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كيف يتعامل املصريون مع املتسولني 

   األطفال؟باستخدام 



 من %10 هناك أن بالذكر الجدير  ومن

 متسول  ألي نقود إعطائهم عدم ذكروا قد املجيبين

  .ال أم أطفال معه كان سواء عام بشكل

 يقومون  ملن الديموجرافية الخصائص وبدراسة–

 أو  دائما سواء) ألاطفال للمتسولين نقود بإعطاء

 :آلاتي تبين ،(أحيانا

 يعطون  من نسبة -طفيف بشكل – ارتفعت–

 18 من) سنا ألاصغر بين نقودا املتسولين هؤالء

  ألاكبر بين نسبتهم عن (سنة 35 من ألقل سنة

 %77و %82 بلغت حيث ،(فأكثر سنة 35) سنا

   .التوالي على
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 جدا كبير  بشكل انتشرت أنها إال  املصري، املجتمع على بجديدة وليست عاملية ظاهرة التسول  أن من الرغم على

 بعض عرف في أصبحت حتى البطالة، معدالت وارتفاع للبالد الاقتصادية ألاوضاع تدهور  مع وخاصة ألاخيرة آلاونة في وملحوظ

 أحد وتعد .منهم نقود على والحصول  املارة عطف الستدرار  يستخدمها التي ألاساليب في ويبدع يحترفها التي مهنته املتسولين

 فما – للتسول  وحدهم إطالقهم أو  بصحبتهم التسول  إما – ألاطفال باستخدام التسول  هو  حاليا التسول  في املجدية ألاساليب

 التواصل مواقع على ألاخيرة آلاونة في انتشرت وقد .نقود من استطاع ما املتسول  ويعطي قلبه يرق  حتى الطفل املار  يرى  أن

 أحد أن الكثيرون يرى  حيث املتسولين، إلى الاتهام أصابع واتجهت منازلهم عن ومتغيبين مفقودين ألطفال صور  الاجتماعي

   .التسول  في استخدامهم في الرغبة هو  ألاطفال خطف أسباب

 معهم الذين املتسولين أو  ألاطفال املتسولين مع تعاملهم كيفية عن وسؤالهم مجيب 1705 رأي استطالع تم وقد

 أطفال معهم الذين املتسولين أو  ألاطفال للمتسولين نقودا يعطون  املجيبين من %46 أن الاستطالع نتائج من تبين وقد أطفال،

  أنهم إلى أشاروا فقد املجيبين من %30 أما الشارع، في
 
   .لهم نقود أي %13 يعطي ال  بينما لهم، يعطون  أحيانا

 وما الثانوي  التعليمي املستوى  ذوي  عن (%84) ثانوي  من ألاقل التعليمي املستوى  ذوي  بين النسبة هذه ارتفعت كذلك–

 .(%64) فأعلى والجامعي (%78) يعادله

   .(%62) الحضرية املحافظات قاطني عن (%78) البحري  والوجه (%83) القبلي الوجه محافظات قاطني بين أيضا ارتفعت–

طفال شحاتين بتقابل حضرتك لما و أ  طفال، معاه ألشارع في شحات أ   هل أ 

 حضرتك والعموما تديلهم بترضى مش وال فلوس تديلهم إنك حريص بتبقى

 ؟ألشارع في شحاتين بتدي مش

1% 

10% 

13% 

30% 

46% 

  ألشارع بنزل مش
 … شحاتين بقابل مش

  شحاتين بدي مش

فلوس بديلهم مش  

حيانا   بديلهم أ   

  فلوس بديلهم

ي  طفال ألمتسولين باستخدأم ألمصريين مع عن تعامل أستطالع رأ 
 
ك توبر   -أال  2015أ 
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 املنهجية املستخدمة
 .البيانات جمع في واملحمول  ألارض ي الهاتف استخدام تم

 .2015 أغسطس 14 – 5 من الفترة في الاستطالع هذا بيانات جمع تم

  أعمارهم تبلغ من أي البالغين املواطنين من طبقية عينة على الاستطالع هذا نتائج ٌبنيت فقد ألارض ي للهاتف بالنسبة
 بطريقة املعيشية ألاسرة داخل من املبحوث اختيار  عملية تمت وقد ،الجمهورية محافظات كل في فأكثر سنة 18

