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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. 
Keywords: Geographic information system-education- Karbala- displaced 
 

 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 

  .م المعلومات الجغرافية، التعليم ، كربالء ، النازحينانظ:الكلمات المفتاحية
  

  المقدمة
عدد  إذقدر ٢٠١٤وخصوصا في سنة خيرة خالل السنوات األفي العراق عداد النازحين إن الزيادة الكبيرة في أ    

) نازح في عموم المحافظات،مما جعل العراق احد اكبر البلدان التي ١،٤٥٠،٠٠٠( بحوالي النازحين خاللھا 
  .[1] تحتوي على مجموعات نزوح داخلية كبيرة

بينت نتائج والتيعداد كبيرة من النازحين ومنھا محافظة كربالء المقدسة محافظات الوسط والجنوب أحيث استقبلت 
  .[2]نازح )  ٥٥٦٧٧ (  وصل الى اليھاعداد النازحين ان أ ٢٠١٤لنازحين في العراق لسنة ل المسح الوطني

الصحية حتياجاتھم من الخدمات ابعة إنسانية ومتية للنازحين وتوجيه المساعدات اإلساسإن توفير الخدمات األ    
دخال البيانات وتحديثھا وربطھا بالموقع بسرعة إستخدام طرق وتقنيات حديثة تتميز يحتاج إلى إ والتعليمية

تحديد االحتياجات في وخرائط للمساعدة أومخططات أالجغرافي وتحليلھا وعرضھا بصورة واضحة كجداول 
عملية نمذجة واقع ستخدام نظم المعلومات الجغرافية في إ يتطلبمما كثر حاجة نحو المناطق األ المساعدات وتوجيه

  .للوقت والجھد والكلفة ازحين توفيراً الفعلية للنحتياجات الحال وحساب اإل
  

  مشكلة البحث
عداد كبيرة من السكان تضع على كاھل الحكومة المركزية والحكومات المحلية وسكان إن عملية النزوح إل    

من خالل  وتخفيف معاناتھم لھمساسيةزحين وحمايتھم وتوفير الخدمات األستيعاب الناأعباء كبيرة إلالمحافظات 
عدم وجود خطط طوارئ معدة  في حال،خصوصا معرفة احتياجاتھم ووضع الخطط والتخصيصات الالزمة لتنفيذھا

من خالل الحركة  ١٠/٦/٢٠١٤حداث االمنية التي اعقبت الحاالت وھذا يبدو واضحا بعد األ ھذهمسبقا لمثل 
  ساسية لھم.في توفير الخدمات األوالتاخرالعشوائية للنازحين الى محافظات الوسط والجنوب والعجز 

  
  ھدف البحث

يات نظم المعلومات الجغرافية في إدارة األزمات وأختيار ستخدام امكانات برمجيھدف البحث الى بيان أھمية إ    
لفتح  المواقع المناسبةوتحديد ساسية لھم مثل الخدمات التربوية المواقع المناسبة إليواء النازحين وتوفير الخدمات األ

لى دراسة األعباء عن عوائلھم، باألضافة إلطلبة النازحين مع تخفيف لبما يضمن التحاق اكبر عدد ممكن المدارس 
  المحافظة . فيثاره على الخدمات التعليمية وائل النازحة في محافظة كربالء وآع العينمط توز

لالعوام الدراسية القادمة مكانياتھا لدراسة الحاجات المتوقعة للطلبة النازحين خدام قاعدة البيانات الجغرافية وأستأ    
  .على المدى القريبعدم توقع حل مشكلة النازحين مكانية التحديث عليھا خصوصا مع مع إ

  
  منھج البحث

ومعالجتھا  من الجھات ذات العالقة عدة مراحل شملت جمع البياناتبالمرورتطلب العمل نجاز البحث من أجل إ    
وخرائط موضوعية دخالھا في قاعدة البيانات الجغرافية ليتم تحليلھا وعرض النتائج على شكل جداول ومخططات وإ
  دناه:كما مبين أ)Arc GIS Desktop 10ستخدام برمجيات (بإ
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ومصدرھا النازحين والمواقع الجغرافية للمدارس عداد الطلبة صة بأا: شملت البيانات الخ جمع البيانات -١
نتائج  اعداد النازحين ومناطق تواجدھم حسبلى ية في محافظة كربالء المقدسة باإلضافة إالمديرية العامة للترب

