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  جمموعة قضايا وطنية

 *املرحلة الثالثة *

 " الدورة السادسة لفعاليات اجملموعة "

التسول يف اململكة العربية السعودية وأثره االجتماعي واالقتصادي  "
  "واألمني

  

 نيناالث اليوم األول 

  :هـ املوافق ١٤٤٠  /٦  /٢٠

 م ٢٠١٩  /٢  /٢٥

 بإذن هللا تعالىالساعة : التاسعة مساًء بعد صالة العشاء 

〰➖〰➖〰➖〰➖〰 

  :-تشمل املحاور الرئيسة التالية

〰➖〰➖〰➖〰➖〰 

  :املحور األول 

  " .مفهوم التسول ، أنواعه ، وأسبابه "

〰➖〰➖〰➖〰➖〰 

  :املحور الثاني "

  " .الحدود املكانية والزمنية لظاهرة التسول ، والخصائص الديموجرافية واالجتماعية والنفسية للمتسولين

〰➖〰➖〰➖〰➖ 

  :املحور الثالث

  " .املعوقات التي تواجه مكافحة التسول  "

➖〰➖〰➖〰➖〰 

  :املحور الرابع

  ".األبعاد األمنية لظاهرة التسول في املجتمع السعودي "

〰➖〰➖〰➖〰 

  :املتحدثون في الندوة

➖〰➖➖〰➖〰 

 سعادة الدكتورة سهام الفايدي- ١

〰➖〰➖〰➖〰➖〰 

  .عبدالرحمن صالح الشلهوبسعادة االستاذة الدكتورة هيفاء بنت - ٢

〰➖〰➖〰➖〰➖〰 
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   .سعادة االستاذة الدكتورة سلمى الدوسري - ٣

〰➖〰➖〰➖〰➖〰 

 سعادة الدكتور تركي الشالقي- ٤

〰➖〰➖〰➖〰➖〰 

 .سعادة الدكتور يوسف الرميح- ٥

〰➖〰➖〰➖〰➖〰➖〰 

 االعالمي خالد بن عبداملحسن التويجري   يدير. الندوة  الندوة :  إدارة
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  : ندوة

التسول يف اململكة العربية السعودية وأثره االجتماعي واالقتصادي  "
  "واألمني

  "مفهوم التسول ، أنواعه ، أسبابه  :املحور األول 

 الفايدي سهام الدكتورة سعادة املحور  هذا في واملتحدثة

 و املفهوم : املقدمة

 
ً
 عاملّية

ً
اهرة

َ
 في كّل ُبلدان العالم تعد ظاهرة التسّول ظ

ٌ
ال تختصُّ بوطٍن بعينه، بل هي ُمنتشرة

رق العامة، عبر 
ُّ
لُب اإلنساِن املاَل من األشخاص في الط

َ
ه ط

ّ
سول بأن

ّ
 الت

ُ
ف الفقيرة والغنّية، وُيعرَّ

َفقة الناس َوعطفهم وُيعّد أحَد أبرز األمراض االجتماعية 
َ
اسِتخدام عّدة َوسائل الستثارة ش

نتشرة ال
ُ
ه الشخص الذي امل

ّ
ل بأن خُص املتسِوّ

ّ
 الش

ُ
ذي ال يخلو منها ُمجتمع حول العالم وُيعّرف

رق العامة 
ّ
يطلُب من الّناس اإلحسان، عبر َمّد يده لهم وطلب الرزق سواًء أكان في املحالت أو الط

 مع الخوف من انتشارها بين أف
ً
 مضطردا

ً
 وتزايدا

ً
راد وقد شهدت ظاهرة التسول في اململكة ارتفاعا

املجتمع، إذ سببت مشكالت أمنية واجتماعية واقتصادية وصحية، بسبب تزايد املتسللين عبر 

الحدود، وكذلك املتخلفين عن املغادرة بعد أداء الحج والعمرة، إضافة إلى تعاطف الناس مع هذه 

 الفئة، ما يحيل التسول إلى مرض خطر يضرب جذور املجتمع ويهدد بمحو صورته الحضارية

« ظاهرة التسول وأثرها االجتماعي واالقتصادي واألمني في السعودية»ت دراسة بعنوان واكد

، «الحياة»أعدها باحث علم االجتماع في جامعة امللك سعود الدكتور مساعد الحديثي ونشرتها 

في املئة،  ٣٣كشفت أن مدينة جدة تضم أكبر شريحة من املتسولين تم القبض عليهم، بنسبة 

في  ١٦.٥في املئة، واملدينة املنورة  ١٩.٤في املئة، ثم الرياض  ٢٥.٣كة املكرمة، بنسبة تليها مدينة م

 املئة. في حين احتضنت الدمام أقل نسبة تسول على مستوى مدن السعودية بأربعة في املئة

الصادرة عن وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة « دراسات إسالمية»وفي دراسة أخرى نشرتها مجلة 

 يمثلون  ٢٥إلى  ١٦اد، أن الفئة العمرية للمتسولين من سن واإلرش
ً
في املئة، بينما بلغت  ٢٤.٦عاما

 فأكثر  ٤٦نسبة الفئة العمرية من 
ً
 ٢٢.٥عاما
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ل ُيمِكن تقسيم أنواع التسّول إلى عّدة أنواع، هي:  أنواع التسوُّ

 :صاحبه أفعاٌل إجرامية كالّسرقة؛ حي تسّول الجانح
ُ
 ُيسّهل غطاء هو التّسول الذي ت

ُ
ث

 التسّول على املتسّول ُممارسة هذه األفعال اإلجرامية

 اهر وهو التسّول الّصريح الذي يطلُب فيه تسّوٌل مباشر
ّ
 بالتسّول الظ

ً
: ُيسّمى أيضا

سخة أو مّد يده للمارة أو إظهاِر 
ّ
ة ومت

ّ
املتسّول املال، ويتم عن طريق ارتداء مالبس ممزق

ترديد عباراٍت ُمعّينة كعبارات الّدعاء التي تستثير عاطفة الناس أو عاهٍة ُمعّينة لديه، أو 

 الجمع بين أكثر من وسيلة منها

  :تسّول تسّول غير مباشر
ُ
قّنع، وهو أن يستتر امل

ُ
اهر أو امل

ّ
 بالتسّول غير الظ

ً
ُيسّمى أيضا

لع الخفيفة كاملنا  خدمات رمزّية يقّدمها للناس؛ كَدعوتهم لِشراء بعض الِسّ
َ
ديل خلف

 الورقية أو ُممارسة عمل خفيف كمسح زجاج السّيارات أو األحذية وغيرها.

  هو التسّول الذي ُيجبر فيه املتسّول على ممارسة هذا الفعل كحاالت تسّول إجبارّي :

 إجبار األطفال على ذلك

  لش يء سوى رغبته في تسّول اختيارّي 
ً
: هو التسّول الذي ال َيكون فيه املتسّول مضطّرا

 املال.كسب 

  ّناسبات واملواسم فقط كمواسم األعياد تسّول موسمي
ُ
: هو التسّول الذي يكوُن في امل

 .وشهر رمضان

 ت للشخص؛ تسّول عارض
ّ
 لحاجة ماّسة حل

ً
 وعاِبرا

ً
: هو التسّول الذي يكوُن طارئا

 ينتهي هذا الّنوع من 
ُ
خص الذي ضّل طريقه أو أضاع أمواله في الغربة، حيث

ّ
كالش

تسّول التسّول بان
ُ
 .تهاء حاجة الشخص امل

 قتدر على العمل تسول الشخص القادر
ُ
خص امل

ّ
: هو التسّول الذي ُيمارسه الش

 .والكسب، لكّنه ُيحّبذ التسول 
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 ف تسّول غير القادر
ّ
خص العاجز أو املريض واملتخل

ّ
: هو التّسول الذي ُيمارسه الش

خّصصة له حين القب
ُ
 يوضُع في دور الرعاية امل

ُ
؛ حيث

ً
 ض عليه.عقليا

ل أسباب عّدة، منها: ل للتسِوّ سوُّ
َّ
 اسباب الت

  جتمعات ويعتبر السبب الرئيس ي في
ُ
 أكبر في امل

ً
ازدياد الفقر وانتشاره ليشمل أعدادا

 جميع دول العالم وليس فقط في اململكة

  عدم توفر نظام حكومي قوي وشامل لرعاية كبار السن واأليتام وذوي االحتياجات

يدفع البعض ممن ال يقوون على إعالة أنفسهم للتسول وطلب املال الخاصة مما قد 

 .من اآلخرين

  باب وتدني مستوى التعليم
ّ
 ازدياد نسب البطالة لدى الش

  اإلدمان على املخدرات، فمدمن املخدرات عندما ال يجد املال لشرائه يدفعه ذلك

 
ً
 للتسول للحصول على املال، ويصل به األمر الرتكاب الجرائم أيضا

  رزقها، قال 
ً
 ضِمن هللا للكائنات جميعا

ُ
قة برزقه؛ حيث

ّ
ل على هللا والث

ّ
ضعف التوِك

لٌّ فِ 
ُ
َها َوُمْسَتْوَدَعَها ك رَّ

َ
ُم ُمْسَتق

َ
َها َوَيْعل

ُ
ِ ِرْزق

َّ
ى َّللا

َ
 َعل

َّ
ْرِض ِإال

َ ْ
ٍة ِفي األ ي ِكَتاٍب تعالى: )َوَما ِمْن َدابَّ

َماِء ِرزْ  َل ُمِبيٍن(، كما قال: )َوِفي السَّ
ْ
َحقٌّ ِمث

َ
ُه ل ْرِض ِإنَّ

َ ْ
َماِء َواأل َوَرِبّ السَّ

َ
وَعُدوَن* ف

ُ
ْم َوَما ت

ُ
ك
ُ
ق

ْنِطُقوَن(.
َ
ْم ت

ُ
ك نَّ

َ
 َما أ

  تفضيُل بعِض الّناس الراحة والكسل على العمل والنشاط، مّما يدعوهم للتسّول

 ُمريحة وُمجدية.
ً
 باعتبارها ِحرفة

  عور بالعدالة  االجتماعيةتراُجع الّدور االجتماعي بين الّناس في
ّ
جتمع، وغياُب الش

ُ
 امل

  ا من أسباب انتشار التسول في السنوات األخيرة، الحروب وما تسببه من هجرة ولجوء

 وتشرد وفقر وحاجة ومرض وإعاقات، ما يساهم في ازدياد ظاهرة التسول بشكل كبير

 منهم تشجيُع بعِض الّناس للمتسّولين؛ إذ يغلبهم شعور الرأفة والعطف ف
ً
ُيعطون دون ترّدد ظّنا

ْنَهْر(
َ
 ت

َ
ال

َ
اِئَل ف ا السَّ مَّ

َ
طبيٌق لقوِل هللا تعالى: )َوأ

َ
 [أّن ذلك ت
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افية  :  املحور الثاني الحدود املكانية والزمنية لظاهرة التسول ، والخصائص الديموجر

  "واالجتماعية والنفسية للمتسولين

 الشلهوب صالح الرحمن عبد بنت هيفاء الدكتورة االستاذة سعادة املحور  هذا في واملتحدثة

