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بلـدان الجنـوب. فبعـد تسـونامي املحيـط الهنـدي، ومـع تضـاؤل 
الحمـى اإلعالميـة، أجـرت اليونيسـف تقييامت عىل تقارير وسـائل 
اإلعـالم حـول الكارثـة والحظـت أنَّ الصحـف املحليـة يف كل مـن 
إندونيسـيا وسـرييالنكا كانـت شـكاكة جـداً بالقصـص التـي وردت 

حـول اإلتجـار باألطفـال منـذ البداية.

ال بـد ملبـادرات مكافحـة اإلتجـار مـن أن تتضمـن بـذل الجهـود 
أشـكال  شـتى  يف  البـرش  اسـتغالل  إىل  الهـادف  اإلتجـار  منـع  يف 
كلتـا  فقـط. ويف  الجنـيس  باالسـتغالل  بـدالً مـن حـرصه  العاملـة 
الحالتـني (اإلتجـار للجنـس وللعمـل)، يجـب توجيـه االنتبـاه إىل 
الرجـال واألوالد الذكـور وليـس للفتيـات والشـابات فحسـب. ومع 
أنَّ األسـباب الجذريـة لإلتجـار مبـا فيهـا الفقـر والتخلـف وغيـاب 
سـبل كسـب الـرزق املسـتدامة تتفاقـم باألزمـات، مـا زال هنـاك 
نقـص يف البيانـات التجريبيـة املؤيـدة لفرضيـة أنَّ اإلتجـار بالبـرش 

ظـل  ويف  األزمـات.  خـالل  بهـا  يسـتهان  ال  زيـادة  يـزداد  سـوف 
النتائـج واألثـر السـرتاتيجيات مكافحـة اإلتجـار  تقييـامت  غيـاب 
الحاليـة، سـوف يسـتمر الفاعلـون الدوليـون واملحليـون يف تصميم 
اسـرتاتيجيات الوقايـة يف فراغ من الدراسـات القامئة عـىل التجربة.

إلزبياتا م. غوزدجياك emg27@georgetown.edu مديرة 
للبحوث وأليسا والرت AJW49@georgetown.edu مساعدة 
للبحوث يف معهد دراسة الهجرة الدولية، جامعة جورجتاون، 
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التعاون الدويل بشأن أزمة الجئي كوريا الشاملية
ماركوس بيل وجيفري فاتيغ

يتمثل التحدي األكرب املتعلق بالجئي كوريا الشاملية يف عدم وجود أي إطار للتعاون الدويل حول كيفية االستجابة 
لهؤالء األفراد فور عبورهم الحدود.

“الذي  شامل   38 عرض  “بخط  ُيعرف  ما  عىل  املشددة  الحراسة 
ولذلك  الدولتني،  بني  أحد  عبور  استحالة  تعني  الكوريتني  يفصل 
إىل  يصلوا  أن  إىل  الصني  عرب  السفر  إىل  الالجئني  من  كثري  يسعى 
جنوب رشق آسيا يدفعهم للهجرة عوامل الطرد املتمثلة يف انتشار 
انتهاكات حقوق اإلنسان والجوع واملشكالت االقتصادية والكوارث 
البيئية والحرب وغريها، ويعزز تلك العوامل عوامل سحب قوية، 

مثل: ظروف الحياة التي تبدو عىل أنها أفضل يف بلدان أخرى.

لكنَّ الالجئني ما إن يخرجوا من شامل كوريا حتى يواجهون سياسة 
الشاملية  كوريا  لجميع الجئي  القرسية  اإلعادة  املتمثلة يف  الصني 
الكوريون  فكان  السابق،  يف  أما  حدودها.  ضمن  اعتقالهم  عند 
الشامليون املعتقلون ضمن الحدود مع بلدان، مثل: تايالند وفيتنام 
والوس ُيسلمون إىل ممثلني عن حكومة كوريا الجنوبية. ويبدو أنه 
الرسمية بني كوريا  االتفاقية غري  الدفاع عن  املمكن اآلن  من غري 
الجنوبية والبلدان األخرى كام ال ميكن الدفاع عن “خارطة الطريق 
ومع  الصني.  من  الشامليني  الكوريني  إلخراج  املستخدمة  الرسية” 
الدويل صوتاً موحداً إلدانة ما تفعله الصني  التعاون  ذلك، مل يجد 
وإيجاد أو فرض طريقة أنسب وأكرث إنسانية للتعاون مع األزمة. 
ومجدداً، ما زالت ما تسمى مبوضوعات الصورة الكبرية تهيمن عىل 
لقد  املنطقة.  يف  القوى  بني  االتهامات  وتبادل  الرئيسية  العناوين 

حان الوقت اآلن لدعوة املجتمع الدويل للعمل بدءاً من املطالبة 
بإدراج الحقوق اإلنسانية لألفراد عىل أجندة أي نقاشات مستقبلية.

فحال وصول الكوريني الشامليني إىل الصني فإنهم يفقدون الحامية 
أو القدرة عىل اللجوء إىل القانون وكذلك يصبحوا غري قادرين عىل 
العيش يف الصني بصفة مرشوعة ما يجعلهم عرضة لإلعادة القرسية 
أنهم يصبحون  الصينية واألهم من ذلك  الرشطة  اعتقلتهم  ما  إذا 

فريسة سهلة لعصابات االتجار بالبرش.