ارة التخطيط / الجھاز المركزي لإلحصاء كما ومصدرھا وز ٢٠١٤المسح الوطني للنازحين في العراق لسنة 
والحدود االدارية لالقضية والنواحي فيھا ومصدرھا ة  يضا خرائط الحدود االدارية لمحافظة كربالء المقدسشملت أ

 .مديرية التخطيط العمراني في محافظة كربالء المقدسة
مختلفة شملت  وتضمنت بيانات بصيغ) Arc GIS Desktop 10ستخدام برمجيات (: بإ دخال البياناتإ -٢

) Pointنواع نقطي (أ بثالث) Shape File)وبيانات بصيغة ملف شكل (Excelكسل (ملفات جداول بصيغة أ
 ). Polygon) ومساحي (Lineوخطي (

 Arcمكانات التحليلية لصندوق االدوات (واأل)Arc Mapستخدام برنامج (: بإمعالجة البيانات وتحليلھا -٣
toolbox(. 

لتقديم الدعم لمتخذي القرار على شكل خرائط وجداول ومخططات : تشمل اخراج النتائج  عرض النتائج -٤
 النازحين. لتخفيف معاناةوالمنظمات الدولية 

  
  طار النظريإلا
  للطلبة النازحين ھمية التعليموأتعريف النزوح -١

  بحسب وثائق األمم المتحدة بالتھجير الداخلي بأنه: يصطلح عليهالذي و نزوح السكانيمكن تعريف 
اضطرار أو إجبار مجموعة من األشخاص للھرب أو ترك ديارھم أو أماكن إقامتھم المعتادة نتيجة لنزاع مسلح أو  

نتھاكات لحقوق اإلنسان أو كوارث طبيعية أومن صنع اإلنسان، أو لتفادي آثارھذه األوضاع، إحاالت عنف عام أو 
  . [3]لدولةلولم يعبروا الحدود الدولية المعروفة 

في مناطق عديدة مني ھي تدھور الوضع األ ٢٠١٤عداد النازحين في سنة ي أدت إلى زيادة أھم االسباب التان من أ
 .وتداعياتھا ١٠/٦/٢٠١٤بتاريخ  منية في مدينة الموصل بعد األحداث األمن العراق 

كما يجب الوطنية تقع المسئولية الرئيسية في وضع وتطبيق الحلول الجوھرية لمشاكل النازحين على عاتق السلطات 
ت ان ويجب على ھذه السلطاعادة التوطين، المناسبة التي تمكنھم من العودة أو إن توفر للنازحين الظروف عليھا أ

 من بينھان النازحين يمتلكون حقوق كما أندماج النازحين. تبذل قصارى جھدھا في تسھيل إعادة تاھيل وأ
حيث يجب على السلطات الوطنية أن تضمن لالطفال لھم والرعاية الطبية والصحية والحق في التعلم الحماية توفير

  .  [4] ن يحصلوا على تعليم مجاني في المراحل الدراسية االساسيةالنازحين داخليا أ
ساسيا من عناصر حماية نزوح الداخلي ھدفا بذاته وعنصرا أيعتبر ضمان الحصول على التعليم في حاالت ال

لخيص فوائد التعليم ويمكن تالنازحين داخليا كما يوفر التعليم للنازحين مھارات ومعارف منقذة وداعمة للحياة 
  :[5]تي للنازحين باأل