 نورة األميرة جامعة املدنية الخدمة كلية في االجتماعي التخطيط استاذ

 التسول:املكانية والزمانية لظاهرة  الحدود

ل مشكلة التسول تهديًدا على األمن والتعايش االجتماعي وتعتبر من الظواهر السلبية  
ّ
تشك

املنتشرة في كثير من املجتمعات مع وجود فوارق في مدى انتشارها وحّدتها من مجتمع إلى آخر، 

ا عن السلوك، وخروًجا عن العادات والتقاليد والقيم السائدة في املج
ً
تمع فانتشارها يعتبر انحراف

.كما يؤثر التسول على الحركة االقتصادية حيث يعيش عدد كبير من األشخاص عالة على أفراد 

ل حركة النمو االقتصادي، ويعوق تطور املجتمع وتقدمه  .كما أن هذه املشكلة  ِ
ّ
املجتمع، مما يعط

د على لها أبعاد اجتماعية ومادية ، يتمثل البعد االجتماعي في فكرة امتهان التسول واالعتيا

ها عن 
ّ
ممارسة هذه اآلفة االجتماعية، أما البعد املادي فيتمثل في مشكلة الفقر التي لن يتم حل

طريق التسول، فالغالبية العظمى من املتسولين يعانون من مشكالت مثل: البطالة، والفقر، 

رتكاب والدخل املنخفض، والسكن غير املناسب، والتفكك األسري، وغالًبا ما يدفعهم ذلك إلى ا

أكثر الجرائم خطورة. و من أهم املشكالت التي يعاني منها املتسولين مشكلة الحصول على سكن 

مناسب  . مما يؤكد على وجوب التعامل مع مشكلة التسول على وجه السرعة؛ ألن التسول قد 

د يدفع صاحبه إلى ممارسة أنشطة خطيرة مثل تجارة املخدرات وإدمان الكحول مما يؤثر على الفر 

واملجتمع وقد قدرْت إحدى الدراسات التكاليف السنوية املرتفعة ملتابعة املتسولين والقبض 

( دوالًرا، وأشارت إلى أن التدخل املبكر والتوجيه والرعاية الفعالة املتكاملة ٢١8٩٥٥عليهم بنحو )

ت للمتسولين عند القبض عليهم وإعادة تأهيلهم يمكن أن يساعدا في تحويل تكلفة الخدما

املتعلقة بالقبض واملتابعة إلى الرعاية األساسية، وهذه الطريقة يمكنها أن تحّسن من مستوى 

ف  جودة حياة املتسولين .ولكي تكون السياسات املخصصة ملواجهة التسول فعالة، ينبغي تعرُّ

ات األسباب الجذرية في عدم القدرة على الحّد من املشكلة، ومعالجة الفجوات املوجودة في الخدم

 املقدمة ملساعدة املتسولين في التخلص من مشكالتهم والحّد من التسول في املجتمعات.
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فهذه الظاهرة بحاجة إلى تكثيف الجهود؛ ملكافحتها وفي هذا السياق وذلك لضعف وسائل اإلعالم 

في توعية املواطنين بكيفية التعامل مع مشكلة التسول ودورهم في الحّد منها والعمل على عدم 

اميها، ومنع أي عوامل تساعد على انتشارها، والوقوف بحزم أمام َمْن ُيِصّر على امتهانها؛ وذلك تن

ا. واملجتمع  بإيجاد أفضل الطرق والحلول االجتماعية، وفرض الجزاءات والعقوبات أمنيًّ

السعودي أحد املجتمعات التي تنتشر فيها هذه الظاهرة؛ حيث تشير اإلحصائيات إلى ارتفاع 

د املتسولين من سنة إلى أخرى. وقد قامت اململكة بعدة جهود ملواجهة هذه الظاهرة أعدا

والتصدي لها ومكافحتها من خالل العديد من األجهزة األمنية واالجتماعية، كما أصدرت النظم 

والتعاميم التي تجّرم هذه الظاهرة وتعاقب عليها؛ نظًرا ألنها تعّد من التشوهات االجتماعية التي 

ا ،وقد يتر  ا وأمنيًّ ا واقتصاديًّ ا واجتماعيًّ تب عليها آثار سلبية تؤثر على الفرد وعلى املجتمع سلوكيًّ

كشف تقرير أصدرته وزارة العمل والتنمية االجتماعية حول حجم ونوعية التسول في اململكة أن 

%(، 8٩)( يشكل غير السعوديين بينهم نسبة ٢٢78٤عدد املتسولين من السعوديين وغيرهم بلغ )

%( من إجمالي عدد ١١( مواطًنا ومواطنة بنسبة )٢٥٣٦وفي املقابل كان عدد السعوديين )

املتسولين في مختلف مناطق اململكة، وقد تزايد العدد في إحصائية أخرى حيث بلغ عدد 

م(. وأشارت دراسة أخرى ٢٠٠٩( )وزارة الشؤون االجتماعية، ٣٤٥٩املتسولين من املواطنين )

أعدها باحث علم « هرة التسول وأثرها االجتماعي واالقتصادي واألمني في السعوديةظا»بعنوان 

، كشفت أن مدينة «الحياة»االجتماع في جامعة امللك سعود الدكتور مساعد الحديثي ونشرتها 

في املئة، تليها مدينة مكة  ٣٣جدة تضم أكبر شريحة من املتسولين تم القبض عليهم، بنسبة 

في املئة. في حين  ١٦.٥في املئة، واملدينة املنورة  ١٩.٤في املئة، ثم الرياض  ٢٥.٣املكرمة، بنسبة 

 احتضنت الدمام أقل نسبة تسول على مستوى مدن السعودية بأربعة في املئة.

الصادرة عن وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة « دراسات إسالمية»وفي دراسة أخرى نشرتها مجلة 

 يمثلون  ٢٥إلى  ١٦رية للمتسولين من سن واإلرشاد، أن الفئة العم
ً
في املئة، بينما بلغت  ٢٤.٦عاما

 فأكثر  ٤٦نسبة الفئة العمرية من 
ً
 في املئة. ٢٢.٥عاما

وتتجه غالبية املتسولين، بحسب الدراسة ذاتها، إلى األسواق، وينتشرون عند إشارات املرور 

 واملساجد واألرصفة، والذهاب إلى املنازل.

م( الى  أن أغلبية أفراد عينة الدراسة من املتسولين بنسبة ) ٢٠١٠راسة الشلهوب )كما اشارت د

% ( من عينة الدراسة وهم الفئة األكثر من فئة  ٦٠.٦% ( يتسولون في الرياض و أن ) ٣٠.٣
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%( من إجمالي أفراد عينة الدراسة من فئة  الشباب وهم الفئة األكثر ٥٣.٠اإلناث ،و              ) 

% (من عينة الدراسة  من فئة املتزوجون ، وأن الفئة األكثر ٣٩.٤راد عينة الدراسة،  وأن ) من أف

%( من إجمالي أفراد 7١.٢%(. و)  ٤8.٥من أفراد عينة الدراسة مستواهم التعليمي أمي بنسبة  )

سة. عينة الدراسة ليس لديهم مهنة يزاولونها غير التسول وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدرا

%  (من إجمالي أفراد عينة ٤8.٥% (من عينة الدراسة يتسولون في املساجد ،  وأن )   ٥٦.١و) 

 الدراسة الوقت املفضل لديهم للتسول املساء وهم الفئة األكثر من أفراد عينة الدراسة.

واعتمدت متسوالت وسيلة للتحايل على األجهزة الرسمية عبر استخدام األطفال في ممارسة 

 للتوقيف خالل حمالت املتابعة في حال القبض على التسول 
ً
، مع عدم ظهور النساء، تحسبا

متسوالت. ويؤدي استغالل األطفال في التسول إلى تعريض املتسببين إلى عقوبتين، األولى التسول، 

 والثانية االتجار في البشر )األطفال(.

 ٣٣تسول ويتم توقيفهم بحوالي وقدرت شرطة املنطقة الشرقية نسبة األطفال الذين يمارسون ال

 في املئة.

رد خالل السنوات  
ّ
فظاهرة التسول في اململكة العربية السعودية في زيادة مستمرة وارتفاع مط

األخيرة، وأن حجم املشكلة يتجه إلى أن يكون ظاهرة في املجتمع السعودي األمر الذي يترتب عليه 

قتصادية والصحية. مما يؤكد على  أهمية تفعيل العديد من املشكالت األمنية واالجتماعية واال

مهنة الخدمة االجتماعية في املجتمع السعودي في مجال مكافحة التسول  ملا يمكن أن تقوم به 

هذه املهنة إذا أديت على الوجه املطلوب، من دور فاعل في مساعدة أفراد املجتمع على زيادة أو 

لتصدي للمشكالت والعمل على حلها، ومنها مشكلة استعادة قدراتهم على األداء االجتماعي، وا

الفقر والحاجة، ولتوفير الظروف االجتماعية التي تساعد على تنمية واستثمار قدراتهم لتدعيم 

حياة اجتماعية أفضل تتفق وأهداف التنمية االجتماعية للمجتمع ومعتقداته اإليمانية الراسخة 

وم بها األخصائي االجتماعي وأهمها الدور التخطيطي من خالل األدوار املتعددة التي يمكن أن يق

التوجيهي ودورة التنفيذي كمدافع عن احتياجات ومصالح الفئات الفقيرة في املجتمع ،ومطالب 

 بتوفير خدمات مناسبة لهم ، ودوره كوسيط بينهم وبين املنظمات واملؤسسات األخرى في املجتمع .

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 املصادر:
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( ، " فاعلية مكاتب مكافحة التسول في معالجة وضع املتسول ٢٠١١الشلهوب ، هيفاء ) -

،   دراسة تقويمية مطبقة على مكاتب مكافحة التسول في اململكة العربية السعودية،  السعودي

 املركز الوطني للدراسات والتطوير االجتماعي . بحث مدعوم ، وزارة الشؤون االجتماعية ،

( ، معوقات مكافحة التسول في اململكة العربية السعودية دراسة ٢٠١٢هيفاء )الشلهوب ،   -

مطبقة على األخصائيين واألخصائيات االجتماعيات في أجهزة مكافحة التسول في اململكة العربية 

 ٢٩السعودية  ، الرياض ،ءءءءء منشور في املجلة العربية للدراسات االمنية والتدريب املجلد 

 ه تصدر عن جامعة نايف العربية للعلوم االمنية .١٤٣٤رجب  ٥7العدد 

 

 

 

 د. تركي الشالقي،  "املعوقات التي تواجه مكافحة التسول  :  املحور الثالث

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 أسعد هللا مساءكم بالخير واملسرات

 

تعاني منها املجتمعات ظاهرة التسول مصاحبة لكل تجمع بشري وهي من الظواهر السلبية التي     

 . البشرية كافة

 

 . واملجتمع السعودي ليس استثناًء من ذلك فهو كبقية املجتمعات يعاني من ظاهرة التسول 

 . ويعتبر التسول من السلوكيات املنحرفة التي تتنافى مع الفطرة السليمة لإلنسان

ي للمستوى الحضاري حيث أنه سلوك يهدر الكرامة واحترام الذات للمتسول ، وهو مؤشر سلب

واألخالقي للمجتمع، وهو ترجمة لواقع اجتماعي مختل ، كما أن انتشار ظاهرة التسول وحدته 

