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 )*(كفاءتها

 أ.م.د. يحيى عبد الحسن فميح                   ن       يالباحث شاكر فميح حس
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salgiashi508@gmail.com 

 :مخصالم
ييدف البحث الى تسميط الضوء عمى أحدى أىم الخدمات العامة التي تقع مسؤوليتيا عمى 

من دور في تحقيق األمن واالستقرار  الدولة ومؤسساتيا وىي خدمات الدفاع المدني، لما ليذه الخدمة
لمسكان، إذ تحافظ عمى أرواح األفراد وممتمكاتيم من كل ما يعرضيا لمخطر. وقد ركزت الدراسة في 
تحميميا لواقع خدمات الدفاع المدني عمى مدينة السماوة كونيا المركز الحضري الرئيس في إقميم 

محتوياتو، تمثمت في التطرق بشيء من  تتبع البحث منيجية معينة في عرض محافظة المثنى.
التفصيل لمجانب المفاىيمي فيما يتعمق بالخدمات األمنية ومنيا خدمات الدفاع المدني والدور الذي 
تقوم فيو، ومن ثم دراسة واقع التوزيع الجغرافي ليذه الخدمات ونطاق الخدمة الفعمي ليا وبعض 

فاع المدني في المدينة باعتماد بعض المعايير خصائص مؤسساتيا. ثم عالج مدى كفاءة خدمات الد
المحمية المعتمدة في ىذا المضمار. توصل البحث الى عدد من االستنتاجات كان من أىميا اثبات 
حالة التباين في توزيع مؤسسات الدفاع المدني بشكل غير متوازن، مما أفضى الى ضعف مستوى 

أحيائيا السكنية، وىو أمر يتطمب التوصية بضرورة كفاءة الخدمة وكفايتيا في المدينة وعمى مستوى 
تخطيط وتنفيذ مؤسسات دفاع مدني اضافية في المدينة، مع اعادة ىيكمة وتنظيم المؤسسات المتوفرة 

 حاليًا بما يتناسب وتوزيع السكان في المدينة.
 (.مدينة السماوة ،مراكز الدفاع المدني ،التوزيع الجغرافيالكممات المفتاحية: )

Geographical distribution of civil defense centers in the city of 

Samawah and their efficiency)*( 

Researcher Shaker Falih Hussain    Prof.Dr. Yahya Abdul Hassan 

Falih 
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Abstract: 

    The research aims to shed light on one of the most important public 

services that fall under the responsibility of the state and its institutions, 
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which is the civil defense services, because of this service's role in achieving 

security and stability for the population, as it preserves the lives of 

individuals and their property from all that puts them at risk. In its analysis of 

the reality of civil defense services, the study focused on the city of 

Samawah, being the main urban center in the Muthanna province. 

The research follows a specific methodology in presenting its contents, which 

was to address in some detail the conceptual aspect in relation to security 

services, including civil defense services and the role in which they play, and 

then study the reality of the geographical distribution of these services, their 

actual service scope and some characteristics of their institutions. Then he 

dealt with the efficiency of the civil defense services in the city by adopting 

some local standards adopted in this regard. 

The research reached a number of conclusions, the most important of which 

was proving the state of disparity in the distribution of civil defense 

institutions in an unbalanced manner, which led to a weak level of service 

efficiency and adequacy in the city and at the level of its residential 

neighborhoods, which requires recommending the need to plan and 

implement additional civil defense institutions in the city, With the 

restructuring and organization of the currently available institutions in 

proportion to the population distribution in the city. 

Keywords: (Geographical distribution, civil defense centers, Samawah city). 

 

 :المقدمة

من من الموضوعات الميمة في تاريخ المجتمعات البشرية منذ فجر التاريخ األيعد 
وحتى يومنا ىذا، وما ىو إال انعكاس لألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
لمدولة، ويشكل أحد أىم األركان التي تقوم عمييا، وبدون االمن تسود الفوضى وينعدم 

الداخمية ويؤدي الى االضطرابات ويخمف  االستقرار مما يعكس ذلك عمى األوضاع
تدىور في األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وأن استقرار االمن يتيح لألفراد 
من تأدية واجباتيم خير أداء، آلن الشعور باألمن يضفي االستقرار الذي يزيد من 

 اإلنتاجية في العمل مما يظير نتائج إيجابية عمى األصعدة كافة.

تمثل مدينة السماوة مركزًا إداريًا واقتصاديًا لمدن محافظة المثنى وأقاليميا الريفية، لذا 
فيي تتمتع بأىمية كبيرة وسط ذلك االقميم، وبيدف تعضيد ىذه األىمية صار لزامًا أن 
تتمتع باألمن واالستقرار كي تحافظ عمى تمك المركزية التي تتمتع بيا. ومن أبرز 
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ي لسكان ىذه المدينة شعورًا باألمان ىو توفر خدمات الدفاع المدني الجوانب التي تعط
بكفاية وكفاءة عاليتين لتتمكن من أداء األدوار المناطة بيا، ومن ىنا انطمقت ىذه 

 الدراسة. 

