
ُأسس ويعبيير تظًيى حيزاث انعًم انًكتبي وانحيزاث 

 انخذييت

 نهعبيهيٍ بأقسبو انشُرطت 

 إعداد 
شيماء صدقي محمود أ.

(*)
 

 تًهيذ :

في ظؿ متغيرات الواقع االستراتيجي الدولي ووحداتو المختمفة والتي أفرزت أنواًعا غير 
وسياسػات أمنيػة مػف هػ نيا  تقميدية مػف التيديػدات تاتػت ىنػاؾ ةػرورة لتتنػي وسػابؿ تدريتيػة

زيػػادة فاعميػػة أجيػػزة اممػػف المختمفػػة شوالسػػيما الهػػرطةع فػػي التدامػػؿ مػػع تمػػؾ التيديػػدات  فقػػد 
أصتحت مس لة تناء منظومة اممف شمينيًا  وتدريتيًا  وثقافيًاع ةمف أولويػات امجنػدة الوطنيػة 

 ت المستمرة.لمدديد مف دوؿ الدالـ  وخاصًة تمؾ التي تقع تحت طابمة التيديدا
ذا كانت الهرطة تدني شمجموعة أفػراد أو أجيػزة مخولػة لفػرض النظػاـ الدػاـ والنظػاـ  وا 
االجتمػػاعي مػػف خػػئؿ وسػػابؿ اتجتػػار التػػي تهػػمؿ االسػػتخداـ المهػػروع  لمقػػوةع فػػ ف متغيػػرات 

أفةػ  إلػ  ةػرورة القيػاـ تمراجدػة  الواقع وما َترافؽ مدو مف تصػاعد حػدة التيديػدات اممنيػة 
تحيػػث يتةػػمف ميػػاـ ووظػػابؼ أخػػرب ال تقتصػػر تػػدورىا عمػػ  الجانػػب القسػػر   ا التدريػػؼ ليػػذ

 لفرض القانوف.

عتتػػارات الوظيفيػػة لمحيػػز الػػػداخمي وخاصػػة لفراغػػات الدمػػؿ مػػف أىػػػـ الوُتدػػد دراسػػة ا
أولويػػػات المصػػػمـ الػػػداخمي وفييػػػا تػػػتـ دراسػػػة الفراغػػػات الوظيفيػػػة المطموتػػػة ووةػػػع تصػػػور 

ؿ فػراغ وكػذلؾ مدرفػة عػدد الدػامميف تػالمتن  ومدػدؿ مسػتخدمي المتنػ  لممساحات المناستة لكػ
مف الجميور  وكذلؾ التدداد السكاني لممنطقة المستيدفة تما يحقؽ مستويات جيدة مف امداء 

عتتػػارات الوظيفيػػة أيةػػا مراعػػاة الدئقػػات التفاعميػػة تػػيف الفراغػػات طتقػػاً  الالػػوظيفي  وتهػػمؿ ا
ا يسػػيؿ حركػػة امفػػراد ويحقػػؽ التفاعػػؿ تػػيف الفراغػػات ذات التػػراتط لمييكػػؿ الػػوظيفي تػػالمتن  ممػػ

الوظيفي ومنيا عم  ستيؿ المثاؿ مراعاة التراتط تيف مكاتب اتدارة والمكاتػب المداونػة وقاعػات 
نتظػػػار ال سػػػتدئمات وفراغػػات االجتماعػػات وكػػذلؾ الدئقػػػة تػػيف المػػػدخؿ الربيسػػي ومكاتػػب االا

د عمػ  توجيػو مسػارات الحركػة تػيف الفراغػات المختمفػة  كػذلؾ ودورات المياه وىكذا  مما يساع
                                                           

(*)
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حتياجػػات والمتطمتػػات المسػػتقتمية مػػف حيػػث إمكانيػػة التدػػديؿ أو العتتػػار االيجػػب الوةػػع فػػي ا
عادة توزيديا وفقا لمحاجة.  الزيادة في الفراغات الداخمية وا 

 يشكهت انبحث:

 سػاـ ومراكػز الهػرطة فػي مصػر عدـ وجود مدػايير تصػميمية محػددة لمفراغػات الداخميػة مق
حتياجػات اتنسػانية داخػؿ تمػؾ الفراغػات  كمػا إف القابمة عم  مدرفة  النواحي الوظيفيػة وا

سػػتدانة تالمتخصصػػيف مػػف أىػػؿ الدمػػارة والتصػػميـ الػػداخمي وتجاىػػؿ دورىػػـ فػػي العػػدـ ا
 نطتاعات نفسػية سػيبة تجػاه تمػؾاتصميـ مثؿ ىذه النوعية مف المنهآت يؤد  إل  تكويف 

 المنهآت  وتالتالي فقداف المصداقية لدورىا.

  فروع انبحث:

  تفتقر الفراغات الداخمية مقساـ ومراكز الهرطة في مصر لممتادئ امساسية لمتصميـ
الداخمي وما تتطمتو مف مدايير خاصة مما يفقدىا الكثير مف المصداقية لمدور الذ  يجب 

 أف تمدتو في المجتمع.
 ميـ أ  فػػراغ مدمػػار  ىػػو تحقيػػؽ كافػػة المتطمتػػات الوظيفيػػة إف اليػػدؼ الربيسػػي مػػف تصػػ

والنفسػػية لمفػػراغ فػػي إطػػار مػػف الدئقػػة التكامميػػة تػػيف الهػػكؿ والوظيفػػة  كمػػا أف التصػػميـ 
المثػػالي م  فػػراغ داخمػػي ذو أثػػر فدػػاؿ فػػي الرقػػي تالتيبػػة الدمرانيػػة  ورفػػع مسػػتوب ثقافػػة 

 الفرد.
  أهذاف انبحث:

 عتتارات التصميمية لحيزات الدمؿ المكتتي والحيزات الخدميػة الوا ستنتاط امسس والمداييرا
مقسػػاـ الهػػرطة فػػي مصػػر تمػػا يػػتئءـ وأىميتيػػا فػػي المجتمػػع  ومراعػػاة تحقيػػؽ امىػػداؼ 

 الوظيفية المرجوة مف تمؾ الفرغات   وتما يتناسب مع التيبة المصرية.
 أهًيت انبحث :

 لػداخمي فػي تطػوير حيػزات الدمػؿ المكتتػي والحيػزات إتراز الدور الػذ  يجػب أف يسػيـ تػو التصػميـ ا
الخدمية ت قساـ ومراكز الهرطة في مصر مما ُيسيـ في تغيير الصػورة الذىنيػة السػاتقة عػف أقسػاـ 

 ومراكز الهرطة في مصر تما يميؽ وأىميتيا وسمو امىداؼ التي أُنهبت مف أجميا.
  يُهجيت انبحث:
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  تتدض الدراسات النظرية والتي تسيـ في إستنتاط المنيج التحميمي: عف طريؽ اتستدانة
أسس ومدايير واةحة لمتصميـ الداخمي لحيزات الدمؿ المكتتي والحيزات الخدمية مقساـ 

 ومراكز الهرطة في مصر.
 َشأة وظيفت انشرطت : -1-1

يقسـ عمماء النفس حاجات اتنساف ومف ثـ دوافدو إل  حاجات عةػوية مثػؿ الحاجػة 
هراب والنػـو وحاجػات نفسػية يػ تي فػي مقػدمتيا الحاجػة إلػ  اممػف والطم نينػة  إل  الطداـ وال

