
 منطقة حلوانفى  أنجروبولوجية دراسة املؤثرة فى صحة الطفلاإلجتماعية والبيئية  لعواملا

 35 (6102 ديسمرب – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

 المؤثرة فى صحة الطفلاإلجتماعٌة والبٌئٌة  لعواملا
 منطقة حلوانفى  أنثروبولوجٌة دراسة

سهٌر حسٌن ابراهٌم الدمنهورى
)*(

 
 الملخص



(6102 ديسمرب – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 سوري حسني ابراهيم الدمنوورى

    36 

Social and environmental factors affecting child health 
An Anthropological Study in Helwan Regio 

Suheir Hussein Ibrahim Damanhoury 
Abstract 

The issue of street children, present in Egypt long ago through 

begging, turned to a growing social phenomenon with high volume 

and proportion in urban areas, which may be due to the imbalance in 

economic structure in Egyptian society through GATT and the effects 

of globalization and privatization policies which resulted in an 

increase in unemployment and the increase in immigration to other 

Arabic countries, family disintegration and the high divorce rate. 

Egypt does not differ from other continents where children suffer the 

same fate. There is no social and health care and disease prevention, 

environmental protection and the rest of society from the spread of 

these diseases due to the proliferation of large numbers of street 

children which spreads rapidly in poor areas and in urban 

communities, and there in lies the problem in increasing the 

proportion of such phenomenon . 
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 حلوان االسم :  

هْاك عدة رواٌاث ىخطٍَت حيىاُ اىبعض ٍْها البد ٍِ رفضه ىضعفه واألقىي فً اىحجةت هةى 

اىخحرٌة  ٍع  ٍتفرعىّ هى فى اىحقٍقتاىفرعىًّ اىقدٌٌ حٍث أُ ٍعظٌ اضَاء اىقري اىَصرٌت 

 -وٍْها : اىبطٍظ فً حروفها

 االسم الفرعوني :  

واىَصطيح " حةر " فةً اىي ةت  Helwan" = حيىاُ  An+ آُ  Ain+ عٍِ  Herهى " حر 

اىهٍروغيٍفٍةةت ٌعْةةً فةةىر أو فرٌةةم ٍةةِ أو ٍخةةا ٌ وح ٍةةر ّطةة  اىحةةرر " ر"  ىةةً " ه" أٍةةر 

ضةَنه ْةى ٌت " آُ " باىي ت اىفرعىٍّةت حعٍعرور فً ى اث ٍخخيفت بَا فٍها اىي ت اىعربٍت واىْها

 بَعًْ عٍِ ٍائٍت فخنىُ ميَت " حيىاُ " . 

ضةٌ اىفرعةىًّ   وهى اضٌ ٌطاب  ىإل Haluanففً اىي ت اىقبطٍت حطًَ حيىاُ  سم القبطي :اإل

 واىََخد ىسٍِ طىٌو حخً ٍجئ اىفخح اإلضالًٍ . 

 ىحَاً . " وٍعْاها أ Lebanعرفج باضٌ " ىٍباُ  سم الروماني :اإل

ٌةةرمر بعةةض اىَةةأر ٍِ أُ اىعةةري هةةٌ اىةةرٌِ أطيقةةىا اضةةٌ " حيةةىاُ " عةةِ  االسممم البر ممي :

ٍرئ اىقٍص . أو ضٍَج حيىاُ فً عهد عبد فً  ططه بْطبت حيىاُ بِ عَر بِ   اىَقرٌسي "

اىعسٌةةس بةةِ ٍةةرواُ حٍَْةةا مةةاُ وىٍةةاب عيةةً ٍصةةر ّطةةبت  ىةةً ٍدٌْةةت حيةةىاُ بةةاىعرار حٍةةث أّهةةا 

  حشبهها فً اىَْاخ واىَىقع ..
*
  ا   اىنيتحب –طفاه أُ هْاك ّىعاُ ٍِ   اىنيت   ّى  ااث اىيىُ األبٍض واَ ر ااث اىيىُ األففر ٌقىه األ 

أٍا   اىنيت   اىبٍضاء فهً اىخً حأثر فً حخدٌر اىرأش عْد اضخْشاقها  –اىصفراء ىيص  األحرٌت وٍا شابه اىل 

ابو اىعَو اىٍىٍى ىدٌه   وبعض األطفاه وٌجيبها اىَعيٌ اىنبٍر وٌىزعها فً أمٍاش بالضخٍل عيً مو طفو ٍق –

اَ رٌِ ٌشخروّها بأّفطهٌ وٌبيغ ثَِ اىعيبت ثَاًّ جٍْهاث ىينيت اىصفراء وحىز  عيً اربع اطفاه ٌشخرمىُ 

فً ثَْها ٍقابو قطَخها عيٍهٌ   مَا ٌدفع مو واحد ٍْهٌ  جٍْهاب واحدآ وٌعخبر هرا اىْصٍم اىخَىٌِ اىٍىٍى ىنو 

 مو أربعت أطفاه هرا اىثَِ  .  واحد ٍْهٌ   وٌقخطٌ