 مشكمة البحث .1

تنطمق مشكمة البحث من التساؤل التالي:) ما واقع التوزيع الجغرافي 
ما المؤشرات التي  ؟؟ وما خصائيا لسماوةلخدمات الدفاع المدني في مدينة ا

 (.كمًا ونوعًا ؟يمكن من خالليا قياس كفاءة خدمات الدفاع المدني 

 الفرضية .2

تتوزع خدمات الدفاع المدني بشكل غير عادل عمى الرقعة الجغرافية لمدينة 
السكانية فييا. وتعاني المؤسسات الكثافة السماوة، وغير عادل حتى بالنسبة لتوزيع 

المختصة بخدمات الدفاع المدني من العديد من المشكالت المتمثمة بنقص األبنية 
المخصصة ليا ونقص الكوادر وغيرىا، ويمكن تحقيق الكفاءة ليذه الخدمات من خالل 
قياس مستويات العجز باعتماد مؤشرات ومعايير متعددة تمكن من تحديد مستوياتو 

 .واقتراح المعالجات وفقًا لو

 األهمية .3

ما ال شك فيو أن لخدمات الدفاع المدني أىمية كبرى في حياة السكان بشكل عام م
وسكان المدن بشكل خاص، إذ أن مدى توفر ىذه الخدمات بكفاءة عالية مؤشر 
لالستقرار األمني والنفسي لدى السكان كونو خدمة تتعمق بحماية أرواح الناس 

ة التي تقع عمى كاىميم بشكل وممتمكاتيم، وىو دافع أساس ألداء الميام واألنشط
 .متساوي وكفوء

 الهدف .4
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ييدف البحث إلى تحميل واقع خدمات الدفاع المدني في مدينة السماوة من حيث 
نبين الكمي االتوزيع والخصائص، ومعرفة مدى كفاءة ىذه الخدمة لسكان المدينة من الج
ية في نظم والنوعي باستخدام مؤشرات ومعايير متعددة من ضمنيا األساليب الكم

 .المعمومات الجغرافية

 حدود منطقة الدراسة .5

تتمثل حدود منطقة الدراسة بمدينة السماوة التي تقع فمكيًا عند تقاطع خط الطول 
شمااًل(. تقع في الجزء الجنوبي  505.51.53شرقًا( مع دائرة العرض ) 554.51.54)

لمحافظة  االداري مركزالمن اقميم الفرات األوسط، وتقبع عمى ضفتي نير الفرات. تمثل 
الشرق قضاء السوير ومن الشمال والشمال الشرقي قضاء الوركاء، المثنى، يحدىا من 

قضاء والجنوب الشرقي يحدىا ومن الجنوب  من جية الغرب، قضاء المجد ويحدىا
 (.  5حي سكني، خريطة) 03ىكتار(، وتضم 0333) . تبمغ مساحة المدينةالخضر

 مناهج البحث .6

حث المنيج الوصفي التحميمي لفيم خصائص الموقعية والتكوينية لمراكز اعتمد الب
( لتحميل تباين G.I.Sالدفاع المدني، فضاًل عن اعتماد نظم المعمومات الجغرافية )

 التوزيعات والعالقات بين المتغيرات ومستوى كفاءة الخدمة في منطقة الدراسة.
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 لمدينة السماوة وتوزيع أحياءها السكنية( الموقع الفمكي والجغرافي 1خريطة )

 باالعتماد عمى انالباحث :المصدر

جمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، المديرية العامة لممساحة، قسم إنتاج  (1)
(، 500000:1الخرائط، الوحدة الرقمية، خريطة محافظة المثنى اإلدارية، مقياس )

 .2007بغداد، 
طيط العمراني في محافظة المثنى, التصميم األساس جمهورية العراق، مديرية التخ (2)

 , بيانات غير منشورة.2038ولغاية  2011م( لعام 519لمدينة السماوة المرقم )
 G.I.S. Arc Map 10.3. برنامج  (3)
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 هيكمية البحث .7

ارتأت المنيجية تقسيم البحث إلى ثالثة مباحث رئيسة تسبقيا مقدمة عامة. تناول 
مفاىيم الخدمات األمنية وتصنيفيا ومفيوم خدمات الدفاع المدني المبحث األول دراسة 

وىيكميا التنظيمي. بينما تم دراسة واقع التوزيع الجغرافي لمراكز الدفاع المدني في مدينة 
السماوة وخصائصيا، ومن ثم تحميل كفاءة ىذه الخدمات كمًا ونوعًا في مبحثو الثالث، 

 قترحات وقائمة اليوامش والمصادر المعتمدة.وأختتم البحث بعرض االستنتاجات والم

 الدفاع المدنيخدمات المبحث األول: مفهوم الخدمات و 

 مفهوم الخدمات أواًل: 

 تختمف وجيات النظر لدى الباحثين الميتمين في ىذا المجال، حيث عرفيا 
( بأنيا أي نشاط أو منفعة تقدم من طرف لألخر، وتكون غير مادية KOTTER)كوتر 

مادي، كما  بإنتاجأي غير ممموسة أي ال ينتج عنيا تممك شيء وال يرتبط توفرىا 
( عمى أنيا عبارة عن أنشطة قابمة لمتبادل وتدرك CORNROWS عرفيا )كرونروس

مؤسسات  باعتبارىابالحواس، تقدميا مؤسسات أو شركات مختصة بيذه الخدمات 
، وتعد الخدمات من أىم الركائز التي تقوم عمييا (3350)فؤاد بن غضبان،  خدمية

الحياة في المجتمعات الحضرية، أذ تقوم عمميات التنمية االجتماعية والبشرية والعمرانية 
في األساس عمى توفير ىذه الخدمات، ونظرًا ألىميتيا فقد ازداد االىتمام بيا بشكل 

ي اآلونة األخيرة بسبب تزايد حاجة السكان لتمك الخدمات وخصوصًا بعد التطور كبير ف
 .(3350)فؤاد بن غضبان،  في األساليب والتقنيات المستخدمة في توفيرىا

 مفهوم الخدمات األمنية ثانيًا: 

ىي واحدة من أىم الخدمات التي تتبناىا الدولة كونيا مسؤولة عن المصالح العامة     
لممجتمع واالفراد وتوفرىا المؤسسات األمنية وميمتيا الرئيسية االستقرار والخاصة 

