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 لخصلما

مراكز الشرطة في مدينة الديوانية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية هدفت الدراسة الى تقييم الكفاءة المكانية والوظيفية ل

(GIS)  التعامل مع الكم الهائل من البيانات لما تتصف به من خصائص تكامل المعلومات وتحليل الوسيلة الرئيسة في كونها

فضال عن االعتماد على األسلوب التطبيقي المتمثل بتقنية نظم نتائجها، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي 

للمؤسسات األمنية في المدينة ة، اتضح من الدراسة ان التوزيع المكاني المعلومات الجغرافية في استخراج نطاقاتها الخدمي

يعاني من الخلل في جانب الكفاءة المكانية، فقد أظهرت الدراسة وجود عدم توازن بين اعداد المؤسسات األمنية واعداد السكان 

باستخدام أداة الحرم (، Spatial Analysis)من خالل نتائج التحليل المكاني بحسب االحياء السكنية، وكشفت الدراسة 

( هكتارا، أي ما يعادل نسبة 4183مساحة )( ان نطاقات الخدمة المثالية لمراكز الشرطة شغلت BUFFER)المكاني

( لم تشغل بنطاقاتها األمنية، كما كشفت الدراسة من خالل %10,7( من اجمالي مساحة المدينة وان ما نسبة)89,3%)

ً سكنياً 27ان عدد االحياء السكنية المخدومة بلغت) (Network Analysisرع )االعتماد على شبكة الشوا (حيا

(نسمة أي ما يعادل 233,365بلغ) ( من اجمالي احياء المدينة وان عدد السكان المخدومين بنطاقات التغطية%42,2بنسبة)

ارات الشرطة لمركز الحادث مما ( من اجمالي سكان المدينة ويعد هذا مؤشراً سلبياً على صعوبة وصول سي%53,5نسبة)

ان مؤشرات الكفاءة الوظيفية لمراكز الشرطة قد تباينت فيما بينها فمنها سبب فراغاً امنياً في تلك المناطق، وكشفت الدراسة 

وزيع قد كانت نتائجها اقل من المعيار ومنها ما يفوق المعيار أو يتساوى معه، مما يتطلب من الجهات المسؤولة إعادة النظر بت

  السكان لتلك المراكز لتوفيرها في جميع احياء المدينة واالستفادة منها بكفاءة وظيفية عالية.   

 مقدمة ال

 ترتفع  اعدادمنها اذ  الحضريةالبشرية والسيما  المجتمعات في ة مصدر قلقاإلجرامي الجرائم المرتكبة والحوادثتعد      

الذي النشاطات البشرية من قبل ساكنيها وومزاولة مختلف  بب الكثافة السكانية العاليةبس ائم في المدن الى أعلى مستويتاهاالجر

رادعة لتلك النشاطات ال الحلولوضع على أصحاب القرار األمني  مما يحتم  عملية ارتكاب المخالفات القانونيةمن يسهل 

والقاء  رتكاب الجرائم واألفعال المسيئة للمجتمعمنع ا تنصب مهمتها فيالمدينة  في انشاء  مراكز شرطة من خالل االجرامية 

درجة و تحقيق  خلق بيئة امنية مستقرة ، أجل اكم المختصة من حللم قانون وتقديمهم المخالفين لل األشخاص القبض على 

أهمية من تك   باألمن واألمان همشعورالتي تقدمها مراكز الشرطة من خالل  اتالخدممستوى عن سكان المدينة عالية ل رضا

كأداة تحليلية ذات فعالية عالية سواء للمخططين او متخذي القرار  (GIS)نظم المعلومات الجغرافيةالتقنيات الحديثة المتمثلة ب

بشكل كبير في تقليل التكلفة ويحقق السرعة يسهم  ، أي ان استخدام نظم المعلومات الجغرافيةوالمسؤولين عن االدارة األمنية

فضال عن المساندة  والتنبؤ المستقبلي لها وابعادها المكانيةالمشكالت االمنية لمواجهة  التخطيطي لقرارواالحاطة في اتخاذ ا

لذلك  وتجنباً ألي فشل في احتواء االحداث، وبجودة عالية تقلل من الهدر بالجهد واألموال رعفي انجاز الخطط بوتيرة اس

توزيع مراكز الشرطة بصورة متوازنة وبما يتناسب مع حجم السكان  يتطلب من الجهات المسؤولة في المدينة إعادة النظرفي

 وكثافتهم من اجل االستفادة من هذه الخدمة بكفاءة مكانية ووظيفية تخدم المدينة وتحقق االمن المستدام في المستقبل.  

 دراسةمشكلة ال

 تتمثل مشكلة الدراسة بالتساؤالت ااْلتية: 

الديوانية؟ وهل يوجد نوع من التوازن المكاني بين مؤسساتها األمنية الشرطة في مدينة  مراكزما واقع التوزيع المكاني ل -1

 .هال الذي يحقق الفائدة الكاملة منبالشكظيفية الومكانية وال وحجم السكان وفقاً لمعايير الكفاءة
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باالعتماد على المعايير يمكن لتقنيات نظم المعلومات الجغرافية قياس كفاءة مراكز الشرطة في مدينة الديوانية  هل -2

 التخطيطية المحلية المعتمدة في الدراسة.

  فرضية الدراسة

تماس الديوانية كون هذه المؤسسات ذات مهما في عمل مراكز الشرطة في مدينة  معياراً الوظيفية المكانية وتعد الكفاءة 

 :ييأتيمكن صياغة فرضية الدراسة بما  ونشاطاتهم، وعليه المباشر بحياة السكان

 .بشكل غير متوازن مع الحجم السكاني على مستوزى االحياء السكنية الديوانيةمراكز الشرطة في مدينة تتوزع  -1

الحلول  ، اال انه يمكن تشخيص هذا الخلل وإيجادفي المدينةمراكز الشرطة و والسكان وتوزيعهم داعداال يوجد توافق ما بين  -2

 .(ARC.GI 10.8) بنظم المعلومات الجغرافيةثلة المتم التقنيات الحديثةله عن طريق استخدام 

 اهداف الدراسة

وتحديد أسباب تباينها بين احياء المدينة، تهدف الدراسة الى تقييم واقع التوزيع المكاني لمراكز الشرطة في مدينة الديوانية  

( باستعمال تقنيات نظم المعلومات مساحة -منتسبين -وبيان كفاءتها الوظيفية وفقاً للمعايير والمؤشرات التخطيطية )ضباط 

 . (GIS)الجغرافية

 همية الدراسةأ

 ن اهمية هذه الدراسة الى ما يلي:تكم

 وسعلزيادة السكانية والت لتطويرها نظراً  سبلالحاجة الى وجود دراسة تفصيلية للتوزيع المكاني لمراكز الشرطة و -1

 الديوانية.العمراني في مدينة 

جديدة يمكن االعتماد عليها من قبل المختصين واصحاب جغرافية معلومات دراسة في توفير قاعدة ال هم هذهيمكن ان تس -2

 القرار في حل المشكالت التي تواجه المدينة في الحاضر والمستقبل.

