خبری در محلی كه افراد 
آسیب پذیر، وحشت زده، و استثمار شده می تواند آسیب زا 
)تراماتیك( باشد. خبرنگاران باید تمام تالش خود را برای 
ایجاد یك فضای امن و اطمینان بخش در محلی كه از آنها 

فیلم برداری می كنند، انجام دهند. 

خبرنگاری با استفاده از تصاویر قوی در نقل داستان تقویت 
می شود، اما این مهم وحیاتی است كه رسانه مراقب باشند 
تا از ارائه تاثیرات مصنوعی كه منجر به تقویت اندیشه های 

قالبی می شوند، پرهیز نمایند. 

ویدیویی  تصاویر  كردن  درست  یا  تصاویر  از  استفاده  از 
و  خصوصی  حریم  نقض  احساسات،  برانگیختن  سبب  كه 

تحریك جنسی می شوند، اجتناب كنید. 

بگیرید،  اجازه  افراد  از  گرفتن  وعكس  فیلم  از  قبل  همیشه 
حتی اگر این امر در بستر عمومی الزم به نظر نرسد. تالش 

كنید در صورت امكان از آنها كتبی اجازه بگیرید. 

از گرفتن تصاویر جنسی و تصاویری كه بیانگر یك كلیشه 
هستند -دختری در زنجیر یا مردی باركد روی بدنش است 

یا طفلی كه در پشت میله ها یا در یك فاحشه خانه است، 
اجتناب كنید. این تصاویر منجر به شكل گرفتن اندیشه های 
قالبی در مورد ترافیك انسان می شود كه می تواند گمراه 
انسان  ترافیك  قربانیان  از  بسیاری  مثال،  برای  باشد.  كننده 
كسانی هستند كه از این تراژیدی نجات یافته یا در مرحله 
بازیابی صحت شان هستند. بسیاری از آنها به شكل وحشیانه 
به طور عاطفی مورد  بلكه  اند  اسمتثمار نشده  به  ای مجبور 

بهره كشی قرار گرفته اند و وابسته شده اند. 

در  كنید.  اجتناب  آشكار خشونت  تصاویر  بردن  كار  به  از 
صریح  تصاویر  دادن  نشان  از  تا  است  الزم  نادر  مواردی 
الزم  كلی،  طور  به  شود.  استفاده  عموم  نفع  برای  خشونت 
است تا ویراستاران و فیلم سازان این را در نظر بگیرند كه تا 
چه اندازه باید از آسیب های بدنی در تصاویر استفاده شود. 
در كجا باید خط كشید )از كدام خط نباید عبور كرد(، آیا 
قابل توجیه است كه خراش ها، كبودی ها، شكستگی اندام 
قربانیان برده داری و ترافیك انسان برای بیان داستان نمایش 

داده شود؟

از طریق  انسان  ترافیك  با  مبارزه  ژورنالیزم خوب در مورد 
باید آگاهی دهی كند،  پیام هایی قدرت بخش،  تصاویر و 
نه اینكه ساده سازی كند و بیشتر از بیش از قربانیان و نجات 

یافتگان ترافیك انسان و بردگی بهره برداری كند. 
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یا سکس .....به تصویر کشیدن داستان: پول ....

چگونه یك تصویر از یك انسان بی چهره با یك باركود 
بر روی بدن آنها می تواند به انسانی سازی وضعیت نجات 

یافتكان از ترافیك انسان كمك كند؟

ــا 31.6 میلیــارد دالــر درامــد  قاچــاق انســان در ســطح جهــان بــن 9 ت
دارد

Fact retriever   ی از
س تزئین

عک

Badgerherald.com
س:  

عک
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سکس چیزی است که توجه رسانه ها را جلب 
می کند

كار اجباری، ترافیك انسان و برده داری مدرن از جمله 
مسایل اساسی و معضالت جدی به شمار می روند ولی 
ها  رسانه  خط  سر  اغلب  كه  است  سكس  مسئله  این 
تقریبا 3000  نتایج تحلیل همه جانبه  یافته های  میشود. 
بنیاد  دهد:  می  نشان  بریتانیا  های  رسانه  در  گزارشگر 
 Joseph Rowntree Foundation رونتری  جوزف 
در سال 2013 گزارشهایی از داستان های قاچاق انسان 
پوشش  كه  كرد  منتشر  آن  جنسی  زوایای  با  همراه 
یا برده  بیشتری نسبت به مسایل مربوط به كار اجباری 
داری مدرن قرار داشت. این نوع گزارش می تواند باب 
بحث های بیشتر درباره این مسئله را بگشاید ولی تحقیق 
یاد شده نشان داد كه این رویكرد منجر به ارائه گزارش 
شدیدا ضعیف در مورد سایر مسایل مربوط به برده داری 

مدرن می شود. 

