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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

تسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بال -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
، فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى
َ
ي: يرسل بدون اسم . يجب أ

َ
 املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليز 
َ
ية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البح
َ
ث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى
َ
همية بحثه وأ

َ
د  يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه وم
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  أ ِ

ة وال تعب  وتوجهاتهم الفكري 

                                                            . التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 صالح واجلنوحبعد النزوح بني اإِل طفال مااأَل

 رؤية اجتماعية

 براهيم خليلِإ.م.د. وعد أ

22/8/2020 تأريخ القبول:       26/7/2020 تأريخ التقديم:     
 

 المستخلص:
طفال النزوح والمتغيرات أ  التعرف على الظروف التي يعيشها  الدراسة تهدف          

، وتشخيص حاالت الجنوح لى مناطق سكناهمإ  من العائدين  مالتي طرأت على حياة بعضه
هناك ارتفاع ملحوظ  ن  أ  لى إ  لت الدراسة ، وتوص  لة نتيجة لظروف النزوح وما تالهاالمحتم

سر العائدة من النزوح مقارنة لين والمتسربين من الدراسة في الأ طفال العامعداد ال  أ  في 
ال في العينتين ووجود طفنف في سلوك ال  نسب الع، مع مالحظة ارتفاع سر النازحةبالأ 

دين من طفال العائا يتكيف ال  خير  أ  طفال، و عراض نفسية لدى نصف عينة ال  أ  اضطرابات و 
مات الذين يواجهون صعوبات في ذلك طفال المخي  أ  كبر من أ  النزوح مع مجتمعهم بنسبة 

 طفال .ال  عف احتماالت الجنوح لدى هؤالء وكل هذه العوامل قد تضا
 ( .مجتمع/أيتام/جنوح/ قساوة/ظروفالكلمات المفتاحية: )   

 مقدمة : 
ثار وخيمة على آتمعات التي التعرف االستقرار من طفال في المجيعاني ال            

يع ضعف في المجتمع التي التستطتهم االجتماعية والنفسية والصحية، فهم الفئة ال  حيا
االت الحروب واالضطرابات ا في حكثر تضرر  قرار، وهم ال  التكيف مع حالة عدم االست

من االستقرار وتوفير الحاجات لى ال  إ  حوج مايكونوا أ  والنزوح، فهم في مرحلة عمرية 
 االساسية لنموهم الجسمي والمعرفي واالجتماعي والنفسي .

رين من طفال المتضر ا في نسب ال  وقد احتل العراق مراتب متقدمة عالمي             
رقام مخيفة للوفيات وسوء التغذية أ  ، وظهرت فيه رهابل  الحروب والحصار االقتصادي وا

                                                 

  معة الموصلآلداب/جااقسم علم االجتماع/كلية . 



                                                                                                                  لأ.م.د. وعد ِإبراهيم خلي                                                   رؤية اجتماعية اأَلطفال ما بعد النزوح بني اإِلصالح واجلنوح   
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وااليتام وذوي االحتياجات ة والتشرد والعمالة مي  مراض الخطيرة والأ والتسرب الدراسية وال  
، وكانت خاتمة هذه السلسلة المؤلمة نزوح مئات اآلالف نتيجة االعمال االرهابية الخاصة

 لتنظيم داعش .
 اوال : مشكلة الدراسة :

لقد ادى احتالل عصابات داعش االرهابي لعدد من المحافظات العراقية الى 
حدوث موجة نزوح كبيرة من تلك المدن الى عدة محافظات هربا من بطش االرهاب ، 
وكان مصير نسبة كبيرة من النازحين هو العيش في المخيمات التي توزعت على اطراف 

في ظل ظروف بائسة انعكست صورتها السلبية على اضعف الفئات مقاومة  المدن
للظروف اال وهم )االطفال( ، هؤالء االطفال ترعروا في ظروف الحرمان والعزل والقهر 

 سنوات لدى بعضهم . 3وعانوا ماعانوه خالل مدة النزوح التي استمرت الكثر من 
 تتلخص مشكلة الدراسة باالجابة على ما ياتي :

 ماهي ابرز مشكالت االطفال بعد النزوح والتي قد تدفع بهم الى الجنوح؟ -
 ماهي ابرز المعالجات لتلك المشاكل ؟ -

 ثانيا : اهمية الدراسة واهدافها : 
 التعرف على عدد االطفال الذين يعيشون تحت ظروف النزوح القاسية -1
 لجنوحتسليط الضوء على طبيعة ظروفهم المعيشية والتي قد تؤدي بهم الى ا -2
تشخيص حاالت الجنوح المحتملة ظهورها لدى االطفال الذين عاشوا ظروف  -3

 النزوح .
 تقديم حلول اصالحية لمعالجة وتجنب صور الجنوح المحتملة الظهور .  -4

 ثالثا : مصطلحات الدراسة :
النزوح : النزوح لغويا  : في اللغة ، نزح ينزح ، ونزح نزحا  ، وتزوحا  ، فهو نازح ، 

ل منزوح ، نزحت الدار اي بعدت ، ونزح الى مكان اخر انتقل والنازح المسافر والمفعو 
 .  (1)عن بالده 

                                                 

،  3( ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الخامس ، دار  صادر للطباعة والنشر  ، بيروت ، ط1)
 . 233-232، ص  1924
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وهو حركة سكانية فردية او جماعية تحدث السباب طبيعية او اقتصادية او سياسية او 
 .   (1)دينية قاهرة يترتب عليها تغيير محل االقامة بصورة مؤقتة او دائمية 

