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 المقدمة

الدراسات التابع الى البحوث والتمٌت بالمالن البحثً العامل فً مركز  1991فً عام  

بغداد عن طرٌك ابن اخً علً اسماعٌل )فً مجلس فاتحة والدته  – مدٌرٌة الشرطة العامة

طلب منً زٌارة  فً العراق وعند سؤالً عن ابحاث الجرٌمة والعاملٌن  علٌها .رحمها هللا( 

و الصادر عنه من ابحاث ودراسات و نوعٌة الباحثٌن  هالمركز لالطالع على طبٌعة نشاط

من داخل المركز ومن خارجه . ولد كانت لدي معلومات بسٌطة عن العلمٌة وتخصصاتهم 

كنت  الذيتابع الى وزارة العمل والشئون االجتماعٌة ، معهد معلومات عن المركز اضافة الى 

. ولد اخذنً التً اطلعت علٌها من خالل مكتبة اخً د. معن  العلمٌةونتاجاته معجبا بنشاطاته 

 . آنذان لم ٌعد لائما ، او فً طرٌمه لاللغاء رسمٌا  الذياخً لزٌارة المعهد ، 

جاسم اكرم العمٌد ) هوالتمٌت بمدٌرالدراسات ، البحوث و لمت بزٌارة الى مركز 

على شهادة  ، حاصال، واسع المعرفة واالطالع  موضوعٌاكٌسا ،  فوجدتهالمشهدانً( 

المركز ضباطا بشهادات جامعٌة اولٌة فً ضم   .الماجستٌر فً علم االجتماع من انكلترا 

اون مع المركز . ولد كان معظم من ٌتع ومعظم باحثٌة من جامعة بغداد االجتماع و االحصاء

الجغرافٌا . وعندما سألنً المشهدانً عن الجوانب  عدا منوعةمن الباحثٌن هم فً اختصاصات 

التً تدرسها الجغرافٌا فً الجرٌمة للت : التباٌن المكانً لحدوثها و تحلٌل اسباب ذلن . فضحن 

لسابك )الشٌخلً( و فتح الدرج االسفل من مكتبه واخرج ملفا لال : كان هذا احد مطالب الوزٌر ا

البٌانات ، فاخرج لً الكتاب السنوي للشرطة مدى توفر التً لم نجد من ٌموم بها . فسألته عن 

، ولال وعرفنً بالعاملٌن فٌها الى مدٌرٌة احصاء الشرطة بنفسه و اخذنً لسنوات عدٌدة العامة 

ثٌة فً مجال الجرٌمة ، لكتابة الدراسة .  من هنا بدأت نشاطاتً البح الً اطلب الذي تراه مناسب

 (( .1991 - 1999:  )) االنماط المكانٌة للجرٌمة فً العراق بتأشٌروذلن 

 االبحاث المنجزة بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات

 – 1991)ادناه ذكر لالبحاث المنجزة خالل عملً مع مركز البحوث والدراسات ، 

كلفت بها ولكنها لم هنان دراسات أن وال تتوفر لدي االن الكثٌر منها ، ٌضاف الى ذلن ( 1111

  .السباب تتعلك بوزارة الداخلٌة ومجرٌات االحداث فٌها  تر النور

 ، مركز البحوث و الدراسات 1991 – 1999األنماط المكانٌة للجرٌمة فً العراق :  (1
  1991بغداد  )م.ب.د.( ، مدٌرٌة الشرطة العامة ،       

  1991، )م.ب.د.(  1991 – 1999( التباٌن المكانً و الزمانً للجناٌات فً العراق : 1
، والنها دراسة كبٌرة  1991( جرائم النساء : دراسة فً الجغرافٌا االجتماعٌة ،  م.ب.د. ، 1

 ، منها : فً نشاطات علمٌة اكادٌمٌة  لتمدمالحما  االستالل منهافمد تم 
 جرائم النساء فً محافظتً دٌالى و صالح الدٌن : دراسة ممارنة ،  ندوة تحلٌل ( 1)