الميام والواجبات التي تقوم  أو ىياألمني والحفاظ عمى أرواح وممتمكات المواطنين، 
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بيا المؤسسات األمنية المختصة وفق القوانين النافذة من أجل توفير البيئة االمنة 
لد الطمأنينة والشعور باألمن واالستقرار مما تعكس المناسبة لألفراد والمجتمعات، وتو 

نتائجيا اإليجابية عمى جميع مفاصل الحياة، وبالتالي التييئة لمتنمية في المجاالت كافة 
 (.3350الحربي،  )سمطان لينتج عنيا حياة أمنة تمبي طموح الفرد والمجتمع

يا المؤسسات األمنية تعد الخدمات األمنية من أىم الخدمات السيادية التي تقدم    
المختصة كونيا األساس في تييئة بيئة أمنة لألفراد والمجتمعات، وقد منح الدستور 
والقوانين النافذة في جميورية العراق الجيات المختصة صالحيات وميام وواجبات 

 لغرض القيام بتوفير األمن واالستقرار لممواطنين في جميع أنحاء الدولة.

 تصنيف الخدمات األمنية ثالثًا: 

ميمة توفيرىا، الدولة ومؤسساتيا الخدمات األمنية ىي الخدمات التي توكل الى     
وتتمثل بميام حفظ سيادة القانون وحماية حقوق االفراد والمجتمعات من التيديدات التي 
تستيدف استقرارىم، وتعد الخدمات األمنية التي تقدميا المؤسسات األمنية بشتى 

بيا المختمفة خدمات إنسانية في المرتبة األولى، وىي وسيمة لمحفاظ عمى االمن جوان
والسالمة اإلنسانية والوطنية. أزداد االىتمام بالخدمات المجتمعية ومنيا الخدمات 
األمنية مع تزايد أعداد السكان وانتشارىم أذ أصبحت دراسة خدمات االمن جغرافيًا من 

ق االستقرار األمني والقضاء عمى الجريمة بكافة أنواعيا األولويات التي تسيم في تحقي
 ، وتتمثل ىذه الخدمات بما يأتي:(3350)سمطان الحربي،  ومستوياتيا

 مراكز الشرطة . أ
 مراكز الدفاع المدني . ب
 جياز االمن الوطني . ت
 جياز المخابرات الوطني . ث
 مديرية االستخبارات ومكافحة اإلرىاب . ج
 قسم مكافحة الجريمة المنظمة  . ح
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 وهيكمها التنظيمي مفهوم خدمات الدفاع المدني: رابعاً 

الدفاع المدني ىو جميع اإلجراءات والتدابير التي يتم أتخاذىا من قبل األجيزة 
الرسمية والشعبية عدا القوات المسمحة من أجل تأمين الحماية لمسكان والممتمكات 

دامة  العمل واإلنتاج في العامة والخاصة والتقميل من الخسائر الى أدنى حد ممكن وا 
، ويعرف كذلك (3350)جريدة الوقائع العراقية،  ظروف السمم والحروب والكوارث كافة

بأنو مؤسسة توكل الييا ميمة حماية االنسان وممتمكاتو من االخطار في زمن السمم 
والحرب والكوارث، وقد أخذ تسميات عدة تختمف من بمد ألخر ومنيا )الحماية المدنية، 

 مدني، االمن المدني(. الدفاع ال

وتقوم مديريات ومراكز الدفاع المدني بمجموعة من االعمال وحسب ما نص     
)جريدة الوقائع  وكما يمي 3350( لسنة 55عميو قانون الدفاع المدني في العراق رقم )

 :(3350، العراقية

تنظيم وتأمين وسائل اإلنذار المبكر من أجل تنبيو المواطنين الى المخاطر   (5)
 المحتممة الوقوع.

التدريب والتوعية لممواطنين لغرض الحماية من االضرار التي تنتج من   (3)
 الحروب والكوارث.

أعداد وتييئة فرق من الدفاع المدني واالشراف المباشر عمى توفير   (0)
 مستمزماتيا.

 وأدامتيا. إلقامتياالالزمة لفرق الدفاع المدني والمتابعة  المنشآتتحديد   (5)
أعداد وتنفيذ التدابير الوقائية لغرض تأمين الحماية لمسكان وكافة األماكن   (4)

 الحيوية أثناء فترات الحروب والكوارث.
 السكان من المدن وتنفيذىا بالتنسيق مع الجيات المعنية. إلخالءأعداد خطط   (6)
 أعداد خطط لمسيطرة عمى توزيع الطاقة الكيربائية في حاالت الطوارئ.  (1)
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يذ خطط لتييئة المراكز الصحية والمستشفيات لمعالجة المواطنين أعداد وتنف  (0)
 في حال حدوث الكوارث.

االعداد والتييئة لمخطط المعتمدة في مواجية حاالت الطوارئ وتامين   (1)
 .كفاءتياالمستمزمات وأجراء الممارسات لغرض معرفة 

 ة.كشف القنابل غير المنفمقة ومعالجتيا بالتنسيق مع الجيات ذات العالق (53)
 المنكوبين في حاالت الطوارئ. إغاثةأعداد وتنفيذ خطط  (55)
 مكافحة الحرائق واإلنقاذ الخفيف والثقيل عند حدوث الحرائق. (53)
ت ومتابعة تنفيذ ية عمى المؤسسات والمصانع والمنشآأجراء الكشوفات الدور  (50)

 الدفاع المدني. ألغراضشروط الوقاية والسالمة فييا 
 تطيير المناطق من المموثات المختمفة وبالتنسيق مع المؤسسات ذات العالقة.  (55)

