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ظاهرة كيف يتعامل املصريون مع 

؟ التسول باستخدام األطفال



 مً %11 هىان أن بالرهس الجدًس ومً

ٌ  ألي هلىد ئعطائهم عدم ذهسوا كد املجُبين  بشيل مدظى

  .ال أم ,أطفاٌ معه وان طىاء عام

 ًلىمىن  إلاً الدًمىجسافُت الخصائص وبدزاطت–

 أو دائما طىاء) ألاطفاٌ للمدظىلين هلىد باعطاء

:آلاحي جبين ,(أخُاها

 هلىدا اإلادظىلين هإالء ٌعطىن  مً وظبت ازجفعذ–

 (طىت 35 مً ألكل طىت 18 مً) طىا ألاصغس بين

 ,(فأهثر طىت 35) طىا ألاهبر بين وظبتهم عً

 هما الخىالي, على %75و %83 بلغذ خُث

 %74و ,%81) ؤلاهار عً الروىز  بين ازجفعذ

.(الخىالي على
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ٌ  أن مً السغم على  جدا هبير بشيل اهدشسث أنها ئال اإلاصسي, املجخمع على بجدًدة ولِظذ عاإلاُت عاهسة الدظى

 بعع عسف في أصبدذ ختى البطالت, معدالث وازجفاع للبالد الاكخصادًت ألاوطاع جدهىز  مع وخاصت ألاخيرة آلاوهت في وملحىظ

بدع ,ًدترفها التي مهىخه اإلادظىلين ٌ  اإلاازة عطف الطخدزاز ٌظخخدمها التي ألاطالُب في ٍو  أخد وحعد .منهم هلىد على والحصى

ٌ  في املجدًت ألاطالُب ٌ  هى خالُا الدظى ٌ  ئما –ألاطفاٌ باطخخدام الدظى ٌ  وخدهم ئطالكهم أو بصحبتهم الدظى  أن فما –للدظى

عطي كلبه ًسق  ختى الطفل اإلااز ًسي  ٌ  َو  الاجخماعي الخىاصل مىاكع على ألاخيرة آلاوهت في اهدشسث وكد .هلىد مً اطخطاع ما اإلادظى

 خطف أطباب أخد أن الىثيرون ًسي  خُث اإلادظىلين, ئلى الاتهام أصابع واججهذ .مىاشلهم عً ومخغُبين مفلىدًً ألطفاٌ صىز 

ٌ  في اطخخدامهم في السغبت هى ألاطفاٌ  فان الهام, اإلاىطىع بهرا اإلاظىح ألبدار “جظس” مإطظت اهخمام ئطاز وفي .الدظى

ين حعامل هُفُت معسفت ئلى يهدف 2015 عام مً بداًت طىىي  زأي اطخطالع باجساء جلىم اإلاإطظت  أو ,ألاطفاٌ اإلادظىلين مع اإلاصٍس

 هخائج مً جبين وكد مجُب 1422 مً عُىت على (2017) العام هرا السأي اطخطالع ئجساء جم وكد .أطفاٌ معهم الرًً اإلادظىلين

  أما ازع,ى الش في أطفاٌ معهم الرًً اإلادظىلين أو ألاطفاٌ للمدظىلين هلىد ئعطاء على ًدسصىن املجُبين مً %47أن الاطخطالع

  أنهم ئلى أشازوا فلد املجُبين مً 31%
 
ً   فلط % 9 ٌعطي ال بِىما لهم, ٌعطىن  أخُاها .لهم هلىد تأ

 ألاكل الخعلُمي اإلاظخىي  ذوي  عً (%85) ٌعادله وما الثاهىي  الخعلُمي اإلاظخىي  أصحاب بين اليظبت هره ازجفعذ هرلً–

.(%64) فأعلى والجامعي (%83) الثاهىي  مً

ت املحافغاث كاطني عً (%78) البدسي  والىجه (%87) اللبلي الىجه مدافغاث كاطني بين أًظا ازجفعذ–  .(%65) الحظٍس