را  رسانه ای  پوشش  سیاست  چگونه  مهاجرت: 
مخدوش می سازد

مخالفت ها با مهاجرت به نظر می رسد توجه رسانه ها 
انسان، حتی  ترافیك  باره  از گزارش دادن در  بیشتر  را 
می  بیشتر جلب  باشد،  دروازهتان  آستانه  در  زمانی كه 
توسط  كشور  سطح  در  شده  تهیه  های  گزارش  كند. 
انكشاف  المللی  بین  مركز  و  اخالقی  ژورنالیزم  شبكه 
پالیسی مهاجرت در سال  2015 و  2016 شامل شواهد 
رسانه  پوشش  بر  نامناسب  سیاسی  نفوذ  درباره  روشنی 
ای، اغلب بر مبنای معلومات نادرست و مخدوش، بود 
كار  نظیر  عمیقتر  مسایل  از  توجه  انحراف  به  منجر  و 
اجباری، كار اطفال و ترافیك انسان شده است. چالشی 
كه رسانه ها و ژورنالیزم با آن رو برو هستند عبارت از 
اختصاص دادن فضای كافی به مسایل واقعی مهاجرت 
و در عین حال تمركز و گزارش دادن درباره تخطی از 

حقوق بشر است كه در روز روشن نقض می شود.
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اختصارها:
  ILOInternational Labour Organisation

سازمان بین المللی كار

 ICATInter-Agency Co-ordination Group Against Trafficking
گروه هماهنگی بین سازمانی مبارزه با قاچاق انسان

 MMDMigration and Mobility Dialogue (Africa)
گفتمان مهاجرت و تحرک )افریقا(

 OSCEOrganisation for Security and Co-operation in Europe
سازمان امنیت و همكاری در اروپا

ICMPDInternational Centre for Migration Policy Development
مركز بین المللی انكشاف پالیسی مهاجرت

UNHCRUnited Nations High Commissioner for Refugees
كمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگی 

 IOMInternational Organisation for Migration
سازمان بین المللی مهاجرت

OHCHROffice of the High Commissioner for Human Rights
دفتر كمیشنری عالی برای حقوق بشر

.٥
تماس ها
و پیوندها
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 IDMCInternational Displacement Monitoring Centre
مركز بین المللی نظارت بر بی جاشدگان  

ICRMWConvention on Protection of Rights of Migrant Workers
كنوانسیون حمایت از حقوق مهاجرین

GMGGlobal Migration Group
گروه جهانی مهاجرین

GCIMGlobal Commission on International Migration
كمیسیون جهانی درباره مهاجرت بین المللی

 CERDUN Commission on Elimination of Racial Discrimination
كمیسیون سازمان ملل متحد در باره محو انواع تبعیض های نژادی

PICUMPlatform International Co-operation on Undocumented 
Migrants

مركز همكاری بین المللی در مورد مهاجرین بدون اسناد قانونی 

برخی ابتكارات كلیدی سیاسی و منابع موسسات بین المللی الزم برای ژورنالیستان و رسانه ها كه الزم است از آن ها مطلع باشند:

گفتگوی اروپا-افریقا درباره توسعه و مهاجرت روند رباط

ابتكار اتحادیه اروپایی در باره ابتكار مسیر مهاجرت شاخ افریقاروند خرطوم

)MMD( گفتگوی قاره افریقا در چارچوب گفتگوی تحرک و مهاجرت

یك پروسه مشورتی در بین 50 كشور برای مهاجرت قانونمندروند بوداپست

گفتمان هدفمند مهاجرت بین كشورهای اتحادیه اروپایی، منطقه ِشنِگن، همكاری شرقی،  روند پراگ
بالكان غربی، آسیای مركزی، روسیه و تركیه

ترانزیت مدیترانه ای گتگفو 
درباره مهاجرت

یك گفتگوی مشورتی بین مقاماتی كه با مهاجرت و مسایل مربوطه سروكار دارند.

قرارداد جهانی برای 
مهاجرت

ابتكار سازمان ملل متحد برای یك رویكرد كل نگرانه در باره مهاجرت

پالن کاری جهانی برای 
مبارزه با قاچاق انسان 

استراتیژی ملل متحد برای مقابله با قاچاق انسان

یكی از سازمان های كلیدی ملل  متحد در زمینه كار اجباری و كار اطفالسازمان بین المللی کار 



رهنمود رسانه ها و ترافیک انسان    |    25

گروه هماهنگی بین 
سازمانی برای مقابله با 

قاچاق انسان 

موسسات سازمان ملل كه باهم برای مقابله با قاچاق انسان كار می كنند

ائتالف برای مقابله با 
قاچاق انسان 

یك مجمع وسیع جهانی متشكل از سازمان های مختلف برای امنیت و هماهنگی در اروپا

ائتالف بین المللی برای مقابله با كار اطفال ائتالف 8.7 

دسک خبری مهاجرت  
Migration Newsdesk

توسط سازمان بین المللی مهاجرت جهت ارائه معلومات برای ژورنالیستان ایجاد شده است.

توضیحات مختصر كمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگانداستانهای مهاجرین 

پروژه های مبارزه با قاچاق 
انسان 

خالصه اقدامات انجام شده توسط مركز بین المللی انكشاف پالیسی مهاجرت كه تحقیقات 
جامع و پالیسی محور در عرصه مهاجرت، بخصوص قاچاق انسان انجام می دهد. 