لالمم المتحدة لشؤون الالجئين النازحين على انهم : افراد او  تعرف المفوضية السامية
جماعات من الناس اجبروا على الفرار من ديارهم هربا من طائلة صراع مسلح ، او 

 .(2)حاالت تفشي العنف ، او انتهاكات لحقوق االنسان او كوارث طبيعية 
كان سكانهم وانتقلوا نقصد بالنازحين في دراستنا : االطفال الذين تركوا مع اسرهم م

 مجبرين الى مناطق اخرى بحثا عن االمن والحماية واالستقرار .
 –االصالح : وهو : السعي والعمل على احداث تغيير نوعي في نمط االستجابة 

للمؤثرات التي تعرض لها الفرد سواء كانت المؤثرات داخلية تعود الى الفرد ام  -السلوك
 (3) لتي يرتبط بها .خارجية ذات العالقة بالبيئة ا

ومن زاوية اخرى ينظر الى الصالح بانه : عملية تأخذ بعين االعتبار الوضع القائم 
وتنطلق منه بتثبيت الصالح فيه، وتعديل وتقويم الفاسد منه واالنتقال به الى وضع جديد 

 . (4)افضل 
كيات ونقصد باالصالح في دراستنا : تعديل سلوك االطفال وتقويمه واكسابهم سلو 

 اجتماعية مقبولة بعيدة عن االنحراف .
 .(5)الجنوح : لغويا / جنح يجنح ويجنح جنوحا : مال ، واجنحه : اماله 

 

                                                 

عدد ( هيلين محمد عبدالحسين ، النزوح في العراق ، مجلة مركز دراسات الكوفة ، جامعة الكوفة ، ال1)
 . 274، ص 2018،  49

( المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين ، االشخاص النازحون داخليا ، دار النخيل للطباعة 2)
 .  6، ص 2004والنشر ، بغداد ، 

 . 91، ص 2013( مازن بشير محمد ، مبادئ عالج واصالح المجرمين ، مكتبة زاكي ، بغداد ، 3)
هطي ، تامل في مفهوم االصالح ، موقع مغرس   (  االنترنيت : مصطفى4)

https://www.maghress.com  1/10/2015بتاريخ . 
 . 299، ص 2008(  مجد الدين الفيروز االبادي ، القاموس المحيط ، دار الحديث ، القاهرة ، 5)
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ويفسر جنوح االحداث ببساطة على انه : نمطا  معينا  من سلوك االطفال والمراهقين يعد 
 .(1)خارجا  عن القانون وضارا  بالمجتمع  

 لنزوح :رابعا : واقع االطفال مابعد ا
اسوأ موجة نزوح عرفها على مر تاريخه الحديث  2016-2014شهد العراق بين عامي 

اذ سيطرت التنظيمات االرهابية على عدد من المحافظات الشمالية والغربية مما دفع 
اعداد هائلة من سكانها الى النزوح الى اماكن اكثر امنا  حتى وصل عدد النازحين الى ما 

نازح موزعين حسب احصاءات منظمة الهجرة الدولية ، يسكن جزء  ( مليون6يقارب الـ)
 4( مخيما  وتوزع الباقون داخل وخارج العراق ، عاد منهم نحو 125كبير منهم في )

مليون نازح في مناطق ومخيمات مختلفة  1.8ماليين نازح إلى ديارهم، بينما ال يزال نحو 
. يشكل االطفال اكثر من نصف عدد النازحين  (2) العراقية موزعة في مختلف المحافظات

وهم الفئة االضعف بينهم في القدرة على التكيف مع الظروف والمتغيرات الصعبة التي 
يواجهونها مما يعرضهم الى الوقوع في مشكالت كثيرة تنعكس سلبا على حياتهم اليومية 

 دة منها تعليمية ومنها سلوكية ومنها نفسية واجتماعية .  في مجاالت ع
فعلى الصعيد التعليمي والتربوي يشير المسح الوطني للنازحين الى ان معدل الملتحقين 

%( من اجمالي االطفال في سن االبتدائية اي ان 77بالدراسة من االطفال النازحين بلغ )
%( من 58،8بالدراسة المتوسطة )%( و نسبة االلتحاق 23نسبة التسرب الدراسي )

%( ، بينما كانت نسبة 41،2اجمالي اعمار فئة الدراسة المتوسطة لتكون نسبة التسرب )
%( من مجموع سن االلتحاق بالدراسة االعدادية 40،4االلتحاق بالدراسة االعدادية )

بل %( مقا48%( ، وكانت النسب االجمالية للمتسربين من الذكور )59،6وبنسبة تسرب )
. وهذا ما اكدته ايضا الدراسات الحديثة عن النازحين (3)%( للمتسربات من االناث 52)

                                                 

طفال في نزاع مع القانون ، صدوق االمم المتحدة (  عدنان ياسين مصطفى وكريم محمد حمزة ، ا1)
 .  16، ص 2011للسكان بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية ، بغداد ، 

(  االنترنت ، مخيمات النزوح في العراق .. الى متى ستبقى ، وكالة اليقين االخبارية ، 2)
/https://yaqein.net  16/4/2019بتاريخ  . 
، وزارة التخطيط بالتعاون مع  2014( الجهاز المركزي لالحصاء ، المسح الوطني للنازحين في العراق 3)

