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المعلومة المكانية ودورها في األزمات 
داعشال يخفى على أحد ما تعرض له العراق من هجمة شرسة و عدوان همجي من تنظيم 

.  اإلرهابي الذي تسبب بحجم هائل من الدمار في المساكن والمباني والمنشآت الحيوية

فين فضال عن االعداد الكبيرة من الضحايا األبرياء المدنيين من النساء واألطفال والمستضع

الذين أعدمهم أو أستولى على ممتلكاتهم وصادرها، وأسفر عنه نزوح أفواج كبيرة من 

.السكان خوفاً من بطشه وأجرامه

فلم تكن محاربته وطرده من األراضي التي احتلها باألمر الهين، حيث خلفت العمليات 

رة الحربية للقضاء عليه تضحيات جسيمة في األرواح والممتلكات تمثلت في أضرار كبي

.في جميع القطاعات يصعب حصرها وتقييمها بالوسائل اإلحصائية التقليدية

على سبيل المثال، الدمار الكبير الذي لحق في الدور السكنية للمواطنين، وتعذر العمل

فما كان . اإلحصائي لتوفير المؤشرات الالزمة إلعادة األعمار والبناء وذلك ألسباب أمنية 

للجهاز المركزي لإلحصاء إال أن يستعين بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية لحصر 

المستوطنات البشرية األضرار وتقييمها باستخدام صور فضائية حديثة زودتنا بها منظمة 

UN-HABITAT



المحافظات المتضررة جراء

يةالعمليات االرهابية والحرب

محافظة نينوى

محافظة االنبار

محافظة صالح الدين

محافظة كركوك

محافظة ديالى

محافظة بغداد

محافظة بابل

 عدد الوحدات االدارية المشمولة

ناحية89

 عدد المحالت السكنية المشمولة

محلة سكنية1544



في المنطقة الحضريةآليـة العمـل

2010على الصور الفضائية ( 2010،2009) لسنة ( دار ،عمارة)تسقيط البيانات المكانية للمباني السكنية * 

لتحديث طبقة المباني السكنية2014و2010المقارنة بين الصور الفضائية * 

لتحديد المباني السكنية المتضررة ( 2017و2014) المقارنة بين الصورالفضائية * 

(ضرر كلي ، ضرر جزئي) تصنيف األضرار الى * 

ً  SHAPE FILEعمل  *  لتحديد المناطق المتضررة كلياً والمناطق المتضررة جزئيا

ARC GISحساب مساحة المباني السكنية المتضررة باستخدام برنامج * 

ن خالل عتبارعدد الطوابق لكل مبنى محساب مساحة البناء بالمتر المربع لكل مبنى متضرر مع األخذ بنظر اال* 

:المعادلة التالية 

(مساحة البناء =  عدد الطوابق  Xمساحة المبنى حسب الصور الفضائية ) 



منطقة الدراسة

113محلة / حي الملعب / ناحية مركز قضاء الرمادي / قضاء الرمادي / محافظة االنبار

متطلبات العمل

ة البيانات المكانية للمباني السكنية لسن•

2009-2010

2017،2014،2010صور فضائية لسنة •

عالية الدقة

المخرجات 

ياً أو اعداد ومساحات األبنية السكنية المتضررة كل

او جزئياً للمدن التي تعرضت لألعمال االرهابية

الحربية



تسقيط البيانات المكانية 

للمباني السكنية

2009لسنة ( دار ، عمارة)

2010على الصور الفضائية 



لتحديث المباني السكنية2014و2010المقارنة بين صور فضائية 



لتحديد المباني المتضررة( 20142017) المقارنة بين الصورالفضائية 



تصنننننننيف األضننننننرار للمبنننننناني السننننننكنية

فقنط عنندما يكنون % ( 100) ضرر كلي 

ق المبننى السنكني مهندم بالكامنل او محتنر

مننل بالكامننل او سننقوط سننقف المبنننى بالكا

او سقوط اجزاء من سنقف المبننى حسنب

.الصنننننننننننننننننننننننننننننورة الفضنننننننننننننننننننننننننننننائية

يؤشنننننر فقنننننط % ( 40) ضنننننرر جزئننننني 

للمبنننناني المجنننناورة والمحيطننننة بننننالمبنى 

 ً .المتضرر ضرراً كليا

الضرر الكلي                        

الضرر الجزئي                       



تصنيف األضرار للمباني السكنية

2017بعد الضرر  2014قبل الضرر 



لتحديد shape fileعمل 

ررة المباني السكنية المتض

ً كلياً و المتضررة جزئي ا



حساب مساحة البناء باعتماد عدد الطوابق لكل مبنى و من خالل المعادلة

(مساحة البناء =  عدد الطوابق  xمساحة المبنى حسب الصور الفضائية  ) 













د المنصة الجغرافية العادة االعمار وتعزيز القدرة على الصمو

.ذ المشاريعبعة تنفيمساعدة المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين ومتخذي القرار على متا-1

. خطيطيةمعايير التتوفر المنصة قاعدة بيانات مكانية تسهل عملية اتخاذ القرارات وفق ال2-

خالل نترنت منتمكين متخذي القرار من االستعالم عن حالة المشروع عن طريق شبكة اال-3

.  الدخول الى المنصة وفق صالحيات محددة

.  حافظةتسهل على المستخدمين اصدار تقارير عن المشاريع على مستوى قطاع او م-4

.  امكانيه تحديث البيانات بشكل مستمر-5

..   االحصائيةتوفر قاعدة البيانات الجغرافية امكانية اجراء التحليالت المكانية و-6



د المنصة الجغرافية العادة االعمار وتعزيز القدرة على الصمو

مشاريع برنامج 

االستثمار الحكومي                   



المشاريع المتلكئه لقطاع

وى البناء والتشيد على مست

محافظة كركوك

د المنصة الجغرافية العادة االعمار وتعزيز القدرة على الصمو



ية مشاريع قطاع الترب

اق                   والتعليم في العر

د المنصة الجغرافية العادة االعمار وتعزيز القدرة على الصمو



د المنصة الجغرافية العادة االعمار وتعزيز القدرة على الصمو



شكرا ألصغائكم                   