(1)شكل رقم 

ملا حضرجك بتقابل شحاجين أطفال أو شحاث في الشارع معاه أطفال، 

هل بتبقى حريص إهك جدًلهم فلىس وال مش بترض ى جدًلهم والعمىما 

  حضرجك مش بتدي شحاجين في الشارع؟

ظفال   
أ
ي عن ثعامل المصرِّن مع المجشٍلّن باصجخدام ال

أ
غشعس   -اصجعالع را

أ
 2017ا
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9

11

31

47

رفض

مش بديلهم فلوس

مش بدى شحاتني

أحيانا بديلهم

بديلهم فلوس

)%(
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(2)شكل رقم 

جطىر وسب إعطاء املتسىلين ألاطفال أو املتسىلين باستخدام أطفال هقىد

ظفال          
أ
ي عن ثعامل المصرِّن مع المجشٍلّن باصجخدام ال

أ
غشعس –اصجعالع را

أ
 2017ا
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38 38
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بديلهم فلوس أحيانا بديلهم مش بديلهم فلوس

2015 2016 2017

)%(

 ئعطاء عدم بظسوزة اإلاىاطىين جىعُت الاجخماعي الخىاصل مىاكع على اإلابادزاث بعع مداولت مً السغم وعلى

 أن ئال –بهم للعمل جأجيرهم أو ئخخطافهم جم ألاطفاٌ هإالء مً هثيرا أن جبين مع خاصت –ألاطفاٌ ٌظخخدمىن  الرًً اإلادظىلين

 هلىد, اإلادظىلين باعطاء ًلىمىن  مً وظب حغير عدم أوضحذ كد  ألاخيرة الثالر الظىىاث عبر ئجساؤها جم التي الاطخطالعاث هخائج

  عام مً ول في %78و %76و %76 ) املجُبين أزباع زالزت مً ًلسب ما هلىدا اإلادظىلين هإالء باعطاء ًلىمىن  مً وظبت بلغذ خُث

 .(الخىالي على 2017و 2016و 2015

 الىاكع في بخطبُلها ًلىمىن  ال كد مثالُت ئجاباث ذهس ئلى عادة املجُبىن  ًمُل

ٌ  ئلى فيها ًمُلىن  ولىنهم ,العملي  ًىفي ال فهرا ذلً ومع املجخمعي, الاطخدظان على الحصى

 ما وهى أطفاٌ, معهم الرًً اإلادظىلين أو ألاطفاٌ اإلادظىلين ٌعطىن  ال مً وظبت اهخفاض

 مدي عً الىغس وبغع .آلان ختى اإلادظىلين كبل مً ألاطلىب هرا اطخخدام فاعلُت على ًإهد

 ًلىمىن  أو أطفالهم ٌظخخدمىن  واهىا ئن فدتى الغير, ألطفاٌ بخطفهم اإلاخعللت اإلاصاعم صدق

  ٌعد فهرا الشىازع أطفاٌ ٌظخخدمىن  أو الفليرة ألاطس مً أطفاٌ بخأجير
 
 لحلىق  ااهتهاو

  .ألاشياٌ مً شيل بأي حصجُعه ًجب وال ,الطفل

على هامش هتيجت الاستطالع

ًخصص املجلس القىمي 
للطفىلت وألامىمت خط 

وهى لىجدة ألاطفال 
ًمكن عن “ 16000”

عن حاالث طريقه إلابالغ 
استغالل ألاطفال فى 

.التسىل 



ملحم
هخائج الاطخطالع الخفصُلُت

ٍع ًذا فُ والمجخصصّن عام بشكل الباحدّن خدمة فُ زشر مؤصشة من رغبةً   لّكٍن الملحق ًذا ثٍفّر ثم خاص بشكل المٍض
راد لمن عًٍها