 منهج الدراسة 

ينة الديوانية من اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في الكشف عن واقع التوزيع المكاني لمراكز الشرطة في مد

اجل معرفة وأدراك صورة التوزيع وأسباب تبايناته، وإلكمال متطلبات الدراسة فقد تم جمع البيانات والمعلومات المتعلقة 

واجراء المقابالت الشخصية والزيارات االستطالعية، كما استعانت الدراسة بالمؤسسات األمنية من خالل الدراسة الميدانية 

( في ادخال وتخزين ومعالجة وادارة وتحليل البيانات الكمية والمكانية وانتاج الخرائط GISومات الجغرافية )تقنية نظم المعلب

، إذ إن برمجيات نظم المعلومات زيع المكاني لمراكز الشرطةوالحصول على نتائج دقيقة، للوصول الى مدى كفاءة التو

 Spatialانيات وأدوات جيدة في مجال تحليل البيانات المكانية ( يمتلك إمكArc Gis 10.8الجغرافية وال سيَما برنامج )

Analysis Tools) )حقيق فضال عن المرونة في التعامل مع قواعد البيانات وإدارتها وأساليب العرض الكارتوكرافي، بغية ت

 ن الخدمة في المدينة.مما أعطى دقة في تحديد النتائج وتوضيح مدى التباين وتقدير الحاجة م األهداف الرئيسة للدراسة
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 حدود منطقة الدراسة  

      ً بمدينة الديوانية التي تعد المركز اإلداري لمحافظة القادسية الواقعة في وسط العراق  تمثلت حدود منطقة الدراسة مكانيا

(ْ 31،"56(ْ شرقا ودائرتي عرض )44،"59(ْ و)44,52ضمن منطقة السهل الرسوبي عند تقاطع خطي طول )"

(ْ شماال،  يحدها من جهة الشمال والشمال الغربي ناحية الدغارة والسنية، ومن جهة الجنوب والجنوب الغربي 32،"20و)

( 436270) 2021ناحية السدير والشافعية، ومن جهة الشرق قضاء عفك ، بلغ عدد سكان المدينة حسب تقديرات السكان لعام 

ً سكنياً، خريطة )64نسمة توزعوا على ) هكتاراً، بلغت مساحة  (18315)اما مساحة المدينة الكلية فقد بلغت (، 1( حيا

 .هكتاراً (4685المنطقة الحضرية منها)

 ( موقع منطقة الدراسة من العراق ومن محافظة القادسية1خريطة )
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 واقع التوزيع الجغرافي لمراكز الشرطة في مدينة الديوانية أوالً:

( مراكز ذات نطاق 10بواقع ) (2والخريطة) (1الجدول)( مركز شرطة، ينظر 18بلغ عدد مراكز الشرطة في المدينة  )

( من إجمالي مراكز الشرطة في المحافظة %55) يبلغ بواقع نسبي ( مراكز ذات نطاق خدمة إقليمي 8خدمة محلي، و)

 ة تدير هذه المراكز وتتبعط( أقسام للشر3( مركز شرطة،  ترتبط  مراكز الشرطة في المدينة إدارياً بـــ)33البالغ عددها )

( أقسام للشرطة تضم مراكز وشعب 4تحتوي المدينة أيضا على )رطة محافظة الديوانية والمنشآت، كما بمديرية ش

التحقيق في بعض الجرائم منها الجرائم الغامضة غير هو تخّصصية بمستوى مركز شرطة إدارياً ومهمة هذه المراكز 

والتي تقع من  (والسطو المسلح والخطف وسرقة السيارات السرقة باإلكراه )قطع الطرق(مد وكجرائم القتل الع)المكتشفة 

ضمن اختصاص قسم مكافحة اإلجرام في المدينة أو التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل بعض الفئات العمرية المحددة كما 

مركز شرطة األحداث بالدعاوى  يختص إذسنة(،  18هو الحال في فئة األحداث غير البالغين السن القانوني )أقل من 

المسجلة والحوادث التي ترتكب من قبل هذه الفئة العمرية، تمتاز هذه األقسام بكونها ذات نطاق خدمة إقليمي ال يغّطي 

 ألقسامالمدينة فحسب بل يشمل أقضية ونواحي المحافظة عن طريق بعض الشعب والمكاتب المرتبطة إدارياً بتلك ا

 2021لعام واإلقليمي كز الشرطة في مدينة الديوانية ذات النطاق المحلي ( مرا1جدول )

        . 

 

 

               

عدد السكان  )األحياء )المخدومة( مركز الشرطة

 المخدومين

المساحة المخدومة 

 بالهكتار

الكوادر 

 البشرية العاملة

 الديوانية

 

 11916 الفاضلية–الجديدة  -السراي

 

89,267 72 

 

 -الثةالعروبة الث -العروبة الثانية -األولىالعروبة  الجمهوري

الجمهوري -الجمهوري الشرقي -المتقاعدين

 الزراعيين -الجمعية-الحوراء-الضباط -الغربي

77745 483,564 84 

الفرات الحضارة الصدر األولى الصدر الثانية  )ع(الحسين

 السالم

65923 563,162 53 
 

-عدالةال–الزعيم -العصري-الكرامة-الوحدة الوحدة

 زين العابدين -األنصار-االبرار-االستقامة

86552 288,755 41 

-الوفاء -الشهداء-األسكان القديم-النهضة-التأميم النهضة

 الجنوب -التضامن-االنتفاضة

43249 493,296 51 
 

 226,47 14886 يمجمع الديوانية السكن-الزيتون-الثقلين-الزهراء اإلسكان
 

56 

 62 288,45 25553 الشرطة -العراق-لفجر الجديدا-الصدر الثالثة التحدي

-4+3+2+1الحكيم  -التراث-صوب الشامية الزوراء

 األساتذة -الثقافي

29844 699,708 75 

الحي -الكرار-الخضراء-رمضان -الجزائر الجزائر

 الجامعة -الصناعي المعلمين

30798 917,393 61 

 مركز الصادق

 )ع(

 -الغدير-ميراأل-الصادق الثاني-الصادق األول

 شهيد المحراب-اعدادية الزراعة-الموظفين

 مصانع النسيج والمطاط

49018 610,453 53 
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 . 2021( مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، شعبة المالك واإلحصاء اإلداري، بيانات غير منشورة، 2( الدراسة الميدانية )1)

 . 2021، بيانات غير منشورة، القادسيةمديرية إحصاء محافظة ( 3)     

 ( مراكز شرطة مدينة الديوانية ذات النطاق المحلي واإلقليمي2خريطة )                

 

 (.GIS 10.8Arcبرنامج )   -2الدراسة الميدانية  - 1المصدر: الباحث باالعتماد على:

 4685,999 436270 سكني  حي 64 المستشفى

 

45 

محافظة القادسية، فئة  محافظة القادسية األحداث

 األحداث

815300 

 

51 

شعبة مكافحة اجرام 

 البلدة

+ سكان  374842 51

 69760ية الدغارة ناح

 +مساحة3043.417

 27900ناحية الدغارة 

18 

شعبة مكافحة الجانب 

 الصغير

+ ناحية 61428 13

+  49102السنية 

ناحية الشافعية 

54202 

 

 + ناحية السنية1642,582

 +ناحية الشافعية40140

61200 

21 

شعبة سرقة 

 السيارات

 1393633 محافظة القادسية

 

815300 11 

 1393633 حافظة القادسيةم شعبة الخطف

 

815300 11 

شعبة مخدرات 

 الديوانية

64 436270 999’4685 10 

مركز شرطة األسرة 

 والطفل

64 436270 

 

