فاطمة» :المنظّمة الدوليّة للهجرة ( )IOMفي تونس تنتج حملة لزيادة الوعي
«ق ّ
صة ِ
للمساعدة في مكافحة االتجار بالبشر
ّ
المنظمة الدولية للهجرة ( )IOMفي تونس بالبدء بحمل ٍة
قامت
لزيادة الوعي لمكافحة االتجار بالبشر وذلك باالعتماد على مقطع
فاطمة«.
الفيديو المعنون »قصّ ة ِ
حيث يهدف مقطع الفيديو هذا إلى الح ّد من االتجار بين الرجال
أعمال من على شبكة اإلنترنت.
والنّساء الذين يُق ّدمون على
ٍ
وبحسب ما جاء في المنشور الذي صدر مؤ ّخرً ا عن المنظّمة
الدوليّة للهجرة ( )IOMتحتَ عنوان «دراسة قاعديّة حول االتجار
بالبشر في تونس :تقييم النطاق والمظاهر»ّ ،
إن النّساء التونسيّات
من الممكن أن يقعن ضحايا لالتجار بالبشر في ال ّشرق األوسط
العربي وأيضً ا في دول غرب أفريقيا ،حيث يت ّم
ودول الخليج
ّ
َّ
ّ
وإرغامهن على ممارسة ال ّدعارة .عل ًما أنه تم تجنيد
إقحامهن
َّ
االجتماعي
أغلبهن من خالل اإلنترنت عمو ًما ،ومواقع التواصل
ّ
على وجه الخصوص.
إن فيديو «ق ّ
فاطمة »الذي تم تطويره ضمن إطار العمل في
صة ِ
مشروع شير ( )SHAREال ُم َموَّل من قبل مكتب وزارة الخارجية
األميركية لمراقبة ومكافحة االتجار بالبشر والمعنون «الدعم
وتسليم المعونة وآليّات اإلحالة وتبادل الممارسات في مكافحة
االتجار بالبشر» يص ّور أساليب عمل المتجرين بالبشر الذين
يعملون عبر شبكة اإلنترنت في تونس .ومع ارتفاع عدد مستخدمي
االجتماعي لما يزيد عن الـ 3ماليين مستخدم (ما
شبكات التّواصل
ّ
اإللكتروني
يعادل  %33من عدد س ّكان تونس) ،ينتش ُر اإلجرام
ّ
على نطاق واسع بسبب االستخدام المتزايد يوميًّا لمواقع التّواصل
االجتماعي باإلضافة إلى صعوبة تقفّي أثر متجري البشر عبر
ّ
ال ّشبكات العالميّة التي يستخدمونهاّ .
إن المراهقين والشباب،
وخا ّ
صة الفتيات منهم ،معرضون بشكل خاصّ لهذه الجريمة.
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صة فا ِطمة
ق ّ
فيديو الرسوم المتحرّكة يظهر فتاة تونسية شابّة تبحث عن وظيفة
على اإلنترنت .وأثناء قيامها بالدردشة على مواقع التواصل
االجتماعي ،تج ُد إعالنًا لفرص ِة عم ٍل مغري ٍة ج ّدا .وبسرع ٍة،
يتواصل معها رجلٌ .عمليّة التوظيف بسيطة ج ّدا فليس عليها إال أن
تُرسل سيرتها الذاتيّة مصحوبة بصور ٍة شخصيّ ٍة.

ّ
المنظمة
فاطمة »من قبل
لقد ت ّم إنتاج مقطع الفيديو هذا «قصّ ة ِ
بدعم من لجنة مشروع شير
الدولية للهجرة ( )IOMفي تونس وذك
ٍ
( )SHAREالتوجيهيّة والتي تتألّف من الوزارات التونسيّة
والمنظّمات الدولية والمنظمات المحليّة غير الحكوميّة ،وكذلك
كجزء من إستراتيجيّة وطنيّة شاملة لمكافحة االتجار بالبشر.
وفيديو «ق ّ
ت
صة فا ِطمة »موجو ٌد على شبكة اإلنترنت بأربع لغا ٍ
وهي اإلنكليزيّة والعربيّة والفرنسيّة واإلسبانيّة.

تحصل الفتاة على نسخة موقّعة من عقدها عبر البريد اإللكترون ّي
وجميع الوثائق الرسميّة ،ويتوجّب عليها السفر للخارج للمباشرة
بعملها.

عل ًما أن عدد مشاهدي الفيديو حتى هذه اللحظة بلغ ما يزيد عن
الـ 0033مستخدم إنترنت.

وعند وصولها إلى بلد المقصد ،يرحّب بها الرجل ويأخذ منها
بأنها وقعت ضحيّة لعمليّة
جواز سفرها .وعندها تدرك الفتاة
احتيال؛ حيث يجبرها الرّجل في نهاية المطاف على العمل في
ال ّدعارة.

من الممكن مشاهدة الفيديو على موقع يوتيوب ،وهو موجود تحت
عنوان «قصة فاطمة_اإلتجار بالبشر »على الرّ ابط التالي:

وفي النّهاية يُظ ِهر مقطع الفيديو ال ُمت ِج َر ذاته وهو يحاول تجني َد
شابٍّ  ،وذلك من خالل وعود كاذب ٍة عن عمل جيّ ِد األجر في الخارج،
مما يديم سلسلة االتجار بالبشر هذه.

Lorena Lando - llando@iom.int
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http://
www.youtube.com/
watch?v=DsNu-TPdlrQ