أ
 .والبحح الدراصة من بمزِد الكّام ا
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إلاا خظسجً بخلابل شحاجين أطفاٌ أو شحاث معاه أطفاٌ , هل بدبلى خٍسص ئهً جدًلهم فلىض و ال مش بترض ى جدًلهم فلىض و العمىما خظسجً 
  )%(  2017أغظطع  -مش بخدي شحاجين فى الشازع  ؟ 

بدًلهم  أخُاهابدًلهم فلىض
 مش بدًلهم

فلىض
 مش بدي
شحاجين

لم ًددد/ زفع 

47319112ؤلاجمالي

الىىع
5031892الروىز 

443011132ؤلاهار

ت الفئاث العمٍس
-35542998أكل مً   -18

413411131فأهثر 35

اث  اإلاظخٍى
الخعلُمُت

-5132710مً زاهىي  أكل

-523378زاهىي وما ٌعادله

382619161جامعي فأهثر

اإلاىطلت

ت 423115111مىاطم خظٍس

فُت -5232610مىاطم ٍز

املحافغاث

ت 323318161خظٍس

-44341012وجه بدسي 

-592867وجه كبلى



شىس وجلدًس
داب  الشّاصّةوخرِرُ كلّة اللجصاد والعلٍم ظلبة : من  -المجمّز العمل فرِق   ”زشر“ مؤصشةثشكر 

آ
برديوفكا )البّاهات الذي لام بعملّة زمع   -وكلّة ال

أ
 (:للجرثّب ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولام بالجحلّل اإلحصائُ

 ِة عبدالفجاح عارف  -بشمة حشن عبدالعال .هدا صبري عبدالرٍاد -اآ
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اإلاىهجُت اإلاظخخدمت

ٌ  ألازض ي الهاجف اطخخدام جم  وبلغ ,2017 ًىلُى 21 –14 مً الفترة في الاطخطالع هرا بُاهاث جمع جم .البُاهاث جمع في واملحمى

.مجُب 1422 ؤلاجمالُت العُىت حجم

  طىت 18 مً أعمازهم جبلغ مً : أي ,البالغين اإلاىاطىين مً طبلُت عُىت على الاطخطالع هرا هخائج ىِذب   فلد ألازض ي للهاجف باليظبت

لت اإلاعِشُت ألاطسة داخل مً اإلابدىر اخخُاز عملُت جمذ وكد ,الجمهىزٍت مدافغاث ول في فأهثر  عدد بلغ خُث .عشىائُت بطٍس

.%22,2 السفع وظبت بلغذو  اطخجابت,530 الاطخجاباث

ٌ  للهاجف باليظبت أما  الخلُفىن  لخدماث اإلالدمت الثالر للشسواث املحخملت ألازكام ول مً عشىائُت عُىت سحب جم فلد املحمى

 ٌ .%21,8  السفع وظبت بلغذو  اطخجابت, 892 الاطخجاباث عدد بلغ .املحمى

  .(ؤلاكامت ومىطلت ,والظً الىىع,) الدًمجسافُت املجخمع خصائص لخمثُل اليظبُت ألاوشان اطخخدام جم

  .%95 زلت مظخىي  عىد %3 ± الاطخطالع في العُىت ئجمالي مً الخطأ هامش بلغ

الحشّن حرازي غرِب 

 حمدإهصاف
أ
 مردي ا

 عمر صبري روان 

رومّشاء مردي دمحم 

صمّي ًاهُ عاظف 

حمد
أ
 شّماء مصعفَ ا

 

 

 

 

علُ محمٍد صابر 

مّن عزِز
أ
 كرِم ا

مازن عبدهللا دمحم 

مرِم إِلّا عزِز 

مرِم دمحم موشٍب 

حمد هاصر
أ
 مؤمن ا

 

 

 

 