 . 14، ص 2015وزارة الهجرة والمهجرين ، بغداد ، 
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%( من االطفال النازحين هم متسربين من 40،3اذ اظهرت نتائج احدى الدراسات ان )
المدارس السباب عدم توفر المدارس او ضعف قدرتهم االقتصادية او خوفا على ابنائهم 

، واشارت دراسة اخرى الى ان اسباب التسرب الدراسي قد  (1)من القتل او االختطاف  
تعود الى اعتقادهم بان نزوحهم مؤقت او بسبب عدم الحصول على الوثائق المطلوبة 
وعجزهم عن توفيرها لنقل ابنائهم الى المدارس الجديدة او لرفض المدارس استقبالهم 

رة البنائها الى سوق العمل الكتظاظها بالطلبة النازحين ، وقد يكون بسبب دفع االس
 . (2)الهامشي او لتعليمهم مهنة يكسبون بها عيشهم 

ان تعرض النازحين قسرا  الى ضغوطات نفسية واجتماعية شتى نتيجة االوضاع السيئة 
التي مروا بها من خالل هجر منازلهم وممتلكاتهم وترك مهنهم عنوة او من خالل 

فراد عائالتهم الى القتل او الخطف ، سينعكس تعرضهم للترهيب والقتل او تعرض احد ا
سلبا على جميع افراد االسرة من حيث االستقرارالنفسي والتوافق االجتماعي ، وشعورهم 
بالخوف والهلع والحزن واالحباط والفشل واالكتئاب والتوتر والل من المستقبل المجهول 

صابة باالمراض والخوف من مصادر الخطر وعدم االطمئنان لالخرين وسهولة اال
. ان تعرض االطفال الى الصدمات المتوالية يترك اثارا  عميقة في نفسيتهم  (3)الجسمية 

وسلوكهم االجتماعية ، وما شهده االطفال في االسر التي وقعت تحت سيطرة تنظيم 
داعش االرهابي من عنف وقتل وتهديد واذالل وتشريد وخوف كان كافيا  لحفر هذه الصور 

ذاكرتهم مما ولد لدى الكثير منهم اضطرابات مابعد الصدمة والتي تمثلت  المخيفة في
بانتشار )المخاوف النفسية والوساوس المرضية والتبول الال ارادي وفرط الحركة والسلوك 

                                                 

( وليد عبد جبر ، ازمة النزوح واالمن االنساني في العراق / تحديات التكيف ومخاضات االنتماء ، 1)
 .119، ص 2017( ، 54جلة البحوث التربوية والنفسية جامعة بغداد ، كلية االداب  ، العدد )م
( ايمان عبد الوهاب موسى ، النزوح الداخلي واثره على الهجرة الخارجية في العراق ، مجلة اداب 2)

 . 678، ص 2019( ، 76الرافدين ، جامعة الموصل ، كلية االداب ، العدد )
مهدي و هيام فهمي ابراهيم ، االثار االجتماعية والنفسية للنازحين في العراق ، مجلة ( رباح احمد 3)

 63، ص 2018( ، 82اداب المستنصرية ، الجامعة المستنصرية ، كلية االداب ، ملحق )ب( للعدد )
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العنيف واالنسحابية واالحالم المزعجة( فضال عن )العزلة االجتماعية والرهاب االجتماعي 
 .(1)جتماعي(  والشعور بالحرمان والظلم اال

ومن النتائج الشائعة للنزوح ايضا  انتشار بعض السلوكيات المنحرفة لدى االسر النازحة 
نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها هذه االسر والحرمان والفقر الذي تعاني منه ، فقد 

( حالة سرقة بين النازحين في مركز محافظة 66اشارت احدى الدراسات الى حصول )
، وهذا ما اكدته بعض (2)ال عن انتشار ظاهرة التسول والتسرب الدراسي النجف فض

التقارير الصحفية التي اشارت الى استغالل اطفال النازحين في اعمال مشبوهة مثل 
)التسول ، تجارة االعضاء البشرية ، واالستغالل الجنسي( من خالل بعض العصابات 

وفساد بعض الموظفين العاملين في التي تستغل ضعف الحالة االقتصادية للنازحين 
 المخيمات .

ان توافر هذه العوامل سيفتح الباب لكثير من االطفال النازحين الى الوقوع في          
فخ الجنوح واالنحراف السيما وان بعضهم غابت عنه الرقابة االسرية او ضعفت نتيجة 

معيشية الصعبة التي تعيشها فقدان احد االبوين او كالهما او النشغال االسرة بالظروف ال
في ظل النزوح وابتعادها عن متابعة ابنائها ومعرفة السلوكيات التي يقومون بها خصوصا  
وان بعضهم ترك دراسته ونزل الى الشارع للعمل او رافق اصدقاء السوء وبالتالي فان 

 احتمالية تبنيه للسلوك الجانح باتت كبيرة جدا .

