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ِم ْس ٌ
يس بها الجميع :تحسني تقدير اال ّتجار
طرة واحدة َي ِق ُ

جاشوا يُول وأبيغيل ُلنْغ

قاس بها انتشار اال ّتجار بالبرش ،كافي ًة إلصابة الغرض
ليست املبادئ التوجيه َّية الحارضة ،التي و ُِض َعت ل ُي َ
املطلوب .وإن ُأ ِري َد َر ْفعُ درجة الد ّقة يف تقدير اال ّتجار ،اقتىض األمر مبادئ توجيه ّية شاملة ُمق َّي َسة ،جرى
ٌ
امتحان شديدٌ ُم ٌ
معن فيه.
عليها يف امليدان
ي َْشتدُّ َط َل ُب املانح َني إىل ُمت ََس ِّلمي منحهم أن يجروا بحوثاً
استطالع ّيةُ ،يق ّد ُر بها عدد ضحايا اال ّتجار ،وأن يجعلوا ُن ْص َب
أعينهم يف ذلك منطق ًة من املناطق أو ميداناً من امليادين .إذ
يستعمل املانحون هذا التقدير ّ
توزيع املوارد ،و ُي ِفيدُ وا
ليخططوا َ
ً
إعدا َد الربامج ،ويشاركوا الحكومات .وأيضا فهم ينظرون إىل هذا
التقدير ليجدوا دلي ًال تجريبياً عىل ّأن برامج مكافحة اال ّتجار
ُتق ّل ُل انتشار اال ّتجار (أي عدد الضحايا ا ُمل ْك َ
تشفني) .عىل ّأن أكرث
ّ
ات الن ُّْجح؛ ذلك أنه ال
املنظامت ال َت ُعدُّ انتشار الضحايا يف ُم ِش َري ِ
مبادئ توجيه ّي ًة شامل ًة ُمق َّي َسةُ ،ي ِكنُ أن يستعملها األكادمي ُّيون
والباحثون ،ا ُمل َّ
فون يف هذه ا ُمل ّ
وظ َ
نظامت ،يف تطبيق مناهج تقدير
نشئَ و ُيط ِّو َر الباحثون
االنتشار عىل بحوثهم .ومعنى هذاْ ،أن ُي ِ
الس ْ
ومناهج ،ال تستفيد –مع أ ّنها ُمحدّد ٌة
أدوات
الرأي
ٍ
َ
ْ
تط ِ
الع ِ
ّ
قي ،و َي ْص ُع ُب توسيع نطاقها
بالسياق– من االمتحان امليداين الن ََّس ّ
ناس ُب مقارنات االنتشار .ثم ّإن ّ
كل
لالستعامل العا ّم ،وال ُت ِ
الذي ُن ِ َ
ش إىل اآلن من تقدير االنتشار ُت ُل ّق َي بالنّقد واالرتياب.
ّ
فاملبادئ التوجيهية القامئة ليست شاملة لكل يش ٍء له عالقة بها،
ويستعيص تنفيذها عىل املنظامت الصغرية (التي نسبتها بني
املشاركني يف مكافحة اال ّتجار عظيمة).

القياسات الحارضة

العاملي ()Global Slavery Index
يح دليل العبود ّية
و ُي ِت ُ
ّ
تقديراً وطنياً وإقليم ّيا لعدد الناس الخاضعني للعبود ّية
الحديثة 1.و ُي َ
اإلعالمي كث َري َق ْد ٍر،
ول هذا التقدير من االهتامم
ّ
ويكرث أن َت ْستَش ِهد بأرقام ِه املنظامت والحكومات .هذا ،وأكرث
العاملي هو الذي يف املستوى
التقدير ِد ّق ُة عند دليل العبود ّية
ّ
الوطني .ولذا يحتاج برنامج مكافحة اال ّتجار ،ليك َ
يكون فيه
ّ
اس ُن ْج ٍح نا ِف ٌع ،إىل أن ُيج َرى يف هذا املستوى نفسه .عىل ّأن
ِق َي ُ
ُ
ّ
معظم منظامت مكافحة االتجار تج ِري الربامج ،يف العادة ،يف
الوطني ،راكز ًة ه ّمها يف عد ٍد قليل من املجالس
دون املستوى
ّ
معي من اال ّتجار .فمن
رضب ّ
البلد ّية ،وكثرياً ما تركزه أيضاً يف ٍ
العاملي من
الصعب أن ُي َبهَ ن ،باستعامل ما يف دليل العبود ّية
ّ
معطيات ،عىل ّأن شيئاً من برامج مكافحة اال ّتجار هذه ُيس ِه ُم