 .%18,6 الرفض نسبة بلغتو  استجابة، 858 الاستجابات عدد بلغ .عشوائية

 لخدمات املقدمة الثالث للشركات املحتملة ألارقام كل من عشوائية عينة سحب تم فقد املحمول  للهاتف بالنسبة أما
 .%20,2 الرفض نسبة بلغتو  استجابة، 847 الاستجابات عدد بلغ .املحمول  التليفون 

  ومنطقة التعليمي، املستوى  السن، ،النوع) الديموجرافية املجتمع خصائص لتمثيل النسبية ألاوزان استخدام تم
   .(إلاقامة

   .%95 ثقة مستوى  عند %3 ± الاستطالع في العينة إجمالي من الخطأ هامش بلغ

 الواقع في بتطبيقها يقومون  ال  قد مثالية إجابات ذكر  إلى عادة املجيبين يميل

 ينفي ال  فهذا ذلك ومع املجتمعي، الاستحسان على الحصول  إلى فيها يميلون  ولكنهم العملي

 ما وهو  أطفال، معهم الذين املتسولين أو  ألاطفال املتسولين يعطون  ال  من نسبة انخفاض

 عن النظر  وبغض .آلان حتى املتسولين قبل من ألاسلوب هذا استخدام فاعلية على يؤكد

 أو  أطفالهم يستخدمون  كانوا إن فحتى الغير، ألطفال بخطفهم املتعلقة املزاعم صدق مدى

 انتهاك يعد فهذا الشوارع أطفال يستخدمون  أو  الفقيرة ألاسر  من أطفال بتأجير  يقومون 

  .ألاشكال من شكل بأي تشجيعه يجب وال  الطفل لحقوق 

 

 على هامش نتيجة الاستطالع

يخصص املجلس 
القومي للطفولة 

وألامومة خط لنجدة 
“  16000”وهو ألاطفال 

يمكن عن طريقه إلابالغ 
عن حاالت استغالل 

 .ألاطفال فى التسول 



 ملحق

 نتائج االستطالع التفصيلية

 ليكون ألملحق هذأ توفير تم خاص بشكل ألموضوع هذأ في وألمتخصصين عام بشكل ألباحثين خدمة في جسر مؤسسة من رغبة  
ا رأد لمن عون 

 
 .وألبحث ألدرأسة من بمزيد ألقيام أ
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ن تعني ألبند بجانب )*( ألعالمة هذه ثبتت أإلحصائية أالختبارأت نتائج أ  نه أ   .إليها ألمشار وألخصائص ألنتيجة بين معنوي أرتباط يوجد ال أ 

 والعموماتديلهم  بترض ىحريص إنك تديلهم فلوس وال مش  بتبقىأطفال، هل  معاهفي الشارع  شحاتأطفال أو  شحاتينملا حضرتك بتقابل 
 الشارع؟في  شحاتين بتديحضرتك مش 

 بديلهم
أحيانا 
 بديلهم

 شحاتينمش بدي  مش بديلهم
/  من البيت مش بنزل 

 شحاتينمش بقابل 

 1 10 13 30 46 إلاجمالي

 *النوع
 1 10 12 33 43 الذكور 

 1 11 13 27 48 إلاناث

 الفئات
 العمرية

 1 5 11 32 49 عام 35أقل من 

 1 14 14 28 42 عام فأكثر 35

املستويات 
 التعليمية

 2 8 6 32 51 من ثانوي  أقل

 1 8 14 28 50 ثانوي وما يعادله

 --- 17 19 32 32 جامعي فأكثر

 املنطقة
 --- 17 18 29 35 مناطق حضرية

 2 6 9 31 52 مناطق ريفية

 املحافظات

 1 20 18 30 31 حضرية

 1 8 12 29 49 وجه بحري 

 2 7 8 33 49 وجه قبلي



 شكر وتقدير

ألبيانات ألذي قام بعملية جمع    -من طلبة وخريجي كلية أالقتصاد وألعلوم ألسياسية -ألمتميز  ألعمل فريق تشكر مؤسسة جسر 
بجديوفقا )

 
 (:للترتيب أال

 