 . تساهم في رسم صورة ذهنية سيئة للمجتمع الذي يعاني هذه الظاهرة

 . والتسول بمفهومه الواسع ال يقتصر على التسول املادي فقط

 . حتياجات املادية، سواًء بشكل مباشر أو غير مباشرولكننا اليوم سنحصر حديثنا حول طلب اال 

فالتسول قد يكون بطلب مادي مباشر أو عن طريق التخفي وراء ستار عرض خدمات معينة 

Majalla،  lakkaS (افتراضي) :الخط  :منّسق  
:الخط أخضر،  16  نقطة، غامق، تسطير، لون 

Majalla،  lakkaS خط اللغة العربية  :وغيرها
16  نقطة، غامق
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 . القيمة لها واإللحاح بتقديمها دون تحديد ثمن لذلك

وهو يتنوع بين امتهان التسول كمصدر دخل، بشكل دائم، أو اللجوء للتسول في املناسبات 

 . ملوسميةا

ومجتمع التسول ليس فئة واحدة فهو متنوع ، حيث نجد املتسول الذي دفعته الحاجة والظروف 

 املتسول الذي يبحث عن أيسر الطرق للكسب املالي ، 
ً
القاهرة نحو سلوك التسول، ونجد أيضا

 . كما نجد املتسول الذي ينتمي إلى العصابات والتنظيمات اإلجرامية

جهود املبذولة ملكافحة ظاهرة التسول والتي حققت بالتأكيد نجاحات كبيرة في وهناك الكثير من ال

 مع تزايد التعداد السكاني ، وتنوع التركيبة السكانية ، 
ً
هذا املجال، ولكنها غير كافية ، خصوصا

واالنفتاح على استقدام العمالة من انحاء العالم، ودخول واستيطان الجاليات املخالفة ، وتعقد 

االجتماعية وحدة التنافس على الفرص الوظيفية ، وغيرها من العوامل املؤثرة في زيادة  الحياة

 . حجم ظاهرة التسول 

 . ولضمان نجاح هذه الجهود وجب معرفة املعيقات التي تقف امامها

 

وتختلف املعوقات أمام مكافحة ظاهرة التسول بين معوقات مؤسسية؛ تتمثل في تشريع أنظمة 

اء على الظاهرة، و قصور املؤسسات املعنية في اداء ادوارها االجتماعية على أكمل مالئمة في القض

 . وجه

وبين معوقات اجتماعية تتمثل في غياب الوعي الكافي لفهم ظاهرة التسول والتعامل معها 

 . بمسؤولية

وعلى أية حال فاملجتمع بكل مكوناته الرسمية واملجتمعية مسؤول مسؤولية مباشرة عن نشؤ 

 عن عالجهاهذ
ً
 . ه الظاهرة ، ومسؤول أيضا

فالتسول هو خلل وظيفي في اداء املنظمومة االجتماعية ملهامها وادوارها املرسومة لها داخل البناء 

 . االجتماعي

ومهما كانت املعوقات كبيرة فإن الحلول أوسع وهي متاحة ؛ متى ما وجدت اإلرادة الصادقة، 

 في مجتمع يملك اإلمكانيات 
ً
الفكرية والقيمية واألخالقية واإلدارية واإلقتصادية الهائلة خصوصا

 . كاملجتمع السعودي

وبعد هذه املقدمة البسيطة سأوجز أهم املعوقات من وجهة نظري من خالل املداخالت الصوتية 

 اآلتية
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                             .: 

 املعوقات املهنية : .1

 لاللتحاق بالدورات التدريبية  .عدم إتاحة الفرصة لألخصائي  -

االستعانة ببعض العاملين غير املتخصصين في الخدمة االجتماعية للقيام بمهام الخدمة  -

 االجتماعية.

 على دورة املنهي. -
ً
 كثرة وتعدد مسئوليات ومهام األخصائي مما يؤثر سلبا

 عدم توفر إشراف وتوجيه منهي متخصص لألخصائي في مجال التسول . -

 ب املعلومات النظرية واملهارات امليدانية لألخصائي مع واقع املمارسة املهنية.عدم تناس -

 املعوقات املجتمعية . -٢

 قصور دور وسائل اإلعالم في التعامل مع ظاهرة التسول. -

 قلة الوعي الكافي لدي املواطنين تجاه ظاهرة التسول . -

 ضعف دور أئمة املساجد تجاه هذه الظاهرة  -

 من قبل بعض املواطنين واملسئولين  .الشفقة والرحمة  -

 االفتقار إلى وجود إستراتيجية ملكافحة ظاهرة التسول . -

 املعوقات التنظيمية ؟ -٣

 قلة املوارد املالية املخصصة ملكافحة ظاهرة التسول . -

 عدم كفاية عدد األخصائيين العاملين مع حجم العمل املنهي في املكتب.  -

االستفادة من املؤسسات ذات العالقة بمواجهة مشكلة عدم قدرة األخصائي على  -

 التسول.
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عدم توفر أماكن خاصة ملمارسة األنشطة وعقد االجتماعات والندوات واملحاضرات في  -

 املكتب .

 عدم توفر وسائل اتصاالت تمكن األخصائي من ممارسة دورة املنهي  . -

 ول  .عدم وجود توصيف واضح لدور األخصائي في مكاتب مكافحة التس -

 مقترحات الحد من املعوقات الخاصة بمكافحة التسول في اململكة العربية السعودية :

وضع نظام واضح ملكافحة ظاهرة التسول؛ حيث إن اإلجراءات املتبعة مع املتسولين غير  -

واضحة ويوجد بها بعض الثغرات والنقص، مما يجعل النظام غير كاف في مجال املكافحة، 

وبالتالي يجب إعادة صياغته أو وضعه من جديد، ومراعاة الحزم في تطبيق هذه األنظمة، 

بات املطبقة على املتسولين في وسائل اإلعالم املختلفة والتأكيد على إضافة إلى إعالن العقو 

 تطبيقها. 

تصميم خطة ملواجهة مشكلة التسول في املجتمع السعودي تبدأ بمرحلة الدراسة  -

والتشخيص لتحديد من هم املتسولين وحجمهم النسبي في املجتمع، ثم تأتي مرحلة الوصف 

 ثم تليها مرحلة وضع السياسات واملعالجات املناسبة.بتحديد السمات األساسية للمتسولين 

وضع الخطة وتقدير امليزانية الالزمة للتنفيذ وتحديد األهداف التنموية والتأهيلية ثم تحديد   -

املوارد البشرية والتنظيمية الالزمة للتخطيط ولتنفيذ هذه السياسات على الواقع بتحويلها 

ذ بتحديد املدة الزمنية املناسبة وتوزيع املهام واملسؤوليات إلى برامج قابلة للتنفيذ ويتم التنفي

 على القائمين بتنفيذ الخطة.

املتابعة والتقويم لسير العمليات التخطيطية املوجهة ملعالجة مشكلة التسول والتأكد من  -

 إنجاز مهام تنفيذ الخطة وفق الفترة الزمنية املحددة لها، واإلشراف والرقابة املستمرة ملتابعة

سير تنفيذ العمليات التخطيطية وعقد اجتماعات دورية بين املخططين واملنفذين إجراء 

 دراسات تقويمية للبرامج املنفذة.

إنشاء إدارة جديدة مستقلة مختصة بمكافحة التسول وعدم االكتفاء باإلدارة العامة  -

التسول في ملكافحة التسول في وزارة الشؤون االجتماعية التي تتبع لها مكاتب مكافحة 
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ً
اململكة، واملطالبة بإنشاء إدارة مستقلة في هذا املجال تقوم بجميع إجراءات املكافحة بدال

ا الذي نتج عنه تشتيت الجهود بين مكتب مكافحة التسول والشرطة  من الوضع القائم حاليًّ

وإدارة متابعة الوافدين بالجوازات، ويجب أن تضم هذه اإلدارة مسؤولين من وزارات: 

لشؤون االجتماعية، والداخلية )الضباط(، والشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، ا

 والصحة.

إعادة هيكلة مكاتب مكافحة التسول من النواحي: الجغرافية، واإلدارية، والفنية، والتمويلية،  -

وذلك على النحو التالي: تقسيم مكتب مكافحة التسول إلى عدة فروع في أحياء املدينة 

وربما يتطلب األمر وجود أكثر من فرع في األحياء ذات الكثافة السكانية العالية، الواحدة، 

ويقترح أن يكون املبنى واسًعا بحيث يضم جناًحا مناسًبا إليواء الحاالت وإعادة تأهيلها، مع 

ا بخدمة االتصاالت الالسلكية مع املكتب الرئيس ي ملكافحة  ربط تلك الفروع بشكل كامل آليًّ

ربط املكاتب بالوزارات واإلدارات الحكومية ذات العالقة مثل: مكتب الضمان التسول، و 

االجتماعي، ومراكز الشرطة، ووزارة الصحة ومراكزها ومستشفياتها، ووزارة التعليم، 

والجمعيات الخيرية، واملؤسسات العاملة في مجال التدريب والتوظيف. وتوفير الدعم املادي 

للمكاتب للقيام بأعمالها على أكمل وجه، وتدعيم تلك املكاتب  الالزم، ووضع ميزانية كافية

بكوادر إدارية حديثة، مع تدريب من يمكن تدريبه من الكوادر السابقة، والتركيز على 

استحداث نظم العمل اإلدارية املالئمة ألهداف مكافحة التسول، واالهتمام بتوفير نظم 

الخدمات في تلك املكاتب. ويمكن االستعانة في  املعلومات اإلحصائية املعينة على سرعة أداء

هذا املجال باملؤسسات األكاديمية املتخصصة في شؤون اإلدارة مثل: الجامعات، ومعهد 

 اإلدارة العامة، وبعض املراكز الخاصة.

تزويد املكاتب بهاتف عمليات )خط ساخن( ملكافحة التسول معلن عنه مسبًقا للعامة، وذلك  -

دوريات األمنية واملرور والدفاع املدني؛ لالتصال به فوًرا لإلبالغ عن أي على غرار خطوط ال

شخص متسول أو مكان أو منطقة يكثر فيها التسول مثل: املساجد واألسواق، حيث يساعد 

ذلك ويسهم في جهود املكافحة من خالل تعاون املواطنين باإلبالغ عن بعض حاالت التسول 

ال تلحظها، مما يؤدي إلى تكامل الجهود وتضافرها في مكافحة التي قد تغفل املكاتب عنها أو 

هذه الظاهرة من خالل التعاون بين املسؤولين عن املكافحة واملواطنين، مع وضع حوافز 

 ومكافآت للمبلغين للتشجيع على التعاون مع مكاتب مكافحة التسول.
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بمتابعة املتسولين والقبض تفعيل دور الفرق امليدانية ملكافحة التسول وتكثيفها في القيام  -

عليهم؛ حتى تؤدي دورها على الوجه املطلوب، وعدم التركيز على مناطق دون أخرى، كذلك 

استمرار عمل هذه الفرق على مدار اليوم مع تكثيف العمل في بعض األوقات مثل أوقات 

ن الصلوات وفي شهر رمضان، إضافة إلى إيجاد فرق مكافحة سرية للتمويه على املتسولي

 لزيادة فاعلية املكافحة.