الوطني ،لِ َم يف هذا املستوى
يف انتقاص االنتشار يف املستوى
ّ
وصحيح
من كرثة ال ُق َوى ا ُمل ِعينَة عىل اإلفضاء إىل هذا االنتقاص.
ٌ
العاملي مستم ٌّر يف تحسني ُط ُرقه ،وأ ّنه َي ْحت ِم ُل
ّأن دليل العبود ّية
ّ
أن يقدر عىل إخراج تقدي ٍر ملا يف دون املستوى
الوطني ،ولكنّ
ّ
تقديره ُين ّف ُذ مر ًة َّ
كل سنتني عىل التقريب؛ ذلك ّأن كلفة
تجميع أجزاء الدليل والتأليف بينها ٌ
غالية ج ّداً .فإن أرادت
منظمة استعامله وجعله ّ
ٌ
خطاً مرجع ّياً يف أعاملها ،احتاجت
ُ
ُ
ُّ
َ
ّ
إىل أن ترت َب تدخلها بحيث يوافق ميقاته ميقات َج ْم ِع دليل
العاملي معطياته ،وهذا غري ممكن دوماً .فكان الذي
العبود ّية
ّ
العاملي من أرقام ،عند الربامج الوطن ّية
يقدّره دليل العبود ّية
ّ
ليس غري.
واإلقليم ّية مبنزلة ُم ِش َري ِ
ات ا ّتجا ٍه َ
ويف سنة  ،2012نرشت منظمة العمل الدول ّية مبادئ توجيه ّية
يف استطالع الرأي ،2جاء فيها تفصيل الخطوات التي ينبغي
رأي يف
للحكومات الوطن ّية أن تتّبعها يف عند إجراء استطالع ٍ
تعريفيات ،وأد ُ
ٌ
َوات تقدي ٍر،
العمل القرسيّ  ،ومام جاء فيه
ووجو ٌه أخالق ّية ينبغي مراعاتها ،وإرشادٌ يف تحليل املعطيات.
ومع ّأن هذه املبادئ التوجيه ّية ُتفيدُ الحكومات التي تعمل
عىل استكامل تص ُّورها للعمل القرسيّ يف بالدها ،إال أ ّنها مبادئ
محدودة .فمنظمة العمل الدول ّية نفسها قالت يف هذه املبادئ
التوجيه َّية إ ّنها “ َق ْطر ُة أ َّولِ الغيث” ،ونرى ّأن األوان اليو َم قد
آن لتوسيعها ،واشتاملها عىل طرق أخرى ُيج َع ُل نصب أعينها
جمهوراً بحث ّياً أعرض .هذا ،وقد عقدت منظمة العمل الدول ّية
مؤمتراً ،س ّمته املؤمتر الدو ّيل لخرباء إحصاءات العملُ ،ن ِ َ
ش فيه
مبادئ توجيه ّية يف قياس العمل القرسيّ سن َة  ،2018يركز أكرث
3
ه ّمه يف العشوايئ من استطالع الرأي ُ
يس.
األ ْسيّ أو َّ
املؤس ّ
ومع ذلك ،فمعظم املنظامت أو الهيئات الحكوم ّية املنهمكة
يف اال ّتجار ،ليس يف ميزان ّياتها إال القليل ،وال ُت ِطيقُ إنفا َذ هذه
املبني
فض األمر بكثري من املنظامت إىل استعامل ِّ
املبادئ .ق ُي ِ
عىل اإلحالة من ُط ُرق أخذ الع ّينة (كطريقة كرة الثلج) ،وهي
ٌ
طرق ُأ ْث ِب َت يف ميادين أخرى فضلها عىل غريها يف تحديد أفراد
ُ
الفئات املستخ ِف َية يف املجتمع .وأما غري ذلك من وسائل َج ْمع
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املعطيات لقياس االنتشارُ ،فت َت ُ
جل عموماً وق ّلام يكون بينها وبني منعزلة ،قإن استُع ِم َلت يف أخذ الع ّينات منهم الطريقة اإلحال ّية
برنامج من الربامج اتصال َ
أو الطريقة املبن ّية عىل الشبكة االجتامع ّية ،احتمل أن يكون
مباش.
يعي هذا
الناتج من تقدير االنتشار شديد االنخفاض .ولقد ّ
تعريفات قانونية
الرضب من البحوث عدد العائدين الذين استُغ ُّلوا ،ول ّكنه ال
جميع الفئة ا ُملتّجر بها يف َد ْفقة الهجرة التي كانوا
موحد لال ّتجار ،يستوعب
وقد استعىص عىل الباحثني حدُّ
ٍ
َ
تعريف إحصا ّيئ ّ
ومن أسباب ذلك وجود تعريفات دول ّية مختلفة ،وبعضها فيها.
متداخل .مثال ذلكّ :أن القانون الدويل يستعمل تعريف العمل