أما الييكل التنظيمي لمراكز الدفاع المدني في العراق يكون عمى سمسمة ىرمية يبدأ     
بضابط المركز )مدير المركز(، وتحت أمرتو مساعد ضابط المركز ويرتبط بو أمر 

اإلطفاء المرتبط بو سواق وفرق اإلطفاء  فصيل الحماية وفصيل الحماية، وضابط
ومسؤول الكشوفات، وضابط اإلنقاذ والمعالجة الذي يرتبط بو سواق اإلنقاذ والمعالجة 
وفرق اإلنقاذ ومفرزة المعالجة، وضابط اإلسعافات الذي يرتبط بو سواق وفرق 
اإلسعاف، ومسؤول مفرزة التموث ويرتبط بو مسؤول االتصاالت ومسؤول االليات 

 (.5والمستودع ومعمم التدريب ومأمور المشجب، شكل )
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 ( الهيكل التنظيمي لمراكز الدفاع المدني في العراق1شكل )

 
 باالعتماد عمى انالباحث: المصدر

جمهورية العراق، وزارة الداخمية، مديرية الدفاع المدني في محافظة المثنى، بيانات  (1)
 .2020غير منشورة لسنة 

في مدينة السماوة : التوزيع الجغرافي لمراكز الدفاع المدني الثانيالمبحث 
 وخصائصها 

يعد توزيع الخدمات األمنية ومنيا خدمات مراكز الدفاع المدني داخل الحيز     
الحضري من الخصائص الرئيسة لجغرافيا الخدمات التي تعمل عمى أيصال الخدمة 

اسة والتحميل والتوزيع ليذه الخدمة بما الى أكبر عدد من السكان، أذ يقوم الجغرافي بالدر 
، والبد من الدقة والعناية (3356)ماىر ناصر عبد اهلل،  يتوافق مع التغيرات الجغرافية

بتوقيع مراكز الدفاع المدني بما يتالءم مع دورىا في حماية أرواح الساكنين وسالمة 
واإلغاثة لممنكوبين  الممتمكات الخاصة والعامة من حوادث الحرائق والكوارث واإلنقاذ

 ضاتط انًركس

يساعذ ضاتط 
 انًركس

أير فصٍم 
 انحًاٌح

 فصٍم انحًاٌح

 ضاتط االطفاء

 سىاق االطفاء

 3/فرقح أطفاء

يسؤول  
 انكشىفاخ

ضاتط االَقار 
 وانًعانجح

سىاق يعانجح  
 وأَقار

 3/فرق أَقار

 يفرزج يعانجح

ضاتط 
 االسعافاخ

سىاق فرق 
 االسعاف

 فرق االسعاف

يسؤول يفرزج  
االَقار 

 واالتصاالخ

يسؤول  
االنٍاخ 

 وانًستىدع

يسؤول يفرزج  
 انتهىث

 يعهى انتذرٌة
يأيىر  
 انًشجة
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وكذلك حماية مصادر الثروة الوطنية بالصورة التي توفر الطمأنينة واألمان داخل البيئة 
 (.3350)رافد موسى عبد،  الحضرية

تضم مدينة السماوة أربع مراكز لمدفاع المدني موزعة في الجانب الكبير من المدينة     
شرين( أما في الجانب الصغير يقع ثالث مراكز وىي )الجميوري، السماوة، ثورة الع

 (.3) وخريطة( 5مركز دفاع مدني )الصوب الصغير( جدول )
 وخصائصها( مراكز الدفاع المدني في مدينة السماوة 1جدول )

يركس دفاع  خ
 يذًَ

انرقعح  االحٍاء انًخذويح
انجغرافٍح/ 

 هكتار

سكاٌ  انُسثح%
االحٍاء 

 انًخذويح

 َسثتهى %

انحٍذرٌح، انجًهىري،  انجًهىري 1
انعسكري، انصذر، 

انحكى، انًعهًٍٍ انثاٍَح، 
انعروتح، انشهذاء، 

 انتحرٌر

45654 15551 54464 34566 

انحسٍٍ، انغرتً،  انسًاوج 2
انًعهًٍٍ األونى، 

انجذٌذج، انقصثح انقذًٌح، 
 انثساتٍٍ انغرتٍح

51456 12556 35511 16511 

ثىرج  3
 انعشرٌٍ

االعالو، انسهىر وال 
ٍَساٌ، 6، يجٍثم

انثساتٍٍ انشرقٍح، ال 
جحٍم، األيٍر، انحسٍ، 

 ال عطشاٌ

131653 32526 36244 16521 

انصىب  4
 انصغٍر

انرسانح، انقشهح، انُصر، 
انتأيٍى، انخساعم 

وانصٍاغ، انجهاد، 
 االَتصار

1466 36565 46515 32551 

 111 242364 111 415656 انــًــجــًــىع

 باالعتماد عمى انالباحث :المصدر
جمهورية العراق، وزارة الداخمية، مديرية الدفاع المدني في محافظة المثنى، بيانات  (1)

 .2020غير منشورة لسنة 
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 مركز دفاع مدني السماوة: .1
يقع مركز دفاع مدني السماوة في حي الغربي مركز مدينة السماوة ويمتد نطاق   

خدمتو المقرر رسميًا الى االحياء )الحسين، المعممين األولى، الغربي، الجديدة، القصبة 
(، فضاًل عن المناطق التي تقع خارج االحياء 3القديمة، البساتين الغربية( خريطة )

منطقة سيد عالوي(، أما عدد سكان االحياء التي يخدميا  السكنية )بساتين محمد عمي،
%( من مجموع عدد سكان المدينة، 56.35نسمة( بنسبة ) 00055المركز فقد بمغ )