999’4685 63 
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 الشرطة    المكانية لمراكزالكفاءة تقييم  ثانياً:

 تقييم مراكز الشرطة باالعتماد على معيار المسافة المقطوعة )الحرم المكاني( -1

من األمور المهمة التي ينبغي التركيز عليها في توقيع الخدمات ومنها خدمات مراكز الشرطة في المدن هو كيفية إيصال      

طلوب، ، وهذه العناصر الثالث إذا ما تم تطبيقها بالشكل المالخدمة األمنية للسكان بأقل جهد وأقصر وقت وأقّل كلفة ممكنة

، وتحقيق أكبر قدر ممكن من األهداف التي وجدت من األمنية الوظيفية لتوقيع الخدماتوالمكانية يمكن تحقيق مفهوم الكفاءة 

الجميع وضمن مناطق أجلها والوصول إلى أعلى درجات الرضا للسكان عن الخدمة الموّجهة إليهم، حتى تصبح في متناول 

، لذا ينبغي أن تكون مراكز الشرطة قريبة من المعيار التخطيطي لمعرفة (1)سكناهم ودون أّي معاناة في الحصول عليها

ط الذي يختار الموقع األقرب لسهولة الوصول إليها  .(2)الكفاءة المكانية لكل مركز، وهذا يقع على عاتق الُمخّط 

المتوفرة  Buffer)الوظيفية لكل مركز من مراكز شرطة المدينة باستخدام أداة الحرم المكاني ) يمكن تحليل نطاق الخدمة     

(، وهو عبارة عن نطاق مساحي يصمم وفق شرط أو مجموعة شروط Arc Gis10.8نظم المعلومات الجغرافية ) بيئةفي 

، أي عند تطبيق معيار المسافة المقطوعة (3)مكانية محددة ال يمكن تجاوزها، ويعتمد في تحديده على القياسات الجيومترية

البد من رسم المسافة المحددة التي تمثل حدود نطاق الخدمة وصوال الى أبعد نقطة تأخذ بنظر االعتبار وظيفة النطاق أو 

ا الحرم المكاني، ومن خالل رسم الخريطة التي تحتوي على نطاقات حول كل مركز شرطة؛ بهدف معرفة األحياء التي شملته

الخدمة عن األحياء الواقعة خارجها، فضال عن إمكانية التعرف على األحياء السكنية التي بها حاجة إلى توقيع مراكز شرطة 

جديدة لتغطية المدينة بهذه الخدمة بشكل كامل ومتوازن، مما يسهم في تحقيق المالءمة المكانية والكفاءة الوظيفية للخدمة 

شهد األمني في المدينة؛ ولذا قد تم تحديد نطاق الخدمة لكل مركز شرطة في المدينة من وانعكاسها بشكل إيجابي على الم

م(، باالعتماد على المسافة المقطوعة 1600طريق رسم دائرة تحيط بالظاهرة من النواحي جميعها، يبلغ نصف قطرها )

 (.2وضحة في الجدول )التخطيطية المحلية، وكما م ()للوصول إلى مركز الشرطة والتي حددتها المعايير

( أن نطاقات التغطية المثالية لمراكز شرطة المدينة قد تداخلت فيما بينها 3)يتضح لنا من التحليل البصري للخريطة      

الكبير بين بشكل كبير، وهذا يعود لسعة مساحة نطاقات التغطية لمراكز الشرطة وصغر مساحة المدينة، فقد شملت التداخل 

تقنية  تقدمه الم ظراً الصادق(، ون مركز اإلمام-اإلسكان()النهضة-الوحدة()النهضة-الزوراء()الديوانية-ائرمراكزشرطة )الجز

حساب مساحات نطاقات الخدمة، على الرغم من تداخل تلك المساحات فيما بينها، والتي يمكن نظم المعلومات الجغرافية في 

هكتارا(، أي ما يعادل  4183نطاقات الخدمة في المدينة شغلت مساحة )دمجها وجعلها نطاقًا واحدًا، فإن الحدود المثالية ل

وذلك لضمان الجودة العالية في األداء والشمولية لكل ( من إجمالي مساحة المدينة، وهذا يعد مؤشًرا إيجابيًا %89,3نسبة )

التي حققتها تلك النطاقات، إال أنّه ال يمنع وعلى الرغم من النسبة الكبيرة للتغطية  األفراد الذين تستهدفهم الخدمة دون استثناء،

من وجود أحياء سكنية غير مخدومة تقع خارج حدود النطاقات الوظيفية لمراكز الشرطة مّما يُعدّ مؤشًرا سلبيًا على الوضع 

احة ( من إجمالي مس%10,7هكتاًرا(، أي ما يعادل نسبة ) 502األمني في المدينة، فقد بلغت المساحة غير المخدومة )

المدينة، تمثلت بأجزاء من أحياء)الزيتون، والثقلين، ومصنعي النسيج والمطاط، ومجمع الديوانية السكني، وشهيد المحراب( 

فضال عن األحياء الواقعة في أقصى غرب المدينة المتمثلة بأحياء )األساتذة، الثقافي، الجامعة، الحي الصناعي، الكرار، 

كيم، رمضان، الخضراء(؛ وعليه ينبغي إنشاء مراكز شرطة جديدة في المناطق غير أجزاء كبيرة من حي الفرات، الح

المخدومة لتأمين وصول الخدمة إليها بشكل كامل، للحؤول دون ترك المساحات واألحياء السكنية خارج نطاقات الخدمة 

 ة أمن المدينة.األمنية التي من الممكن أن تُستغَل وتكون بؤراً للنشاطات اإلجرامية وأثرها في زعزع
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 ( المعايير التخطيطية لمراكز الشرطة في العراق2جدول )                     

 

 

 

 

 

 .97، الباب الرابع، ص2018، معايير اإلسكان الحضري والريفي في العراق وزارة اإلسكان واالعمار والبلديات  ــ1المصدر:   

 .2021قياسات، بيانات غير منشورة،وزارة الداخلية، وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مديرية الهياكل وال  ــ2

  2021( نطاقات الخدمة الوظيفية لمراكز شرطة مدينة الديوانية لعام 3يطة ) خر

 

 المصدر: الباحث باالعتماد على:

 (ARC.GIS 10.8برنامج ) -1 

 .96، الباب الرابع، ص2018وزارة اإلسكان واإلعمار والبلديات واألشغال العامة، معايير اإلسكان الحضري والريفي في العراق  -2

 المعيار اسم المؤشر

 م 1600 نطاق تأثير الخدمة

 2م 1800نسمة / 50000 سكان/مساحة المركز

 مركز 1نسمة/ 50000 سكان/مركز شرطة

 ضابط/مركز شرطة14 ضابط/مركز شرطة

 شرطي/مركز شرطة136 ةشرطي/مركز شرط
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 ( في مدينة الديوانيةNetwork Analysisمراكز الشرطة باالعتماد على تحليل شبكة الشوارع ) تقييم -2

تعد عملية التخطيط لشبكات الشوارع في أي مدينة من األمور المهمة التي ينبغي أن يكون الهدف من ورائها ربط جميع      

الت والحوادث المرورية، فضال عن تقليل كلف استعماالت األرض الحضرية بشبكة الشوارع، من أجل تقليل زمن الرح

التشغيل، واالزدحامات المرورية في الشوارع وتنظيم حركة المرور، وتقليل الزمن المستغرق الستجابة خدمات الطوارئ 