املهجرين يف األكرث ال يسلكون يف القنوات
القرسيّ الذي ورد يف اتفاقية منظمة العمل الدول ّية ورقمها  ،29أضف إىل ذلكّ ،أن َّ
س والتهديد بالعقاب ليكون العمل قرس ّياً ،الرسم ّية ،إمنا يكون انتقالهم غري قانوين ،ورمبــا استعانوا
وهذه تشرتط ال َق ْ َ
وأما بروتوكول َبالِر ُمو 4فيشرتط يف تعريفه اجتامعَ فِعلٍ ووسيلة بشبكات التهريب .فقد تختلف طرق الهجرة القرسية باختالف
وغرض .عىل ّأن العمل القرسيّ واال ّتجار ّ
بالعمل ،مهام يكن مشاهدها ،فيؤدي ذلك إىل تفاقم مصاعب القياس يف أخذ
االصطالحّ ،
املبني عىل اإلحالة ،وإىل ش ّد ِة تقييد القدرة عىل إجراء
يدلن عىل إجبار إنسانٍ أن يعمل أو يخدم ال َغ ْي الع ّينات ّ
ُ
يس.
(وال ِّر ْبح من ذلك) .وبىل ،رمبا تطابقت يف التعري َفني ‘وسائل’ التقليديّ من استطالع الرأي األ ْسيّ أو ّ
املؤس ّ
اإلجبار أو االحتيال أو اإلكراه‘ ،والغرض’ من إجبار األفراد عىل
العمل والخدمة ،ولكنّ ال ّلبس يف القياس يقع يف ‘األفعال’ ،مناهج البحث الشائعة
العمل ،أو نقلهم ،أو إيوائهم ،أو تل ّقيهم ،فهذه ليست استعمل الباحثون يف اال ّتجار ،لحساب ما ُق ّد َر من االنتشار ،طرقاً
كانتقاء ّ
شيئاً من التعريف الذي حدّته منظمة العمل الدول ّية .ويثري هذا بحث ّية شتّى .وأكرث ما جرت به العادة من طرق أخذ الع ّينات يف
مؤسس ّية ،من
أسئلة رئيس ًة يف وجه الباحثني :فهل ،مث ًال ،ينبغي للعلامء قياس استطالع الرأي ،أن ُتختا َر ع ّي ٌنة عشوائ ّيةُ ،أ ْسيّة أو ّ
حكومي .فيحاول ا ُملستَط ِل ُعون
العمل القرسيّ مبعايري منظمة العمل الدول ّية ،لبيان َقدْر انتشار قامئة تا ّمة ،مثل ْإح َصا ِء ُس ّكانٍ
ّ
ُ
َ
اال ّتجار؟ وهل يجب عىل العلامء إدراج مفهوم ‘ال ِف ْعل’ يف كل بأسئلة استطالعهم أن ُيع ّينُوا من املستَطل ِعني َمن يحتمل أن
ْاس ْ
يكون ضح ّية ا ّتجار .وملّا كان ُّ
رأي يجرونه؟
كل فر ٍد من الفئة السكان ّية عىل
تط ِ
الع ٍ
درج ٍة واحدة من احتامل االندراج يف استطالع الرأي ،استطاع
ّثم يف ذلك صعوبة أخرى ،وهي تطبيق األعراف الدول ّية يف الباحثون تعميم نتائج هذه الفئة عىل فئة س ّكانية أعرض .عىل
املستوى
الوطني .فال يشرتط بروتوكول َبالِ ْر ُمو االنتقال ليكون أن الفئات ا ُمل ْستخ ِف َية ،التي كثرياً ما ُت ْح َجب من القوائم ،تجعل
ّ
الفعل ا ّتجاراً .ولكنّ بعض الحكومات الوطنية اشرتعت قوانني هذا التعميم ُمش ِك ًال ،فيحتمل أخذ الع ّينات العشوا ّيئ ،من ّثم،
ملكافحة اال ّتجار ،تشرتط رضباً من رضوب االنتقال ليكون أن يعجز عن متام إحصاء ضحايا اال ّتجار.
الفعل ا ّتجاراً .ولقد ُتنشئَ اختالف التعريفات هذا عقب ًة ،تع ّوق
ْ
لب
الباحثني الذي يوازنون املعطيات الوطنية اإلدارية بعضها ببعضّ .ثم من طرق أخذ الع ّينات طريقة كرة الثلج ،وتقتيض أن ُيط َ
إىل ا ُمل ْستط َلعني تبليغ ما يعرفونه من تجارب ا ّتجا ٍر جرت عىل
الهجرة القرس ّية واال ّتجار
أفرا ٍد من شباكهم االجتامع ّية .فإن ُب ِل َغ من أخذ الع ّينات َق ْد ٌر
عب عن عا ّمة الس ّكانْ ،
وإن مل يتساوى
قياس مواطن الضعف واالنتشار يف فئ ٍة من
ٍ
كافُ ،ر ِ َئ ّأن النتائج ُت ّ ُ