%( من مساحة االحياء 53.41ىكتار( بنسبة ) 455.1وبمغت المساحة ليذه االحياء )
 (.5الكمية في مدينة السماوة، جدول )

 مركز دفاع مدني الجمهوري: .2
يشمل نطاق خدمتو االحياء )الجميوري، الحيدرية، العسكري، الصدر، الحكم،     

العروبة            المعممين الثانية )اإلسكان(، الشيداء، التحرير(، ويقع في حي 
نسمة( بنسبة  05111(. يبمغ مجموع سكان االحياء المخدومة )3الحكم، خريطة )

نسمة( حسب تقديرات  353011والبالغ )%( من مجموع سكان مدينة السماوة 05.11)
ىكتار(  146.5، أما المساحة الكمية التي تقع تحت نفوذه ىي )3333السكان لسنة 

 (.5%( من المساحة الكمية ألحياء المدينة، جدول )50.43بنسبة )

لم يقتصر نفوذ مركز دفاع مدني الجميوري عمى االحياء السكنية في مدينة السماوة     
المناطق الريفية )منطقة ال معالي، منطقة ال بوحجر، منطقة كدر ال  بل أمتد الى

مناحي، منطقة ال حناج، منطقة المممحة، منطقة الرواوشة، منطقة الزوية، منطقة ال 
مري(، كل ىذه المناطق الريفية ذات مساحات واسعة جدًا وتضاف الى الرقعة الجغرافية 

 ان.لممركز. وترتبط بو مفرزة دفاع مدني السمم
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 ( التوزيع المكاني لمراكز الدفاع المدني في مدينة السماوة2خريطة )

 
 باالعتماد عمى انالمصدر: الباحث

جميورية العراق، وزارة الداخمية، مديرية دفاع مدني محافظة المثنى، بيانات  (5)
 .3333غير منشورة، 

 (.Arc Gis 10.3برنامج ) (3)
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 مركز دفاع مدني ثورة العشرين: .3
يقع في حي االمير جنوب مركز مدينة السماوة، ويخدم أحياء )االعالم، الزىور، 

(، 3نيسان، أل جحيل، البساتين الشرقية( خريطة )1األمير، الحسن، ال عطشان، 
ويمتد نطاق خدمة ليضم المناطق الريفية المجاورة لألحياء السكنية )قرية ال مطشر 

، منطقة المشواك(. بمغ عدد السكان الحضر والمناطق المحاذية ليا، منطقة الطوايل
%( من سكان المدينة الكمي، وبمغت 56.33نسمة( بنسبة ) 01315المخدومين )

%( 03.36ىكتار( وبنسبة ) 5051.0مساحة األحياء السكنية ضمن نطاق الخدمة )
 (.5من مساحة االحياء الكمية في مدينة السماوة، جدول )

 مركز دفاع مدني الصوب الصغير: .4

يعد مركز دفاع مدني الصوب الصغير صاحب أكبر مساحة مخدومة مقارنة ببقية 
%( من مجموع 06.64ىكتار( بنسبة ) 5511المراكز في مدينة السماوة حيث بمغت )

مساحة االحياء السكنية في مدينة السماوة، وشممت أحياء )الرسالة، القشمة، النصر، 
(، أما السكان المخدومين فقد 3ار( خريطة )التأميم، الخزاعل والصياغ، الجياد، االنتص

%( من مجموع السكان في مدينة 03.03نسمة( وبنسبة ) 11454بمغ عددىم )
 (.5السماوة، جدول )

فضاًل عن االحياء السكنية المذكورة فقد شمل نطاق الخدمة لمركز دفاع مدني     
ة الشنابرة، منطقة ال الصوب الصغير المناطق الريفية المجاورة لألحياء السكنية )منطق

  جراد، منطقة ال بندر(. زويد، منطقة ال بو

 مدينة السماوة: الكفاءة الوظيفية لمراكز الدفاع المدني في الثالثالمبحث 

 استخدامعرفت الدراسات الجغرافية الكفاءة عمى أنيا االلية التي يتم من خالليا     
المؤسسة لمموارد البشرية التي تعمل فييا بصورة تضمن تحقيق األىداف بوقت قصير 

. وتعد خدمة الدفاع المدني من الخدمات (3353)عباس ىجول كيطان، وجيد أقل
األساسية في الحفاظ عمى أرواح السكان والممتمكات العامة والخاصة وتقميل الخسائر 
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روب والكوارث الطبيعية والبشرية، والبد من توفير البشرية والمادية في أوقات السمم والح
، الكناني، )المشرفاوي خدمة الدفاع المدني بفعالية وكفاءة عند قيام أي مدينة من المدن

. وبيدف تحديد مدى كفاءة خدمات الدفاع المدني في مدن محافظة المثنى فقد (3351
 الدراسة المؤشرات التالية: اعتمدت

 تأثير الخدمة لمراكز الدفاع المدنيأواًل: مؤشر نطاق 

يقصد بو المسافة المقطوعة من مركز الدفاع المدني الى أبعد نقطة ضمن نطاق 
الخدمة حسب المعيار المحدد، وأن نطاق خدمة مراكز الدفاع المدني ال يتجاوز نصف 

)وزارة األعمار واألسكان والبمديات  م( 3333قطر المنطقة المخدومة فيو عن )
(، وعند حساب المساحة التي تقع تحت نطاق 3، جدول )(3350واألشغال العامة، 

( Arc Map 10.3) (G.I.S) التأثير لكل مركز دفاع مدني وحسب المعيار ببرنامج 
 ىكتار(. 5346.65بمغت )