، وذلك ال يتحقق إال من خالل وجود شبكة شوارع (4)المتمثلة بدوريات الشرطة وسيارات الدفاع المدني واإلسعاف الفوري

( من األنظمة الحديثة والرائدة في مجال GISفوءة تغطي الحيز المساحي للمدينة. وتعد بيئة نظم المعلومات الجغرافية )ك

( Service Areaتطوير مقاييس التزود بالخدمات العامة ومن ضمنها الخدمات األمنية عن طريق تحليل نطاق الخدمة )

لمسافة المقطوعة، وسرعة السيارة، وهي ضمن قائمة تحليل الشبكات وفق معيار الزمن المستغرق، واضمن محلل الشبكة 

(، وتُعرف منطقة الخدمة بأنها المساحة العمرانية التي تحتوي على Network Analysisفي نظم المعلومات الجغرافية )

الخدمة ونقاط الحوادث جميع الشوارع التي يمكن الوصول إليها ضمن نطاق الخدمة حسب الزمن أو المسافة المعينة بين موقع 

، وتُعدّ مرحلة بناء الشبكة ذات أهمية كبيرة في عملية التحليل الشبكي بدًءا (5)الطارئة االفتراضية التي تستدعي التدخل األمني

ناءها، والمتمثلة بأطوال الشوارع ومعدل السرعة من وضع اسم الشبكة، وإنشاء الحقول، واختيار الطبقات التي ستدخل في ب

 للسير وطوبوغرافيةالواحد واالتجاهين ومدى كفاءتها وصالحيتها  وتحديد اتجاه السير في الشوارع ذات االتجاهحة عليها المتا

البيانات  جمع؛لذا فقد تم (6)وهندسة إنشائها، فضال عن بعض الظواهر األخرى كاإلشارات المرورية الشوارع واتساعها

( للشبكة، وإنشاء جداول خاصة Topologyجراء عملية التصحيح الهندسي )وإالخاصة بشبكة الشوارع والحركة المرورية 

 (3وكما موضح في الجدول ) )**(والوقت المستغرق للوصول تجاه الشارع، ومعدل سرعة العجالتبا

 2021( أهم حقول البيانات المستخدمة في تحليل شبكات الشوارع بمدينة الديوانية 3جدول )

 كم/ساعة 60سرعة على الشارع بمعدل يحمل هذ الحقل ال السرعة 1

 يحمل هذا الحقل طول كل شارع بالمتر أو الكيلومتر المسافة 2

 يحمل هذا الحقل الوقت المستغرق لعبور الشارع الوقت 3

 يحمل هذا الحقل اتجاهات الشوارع هل باتجاه واحد أم اتجاهين االتجاه 4

 (ARC.GIS 10.8برنامج ) -1المصدر: الباحث باالعتماد على:            

، باالعتماد على أوقات Service Area)وعند إجراء التحليل على شبكة الشوارع في مدينة الديوانية باستخدام األداة )      

( أن عدد األحياء 4، يتضح لنا من الخريطة )()( دقيقة13، 10، 7، 5، 3االستجابة المختلفة لدوريات الشرطة وهي )

( من إجمالي عدد األحياء السكنية في المدينة، وبلغ %42,2( حيًّا سكنيًا، أي ما يعادل نسبة )27مة بلغت )السكنية المخدو

( من اجمالي سكان المدينة ، اما االحياء السكنية التي تقع خارج %53,5( نسمة، بنسبة )233365عدد سكانها المخدومين )

( من اجمالي عدد االحياء السكنية، %57,8نياً، أي ما يعادل نسبة )( حياً سك37نطاق التغطية لشبكة الشوارع فقد بلغت )

( من اجمالي سكان المدينة، أي ما يقارب %46,5( نسمة، بنسبة )202,905وبلغ عدد سكان المدينة غير المخدومين )

لخدمية وان سبب نصف سكان المدينة غير مخدومين بهذه الخدمة، وهذا مؤشراً سلبياً على مالءمة مواقع هذه المؤسسات ا

( من اجمالي %60ذلك يعود الى تهرء اغلب شوارع المدينة ورداءتها، فقد اتضح من خالل الدراسة الميدانية ان ما نسبة )

شبكة الشوارع تعاني من انخفاض حدود سرعتها مما اثر سلباَ على سهولة الوصول لألحياء السكنية المرتبطة بها، وهذا ال 

ئ فحسب، وانما يتعدى ذلك ليشمل جميع الخدمات العامة في المدينة. يمكن توزيع نطاقات الخدمة يقتصر على خدمات الطوار

 بحسب زمن االستجابة إلى ما يأتي:
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( من إجمالي مساحة التغطية لشبكة الشوارع %14,3( هكتاراً، أي بنسبة )342,09)نطاق ثالث دقائق(: يغطي مساحة ) -1

 تاراً.( هك2399,98في المدينة البالغة )

( من إجمالي مساحة التغطية لشبكة الشوارع %16,1( هكتاراً، أي بنسبة )387,18)نطاق خمس دقائق(: يغطي مساحة ) -2

 في المدينة.

( من إجمالي مساحة التغطية لشبكة الشوارع %20,5( هكتاراً، أي بنسبة )492,56)نطاق سبع دقائق(: يغطي مساحة ) -3

 في المدينة.

( من إجمالي مساحة التغطية لشبكة شوارع %21,4( هكتاًرا، أي بنسبة )514,11ائق(: يغطي مساحة ))نطاق عشر دق -4

 المدينة.

( من إجمالي مساحة التغطية لشبكة %27,7( هكتاًرا، أي بنسبة )664,04)نطاق ثالث عشرة دقيقة(: يغطي مساحة ) -5

 الشوارع في المدينة.

ز شرطة الديوانية تبعا لشبكة الشوارع محسوبة بالدقائق( التغطية المكانية لمراك4خريطة )    

 

 (Arc Gis 10.8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على برنامج )

تبعا لشبكة ( نجد أن أغلب نطاقات التغطية األمنية وزمن االستجابة لمراكز الشرطة 4وعند الرجوع لمعطيات الخريطة )     

ياء التي تقع شمال وشرق المدينة، ويعود ذلك إلى ترّكز أغلب مراكز الشرطة في تلك تركزت في األحالشوارع في المدينة، 

ألّن أغلبها من األحياء الحديثة النشأة  عن سعة شبكة شوارعها واستقامتها ( مراكز شرطة، فضال6األحياء، والتي بلغت )

، الشرطة(، في حين يد المحراب، الغدير، الجنوب، شهكأحياء )الزيتون، الثقلين، مجمع الديوانية السكني، األمير، الموظفين

نجد أن األحياء السكنية الواقعة في وسط المدينة وغربها السيما أحياء المدينة القديمة )المنطقة المركزية( قد خرجت عن 
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حياء، نطاق التغطية المثالية؛ بسبب كثرة التقاطعات واالزدحامات المرورية، وانخفاض سرعة عجالت الشرطة في هذه األ

الوظيفية لتلك المراكز المكانية و الكفاءة رغم وجود مركز شرطة واحد )مركز شرطة الديوانية( ضمنها؛ مّما أثّر على مستوى

الجهات الحكومية بإعادة تأهيل وبناء شبكة شوارع جديدة، تمتد لتشمل جميع لدن في المدينة، وهذا يتطلب وقفة جادّة من 

فضال عن إضافة مراكز  الخدمات المجتمعية بكفاءة عالية وفي مقدمتها الخدمات األمنية وصول أحياء المدينة؛ لضمان سهولة

مديرية شرطة الديوانية والمنشآت في المناطق المحرومة؛ لتغطية مساحات واسعة منها أمنيا؛ لغرض لدن شرطة جديدة من 

 إدامة الزخم األمني ومن ثَمَّ المحافظة على االستقرار األمني للمدينة؛ سعياً منها لخلق بيئة أمنية مستدامة. 

