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استغالل األطفال والنساء من قبل "مقاولين" وإرغامهم على التسول في شوارع البالد ومفترقات  تعتبر 

ا على األطفال والنساء الذين   من أشكال العبودية التي يعاقب عليها القانون، وتشكل خطرً شكاًل ، الطرق

أن هذه الممارسات تجري تحت في حين في الشوارع األمر الذي يتهدد حياتهم وحياة السائقين،  نيقفو

 الشارات الضوئية.  سمع وبصر الشرطة التي تضع كاميراتها في معظم المفارق في البالد وحيث 

للمجتمع ولمؤسسة  ا مقلق جد   هة وأنخاص  ابع هذا الملف في الناصرة، تت لحقوق اإلنسان ميزانمؤسسة 

 .اإلنسانوكرامة عن حقوق ميزان التي أخذت على عاتقها الدفاع 

 

 الد ومفترقات الطرق لة تُستغل للتسول في شوارع الب طف

دعت مؤسسة "ميزان" لحقوق اإلنسان إلى وضع حد فوري لظاهرة استغالل  ، 2020/ 9/ 21في  -

وتوجهت   البالد ومفترقات الطرق. األطفال والنساء من قبل "مقاولين" وإرغامهم على التسول في شوارع

"ميزان"، في هذا الصدد، برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت،  

البت فيها باتخاذ اإلجراءات القانونية  وموطي كوهين القائم بأعمال المدير العام للشرطة اإلسرائيلية، ط
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 رضع، في التسول وإنفاذ القانون  ضد من "يشغلون" األطفال والنساء ومنهن الحوامل أو يحملن أطفاًل 

 بحقهم بسبب انتهاكهم لحقوق األطفال والنساء وفق القوانين اإلسرائيلية والمواثيق الدولية ذات الصلة. 

 

 لتسول في ا  فيها باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد من "يشغلون" األطفال والنساءرسمية تطالب رسالة "ميزان" إلى جهات 
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 لتسول في ا رسالة "ميزان" إلى جهات رسمية تطالب فيها باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد من "يشغلون" األطفال والنساء 
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وات األخيرة، ظاهرة قيام "مقاولين" مختلفين،  انتشرت في السن : "ميزان" مؤسسةرسالة وجاء في 

 في جيل الرضاعة، ثم يقوم هؤلء المقاولون   في جيل مبكرة أو نساء يحملن أطفاًل يحضرون أطفاًل 

بوضع كل طفل أو امرأة في منطقة إشارة ضوئية أو مفترق طرق حدد بشكل مسبق، وذلك بهدف 

نهاية يوم العمل )العبودي( على النصب األكبر من  إجبارهم على التسول، بحيث يتحصل هذا المقاول في

 ."حصاد التسول" ويرمون لهم ببعض الفتات من الشواكل 

سنة، والنساء سواء بمفردهن أو   12- 5كل مواطن يشاهد هؤلء األطفال من جيل : وأضافت الرسالة

تسول لصالح هؤلء ا، يقفون تحت الشمس الحارقة بجانب شارة ضوئية يمارسون ال رضيعً يحملن طفاًل 

 "المقاولين".

 من أشكال العبودية التي يعاقب  إن هذه الظاهرة تعتبر شكاًل : وقالت "ميزان" في رسالتها للجهات المعنية

في الشوارع األمر الذي يتهدد حياتهم  نا على األطفال والنساء الذين يقفوعليها القانون، وتشكل خطرً 

مارسات تجري تحت سمع وبصر الشرطة التي تضع كاميراتها  إلى أن هذه الم. وأشارت وحياة السائقين

 في معظم المفارق في البالد وحيث الشارات الضوئية. 

ميزان المستشار القضائي للحكومة وقيادة الشرطة بمالحقة مشغلي هؤلء األطفال والنساء مؤسسة ودعت 

وإخضاعهم لمساءلة القانون ووقف هذه الظاهرة التي تعتبر شكل صارخا من أشكال العبودية وانتهاك  

 حقوق األطفال والنساء. 