وُيطَمؽ ُمسم  اممف الهدور  عم  إهتاع الحاجة إل   الهدور تػاممف أما مجموعػة الجيػػود "
وقد تػدأ التوُجػو اتنسػاني   ع1شاليادفػة إل  ذلػؾ اتهتاع فُيقطَمؽ عمييا مسم  اممف اتجرابي "

"فمػػع تدايػػة عيػػد اتنسػػاف تالحيػػػاة لػػي الهػػدور تػػاممف يتطػػور منػػذ تػػدء الخميقػػة تالحاجػػة إ
االجتماعية  المنظمػة كانػت  قيػادة الجماعػة ومػف ارت تػو مداونػًا ليػا  تقػـو تدػدد مػف امعمػاؿ 
غاياتيا مجتمدػو ىي الدمؿ عم  توفير الهدور تاممف  سواء  كاف ذلؾ مف امخطػار الخارجية 

ي داخؿ الجماعة وتيف مواطنييا   ومع استمرار التطور تدأت تستقؿ فبػة مػف أو تمؾ الكامنة ف
فبات الجماعة تالقياـ تنهاط مف تمؾ امنهػطة حتػ  عرفػت الجماعػة اسػتقئؿ وظيفػة الهػرطة 
اليادفػة إلػػ  إهػػتاع الحاجػػات فػػي الهػػدور تػاممف  ووظيفػػة  القةػػاء اليػػادؼ إلػػ  الفصػػؿ فػػي 

ة الدفاع عػف الجماعة ةد امخطػار الخارجيػة التػي يقػـو تيػا المنازعات وتطتيؽ الددؿ  ووظيف
 ع4شالجيش في مختمؼ الدوؿ في الوقت الحاةر".

"وعميو ف ف وجود الهػرطة كوظيفػة تػدأ مػع وجػود أوؿ تجمدػات لمتهػريةا تغػرض الحفػاظ عمػ  
ؿ قواعد امخػئؽ  والفطػرة السػميمة  وتنفيػذ الػُنظـ التػي يةػديا حكمػاء تمػؾ التجمدػات مػف أجػ

حمايتيػػا  أمػػا الهػػرطة كجيػػاز أ  فكػػرة وجػػود قػػوات ذات مرتتػػات مكمفػػة تحفػػظ النظػػاـ ومنػػع 
  ولقػد كػاف ع3شالجريمة فئ هؾ أنيا كانت فكرة َنه ت في وقػت الحػؽ وىػو وقػت تنظػيـ الدولػة"

ذه الوظيفة إل  مجموعة مف امفراد ينتموف فػي الدولػة الحديثػة يبمف الطتيدي أف ُيسند القياـ 
صرة إل  ما يسم  جياز الهػرطة الػذ  يسػد  إلػ  إهػتاع الحاجػة إلػ  الهػدور تػاممف  والمدا

                                                           

 15،  14، ص 1891القاهرة ،  –هحود عبد الكرٌن ًافع :" أسس الدولت الوعاصرة "، أكادٌوٍت الشرطت (  1
هطبوعاث أكادٌوٍت سعد العبد هللا للعلوم األهٌٍت، ( هحود على خالف : ًظام الشرطت الكوٌخً والوقارى ،  2

 14، 13م ص  2002الكوٌج، 
 5( ناصر األنصاري : تاريخ أنظمة الشرطة في مصر ص  3
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أما وظيفة الهرطة فيي امنهطة التي تيدؼ إل  تموغ تمؾ الغاية  وقد سجؿ تاريخ الدرب أوؿ 
تطتيؽ لنظاـ الهرطة فػي عيػد أميػر المػؤمنيف عمػر تػف الخطػاب فقػد أوكػؿ التنػاوب فػي حفػظ 

 عمييـ الدسساممف إل  رجاؿ أطمؽ 
 ططالحًب :اانشرطت نغًت و-1-2

تفقت مداجـ المغة الدرتيػة جميدػا عمػ  تفسػير كممػة الهػرطة تمػا كػاف يتميػز رجاليػا ا"
 "فالهػرطة مػف حيػث المغػة يقصػد تيػا ع1شأ  عئمات ظاىرة تميزىـ عػف غيػرىـ" -ُهرط  -مف 

ـ عئمػات ُيدرفػوف تيػا سػـ وجدمػوا منفسػيالأعواف السمطاف ومفردىا هرطي وقػد سػموا تػذلؾ ا
  "وكػاف أوؿ ع3شهػراطيا"اومنو قولو تدال  "فيؿ ينظروف إال الساعة تػ تييـ تغتػة فقػد جػاء  ع4ش"
ستدماؿ لكممة شهرطةع في التاريخ اتسئمي فيرجع إل  عيد عمي تف أتي طالػب الػذ  وةػع ا

والصػئح وكػاف يطمػؽ  ختار ليا رجاال عرفػوا تػالتقوباليا نظاما جديدا   وحدد ليا واجتاتيا   و 
 .ع 2شسـ رؤساء الهرطة"اعمييـ 

"أما كممة توليس والم خوذ تيا في لغات الدالـ فيرجع أصميا إل  الئتينية وىي تدني عند 
اتغريؽ القدماء المدينة ولـ يكف المقصود تالمدينة متانييا وتخطيطيا تقدر ما كاف المقصود 

  وتالتالي ف ف أىـ ما ترتكز عميو المدينة ع2شزدىر"ىو المدنية أو الحةارة التي تنمو فييا وت
زدىار الحةارة فييا ىو اممف  ومف ىنا نه  التطور المغو  وأصتحت كممة افي نموىا و 

التوليس تدني اممف أو الجياز الذ  يحافظ عم  أمف المدينة   "ولـ تستدمؿ كممة التوليس 
كارلسيمو (سماعيؿ اتيطالييف ستدع  الخديو  إاعندما  1623في مصر إال نحو سنة 

                                                           

  )  الصحاح مختار:  عَسس   جمعها و عاس   فهو الريبة أهل عن الليل نفض أيضا وهو بالليل، طاف:  َعس. 
ص  11فاء الراشدين واألموويين ، ماوال مون مجلوة األمون العوام العودد ل( إبراهيم الفحام : الشرطة في عصر الخ 1

55  ،56. 
( معجووم محموود العتيبووي: الشوورطة وحاوووي النسووان فووي الشووريعة السوويمية، المألتووم العربووي ل عوويم األمنووي،  2

 .3الرياض، بدون سنة نشر ص
 .18 اآلية محمد سورة الألريم، الارآن(  3
 .163م بمصر في عهد الفاطميين ، الااهرة ص ( عطيه مشرفه : نظام الحأل 4
 .57ص  1957( محمد توفيي رمزي : أسس الدارة العامة، الااهرة  5
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والمركيز نيجر ع وأوكؿ إلييما تهكيؿ قوة نظامية لحفظ اممف تحؿ محؿ طابفة شالقواسةع 
 ع1شامتراؾ غير النظامييف".