 تغير اسم مكتب مكافحة التسول؛ ألن لهذا املسمى دالالت سلبية كثيرة، منها:  -

  إثبات وتأكيد وجود ظاهرة منتشرة في اململكة وأنها أصبحت هاجًسا يشكل خطًرا على

املجتمع )علًما بأنها مشكلة أمنية في املقام األول بحكم أن معظم املتسولين من 

 ن(. املقيمي

  احترام إنسانية ومشاعر املقبوض عليهم وباألخص من املواطنين عندما يتطلب األمر

تدخل أقاربه أو أحد معارفه في إنهاء إجراءات خروجه، ومنها مراجعة مكاتب العمد 

 أو الشرط... إلخ.

 املصادر:

املتسول ( ، " فاعلية مكاتب مكافحة التسول في معالجة وضع ٢٠١١الشلهوب ، هيفاء ) -

،   دراسة تقويمية مطبقة على مكاتب مكافحة التسول في اململكة العربية السعودية،  السعودي

 املركز الوطني للدراسات والتطوير االجتماعي . بحث مدعوم ، وزارة الشؤون االجتماعية ،

ة ( ، معوقات مكافحة التسول في اململكة العربية السعودية دراس٢٠١٢الشلهوب ، هيفاء )  -

مطبقة على األخصائيين واألخصائيات االجتماعيات في أجهزة مكافحة التسول في اململكة العربية 

 ٢٩السعودية  ، الرياض ،ءءءءء منشور في املجلة العربية للدراسات االمنية والتدريب املجلد 

 ه تصدر عن جامعة نايف العربية للعلوم االمنية .١٤٣٤رجب  ٥7العدد 

 

 عبدالرحمن الدوسري د،سلمى بنت 

:الخط :الخط غامق، تسطير، لون  :منّسق  
أخضر،  خط اللغة العربية  :وغيرها غامق
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:الخط :الخط غامق، تسطير، لون  :منّسق  
أخضر،  خط اللغة العربية  :وغيرها غامق
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  الدوسري  عبدالرحمن بنت سلمى الدكتورة االستاذة سعادة املحور  هذا في واملتحدثان

 الشالقي تركي الدكتور  وسعادة

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 أسعد هللا مساءكم بالخير واملسرات

 

الظواهر السلبية التي تعاني منها املجتمعات ظاهرة التسول مصاحبة لكل تجمع بشري وهي من     

  .البشرية كافة

 

  .واملجتمع السعودي ليس استثناًء من ذلك فهو كبقية املجتمعات يعاني من ظاهرة التسول 

  .ويعتبر التسول من السلوكيات املنحرفة التي تتنافى مع الفطرة السليمة لإلنسان

لمتسول ، وهو مؤشر سلبي للمستوى الحضاري حيث أنه سلوك يهدر الكرامة واحترام الذات ل

واألخالقي للمجتمع، وهو ترجمة لواقع اجتماعي مختل ، كما أن انتشار ظاهرة التسول وحدته 

  .تساهم في رسم صورة ذهنية سيئة للمجتمع الذي يعاني هذه الظاهرة

  .والتسول بمفهومه الواسع ال يقتصر على التسول املادي فقط

  .صر حديثنا حول طلب االحتياجات املادية، سواًء بشكل مباشر أو غير مباشرولكننا اليوم سنح

فالتسول قد يكون بطلب مادي مباشر أو عن طريق التخفي وراء ستار عرض خدمات معينة 

  .القيمة لها واإللحاح بتقديمها دون تحديد ثمن لذلك

للتسول في املناسبات وهو يتنوع بين امتهان التسول كمصدر دخل، بشكل دائم، أو اللجوء 

  .املوسمية

ومجتمع التسول ليس فئة واحدة فهو متنوع ، حيث نجد املتسول الذي دفعته الحاجة والظروف 

 املتسول الذي يبحث عن أيسر الطرق للكسب املالي ، 
ً
القاهرة نحو سلوك التسول، ونجد أيضا

  .كما نجد املتسول الذي ينتمي إلى العصابات والتنظيمات اإلجرامية

 

وهناك الكثير من الجهود املبذولة ملكافحة ظاهرة التسول والتي حققت بالتأكيد نجاحات كبيرة في 

 مع تزايد التعداد السكاني ، وتنوع التركيبة السكانية ، 
ً
هذا املجال، ولكنها غير كافية ، خصوصا
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ملخالفة ، وتعقد واالنفتاح على استقدام العمالة من انحاء العالم، ودخول واستيطان الجاليات ا

الحياة االجتماعية وحدة التنافس على الفرص الوظيفية ، وغيرها من العوامل املؤثرة في زيادة 

  .حجم ظاهرة التسول 

  .ولضمان نجاح هذه الجهود وجب معرفة املعيقات التي تقف امامها

 

ع أنظمة وتختلف املعوقات أمام مكافحة ظاهرة التسول بين معوقات مؤسسية؛ تتمثل في تشري

مالئمة في القضاء على الظاهرة، و قصور املؤسسات املعنية في اداء ادوارها االجتماعية على أكمل 

  .وجه

وبين معوقات اجتماعية تتمثل في غياب الوعي الكافي لفهم ظاهرة التسول والتعامل معها 

  .بمسؤولية

ؤولية مباشرة عن نشؤ وعلى أية حال فاملجتمع بكل مكوناته الرسمية واملجتمعية مسؤول مس

 عن عالجها
ً
  .هذه الظاهرة ، ومسؤول أيضا

فالتسول هو خلل وظيفي في اداء املنظمومة االجتماعية ملهامها وادوارها املرسومة لها داخل البناء 

  .االجتماعي

ومهما كانت املعوقات كبيرة فإن الحلول أوسع وهي متاحة ؛ متى ما وجدت اإلرادة الصادقة، 

 في 
ً
مجتمع يملك اإلمكانيات الفكرية والقيمية واألخالقية واإلدارية واإلقتصادية الهائلة خصوصا

  .كاملجتمع السعودي

وبعد هذه املقدمة البسيطة سأوجز أهم املعوقات من وجهة نظري من خالل املداخالت الصوتية 

األبعاد األمنية لظاهرة التسول في   ":الرابعاملحور :.                                                      اآلتية

 "املجتمع السعودي

 الدكتور يوسف الرميح حول األبعاد األمنيه لظاهرة   املحور األخير
ً
تحدث فيه مشكورا

     التسول على املجتمع السعودي

〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ..الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

التسول مشكلة في كثير مدن دول العالم ليست كلها بل مشكلة في املجتمع السعودي الشك ان 
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لألسف التسول يستغل كثير من ضعاف النفوس في النصب واالحتيال والسرقات واإلرهاب 

والنشل مثال في جرائم النصب واالحتيال قد يحتال اإلنسان على الناس باظهارانه فقير ومسكين 

حالته املادية جيدة فهذه من جرائم الكذب والنصب على الناس... ومن  بينما انه في الحقيقة

جرائم االحتيال يعمل له إعاقة وهو كاذب يلبس مالبس مهترئة وهو كاذب يصف نفسه باوصاف 

غير حقيقيه وهو كاذب هذه من جرائم النصب او االحتيال... أيضا التسول كثير منه في شكل 

مع عدد من املتسولين واملتسوالت وينظمون أنفسهم اين عصابات منظمة عصابات لتسول يجت

يوزعون الغله واملتعهد والنقل كال منهم يجلس في األماكن األكثر دفعا أبواب املوالت أبواب 

املساجد مكان الصراف اآللي محطات الوقود وبينهم تنظيم سري وقد اثبت هذا في عدد من 

بية في تونس في املغرب اثبتت بأن هناك تنظيمات الدراسات األمنية مثال في جمهورية مصر العر 

سرية لتسول بحيث يوزعون القوى بين عدد الجبهات ويضعون املتسول الذي يبدو شكلة االفقر 

واالحوج في املقدمة وكذلك استغالل األطفال والنساء وذوي االعاقات وهذه كلها تعتبر من جرائم 

 .السرقة

 ...كذلك من جرائم التسول اإلرهاب

الرهاب لألسف الشديد يعتمد كثير من تمويله على التسول اثبتت بعض الدراسات وكذلك كتب ا

مثال الجماعة اإلسالمية املسلحة في مصر بأن الجماعات اإلرهابية في مصر والجماعات املسلحة 

تعتمد في جزء من ايرادتها على التسول وأبواب املساجد والجوامع وتدفع الجماعات اإلرهابية 

شرات من النساء واألطفال لتسول فقط للجماعة هنا يستفاد لألسف الشديد ليس تجميع بالع

أموال ولكن يستفاد أين يصلي القيادات األمنية متى يدخلون املسجد؟ متى يخرجون من 

 ...املسجد؟ لين منازلهم؟ من يرافقهم؟ في حاالت كثيرة هذه مشاكل أمنية كبيرة مرتبطة بالتسول 

لجمع املال بل أخطر من جمع املال جمع املعلومات األمنية القيادات  املتسول فقط ليس

الرموزالسياسية الرموز الدينية االجتماعية... كم نتعامل معاهم كيف ياتون؟ من يرافقهم؟ ماهي 

سياراتهم؟ أين بيتهم؟ هل يدفعون للمتسول ام ال... نقاط الضعف فيهم فهوالء لألسف الشديد 

لم كيف يحلل شخصية هذا القيادي سوا ان كانت رموز دينية او سياسية عدد منهم بالخبرة يتع

او اجتماعية او اقتصادية لالستغاللها وقت الحاجة فهذا يثبت كما ثبت في جمهورية مصر 

اإلسالمية املسلحة في مصر ومصادر   العربية عدد من الكتاب مثل هذا الكتاب الجماعات

البيانات في فحص الناس هذا باإلضافة إلى تجميع األموال تمويليها أمه يستخدم التسول في جمع 
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 .للجماعة املسلحة

 

 "األبعاد األمنية لظاهرة التسول في املجتمع السعودي  ":املحور الرابع

 الدكتور يوسف الرميح حول األبعاد األمنيه لظاهرة   املحور األخير
ً
تحدث فيه مشكورا

  التسول على املجتمع السعودي

 

  إجرام منظمأن التسول 

وإستغالل للعواطف او ابتزاز في قضايا نصب وإحتيال يعتقد من يقدمها انها تساعد اآلخرين 

  بينما هي منظمات إجراميه هدفها تدمير البالد ويجب التأكد من هوية السعودي برقم هويته

  خطورة من يطرقون األبواب ويعرفون خلو املنزل من أهله فيتم االعتداء عليه وسرقته

  دور املجتمع أساس ي في مكافحة التسول فهو منقطع في امريكا وأوروبا رغم وجود الفقر

   اإلكتفاء بالجمعيات الخيريه

التسول خطر يستوجب تكاتف الجهات الحكوميه وتعاون األفراد ملنعهم والتخلي عن العاطفه 

 معهم ألن هذه األموال مصيرها املخدرات أو السالح
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  جمموعة قضايا وطنية  

 * املرحلة الثالثة *

 " الدورة السادسة لفعاليات اجملموعة "

  ""التسول يف اململكة وأثره االجتماعي واالقتصادي واألمني "
 

   

 

  

 علي التوالياليوم الثاني 

 