سماء محمد عودة
 
 أ

 الء عاطف
 
  ألعزأزي أ

منية عبد ألحميد نوفل
 
 أ

ية هللا عصام محمد
 
 أ

ية سعيد ألمال
 
 أ

بسمة حسن عبد ألعال 

 دليلة ياسر مصطفى 

رويدأ مجدي محمود 

سها صالح عبد ألمنعم 

شروق تيسير صفي ألدين 

عبد ألفتاح محمود ندأ 

 بو بكر
 
سامة أ

 
 غادة أ

حمدأن سالم  مروة 

سامة شافعي
 
 منى أ

مؤمن صبحي سيد 

ندأ صبري عبد ألجوأد 

هدية محمود عبد ألحي 

هشام عبد ألغني ألسيد 

وليد وجدي زكي 

 :أإلحصائيوقام بالتحليل 

فاطمة طلعت عبد ألفتاح 

عبير عبد ألعال زكي 
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 التسجيل على قاعدة البياناتبرجاء أحدث اصداراتنا للحصول على 
 :إلىمن خالل ارسال بريد الكتروني 

info@gisr.org 
  

 جسر ألبحاث المسوحعن مؤسسة 
بحاث جسر مؤسسة إنشاء مت

 
  مختلف على وألسياسات ألقرأر صناع مع ألمجتمع خالله من يلتقي ألذي ألجسر ليكون 2014 عام ألمسوح ال

 .ألمستويات

رأء أسةر د إلى ألمؤسسة تهدف
 
ي أستطالعات إجرأء طريق عن ألموأطنين أ

 
 ألمحلية ألمؤسسات لخدمة وأحترأفية علمية بطريقة ألعام للرأ

 لجميع متساوية فرصة عطاءإ طريق عن فعال بشكل ألمجتمعي ألحوأر في ألمساهمةو ،ألمصريين ألموأطنين على بالنفع يعود بما وألدولية
رأئهم عن للتعبير فائتهم بمختلف ألمصريين

 
كاديمية» خالل من ألمؤسسة تهدف كما .أ

 
ول وهي - «جسر أ

 
كاديمية أ

 
 ألعربي ألعالم في أ

ي أستطالعات علوم تدريس في متخصصة
 
ي أستطالعات مفهوم ويقدر يتقبل مناخ خلق إلى -ألرأ

 
 نشر في وألمشاركة ألعربي وألعالم مصر في ألرأ

 .ألمنطقة هذه في وتطويره ألعلم هذأ

ساسي بشكل ألمؤسسة تعتمد
 
رضي - ألتليفون لىع أ

 
 جودة مرأقبة وسهولة ألمناطق لكل ووصوله لسرعته ألبيانات جمع في -وألمحمول أال

 أإلحصائي وألتحليل ألمعاينة في إحصائية نهجيةم ألمؤسسة تتبع  .ألطلب عند أالنترنت طريق وعن ميدأنية أستطالعات إجرأء يتم كما ،بياناته
فضل بلق   من وضعها تم

 
  بين ما ألمتوسط في يترأوح حيث ألعلمية، للمعايير وفقا عينة حجم تحديد ويتم ،ألمجال في ألمصريين ألخبرأء أ

 .مفردة 1000-2000

 :ألمؤسسة خدمات

ي أستطالعات  ألعام ألرأ 
ي تحليالت ي أستطالعات نتائج خالل من ألعام للرأ   مصر في ألوضع عن إجرأؤها يتم ألتي ألرأ 
ساليب :عن تدريبية دورأت تقديم ي، أستطالعات دأرةإو إجرأء أ     .أالستمارأت وتصميم ألنتائج وعرض تحليلو ألرأ 

ي أستطالعات  ألمختلفة ألفعاليات لتقييم وأستطالعات ألوظيفي وألتقييم ألرضا أستطالعات مثل للشركات دأخلية رأ 
 ألتركيز مجموعات دأرةإ

ي أستطالعات بإجرأء خاصة أستشارأت تقديم  ألرأ 
 أإلعالمية ألحمالت تقييم
ثر تقييم    وألمشروعات ألبرأمج أ 

 ألمختلفة أإلعالمية للموأد ألمشاهدين تقييمات