 ة تقييم الكفاءة الوظيفية لمراكز الشرطة في مدينة الديوانيثالثاً: 

يمكن تعريف الكفاءة الوظيفية بمدى قدرة المؤسسة الخدمية على أداء الوظيفة المسندة إليها بحيث تجعل الفرد يشعر بالرضا    

عن الخدمات المقدمة أليه وكلما كانت المؤسسة الخدمية ذات كفاءة وظيفية عالية ازداد الطلب عليها وتشتمل على صالحية 

متها لإلضاءة والتهوية وحصة الفرد من المساحة وعدد العاملين فيها وعدد وحداتها واالعتبارات البناية لالستعمال ومدى مالء

 يمكن تقييمها من خالل تطبيق مجموعة من المعايير التخطيطية المحلية المعتمدة وعلى النحو االتي  و، التصميمية األخرى

 مركز شرطة:/50000معيار عدد السكان  -1

نسمة( من السكان  50000لتخطيطية المحلية معياًرا يقضي بموجبه توفير مركز شرطة واحد لكل )حددت المعايير ا     

الواقعين ضمن إقليم الخدمة لكل مركز شرطة، إذ أن الغرض من تطبيق هذا المعيار هو معرفة عدد السكان المشمولين بنطاق 

ألن تجاوز المعيار يؤثر على مستوى الكفاءة الوظيفية الخدمة األمنية للمركز ضمن حدود المعيار التخطيطي أم أعلى منه، 

 436270بلغ ) 2021لمراكز الشرطة، عند تطبيق المعيار السكاني نلحظ أن عدد سكان مدينة الديوانية وفقا لتقديرات عام 

 43627( مراكز، فإن معدل عدد السكان لكل مركز يبلغ )10نسمة(، وعند توزيعهم على مراكز الشرطة البالغ عددها )

نسمة(، وهذا مؤشر إيجابي لكفاءة الخدمات األمنية في المدينة، ألنّه يدل على  6373نسمة(، وهو أقل من المعيار المحدد بـ)

( مراكز، إال أن التباين في توزيع 9(، والحاجة الفعلية تكون إلى )1زيادة عدد مراكز الشرطة مقارنة بالمعيار بواقع مركز)

حديد نطاقات الخدمة الوظيفية لمراكز الشرطة باالعتماد على الحجم السكاني لإلحياء السكنية أنتج السكان والعشوائية في ت

 (4الجدول ) من خاللمراكز الشرطة بشكل متساٍو، وحالة من عدم التوازن في توزيع أعداد السكان بين نطاقات الخدمة ل

 الدراسة وهما: وجود إقليمين من مراكز الشرطة تقع ضمن نطاق مساحة منطقة يتضح

 اإلقليم فوق مستوى المعيار-أ

( من %52,8نسمة(، أي بنسبة ) 230220نسمة فأكثر( فقد بلغ ) 50000اذ يتضح إّن عدد السكان في هذا اإلقليم يضم )    

ني إجمالي سكان المدينة، ويشمل مراكز شرطة )الوحدة ،الجمهوري، الحسين(، وإن سبب تجاوز هذا اإلقليم للمعيار السكا

أعداد يعود إلى أن مراكزه تقع ضمن األحياء السكنية القديمة والشعبية التي تمتاز بصغر مساحتها، وارتفاع كثافة سكانها، و

فضال عن انخفاض أسعار الوحدات السكنية وقطع األراضي في هذه االحياء؛ مّما جعلها تستقطب  األفراد في األسرة الواحدة

دخل المحدود والَكَسبَة، وهذا يتطلب إنشاء مراكز شرطة جديدة الستيعاب األعداد المتزايدة أعدادًا كبيرة من األسر ذوي ال

من السكان؛ لكونه يلقي بظالله على كفاءة الخدمات األمنية التي تقدمها تلك المؤسسات األمنية، ومالها من انعكاس على 

 ة الواقعة ضمن هذا اإلقليم.المشهد األمني في األحياء السكني
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 2021نسمة/مركز شرطة في مدينة الديوانية لعام  50000( معيار عدد السكان 4دول )ج

 موافقته للمعيار النسبة المئوية % عدد السكان مركز الشرطة ت

 أعلى من المعيار %19.8 86552 الوحدة 1

 أعلى من المعيار %17.8 77745 الجمهوري 2

 أعلى من المعيار %15.1 65923 الحسين 3

 أقل من المعيار %11.2 49018 دقالصا 4

 أقل من المعيار %9.9 43249 النهضة 5

 أقل من المعيار %7,2 31584 الجزائر 6

 أقل من المعيار %6.8 29844 الزوراء 7

 أقل من المعيار %5.9 25553 التحدي 8

 أقل من المعيار %3.4 14886 اإلسكان 9

 أقل من المعيار %2.7 11916 الديوانية 10

  %100 436270 لمجموعا 
 .2021)بيانات غير منشورة(، المصدر: مديرية اإلحصاء محافظة القادسية

 اإلقليم أدنى من مستوى المعيار  -ب

( من إجمالي عدد سكان المدينة، تََمثّل هذا اإلقليم %47,2نسمة(، أي بنسبة ) 206050يبلغ عدد السكان في هذا اإلقليم )     

تباين في أعداد السكان على  مع وجود اء، التحدي، اإلسكان، الديوانية(ق، النهضة، الجزائر، الزورفي مراكز شرطة )الصاد

مستوى اإلقليم لكل مركز شرطة، إذ نجد أن مركزي شرطة )الصادق، والنهضة( قريبان جدًا من المعيار السكاني، فقد بلغ 

( لكّل منهما على التوالي من إجمالي سكان %9,9، %11,2نسمة(، أي بنسبة ) 43249، 49018عدد السكان المخدومين )

 المراكز فيمنية ضمن نطاق خدمة هذه المدينة، مّما يتطلب فتح مراكز شرطة جديدة؛ وذلك للحفاظ على كفاءة الخدمة األ

نسمة(، أي بنسبة  11916، 14886حين سّجل مركزا شرطة )الديوانية، واإلسكان( أقل عدد من السكان المخدومين بـ)

( لكّل منهما على التوالي، وهذا يعدّ مؤشًرا إيجابيًا لعمل مراكز الشرطة ضمن هذا اإلقليم، رغم الخصوصية 2,7%، 3,4)

التي يمتلكها مركز شرطة الديوانية المتمثلة بقاطع مسؤوليته، والتي تغطي المنطقة )التجارية( المركزية تقريبا من المدينة، 

كثافة السكانية العالية ضمن هذا النطاق، إذ كلّما انخفض عدد السكان ضمن نطاق الخدمة وكثرة الدعاوى المسّجلة بسبب ال

ارتفع مؤشر الكفاءة الوظيفية للمركز، مما ينعكس ذلك على مستوى أداء الخدمات األمنية التي تقدمها مراكز الشرطة في 

 المدينة.