 مركز دفاع مدني الجمهوري: .1

م لنصف قطر دائرة يقع الدفاع المدني 3333عند مطابقة المعيار المحمي البالغ )    
في مركزىا( عمى الرقعة الجغرافية المخدومة من قبل المركز أتضح وجود أجزاء من 
بعض مناطق النفوذ خارج نطاق الخدمة ومنيا أحياء )المعممين الثانية، الشيداء، 

(  Arc Map 10.3)(G.I.S)  ساحات ببرنامج العسكري، التحرير( وعند حساب الم
ىكتار( أي بمغت المساحة الكمية الخارجة  5.43،  0.05، 0.03، 55.63بمغت )

ىكتار( وتمثل العجز في نطاق تأثير الخدمة لمركز دفاع  05.34عن نطاق التأثير )
 (.0مدني الجميوري، خريطة )
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 بها لمراكز الدفاع المدني ( المعايير الموصى2جدول )
معايير مراكز أطفاء 

 الحرائق
 يارالمع

 57600،  38400المعايير لمقطاع السكني بحدود ) المؤشرات
 ساكن(

نصف قطر المنطقة 
 المخدومة

 م 2000

 مالحظة: مركز أطفاء الحرائق المعياري يكون عمى مستوى قطاع
 باالعتماد عمى انالمصدر: الباحث

العراق، وزارة االعمار واإلسكان والبمديات واالشغال العامة، معايير جمهورية  (1)
 .97، الباب الرابع، ص2018اإلسكان الحضري والريفي في العراق،

 مركز دفاع مدني السماوة: .2

أغمب مناطق النفوذ لمركز دفاع مدني السماوة تقع ضمن نطاق تأثير الخدمة عدا   
ىكتار( وتمثل العجز ضمن االحياء  44.66)جزء من حي البساتين الغربية والبالغ 

المخدومة من قبل المركز، فيما أتضح عند رسم نطاق تأثير الخدمة لمراكز الدفاع 
المدني وجود تداخل كبير في مناطق عمل المراكز )الجميوري، السماوة، ثورة العشرين( 

ير الى ىذا من جانب أما من الجانب االخر وجود مناطق خارج نطاق الخدمة مما يش
 (.0خمل في التوزيع المكاني ليذه المراكز، خريطة )
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 ( نطاق تأثير الخدمة لمراكز الدفاع المدني في مدينة السماوة3خريطة )
 

 باالعتماد عمى انالباحث :المصدر

جمهورية العراق، وزارة الداخمية، مديرية دفاع مدني في محافظة المثنى،  (1)
 .2020بيانات غير منشورة، 

 .(G.I.S) ( Arc Map 10.3) برنامج (2)
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 مركز دفاع مدني ثورة العشرين: .3

أما بالنسبة لمركز دفاع مدني ثورة العشرين عند تحديد نطاق تأثير الخدمة لممركز     
( أتضح وجود مساحات كبيرة خارج نطاق Arc Map 10.3) (G.I.S)ببرنامج  

حسن، ال مجيبل، ال نيسان، ال جحيل، ال 1التأثير في أحياء )البساتين الشرقية، 
،  10.53،  331.16عطشان( وبمغت مساحاتيا التي تقع خارج نطاق التأثير )

( لكل منيا عمى الترتيب والتي تمثل مناطق 305.1،  10.50،  516.14،  35.05
العجز في الخدمة ضمن مناطق النفوذ، أي أن مجموع المساحة الواقعة خارج نطاق 

 (.0، خريطة )ىكتار( 031.64التأثير لممركز )

 مركز دفاع مدني الصوب الصغير: .4

فيما يخص مركز الصوب الصغير فأن نسبة عالية من مساحة االحياء المشمولة     
لكل مركز  بالخدمة تقع خارج نطاق التأثير حسب المعيار المعتمد عند تحديد النطاق 

( وكانت االحياء الواقعة بشكل كامل خارج Arc Map 10.3) (G.I.S)في برنامج  
،  55المعيار ىي )القشمة، الجياد، الخزاعل والصياغ( وبمغت مساحاتيا عمى التوالي )

ىكتار(، أما االحياء التي خرجت أجزاء منيا عن نطاق التأثير ىي  363.5،  00.4
اق التأثير )النصر، االنتصار، التأميم، الرسالة( وبمغت المساحات الواقعة خارج نط

ىكتار( لكل منيا عمى الترتيب، أي أن  3.35،  540.13،  63.33،  555.35)
ىكتار( التي مثمت  111.34المساحة الكمية لمناطق خارج نطاق التأثير قد بمغت )

 (.0مساحة العجز في الخدمة حسب المعيار، خريطة )

لدفاع المدني في أحياء بمغت المساحات الكمية الواقعة خارج نطاق التأثير لمراكز ا    
ىكتار( وعند مقارنة ىذه المساحة مع مساحة نطاق تأثير  5015.05مدينة السماوة )

ىكتار( والتي تم  5346.65الخدمة لمركز الدفاع المدني حسب المعيار والبالغة )
يتضح وجود عجز مركزين دفاع مدني مع أعادة توزيع  (G.I.S)حسابيا في برنامج 
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حاليًا لتغطية العجز المتبقي من المساحة بشكل يضمن توفير الخدمة  المراكز المتوفرة
 بكفاءة عالية وحسب المعيار، ىذا فيما يخص المناطق الحضرية.