 .عادة عمليات النزوح بيساعد في تقليل التعرض للمشاكل المختلفة التي تصاح  - أ
توفر مياه الشرب وعدم نعدام الخدمات إأو رضية كاأللغام األ المخاطرعن الحماية من ينقل رسالة مباشرة   -  ب
 الصرف الصحي.ظومات نوم
 .قتصادي الناجح في المجتمعيوفر أساسا لسبل كسب العيش واألندماج األجتماعي واأل  -  ت
طفال ستقرار السيما لألإلمن خالل توفير درجة من ا بسبب النزوح جتماعيثير النفسي واألأيقلل من الت  -  ث
 .فعيناوالي
 .يساھم في السالم والمصالحة بتعزيز التفاھم والتسامح  -  ج
 
  نظام التعليم في العراق-٢
  :  [6] من عدة مراحل ھيمجاني ويتكون نظام التعليم في العراق  
 ٥لى إ ٤وتخدم األطفال من عمر   سنتين مدتھاوتكون طفال ألرياض امرحلة التعليم قبل المدرسة (  - أ

 .سنوات
والتعليم  سنة ١١لى إ ٦وتخدم التالميذ من عمر سنوات  ٦ومدة الدراسة فيھا بتدائي إلمرحلة التعليم ا  -  ب

 الزامي في ھذه المرحلة.
 ١٢خدم الطالب من عمر يوسنوات  ٣مرحلة التعليم الثانوي وتنقسم قسمين ھما التعليم المتوسط ومدته   -  ت
والذي ينقسم  سنة ١٧لى إ ١٥عمر ن سنوات وتخدم الطالب م ٣عدادي ومدتھا ومرحلة التعليم األسنة  ١٤لى إ

 بدوره الى نوعين عام ومھني. 
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  زمات ألدارة اإفي  مكانياتهإنظم المعلومات الجغرافية و -٣

نھا كانت تعكس التطور في تكنولوجيا الحاسوب والثورة  فأ ١٩٦٠منذ ظھورنظم المعلومات الجغرافية في عام       
لى إدارة البيانات في بداياتھا وإداة لرسم الخرائط أوقد تطورت نظم المعلومات الجغرافية من  ،في الجغرافية

ن النجاح التجاري لنظم إ،لى علم المعلومات الجغرافيةإتكنولوجيا لحفظ وتحليل المعلومات المكانية ومؤخرا 
ومقبول بشكل كبير، كما انه من  وبشكل متزايد جعله واسع االنتشار ١٩٨٠المعلومات الجغرافية في اوائل عام 

الصعب حاليا ذكر تعريف شامل  لنظم المعلومات الجغرافية ولكنه عَرف من قبل كالكينز وتوملينسون في 
  :  [7]  كما يلي١٩٧٧عام

نھا تقوم بمجموعة واسعة إستخدام مع البيانات الجغرافية حيث لألھو حزمة البرامج المتكاملة والمصممة خصيصا 
لى مجموعة واسعة من العمليات إضافة باإلخراجھا وإسترجاعھا وإنات وتخزينھا ادخال البيإتشمل  من المھام

ن نظم المعلومات الجغرافية تتعامل مع البيانات المكانية والبيانات إالوصفية والتحليلية. ويتضح من التعريف 
  .]٨ [الجدولية (غير المكانية) التي تصف المعالم الجغرافية

جھزة الحاسوب لحفظ كميات ھائلة من البيانات الوصفية مع خرائط أحدث تقنية متبعة باستخدام أنھا بأيضا أعرفت 
رض ال يمكن حفظھا بصورة أمينة على الورق، حيث يتم حفظ البيانات مع الخرائط بطريقة األلمساحات كبيرة من 

دة اساليب وكذلك اجراء معالجات مترابطة مما يسھل على المستخدم عرض البيانات الوصفية مع الخرائط وبع
  .[9]حسابية عليھا الستخراج النتائج بوقت وجھد قليلين واالستفادة منھا في اتخاذ القرارات بالسرعة المناسبة 

بأنه نظام كومبيوتري (Geographic Information System- GIS)نظام المعلومات الجغرافية  كما عّرف     
ويتضمن ھذا .الجغرافية والوصفية ألھداف محددة عرض وإخراج المعلوماتو تحليلو معالجةو إدخالو لجمع