  1991الجرٌمة و سبل الحد منها ، جامعة تكرٌت             



 جرائم النساء فً محافظتً كربالء و النجف : دراسة ممارنة ،  ندوة التحلٌل ( 1)  
  1991العلمً للجرٌمة ، جامعة الكوفة ،             

 التوزٌع الجغرافً للمتهمات حسب التركٌب المهنً و الحالة الزوجٌة ، المؤتمر(  1)  
  1991لكلٌة التربٌة ، الجامعة المستنصرٌة ، بغداد  الثامن             

  1991( التباٌن المكانً لتخرٌب و إتالف المرافك العامة فً بغداد ، م.ب.د. ،  بغداد 1
 ة فً العراق ،  المؤتمر السابع للجمعٌة الجغرافٌة العرالٌة ، ( التفسٌر الجغرافً للجرٌم1

  1991بغداد    
( التباٌن المكانً لجرٌمتً المتل و السرلة فً محافظة صالح الدٌن ، ندوة تحلٌل الجرٌمة و 6

  1991سبل الحد منها ، جامعة تكرٌت ، 
ن للجمعٌة الجغرافٌة العرالٌة ، ( آثار الحصار على األنماط المكانٌة للجرٌمة ، المؤتمر الثام9

  1991بغداد 
  1998،  م.ب.د. ،  1999 – 1996( التباٌن المكانً لجرائم سرلة الدور فً مدٌنة بغداد : 8
  1998( تحسٌن التصامٌم العمرانٌة ذات التأثٌرات السلبٌة ، )ترجمة( ، م.ب.د. ، بغداد 9

  1999،  م.ب.د. ،  1998لعام ( تموٌم موضوعً ألداء مدٌرٌات شرطة المحافظات 11
  1999،  م.ب.د. ، بغداد  1996 – 1991( التباٌن المكانً للجرٌمة فً الوطن العربً : 11
  1999( التوزٌع الجغرافً للمخدرات فً الوطن العربً ، م.ب.د. ، 11
  1999( التباٌن المكانً للوضع األمنً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،  م.ب.د. ، 11
  1999اتجاهات الجرٌمة فً األردن على أبواب المرن الحادي و العشرٌن ، م.ب.د. ،  (11
 تموٌم موضوعً ألداء مدٌرٌات شرطة المحافظات فً مجال مكافحة الجرٌمة لعام (11

  1111، م.ب.د. ،  1999     
 تحلٌل ممارن لألنماط المكانٌة ألداء و محددات عمل مدٌرٌات شرطة المحافظات ، (16

  1111م.ب.د. ،      
 1111 \ 11لٌاس توطن الجرٌمة و تحلٌل عوامله المحلٌة ، مجلة الفتح ، جامعة دٌالى ،  (19
  1111الشرطة و نظم المعلومات الجغرافٌة ، م.ب.د. ، الشرطة العامة ، بغداد ( 18
  1111النمط المكانً لسرلة السٌارات فً بغداد ، م.ب.د. ، الشرطة العامة ، بغداد  (19
  1111التوزٌع الجغرافً األمثل لمراكز الشرطة فً مدٌنة بغداد ، م.ب.د. ،  (11
 التباٌنات المكانٌة ومركزٌة السٌاسة الجنائٌة : سرلة السٌارات فً بغداد كحالة دراسٌة ، (11

 )مشترن مع الدكتور نعمان حسٌن الجبوري( 1111 \11لى ، مجلة دٌا       
 جامعة الكوفة )لبول نشر(  –األبعاد المكانٌة للجرٌمة ، مجلة أبحاث جغرافٌة  (11
 تموٌم علمً لعملٌة تموٌم أداء مدٌرٌات شرطة محافظات العراق ، المجلة العربٌة  (11

 . الرٌاض   ،  1116آب  \ 1119رجب  11ع.  11 م.للدراسات األمنٌة والتدرٌب ،    
 ، اطروحة 1991 – 1991( التباٌن المكانً لجرٌمتً السرلة والمتل فً مدٌنة البصره : 11

 دكتوراه كتبها احمد فارس العٌسى تحت اشرافً .       
  