افقهـ 1440/ 21/6الثالثاء  م2/2019/ 26 املو

افق 1440  /6  /21   : هـ املو

 موعدكمم  2019  /2  /26

 بعد صالة العشاء بإذن هللا تعالىالساعة : التاسعة 

〰➖〰➖〰➖〰 

  :-تشمل املحاور الرئيسة التالية

،2 خط اللغة   Accent الخط: لون  :منّسق  
deluR dloB elpmiS TP العربية  :وغيرها

،2 خط اللغة   Accent الخط: لون  :منّسق  
deluR dloB elpmiS TP العربية  :وغيرها

،2 خط اللغة   Accent الخط: لون  :منّسق  
deluR dloB elpmiS TP العربية  :وغيرها

،2 خط اللغة   Accent الخط: لون  :منّسق  
deluR dloB elpmiS TP العربية  :وغيرها

،2 خط اللغة   Accent الخط: لون  :منّسق  
deluR dloB elpmiS TP العربية  :وغيرها

،2 خط اللغة   Accent الخط: لون  :منّسق  
deluR dloB elpmiS TP العربية  :وغيرها

،2 خط اللغة   Accent الخط: لون  :منّسق  
deluR dloB elpmiS TP العربية  :وغيرها

،2 خط اللغة   Accent الخط: لون  :منّسق  
deluR dloB elpmiS TP العربية  :وغيرها

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

متوسط :منّسق  

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق

...منّسق
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〰➖〰➖〰➖〰 

  :املحور الخامس

أثرها على الفرد واملجتمع "   " .األبعاد االقتصادية واالجتماعية املترتبة على ظاهرة التسول و

➖〰➖〰➖〰➖ 

  :املحور السادس

املطبقة حالًيا والتي تحكم هذه الظاهرة واإلجراءات املتبعة لضبطها   والتشريعيةاملعايير التنظيمية  "

  " .والحد منها

➖〰➖〰➖〰➖ 

  :املحور السابع

  ".دور املؤسسات التعليمية والثقافية واإلعالمية في توعية أفراد املجتمع من خطورة هذه الظاهرة "

➖〰➖〰➖〰➖ 

  :املحور الثامن

  " .التسول مقترحات للحد من ظاهرة  "

〰➖〰➖〰➖〰 

  :املتحدثون في الندوة

➖〰➖➖〰➖〰 

سعادة دالل بنت محمد الحربي أستاذ الخدمة االجتماعية املساعد في كلية العلوم االجتماعية ، جامعة - 1

  . نايف العربية للعلوم األمنية

〰➖〰➖〰➖〰 

 سعادة الدكتور مساعد ابن أحمد الضبيب- 2

〰➖〰➖〰➖〰 

  .الصويان وكيلة كلية التربية في املجمعة ألقسام الطالبات جامعة املجمعةسعادة الدكتورة نورة - ٣

〰➖〰➖〰➖〰➖〰➖〰 

خالد  أ-والزميل  الكاتبه واالديبه بنت الريف االستاذة القديرة. فاطمة الدوسري   الندوة : تدير الندوة  إدارة

  التويجري نتمني للجميع التوفيق والسداد

                 

   

 العلميالفريق  

 

  : ندوة

  "التسول في اململكة العربية السعودية وأثره االجتماعي واالقتصادي واألمني "

:الخط 14  نقطة، غامق، خط اللغة :منّسق  
العربية  :وغيرها 14  نقطة، غامق

:الخط 14  نقطة، غامق، خط اللغة :منّسق  
العربية  :وغيرها 14  نقطة، غامق

:الخط 14  نقطة، غامق، خط اللغة :منّسق  
العربية  :وغيرها 14  نقطة، غامق

:الخط 14  نقطة، غامق، خط اللغة :منّسق  
العربية  :وغيرها 14  نقطة، غامق

:الخط 14  نقطة، غامق، خط اللغة :منّسق  
العربية  :وغيرها 14  نقطة، غامق

:الخط 14  نقطة، غامق، خط اللغة :منّسق  
العربية  :وغيرها 14  نقطة، غامق

:الخط 14  نقطة، غامق، خط اللغة :منّسق  
العربية  :وغيرها 14  نقطة، غامق

:الخط 14  نقطة، غامق، خط اللغة :منّسق  
العربية  :وغيرها 14  نقطة، غامق
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〰〰〰〰〰〰〰 

  :اليوم الثاني الثالثاء املوافق

 هـ املوافق ١٤٤٠  /٦  /٢١

 م ٢٠١٩  /٢  /٢٦

➖〰➖〰➖〰➖ 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

  : املحور الخامس

  "ظاهرة التسول وأثرها على الفرد واملجتمعاألبعاد االقتصادية واالجتماعية املترتبة على  "

〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 واملتحدثة في هذا املحور سعادة الدكتورة دالل بنت محمد الحربي

 

تعد ظاهرة التسول تعد من الظواهر املنتشرة في الوقت الراهن حيث لم تكن مألوفة من قبل إال 

العاملة الوافدة، والحجاج أنها بدأت في االنتشار مع مرور الوقت ومع تزايد عدد القوى 

واملعتمرين في مواسم الحج والعمرة وما يعقب ذلك من تخلف لهم ، وهذه الظاهرة أصبحت 

مقلقة للمجتمع بجميع فئاته السيما ما ينتج عن هذه الظاهرة من آثار اجتماعية واقتصادية 

 تطال كٍل من الفرد واملجتمع.

م بعض املتسولين طرقا ووسائل متعددة من اجل وكما هو متبع في عالم املتسولين حيث يستخد 

الحصول على املال بما في ذلك استغاللهم للمناسبات الدينية من اجل ان ينال استعطاف الناس 

إلى  .وتزداد هذه الظاهرة في شهر رمضان املبارك هذا الشهر الفضيل الذي تكثر فيه العطايا

ر والحاج إلى خالقة بكل صور البذل جانب موسمي الحج والعمرة حيث يتقرب فيها املعتم

 والعطاء.

 

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط 14  نقطة، خط اللغة العربية :منّسق  
 :وغيرها 14  نقطة

:الخط أخضر  تسطير، لون  :منّسق  

:الخط أخضر  لون  :منّسق  

:الخط أخضر  لون  :منّسق  
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ونتيجة المتهان الكثير من مقيمين ومتخلفي الحج والعمرة واملواطنين وتشكيل الجماعات املمتهنة 

لهذه الظاهر تظهر العديد من اآلثار االجتماعية واألمنية واالقتصادية لهذه لظاهرة التسول وفي 

نركز على اآلثار االقتصادية املترتبة على هذه الظاهرة هذه الوقفة من املحور الخامس سوف 

خاصة إذا ما اتخذ بعض املتسولين هذا العمل كمهنة يتكسب منها لقمة عيشه، وبالتالي يصبح 

عالة على غيره وعلى مجتمعه بينما يركن هو إلى الكسل والراحة والخمول وهؤالء املتسولون 

 يكونون 

الوطني باعتبار انهم يستهلكون ما يحصلون عليه دون  عبئا على املجتمع وعلى االقتصاد -١

 مقابل وال ينتجون شيئا يخدم املجتمع هذا من ناحية اما من ناحية أخرى.

١-  

 .فإن بعض املتسولين خاصة الوافدين يجمعون مبالغ طائلة يتم تحويلها الى خارج البلد -٢

 

 

 

:المستوى 1  + تعداد رقمي +  :منّسق  
:بـ 1  :الترقيم 1، 2، 3، … + بدء الترقيم  نمط 

:عند  36.0 سم :المحاذاة أيمن + محاذاة   +
:بادئة  72.1 سم + مسافة 
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بتشغيل بعض تشكل عصابات التسول التشغيلية فهناك عصابات متخصصة تقوم  -٣

 هؤالء املتسولين مقابل حصولهم على نسبة بسيطة من املال.

 

 

 

 

 النساء في البذل  -٤
ً
استغالل النساء واألطفال واستغالل عاطفة املجتمع املسلم وخصوصا

 والعطاء وحصول املتسول على املال باستعطاف النساء بكل الطرق والصور.

 

 

 

الشخص ي يحصل على كثير من األموال وهذا من يمتهن هذه الظاهرة على املستوى  -٥

يشجع على انتشار البطالة في املجتمع مما يزيد في اعداد العاطلين عن العمل ويشكل 

 عبء على الدولة وعلى املجتمع.
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من يقوم بمهنة التسول إن جاز تسميتها بذلك فهو مستعد ان يبيع شرفه وكرامته من  -٦

 أجل الحصول على املال. 

 

 

 

 

السلوكيات الالأخالقية املنافية للدين ولثقافة املجتمع. كمتهان النساء للدعارة  انتشار -7

 واستغاللهن بترويج املخدرات، وسهولة استمالتهن للجماعات اإلرهابية.
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تعد ظاهرة التسول ظاهرة مرفوضة وغير حضارية كما أنها منافية للفطرة والكرامة،  -8

 نيف.ومخالفة لتعاليم الدين اإلسالمي الح

 

 

 

ومما تجدر اإلشارة له تعدد اشكال وأنواع التسول اذ ظهر في اآلونة األخيرة تسول عمال  -٩

النظافة سواء عند املساجد او اإلشارات او على الطرقات العامة وعند الصيدليات 

 ومجمعات املدارس.
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التسول االلكتروني وهو شكل من اشكال التسول الحديثة حيث يحصل املتسول عن  -١٠

يق تواجده في وسائل التواصل االجتماعي وطلب املساعدة وشرح ظروفه االقتصادية طر 

متحايٍل بذلك ومستغال وجوده في الفضاء االفتراض ي. قد يكون رجل او امرأة او إرهابي او 

 غير مواطن.

 

 

 

 

_ ومما سبق يضح ما لظاهرة التسول من آثار اجتماعية واقتصادية يجب أن تتظافر وتتكاتف 

الجهود لعالجها والتعامل معها بأسلوب علمي مدروس، وبشكل صحيح للحد من فاقمها  كافة

 وانتشارها وذلك بوضع القوانين الرادعة ملن يمتهنها.
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_ وللتسّول أسباب عديدة ومتنوعة إال أنها في النهاية جميعها تهدف الى الحصول على املال فمع 

مرور الوقت قد يتحّول التسّول نفسه إلى دافع ومشجع لآلخرين، وإذا وصل املتسّول إلى حد 

ى ليصبح من طبقة األثرياء فيتحول الى ممتهن للتسّول مدى الحياة
ّ
  االكتفاء واإلشباع أو ترق

الفقر والذي يدفع بعض الناس الى التوجه الى هذه الوسيلة من  -١_ ومن أهم أسباب التسول 

الكسل والخمول ، وعدم بذل الجهد العقلي والعضلي باتخاذ  -٢اجل الحصول على لقمة العيش 

 للحصول على املال الالزم دون تعب أو جهد 
ً
عمل معين أو حرفة معينة، فيجد املتسّول له مجاال

 .ذلهيب

 ،
ً
 أو عقليا

ً
 عضليا

ً
 ما يكون املال املحّصل عليه من التسول أكثر بكثير مما لو اتخذ عمال

ً
  -٣وغالبا

الحروب التي تمر بها بعض الدول والتي أدت الى تشرد أبنائها وهجرتهم الى الخارج للبحث عن لقمة 

ممن يفقدون  -٥املهنة نقص العقل واإلعاقة التي قد تدفع البعض الى امتهان هذه   -٤العيش ، 

التربية الخاطئة  -٥املعيل كاليتيم واألرملة قد يلجؤون الى التسول من اجل الحصول على املال، 