ويص ِّعب االنتقال َ
َ
الفئات السكان ّية ،واملوازن َة بني النتائج والدراسات األخرى ،وال ّ
كل فر ٍد يف درجة احتامل اختياره .ولكنّ أخذ الع ّينات بطريقة
يقترص تصعيبه عىل ذلك ،بل هو أيضاً يص ّع ُب الوصول إىل كرة الثلج ،يف دراسات مكافحة اال ّتجار ،مييل إىل أن ُيبتَدأ به يف
الفئات املستضعفة يف دفقات الهجرة .و ُيحا َو ُل يف كثري من جامع ٍة من الناس معروف ٍة ،هم إ ّما بالضحايا عىل صلة ،وإما
قياس انتشار اال ّتجار ،مبقابلة العائدين ،فالوصول إىل أنهم هم أنفسهم من الضحايا .ولذلك ،فمن املحتمل أن ُيف ِر َط
الدراسات َ
هؤالء أيرس من الوصول إىل ّ
العمل الذين يف البالد املقصد أو التقدير النها ّيئ يف زيادة ال َقدْر الذي علي ِه ا ْن ِتشا ُر اال ّتجار يف
حيح
الص ُ
يف طريقهم إليها .ومع ذلك ،ال بدّ ،عند البحث يف العائدين ،من عموم الس ّكان .ومن املحتمل أن يقع َت ْقدي ُر االنتشار ّ
النظر إىل العوامل املختلفة التي قد ُتق ّي َد الدراسة .مثال ذلك :بني ما ُيق ّد ُر بأخذ الع ّينات العشوا ّيئ وما يقدّر بأخذ الع ّينات
ّأن األفراد املستغ ُّلون قد يكون لهم شبكات اجتامع ّية ض ّيقة أو بطريفة كرة الثلج.
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فمبني عىل قوائم ضحايا التّجار،
وأما تقدير األنساق املتعددة
ٌّ
وسجلتهم السلطة املحل ّية .ويقتيض هذا التقدير
الذين ع ّينتهم ّ
ّ
من البلد الذي يجري فيه أن يكون لديه قامئتان يف األقل من
مصدرين مختلفني ،ال ّ
يقل عدد الضحايا فيهام عن نحو 80
ضح ّية 5.ويكرث أن ُتستع َمل هذه التقن ّية يف البالد ذات الدخل
العايل وأنظمة املعطيات املتينة.
وصحيح أن هذه ُ
الط ُرق تأيت ب َف ْه ٍم ج ّد عميق النتشار اال ّتجار،
ٌ
بي متام التبيني َ
ولكنْ ليس منها يش ٌء ُي ّ ُ
مبلغ اإلجرام أو مبلغ
تجارب الضحاياِّ .
فلكل طريق ٍة مزايا يف تقدير بعض رضوب
ّ
ّ
الجرائم أو البيئات أو السكان ،ويلزم ذلك من ّثم أن كلِ واحد ٍة
منها عيوبها .ولقد ُر ِك ـزَت املصاعب الرئيسة يف عدم إدراك
الباحثني الحاالت التي يكون فيها األفراد ،عرض ًة لال ّتجار بهم
عىل الخصوص ،وكرثة ع َْج ِز أو إحجام ا ُملستط َل ِعني عن أن ُيع ّينوا
ألنفسهم أ ّنهم ا ُّت ِج َر بهم .ورمبا فعلوا ذلك خشي َة ال َو ْصم (من غري
نظ ٍر إىل َم ْب َل ِغ الق ّوة يف ضامن رس ّية أقوالهم)؛ ّ
ألن ا ُملست َْط َل ِعني
قد ال يعرفون أنهم ضحايا ا ّتجار ،أو ألنهم يخشون انتقا َم َمن
ا ّتجر بهم.
ٌ
مشكلة أخرى ،هي االعتامد عىل املعطيات األول ّية
ّثم يف األمر
نظامت قيم َة و ِع َظ َم
يف قياس ُن ْجح الربامج .نعم ،يتزايد إدراك ا ُمل
ِ
وسن َِن إدارتها ،ولكنْ الحقّ
شأن القويّ من َج ْمع املعطيات ُ
ِّ
أن مبادئ ُسنَن العمل ال ُف ْض َل لن ُتد َم َج يف كل املنظمة من
املنظامت ،حتّى يقع من التغيري ما يقلب الحال رأساً عىل عقب.
وسنَنُ اإلدارة أقوى ،أمكنَ االعتامد
فإن كان َج ْم ُع املعطيات ُ
صحة التقدير أو ُب ْط ِله ،أو حتّى
عليها شدي َد اعتام ٍد يف إثبات ّ
معطيات
يف إنشاء تقدير ،حيث ال ميزانية تكفي إلجرا ِء َج ْمع
ٍ
جديد.