 

  "ميزان"لحقوق اإلنسان أن  "ميزان"أكد المحامي عمر خمايسي؛ مدير مؤسسة ، 12/2021/ 10في  -

وإرغامهم على التسول في    "مقاولين"ستتابع حتى النهاية ملف ظاهرة استغالل األطفال والنساء من قبل 

 .شوارع البالد ومفترقات الطرق
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الدولة  ستقدم التماسا للمحكمة العليا إللزام السلطات المختصة ب "ميزان"قال المحامي عمر خمايسي إن و

ألخذ دورها الحقيقي بتنفيذ القوانين الموجودة لمعاقبة األشخاص الذين يتجارون بالبشر واألطفال والنساء  

 خاصة، ويرغمونهم على التسول في شوارع البالد ومفترقات الطرق. 

نيست اإلسرائيلي  هذه القضية مقلقة وخطيرة جدا ومتداولة في لجنة حقوق الطفل في الكأن  وشدّد خمايسي 

ا بدأت هناك تغيرات بعد أن توجهنا لمفتش الشرطة العام  سنة بشكل هامشي، لكن مؤخرً  11منذ أكثر من 

الذي أعلن بنفسه أن عصابات اإلجرام دخلت على خط المتاجرة باألطفال والنساء إلجبارهم على التسول  

ضائي وجهات مختصة بحقوق الطفل أنه في الطرقات، وعليه تواصلنا مع المستشار الحكومي والمفتش الق

في حال لم يكن عالج حقيقي وفعلي لهذه الظاهرة فسيكون توجهنا للمحكمة العليا ونحن نعمل اآلن بصدد 

 . ذلك

ل يوجد هناك جهة تأخذ على عاتقها هذه المسؤولية والكل يلقي بالمسؤولية على اآلخر والكل  أن   وأضاف

ا وأننا  لكن باعتقادي أن الشرطة لديها المسؤولية األولى خصوصً "يغض البصر عن مثل هذه الظاهرة، 

نتكلم عن مخالفات يعاقب عليها القانون اإلسرائيلي، وحين نقول إن هناك عملية تجارة في البشر فإن هناك 

عملية اعتداءات جنسية على األطفال وهناك عملية تهريب وكذلك فيها نوع من العبودية وبالتالي ل  

 ."لمواثيق الدولية ذات الصلةتتوافق مع ا

هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق السلطة الفلسطينية  "خمايسي في هذا السياق إلى أن المحامي ولفت 

كون معظم األطفال هم من الضفة الغربية ويجب أن يكون هناك عمليا تبادل بالمعلومات لمعالجة هذه 

ق إلى مفرق آخر ويتم اعتقال الطفل ويتم إعادته إلى  الظاهرة ألننا نجد أن األطفال نفسهم يتم نقلهم من مفر

 . "مناطق الضفة ومن ثم يعود مرة أخرى

األطفال المنتشرون في مفارق الطرق : " ميزان"وحول اجتثاث هذه الظاهرة المقلقة، قال مدير مؤسسة 

في الشقق  تستطيع الشرطة بسهولة أن تتبعهم وتتبع من يجلبهم ويأخذهم في آخر اليوم وأين ينامون 

والبيوت في الداخل ليتم اعتقالهم إذا كان هناك إرادة حقيقية، لكن ل يوجد إرادة لجتثاث مثل هذه 
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الظاهرة، هذا من جهة، ثم إن إعطاء هؤلء المتسولين النقود هو تشجيع لمثل هذه الظاهرة وهؤلء  

مع في ذلك األمر هذا الدور  األطفال هم ضحية لمثل هذه التجارة التي يجب أن تتوقف ويكون لنا كمجت

ليس فقط بالبعد الحقوقي إنما أيضا بالبعد اإلنساني الواعي المسؤول الذي ل يعطي ول يشجع على  

ا وأننا نعرف من شهادات موثقة أن هناك اعتداءات جنسية  استمرار التجارة في األطفال والنساء خصوصً 

 . واستغالل جنسي لمثل هذه الفئات 

 

 

 : حول هذه الظاهرة 

 ( 8/12/2021لمحامي عمر خمايسي مع راديو الناس يوم مقابلة إذاعية ل)

https://cutt.us/j57Xv 
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