 دراسات وابحاث اخرى

ة كلفت من لبل اللواء ٌونس االحمد باالشتران مع ضباط شرطة من حملة شهاد 

 .الماجستٌر فً الهندسة وفً االحصاء واالجتماع ، النجاز دراستٌن تكمالن بعضها البعض 

لمراكز و معاونٌات الشرطة طبما لمؤشرات عالمٌة ، منها مساحة  فضلاالولى عن الحجم اال

. وغٌرها من مؤشرات شرطوٌة االللٌم الوظٌفً ، التركٌب السكانً ، انماط الجرٌمة فً االللٌم 

عموم محافظات العراق و  فًنٌة عن بناء مجمعات سكنٌة للعاملٌن فً هذه المراكز ووالثا

وكانت متابعة السٌد مدٌر الشرطة العام للدراستٌن اسبوعٌة ، فً لماء غداء وحداتها االدارٌة . 



مفتوح ٌبدأ الساعة الثانٌة والنصف ظهرا و ٌنتهً بحدود الساعة السادسة حٌث كان دلٌما 

ومتابعا ممتازا و متفهما لجمٌع ما ٌطرح من اراء ، ومعالجا لجمٌع المشاكل التً تواجه 

الدراستٌن . لمد احسست بجدٌته بالعمل العلمً و المنظور الوطنً المستمبلً . ولد تم تسلٌم 

راستٌن له شخصٌا فً صبٌحة الٌوم الذي لصف فٌه ممر المخابرات العامة ، ولد مسودة الد

 رف شٌئا عن الدراستٌن بعد ذلن . ٌعمن منصبه فً الٌوم التالً ، ولم اعفً 

عند جمعً معلومات عن الجرٌمة فً االردن ، الحظت ان نسبة المتهمٌن من العرالٌٌن  

وان هنان حاالت انتحار غٌر للٌلة بٌنهم ، فالترحت على تاتً بالمرتبة الثانٌة بعد االردنٌٌن ، 

. وفعال وردت البٌانات  اللواء المشهدانً دراسة الحالة ، وطلبت بٌانات ذات صلة من االنتربول

المطلوبة )بمعظمها( وانجزت الدراسة ، ولكنها لدمت باسم المدٌرٌة الى مجلس االمن المومً 

راسة بالتفصٌل حسب ما اعلمنً اللواء حمٌد عثمان الذي كان ٌرأسه لصً . و نولشت الد

)مدٌر الشرطة العام حٌنها( ونالت استحسان المجلس الذي اتخذ لرارات واجراءات داخلٌة 

 وخارجٌة . 

تجمعت لدي ، ولتها ، معلومات وافٌة عن التوزٌع الجغرافً لمراكز الشرطة فً بغداد  

التوزٌع المكانً لها ، فالترحت اعتماد نظم و حدود الالٌمها الوظٌفٌة ، ولد الحظت سوء 

المعلومات الجغرافٌة العادة التوزٌع بما ٌتناسب مع المعاٌٌر التً استخدمت فً دراسة سابمة . 

 فكلفت بها وانجزتها وفً ضوئها تم )بٌع مبانً( بعض المراكز لشراء او بناء بدائل لها .

ستاذة الس كولمان تحت عنوان وفً مجال الترجمة ، فمد لمت بترجمة  ممال لال  

(( ، تبع ذلن ترجمة فصول من كتاب  ))تحسٌن التصامٌم العمرانٌة ذات التاثٌرات السلبٌة

))تطبٌك منهج النظم للتنمٌة الحضرٌة(( لمؤلفه جان الباترا ، فً ما ٌتعلك بتوزٌع خدمات 

سعاف الفوري على الحماٌة فً الحضر ، خدمات الشرطة ، خدمات الدفاع المدنً ، وخدمات اال

وجه الخصوص لالطالع واالفادة من المعاٌٌر التً تعتمد فً عملٌة التوزٌع ، ومحاولة تطبٌك 

 النماذج الرٌاضٌة الواردة فٌها . 