في مرحلة الطفولة، وتعليم األطفال على طلب الحاجة من الغير قد تكون سببا لدفع هؤالء 

 مهنة التسول. .مبعض من األسر تمتهن ويتوارث بعض األبناء من آبائه -٦األطفال للتسول 

وألن الشريعة اإلسالمية شريعة شاملة، ولم تغفل  نظرة الشريعة اإلسالمية لظاهرة التسول _ 

معالجة أي قضية من قضايا املجتمع املسلم، ومن بينها ظاهرة التسول وسؤال الناس، فقد وضع 

 يقض ي على هذه الظاهرة حينما حث عل
ً
 واضحا

ً
ى طلب الرزق النبي عليه الصالة والسالم منهجا

 عن التعطل والتواكل على الغير، وفي الحديث النبوي الشريف: )ألن 
ً
بالسعي والكد والعمل بعيدا

َحًدا، فُيعطَيه أو يمنَعه( ]صحيح البخاري[، 
َ
 على ظهِره، خيٌر من أن َيسأَل أ

ً
َيحتطَب أحُدكم ُحزَمة

 في الدنيا حين قال: )ال
ً
 بأحدكم حتى كما تحدث عن صورة من يسأل الناس كثيرا

ُ
 تزاُل املسألة

 لحٍم( ]صحيح مسلم[
ُ
قى هللَا، وليس في وجِهه ُمْزَعة

ْ
 .َيل

 

 خالصة 

 

نستطيع أن نوجز األبعاد االقتصادية واالجتماعية املترتبة على ظاهرة التسول وأثرها على الفرد 

 واملجتمع. بعدة نقاط كالتالي
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نشوء أضرار أخالقية وسلوكية واجتماعية وأمنية ونشل وفساد أخالق وترويج مخدرات   -١

 ودعارة تحت ستار التسول.

تشويه صورة املجتمع والتأثير على سمعة املواطن خاصة بتواجد هؤالء املتسولين عند   -٢

املساجد والطرقات واشارات املرور واملطاعم واملستشفيات والبنوك واألماكن العامة 

 ألخرى.ا

انتشار نزوة الحصول على املال بأية طريقة مما يشجع على الكسل وعدم الرغبة في  -٣

 العمل.

األضرار الجسدية التي تلحق باملتسولين خاصة األطفال منهم، نتيجة التعرض ألشعة  -٤

 الشمس لوقت طويل.

 حرمان األطفال من حقوقهم في األمان واالستقرار والتعليم. -٥

ة بسبب نشوء األطفال املتسولين في الشوارع ورؤيتهم لغيرهم من األطفال انتشار األمراض النفسي

 الذين ينعمون بحياة مريحة ومرفهة.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 

 

  :املحور السادس

املعايير التنظيمية والتشريعية املطبقة حالًيا والتي تحكم هذه الظاهرة واإلجراءات املتبعة  "

  "لضبطها والحد منها

 

 واملتحدث في هذا املحور سعادة الدكتور ابراهيم بن أحمد الضبيب                 

التسول ظاهره تحتاج وقفه وطنيه وتشريعية لذا فقد اولت الدولة جلى اهتمامها للوقوف تجاه 

هذه الظاهره وتوالت التشريعات تلوى التشريعات للحيلولة دون استشرائها واستخدامها وسيلة 

:الخط :الخط غامق، تسطير، لون  :منّسق  
أخضر،  خط اللغة العربية  :وغيرها غامق

:الخط :الخط غامق، تسطير، لون  :منّسق  
أخضر،  خط اللغة العربية  :وغيرها غامق

:الخط :الخط غامق، تسطير، لون  :منّسق  
أخضر،  خط اللغة العربية  :وغيرها غامق

:الخط :الخط غامق، تسطير، لون  :منّسق  
أخضر،  خط اللغة العربية  :وغيرها غامق

:الخط :الخط غامق، تسطير، لون  :منّسق  
أخضر،  خط اللغة العربية  :وغيرها غامق

:الخط أخضر  لون  :منّسق  
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صدر اخر قرار  ملجلس الوزراء  ١٤٣٩-٤-٢٥االجتماعي والبطاله ففي لدعم االرهاب و الفساد 

القاض ي بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية االجتماعية في مكافحة 

التسول والتي تتضمن القبض والتحقيق وإيواء املتسولين وبحث حاالتهم االجتماعية وتحديد 

وترحيل غير السعوديين ونشر الوعي في الداخل من خالل العوامل التي تدفعهم إلى التسول، 

املنابر واملدارس ووسائل التواصل االجتماعي واالعالمي وخارج اململكة بتعريف  الوافدون قبل 

وصولهم الرض اململكة باالنظمة تجاه هذه الظاهرة كما اكد قرار مجلس الوزراء انف الذكر على 

ط ساخن في مكاتب التسول والتوسع في انشاء مكاتب انشاء قاعدة بيانات لتسول وانشاء خ

لتسول في املناطق التي اليوجد فيها كما اكد القرار على متابعة  الخطة الوطنية ملكافحة التسول 

 باململكة بعد اعتمادها.

بمعنى اخر تكون اختصاصات وزارة الداخلية إلقاء القبض على املتسولين السعوديين وغير -

ن تتولى دوريات األمن ومراكز الشرط في املناطق واألحياء مهمات البحث السعوديين، على أ

والتحري عنهم وضبطهم، وتسليم السعوديين إلى وزارة العمل، وترحيل غير السعوديين من 

متخلفي العمرة والحج، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حق غير السعوديين ممن لديهم إقامات 

 للتسول. نظامية بما يكفل عدم عودتهم 

اما وزارة العمل والتنمية االجتماعية فتكون اختصاصاتها في هذا الشأن،  إيواء السعوديين -

وبحث حاالتهم االجتماعية وتحديد العوامل التي تدفعهم إلى ذلك، واستالم األحداث وذوي 

هاء االحتياجات الخاصة من غير السعوديين من جهات الضبط، وإيواؤهم وإبقاؤهم لديها لحين إن

سنه في مقرات الجهات  ١8إجراءاتهم، واملشاركة في ضبط أقوال غير السعوديين منهم اقل من 

األمنية من خالل مختص اجتماعي من الوزارة واستكمال جميع البيانات الالزمة إضافة لتقديم 

الخدمات االجتماعية والصحية والنفسية واالقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج 

لة، والتنسيق في شأن ذلك مع الجهات ذات العالقة، مع إرشاد وتوجيه املتسولين املقبوض كل حا

عليهم لالستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية واألهلية، والقيام بالرعاية الالحقة 

للمتسولين املقبوض عليهم وإعداد الدراسات والبحوث ونشر الوعي املجتمعي بأخطار التسول 

 املجتمع، والتنسيق املتواصل مع الجهات ذات العالقة.. على

إلى جانب ذلك عقد دورات مكثفة للعاملين في املكافحة، وتزويدهم بأحدث التقنيات التي تحد من 

التسول، وتعريفهم باألساليب الجديدة والطرق واآلليات التي يتبعها املتسولون. ومن املهمات 
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ة لحث أئمة املساجد على مناصحة املتسولين ومنعهم من أيضا التنسيق مع الشؤون اإلسالمي

التسول في املساجد، وتكثيف توعية املجتمع بأضرار التسول وبيان محاذيره الشرعية، والتنسيق 

مع وزارة التعليم لتضمين بعض املناهج الدراسية تعريفا للتسول وبيان أضراره، مع تكثيف 

للمدارس والجامعات. وطالب مجلس الوزراء بتفعيل  مكاتب مكافحة التسول للزيارات امليدانية

مكاتب مكافحة التسول في وزارة العمل وفتح مكاتب جديدة في املناطق اإلدارية التي ليس فيها 

مكاتب، واستمرار قيام قوة أمن املسجد الحرام وقوة أمن املسجد النبوي بمسؤولية مكافحة 

 التسول في الحرمين الشريفين.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 تحدث في هذا املحور سعادة الدكتور ابراهيم بن أحمد الضبيبوامل

〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

  :املحور السابع

 دور املؤسسات التعليمية والثقافية واإلعالمية في توعية أفراد املجتمع من خطورة هذه الظاهرة "

" 

 

 .دور املؤسسات التعليمية في توعية أفراد املجتمع من خطورة هذه الظاهرة:

التعليم تعميما إلداراتها في جميع املناطق واملحافظات يقض ي بتوجيه املدارس أصدرت وزارة 

بتنفيذ برامج توعوية للطالب والطالبات، وتثقيفهم بمكافحة ظاهرة التسول، « بنين، وبنات»

 (Street beggingبهدف الحد منها، وبيان أضرارها املتعددة على الفرد واملجتمع.       )

ورة نشر ثقافة مكافحة التسول بين الطالب والطالبات، وزيادة الوعي وشدد التعميم على ضر 

 لديهم، من خالل البرامج التربوية، واستغالل ساعة النشاط، واإلذاعة املدرسية.

وتلقت إدارات التعليم في جميع املناطق واملحافظات تعميما وزاريا يقض ي بتوجيه مدارس التعليم  

وية للطالب والطالبات وتثقيفهم بمكافحة ظاهرة التسول، بتنفيذ برامج توع« بنين، وبنات»

 بهدف الحد من ظاهرة التسول، وبيان أضرارها املتعددة على الفرد واملجتمع.

وشدد تعميم حديث من وزارة التعليم موجه إلدارات التعليم  على ضرورة نشر ثقافة مكافحة 

التسول بين الطالب والطالبات، وزيادة الوعي لديهم من خالل البرامج التربوية واستغالل ساعة 

:الخط أخضر  تسطير، لون  :منّسق  

:الخط أخضر  لون  :منّسق  
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النشاط واإلذاعة املدرسية، إضافة للتعريف بدور املؤسسات الرسمية في معالجة ظاهرة التسول 

يان األضرار واملخاطر التي تنشأ من خالل هذه الظاهرة. وطالبت التعليم من قادة املدارس وب

بإرسال تقرير إلدارات التوجيه واإلرشاد وفق نموذج معد لذلك   « بنين، وبنات»بكافة املراحل 

 (                                   ٢٠١٩)موقع وزارة التعليم السعودية،

                         

 .دور املؤسسات الثقافية في توعية أفراد املجتمع بخطورة ظاهرة التسول : ٢

 

في سياق متصل، بظاهرة التسول أجرى املركز الوطني الستطالعات الرأي العام التابع ملركز امللك 

عبدالعزيز للحوار الوطني مؤخرا استطالعا للرأي العام بعنوان )آراء املواطنين حول ظاهرة 

 مثلت نسبة الذكور منهم )١٤7٩سول(. وشارك في االستطالع عينة عشوائية من )الت
ً
 ٦٦( مواطنا

ساعة من خالل  ٢٤%(. وقد تم تنفيذ االستطالع خالل  ٣٤%(، في حين بلغت نسبة اإلناث )

منهجية علمية اعتمدت على املقابلة الهاتفية املباشرة مع املشاركين في االستطالع وكان من أهم 

% ، كما اتضح ٤١ه انتشار نسبة التسول  بين املواطنين في الشوارع واألماكن العامة بنسبة نتائج

% يدفعون للمتسولين بعد استدارا عطفهم .) مركز امللك ٦٣من خالل نتائج التقرير أن نسبة 