طفال النازحين فال ننسى ان هناك فئة اطفال عوائل وما دمنا نتحدث عن اال      
، وهي تعد اخطر الفئات الموجودة (3)( طفل تقريبا 6400الدواعش والتي يقدر تعدادها بـ)

بين اطفال العراق حاليا بسبب عيشها في بيئة ملوثة فكريا بالتطرف ، تربت على مفاهيم 
الرفاهية والسلطة ابان احتالل  )العنف والقتل والتكفير والكراهية( وعاشت في ظروف

                                                 

ة من ( احمد وعداهلل الطريا و وعد ابراهيم خليل االنعكاسات النفسية والتربوية واالجتماعية الناتج1)
احتالل داعش / دراسة حالة لعينة من اطفال مدينة الموصل ، مجلة اداب المستنصرية ، الجامعة 

 . 193، ص 2018( 82المستنصرية ، كلية االداب ، ملح )ب( للعدد )
 278( هيلين محمد عبدالحسين ، مصدر سابق ، ص2)
 .  2019(  احصائية غير رسمية  لمكتب االمم المتحدة في العراق 3)
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داعش وسيطرته على بعض المدن ، ثم فقدت هذه السلطة والرفاهية وعاشت في ظروف 
قاسية في اثناء الحرب وهروبها من المالحقة القانونية بعد خسارة المعركة وجمعت في 
مخيمات العزل مع اقران وعوائل تحمل نفس االفكار واالحقاد والمعاناة فضال عن 

رتها لرب االسرة او احد افراد العائلة وتعرضها للخوف والحقد والكراهية والمعاملة خسا
السيئة ونبذ المجتمع ووصمه لهم بالدواعش واالرهابيين وحرمانهم من العودة الى مناطقهم 
االصلية كل ذلك عمق حقدهم على هذا المجتمع وجعلهم مرتعا خصبا لالفكار المتطرفة 

 فترة بقائهم في مخيمات العزل دون اهتمام او توجيه او تاهيل .   التي تتزايد مع تزايد
 خامسا : اجراءات الدراسة :

( مفردة نصفها من 100عينة الدراسة : استخدمت الدراسة عينة عشوائية متالفة من ) ( أ
( من العوائل التي 50( رب اسرة ومنها )50العوائل النازحة الساكنة في المخيمات بواقع )

 زوح الى مناطق اخرى داخل المدينة .عادت من الن
اداة الدراسة : صممت استمارة استبيانية مخصصة لموضوع االطفال ما بعد النزوح  ( ب

 ( سؤاال تم عرضها على بعض الخبراء وتعديلها لتكون جاهزة للبحث . 18وشملت )
 سادسا : عرض البيانات وتحليلها وتقديم المعالجات :

 ة بالنسبة للنازحين وللعائدين من النزوح ( يوضح عدد افراد االسر 1جدول)
 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات عدد افراد االسرة

4-6 33 28 61 
7-9 15 21 36 

10-12 2 1 3 
 100 50 50 المجموع

( كحد اعلى وكانت 12( كحد ادنى و )4توزعت اعداد االفراد داخل اسر العينة ما بين )
( فردا بنسبة 9-7%( تلتها فئة )61( فردا بنسبة )6-4) النسبة االكبر للفئة االولى

 %( من العينة .3( فردا بنسبة )12-10%( ثم تاتي الفئة االخيرة )36)
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 ( يبين عدد االطفال في اسر النازحين العائدين من النزوح  2جدول )

 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات عدد االطفال في االسرة 
2-4 34 37 71 
5-7 14 13 27 
 2 صفر 2 8-10

 100 50 50 المجموع
( اطفال وهو المتوسط 4-2%( من العينة لديهم من )71نالحظ من الجدول السابق ان )

( اطفال ، واخيرا 7-5%( منهم لديهم من )27الشائع في االسرة العراقية ، يليه نسبة )
 انوا من النازحين .( وك10-8%( منهم لديهم عدد كبير من االطفال وهو )2كانت نسبة )

 ( يوضح مدة النزوح لدى افراد العينة3جدول )

 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات مدة النزوح
 35 19 16 سنة –اشهر  6

 47 20 27 سنتان –سنة ونصف 
 –سنتان ونصف 

 ثالثة
7 11 18 

 100 50 50 المجموع
لى سنة وكانت نسبتهم أشهر ا 6( الى مدة النزوح التي بدأت من 3يشير الجدول )

%( من 47%( من العينة ، بينما كانت مدة السنة ونصف الى سنتان تشمل نسبة )35)
العينة وهي اعلى نسبة وتمثل نصف العينة تقريبا ، يليها مدة سنتان ونصف الى ثالثة 

 %( من العينة .18بنسبة )
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 ( يبين من هو معيل االسرة في العينة 4جدول )

 % عائدين من النزوح زحي المخيماتنا معيل  االسرة
 81 41 40 االب
 16 6 10 االم

 3 3 صفر االخ االكبر
 100 50 50 المجموع

%( يكون المعيل فيها االب وهذا امر 81( ان غالبية العينة )4نالحظ من الجدول )
%( من العينة فكانت االم هي المعيل وذلك يعود الى وفاة االب 16طبيعي ، اما نسبة )

%( من العينة كان االخ االكبر هو 3فقدانه بسبب االحداث ، واخيرا جاءت نسبة ) او
المعيل وذلك بسبب ظروف العائلة الصعبة التي فقدت فيها االب  وفي بعض االحيان 

 االب واالم . 