 -كما لمت بكتابة مماالت نشرت فً مجلة )دراسات فً االمن االجتماعً( ، منها : 

 دور التخطٌط العمرانً فً الحد من الجرٌمة ، -1

 ع الجغرافً لبٌانات المتل العمد فً الوطن العربً : وجهة نظر ،التوزٌ -1

 عرض نمدي للكتاب السنوي الحصاءات الجرٌمة فً الهند .  -1

 مستخلص ابحاث مختارة

 االنماط المكانية للجريمة في العراق (1)

هدف البحث استشفاف التوزٌع الجغرافً للجرٌمة فً العراق باعتماد اكثر من متغٌر  

تاشٌر مسار الجرٌمة حسب نوعها وصوال الى رسم حدود )الالٌم الجرٌمة( فً واحد ، مع 

. فالهدف انحصر فً تاشٌر االنماط المكانٌة للجرٌمة دون  1991 – 1999العراق خالل المدة 

لب طتفسٌرها . فتفسٌر االنماط المكانٌة للجرٌمة لمساحة واسعة و مدة زمنٌة غٌر لصٌرة ٌت



الحضاري فً  –مل متعدد التخصصات وذلن للتباٌن االجتماعً جهدا استثنائٌا وفرٌك ع

 . العراق

اعتمدت الدراسة فً عملٌة التاشٌر االحصاءات الوصفٌة ، من معدل و وسٌط و  

،  1999االنحراف المعٌاري ومعامل التباٌن )التغاٌر( . واختٌرت ثالث سنوات للممارنة : 

جغرافً بالربط بٌن حجم الجرٌمة لٌاسا الى . واعٌد النظر فً التوزٌع ال 1991، و  1981

الى ثم نظر فً اتجاه الجرٌمة  عددٌا  ، وكنسبة الحجم السكانً )نسبة الجرٌمة الى السكان( ، 

نسب الى ك. بعد ذلن تم تسلٌط الضوء على انواع مختارة من الجرٌمة ، واٌضا كاعداد والسكان 

السرلة ، المذف والسب ، التهدٌد ، االحتٌال ،  السكان : جرائم الجرح والضرب واالٌذاء العمد ،

االعتداء على الموظفٌن ، المتل العمد ، تنظٌم الحٌاة االلتصادٌة ، التخرٌب واتالف الممتلكات 

  البغاء والسمسرة . و العامة ، اللواط واالغتصاب وهتن العرض ،

، للجرٌمة فً العراق ( خرٌطة توزٌع مكانً 11ضمت الدراسة ثمانٌة جداول و ) 

  -وخلصت باالستنتاجات االتٌة :

جرٌمة ( 89611( بعد ان كان )16611الى ) 1988نظرا النخفاض عدد الجرائم عام  (1

خط  مسار هذا ٌؤثر على  وألن( جرٌمة 89116) 1991واصبح عام  1989عام 

 ،ا ، وما بعده 1988انحدار الجرٌمة ، لذلن حسب معامل النمو لفترتٌن ، ما لبل 

. ولد كان معامل نمو الجرٌمة للفترة االولى بمٌمة لمدة الدراسة باكملها اٌضا وحسب 

مما ٌعنً ان ( . 1.191فً ولت لفترة الدراسة برمتها كان بمٌمة )+( 1.911)+

 للظرف االستثنائً الذي فرضته الحرب دور بارز فً ارتفاع نسبة الجرائم فً البلد . 

 -حسب مجموع لٌم معامالت النمو للفترتٌن لوحظ :بتنظٌم المحافظات تراتبٌا  (1

 سجلت محافظة صالح الدٌن اعلى لٌم نمو للجرٌمة ، - أ

 كانت محافظة دهون االكثر سٌطرة على الجرٌمة ،  - ب

تراجع نمو الجرٌمة فً محافظات : نٌنوى ، المثنى ، التامٌم ، ذي لار ، دٌالى  - ت

اذ كان موجبا بوتائر عالٌة خالل المدة  1988، البصره ، ومٌسان  بعد عام 

 التً سبمت ذلن . 

