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ABSTRACT 
    The increase in the number of Internal displaced persons (IDPs) in Iraq, especially after the 
10th of June 2014 is unprecedented in the modern history of Iraq. This has lasted for a long 
period without solving the problem fundamentally by returning these people to their original 
regions of residence after providing security and basic services. Their suffering increases daily 
in the provinces that displaced them for the lack of adequate services, the most important and 
appropriate housing, health and education despite the long time of displacement which exceeded 
the year. In addition to the problems resulting from the inability of the system services in these 
provinces to afford such large numbers of displaced people, been already suffering from many 
problems, exceeding significantly. 
    The geographical distribution study of the locations of the displaced and exceeding their 
numbers within each province is an important and essential step needed to prepare plans to 
provide basic services to those people in order to alleviate the suffering, and because the 
continuation of the education process for IDP students is one of the important things to ensure 
no loss of any year of education in order to preserve their scientific future. 
     Research began by creating geographic database using geographic information systems 
software (Arc GIS desktop 10), to represent the number and distribution of displaced in the holy 
province of Karbala and the number of displaced students in the schools in all stages, and 
indicates the distribution efficiency of displaced schools in terms of accessibility. 
The study concluded that the displaced persons are distributed at rates (68%, 29%, and 3%) in 
governorate center, al-hindiya district, and ain al-tamur district respectively. The distribution of 
displaced people in governorate center was at rates (71%, 17%, and 12%) on the district center, 
Hussainia sub-district and al-Hur sub-district respectively. They were distributed in the al-
hindiya district at rates (16%, 34%, and 50%) on the district center and al-jadwal al-Gharbi sub-
district and al-khairat sub-district respectively.72% of the Enrolled  displaced students joined 
544 schools in the province for the academic year 2014-2015, while eight schools allocated for 
IDP students have received 28%  of them only. 
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 نظامباستخدام ثيره على الخدمات التعليمية في محافظة كربالء المقدسة أنمط توزيع النازحين وت
 المعلومات الجغرافية

  الخالصة
بصورة لم يسبق لھا مثيل  في تاريخ العراق الحديث وبعد مرور مدة غير قصيرة  ١٠/٦/٢٠١٤خصوصا بعد    

 بإعادة النازحين إلى مناطق سكنھم األصلية بعد توفير األمن والخدمات األساسية  جذريدون حل المشكلة بشكل 
مما جعل معاناتھم تزداد يومياً في المحافظات التي نزحو اليھا لعدم توفر الخدمات الكافية والمناسبة ومن أھمھا  ،فيھا

إلى المشاكل الناتجة عن عدم قدرة السكن والصحة والتعليم رغم طول مدة النزوح التي تجاوزت السنة، باإلضافة 
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منظومة الخدمات في ھذه المحافظات على إستيعاب ھذه األعداد الكبيرة من النازحين ضمنھا كونھا تعاني أصال من 
  .بشكل كبيرمشاكل كثيرة مما أدى الى تفاقم ھذه  المشاكل 

محافظة يعتبر خطوة مھمة وأساسية إن دراسة التوزيع الجغرافي ألماكن وجود النازحين وأعدادھم داخل كل     
لوضع الخطط الالزمة لتوفير الخدمات األساسية لھم تخفيفا لمعاناتھم، وألن استمرار عملية التعليم للطلبة النازحين 

  يعتبر من األمور المھمة لضمان عدم ضياع أي سنة دراسية منھم حفاظا على مستقبلھم العلمي.
وتوزيع عداد تمثل أ بيانات جغرافية بإستخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافيةإنشاء قاعدة بالبحث  إبتدء    

النازحين في محافظة كربالء المقدسة وأعداد الطالب النازحين في مدارس المحافظة بجميع مراحلھا، وبيان كفاءة 
 توزيع المدارس المخصصة للطلبة للنازحين من حيث سھولة الوصول اليھا. 

% ) على  قضاء المركز وقضاء الھندية ٣% ، ٢٩% ،٦٨بنسب ( واتوزعإن النازحون  ة الى ت الدراسصَ لُ خَ 
% ) على مركز ١٢% ، ١٧% ، ٧١وقضاء عين التمر على التوالي، وتوزع النازحون في قضاء المركز  بنسب (

%) ٥٠% ، ٣٤% ، ١٦القضاء وناحية الحسينية وناحية الحر على التوالي، بينما توزعوا في قضاء الھندية بنسب (
مدرسة من مدارس المحافظة حوالي   ٥٤٤على مركز القضاء وناحية الجدول الغربي وناحية الخيرات. التحق في 

في حين استقبلت المدارس الثمان المخصصة   ٢٠١٥- ٢٠١٤للعام الدراسي المسجلين % من الطلبة النازحين ٧٢
  .فقط % منھم٢٨للنازحين 
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