 معيار ضابط/مركز شرطة: -2

المهمة لمعرفة عدد الضباط في كل مركز شرطة، لتحقيق الكفاءة الوظيفة لتلك المراكز،  يعد هذا المعيار من المقاييس     

، لذا البد من توفير العدد الكافي من الضباط في كل مركز شرطة طبقا للمعايير (7)وتقديم مستوى عاٍل من الخدمات األمنية

لمتمثلة بوزارة الداخلية العراقية التي حدّدت لكل مركز التخطيطية المحلية واألنظمة المعتمدة في إدارة المؤسسات األمنية وا

ضباط(  4ضابًطا(، ووفقًا للمعيار المحلي يكون المعدل ) 42ضابًطا(، إذ يوجد في المدينة ) 14شرطة نموذجي حاجة إلى )

( ضباط في 10لكل مركز شرطة، وهو أقل من المعيار المحدّد، مما يعني وجود عجز في أعداد ضباط المراكز يصل الى )

المدينة، وهذا ينعكس سلبًا على كفاءة الخدمة نتيجة لقلّة عدد الضباط في المركز الواحد. أّما على مستوى مراكز الشرطة 

ضابًطا(، 11( أّن أعلى مؤشر للعجز ظهر في مراكز شرطة )الجمهوري، الصادق، الديوانية( إذ بلغ )5الجدول ) فيتضح من

 10التوالي، يأتي بعدها في المرتبة الثانية مراكز شرطة )الوحدة، الحسين، اإلسكان( بـ) لكل منها على %78،6أي بنسبة 

ضباط(  9، أّما أدنى المعدالت فكانت من نصيب مراكز شرطة )النهضة، الجزائر، الزوراء( بـ)%71،4ضباط( أي بنسبة 
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( لوجود %64،3لتي هي في األصل )( ا%57,1، باستثناء مركز شرطة )التحدي( الذي بلغت نسبته )%64,3أي بنسبة 

ضابط واحد مسؤول عن إدارة السجن المركزي الكائن في بناية المركز )مأمور السجن( إليداع الموقوفين قيد التحقيق من 

 مراكز شرطة المدينة لحين حسم قضاياهم. 

 2021ية لعام ( عدد الضباط الفعلي ونسبة العجز لمراكز الشرطة في مدينة الديوان5جدول )           

 نسبة العجز العجز أو الفائض عدد الضباط الفعلي مركز الشرطة ت

%71,4 10 4 الوحدة 1  

%78,6 11 3 الجمهوري 2  

%71,4 10 4 الحسين 3  

%78,6 11 3 الصادق 4  

%64,3 9 5 النهضة 5  

%64,3 9 5 الجزائر 6  

%64,3 9 5 الزوراء 7  

%57,1 8 6 التحدي 8  

 اإلسكان 9
4 10 

71,4%  

 %78,6 11 3 الديوانية 10

 
 العجز الكلي %70 98 42 المجموع

 )بيانات غير منشورة(. 2021 قسم اإلدارة، شعبة المالك واإلحصاء اإلداري، المصدر: الباحث باالعتماد على بيانات: قيادة شرطة الديوانية،

 

، أي أن الموجود الفعلي %70راكز شرطة المدينة بلغ مقدار العجز الكلي ألعداد الضباط في مبناًء على ما تقدم فإن      

حسب المعيار الوظيفي الذي أقرته وزارة الداخلية العراقية، إذ نلحظ أن نسب العجز  %30للضباط في الوقت الحاضر بنسبة 

عد ذلك يقد تجاوزت جميعها نصف العدد المطلوب في المعيار الوظيفي، وباط المراكز متقاربة بشكل كبير فبين أعداد ض

ً على مما ينعكس بدوره على  لبشرية العاملةوزيادة العبء على الكوادر ا مستوى الكفاءة الوظيفية للمراكز مؤشراً سلبيا

ر في توزيع مستوى األداء وجودة الخدمات األمنية في المدينة، لذلك يتطلب من مديرية شرطة الديوانية والمنشآت إعادة النظ

ورفع  ا من المتخرجين حديثا؛ لسد العجزوالسيم ز الشرطة بأعداد كافية من الضباطمراك ورفد الضباط داخل مؤسساتها

 من المدينة.كونها تمثل البوابة الرئيسة لضمان أ ى الكفاءة الوظيفية لتلك المراكزمستو

 معيار شرطي/مركز شرطة -3

ددت وزارة الداخلية العراقية عدد الشرطة لكل يشير هذا المعيار إلى مدى االحتياج الكلي من الشرطة لكل مركز، فقد ح     

شرطيًا لكل مركز شرطة( من أجل الوصول إلى مستوى عاٍل من الكفاءة الوظيفية،  136مركز شرطة نموذجي، بواقع )

ويشمل هذا المعيار  ،(8)وتقديم الخدمات األمنية بشكل أفضل ضمن نطاق الخدمة، والوصول إلى حالة من االستقرار األمني

ع المراتب من )مفوضين، شرطة، سائقين، إداريين، خدمات، حمايات(، فقد بلغ عدد المنتسبين في مراكز شرطة مدينة جمي

شرطيًا(، وهو أقل من المعيار المحدد، مما يعني وجود عجز  57شرطيًا(، وبلغ معدل شرطي/مركز شرطة ) 566الديوانية )

رطياً في المدينة، وهذا يؤثر سلبًا على كفاءة مراكز الشرطة؛ ألنه ( ش79في معدل أعداد الشرطة في كل مركز يصل إلى )

أن مركز شرطة مية، أما على مستوى مراكز الشرطة، فقد تبين يدل على قلة الكوادر البشرية العاملة في تلك المؤسسات الخد
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(، ويأتي في المرتبة الثانية %72,8شرطياً( بنسبة ) 99إذ سّجل أعلى مؤّشر للعجز بلغ ) )الوحدة( يأتي في المرتبة األولى

 80، 80، 84، 86، 87، 90مراكز شرطة )النهضة، الحسين، الصادق، اإلسكان، الجزائر، التحدي( إذ سّجلت عجزاً بلغ )

( لكل منها على التوالي، ويأتي في المرتبة %58,8، %58,8، %61,8، %63,2، %64، %66,2شرطياً(، بنسب )

، %49,2شرطياً(، بنسبة ) 55، 66، 67ديوانية، الزوراء، الجمهوري( إذ سّجلت عجزاً بلغ )الثالثة واألخيرة مراكز )ال

 (.6( لكّلٍ منها على التوالي، ينظر الجدول ) 40%، 48,5%

شرطياً(، بنسبة  794منتسبي الشرطة العاملين في مراكز المدينة بلغ )بناًء على ما تقدم نلحظ أن إجمالي العجز في أعداد      

( متجاوًزا بذلك نصف قيمة المعيار الذي أقرته وزارة الداخلية العراقية، وهذا يعد مؤشًرا سلبيًا على عمل تلك 58,4%)

ا يسهم في إضعاف مستوى المراكز؛ بسبب النقص الحاصل في كوادرها البشرية وكثرة الواجبات الملقاة على عاتقهم ممّ 

من قبل مديرية شرطة  األداء والكفاءة الوظيفية لتلك المراكز. ويمكن معالجة النقص الحاصل في أعداد الكوادر البشرية

بعض التشكيالت التابعة لها السيما األفواج القتالية التي يمكن االستغناء عن بعضها لتحسّن  الديوانية من خالل نقل منتسبي

ألمنية بشكل ملحوظ، والقضاء على العصابات اإلرهابية بشكل عام في أغلب المحافظات، والمحافظة والمدينة األوضاع ا

 بشكل خاص، أو بإضافة أعداد جدد من المنتسبين.