 ( يوضح مكان سكن افرد العينة5جدول )

 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات مكان سكن االسرة 
 50 صفر 50 المخيم
 9 9 صفر هيكل

 4 4 صفر تجاوز
 32 32 صفر ايجار

 5 5 صفر ملك
 100 50 50 المجموع

توزعت اشكال السكن لدى افراد العينة من العائدين ما بين السكن في بيت االسرة االصلي 
او السكن في )هيكل او تجاوز( نتيجة دمار المنزل بسبب اعمال داعش االرهابي وحرب 

ذلك لعدم مقدرتهم على استئجار بيت للسكن بسبب حالتهم االقتصادية السيئة التحرير وك
%( منهم استطاعوا السكن في بيت مؤجر بسبب عدم مقدرتهم العودة الى 32، اما )

 منطقة سكنهم ، اما باقي العينة من النازحين فكان مكان سكنهم الطبيعي هو المخيم .
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 االسر النازحة واالسر العائدة من النزوح ( يبين عدد االطفال العاملين في6جدول )

 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات عدد االطفال العاملين
 11 8 3 واحد
 8 4 صفر اثنان

 19 16 3 المجموع
 مالحظة : اختلفت مجاميع االرقام في الجدول النه ضرب عدد االطفال بتكرار االسر

%  24املين في االسر العائدة من النزوح ( الى ان نسبة االطفال الع6يشير الجدول )
% وهذه نتيجة مهمة تدق ناقوس 6هي اعلى من نسبة العاملين من االطفال النازحين 

الخطر لالنتباه الى الحالة االقتصادية للعوائل العائدة من النزوح التي تزداد احتياجاتها 
ال عن فقدانها المادية السيما اذا كانت تسكن في منزل مؤجر او فقدت معيلها فض

المساعدات  والمواد الغذائية التي كانت تحصل عليها في المخيمات وعدم استالمها 
لتعويضها لما فقدته من امالك او اشخاص  مما يضطرها الى دفع ابنائها الى العمل 

 لتوفير حاجاتها اليومية . 
 ( يوضح نوع االعمال التي يمارسها االطفال في العينة 7جدول )

 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات  االطفال   نوع عمل 
 11 8 3 كاسب

 4 4 صفر يبيع كلينس
 15 12 3 المجموع

( نوع االعمال التي يمارسها االطفال في االسر النازحة واالسر العائدة 7يوضح الجدول )
( من النزوح اذ كانت الغالبية تعمل باعمال بسيطة لتوفير القوت اليومي بعضها كـ)صناع

عند بعض الحرفيين ، والباقين يمارسون بيع الـ)كلينس( يتوزعون في االسواق او االشارات 
الضوئية وهو عمل بسيط بربح بسيط لكن الخطورة فيه انه سيفسح المجال للطفل 
باالختالط مع اطفال اخرين يعملون بالتسول وهنا تكون فرص الجنوح كبيرة السيما اذا 

 لمتابعة االسرية . اقترنت بغياب المراقبة وا
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 ( يبين االطفال المستمرين بالدراسة في العينة 8جدول )
لديكم اطفال مستمرين 

 بالدراسة  
 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات 

 75 31 44 نعم
 25 19 6 ال

 100 50 50 المجموع
دراسة %( من العينة لديهم اطفال مستمرين بال75تشير بيانات الجدول السابق الى ان )

%( من 25مع وجود فرق اعلى لنازحي المخيمات ، وجاءت نسبة تاركين الدراسة )
االطفال في العينة مع مالحظة نسبة االطفال تاركين الدراسة في نازحي المخيمات 

%( وهذا 38%( بينما نسبة االطفال التاركين للدراسة في عينة العائدين من النزوح )12)
الفئة لدراستها وتوجه بعضها للعمل او البقاء في المنزل  مؤشر اخر على خطورة ترك هذه

وترك التعليم بسبب عدم قدرة االهالي على توفير مستلزمات الدراسة ومصاريفها فضال 
عن بعد المسافة لبعض المدارس عن مناطق سكناهم بينما كان وضع التعليم اسهل في 

 ليف بسيطة .  المخيمات والمدارس داخل المخيم وكل شيء مجاني او بتكا
 ( يوضح عدد االطفال الذين تركوا الدراسة في العينة 9جدول )

 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات  عدد االطفال الذين تركوا الدراسة  
 12 9 3 واحد
 8 3 1 اثنان
 6 2 0 ثالثة

 26 21 5 المجموع
 ال بتكرار االسرمالحظة : اختلفت مجاميع االرقام في الجدول النه ضرب عدد االطف

ان عدد االطفال الذين تركوا الدراسة في العوائل النازحة كان (  9نالحظ من الجدول )
( طفل في العوائل العائدة من النزوح السباب منها 21( طفل بينما ارتفع العدد الى )5)

)عدم قدرة االسرة على توفير متطلبات الدراسة ، نزولهم الى ساحة العمل ، بعد المدرسة 
د كبير يؤشر خطورة االبتعاد عن المدرسة عن مكان السكن ، .... وغيرها( ، وهو عد
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كونه بوابة من بوابات انحراف السلوك اذ اثبتت الب الدراسات في هذا المجال ان ترك 
الدراسة يعد من ابرز العوامل المسببة لجنوح االحداث ، فضال عن كونه عامال مؤثرا  

ي( في المدارس على نفسية وعقلية االطفال عندما يقارنون بين وضع اقرانهم )الطبيع
 ووضعهم بعد ترك الدراسة .