 يهبو انشرطت في انعظر انحذيث : -1-3

 وتتمخص في ثئثة جوانب ربيسية وىي :
الةتط اتدار ع وىو منع الجريمة قتؿ "جانب وقابي: يدتر عنو تالوظيفة اتدارية لمهرطة ش -

وقوعيا أو الحد مف وقوعيا ويكوف ذلؾ تددة تداتير مثؿ تدييف الحراسات عم  المنهآت اليامة 
 نتهار رجاؿ اممف والدوريات في الهوارع والقياـ تالحمئت التفتيهية وغيرىا.او 
نتقاؿ ال يع ويهمؿ اجانب قةابي: يدتر عنو تالوظيفة القةابية لمهرطة شالةتط القةاب -

 الفور  لمتئغات وةتط مرتكتي الجرابـ وتنفيذ القانوف.
جانب اجتماعي: يدتر عنو تالوظيفة االجتماعية لمهرطة  وتهمؿ كؿ ما تقدمو الهرطة مف  -

خدمات إنسانية لممجتمع عف طريؽ إنهاء جياز الدئقات اتنسانية تالوزارة كذلؾ إنهاء وحدة 
اـ ومراكز الهرطة والتي يجب أف تسد  لمتواصؿ الدابـ تيف قسـ الهرطة لمدئقات الدامة ت قس

 .ع4شوالمجتمع"
 َىعيت األشخبص انًتعبيهيٍ يع قسى انشرطت :-1-4

لكؿ متن  مجموعة مف امهخاص يترددوف عميو مرة واحدة أو عدة مرات طتقا لطتيدة كؿ 
ؿ الهروع في عممية التصميـ حالة  لذا يجب التدرؼ عم  نوعية المتردديف عم  أ  متن  قت

مما يساعد عم  وةع منظومة التوجيو الفدالة التي تخدـ كؿ الفبات التي تتدامؿ مع المتن   
وفي أقساـ الهرطة حيث يتوافد عمييا عدد كتير مف المستخدميف في مكاف واحد مما يؤد  

إل  الجية التي تجاه الحركة داخؿ المنه ة لموصوؿ اإل  تدثر كثير مف امهخاص في تحديد 
زداد عدد الخدمات المقدمة مف المتن  وتالتالي عدد الدامميف ايريدوف التدامؿ مديا  وكمما 

والمستخدميف لو كمما أصتحت الحاجة إل  وةع خطة لمتوجيو الحركي أمر ةرور  لمغاية  
ظـ لذا فمف الةرور  التدرؼ عم  نوعية المتردديف عم  أقساـ الهرطة لُتساعد في تصميـ ن

 التوجيو الفدالة.
                                                           

1
 .55هرجع سابق ص ( إبراهٍن الفحام :  
هددد ج صددالم الوراسددً، الاٍاكددم الخٌظٍوٍددت، دراسددعت حطبٍقٍددعت علددعى واارة الداخلٍددعت، الطددوب ً للخ ددوٌر (  2

 121، ص1883العلوً، القاهرة، 
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 : امهخاص الدامميف تالمتن  وىما نوعاف 

 -الدامميف مف الةتاط ومداونييـ مف قوة الهرطة كاممناء وامفراد.          -
 الدامميف المدنييف .

 .الجميور 
  حتياطيا.اامهخاص المسجونيف وامهخاص المحتجزيف 
 انًجبالث انًختهفت نتعبيم انًىاطٍ يع قسى / يركز-1-5

 انشرطت في يظر :

 تقديـ التئغات وتحرير المحاةر شوىو مف أىـ المجاالتع. -
 ستدئـ عف المحتجزيف والمسجونيف وزيارتيـ في حدود القانوف.الا -
 ستخراج صحيفة الِذمة المالية.ا -صحيفة الحالة الجنابيةع.   ستخراج الفيش والتهتيو شا -
 الرخص المينية.ستخراج ا -ستخراج رخص السئح.       ا -
 تقديـ أوراؽ التقدـ لحج القرعة. -   هراء طواتع الهرطة.       -
 ستقتاؿ دفدات المجنديفع.امكتب التجنيد والتدتبة ش -
سػتخراج التطاقػات امكاتب السجؿ المدني والجػوازات وُيقػدـ السػجؿ المػدني الدديػد مػف الخػدمات منيػا  -

 ستخراج جوازات السفر.امكتب الجوازات فيختص ت اتلكترونية وهيادات الميئد والقيد أما
عتببر عُذ تحذيذ الانعىايم انتي يجب أٌ ٌتىضع في ا-1-6

تي  سبحت ان ى انً يٍ َث هت ، و شريت انعبي قبث انب انطب

 يتطهبهب يبُى قسى أو يركز انشرطت :

 القسـ.تدداد السكاف في دابرة  -مساحة الدابرة التي يخدميا القسـ.                      -
 المنهآت الحيوية في المساحة المهمولة تالخدمة    -
 جتماعية لمسكاف في دابرة القسـ.القتصادية واالالدوامؿ ا - 
 جتماعية الدالة عم  مددالت الجريمة وأنماطيا تالمنطقة.الاتحصابيات ا -
 –كترونية تواتات إل –مدب توفر الخدمات التكنولوجية الحديثة لممتن  ش كاميرات مراقتة  -

 أجيزة إنذار ..ع
 الخدمات التي يقدميا القسـ لممجتمع والمكاتب الممحقة مثؿ السجؿ المدني والجوازات وغيرىا. -
 خطة التوسع الُمستقتمي لممتن . -
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سبو  -1-7 بي بأق ًم انًكت غبث انع ظًيى فرا عبيير ت ي

 ويراكز انشُرطت:

ًم  -1-7-1 غبث انع خم فرا يت دا ًبل انًكتب عت األع طبي

 بأقسبو ويراكز انشرطت :

نما تتدأ تالحؽ  "إف ممارسة الدمؿ المكتتي ال تتـ تمجرد الحصوؿ عم  مكتب مستقؿ وا 
  ع1شفي الحصوؿ عم  النوع المناسب مف المرافؽ والمتن  المناسب تنجاز الدمؿ المطموب"

ا مف دارية وميمتيا شكؿ متوتهمؿ حيزات الدمؿ المكتتي ت قساـ الهرطة جميع الحيزات ا
ه نوع تسيير وتنظيـ الدمؿ اليومي داخؿ المنه ة مف كتاتة محاةر وفحص السجئت 

مور المتدمقة ممداد والمددات وجميع هبوف القوات وكذلؾ تسيير كافة اتوالحساتات   وأمور ا
 تالمحتجزيف والسجناء. 

ريػػة وتػػالنظر لمدمػػؿ الُهػػرطي تهػػكؿ عػػاـ نجػػد أف لػػو طتيدػػة مختمفػػة عػػف امعمػػاؿ اتدا
امخرب تتنوع ما تيف امعماؿ ذات الطتيدة السرية وامعماؿ الخدمية الدامػة حيػث يتطمػب ذلػؾ 
تيبات مختمفة لمدمؿ ُتوفر أقص  قدر مف الكفاءة والمرونة في نفس الوقت   فمساحات الدمػؿ 
يجػب أف ُتحػػدد وفػػؽ مدػػايير ثاتتػػة وأف ُتخصػػص وفقػا لمحاجػػة الوظيفيػػة تػػدال مػػف أف تخصػػص 

تػة   لذلؾ ُيفةؿ أف ُتوزع امعماؿ المكتتية ذات الطتيدػة المتقار درجة الوظيفية أو الرتتةلم وفقا
  إل  جانب المكاتػب الُمغمقػة التػي ُتصػمـ لتسػتوعب امعمػاؿ وغير السرية في فراغات مفتوحة

