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مفهومات مغلوطة حول اإلتجار بالبرش يف وقت األزمة
إلزبياتا م. غوزدجياك وأليسا والرت

الناتجة بفعل البرش بيئات رئيسية لإلتجار  الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو  الناس أن األزمات  يفرتض كثري من 
بالبرش. لكنَّه ال يوجد دليل قوي يؤكد ذلك.

بـني  املعنيـة  الربوتوكـوالت  تقدمهـا  التـي  التعريفـات  متّيـز 
متايـز  إىل  يشـري  الواقـع  لكـنَّ  واإلتجـار1  التهريـب  مصطلحـي 
شـبكات التهريب عن شـبكات اإلتجار وإىل أنَّ كثرياً من أوضاع 
بالتهريـب  التفكـري  يجـب  ولذلـك،  بالتهريـب.  تبـدأ  اإلتجـار 
واإلتجـار عـىل أنهـام ظاهرتان ترتبـط إحداهام باألخـرى ضمن 
نطـاق يبـدأ باألشـكال املقبولـة لهجرة العمـل وانتهـاًء باإلتجار. 
ولعـل ذلـك رضوري يف سـياق األزمـات اإلنسـانية عـىل وجـه 
الخصـوص حيـث يواجـه األفـراد الخطـر الجسـدي أو األوضـاع 
املهربـني  وراء  حثيثـاً  سـعياً  فيسـعون  الصعبـة  االقتصاديـة 

لتسـهيل هجرتهـم مـن املناطـق املتأثـرة بالنـزاع.

مرتبطـة  أصبحـت  اإلتجـار  قصـص  أنَّ  لالهتـامم  املثـري  ومـن 
مبـا ُيـروى عـن الكـوارث يف سـياق املوجـات املديـة الزلزاليـة 
(تسـونامي) التـي رضبـت املحيـط الهنـدي عـام 2004. ففـي 
حـني مل تتسـبب التسـونامي نفسـها بإطـالق الشـائعات حـول 
الخاصـة  التقاريـر  انطـالق  نتائجهـا  مـن  كان  فقـد  اإلتجـار، 
بذلـك املوضـوع. ومثـال ذلـك الصحافـة الغربيـة التـي ذكـرت 
يف تقاريـر لهـا أنَّ “العصابـات اإلجراميـة تظهـر الـود لألطفـال 
الجنـس”  لتجـار  تبيعهـم  ثـم  التسـونامي  بعـد  تيتمـوا  الذيـن 
أوضحـوا عـدم  الذيـن  الخـرباء  يعارضهـا  التقاريـر  لكـنَّ هـذه 
مالحظـة أي زيـادة حقيقيـة يف الحـاالت املتحقـق منهـا لإلتجار 
إعصـار  وبعـد  التسـونامي.  رضبتهـا  التـي  الـدول  يف  بالبـرش 
نارغيـس الـذي رضب ميامنـار عـام 2008، قال الناطق الرسـمي 
ملنظمـة األمومـة والطفولـة (اليونيسـف) “مل نحصـل عـىل أي 
تقاريـر بزيـادة أعـداد حـاالت اإلتجـار. ولـو كان هنـاك يشء 
مـن تلـك التقاريـر، لكنـت حـذراً حـول اسـتخدامها ألنـه ليـس 
مـن أرقـام دقيقـة حـول عـدد األشـخاص الذيـن يقعـون ضحايا 

اإلتجـار عـىل أسـاس منتظـم بعـد وقـوع اإلعصـار.”2

لقـد كان االعتقـاد أن للخـوف مـن ازدياد عـدد األطفـال الهاييتيني 
املسـتضعفني بعـد زلـزال عام 2010 ما يسـوغه نظـراً لوجود تجارة 
األطفـال يف هاييتـي قبـل الزلـزال. ولسـوء الحـظ، لـدى كثـري مـن 
الشـبكات التجاريـة ارتباطـات “بسـوق” تبنـي األطفـال الـدويل. 
ومـع أنَّ ربـط اإلتجـار باألطفـال بالتبنـي العابـر للبلـدان قد يكون 
مـن األمـور الواضحـة لبعـض القـراء، أو األمـور املشـينة لبعضهـم 
اآلخـر، فقـد تـىل الزلـزال انتشـار للقصـص املبالغ بها حـول خطف 
األطفـال لبيعهـم يف دول أخـرى لألشـخاص الباحثـني عـن أطفـال 

يتبنونهم.

ومـن املثـري لالهتـامم، أنَّ الكـوارث الطبيعيـة أو الكـوارث التـي 
صنعهـا اإلنسـان تسـببت يف ظهـور بعـض املخـاوف حـول اإلتجـار 
بالبـرش مـا يبني انعـدام االتسـاق يف االفرتاضـات املعمولـة لتحديد 
األزمـات والسـكان األكـرث تعرضاً لإلتجـار. فاألزمة النوويـة اليابانية 
يف عـام 2012 مثـاُل مل تتسـبب يف ظهـور تكهنـات بوضـع االتجـار.

النِّـزاع  يف  بالبـرش  اإلتجـار  حـول  األكادمييـة  الدراسـات  وتنشـط 
املسـلح خاصـة فيـام يتعلـق بتحليل السياسـات واألمـور القانونية، 
لكنهـا مـع ذلـك محدودة مـن حيـث البيانـات التجريبيـة املطبقة 
عـىل حـاالت حقيقيـة لإلتجـار. والتقاريـر الصـادرة عـن جامعـات 
حقـوق اإلنسـان ومنظامت املسـاعدات اإلنسـانية العاملة يف وضع 
النِّـزاع ومـا بعد النِّزاع فتميل إىل مناقشـة مخاطـر اإلتجار املتعلقة 
بنقـاط الضعـف امُلتصـّورة خاصـة التـي تخـص األطفـال، لكن تلك 
التقاريـر ال تقـدم بيانـات ميكـن العـول عليهـا يف تحديـد مـدى 
انتشـار اإلتجـار يف أوضـاع النِّـزاع وما بعـد النِّزاع رغـم وجود بعض 
األدلـة التـي تشـري إىل ازديـاد الطلب عىل عامل الجنـس من جانب 
األفـراد العسـكريني وفـرق حفـظ السـالمة. ويبقـى السـؤال ما إذا 
كانـت هـذه التقاريـر تخلـط بـني الزيـادة يف الطلـب عـىل عاملـة 

الجنـس مـع زيـادة اإلتجـار بالبـرش لغايـات االسـتغالل الجنيس.

مصطلـح  يسـتخدم  مـا  غالبـاً  سـوريا،  يف  الحـايل  السـياق  ويف 
بـني  الفـرص  تكافـؤ  عـدم  عـن  الحديـث  معـرض  يف  “اإلتجـار” 

املسـتضعفات. النسـاء  واسـتغالل  الجنسـني 

ويبـدو هنـاك اختـالف ملمـوس بني مـا تؤكد عليـه وسـائل اإلعالم 
واملنارصيـن يف بلـدان الشـامل وبـني مـا تؤكـد عليـه التقاريـر يف 

نشعر أنَّ الكوارث ]التي حدثت مؤخرُا[ أثرت كثرياً عىل الرشائح 
األكرث ضعفاً يف املجتمع من مهاجرين أو باحثني عن العمل أو أرس 

فقرية ما جعلهم أهدافاً لالستغالل واالستعباد.

اإلتجار  لرصد  العادة  فوق  األمــريaيك  السفري  سيديباكا،  لويس 
بالبرش ومكافحته، 24 مايو/أيار 2010.
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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، 

 http://isim.georgetown.edu
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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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