 (           ٢٠١٩عبد العزيز للحوار الوطني ،

أكثر شريحة من املتسولين بعد القبض عليهم ( إلى أن ٢٠١7كما أشارت أيضا دراسة )  الردادي ،

%ثم ١٩.٤% ، ثم الرياض بنسبة ٢٥.٣%،تليها مكة املكرمة بنسبة ٣٣كانت في مدينة جدة بنسبة 

%في حين أن الدمام احتضت أقل نسبة من املتسولين على مستوى ١٦.٥املدينة املنورة بنسبة 

                            %                              ٤السعودية حيث بلغت 

مهمات واختصاصات وزارتي الداخلية والعمل في مكافحة  ٢٠١8كما حدد مجلس الوزراء في عام 

التسول، والتي تتضمن إيواء املتسولين، وبحث حاالتهم االجتماعية، وتحديد العوامل التي 

 (٢٠١٩لحوار الوطني ،تدفعهم إلى التسول، وترحيل غير السعوديين.)مركز امللك عبد العزيز ل

 .دور املؤسسات اإلعالمية في توعية أفراد املجتمع من خطورة ظاهرة التسول : ٣
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تعتمد وسائل اإلعالم الحديثة على الصورة بكافة أنواعها منها الصورة ذات الطابع النفس ي 

رية، الجمالي، الصورة الشخصية، صورة التحقيق الصحفي، الصورة الخبرية و الصورة الكاريكاتو 

وهذه األخيرة املعروفة والتي تهيمن على سوق الصور وذلك العتمادها على التشويه والسخرية 

والضحك في طريقة عرضها ملحتواها، و الصورة الكاريكاتورية هي شحنة من املعاني مدعمة في 

جملة من الخطوط الرمزية، التي تظهر على شكل عالمات  ورموز وصيغ واشارات لغرض إرساء 

نى الذي يود ويرغب في نقله إلى الجمهور. فالكاريكاتور فن تعبيري يشكل لغة تفاعل خاصة، املع

عرفها فنانون رسامون كاريكاتوريون في نقد األوضاع االجتماعية ونقل معاناتهم واهتمامهم 

 (٢٠١8.)عجاج وآخرون،

ة الظاهرة وقد تناولت وسائل االعالم بصورها املختلفة ومن أهمها الصورة الكاريكاتوري

االجتماعية األكثر انتشارا في مجتمعاتنا وهي ظاهرة التسول، التي تس يء إلى سمعة املجتمع وتعكير 

صفوه وتشويه صورته وتجعل املتسول يظهر بصورة املحتاج والذليل فهو وباء خطير يهدد 

تجلي  املجتمع بالخراب. فعند تصوير ظاهرة التسول ونقلها على شكل صورة كاريكاتورية تبرز

التسول في املجتمع واألسباب املؤدية له وكذا احتراف املتسولين لهذه املهنة بطريقة فكاهية هزلية 

بسيطة تصل إلى الجمهور املتلقي، فالكاريكاتير االجتماعي أكثر األنواع تأثيرا، ألنه يبرز قضايا 

ره محدود، فهو يعمل وتناقضات الواقع االجتماعي وهذا النوع سخريته الذعة وتهكمه شديد وتأثي

على نقل معاناة املتسولين في ظروف البرد القاسية وكذا الحرارة املرتفعة من جهة، و يبرز تضايق 

 املواطنين من بعض املتسولين.

فالتطرق إلى املواضيع االجتماعية باالعتماد على عنصر املبالغة والتشويه الباعثة على الضحك  

م هذه الرسائل ،. كما يعتبر الكاريكاتير أكثر الفنون الصحفية والفكاهة وتعمل على بث أفكار لفه

 للمتابعين بصرف النظر عن لغتهم و ثقافتهم، إذ يمكن فهمه و التفاعل معه حتى لو كان 
ً
جذبا

دون تعليقات أو كلمات شارحة له مالحظات على النص. بطريقة مبسطة، سهلة و فكاهية، و 

اريكاتير االجتماعي يقوم بنقل كل األحداث و القضايا التي الرسومات الكاريكاتيرية و خاصة الك

تحدث في املجتمع و املشاكل التي يعاني منها كالتسول املنتشر  في العديد من الدول ، و أصبح 

يشكل ظاهرة خطيرة وحرفة يزاولها معظم العاطلين عن العمل كأسهل طريقة لجلب املال. 

 (٢٠١8.)عجاج وآخرون،
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يكاتورية االجتماعية التي تناولت ظاهرة التسول وعالجتها من عدة جوانب، و الرسومات الكار 

سواء بتقديم تعريفا لها أو تقديم احصائيات تبرز ما مدى انتشار هذه اآلفة في املجتمعات 

( املعالجة  ٢٠١7العربية  ومنها الجزائر حيث أوضحت دراسة )عجاج و بن حاج الطاهر،

زائر كدراسة سميولوجية على عينة من الصور الكاريكاتورية الصحفية لظاهرة التسول في الج

باتخاذ جريدة الشروق اليومي نموذجا لتوضيح أسباب التسول واهم املشاكل التي تواجه املجتمع 

 واملتمثلة في الفقر والبطالة وقلة الدخل الفردي.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

  :املحور الثامن

   "مقترحات للحد من ظاهرة التسول " 

 الصويان نورة الدكتورة سعادة املحورين هذين في واملتحدثة

إن ظاهرة التسول ليست نتيجة عامل واحد، بل هي من نتاج عدة عوامل، لذا فإن عالجها 

 والوقاية منها يتطلب العمل في منظومة متكاملة حتى تحقق النتائج املرجوة منها. 

راءات للوقاية منها قبل حدوثها أما عن كيفية التصدي لظاهرة التسول وعالجها يتطلب اتخاذ إج

 وملكافحتها حال حدوثها، و منُ  أهم اآلليات التي يمكن اقتراحها في هذا الصدد :

.تفعيل دور التكافل والتضامن بين أبناء املجتمع ملكافحة الفقر الذي يعد من أهم أسباب ١

 التسول .

ات االقتصادية عن األسرة .إنشاء قاعدة بيانات لألسر الفقيرة بحيث تتضمن جميع املعلوم٢

وعلى أساسها يمكن  ادراجهم في سجالت الضمان االجتماعي وتوجيه املساعدات واملعونات ُ 

 االجتماعية حتى النقدية والعينية بصورة شهرية أو متكررة أو طارئة أو استثنائية. 

دور الرعاية  . العناية باألحياء الفقيرة برفع مستوى الخدمات والبنية األساسية فيها ونشر٣

 االجتماعية فيها وتنفيذ برامج لشغل أوقات الفراغ لدى األطفال والشباب والنساء واملسنين

. معالجة ظاهرة تسرب الطالب من املدارس، وتشجيع برامج محو ألمية الكبار واالهتمام ٤

 (٢٠١١بمدارس التعليم الفني واملنهي املتخصصة.)الشربيني،

:الخط :الخط غامق، تسطير، لون  :منّسق  
أخضر،  خط اللغة العربية  :وغيرها غامق

:الخط :الخط غامق، تسطير، لون  :منّسق  
أخضر،  خط اللغة العربية  :وغيرها غامق

:الخط :الخط غامق، تسطير، لون  :منّسق  
أخضر،  خط اللغة العربية  :وغيرها غامق

:الخط :الخط غامق، تسطير، لون  :منّسق  
أخضر،  خط اللغة العربية  :وغيرها غامق

:الخط :الخط غامق، تسطير، لون  :منّسق  
أخضر،  خط اللغة العربية  :وغيرها غامق،

(أبيض) :النقش بال تظليل 
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وطنية على مستوى محافظات اململكة العربية السعودية  للحد من  . العمل على إطالق مبادرة٥

 (٢٠١٣ظاهرة التسول، وتبنيها من قبل املؤسسات التعليمية والثقافية واإلعالمية .)الشلهوب،

. اتخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة للحد من الوسائل االحتيالية للمتسولين باستغالل ٦

لوقائي في جميع الحاالت التي تهدد صحة الطفل وسالمته البدنية العاهات أو بإحداها والتدخل ا

من خالل إجراءات الرعايا البديلة واحتواء أطفال الشوارع والقيام بحمالت لجمع املتشردين 

 ( ٢٠١٣)إسماعيل،

.محاولة  توسيع شبكة الحماية االجتماعية وتوفير مزيد من الدعم الحكومي ودعوة منظمات 7

 Potter,2014والجمعيات الخيرية لإلسهام في دعم جهود الدولة. ) )املجتمع املدني 

. فتح دور إليواء وتأهيل املتسولين القادرين على العمل وفق تصنيفهم العمري وحالتهم ٩

 الصحية.) مهمة وزارة العمل وفق التنظيم الجديد ( 

اقتصاديا إلعداد املرأة . وضع برامج وطنية ملكافحة مشكالت الفقر والبطالة وتمكين األسرة ١٠

للحياة العملية في إطار سياسة تنموية تراعي التغيرات االجتماعية واالقتصادية والحاجة الفعلية 

 Namwata&Mgabo,2012للمجتمع.) )

. محاولة إنشاء هيئة خاصة تضم مختصين بالعلوم االجتماعية والتربوية و فقهاء مختصين ١١

مل مع املتسولين، تتسم خططها وبرامجها باملرونة إلعادة وشرطة خاصة مؤهلة علميا في التعا

 Onoyase,2010تأهيل املتسولين/ت وإدماجهم/ن بشكل طبيعي في املجتمع.) )

 ألنها تمثل أحد أهم أسباب ظاهرة التسول. ١٢
ً
 .مكافحة  ومعالجة ظاهرة العمالة السائبة، نظرا

الجهات والجمعيات األهلية ذات الصلة .نشر الوعي العام بخطورة مشكلة التسول بين ١٣

بالظاهرة لرفع مهارات العاملين بها للوقوف على الحجم الحقيقي للمشكلة وطبيعتها، ووضع 

 (٢٠١٣الحلول الوقائية والعالجية لها. ـ)اسماعيل ،

 ألضراره ١٥
ً
 للتسول وتوضيحا

ً
. تضمين بعض برامج املدارس في املراحل الدراسية األولى، تعريفا

 الفرد واملجتمع. ـ  على
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.ضرورة قيام وسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة واملرئية بدور مهم في التعريف بالظاهرة، ١٦

 (٢٠١١وتوضيح حجمها، وأضرارها. ـ)الحربي،

. تفعيل دور املواطن واملقيم في الوقاية من ظاهرة التسول، وذلك بعدم إعطاء أي شخص ١7

أو على أبواب املساجد أو املستشفيات أو غيرها من األماكن  يطلب أو يستجدي املال في الشارع

العامة، بل يتم توجيه هذه األموال وإيداعها في صناديق خاصة توزع حصيلتها على األسر املعوزة 

 (٢٠١7من واقع البيانات الرسمية عنهم. )الردادي،

 من ا١8
ً
 من إعطاء املتسول مبلغا

ً
ملال فُيمكن توفير فرصة ـ األخذ بنظام األسر املنتجة، فبدال

، وُيمكن أن يقوم بعض رجال 
ً
 منتجا

ً
عمل له أو تعليمه حرفة أو فتح محل له لُيصبح عضوا

األعمال ،والبنوك ببعض هذه املشاريع الخيرية في إطار املسؤولية التي تقع على عاتق أصحاب 

 (٢٠١٠رؤوس األموال. ـ )حمزة،

ة مكافحة التسول، من خالل تعاون املواطن واملقيم .تفعيل دور املؤسسات االجتماعية، وإدار ١٩

 معها لتحقيق أهدافها. ـ 

رصد جائزة سنوية ألفضل جمعية خيرية تساعد على القضاء على هذه الظاهرة، وترفع ٢٠

 مستوى األسر الفقيرة، وتجنب بعض أفرادها اللجوء إلى الشارع للتسول واالستجداء. 