جتماعػات والتحقيقػات وغػرؼ الالتي تتطمب قدر مػف اليػدوء والسػرية فػي نفػس الوقػت كغػرؼ ا
 حتجاز وغيرىا . الابي والمكاتب والكاونتر ت ماكف االمدمؿ الجن

ختئؼ طتيدػة امدوار داخػؿ أقسػاـ الُهػرطة اكما أف التنظيـ المثالي لمدمػؿ المكتتػي يختمػؼ تػ
  ويتمثؿ التحد  ىنا فػي كيفيػة الموازنػة تػيف ة واممنية وأعماؿ التحث الجنابيما تيف الخدمات المدني

ؽ الخصوصػػية والتفاعػػؿ قػػي دف واحػػد عػػف طريػػؽ تحقيػػؽ المػػزج متطمتػػات القػػوات الُهػػرطية لتحقيػػ
  فيجػب عمػ  الُمصػمـ قتػؿ الهػروع فػي  والتوازف تيف الُمخطط المكتتي المفتوح والمغمؽ وفقا لمحاجػة

التصميـ أف يحصؿ عم  المدمومات الكافية عف طتيدة امعماؿ الُمؤداة داخؿ كؿ فػراغ والتهػاور جيػدا 
ماؿ مف قوات الهرطة  فالفيـ الجيد لمػددوار والميػاـ المُنطويػة عمييػا ىػو مع القابميف عم  ىذه امع

 الُدعامة اٌمول  لمتصميـ الداخمي.

                                                           

1 ) Gensler : These Four Walls – The Real British Office 2005 
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انبيئت انذاخهيت نًكبتب انعًم ألبُيت أقسبو  -1-7-2

 ويراكز انشرطت : 

"ىناؾ ستدة عوامؿ ربيسية والتي يمـز توفيرىا لكؿ هاغمي / مستخدمي الفراغ الداخمي 
والتي ىي حقوؽ عالمية متتدة عند  -  وتمؾ الدوامؿ نجاز الدمؿ عم  نحو فداؿيتـ إ لكي

تدتمد تهكؿ أساسي عم  التنسيؽ تيف عناصر اتنهاء عناصر التصميـ  -تصميـ المكاتب 
 الداخمي والتكنولوجيا   وتمؾ الدوامؿ ىي:

 -يد والتدفبة      التحكـ في وسابؿ التتر  -اليواء النقي المتجدد شالتيوية الجيدةع       -
 التحكـ في وسابؿ اتةاءة 

 توفر ةوء النيار قدر اتمكاف لكؿ الفراغات   والمناظر الطتيدية الخارجية. -
 مساحة الدمؿ الهخصية التي توفر الخصوصية والدمؿ في ىدوء . -
رتفبع اتسبع انًسقط األفقي واانعالقت بيٍ  -1-7-3

 األسقف :

قط امفقي وارتفاع السقؼ أمر تالغ امىمية لتوفير الةوء إف الدئقة تيف مساحة المس
رتفاع ومساحة وموقع اعتمادا عم  االطتيدي والتيوية الصحية الئزمة لهاغمي الفراغ  وذلؾ 

 2الفتحات وتوزيديا  فالمساحة الكمية لمفراغ الداخمي يجب أف تصمـ في حدود ما ُيقارب مف 
رتفاع تيف سطح امرض وسقؼ ال إل  مرتيف ونصؼ ا ـ تقريتا أو ما ُيدادؿ مرتيف7.2ـ : 
  والمساحة المتتقية والتي ليست ةمف تمؾ المنطقة فجب أف ُتوفر ليا امجواء المناستة الفراغ

 ع1شعف طريؽ اتةاءة الصناعية والتيوية تامجيزة."
سبو  -1-7-4 ًم بأق غبث انع سيى فرا ظًيى وتق يم ت دن

 ويراكز انشرطت :

انًكتبي انًفتىح بأقسبو ويراكز  انتخطيط -1-7-4-1

 انشرطت :

  ففي تريطانيا د اليـو في الدديد مف دوؿ الدالـإف التخطيط المكتتي المفتوح ىو الساب
فالتحوؿ مف ع  4ش% مف الدامميف التريطانييف في مخططات مكتتية مفتوحة24يدمؿ أكثر مف

ة ُيمِكف الدامميف داخؿ المكاف مف الدمؿ داخؿ المكاتب الفردية الُمغمقة إل  الفراغات المفتوح

                                                           

1 ( BCO Guide 2005, Best Practice in the Specification of Offices, page 25. 

2 ( Ben Munn,  Gensler, These Four Walls the Real British Office.2005 
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  و ُيتيح لمدامميف قدرًا أكتر ـ ورفع كفاءة عمميات ُصنع القرارتحسيف ستؿ التواصؿ فيما تيني
 مف التداوف الخئؽ والدمؿ جنتا إل  جنب تيف امعماؿ الوظيفية ذات الصمة المتقارتة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيز المفتوح وفقا لمتطمتات الدمؿ :ع يوةح مدايير تخصيص المساحات في ال1"جدوؿ ش  
 الوظيفة المساحة  وصف الحيز –نوعية العمل  نوع

فراغااااااام عماااااال مف وحااااااة م ساااااامة  1
بال واطيع الزجاجية على ا صال مباشر 

 مع باقي الحيزام 

 
 2م 3-4

ضباط عمليام ال شغيل وموظفو 
 الزيارام

مكا ااام عمااال فاااي حياااز مف اااو  للم اااام  2
 الَخَدمية

5225 
 2م

ائمين علاااى ااعماااال ا دارياااة ال ااا
 المك بية 

مكا م عمل في حيز مف و  على باقي  3
مساحام فريق العمل مع م طلبام 

 خاصة ل ح يق بعض الخصوصية 

 
 2م 625

ال ائد أو رئاي   مجموعاة  مان 
رئي   –ال وام  )نائم المأمور 

 المباحث 2222222222(

مساحة عمل فردية مع م اعد لجلو   4
 الزوار

 مكا م لمخ لف الم ام الوظيفية  2م 9

مساحة عمل مزودة بطاولة اج ماعام  5
 أشخاص 4-3مخصصة   سع لعدد 

1325 
 2م

مكا م لمخ لف الم ام الوظيفية 
 )جميع الُر م(

مساحة عمل فردية مزودة بطاولة  6
 أشخاص 6اج ماعام مخصصة ل 

22225 
 2م

 –مك م كبار الموظفين )المأمور 
ي  المباحث رئ –نائم المأمور 

)222222 

 

( حوضددددم هتددددا اث هفخو ددددت 1صددددورة )

كخبدددددً فدددددً أ دددددد أ تدددددام وهدددددي العودددددم ال

 Losوخحركت الشدددددددددرطت حف دددددددددل

Angeles Police 

Department’s): الو در ) 

Perkins Will.: Next Generation 

Law Enforcement Facility 

Design, New York, 2009 ,P.4 
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 ع يوةح حيزات الدمؿ الُمقترحة في مساحات الدمؿ المفتوحة ت قساـ ومراكز الهرطة:4جدوؿ ش
 الغرض الوظيفي نموذج توةيحي النوع

 
1 

 

 
 

 مساحة إنتظار لموظفي الدمميات كثير  التنقؿ

 
 

4 

 

 
 

مسػػػاحة عمػػػؿ مفتوحػػػة مخصصػػػة أو غيػػػر ٌمخصصػػػة تيػػػا 
 ف الممفاتوحدات مهتركة لتخزي