لابل ذلن زٌادة فً وتائر الجرٌمة فً بداٌة عمد التسعٌنات فً محافظات :  - ث

 بابل ، بغداد ، السلٌمانٌة ، واسط و النجف .  االنبار ، المادسٌة ، كربالء ،

الجرائم االكثر مٌال للنمو الموجب وحسب تراتب تنازلً ، هً : االحتٌال ، السرلة ،  (1

 التخرٌب واتالف المرافك العامة ، التهدٌد ، المتل العمد ، اللواط واالغتصاب والبغاء .

ٌم الحٌاة االلتصادٌة ، الجرح : تنظجرائم والجرائم االكثر مٌال للنمو السالب جاءت  (1

 والضرب العمد ، االعتداء على الموظفٌن ، و جرٌمة المذف والسب . 

 -ولتأشٌر الالٌم الجرٌمة اعتمدت اربع معاٌٌر ، هً : (1

 العدد الكلً للجرٌمة فً كل محافظة ، - أ

 معامل نمو نسب الجرٌمة الى كل عشرة االف نسمة ، - ب

 ، 1991-99انواع الجرٌمة للفترة مجموع معامالت نمو احد عشر نوعا من  - ت

 . 1989-99مجموع معامالت نمو انواع مختارة من الجرٌمة للفترة  - ث

 -الالٌم ، هً :ستة تاشٌر تحلٌل نمو الجرٌمة الى ادت عملٌة  (6



 االنبار التً تتطلب رسم سٌاسة خاصة للسٌطرة على الجرٌمة فٌها ، - أ

و عال للجرٌمة فً اتسمت محافظات صالح الدٌن ، نٌنوى ، والمادسٌة بنم - ب

الفترتٌن ، مع نمو سالب ضعٌف بنسب الجرٌمة الى السكان . والجرائم التً 

تتطلب االنتباه الٌها فً هذا االللٌم هً : االحتٌال ، االعتداء على الموظفٌن ، 

 اللواط واالغتصاب وهتن العرض والبغاء والسمسرة . 

كان معامل نمو  والتامٌم وفً محافظات : ذي لار ، كربالء ، البصره ، بابل ، - ت

 ( ، وتتنامى فٌها جرائم :1989-99الجرٌمة عالٌا خالل الفترة االولى )

 السرلة ، االحتٌال ، المتل العمد ، والجرائم االخاللٌة المختلفة .  

وتتفالم فً محافظات : النجف ، دٌالى ، واسط ، وبغداد جرائم االحتٌال و  - ث

 مختلف الجرائم االخاللٌة . 

حافظات : المثنى ، اربٌل ، السلٌمانٌة ، ومٌسان فتتفالم فٌها جرٌمة البغاء اما م - ج

 والسمسرة .

انفردت محافظة دهون بالسٌطرة على الجرٌمة ، حٌث سجلت ست معامالت  - ح

  ( معامل نمو . 11من مجموع )للجرٌمة نمو موجب 

 

 تقييم اداء مديريات الشرطة ، (2)

سنوٌا لتمٌٌم اداء مدٌرٌات شرطة المحافظات ، ولد تعمد مدٌرٌة الشرطة العامة مؤتمرا 

طلب منً اللواء المشهدانً اٌجاد صٌغة تمٌٌم كمٌة تضع الجمٌع فً المٌزان و بمسطرة 

موحدة. و بعد مداوالت و تجارب اولٌة ومنالشات مستفٌضة تبلورت الفكرة لتشمل احد عشر 

ؤشرات . والم رن نسب االنجازمؤشرا ، ست منها تؤشر محددات عمل المدٌرٌة ، وخمس ٌؤش

  -هً :

