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 المشاكل االجتماعية والفقر من أهم أسباب الظاهرة

 
ة تسولشبكة ''ندى'' تحضر مشروعا لمرافقة األطفال في وضعي  

 
ستطلق شبكة ''ندى'' مشروعا جديدا في شهر سبتمبر القادم حول ''مرافقة األطفال في وضعية تسول''، وستكون مدينة 

شهرا. وحسب رئيس الشبكة السيد عبد الرحمان عرعار، فإن  24الجزائر نموذجا لهذا المشروع الذي يمتد على 
سولين، من خالل تحليل المعطيات المتوفرة وترقية حقوق الطفل الهدف منه هو التعرف أكثر على ظاهرة األطفال المت

.وضمان حمايته  
 

ويأتي هذا المشروع كجزء من الحلول التي تبحث عنها الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، من أجل حصر 
وة نظمت أول أمس ظاهرة استغالل األطفال في التسول التي انتشرت بطريقة تدعو إلى االنشغال. وقال عرعار في ند

بالمركز الثقافي عز الدين مجوبي، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة؛ إن المشروع سيسمح بمرافقة الحاالت 
المسجلة، السيما األمهات العازبات أو المطلقات اللواتي لم يجدن سبيال لالسترزاق إال التسول، ويسمح المشروع 

لقانونية والقضائية التي يمكنها أن تساعدهن للخروج من الحالة المزرية التي بتعريف هؤالء بحقوقهن، وباإلجراءات ا
.يعشنها، أمال في إخراجهن وأطفالهن من حالة الخطر التي تحيط بهم في الشارع  

 
وتأسف المتحدث التساع رقعة الفئات الهشة في الجزائر، مشيرا إلى أنه في حالة عدم معالجة األمر، فإن األمر 

.خطر حقيقي يتهدد المجتمع، مشددا على أهمية ترقية حقوق الطفل التي مازال الكثيرون يجهلونها سيتحول إلى  
 

وبالنسبة لعرعار الذي أشار إلى غياب ميكانيزمات تسمح بإحصاء عدد األطفال المتسولين ببالدنا، فإنه من الواجب 
'ماهي الحلول''؟طرح مجموعة من األسئلة، أهمها؛ ''لماذا نحن في هذه الوضعية''؟ و'  

 
وسعيا منها لإلجابة ولو جزئيا عنها، أجرت الشبكة دراسة تحليلية لظاهرة تسول األطفال في الجزائر على مستوى 

الجزائر، تيزي وزو، بجاية، تيارت، بومرداس، عنابة، برج بوعريريج، البليدة، البويرة، أدرار، عين  -والية؛  15
ة قدمت لها استمارات ضمت عددا من المحاور أهمها؛ أسباب التسول، عين 550ومست  -تموشنت، وهران وبشار

األموال المجموعة من التسول، وجهتها، وقت التسول والتمدرس...الخ، وأظهرت النتائج أن للتسول أسبابا مختلفة 
رسة التسول، تتحكم فيها عوامل متعددة أولها االقتصادية، إذ أظهرت الدراسة أن األوساط الحضرية هي المفضلة لمما



وهو مايدفع الكثير منهم إلى امتهانه في هذه األماكن، عكس األوساط الريفية، حيث اليمكن اللجوء إلى التسول 
.االحترافي لقلة عدد المتصدقين  

 
بالمائة من المتسولين يعانون مشاكل اجتماعية،  70ثانيها العوامل االجتماعية الثقافية، حيث تبين أن أكثر من 

ي بيوت قصديرية، أو في الشارع. كما أن غياب التمدرس، الزواج المبكر، األمية وعمالة األطفال، السيما ويعيشون ف
.في المناطق الداخلية، ساهم في انتشار التسول  

 
اقتصاديا، تشير الدراسة إلى أن الطالق، الخالفات الزوجية، تشتت العائلة، التخلي عن األطفال وتزايد عدد األمهات 

.العازبات، عوامل تدفع إلى ممارسة التسول بطريقة فردية أو ضمن شبكات منظمة لسد حاجياتهم األساسية  
 

من طرف شبكات منظمة للتسول، أهمها االنحراف  ولم تهمل الدراسة عوامل أخرى تشجع ظاهرة استغالل األطفال
.واإلدمان على المخدرات والكحول، مع استعمال األطفال في الدعارة، ألن التسول بات وسيلة سهلة الكتساب المال  

 
بالمائة من الحاالت هي ألطفال يتسولون رفقة أشخاص آخرين،  74عينة، تبين أن  550وباألرقام، فإنه من بين 

 62-بالمائة من األطفال الذين يتسولون بمفردهم، فأغلبهم 26المائة يفعلون ذلك لمساعدة عائلتهم، أما الـب 84ومنهم 
.يقومون بذلك لسد حاجياتهم الخاصة -بالمائة  

 
بالمائة ذكور والباقي  60سنوات، منهم  8بالمائة منهم أقل من  5,12وبالنسبة ألعمارهم، فإن الدراسة أوضحت أن 

بالمائة من  55بالمائة إناث والباقي ذكور، و 58سنة، منهم  12و 8بالمائة أعمارهم تتراوح بين  5,32إناث، و
.بالمائة منهم ذكور 60سنة،  18و 12المتسولين يبلغون بين   

 
وفي المحصلة، أشار ذات المصدر إلى أن السبب الرئيسي وراء انتشار الظاهرة هو الفقر، وكذا ظاهرة األمهات 

فة إلى الجهل وغياب قوانين ردعية تعاقب من يستخدم األطفال في التسول، وجهل تأثير الظاهرة على العازبات، إضا
.صحة األطفال ونفسيتهم، السيما وأنهم معرضون طول الوقت لكافة أشكال الخطر  

 
أنهن وعرض بالمناسبة، شريط تم خالله استعراض بعض الحاالت لنساء يتسولن بأوالدهن في العاصمة، وظهر جليا 

 -أو لعدم اعترافه به بالنسبة لحالة أم عازبة  -يفعلن ذلك في غياب األب الموجود في السجن بالنسبة إلحدى الحاالت
.أو بسبب الزواج بالفاتحة واختفاء األب - 

 
واستطاع الحاضرون التعرف أكثر على هوية هؤالء النسوة اللواتي يجلسن أمام المساجد أو في الشوارع لطلب 

ة، وبدا أنهن يفعلن ذلك مرغمات رغم إدراكهن للخطر الذي يتهدد أطفالهن، السيما الوضع الصحي لهم، المساعد
.حيث يعاني أغلبهم من أمراض تنفسية وأخرى  

 
وهو الشريط الذي بدا مبتورا، حسب رأي رئيس بلدية سيدي محمد، مختار بوروينة، الذي أعاب عليه خلوه من 

ألطفال للتسول ضمن شبكات منظمة تهدف إلى الربح والتجارة، مشيرا إلى أن األمر الحاالت التي تؤكد استخدام ا



أعمق بكثير مما يتصوره البعض، وأنه اليمكن القول بأن المتسولون في كل األحوال يعيشون حالة مزرية، وهو ما 
.يؤكده الميدان  

 
، السيدة حسيبة حواسين، بالمجهودات التي من جانبها، ذكرت مديرة ديوان الوزيرة المكلفة باألسرة وقضايا المرأة

وكذا استراتيجية  2015و, 2008تبذلها الوزارة لحماية األطفال، من خالل وضعها لمخطط الطفولة الممتد بين 
األسرة، مشيرة إلى أهمية القانون الذي يتم تحضيره على مستوى وزارة التضامن الوطني واألسرة حول التسول، 

.عقوبات ضد من يتسول باألطفالوالذي ينص على تسليط   
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