     

 2021( عدد الشرطة الفعلي ونسبة العجز لمراكز الشرطة في مدينة الديوانية لعام 6جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )بيانات غير منشورة(. 2021 قسم اإلدارة، شعبة المالك واالحصاء اإلداري، قيادة شرطة الديوانية، باالعتماد على:المصدر: الباحث 

 

 

 

 

 

 

 نسبة العجز % الفائض أو العجز عدد الشرطة الفعلي مركز الشرطة ت

%72,8 99 37 الوحدة 1  

%40 55 81 الجمهوري 2  

 %64 87 49 الحسين 3

%63,2 86 50 الصادق 4  

%66,2 90 46 النهضة 5  

%58,8 80 56 الجزائر 6  

%48,5 66 70 الزوراء 7  

%58,8 80 56 التحدي 8  

 اإلسكان 9
52 84 

61,8%  

 %49,2 67 69 الديوانية 10

 
 العجز الكلي %58,4 794 566 المجموع
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 متر مربع 1800نسمة/50000المعيار المساحي  -4

الضوء عليها عند  يعد المعيار المساحي والكفاءة العمرانية لبنايات مراكز الشرطة من األمور المهمة التي ينبغي تسليط     

الشروع باستحداث مراكز شرطة جديدة؛ وعليه فمن الضروري أن يكون هنالك تنسيق بين الشركات المنفذة ألبنية المراكز 

ومديريات الشرطة عند وضع تصاميم البناء ومراعات متطلبات العمل في المركز من حيث عدد الغرف الالزمة من مكاتب 

تب، ومستودع األسلحة والعتاد )المشجب( في المركز الذي يبنى بمواصفات خاصة من حيث اإلدارة، ومنام الضباط والمرا

وربط التيار الكهربائي بطريقة تمنع حدوث التماس الكهربائي للحؤول  ومنفذ واحد محكم  للدخول والخروجسماكة الجدران، 

لي المنطقة السكنية القريبة منها والعناية ك أهادون تعرضه لالنفجار الذي يهدد أرواح العاملين والنزالء في المركز، وكذل

قد بلغت مساحة مراكز الحكومية والمحجوزة قيد التحقيق والسجن للموقوفين ف ومرآب خاص للعجالت بوضع أبراج الحراسة

(، وعند مقارنة %49,6)بلغت( لكل مركز شرطة، بنسبة عجز كلي 2م906( بمعدل )2م9092الشرطة في مدينة الديوانية )

(، نجد أن جميعها سّجلت 2م1800( نسمة ال تقل مساحتها عن )50000ذه المساحة بالمعايير التخطيطية المحلية لكل )ه

بحاجة إلى مساحات إضافية تقدر د عليه؛ وعليه فإّن مراكز الشرطة في المدينة معدالت أقل من المعيار المساحي المعتم

صيص األماكن التي تتالءم مع أعداد السكان في الوقت الحاضر وتتوافق ( لسد النقص الحاصل في مساحاتها، وتخ2م 894بـ)

مع المعيار التخطيطي؛ كي تحقق العدالة االجتماعية في توفير هذه الخدمة لسكان المدينة، أما على مستوى مراكز الشرطة 

لرغم من وجود تباين في كفاءة )المعيار المحلي( على اكانت أدنى من  ( أن جميع مراكز الشرطة7فيتضح من الجدول )

مساحتها بين مركز شرطة وآخر، إذ ياُلحظ أن مراكز شرطة )الديوانية، الجزائر، الصادق( سّجلت أعلى نسبة عجز بواقع 

لكّلٍ منها على التوالي، ويعود ذلك إلى كونها من  (%12,9، %15,1، %15,7( وبنسبة )2م1150، 1350، 1400)

ة والتي لم تُراَع فيها المعايير التخطيطية عند بنائها بالشكل الذي يحقق الكفاءة الوظيفية لها، المؤسسات األمنية القديمة النشأ

ئَت وفقاً  في ذلك الوقت، في حين سّجلت مراكز )الوحدة، الحسين، الزوراء، التحدي(  للمعايير التخطيطية المعتمدةأو أنّها أُنش 

لكّلٍ منها على التوالي؛ ألّن  (%9، %7,7، %6,3 ،%2,2نسبة )( وب2م800، 688، 560، 200أدنى نسبة عجز بواقع )

ئَت حديثا تعود إلى ما بعد عام  ، لمواكبة التوّسع الحضري والزيادة الحاصلة في عدد السكان 2004أغلبها مؤسسات أمنية أُنش 

 السيما األحياء الواقعة في شمال وشرق وغرب المدينة.

مراكز وكفاءتها العمرانية، فيتّضح من خالل الدراسة الميدانية أّن مجموع أبنية مراكز أما من ناحية صالحية بنايات ال     

( بنايات أمنية، ثالث منها صالحة لالستخدام وبحالة جيدة، مثل بنايات مراكز )الزوراء، التحدي، 10الشرطة البالغ عددها )

هو من و ر(، أّما )مركز شرطة الديوانية( ، الجزائاإلسكان(، وأربع بحالة متوسطة مثل مراكز )الحسين، الصادق، النهضة

فيعاني من عدم صالحية بنايته لتأدية الخدمة المناطة به؛ بسبب صغر مساحته التي ال أقدم مراكز شرطة المدينة 

قاً لما تّم ( فضاًل عن بنايته المتهالكة اآليلة للسقوط. أّما االحتياجات الخدمية لمراكز الشرطة آنفة الذكر ووف2م400تتجاوز)

تسجيله من مدراء المراكز فإّن جميع المؤسسات األمنية تتوافر فيها خدمات الماء والكهرباء ودورات المياه إاّل أنّها دون 

 المستوى المطلوب.
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 2021( مراكز الشرطة في مدينة الديوانية بحسب المعيار المساحي لعام 7جدول )
 نسبة العجز % الفائض أو العجز يمساحة المركز الفعل مركز الشرطة ت

%2,2 200 1600 الوحدة 1  

%9,4 840 960 الجمهوري 2  

%6,3 560 1240 الحسين 3  

 الصادق 4
650 1150 

12,9%  

%10,6 950 850 النهضة 5  

%15,1 1350 450 الجزائر 6  

 الزوراء 7
1112 688 

7,7%  

%9 800 1000 التحدي 8  

 اإلسكان 9
800 1000 

11,2%  

 %15,7 1400 400 الديوانية 10

 
 %100 8938 9062 المجموع

 بيانات:المصدر: الباحث باالعتماد على 

  الدراسة الميدانية. -1

 .96، الباب الرابع، ص2018لحضري ،ية العراق، وزارة اإلعمار واإلسكان، الهيئة العامة لالسكان، كراس معايير اإلسكان ارجمهو -2

 

 االستنتاجات 

للمؤسسات االمنية في مدينة الديوانية يعاني من الخلل في جانب راسة ان واقع التوزيع المكاني كشفت الد -1

الكفاءة المكانية، فقد اتضح من الدراسة وجود عدم توازن بين اعداد مراكز الشرطة واعداد السكان حسب 

 احياءها السكنية. 