 
 

3 
 

 
مسػاحة عمػػؿ مفتوحػػة مخصصػة أو غيػػر مخصصػػة تػػالقرب 

جتماعػػات غيػػر الرسػػمية تيػػا وحػػدات مهػػتركة المػػف غػػرؼ ا
 لتخزيف الممفات

 
 

2 

 

مساحة عمػؿ مفتوحػة مخصصػة تصػمح لسػكرتارية المػ مور 
أو ربػػيس المتاحػػث   تحتػػو  عمػػ  منطقػػة جمػػوس ُتسػػتخدـ 

 جتماعات غير السريةئل
جتماعػػات السػػاحة تػػداوؿ تػػالقرب مػػف غرفػػة اكمػػا تصػػمح كم

ع1شالسرية أو لكتاتة التقارير اليامة "
 

كز  -1-7-4-2 سبو ويرا هق بأق بي انًُغ طيط انًكت انتخ

 انشرطت :

تستخدـ الغرؼ المغمقة لدعـ المياـ الفردية أو الجماعية المتدددة سواء لمرؤساء أو 
تصاؿ الهخصي ال والخصوصية في ا مرؤوسييـ تمؾ امعماؿ التي تتطمب قدرا مف السرية

جتماعات التصاؿ الياتفي  كما تدعـ القدرة عم  إجراء اال المتاهر تيف أفراد قوات الُهرطة أو ا

                                                           

1 ) Police Building Design Guide : Section 12 – General Office Accommodation, September 

2007 , P.8&9 
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السرية واممنية  وعم  الرغـ مف ةرورة الدمؿ في تمؾ الفراغات المغمقة فئتد أال يؤثر ذلؾ 
ستغئؿ المساحات اكما ُيمكف  عم  توفير ةوء النيار الطتيدي لمساحات الدمؿ المفتوحة  

جتماع مثئ الالُمخصصة لمجموعة عمؿ ما مف قتؿ غيرىـ مف موظفي الُهرطة كمساحة ا
عندما تكوف خالية مف الهاغؿ امساسي ما لـ تحظر مدايير اممف تقاسـ المساحات ذات 

 الطتيدة السرية
جتس الُمدالج أو رتفاع السقؼع مف ألواح الال رتفاع شتصؿ ال تستخدـ قواطيع كاممة ا

قواطيع قاتمة لمفؾ والتركيب لتحقيؽ المرونة المستقتمية في تغيير تصميـ الحيزات وفقا لحاجة 
ستخداـ القواطيع ذات الهفافية في واحد أو أكثر مف اتجاه إل  ال الدمؿ   كما ُيمكف ا

ممدالجات   أما تالنستة لالدمؿ المفتوحة المجاورةالتقسيمات لتحقيؽ التواصؿ مع المناطؽ 
 الخاصة تالدزؿ الصوتي أو التوصيئت الخاصة فتمـ وفقا لحاجة كؿ فراغ .

ع يوةح حيزات الدمؿ الُمقترحة في مساحات الدمؿ الُمغمقة ت قساـ ومراكز الهرطة 3"جدوؿ ش
: 

 
 نوع

 
 وصؼ الحيز

 
 مساحة الحيز

 
 الوظيفة

 غير مخصصة 4ـ 2-2 غرؼ التدريب والدراسة 1

ية مع مقاعد لجموس مساحة عمؿ فرد 4
 الزوار

مكاتب لمختمؼ المياـ  4ـ 2
 الوظيفية شجميع الُرتبع

مساحة عمؿ مزودة تطاولة  3
 2-3جتماعات مخصصة تتسع لددد ا

 أهخاص

مكاتب لمختمؼ المياـ  4ـ 13.2
 الوظيفية شجميع الُرتبع

مساحة عمؿ فردية مزودة تطاولة  2
 أهخاص 2جتماعات مخصصة ؿ ا

مكتب كتار الموظفيف  4ـ 44.42
 –نابب الم مور  –شالم مور 

 ربيس المتاحث ..........ع
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 ع يوةح حيزات الدمؿ الُمقترحة في مساحات الدمؿ المغمقة ت قساـ ومراكز الهرطة:2جدوؿ ش
النو 
 ع

 الغرض الوظيفي نموذج توةيحي

 
 
 
1 

 

 

نموذجاف مختمفاف لمساحة 
ستيداتية اعمؿ فردية تسدة 

 ـ3× ـ 3مساحة ت 1:1تنستة 

 
 
 
2 

 

ـ 2.2×ـ 3نمػػػػػػػػػوذج لغرفػػػػػػػػػة 
تمسػػػاحة عمػػػؿ فرديػػػة ونمػػػوذج 

ـ 2.2× ـ 2.2دخػػػػػػػر لغرفػػػػػػػة 
مزدوجػػػة  ويتةػػػمف النموذجػػػاف 

جتماعات خاصة تكفػي امنةدة 
ع1شأهخاص" 2:  3لددد 

 

                                                           

1 ) Police Building Design Guide: Section 12 – General Office Accommodation, September 

2007, P.11&12 



 462 

جتًبعبث بأقسبو الانتظًيى انًكتبي نغرف ا -1-7-4-3

 ويراكز انشرطت :

اكز الُهرطة أكثر حيوية مف أ  مف المنهآت الخدمية لقد أصتح الدمؿ داخؿ أقساـ ومر 
  ومف الفراغات اصة تخدـ حاجة الدمؿ وتةمف سريتوامخرب  فزادت الحاجة إل  إيجاد فراغات خ

جتماعات ال  وتتطمب ُغرؼ اميـجتماعات متتاينة الحجـ والتجييز والتصالاليامة ت تي ُغرؼ ا
  وتختمؼ ةمف تكاليؼ إنهاء وتجييز المتن  لمتاحةمستوب أمثؿ مف المرونة وفقا لإلمكانيات ا

ختيار وحدات امثاث المناستة والقاتمة لمتدديؿ اسدة الغرفة وفقا لحاجة الدمؿ التهغيمية  ُيراع  
لواف لمختمؼ م ختيار ااوتوفير وحدات تخزيف لممددات السمدية والوسابؿ التوةيحية المربية  عند 

كما   Video conferenceجتماعات واؿالت ثيرىا كخمفية لقاعة اعناصر الفراغ ُيراع  النظر في 
 Video ػُتحدد النظـ التكنولوجية المطموتة سواء السمدية أو المربية وكذلؾ خاصية ال

conferencing  ومنيا مكترات الصوت التي يجب توفيرىا أساس المتطمتات والموارد المتاحةعم  
 جتماعات ذات السدة الكتيرة  اللغرؼ ا

جتماعػات الع متطمتات تخصيص المساحة التقريتيػة لتخطػيط غػرؼ ا2"يحدد الجدوؿ التالي ش
ت قساـ ومراكز الهرطة  ويمكف تقسيـ الفراغ الواحد إل  عػدة حيػزات صػغيرة متجػاورة تواسػطة قواطيػع 

 قاتمة لمطي تحيث ُيمكف إعادة تكويف الفراغ وفقا لحاجة الدمؿ والسدة المطموتة.
جتماعات ت قساـ الح متطمتات تخصيص المساحة التقريتية لتخطيط غرؼ اع يوة2جدوؿ ش