فضائية) والوصفية الصور وال جويةالصوروال خرائطكالإدخال المعلومات الجغرافية ( التعريف مقدرة النظام على
شاشة تحليلھا (تحليل مكاني وإحصائي) وعرضھاعلى و استرجاعھاو معالجتھاوتخزينھا و  الجدولية (المعلومات

 (GIS)الورقية المستوية يقدم تقارير ورسومات بيانية، وبخالف الخريطةو شكل خرائططباعتھا على ب أو والحاس
  .[10]لمعلومات المختلفةاطبقات  العديد من

  
نه وبالتالي فأ والممتلكاترواح إن حصول الكوارث الطبيعية أو التي من صنع األنسان يسبب خسائر كبيرة باأل    
نظم  باستخدام لى كوارث ويمكن تحسين ذلك من خالل رصد المخاطر إ تحول االخطارالعمل على منع  المھممن 

المعرفة لالشخاص المعنيين، وقد اثبتت  نشركفاءة مما يزيد من  ودمج البيانات المتعددة المصادر المتطورة الرصد
ثار الفرص إلدارة المساعدات وتقليل األ تنوعة منتقنيات نظم المعلومات الجغرافية قدرتھا على توفير مجموعة م

خدمات الجھات المختلفة لتقديم من خالل توفير المعلومات الالزمة لزيادة التنسيق بين السلبية الناجمة عن الكوارث 
 . [11] وتوفير الرعاية للسكان الطوارئ

الحلول واتخاذ أفضل القرارات، خاصة ان نظم المعلومات الجغرافية تقدم  إمكانية كبيرة تساعد على إيجاد أنسب     
تكمن أھمية النظام في استيعاب الكم الھائل من و فيما يتعلق بمعالجة وتحليل معلومات مكانية ضخمة ومتنوعة.

الكبيرة في مجال التخطيط المتكامل  اتالمعلومات التي تحتويھا قاعدة البيانات الخاصة به وكذلك في تنفيذ المھم
في وضع الحلول للمشاكل الحيوية والطارئة  لقرار الصائب والمتطور والسريع الذي يساھما والشامل ، وصناعة

وكذلك بالمرونة فياجراء مختلف خطوات ه تكامل في اداء وظائفالب أمام أصحاب القرار. كما وان النظام يتصف
ويمكن توضيح .يق فيما بينھاللمعطيات والتنس جيدالعداد االوھذا يحتاج الى  همن معطيات التعامل مع الكم الھائل

  :  [12]ياتيالجغرافية بما  اھمية مزايا نظام المعلومات
  
  (Reduce Cost).ة   تخفيض الكلف -١
 .) ProductivityIncrease(زيادة اإلنتاجية -٢
 Information.(Improve Timeliness ofت   (سھولة استثمار المعلوما -٣
 .) Improved Information Flow( سھولة دفق المعلومات -٤
 نظم أن وخارجھا،كما معينة منظمة داخل المعلومات تدفقستمرار أل جيدة أداة الجغرافية المعلومات نظم تُعد

 مع العالقاتبناء و الميدانيين، الشركاء مع والتفاعل البشرية، الموارد إدارة القدرة على لھا الجغرافية المعلومات
 اإلنساني المجال جوانب بعض تغيير إلى الحديثة التقنيات تؤديكما   .األخرى المجاالت من المستفيدين،والعديد

 سيؤدي جتماعياإل التواصل وسائط الجغرافية المعلومات نظم من مزيًجا ثمة أن فيه ومماالشك. كبيرة بصورة
ة، كما تجعل نظم المعقد الطارئة الحاالت في االحتياجات تقييم فيھا يتم التي تحديدوتقليل المرحلة إلى كبيرة بصورة

  .[13]على نطاق أوسع ومتوفراً المعلومات الجغرافية الحصول على المعلومات أرخص 
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صف تخصص للنازحين اضافة الى المدارس الثمان الحالية  ١٢بسعة مدرسة  ١٨حاجة المحافظة الى  -٨
 الستيعاب الطلبة النازحين بشكل كامل دون التاثير على مدارس المحافظة.
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