فبالنسبة لمدينة السماوة أتضح وجود عجز في خدمات الدفاع المدني ضمن معيار     
اكز )السماوة، نطاق تأثير الخدمة فضاًل عن التداخل الكبير في نطاق التأثير لمر 

الجميوري، ثورة العشرين(، أذ تم حساب مساحة العجز في الخدمة والبالغة 
 5346.65ىكتار( وىذه المساحة أكثر من مساحة نطاق الخدمة البالغة ) 5015.05)

ىكتار(، مما يفرض أضافة مركزين لمدفاع المدني لممدينة مع أعادة توزيع المراكز 
 ساحة العجز. الموجودة لتغطية ما تبقى من م

ينبغي اإلشارة الى أن تطبيق المعايير المعتمدة من قبل وزارة االعمار واإلسكان     
والبمديات واالشغال العامة قد أخذت بعين االعتبار المراكز الحضرية في توزيع 
المؤسسات األمنية )مراكز الدفاع المدني( وأىممت المناطق الريفية بل عممت عمى 

الموجودة في المدن وىذا ال يتناسب مع المعايير تضمينيا لنطاق الخدمات لممراكز 
النافذة ومنيا معيار نطاق الخدمة لذا يجب االىتمام بيا وتوفير مراكز ومفارز جديدة 
لشموليا بالخدمة حسب المعايير الحالية لموصول الى الكفاءة المطموبة، في حين أذ لم 

دمتيا من المراكز والمفارز يتم معالجة ىذا العجز لممناطق الريفية واالستمرار عمى خ
 مستوى كفاءة الخدمة. وانخفاضالحالية فأن ذلك يسبب خمل كبير في األداء 

 ثانيًا: معيار حجم السكان )مركز دفاع مدني / سكان(

يقصد بمعيار حجم السكان ىو مجموع السكان المذين يخدميم مركز دفاع مدني     
واحد، وقد حدد من قبل وزارة االعمار واإلسكان والبمديات واالشغال العامة في معايير 

، بأن الحجم المثالي لمسكان لكل 3350اإلسكان الحضري والريفي في العراق لسنة 
الحد األعمى لممعيار الذي أعتمد بالدراسة،  ( نسمة وىو41633مركز دفاع مدني )

 (.3جدول )
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 مركز دفاع مدني الجمهوري .1

يتضح من تحميل حجم السكان ضمن الرقعة الجغرافية لنطاق خدمة مركز دفاع     
%( من حجم سكان المدينة، 05.11نسمة( بنسبة ) 05111مدني الجميوري البالغ )

مرتفع وال يناسب مع المعيار المحمي المعتمد ومقارنتو بالمعيار المحدد أن ىذا الحجم 
ويشير الى وجود عجز في الخدمة، أذ البد من أضافة مركز دفاع مدني ثاني الى 

 المناطق التي يخدميا المركز.

 مركز دفاع مدني السماوة .2

بمغ مجموع سكان الرقعة الجغرافية الواقعة تحت نفوذ مركز دفاع مدني السماوة     
%( من سكان المدينة الكمي، وىذا الحجم متطابق 56.35سبة )نسمة( وبن 00055)

نوعًا ما مع المعيار المعتمد ويشير الى وجود كفاءة في تقديم خدمات الدفاع المدني 
 وفق معيار )حجم السكان( في المناطق الحضرية. 

 مركز دفاع مدني ثورة العشرين: .3

 01315ة العشرين )شكل حجم السكان المخدومين من قبل مركز دفاع مدني ثور  
%( من السكان الكمي لمدينة السماوة، ويعد ىذا الحجم 56.33نسمة( ويشكل نسبة )

مقارب الى المعيار المعتمد مما يؤشر تحقق كفاءة في خدمة الدفاع المدني ضمن 
 الرقعة الجغرافية لممركز.

 مركز دفاع مدني الصوب الصغير: .4

بمغ مجموع سكان االحياء السكنية ضمن الرقعة الجغرافية لمركز دفاع مدني     
%( من السكان الكمي لممدينة، 03.03نسمة( وشكل نسبة ) 11454الصوب الصغير )

وىو أعمى بكثير من المعيار المعتمد مما يشير الى وجود عجز في خدمة الدفاع 
افة مركز دفاع مدني جديد لرفع المدني وفق معيار حجم السكان، لذا البد من أض

 الكفاءة الوظيفية في المنطقة الحضرية المخدومة.
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 االستنتاجات

عمى مساحة  متباينمراكز الدفاع المدني في مدينة السماوة بشكل  تتوزع -5
االحياء السكنية المشمولة بالخدمة، أذ بمغ مجموع مساحة االحياء المشمولة بالخدمة 

ىكتار( فيما بمغت المساحة المخدومة من  146.5) من مركز دفاع مدني الجميوري
 455.1السماوة يخدم مساحة )ىكتار( أما مركز  5511مركز الصوب الصغير )

 ىكتار(. 5051.0فيما بمغت المساحة المخدومة من مركز ثورة العشرين ) ىكتار(
ذ إتتباين حجوم السكان المخدومين من مراكز الدفاع المدني في مدينة السماوة،  -3

نسمة( أما مركز السماوة  05111بمغ حجم السكان المخدومين من مركز الجميوري )
نسمة( فيما بمغ عدد السكان المخدومين من مركز الصوب الصغير  00055يخدم )ف
في حين بمغ مجموع السكان الذين يخدميم مركز ثورة العشرين  (ىكتار 11454)
 نسمة(. 01315)
( يمحظ وجود تداخل في .G.I.Sي برنامج )عند تطبيق معيار نطاق الخدمة ف -0

نطاق مناطق تأثير الخدمة لمراكز الدفاع المدني مع وجود مناطق أخرى تقع خارج 
 .التأثير

بواقع مركزين  كمي في خدمة الدفاع المدني في مدينة السماوة وجود عجز تبين -5
 لألحياءالمساحة الكمية ب ومقارنتومعيار نطاق الخدمة  تطبيقلمدفاع المدني عند 

 في المدينة. السكنية

 المقترحات

الى خدمة االحياء السكنية المناطق المخدومة أي ضم بعض أعادة توزيع  -5
 غير تمك التي كانت ضمن الرقعة الجغرافية التي تخدميا،معينة  مدنيمراكز دفاع 

الية درجة عبالوصول  ويحقق سيولةيضمن العدالة في حجم المساحات المخدومة  وىذا
 .الكفاءة في تقديم الخدمةمن 
بما يتناسب مع المعيار المحمي في تقديم الخدمة  توزيع السكان بشكٍل متساو -3

 مما ينعكس عمى رفع كفاءة خدمات الدفاع المدني.