، تؤشر درجة متابعة المدٌرٌة لكشف  ةالجرائم المسجل مجموعنسبة المكتشف من  -1

 الجرٌمة فً اللٌمها الوظٌفً والحد منها ،

نسبة المكتشف من الجرائم المهمة الى مجموع المسجل منها )المتل والسرلة( ، ٌؤشر  -1

 المواطن به .درجة استتباب االمن وتعزٌز احساس 

نسبة المكتشف من الجرائم الى عدد العجالت المستخدمة فً الواجبات االمنٌة ، تعكس  -1

 هذه النسبة درجة كفاءة استخدام العجالت فً المهام االمنٌة . 

نسبة تنفٌذ اوامر المبض من مجموع الصادر منها ، حٌث بدون التنفٌذ ال ٌكون كشف  -1

 للجرٌمة وتبمى العدالة مثلومة .

سبة المسجل من الجرائم خالل العام الى المسجل فً العام السابك ، ممارنة امنٌة بٌن ن -1

ولد الترح الحما ان تكون الممارنة مع معدل  عامٌن لتحدٌد الوضع االمنً و مساره .

 خمس سنوات خلت .

نسبة الجرٌمة الى كل مائة الف نسمة فً المحافظة ، وهو معٌار موضوعً معتمد  -6

 نة بٌن المناطك و عبر الزمن . عالمٌا للممار

ٌكون نسبة الضباط الى كل مائة منتسب )مفوض ومراتب( ، فزٌادة النسبة دون ان  -9

 ة .لها تاثٌر ٌعد حالة غٌر صحٌ



نسبة الشرطة الى كل مائة الف نسمة فً المحافظة ، وتمٌس هذه طالة العمل و تؤشر  -8

 العدد المطلوب حماٌته من لبل رجل الشرطة .

الجرٌمة الى الموة العاملة فً المدٌرٌة ، و تمٌس طالة العمل وتحسب فً ضوئها نسبة  -9

الخطورة التً ٌتعرض لها رجال االمن بعد تبوٌب الجرائم حسب المخاطر التً لد 

 تسببها .

نسبة الجرٌمة الى عدد الضباط فً المدٌرٌة ، تمٌس هذه النسبة طالة العمل و  -11

ضباط دون المنتسبٌن ، وارتفاع النسبة لد ٌبرر التحمٌك وكشف الجرٌمة بالنسبة لل

 انخفاض نسبة الكشف والمتابعة الٌومٌة للمجرمٌن ، والعكس صحٌح اٌضا .

نسبة السكان الى مساحة االللٌم الوظٌفً ، فالكثافة العامة تعد من محددات  -11

العمل و تمٌس درجة الصعوبة فٌه . وفً الوالع ان السكان والمساحة ٌمثالن مؤشرٌن 

 مهمٌن عند لٌاس طالة عمل رجال الشرطة ، سواء حسبا كنسبة او كعدد . 

وخالل فترة الدراسة ، كان أمن بغداد من مسئولٌة مدٌرٌتً الكرخ والرصافة ، تضاف  

( 16( مدٌرٌة محافظة )عدا كردستان( ، وبهذا فان عملٌة التمٌٌم السنوي تضم )11لهما )

توى االداء لذا اعتمد معدل المتحمك للمدٌرٌات الستة وبغٌاب معٌار معٌن ٌحدد مسمدٌرٌة . 

فً الواجب المهنً . ومن الطرق  اتمصٌرٌمثل عشر كمعٌار ، فما فوله ٌعد اٌجابٌا ، وما دونه 

)المرب و البعد عنه( اساسا لها طرٌمة االحصائٌة التً تعتمد المعدل معٌارا لها ، وتمٌس التباٌن 

تحسب الفرق بٌن )الدرجة( والمعدل ثم تمسم الناتج على  التً Z-Scoreالدرجة المعٌارٌة 

لٌمة االنحراف المعٌاري )الذي ٌمٌس تشتت المٌم عن معدلها( . بهذه الطرٌمة تتوزع المٌم حول 

( والصفر ٌمثل المعدل . اي ان المٌم االعلى من المعدل تمتد على 1-( و )1المعدل بٌن )+

( درجات انحراف معٌاري . بهذه 1-تمل عنه ب ) ( درجات انحراف معٌاري ، او1مسافة )+

الطرٌمة ٌمكن ترتٌب المدٌرٌات تنازلٌا من االفضل الى االدنى ، ولكل مؤشر او متغٌر . 