التوصيات
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وامليقات .وينبغي أن تكون هذه املبادئ التوجيه َّية عىل األد ّلة
مبن ّية ،أي ال ب ّد من أن يجري عىل ّ
كل طريقة من طرق البحث
مزيد امتحان .ويجب عىل ال ِف َرق البحثية أن تركز ه ّمها يف أن
يكون التقدير ا ُملخ َر ُج دقيقاً ما أمكن ،حتّى يستطيع الباحثون أن
يجدوا اآلثار التي خ ّلفها برنامج من الربامج يف االنتشار .وينبغي
وك ِّ
كل
وس ُل ِ
أن ُي ْستشا َر الناجون عند َو ْضع املبادئ التوجيه َّية ُ
بحثي.
ْهج ّ
َمن ٍ
منهج تقدير ال َو ْقع :فيمكن أن ُيظ ِه َر تقدير االنتشار
االنتفاع من ٍ
واملوازنة بني تقديراته زيــاد ًة أو نقصاناً ،إن أجري التقدير
تغي يف حال
نس ُب ُّ ٌ
واملوازنة يف أ ّول الربنامج ويف آخره ،ولكن ال ُي َ
االنتشار إىل َو ْق ِع الربنامج إال بإنشاء فرقة مراقبة .وال ينبغي أن
ُيستع َمل منهج تقدير ال َو ْقع هذا يف ِّ
كل برنامج ،ولكنّ الذي ال
ب ّد وأن ينبغي ،هو أن ُي ْستع َمل يف الربامج الجديدة ،وأن ُي ِفي َد
باملعلومات قرارات توسيع الربامج الجارية من عدمه.
ٌ
بيني ،وك ّلام زاد عدد
إرشاك أكادمي ّيني جدد :فاال ّتجار
مبحث ّ
تخصصاتهم ،كان
ال ّراكزين ه ّمهم فيه من الباحثني وتغايرت ّ
تحصيل الفائدة فيه أكرث .وينبغي للمنظامت ،وهي تبحث عن
رشكاء لها ،أن تجعل نصب أعينها ناشئني من علامء وأكادمي ّيني،
مل يدخلوا من قبل يف ميدان اال ّتجار ،ولع ّلهم يكونون من
ميدان علم اإلجرام ،وعلم االجتامع ،والخدمة االجتامع ّية ،وعلم
والصحة العا ّمة .إذ ميكن أن تكشف
االقتصاد ،وعلم الس ّكان،
ّ
الزوايا الجديد التي ينظرون منها عن أفكا ٍر عميقة ،وأن تعني
متس إليه الحاجة من تقدُّ م .فمكافحة اال ّتجار
عىل تحقيق ما ُّ
نص ُف الضحايا ّ
مم جرى
تقتيض استجاب ًة صارم ًة يف ال ِع ْلم َبين ّي ًةُ ،ت ِ
عليهم من التجارب امل ّرة.
جاشوا يُول joshua.youle@gmail.com