لینك رسانه ها
https://www.freetheslaves.net/about-slavery/faqs-glossary/

یكی از چندین موسسات بین المللی كه كارهای خوبی برای مشوره به ژورنالیستان انجام می دهد.

https://gijn.org/human-trafficking-resources-best-practices-in-reporting/: 
منابع عالی با مثال های عملی خوب و مشوره برای ژورنالیستان و سازمان های رسانه ای از شبكه جهانی ژورنالیستان تحقیقاتی

مثال های بیشتری از پوشش خوب
http://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Politik/Aktuelle-Reportagen/St

artseite/?sendung=28487337027833:
یك فیلم مستند تهیه شده توسط ARD در بار ه برده داری مدرن در آلمان، كه در آن كار اجباری، برده داری خانگی و استثمار 
جنسی پوشش داده شده است. گزارشگران با نجات یافتگان، كاركنان اجتماعی، موسسات غیر دولتی و پولیس صحبت می 

كنند تا راه های متوفق ساختن بردگی مدرن در آلمان را دریابند.

http://youtu.be/APN4Q62uatk: 
یك فیلم مستند قوی درباره برده داری مدرن در فرانسه كه توسط یك فیلم ساز مستقل تهیه شده، هزینه آن توسط تلویزیون 

فرانسه پرداخت شده و در 5 ماه جون 216 به روی پرده رفته است.

https://www.theguardian.com/membership/audio/2016/may/23/patrick-kingsley-
on-europes-refugee-crisis-guardian-live-event 
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بریتانیا، چالش های تهیه گزارش در مورد بحران  پاتریك كینگزلی از روزنامه گاردین و یكی از روزنامه نگاران برجسته 
مهاجرت را به تصویر كشیده اند. 

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

و  مهاجرین  كه  انسان  قاچاقچیان  توسط  لیبیا چگونه  ماهیگیری  اقتصاد  كه  سازد  می  افشا  كاردین  ژورنالیستی  تحقیق  یك 
پناهجویان را در قایق های ماهیگیری در دریای مدیترانه حمل می كردند، دچار تحول گردید. 

منتخبی از رهنمودهای موجود
  http://www.who.int/mip/2003/other_documents/en/Ethical_Safety-GWH.pdf

ــان قاچــاق شــده، 2003. عــالوه  ــا زن ــه ب ــرای مصاحب ــی ب ــی و ایمن ــای اخالق ــه ه ــی صحــب )WHO( توصی ســازمان جهان
بــر مطالــب ســوابق مننــد توجیــه ایــن توصیــه هــا، اســناد ایــن ســازمان شــامل »10 اصــل رهنمــودی در بــاره مصاحبــه ایمــن و 

ــد« مــی باشــد. ــار قاچــاق انســان شــده ان ــی كــه گرفت ــا زنان اخالقــی ب

    https://www.unicef.org/media/media_tools_guidelines.html
اصول یونیسف و رهنمودهای اخالقی در باره تهیه گزارش در مورد اطفال. هدف این اسناد »كمك به رسانه ها برای پوشش 
دادن به شكل مناسب و حساس است. رهنمودها باهدف حمایت از بهترین نیات اخالقی گزارشگران در پوشش خبری اطفال 

است: خدمت به منافع عمومی بدون معامله با حقوق اطفال«.

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2008/BP012TheRoleofthe-
   Media.pdf

ابتكار جهانی ملل متحد برای مبارزه با قاچاق انسان )UN.GIFT( تحقیقی را با هدف آموزش ژورنالیستان و تقویت كیفیت 
گزارش دهی- نقش رسانه ها در ساختن تصاویر 2008 - انجام داده است.

 http://www.astra.org.rs/en/pdf/novinari08ENG.pdf
یك رهنمود قاچاق انسان برای ژورنالیستان )2008(. این رهنمود توسط یك سازمان غیردولتی صربستانی )Astra( برای 
برای دیگر كشورهای كه دچار  منبع مفیدی  تهیه شده است؛  انسان  به رسانه ها جهت پوشش دادن مسایل قاچاق  كمك 

مشكالت مشابهی هستند، بشمار می رود. 

http://mirpal.org/files/files/Torgovlya_lyudmi.pdf
با حمایت  فاكولته ژورنالیزم، دانشگاه دولتی مسكو  اتحادیه ژورنالیستان روسیه )یك موسسه غیردولتی( و  در سال 2013، 
)OSCE(، یك رهنمود به زبان روسی برای دانشجویان و فارغ التحصیالن فاكولته با نام “СМИ против ТЛ”, در سال    

2013رسانه ها چاپ كرد. 
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http://www.ethicaljournalismnetwork.org
رهنمودهای تهیه گزارش در مورد مهاجرت را برای ژورنالیستان، و نیز دو گزارش بین المللی در سال های 2016 و 2017 در 

زمینه گزارش رسانه ای در زمینه پوشش دادن مهاجرت در 30 كشور در منطقه مدیترانه به چاپ رساند. 



مرکز بین المللی انکشاف پالیسی مهاجرت 
2017