 الهرطة:
 متوسط عدد الدامميف تالمتن  مساحة الوحدة نوع الحيز النوع

  22:  1 4ـ 2 أهخاصع 4:2غرفة مهاورات ش 1

 22:  1 4ـ13.2 أهخاصع 6: 2غرفة إجتماعات ش 4

 12غرفة إجتماعات ش 3
 هخصع14:

 72:  1 4ـ44.42

 122:  1 4ـ33.72 هخصع 12غرفة إجتماعات ش 2

 422:  1 4ـ22 هخصع 32قاعة مؤتمرات ش 2
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 جتماعات الُمغمقة ت قساـ ومراكز الهرطة : الع يوةح النماذج الُمقترحة لغرؼ ا2جدوؿ ش
 الغرض الوظيفي لمحيز نموذج توةيحي نوع

 
1 

 

غرفػة مداولػػة غيػر مخصصػػة تػؿ يػػتـ تخصيصػيا وفقػػا لحاجػػة 
 أهخاص 2: 4ستيداتية الدمؿ سدتيا اال

 
4 

 

 

  يػػػتـ تخصيصػػػيا وفقػػػا جتماعػػػات الخاصػػػة والسػػػريةئغرفػػػة ل
  تُػػػوفر أهػػػخاص 12:  2سػػػتيداتية اللحاجػػػة الدمػػػؿ سػػػدتيا ا

لوحة تيةاء لمهرح ةمف تجييػزات الغرفػة مػع تػوفير خاصػية 
 الدزؿ الصوتي لمجدراف

 
3 

 

تخصيصػػيا وفقػػا جتماعػػات الخاصػػة والسػػرية   يػػتـ ئغرفػػة ل
هػػػخص   يػػػتـ  32: 12سػػػتيداتية اللحاجػػػة الدمػػػؿ سػػػدتيا ا

التخطػػيط لمحيػػز مسػػتقا ليػػتـ إدراجػػو ةػػمف المسػػاحة  يسػػتخدـ 
دارة امزمات." ع1شالحيز أيةا كغرفة لمطوارئ وا 

 

                                                           

1 ) Police Building Design Guide: Section 12 – General Office Accommodation, September 

2007, P.15&16 
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مقارنة في درجة إستغئؿ  -التخطيط التقميد  في مقاتؿ المخططات الحديثة  -1-7-2
 الفراغ :

 يد  :التخطيط التقم - أ
ع كيػػػػػػػؼ يػػػػػػػتـ 43يوةػػػػػػػح الهػػػػػػػكؿ ش

تخصيص مساحات مػف الدمػؿ تػالطرؽ 
التقميدية المدروفة فتـ تخصيص مدظـ 
المسػػػػػاحات لمدمػػػػػؿ الفػػػػػرد  شمكاتػػػػػب 
فرديػػػػةع وممػػػػرات الحركػػػػة عتػػػػارة عػػػػف 
ممػػرات طوليػػة تػػرتط المكاتػػب تتدةػػيا 
والتخطػػيط تيػػذا الهػػكؿ ُيػػوفر مسػػاحات 
محػػػػػدودة جػػػػػدًا مػػػػػف الدمػػػػػؿ التدػػػػػاوني 

فػػي حػػيف أف ُمدظػػـ الحيػػزات الُمهػػترؾ 
ليػػػػا وظيفػػػػة ُمهػػػػتركة أو تحػػػػت نفػػػػس 

 الميمة .
 التخطيط الحديث : - ب

ع تخطػػػيط مختمػػػؼ 42ُيوةػػػح الهػػػكؿ ش
لػػنفس المسػػاحة السػػاتقة وُيتػػيف كيػػؼ 
يػػتـ تخصػػيص مسػػاحات الدمػػؿ تهػػكؿ 

أكثر حداثة  فتـ تخصيص مدظـ المساحات لمدمؿ التداوني المهترؾ مف خئؿ المسقط امفقػي 
  ومػف الهػكؿ سػتخداـ الفػرد  شمكاتػب مغمقػةعئمع وجػود مسػاحات قميمػة مخصصػة ل المفتوح

أيةا نجد أف ممرات الحركة تنه  مف وجود المساحات الُمهتركة تيف الوحػدات المكتتيػة   وقػد 
ُاسػػتخدمت وحػػدات التخػػزيف كقواطيػػع فاصػػمة تػػيف الحيػػزات  الفػػراغ ىنػػا متدػػدد الوظػػابؼ يتميػػز 

عطػػاء أكتػػر  سػػتغئؿ اممثػػؿ لممسػػاحات وتحقيػػؽ متػػدأ الدمػػؿ التفػػاعمي القػػدر مػػف اتالمرونػػة وا 
الُمهترؾ  ُتستخدـ القواطيع الغير دابمة واُمطر المختمفة لتخصػيص المسػاحات   سػطح الدمػؿ 

جتماعػات ثانويػة اثاتت أو متحرؾ مع طاولة جانتية شإختياريةع  يصػمح سػطح الدمػؿ كمنةػدة 

( ٌوضم هتا اث العودم ااث الخططدٍ  23شكم )

 الو در : –الوغلق الخقلٍدي 

Police Building Design Guide :Section 12 – 

General Office Accommodation , P.  6  

 

( ٌوضم هتا اث العودم ااث الخططدٍ  24شكم )

 الو در :  –الحدٌث 

Police Building Design Guide :Section 12 – 

General Office Accommodation , P.  7  
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ة المتحركػػػة ُيمكػػػف أف تدمػػػؿ كوحػػػدات تقسػػػيـ لتخصػػػيص   كمػػػا أف الطػػػاوالت الجانتيػػػلمتهػػػاور
نتػػاج مسػػاحات مةػػاعفة تجػػراء جتماعػػات الالمناقهػػات وا المسػػاحات كمػػا ُيمكػػف تجميديػػا وا 

رتفاعػػات حسػػب الحاجػػة  توةػػع وحػػدات ال سػػتخداـ وحػػدات امثػػاث متغيػػرة ااُيفةػػؿ الثانويػػة  و 
 ىا.تخزيف الممفات أسفؿ سطح الدمؿ وُتخصص لموثابؽ السرية وغير 

ختئؼ طتيدػػة امدوار داخػػؿ اممػػا سػػتؽ يتةػػح أف التنظػػيـ اممثػػؿ لمدمػػؿ المكتتػػي يختمػػؼ تػػ
  ويتمثػػؿ التحػػد  ىنػػا فػػي ة واممنيػػة وأعمػػاؿ التحػػث الجنػػابيأقسػػاـ الُهػػرطة مػػا تػػيف الخػػدمات المدنيػػ

ؽ كيفية الموازنة تيف متطمتات القوات الُهػرطية لتحقيػؽ الخصوصػية والتفاعػؿ قػي دف واحػد عػف طريػ
 تحقيؽ المزج والتوازف تيف الُمخطط المكتتي المفتوح والمغمؽ وفقا لمحاجة .