وبعدُ  ،فقد أدّى ما تقدّم بنا إىل أن ننرش من التوصيات ثالثاً ،نرى أبيغيل ُلنْغ
ُ
وشنْز
أنها إن ُع ِم َل بها أعانت عىل تحسني َج ْمع املعطيات وإدارتهاُ ،م ْستشا َران يف شؤون الربامج ،برشكة إ ِفر َوتْش ُسول ِ
فيكون من ذلك تقدير النتشار التّجار أك َرث د ّق ًة وإحكاماً ،فدونك (َ )Everwatch Solutions Corporationو ِ ْ
شيك ناشون
تلك التوصيات الثالث:
وشنْز (،)Cherokee Nation Mission Solutions
ِم ِشن ُسو ُل ِ
aelong361@gmail.com

و ُمتعهِّدان ،يف وزارة خارجية أمريكا ،يف مكتب َر ْصد اال ّتجار
فلم مل يكن بالبرش ومكافحته
إنشاء وتطوير مبادئ توجيه ّية شاملة مُق َّي َسةّ :
من املناهج البحث ّية ما ُيخ ِر ُج تقديراً تا َّم الشمول ،احتيج إىل ُّ
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه الورقة البحث ّية هي آراء كات َبيها
مبادئ توجيه ّية إلعانة ِف َرق البحث أن تق ّر َر أيَّ الطرق تستعمل ،وليست شيئاً من السياسات الرسم ّية وال من مواقف وزارة
بنا ًء عىل العوامل السكان ّيةِ ،
وصنْف اال ّتجار ،وما يق ّيدُ امليزان ّية الخارج ّية األمريك ّية أو حكومة الواليات املتّحدة.
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www.state.gov/bureaus-offices/under-secretaryfor-civilian-security-democracy-and-human-rights/
office-to-monitor-and-combat-trafficking-in-persons
The Walk Free Foundation (2013) Global Slavery Index .1
العاملي) bit.ly/Global-Slavery-Index
(دليل العبوديّة
ّ
’ILO (2012) ‘Hard to see, harder to count .2
أصعب) bit.ly/ILO-HardtoSee-2012
(ت َْصعُ ب رؤيتهم ،ولكن عدُّ هم
ُ
ILO (2018) ‘Guidelines concerning the measurement of forced labour’, .3
20th International Conference of Labour Statisticians. Geneva, 10–19
( October 2018مبادئ توجيه ّية يف قياس العمل القرسيّ )
bit.ly/ILO-ICLS20-Oct18
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 .4انظر ‘ ُب ُروتو ُك ُ
ول منع االتّجار يف البرش ،وعىل الخصوص النِّساء واألطفال ،و َق ْمع ِه
ومعاقبة مرتكبي ِهُ ،مت ِّم ٌم التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلجرام ّ
املنظم العابر لألوطان،
املعروف بربوتوكول بالِريمو’ ،الجمعية العامة لألمم املتحدة.٢٠٠٠ ،
bit.ly/UN-Palermo-Protocol-AR
Johansen R (2019) ‘UNODC’s use of Multiple Systems Estimation .5
(MSE) to assist countries in measuring human trafficking and reporting
’on SDG indicator 16.2.2
(استعامل مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،التقدي َر ذي األنساق
املتعددة ،إلعانة البالد عىل قياس االتّجار بالبرش واإلبالغ عن ُم ِش ِري أهداف التنمية
املستدامة ذو الرقم bit.ly/Johansen-UNODC-MSE-2019 )16.2.2