وتتسم أزمة الالجئني الكوريني بأنها أزمة جندرية أيضاً فقد أبلغت 
الجنوبية عن تعرضهم لنوع  الواصالت إىل كوريا  الالجئات  غالبية 
7 0% من الذين يغادرون  من اإلساءة الجنسية أثناء رحلتهن علاًم أنَّ
نطاق  اتساع  ذلك  إىل  يدفعهم  النساء  من  هم  الشاملية  كوريا 
النشاطات التي ميكن للمرأة أن متارسها خارج البيت عام كان الحال 
عليه يف كوريا الشاملية، وكثري منهن يعانني من اإلساءة الجنسية مبا 
الهجرة  أيدي سامرسة  بالبرش عىل  الوقوع ضحية لإلتجار  يف ذلك 
إىل  ُيبعَن  الشاملية  نساء كوريا  القانون. فكثري من  الخارجني عىل 
الرجال الصينيني كزوجات أو قد ُيجربن عىل الدعارة لسداد الديون 
منهن  وقليل  الشاملية.  كوريا  من  نتيجة هربهن  عليهن  املرتاكمة 
من “املحظوظات” نسبياً من املتاجر بهن يتمكن من الفرار وغالباً 
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ما يكون ذلك بعون من منظامت املساعدة ثم يتجهن إىل كوريا 
الجنوبية، ومع ذلك، قد تجاهد املرأة يف حياتها خوفاً من الحديث 

ألال يتعرضن للوصم بالعار بسبب انخراطهن بالدعارة.

الطابع  بإضفاء  أي  فعلياً  موجود  مبا هو  الحقيقي  التغري  يبدأ  قد 
الرسمي عىل الشبكات غري الرسمية التي دخل من خاللها الكوريون 
يضم  أن  وميكن  آسيا.  رشق  جنوب  إىل  ثم  الصني  إىل  الشامليون 
ذلك إنشاء مالذات آمنة برعاية األمم املتحدة يف البلدان التي توفر 
بالفعل املالذ لالجئي كوريا الشاملية وإن يكن ذلك يف أماكن أقل 
شأناً من زنازين السجون. أما دور الحكومة الصينية فسيكون بكل 
بساطة أن ال تفعل أي يشء أي أن توقف اإلعادة القرسية لالجئني 

إىل كوريا الشاملية.

لنقل  الرسمية  غري  الصناعة  لتنظيم  ترشيع  سن  ذلك  يي  ثم 
رقيب  دون  املنطقة  أنحاء  جميع  يف  حالياً  تعمل  التي  األشخاص 
توفرها  التي  للخدمات  الحقيقية  الحاجة  وجود  حسيب.ومع  أو 
تلك الشبكات، ما زال الغموض الذي يحيق بالصناعة مصدراً كبرياً 
املذكور  الترشيع  يفرض  سوف  املثالية،  الناحية  فمن  للمشكالت. 
عىل سامرسة الهجرة/مهريب األشخاص أن يتسجلوا رسمياً من خالل 
يتمتع  الذي  الحكومي  املسؤول  أو  القنصلية  مثل:  رسمية،  آلية 

باملعرفة الالزمة حول من يعمل يف هذا املجال والوقت الذي يجب 
عليه التدخل لتقديم اإلرشادات.

كوريا  انهيار  احتاملية  بشأن  به  املبالغ  التصور  عن  النظر  وبغض 
الشاملية وما يصاحب ذلك من موجة من الالجئني، عىل املجتمع 
الدويل أن يكون راغباً ومستعداً يف إدارة أزمة الجئي كوريا الشاملية 
فسيكون  املنطقة،  ببلدان  يتعلق  فيام  أما  اآلن.  يحدث  ما  وهذا 
التحدي األكرب إقناع الصني بالفوائد التي ستجنيها من إغفال الطرف 
تفاقم  يف  املساهمة  من  بدالً  الشاملية  كوريا  من  الالجئني  عن 
املشكلة باتباعها ملامرسة اإلعادة القرسية لالجئني ليلقوا مصريهم 
العاملي  املجتمع  كان  إذا  إال  يحدث  أن  لذلك  ميكن  وال  املجهول. 
يف  وراغباً  إنسانية  أزمة  متثل  املامرسة  تلك  أن  يقبل  ألن  مستعداً 

إرشاك الصني وإرشاك الدول املعنية يف هذه املسألة.

ماركوس بيل mpsbell@gmail.com مرشح لنيل درجة 
الدكتوراه يف جامعة أسرتاليا الوطنية.

وجيفري فاتيغ grfattig@gmail.com طالب يف برنامج 
الدراسات العليا يف كلية سان دييغو األمريكية للعالقات الدولية 

ودراسات منطقة املحيط الهادئ.
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األسواق تعرض فرص عمل مؤقتة للكوريني الشامليني أثناء تحركهم البطيء إىل الجنوب. يانجي، إقليم جيالن، قرب الحدود مع كوريا الشاملية.
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