 مدايير تصميـ الحيزات الخدمية الخاصة تالقوات الهرطية ت قساـ ومراكز الهرطة :-1-6
ممػػا ال هػػؾ فيػػو فػػ ف الدػػامميف مػػف قػػوات الهػػرطة ىػػـ أكثػػر الفبػػات التػػي تقةػػي وقتػػا ت قسػػاـ 

ىمػاؿ فػي إبات المختمفة المتداممة مع المتن  في حػيف نجػد دابمػا ومراكز الهرطة  مف تيف الف
دارة أف تتمتيػػة احتياجػػات القػػوات تهػػكؿ يديػػؽ ميمتيػػا داخػػؿ المتنػػ   فػػي حػػيف يؤكػػد ختػػراء ا

المؤسسػػات التػػي تفهػػؿ فػػي تمتيػػة احتياجػػات المػػوظفيف ترسػػؿ رسػػالة واةػػحة لموظفييػػا تػػاف 
يسػػػتوعب احتياجػػػات   لتصػػػميـ الجيػػػد الػػػذالمكػػػاف غيػػػر مؤىػػػؿ السػػػتقتاليـ   حيػػػث يسػػػاىـ ا

المػػوظفيف فػػػي خمػػػؽ الدئقػػػات االيجاتيػػػة مػػػنيـ تجػػػاه الدمػػػؿ ورفػػػع الػػػروح المدنويػػػة والكفػػػاءة 
نتاجية ليـ  ولتحديد حاجة القوات مف المرافؽ يجب أوال طرح التساؤالت التالية لمػا ليػا مػف ت ا

 ت ثير متاهر عم  متطمتات التصميـ: 
  تتغيير مئتسيا وارتداء الزب الرسمي داخؿ المنه ة ؟ ىؿ تقـو قوات الهرطة 
 ىؿ ىناؾ حاجة لوجود مرافؽ االستحماـ وغرؼ تغيير المئتس ؟ 
  ىػػػؿ ىنػػػاؾ حاجػػػة لئحتفػػػاظ تالمتدمقػػػات المينيػػػة كامسػػػمحة والحافظػػػات واليواتػػػؼ المحمولػػػة

 والئسمكية ؟ 
  والتكتيكات الدفاعية لمةتاط؟ىؿ ىناؾ ةرورة لوجود قاعات المياقة التدنية وقاعات التدريب 
 ىؿ يتناوؿ القوات وجتاتيـ داخؿ المنه ة ؟ 
 ىؿ سيتمق  القوات تدريتات رسمية داخؿ المنه ة أـ في منه ة تدريتية خاصة ؟ 
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وتصفة عامة فاف حيزات الخدمات الخاصة تالقوات ىي ليست فراغات عامة لذلؾ فيػي تحتػاج 
جميور والمناطؽ الدامة تالقسـ  وتتنوع المرافػؽ ل  أف تكوف مؤمنة ومنفصمة عف تحركات الإ

الخدمية الخاصػة تػالقوات وتتػدأ مػف خػارج المتنػ  حيػث أمػاكف انتظػار السػيارات الخاصػة تيػـ 
قصػػ  وقػػت وىػػو أوالتػػي التػػد أف تسػػتوعب الدػػدد المفتػػرض مػػف السػػيارات الخاصػػة لدفػػراد فػػي 

رات الدامػة ثػـ تػ تي تػاقي المرافػؽ ف تكوف منفصمة عف أماكف انتظار سياأتغيير النوتات عم  
 تالداخؿ كالتالي :

 نهطة .م غرؼ المياقة التدنية وممارسة ا -ـ وغرؼ تغيير المئتس.     أماكف االستحما -
 غرؼ التدريب والدراسة .  - ع وتناوؿ الوجتات .     Break roomغرفة االستراحة ش -

قصػػ  معمػػ  نوعيػػة النهػػاط والدػػدد اوتدتمػػد المسػػاحات الخاصػػة تكػػؿ مػػف الحيػػزات السػػاتقة 
 لممستخدميف ونوعية وحجـ التجييزات ووحدات امثاث المستخدمة داخؿ كؿ حيز.

حيػػث تتطمػػب طتيدػػة الدمػػؿ فػػي أقسػػاـ ومراكػػز الهػػرطة متيػػت سػػتراحات لمةػػتاط : ا -1-6-1
 سػتراحات مجيػزة لمةػتاط تيػا حيػز لتغييػر المئتػس وكػذلؾاالةتاط تالمتن  لػذلؾ يجػب تػوافر 

 ستحماـ .ئدورات مياه مددة ل
أجيزة أساسية لمياقة التدنية مثػؿ  2: 3وتصمـ لتتسع لددد قاعة المياقة التدنية :  -1-6-4

شالمهايةع و الدراجة الثاتتة وغيرىا وأرةيتيا مف تئطات المطاط المناسب لدغراض الرياةية 
 ي لمياه الهرب وهاهة تمفاز.مع تركيب مرايا في الجية المقاتمة لدجيزة مع توفير مترد دل

جتماعػػػات الوتسػػػتخدـ إمػػػا لمػػػدورات التدريتيػػػة أو ا قاعػػػة التػػػدريب والمػػػؤتمرات :  -1-6-3
 الخاصة تالقوات  وتيا هاهات عرض ومقاعد.

هخص  12:  14وىي عتارة عف غرفة تتسع لددد  قاعة التدريب المدنو  : -1-6-2
عف طريؽ المتخصصيف في تنمية الميارات مخصصة لتدريب الةتاط مدنويا وتدعيميـ نفسيا 

غيرىا مف الميارات التي يجب تدعيـ القوات تيا نفدالي وةتط النفس و ال النفسية مثؿ الثتات ا
 لمحفاظ عم  الجانب النفسي لدييـ .

 
 

 
حوضدددم ًودددوا  ( 10صدددورة )

لغرفدددت الخددددرٌر والدراسدددت لقدددواث 

الُشدددددرطت بق دددددد أ تدددددام الشدددددرطت 

 بالطار 
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 قاعة الرماية شالتدريب عم  امسمحة القتاليةع : -1-6-2
هات لمتدريب وعتوات مف ثاني أكسيد متدرب وتيا ها 14:  12وتصمـ لتتسع لتدريب مف 

 الكرتوف وتتمتع الجدراف تخاصية الدزؿ الصوتي.
 

 
 
 
 
 

 
وىي ةرورية لتحةير المئتس الرسمية الةتاط والدامميف غرفة الغسيؿ والكي :   -1-6-2

 تالقسـ.
ومػػف الةػػرور  وجػػوده فػػي قسػـػ / مركػػز الهػػرطة حيػػث يػػتـ إعػػداد الطدػػاـ   المطػػتخ : -1-6-7

 والدامميف تالمتن  في أوقات النوتتجية عم  مدار اليـو وكذلؾ في حاالت الطوارئ. لمةتاط
واليػػدؼ مػػف ذلػػؾ الفػػراغ أخػػذ فتػػرات مػػف الراحػػة وتنػػاوؿ  قاعػػة طدػػاـ شكافيتريػػاع : -1-6-6

 -فػػي أغمػػب امحيػػاف  -وجتػػات الطدػػاـ والمهػػروتات تػػيف سػػاعات الدمػػؿ والتػػي تكػػوف طويمػػة 
  "وُيراع  توفير ىذا النوع مف الفراغات تحد أدنػ  فػراغ واحػد الذاتية ُيمكف إتتاع نظاـ الخدمةو 

  وتُػػوفر المدػػدات ووحػػدات امثػػاث وفقػػا ف القػػوات الُهػػرطية فػػي موقػػع متوسػػطفػػردا مػػ 22لكػػؿ 
  كما يمكف إةافة حيز دخر صػغير يسػتخدـ كفػراغ مؤقػت لمراحػة القصػيرة وتنػاوؿ ع 1شلمحاجة "

هػخص فػي المتوسػط وتوجػد  12:  14الدمؿ وتتسع لددد  المهروتات السريدة خئؿ ساعات
 ع4شجتماعات والمؤتمرات."التالقرب مف قاعات التدريب وا