ول وللظواهر األخرى املرتبطة به مثل ظاهرة التسلل عبر ـ تفعيل العقوبات النظامية للتس٢١

 من املرونة في مواجهة بعض العقبات اإلدارية والنظامية. ـ
ً
 الحدود، وهذا يتطلب نوعا

ـ دعم برامج تشغيل العاطلين عن العمل من خالل تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا عماال مهنيين ٢٢ 

 تستقطبهم املصانع والشركات. 

لبحوث االجتماعية والجنائية واإلحصائية، وتوجيهها نحو أبعاد هذه الظاهرة، ووضع ـ تشجيع ا٢٣

 (٢٠١٩الحلول الفاعلة لها. )عرفة ، 

.إيواء املتسولين السعوديين وبحث حاالتهم االجتماعية وتحديد العوامل التي تدفعهم إلى ٢٤ 

 (٢٠١٣التسول .)الشلهوب،
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اصة من غير السعوديين من جهات الضبط، . استالم األحداث وذوي االحتياجات الخ٢٥

 (٢٠١٣وإيواؤهم وإبقاؤهم لديها لحين إنهاء إجراءاتهم.)الشلهوب،

 (٢٠١١. إنشاء خط هاتفي ساخن خاص بمكافحة التسول.)الشربيني،٢٦

.. التنسيق مع وزارة الخارجية والعاملين في مجال مكافحة التسول لتوعية األجانب الوافدين ٢7

 (٢٠١7بلدانهم بمنع التسول فيها وبيان العقوبة.)الردادي، إلى اململكة في

. عقد دورات مكثفة للعاملين في املكافحة، وتزويدهم بأحدث التقنيات التي تحد من التسول، ٢٩

 وتعريفهم باألساليب الجديدة والطرق واآلليات التي يتبعها املتسولون.

 لدراسية تعريفا للتسول وبيان أضراره. التنسيق مع وزارة التعليم لتضمين بعض املناهج ا٣٠

. تكثيف مكاتب مكافحة التسول للزيارات امليدانية للمدارس والجامعات وعقد الندوات ٣١

 (٢٠١٢التوعوية بظاهرة التسول وأضرارها .)رشطي،

 املراجع

 (. املجتمع األردني وحرب الخليج الثانية، دار املأمون ،عمان، األردن.٢٠١٠.عمر، علي )١

(. األسرة املفككة وعالقتها بخصائص وسمات شخصية املراهق املتسول، ٢٠١٠زة، جمال ). حم٢

 القاهرة ،مصر . .الهيئة املصرية العامة للكتاب،

. (تسول األطفال أسبابه وخصائص ممارسيه، مجلة الفكرالعربي، ٢٠١١. الحربي، خالد.) ٣

 الكويت . 

الرعاية االجتماعية للمتسولين كمدخل لتحقيق ( : تقييم خدمات ٢٠١١.الشربيني ، مرفت)٤

العدالة اإلجتماعية، املؤتمر العلمي الدولي الرابع والعشرون للخدمة االجتماعية )الخدمة 

، كلية الخدمة االجتماعية ،جامعة ٢٠١١مارس  ١٠-٩االجتماعية والعدالة اإلجتماعية( من 

 .١٣حلوان ،مصر ، املجلد 

فال املتسولون في شوارع مدينة بغداد و دافعيتهم نحو التحصيل ( األط٢٠١٢.رشطي ، وجدان)٥

 -.مجلة العلوم التربوية والنفسية٢٠١١/ ١١/ ١7 - ١الدراس ي: درسة استطالعية للمدة من 

 جامعة املوصل ،العراق.
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دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة املوصل،  –( :ظاهرة تسول األطفال ٢٠١٣.إسماعيل، رامي )٦

 جامعة املوصل ، العراق ..دراسات موصلية،مجلة 

دراسة –(. معوقات مكافحة التسول في اململكة العربية السعودية ٢٠١٣.الشلهوب، هيفاء. )7

مطبقة على األخصائيين في أجهزة مكافحة التسول.املجلة العربية للدراسات والتدريب 

 األمنية،جامعة نايف،الرياض

برامج رعايتهم في الدول النامية، املكتبة املصرية للطباعة (. املتسولون و ٢٠١٤.شتا، السيد )8

 االسكندرية،مصر .
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 مجموعة قضايا وطنية  

  *املرحلة الثالثة     *

 

  "الدورة السادسة لفعاليات مجموعة قضايا وطنية "

 ندوة   

  "واالقتصادي واألمنيالتسول في اململكة العربية السعودية وأثره االجتماعي "*  
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  : *ندوة التوصيات *

  *اليوم * : * الثالثاء إن شاء اهلل *

 هـ ١٤٤٠  /٦  /٢٨

 * بعد صالة العشاء بإذن اهلل تعاىل  يف متام
ً
 الساعة التاسعة مساء

 توصيات ال

 " السعودية وآثاره االجتماعي واالقتصادي واألمنيالتسول في اململكة العربية  "

 : التوصية األولى

مراجعة األنظمة واللوائح التي تسهم في مكافحة التسول ، وينعكس ذلك على اإلجراءات 

 . التنفيذية

 

  :التوصية الثانية

إنشاء قاعدة معلومات بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، وتوفير خط هاتفي ساخن خاص بمكافحة 

 لتسول والجهات ذات العالقةا

 

  :التوصية الثالثة

 إنشاء هيئة خاصة بضبط مخالفات التسول تتبع وزارة الداخلية

 

 : التوصية الرابعة

تفعيل مهام واختصاصات الجهات ذات العالقة بمكافحة ظاهرة التسول ؛ مع توحيد وتنسيق 

 . األدوار بين الجهات املعنية

 

  :التوصية الخامسة

مكثفة ومستمرة للعاملين في مكافحة التسول ، وتعريفهم باألساليب الجديدة  عقد دورات

بأحدث التقنيات الحديثة التي تحد   والطرق واآلليات التي يتبعها املتسولون ، مع تزويد العاملين
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 . من التسول 

 

 : التوصية السادسة

ومنعهم من التسول في  التنسيق مع الوزارة املختصة لحث أئمة املساجد على مناصحة املتسولين

 . املساجد

وتوجيه الخطاب للمصلين لزيادة وعيهم بظاهرة التسول وعدم التجاوب مع وسائل التحايل التي 

 . يلجأ إليها املتسولون الستدرار عاطفة املصلين

 

 : التوصية السابعة

وضع  نشر الوعي املجتمعي بأخطار التسول على املجتمع عن طريق جميع وسائل اإلعالم ، مع

 . بخطورة التسول   لوحات إرشادية في الشوارع لتوعية املواطنين واملقيمين

 

  :التوصية الثامنة

تفعيل وسائل وأساليب ضبط مخالفات التسول ، باالستدالل على وسائل املتسولين من الداخل 

 .  هاومعرفة أساليبهم والجهات التي تنظم عملهم وطرق تحقيق أهدافهم للحد منها أوالقضاء علي

 

  :التوصية التاسعة

التسول وسبل مكافحته . وأيضا الندوات الدورية املجدولة   إقامة املؤتمرات العاملية عن قضايا

 . على مدار السنة لالستفادة من تجارب الدول األخرى 

 

  :التوصية العاشرة

 . إنشاء مركز متخصص إلدارة األبحاث والدراسات الخاصة بقضايا التسول 

 

  :لحادية عشرةالتوصية ا

إدراج أخطار التسول وموقف الشرع منه ، وأساليب التعامل مع املتسول في املناهج الدراسية 

 . بجميع املراحل التعليمية وبما يتالءم مع أعمار كل فئة من الطالب والطالبات
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 : التوصية الثانية عشرة

ي ) اإلعالم الجديد ( لتوعية تفعيل استخدام وسائل اإلعالم املختلفة ووسائل التواصل االجتماع

 . جميع فئات املجتمع بخطورة التسول وآثاره السلبية على األسرة واملجتمع والدولة

 

 : التوصية الثالثة عشرة *

دور الجمعيات الخيرية ، والضمان االجتماعي في سد   أن تقوم جميع الجهات املعنية بالتعرف على

 . دعمها  يفيةمن أفراد املجتمع وك  احتياج املتعففين

 

 : التوصية الرابعة عشرة *

لتلك   في اململكة للحد من نسبة التسول   عقد اتفاقيات دولية مع الدول التى ينتمي لها املتسولون 

 املتسولين  بحق  القوانين التي قد تطبق  وإيجاد  الدول !

 

 : التوصية الخامسة عشرة

التعليم بتبني مبادرة وطنية على مستوى اململكة للحد من أن تقوم وزارة اإلعالم بالتعاون مع وزارة 

 . ظاهرة التسول 

 

  :التوصية السادسة عشرة

 . إنشاء دور إليواء وتأهيل املتسولين القادرين على العمل بما يتناسب مع أعمارهم

 

 : التوصية السابعة عشرة

 . زيادة عدد املراقبين امليدانيين مع تفعيل البالغات األمنية

 

  :وصية الثامنة عشرةالت

التوعية للحجاج واملعتمرين من خالل توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة ودولهم من خالل 

 . النشرات اإلعالمية ومقاطع الفيديو اإلرشادية ملكافحة التسول 

 

 : التوصية التاسعة عشرة
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 . توقيع الوافدين إلى اململكة من العاملين على تعريفهم بعقوبات ممارسة التسول 

 

 : التوصية العشرون

 . وضع ضوابط وإجراءات نظامية ملنع التخلف واإلقامة غير النظامية

 . مع ضبط ومراقبة حدود اململكة ملنع التسلل

 

  :التوصية الحادية والعشرون

 . تمكين األسر املحتاجة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا ملساعدتها على القيام بدورها ورعاية أفرادها

 

 : ثانية والعشرونالتوصية ال

توعية األفراد واملجتمع إلى الحيل التي يلجأ لها املتسولون الستدرار عاطفة الشعب السعودي 

 . وطيبته

 

  :التوصية الثالثة والعشرون

تفعيل الشراكة بين وزارة األوقاف وكافة الجهات ذات العالقة لتزويد املشايخ واألئمة بمعلومات 

 . وحقائق عن التسول واملتسولين

 

  :التوصية الرابعة والعشرون

النشر بين جماعات املساجد بمنع املتسولين والطلب من إمام املسجد رفض التسول وأنه سوف 

 عن أي مالحظات أو تسول في مسجده واستثمار خطب الجمعة ومجالس الوعظ 
ً

يكون مسئوال

 . جتماعية على املجتمعواإلرشاد للتوعية عن املتسول واملتسولين وبيان حكمه شرًعا ومخاطره اال 

 

فرسان   إقرار التوصيات من قبل  *وتوفيقه مت حبمد اهلل                                                

  :*الندوة األساتذة األفاضل

  * سعادة الدكتورة سهام ضيف هللا علي الفايدي **
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