( ان نطاقات الخدمة الوظيفية Bufferداة الحرم المكاني )كشفت الدراسة من خالل نتائج التحليل المكاني باستخدام أ -2

( من اجمالي مساحة المدينة؛ وذلك لصغر %89,3( هكتاراَ، أي ما يعادل )4183لمراكز شرطة المدينة شغلت مساحة )

بعض االحياء الحديثة  اذ يعد ذلك مؤشراَ ايجابياَ باستثناءة تم تغطيتها امنياً ومساحتها، اذ يشير ذلك الى ان اغلب مساحة المدين

 ( من اجمالي مساحة المدينة.%10,7النشأة التي تقع في اقصى شرق وغرب المدينة حيث شغلت مساحتها نسبة )

بلغت عدد االحياء السكنية المخدومة  أن باالعتماد على شبكة الشوارع الدراسة من خالل مؤشر سهولة الوصولأظهرت  -3

ً ( حي27) ً سكني ا ( 233365عدد سكانها المخدومين )د االحياء السكنية في المدينة، وان ن اجمالي عد( م%42,2بنسبة ) ا

( من اجمالي سكان المدينة، اما االحياء السكنية التي تقع خارج نطاق التغطية لشبكة الشوارع شملت %53,5نسمة، بنسبة )

( %46,5( نسمة بنسبة )202,905عدد سكانها )( من اجمالي عدد االحياء السكنية، فقد بلغ %57,8( حياً سكنياً، بنسبة )37)

من اجمالي سكان المدينة، أي ما يقارب نصف عدد سكانها،  ويعد ذلك مؤشراً سلبياً، وذلك بسبب رداءة شبكة شوارع المدينة، 

  عام. سبب فراغاً امنيا في تلك المناطق وانعكاسه على أمن المدينة بشكللسيارات الشرطة، و مما اثر على سهولة الوصول

بينت الدراسة أن نتائج تطبيق المعايير التخطيطية المعتمدة والمؤشرات لتقييم كفاءة خدمات مراكز الشرطة، قد تباينت  -4

 فيما بينها فمنها من كانت نتائجها اعلى من المعايير او أقل او قريبة منها.
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راكز الشرطة في مدينة الديوانية تعاني من من خالل تطبيق المعيار الوظيفي )ضابط/مركز شرطة(، ان جميع ملوحظ  -5

ً (، %70العجز الكبير في اعداد الضباط، اذ بلغت نسبة العجز ) ً  مما شكل عبأ سهم في خفض مستوى والذي أ  عليهاوظيفيا

( ضابط ليصبح 98( ضابط، وحاجة مراكز الشرطة الى إضافة )42أي ان الموجود الفعلي للضباط بلغ )الكفاءة الوظيفية، 

( ضابط لكل مركز شرطة لمطابقة المعيار المحلي، مما يسهم في رفع مستوى األداء 14( ضابط، بواقع )140جمالي )اإل

 .وتحقيق الكفاءة الوظيفية لمراكز الشرطة

وجود عجز في اعداد الشرطة العاملين في المراكز بنسبة  معيار )شرطي/مركز شرطة(العند تطبيق  اتضح للدراسة -6

ان جميع مراكز شرطة المدينة ، أي ( شرطي794( شرطي، وبلغ مقدار العجز )566غ الموجود الفعلي )(، اذ بل58,4%)

 .سجلت مستويات اقل من المعيار الوظيفي المعتمد

( من اجمالي مساحة مراكز %49,6الشرطة في مدينة الديوانية بلغت )كشفت الدراسة وجود عجز في مساحات مراكز  -7

( نسمة /مركز شرطة ال تقل مساحته عن 50000ه المساحة بالمعايير التخطيطية المحلية لكل )وعند مقارنة هذ الشرطة

 .(، نجد أن جميعها سّجلت مستويات أقل من المعيار المساحي المعتمد2م1800)

رطة في على تقييم الكفاءة المكانية والوظيفية لمواقع مراكز الش (Gisقدرة نظم المعلومات الجغرافية)اتضح للدراسة  -8

التي الزمت الدراسات الجغرافية لعملية اختيار ، مما يدل على القدرة العالية لهذه التقنية في إزالة الصعوبة والتعقيد المدينة

 .المواقع المثلى

 التوصيات 

وزيع إمكانية إعادة توقيع بعض مراكز شرطة المدينة بالشكل الذي يضمن تحقيق العدالة االجتماعية بنسبة كبيرة في ت -1

السكان والمساحة المخدومة، اذ يمكن نقل مركز شرطة )اإلسكان( من موقعه الحالي في حي الزهراء الى حي الثقلين لتغطية 

الثقلين( وفقا لمعيار المسافة المقطوعة -شهيد المحراب –مجمع الديوانية السكني-االحياء السكنية المحرومة كحي )الزيتون

 نطاقات الخدمة بينه وبين مركز شرطة النهضة.)المريحة( ولتالفي التداخل في 

ضرورة إعادة تطوير المراكز وفق المعايير التخطيطية، وزيادة مساحة بنائها وفقاً لمقاييس البناء الحديث، بما يرفع من  -2

لمتهالكة مع البناية ا ذومركز شرطة الديوانية بدءاً من  تطويروالحاجة لل مراعات األولويةمستوى كفاءتها الوظيفية، مع 

أهميّة إقليمه الوظيفي الذي يغطي المنطقة التجارية المركزية، وارتفاع أعداد الدعاوى المسّجلة ضمن نطاقه، وكذلك الحال 

 الجمهوري( التي تُعدّ نطاقاتها الوظيفية هي األكبر من حيث أعداد السكان المخدومين.-لمركز شرطة )الوحدة

ه الحالي في حي العذارية الى اقصى جنوب حي رمضان لضمان تغطية االحياء نقل مركز شرطة الجزائر من موقع -3

 السكنية المحرومة وتالفي التداخل بينه وبين مركز شرطة الزوراء.  

انشاء قاعدة البيانات الجغرافية ضمن نطاق الخدمة لكل مركز شرطة، لما لها من أهمية كبيرة في تزويد القوات األمنية  -4

ت عن االفراد داخل االحياء السكنية والمسجلين جنائياً، اذ تسهم في كشف العديد من الجرائم المرتكبة وبوقت بكافة المعلوما

قياسي وتنفيذ أوامر القاء القبض والتحري، واستخدام التقنيات المتطورة، وتقديم االستشارات لمتخذي القرار بوقت قياسي، 

 اذ تفتقر مراكز الشرطة الى هكذا بيانات.

مكانية تخفيف العبء الوظيفي على مركز شرطة )الوحدة( الذي يأتي في المرتبة االولى بين المراكز التي تجاوزت ا -5

-12482الزعيم( البالغ عدد سكانهما )-المسافة المقطوعة( من خالل إعادة ضم حَي)العصري-المعايير المحلية )السكانية

ونه أقرب الى نطاق خدمته الذي يمتاز بصغر مساحته ويغطي ( نسمة الى نطاق خدمة مركز شرطة الديوانية، ك6987

المنطقة )التجارية( المركزية من المدينة، اذ خرج الحيين عن نطاق خدمة مركز شرطة الوحدة مما يسهم في رفع مستوى 

 األداء والكفاءة الوظيفية لهذا المركز.
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