 هـ2442-م  2222. لسنة  2/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
 
 224 

أعادة توزيع مراكز الدفاع المدني الحالية بصورة تضمن عدم التداخل في نطاق  -0
 (..G.I.Sبرنامج ) تأثير خدماتيا عند مطابقة المعايير المكانية في

إضافة مركزين جديدين لمدفاع المدني في المدينة فضاًل عن المراكز الحالية  -5
 لموصول الى أعمى درجات الكفاءة في تقديم الخدمة.

 الهوامش

لخدمات األمنية في المراكز تقويم ا)*( البحث مستل من رسالة الماجستير الموسومة )
 (.المعمومات الجغرافيةبأستخدام نظم  الحضرية لمحافظة المثنى

، 3350فؤاد بن غضبان، جغرافية الخدمات، دار اليازوري لمنشر والتوزيع، عمان، ( 5)
 .63ص
 .41( المصدر نفسو، ص3)
سمطان بن عياد الحربي، تقييم مالئمة الكفاءة المكانية لمراكز الشرطة في مدينة ( 0)

، 3350، 13األمنية، العدد  بريدة باستخدام نظم المعمومات الجغرافية. مجمة البحوث
 .354ص 

سمطان بن عياد الحربي، تقييم مالئمة الكفاءة المكانية لمراكز الشرطة في مدينة ( 5)
 ،3350(، 13بريدة باستخدام نظم المعمومات الجغرافية، مجمة البحوث األمنية، عدد )

 .354ص
 .3، ص3350(، 5311جريدة الوقائع العراقية، العدد )( 4)
 .5ر نفسو، صالمصد (6)
ماىر ناصر عبد اهلل، تقويم خدمات مراكز الدفاع المدني في مدينة السماوة، مجمة ( 1)

 .501، ص3356، 31كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية، العدد 
رافد موسى عبد، صفاء جاسم محمد، التحميل المكاني لمراكز الدفاع المدني في ( 0)

باستخدام نظم المعمومات الجغرافية، مجمة القادسية لمعموم اإلنسانية، مدينة الديوانية 
 .01، ص3350، 5، العدد 35المجمد 
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عباس ىجول كيطان، التحميل المكاني لمخدمات الصحية في محافظة ذي قار، ( 1)
 .531، ص3353الجامعة المستنصرية، كمية التربية، رسالة ماجستير )غير منشورة(، 

صادق ثامر صادق الكناني، دراسة كفاءة التوزيع  ،أسامة جاسم محمد المشرفاوي( 53)
المكاني لمراكز الدفاع المدني في مدينة النجف االشرف، مجمة مداد اآلداب، جامعة 

، 3351 – 3350الكوفة، كمية التخطيط العمراني، عدد خاص بالمؤتمرات، 
 .5553ص
سكان والبمديات واالشغال العامة، معايير وزارة االعمار واإل( جميورية العراق، 55)

 .3350اإلسكان الحضري والريفي في العراق لسنة 
 مصادر البحث

صادق ثامر صادق الكناني، دراسة كفاءة التوزيع  ،أسامة جاسم محمد المشرفاوي -5
المكاني لمراكز الدفاع المدني في مدينة النجف االشرف، مجمة مداد اآلداب، جامعة 

 .3351 – 3350الكوفة، كمية التخطيط العمراني، عدد خاص بالمؤتمرات، 
 .3350(، 5311جريدة الوقائع العراقية، العدد ) -3
ار واإلسكان والبمديات واالشغال العامة، معايير وزارة االعمجميورية العراق،  -0

 .3350اإلسكان الحضري والريفي في العراق لسنة 
جميورية العراق، وزارة الداخمية، مديرية الدفاع المدني في محافظة المثنى، بيانات  -5

 .3333غير منشورة     لسنة 

لمدني في رافد موسى عبد، صفاء جاسم محمد، التحميل المكاني لمراكز الدفاع ا -4
مدينة الديوانية باستخدام نظم المعمومات الجغرافية، مجمة القادسية لمعموم اإلنسانية، 

 .3350، 5، العدد 35المجمد 
سمطان بن عياد الحربي، تقييم مالئمة الكفاءة المكانية لمراكز الشرطة في مدينة  -6

 .3350(، 13) بريدة باستخدام نظم المعمومات الجغرافية، مجمة البحوث األمنية، عدد
سمطان بن عياد الحربي، تقييم مالئمة الكفاءة المكانية لمراكز الشرطة في مدينة  -1

 .3350، 13بريدة باستخدام نظم المعمومات الجغرافية. مجمة البحوث األمنية، العدد 
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عباس ىجول كيطان، التحميل المكاني لمخدمات الصحية في محافظة ذي قار،  -0
 .3353التربية، رسالة ماجستير )غير منشورة(، الجامعة المستنصرية، كمية 

 .3350فؤاد بن غضبان، جغرافية الخدمات، دار اليازوري لمنشر والتوزيع، عمان،  -1
ماىر ناصر عبد اهلل، تقويم خدمات مراكز الدفاع المدني في مدينة السماوة،  -53

 .3356، 31مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية، العدد 
 
 
 