الخدْمات
ْ
نح َو َفهْم آثار اال ّتجار بالجنس النفسان ّية إلفادة إيصال ِ

ِج ِن ِفر مكويد

الناجيات من اال ّتجار بالبرش أن يقرصوا ه َّمهم عىل إيصال الخدمات ،بل ينبغي لهم إىل
ال ينبغي ُمل ِعي ِني
ِ
ذلك أن يبنوا قدرة الناجيات حتّى يدخلوا يف العالج والدّعم.

الجنيس يقع عليهنّ من العنف
حني ُيتّج ُر بالنساء لالستغالل
ّ
الجسام ّين والجنيس والنفساين ما هو عجيب ،فيتع ّرضن لخط ٍر
مقترص عىل إصابتهنّ ب ِع َللٍ جسامن ّية قصرية األمد،
شديد ،غري
ٍ
ولكن ُيصيبهنّ َ
بتلك وب ِع َللٍ عقل ّية طويلة األمد ،ميكن أن
غي ّ
كل التغيري ُقدْرتهنّ عىل االهتداء ُلس ُبلهنّ يف املجتمع.
ُت ّ
فلقد ُ
تأخ ُذ الناجيات يف عالج ما أصابهنّ من ُح َم ِة (فريوس)
عوز املناعة البرشيّ  ،أو يعانني أمراضاً نسائ ّية ،أو مينت بسو ِء
استعامل الع ّقارات والكحول ،أو يعانني آثاراً مديدة إلصابة
الصحة العقل َّية القلق ،واالكتئاب،
جسامن ّية .ومن مبالغ ذلك يف ِّ
وإيذاء النّفس ،واضطراب ال َك ْر ِب التّايل لل َّر ْضح.
ورمبا أدّى االستغالل العنيف إىل أن ينشأ عند الناجيات ُسو ُء
ظنٍّ مبنّ يبذل الرعاية من األفراد واألنظمة ،فيع ّوق ذلك إيصال
املنفعة تعويقاً شديداً .و ُيش ِّو ُش اال ّتجار بالجنس َع َم َل باذيل
الرعاية َ
بخ ْط ِف ِص َلة الضح ّية بالثقة واألمان .إذ تعتمد الضح ّية
عىل املتّجرين بها يف املأكل واملأوى ،ولكنْ ال يكون لها ذلك إال
بالعمل ،ويدخل يف هذا العمل عُ ن ٌْف وإكرا ٌه جنس َّيني .فال َيدُ
التي ُتط ِع ُم و ُتؤوي و َت ِعدُ
بطريق إىل السالمة ،هي نفسها التي
ٍ
ُتؤ ِذي و َتضط ِهد.