 ( يبين عدد االطفال المصابين بامراض في العينة 10جدول )
 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات  لديهم اطفال مصابين بامراض   

 3 2 1 خلل عقلي
 2 1 1 شلل االطفال

 2 صفر 2 خلل في القلب
 4 1 3 تشوه خلقي

 11 4 7 المجموع
دول السابق الى وجود اصابات مختلفة الطفال في العينة بامراض مختلفة يرجع يبين الج

بعضها السباب وراثية واالخر السباب عرضية او جسمية ، وعلى الرغم من قلة هذه 
الحاالت في العينة الى انها تشير الى نسب مرتفعة قياسا بالعدد الكلي للعينة وربما يعود 

اج االقارب ، عدم اخذ اللقاحات ، خلل في البنية ذلك الى اسباب منها )انتشار زو 
الجسمية( ، ان وجود اطفال مرضى في االسرة يشكل عبئ اضافي عليها نظرا  لما يتطلبه 
من رعاية صحية ونفسية وتوفير العالج الذي غالبا ما يكون باهض الثمن او مفقود احيانا 

 ا .مما يسبب تراجعا في صحة هؤالء االطفال او موتهم احيان
 ( يبين كيفية توفير العالج لالبناء المرضى في العينة 11جدول )

 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات  كيف توفر له العالج  
 2 1 1 اشتريه على حسابي الخاص

 2 صفر 2 استدين
 7 3 4 مساعدات المنظمات

 11 4 7 المجموع
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اعدات المنظمات لتوفير العالج ( الى ان غالبية االسر تعتمد على مس11يشير الجدول )
الطفالهم المرضى وذلك لعدم مقدرتهم االقتصادية على توفيره السيما وان اغلب االدوية 
لهذه الحاالت المرضية تكون مرتفعة االسعار وغير متوفرة في المؤسسات الصحية 

ت الحكومية التي دمر عدد كبير منها اثناء عمليات التحرير ، فضال عن نوعية الحاال
المرضية الموجودة لدى االطفال في العينة تتطلب توافر العالج بصورة مستمرة كونها 
امراض غير اعتيادية او ليست وقتية ، وهناك من االسر من يضطر الى االستدانة 
لتوفير العالج الطفاله لعدم مقدرته على توفيره بسبب ضعف حالته االقتصادية او الرتفاع 

 اسعار العالج .
 ( يوضح وجود اطفال عنيفين في في االسر النازحة واالسر العائدة من النزوح12جدول )

 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات  لديك اطفال عنيفين  
 22 13 9 نعم

 78 37 41 ال
 100 50 50 المجموع

نالحظ من الجدول السابق ارتفاع نسبة العنف بين االطفال في العينة عموما اذ اشار 
ينة تقريبا( الى وجود سلوك عنيف لدى اطفاله وهذا امر طبيعي نتيجة كمية )ثلث الع

العنف المفرط التي شاهدها االطفال في المراحل التي مروا بها في فترة ظهور االرهاب 
وسيطرة عصابات داعش االرهابية على المدينة وحرب التحرير فضال عن العنف المشاهد 

عالمية للتنظيم االرهابي التي كانت تعرض افالم على شاشات التلفاز او في النقاط اال
وصور عن عمليات اعدام ونحر وتفجيرات بصوة مستمرة كان اغلب جمهورها هم من 
االطفال  ، مع مالحظة  ارتفاع نسبة العنف بين االطفال في االسر العائدة من النزوح 

ايضا بين اقرانهم من  قياسا باقرانهم في االسر النازحة وربما يعود ذلك الى وجود العنف
 االطفال في المجتمع الذي عادوا اليه نتيجة لالسباب المذكورة انفا .
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 ( يبين السيطرة على عنف االطفال في العينة13جدول )
هل تسيطر على اطفالك 

 العنيفين  
 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات 

 84 41 43 نعم
 16 9 7 ال

 100 50 50 المجموع
لجدول السابق الى االسر تسيطر على السلوك العنيف الذي يظهر عند اطفالها يشير ا

%( من االسر التستطيع السيطرة على العنف السلوكي عند 16%( ، اما )84بنسبة )
ابنائها وربما يعود ذلك الى استخدامها العنف ايضا مع االطفال من خالل الضرب او 

ولد اال العنف الذي قد يصبح سمة من سمات التعنيف او العنف اللفظي وهذه اساليب الت
شخصيات االطفال التي ستظهر اولى انعكاساتها مع اقرانهم من االطفال االخرين وهكذا 
تتنقل عدوى السلوك العنيف بينهم وتتعزز وربما يقود بعضها الى ارتكاب سلوكيات 

السيطرة على  منحرفة )كجرائم العنف( ، ان مقارنة بيانات هذا الجدول مع سابقه تظهر
( من االسر التي اجابت بوجود عنف في سلوك 22( فقط من مجموع )6عنف االطفال لـ)

 اطفالها وهي نسبة ضعيفة تظهر عجز هذه االسر امام تنامي هذا السلوك عند االطفال .
 ( يوضح وفاة احد افراد االسرة في العينة 14جدول )

وفاة احد افراد االسرة في 
 النزوح 

 % عائدين من النزوح يمات نازحي المخ

 81 43 38 لم يتوفى احد
 12 5 7 االب
 5 2 3 االم

 2 صفر 2 ا خ او اخت
 100 50 50 المجموع

( الى ان اعلى نسبة للوفاة في فترة النزوح كانت لوفاة االب 14تشير بيانات الجدول )
احد اهم  %( من هذه االسر فقدت17%( لفقدان االم اي ان )5%( تلتها نسبة )12ب)
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اركانها ليس فقط في مجال االعالة بل في مجال التنشئة االجتماعية والرعاية النفسية 
والرقابة ، ان فقدان احد االبوين او كالهما في مرحلة الطفولة اليعوض كونه سيخلق 
فراغا كبير على الصعيدين االجتماعي والنفسي والتربوي ، وسيخلق شعور بالحرمان لدى 