هدى خالد صّد 

هدى دمحم صبري عبدالعزِز 

ان عبدالرحمن الكفاص  هًٍر

ًدِر حشام كمال 

صامي دمحم
أ
 ِاصمّن ا

ِاصمّن دمحم حمدي 



الدسجُل على كاعدة البُاهاثبسجاء أخدر اصدازاجىا للحصٌى على 
د الىترووي ئلى :مً خالٌ ازطاٌ بٍس

info@gisr.org

جظس ألبدار اإلاظىحعً مإطظت 
بحاث “زشر” مؤصشة إهشاء مت

أ
  مخجلف علَ والشّاصات الكرار صواع مع المرجمع خاللي من ِلجكُ الذي الرشر لّكٍن 2014 عام المشٍح ل

 .المشجٍِات

راء اصةر د إلَ المؤصشة ثٌدف
آ
ي اصجعالعات إزراء ظرِق عن المٍاظوّن ا

أ
  المحلّة المؤصشات لخدمة واحجرافّة علمّة بعرِكة العام للرا

 لرمّع مجشاوِة فرصة ععاءإ ظرِق عن فعال بشكل المرجمعُ الحٍار فُ المشاًمةو ,المصرِّن المٍاظوّن علَ بالوفع ِعٍد بما ,والدولّة
رائٌم عن للجعبّر فائثٌم بمخجلف المصرِّن

آ
كادِمّة“ خالل من المؤصشة ثٌدف كما .ا

أ
ول وًُ - ”زشر ا

أ
كادِمّة ا

أ
 العربُ العالم فُ ا

ي اصجعالعات علٍم ثدرِس فُ مجخصصة
أ
ي اصجعالعات عن“ مٍلع خالل ومن ,-الرا

أ
 ِجكبل مواخ خلق إلَ (www.onsurveys.info) ”الرا

ي اصجعالعات مفٌٍم وِكدر
أ
 .الموعكة ًذى فُ وثعٍِرى ,العلم ًذا هشر فُ والمشاركة ,العربُ والعالم ,مصر فُ الرا

صاصُ بشكل المؤصشة ثعجمد
أ
رضُ - الجلّفٍن لَع ا

أ
  زٍدة مرالبة وصٌٍلة ,المواظق لكل ووصٍلي ,لشرعجي البّاهات زمع فُ - والمحمٍل ال

 والجحلّل المعاِوة فُ إحصائّة وٌرّةم المؤصشة ثجبع  .العلب عود الهجرهت ظرِق وعن ,مّداهّة اصجعالعات إزراء ِجم كما ,بّاهاثي
فضل بلل   من وضعٌا ثم اإلحصائُ

أ
 فُ ِجراوح حّح العلمّة, للمعاِّر وفكا عّوة حرم ثحدِد وِجم ,المرال ًذا فُ المصرِّن الخبراء ا

 .مفردة 2000 : 1000 بّن ما المجٍصط

 :المؤسسة خدمات

ي اصجعالعات
أ
 .العام الرا

ي ثحلّالت
أ
ي اصجعالعات هجائذ خالل من العام للرا

أ
 .مصر فُ الٍضع عن إزراؤًا ِجم الجُ الرا

صالّب :عن ثدرِبّة دورات ثكدِم
أ
ي, اصجعالعات دارةإو إزراء ا

أ
كادِمّة“ خالل من الصجمارات وثصمّم الوجائذ وعرض ثحلّلو الرا

أ
 ا

 .” زشر
ي اصجعالعات

أ
 .المخجلفة الفعالّات لجكّّم واصجعالعات ,الٍظّفُ والجكّّم الرضا اصجعالعات  : مدل للشركات داخلّة را

 .الجركّز مرمٍعات دارةإ
ي اصجعالعات بإزراء خاصة اصجشارات ثكدِم

أ
 .الرا

 .اإلعالمّة الحمالت ثكّّم
خر ثكّّم
أ
 .والمشروعات البرامذ ا
 .المخجلفة اإلعالمّة للمٍاد المشاًدِن ثكّّمات