بنا ِء انفعاالتهنّ  ،وعىل الدخول فيام يخدمهنّ  .وبعد أن تعيش
الناجيات ُمـدَداً من العزلة ا ُملك َر ِه عليها ،و َف ْق ِد االستقالل
بالنَّفس ،والعبود ّية القرس ّيةَ ،ي ُق ْلنَ إنهنّ يشعرن ْ
بأن ال َح ْول
لهنّ وال أَ َمل ،ويجاهدن ليقع فيهنّ أنهنّ مقتدرات عىل مهارات
خج ْلنَ من وقوعهنّ يف املايض موقع الضحايا،
الحياة اليومية ،و َي َ
املهني .وتحس كثري ٌ
ات
ويغضنب من فوات
وتدريبهنّ
تعليمهنّ
ّ
منهنّ بالتّي ِه يف بيداء البحث عن هو ّيتهنّ ومعنى وجودهنّ .
وميكن أن يكون َض ْب ُط َّ
الش ِك ِس من االنفعاالت والعالئق
بينهنّ وبني الناس أمراً صعباً .وبالجملة ،فآثار اال ّتجار بالناس
ٌ
الجنيس ٌ
عريضة عميقة ،ويكرث أن ال ُت ْفه ََم متام
بالغة
لالستغالل
ّ
ً
ّ
الفهم .وأيضا فلقد تبدو أمارات الضائقة النفسان ّية وأعراضها
خارج الفئات التشخيص ّية ،فتظهر يف التعابري االصطالحية
املعبة عن الضيق .فألنظمة الرعاية املراعية لهذه
الثقاف ّية ّ
1
التجارب مراعا ًة مناسبة نصيباً من النجاح أوفق.

اب ال َك ْر ِب التّايل لل َّر ْضح املع ّقدُ وخارطة طريقه
اضطر ُ

ثم ّإن ما ُج ِريَ ب ِه من االعتامد عىل اضطراب ال َك ْر ِب التّايل
لل َّر ْضح ،با ّتخاذه وسيل ًة تشخيص ّية يف َو ْص ِف الضائقة ،وإرشاد
قارص عن إدر ِاك ما لهذه الصدمة
العالج من بعد ذلك ،إمنا هو ٌ
اب
وهنَة من آثا ٍر بعيدة األَ َمد .ف ُو ِض َع بدالً من ذلك اضطر ُ
ا ُمل ِ
الص َم الشديد للعالئق التع ُّلق ّية ميكن أن تبلغ ال َك ْر ِب التّايل لل َّر ْضح املع َّقدُ  ،وا ُّت ِخ َذ إطا َر عملٍ ل َف ْه ِم آثار
ثم ّإن هذا َّ ْ
الضحايا منه مبالغ عظيمة ،ف ُيش ّوش شعورهنّ بذواتهنّ  ،و ُيؤ ِّثر الصدمة املع ّقدة ،الصدمة التي تطول ،وتعود م ّرة بعد أخرى،
يف قدرتهنّ عىل اإلفالت من األحوال االستغالل ّية ،وعىل إعادة وتدخل ّ
بع يف العالئق بني الناس ،وال ميكن اإلفالت منها
بالط ِ
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