عه لسنوات طويلة تاركا اثرا واضحا على سلوكه وفكره ومشاعره ، واذا ما الطفل يستمر م
اخذنا بنظر االعتبار ان هذا الفقدان جاء في ظروف غير طبيعية )النزوح( فأن المشكلة 
ستكون اكبر وستترك اثارا عظيمة في نفسية وشخصية االطفال وربما يكون منها ظهور 

 سلوكيات منحرفة يصعب السيطرة عليها .
 ( يبين مدى مشاهدة االطفال لجثة ميت او شخص ينزف 14جدول )

مشاهدة االطفال لجثة ميت 
 او شخص ينزف 

 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات 

 34 18 16 نعم
 66 32 34 ال

 100 50 50 المجموع
%( من العينة شاهد اطفالهم جثة شخص ميت او شخص 34يبين الجدول السابق ان )

امر خطير جدا النه سيترك اثار وخيمة على نفسية االطفال وسيطبع هذه ينزف وهذا 
الصور المخيفة )الموت والدم( في مخيلتهم السيما وان بعضها كان الشخاص يعرفونهم 
)من االسرة او االقارب او الجيران( وقد يظهر جزء من اثارها على شكل سلوك عنيف 

( ، ان قساوة الظروف التي مر بها 13و12يرافق االطفال لفترة طويلة )انظر الجدولين 
اطفال االسر في المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات االرهابية كونت ذاكرة 
مشوهة لدى االطفال النها اقترنت بمشاهد وصور وحوداث بشعة عن )الموت والذبح 
والدم( من الصعب جدا نسيانها واليمكن حصر تاثيراتها عليهم اال من خالل دراسة 

 حاالتهم وتشخيصها وتحديد برامج للتعامل معها وعالجها .   
 
 
 
 



                                                                                                                  لأ.م.د. وعد ِإبراهيم خلي                                                   رؤية اجتماعية اأَلطفال ما بعد النزوح بني اإِلصالح واجلنوح   

 274 

 ( يبين وجود اعراض او اضطرابات نفسية في اطفال العينة15جدول )
 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات  وجود اعراض عند اطفالك 

 8 2 6 تبول ال ارداي
 27 11 16 خوف مستمر
 18 12 6 سلوك عنيف

 3 1 2 ياحاالت صراخ وهستير 
 4 1 3 انعزالية

 60 27 33 المجموع
( ان اكثر من نصف العينة من االطفال يعانون من اعراض 15نالحظ من الجدول)

واضطرابات نفسية ويعود ذلك الى اسباب عديدة يقف في مقدمتها العنف الذي تعرضوا له 
ي المخيمات ، وشاهدوه والظروف القاسية التي رافقت عملية التهجير والعيش المنعزل ف

%( بينما عند االطفال 66وكانت نسبة االضطرابات السلوكية عند االطفال النازحين )
%( وهذا قد يكون مؤشر بسيط الندماجهم مع المجتمع 54العائدين من النزوح هي )

وتكيفهم مع البيئة االكثر استقرارا  ، لكن هذا اليخفي العدد الكبير من االضطرابات 
 اني منها االطفال عموما في المدينة والتي تحتاج كبيرة لمعالجتها .واالعراض التي يع

 ( يوضح مدى اندماج االطفال في العينة 16جدول )
معاناة االطفال من عدم 

 االندماج 
 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات 

 24 6 18 نعم
 76 44 32 ال

 100 50 50 المجموع
%( يرون ان اطفالهم اليعانون من 76ة تقريبا )( الى ان ثلثي العين16يشير الجدول )

عدم االندماج وانهم تكيفوا مع وضعهم المعاش حاليا  مع مالحظة وجود فرق واضح في 
االجابات لصالح االسر العائدة من النزوح في سهولة االندماج مع المجتمع نتيجة العودة 

يمات النزوح التي الى الوضع الطبيعي في مناطقهم على عكس االسر الباقية في مخ
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تعاني من االنعزال عن المجتمع الكبير ويختلطون مع عدد محدد من االسر في مكان 
معزول مما ينعكس سلبا  على اطفالهم ويخلق لهم صعوبات في االندماج مع اقرانهم 

 مستقبال .
 ( يبين مدى اصابة االطفال في العينة 17جدول )

اصابة احد االطفال اثناء 
 حريرالنزوح او الت

 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات 

 12 7 5 نعم
 88 43 45 ال

 100 50 50 المجموع
%( من االسر اصيب احد اطفالها اثناء النزوح او 12نالحظ من الجدول السابق ان )

معارك التحرير بسبب شراسة المعارك مع التنظيم االرهابي الذي كان يستهدف المدنيين 
%( من االسر 88قوات الحكومية للخالص من حكمه الجائر ، اما )الذين يهربون الى ال

 فاجابوا بسالمة اطفالهم وعدم تعرضهم لالصابة اثناء النزوح او عمليات التحرير .