 
 انُتبئج:

                                                           

1 ) Police Building Design Guide : Section 12 – General Office Accommodation , P.22 
2 ) AIR MOBILITY COMMAND , SECURITY FORCE FACILITIES , DESIGN GUIDE, January 

2005 

( حوضددددم  ٍددددل هفخددددو  لخٌدددداو  14صددددورة )

الوشددددددروباث ٌخوسدددددد  تددددددرف ا جخواعدددددداث 

بالطدددار  .  والخددددرٌر بق دددد أ تدددام الشدددرطت

 Police Building Designر : الو ددد

Guide : Section 12 – General 

Office Accommodation , P.22 

 

 

 

 

( 13صورة ) حوضم ًووا  لقاعت 

لخددددددرٌر علدددددى األسدددددلحت الرهاٌدددددت )ا

 الٌارٌت( بق د أ تدام الشدرطت بالطدار 

الو دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر:  

https://www.google.com.eg/

search?q=Vancouver+Police

+Department-

Training+Centre&hl=ar 
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 لمتن  شمركز/ قسـ  ةالتي ترتط تيف الحيزات المدمارية المكون ةإف تحديد الدئقات الوظيفي
ئقتيػػا تتػػاقي ع  تػػتـ مػػف خػػئؿ تحديػػد المسػػاحات الخاصػػة تكػػؿ وظيفػػة ومػػف ثَػػـ عةالهػػرط

سػتغئؿ الالحيزات الموجودة مما يةمف إيجاد التصور الئـز لرفع كفاءة المتنػ  وةػماف ا
 اممثؿ لممساحات

  إف دور التصػػميـ الػػداخمي فػػي تطػػوير حيػػزات الدمػػؿ المكتتػػي والحيػػزات الخدميػػة ت قسػػاـ
اكػػز ومراكػػز الهػػرطة فػػي مصػػر ُيسػػيـ فػػي تغييػػر الصػػورة الذىنيػػة السػػاتقة عػػف أقسػػاـ ومر 

 الهرطة في مصر تما يميؽ وأىميتيا وسمو امىداؼ التي ُأنهبت مف أجميا.
 انتىطيبث:

  إجػراء رصػػد و دراسػػات ميدانيػو لجميػػع متػػاني أقسػاـ ومراكػػز ونقػػاط الهػرطة عمػػ  مسػػتوب
الجميورية والدمػؿ عمػ  وةػع خطػو عامػو لتطػوير تمػؾ المتػاني وفقػا لهػروط محػدده يػتـ 

التكنولوجيػة مػع الوةػع النواحي المدمارية و االنهػابيو و ع وةديا تدد دراسة هاممو لجمي
 في االعتتار التوسع المستقتمي لتمؾ المتاني طتقا لمزيادات السكانيو ألمتوقدو.

 عتمادات الئزمة لتجييز متاف متطورة ومناستة تميؽ تيذه المؤسسة تحيث تكوف التوفير ا
وافر فييػا كافػة الخػدمات  تمػا يكفػؿ الهرطة نموذجية وموحدة ومتميزة وتتػ –متاني أقساـ 

 حقوؽ المواطنيف وكرامتيـ ويهدرىـ توجود ىيتة ومكانة لمدولة.
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 يهخض انبحث

اكػػز الهػػرطة عتتػػارات الوظيفيػػة لحيػػزات الدمػػؿ المكتتػػي ت قسػػاـ ومر اليتنػػاوؿ التحػػث دراسػػة ا
والحيػػزات الخدميػػة لمدػػامميف تالقسػـػ وفيػػو تػػتـ دراسػػة الفراغػػات الوظيفيػػة المطموتػػة ووةػػع تصػػور 
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عادة توزيديا وفقا  لممساحات المناستة لكؿ فراغ مما ُيتيح إمكانية التدديؿ أو الزيادة في تمؾ الحيزات وا 
  ت مف أجميا وماىية الهرطة لغػةهيتدأ التحث تتناوؿ نه ة وظيفة الهرطة وامىداؼ التي أن لمحاجة.

جانب وقػابي وجانػب صطئحاً ومياـ الهرطة في الدصر الحديث وتتمخص في جوانب ثئثة ربيسية او 
ثـ يحدد التحث مجاالت تدامؿ المواطف مع قسـ الهرطة ونوعية امهخاص  قةابي وجانب اجتماعي 

عتتػار عنػد تحديػد الطاقػات التهػرية الالمتدامميف مع قسـ الهرطة والدوامؿ التي يجب أف ٌتوةع فػي ا
ثـػ يتطػرؽ التحػث إلػ  طتيدػة الداممة  ومف ثَـ المساحة التػي يتطمتيػا متنػ  قسـػ أو مركػز الهػرطة  

امعماؿ المكتتية داخؿ فراغات الدمؿ ت قساـ ومراكز الهرطة وكيػؼ أنيػا  تتنػوع مػا تػيف امعمػاؿ ذات 
يتطمب ذلؾ تيبات مختمفة لمدمؿ تُػوفر أقصػ  قػدر مػف  الطتيدة السرية وامعماؿ الخدمية الدامة حيث

الكفػاءة والمرونػة فػي نفػػس الوقػت  ويقسـػ التحػػث تدػدىا فراغػات الدمػؿ ت قسػػاـ ومراكػز الهػرطة إلػػ  
نوعاف وىمػا التخطػيط المكتتػي المغمػؽ والتخطػيط المفتػوح ومػف خػئؿ تحميػؿ كػئ مػف النػوعيف ُيمكػف 

ختئؼ طتيدػة امدوار داخػؿ أقسػاـ الُهػرطة مػا تػيف اكتتي يختمؼ تالقوؿ ت ف التنظيـ اممثؿ لمدمؿ الم
الخدمات المدنية واممنية وأعماؿ التحث الجنابي  ويتمثؿ التحد  ىنا في كيفية تحقيؽ المزج والتوازف 

 تيف الُمخطط المكتتي المفتوح والمغمؽ وفقا لمحاجة.

ة الخاصة تالقوات الهرطية ثـ ينتقؿ التحث تددىا لهرح مدايير تصميـ الحيزات الخدمي
ت قساـ ومراكز الهرطة ومما ال هؾ فيو ف ف الدامميف مف قػوات الهػرطة ىػـ أكثػر الفبػات التػي 
تقةي وقتا ت قساـ ومراكز الهرطة  مػف تػيف الفبػات المختمفػة المتداممػة مػع المتنػ  فػي حػيف 

المتن  ولخص التحث نجد قصورًا واةحًا في تمتية احتياجات القوات تهكؿ يديؽ ميمتيا داخؿ 
 حتياجات في نقاط أساسية كاآلتي:الىذه ا

 غرؼ التدريب والدراسة .  -ع.    Break roomاالستراحات  وغرؼ تناوؿ الوجتات ش -
 نهطة .م غرؼ المياقة التدنية وممارسة ا -ـ وغرؼ تغيير المئتس.     أماكف االستحما -

قصػػ  متقة عمػػ  نوعيػػة النهػػاط والدػػدد اوتدتمػػد المسػػاحات الخاصػػة تكػػؿ مػػف الحيػػزات السػػا
 لممستخدميف ونوعية وحجـ التجييزات ووحدات امثاث المستخدمة داخؿ كؿ حيز.