 ( يوضح رؤية ارباب االسر بالنسبة لمستقبل ابنائهم18جدول )

 % عائدين من النزوح نازحي المخيمات رؤيتك لمستقبل اطفالك
 85 39 46 مجهول

 6 2 4 خطر
 9 9 صفر جيد

 100 50 50 المجموع
%( على رؤيتهم بمستقبل مجهول الطفالهم نظرا للظروف 85يتفق غالبية افراد العينة )

الصعبة التي مروا والزالوا يمرون بها فضال عن عدم استقرار االوضاع في المجتمع بشكل 
مما جعلهم يبقون في  كامل وبقاء مشكالت النازحين معلقة دون حلول جذرية لها

%( منهم ان االطفال 6المخيمات واليستطيعون العودة الى مناطقهم االصلية ، بينما يرى )
ينتظرهم مستقبل محفوف بالمخاطر نتيجة الستمرار االسباب التي تؤدي الى عدم 



                                                                                                                  لأ.م.د. وعد ِإبراهيم خلي                                                   رؤية اجتماعية اأَلطفال ما بعد النزوح بني اإِلصالح واجلنوح   

 276 

االستقرار في المجتمع لذا هم يعيشون حالة من الخوف على مستقبل اطفالهم واليوجد 
%( من العائدين من النزوح )حصرا ( ان مستقبل 9م على ذلك ، واخيرا  يرى )مايطمأنه

ابنائهم جيد وهم متفائلون حوله وربما يعود ذلك الى اندماجهم ايجابيا مع المجتمع 
 واستقرار ظروفهم المعيشية والنفسية قياسا  بيرهم من افراد العينة .  

 سابعا : نتائج الدراسة :

العاملين في االسر العائدة من النزوح بصورة كبيرة قياسا  ارتفاع نسبة االطفال -1
 باعدادهم باالسر النازحة .

نسبة االطفال المتسربين من الدراسة في عينة العائدين من النزوح اكثر   -2
 بضعفين من نسبتها في العوائل النازحة .

ف ارتفاع ملحوظ في السلوك العنيف لدى االطفال في العينتين نتيجة كمية العن  -3
االهل على التعامل المفرطة التي تعرضوا له سابقا  مع مالحظة عدم مقدرة 

 .معهم
اكثر من ثلث اطفال العينة شاهدوا جثث اموات واشخاص ينزفون امام اعينهم  -4

 وقسم من هذه الجثث يعود الشخاص يعرفونهم .
يعاني اكثر من نصف االطفال في العينة من مجموعة من االعراض  -5

 نفسية .واالضطرابات ال
هناك صعوبات في االندماج عند االطفال الذين يعيشون في المخيمات مقابل قلة  -6

هذه الصعوبات عند االطفال العائدين من النزوح نتيجة سرعة اندماجهم مع 
 المجتمع .

يرى غالبية العينة ان مستقبل ابنائهم مجهول وغامض نظرا الستمرار حالة عدم  -7
 االستقرار التي يعيشونها .

ناك الخطر الخفي الذي قد يقدم جيل خطر جدا يحمل افكار هدامة اال وهو وه  -8
)اطفال عوائل الدواعش( الذين عاشوا في ظل الفكر المتطرف ثم بقوا في 
مخيمات النزوح وتعرضوا لظروف اجتماعية ونفسية سيئة زادت من نقمتهم على 

 المجتمع .
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 بعد النزوح واسرهم :ثامنا : معالجات ومقترحات للتعامل مع االطفال ما 

اجراء مسح شامل ودقيق الطفال ما بعد النزوح لتحديد اعدادهم وخصائصهم  -1
واماكن تواجدهم ليتم الحقا تنظيم برامج اجتماعية ونفسية وتربوية تناسب هذه 

 االعداد .
الغاء المخيمات واعادة جميع النازحين الى مناطقهم بعد تامينها وتوفير الخدمات  -2

 متضررين  . لها وتعويض ال
اعادة جميع االطفال المتسربين الى مقاعد الدراسة وتوفير كل السبل الكفيلة  -3

 لتحقيق ذلك .
استحداث كورس صيفي في المدراس لالطفال العائدين من النزوح بمشاركة  -4

اقرانهم من اطفال المدارس يتم فيه تهيأتهم للعودة الى مقاعد الدراسة واعادة 
اجتماعي(   -نفسي –تربوي  -وفق برنامج )ترفيهي دمجهم في مجتمع المدرسة 

 يعد لهذا الغرض .
مراقبة ومحاسبة العصابات التي تتاجر باطفال المخيمات وتستخدمهم للتسول او  -5

 السرقة او تجارة االعضاء البشرية .
توفير دخل معقول لالسر التي كانت في النزوح بما يضمن سد حاجاتها  -6

 طفالها .االساسية ويعوضها عن تشغيل ا
تقديم برامج الدعم النفسي الطفال ما بعد النزوح توضع من خالل مختصين في  -7

 اعدادها ومختصين في تنفيذها .
اعادة تاهيل اطفال عوائل الدواعش من خالل برامج مدروسة معدة لهذا الغرض  -8

يشترك فيها متخصصون بعلم االجتماع والنفس ورجال دين ورياضيين وفنانين 
 بويين .واعالميين وتر 
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Children after displacement between reform and delinquency 

Social vision 

 

Asst.Prof.Dr. Waad Ibrahim Khalil 

Abstract 

     The study tackled the conditions of displaced children and 

touched base upon the changes in the lives of returned ones. This is 

to diagnose the cases of delinquency as a result of the conditions of 

displacement and afterwards. 

            The study concluded that there is a noticeable increase in the 

numbers of working children and the ones who left the study in 

retuned families as compared to the displaced ones, high rates of 

violence in the behavior of children in the two samples, and the 

presence of disorders and psychological symptoms in half of the 

sample of children . 

          Eventually, the study found that the returned children adapt to 

their communities more than the children of camps who face 

difficulties due to those factors. All of these issues might double 

increase the delinquency among these children. 

  Key words: (Circumstances / Cruelty / Delinquency / Orphans 

/ Society(. 

 