المشكلة ان بعض المؤشرات تكون نسبها الواطئة فً غٌر صالح المدٌرٌة ، رغم انها اٌجابٌة 

االشارة من موجبه الى سالب ( ، اي تملب 1-لذلن تضرب المٌم فً هذه المؤشرات ب )

وبالعكس . الجدول ادناه ٌعرض مجموع الدرجات المعٌارٌة لمؤشرات االداء ومحددات عمل 

 . 1111مدٌرٌات شرطة المحافظات لعام 

 المجموع الكلً مجموع المحددات مجموع االداء المدٌرٌة المرتبة

 8.189 6.189 1.111 الرصافة 1

 6.191 1.911 1.181 النجف 1

 6.111 1.161 6.189 بابل 1

 1.611 1.911 1.699 الكرخ 1

 1.111 1.119- 1.111 البصره 1

 1.111- 1.811- 1.611 االنبار 6

 1.118- 1.111- 1.819 التامٌم 9

 1.616- 1.111- 1.191 صالح الدٌن 8

 1.119- 1.166- 1.861- المثنى 9

 1.111- 1.911 1.111- واسط 11

 1.119- 1.991 1.111- المادسٌة 11

 1.811- 1.618 1.191- مٌسان 11

 1.916- 1.816- 1.161- كربالء 11

 1.611- 1.161 1.689- نٌنوى 11

 1.911- 1.981- 1.911- ذي لار  11



 1.189- 1.899- 1.191- دٌالى 16

 

الجدول تحددت المدٌرٌات االكثر اداء ، واالكثر معولات ومحددات عمل ، بٌانات وفً ضوء 

 . ، وبهذا تستحك التكرٌم واٌها تمكنت من تجاوز المحددات فً ادائها الوظٌفً 

 -: وبعد العرض االجمالً ٌاتً وصف اداء المدٌرٌات ، و كنموذج اشٌر الى 

عمل كبٌرة ، وكان ادائها ٌفوق مدٌرٌة شرطة محافظة النجف : واجهت المدٌرٌة محددات  - أ

المعدل فً مؤشرات : كشف الجرٌمة ، كشف المهم منها ، تنفٌذ اوامر المبض ، مع خفض 

 السابمة ، وكذلن فً نسبة الجرٌمة الى السكان . الخمس فً نسبة المسجل لٌاسا باالعوام 

مدٌرٌة شرطة محافظة التامٌم : حممت المدٌرٌة تحسنا فً نسبها فً مجال كشف الجرٌمة  - ب

وتنفٌذ اوامر المبض ، اال ان نسبة الجرٌمة فٌها الى السكان فً تزاٌد ، فمازالت غٌر لادرة 

 على تجاوز محددات العمل . 

وكانت مدٌرٌة شرطة محافظة نٌنوى : لمد كان مجموع درجات االداء فً الموجب ،  - ت

 درجات المحددات فً السالب ، مما ٌعنً ضعف المدرة على تجاوز المحددات البسٌطة . 

مدٌرٌة شرطة محافظة دٌالى : لمد تحسنت نسبة كشف الجرٌمة الى العجالت ، وارتفعت  - ث

نسبة تنفٌذ اوامر المبض فً محافظة دٌالى ، كذلن ارتفعت نسبة الشرطة الى السكان ، 

 فًالسابمة ، واكثر الخمس الجرائم اكثر من المسجل فً السنوات ومع هذا بمٌت اعداد 

 نسبتها الى السكان . 

 

 ، وتحليل عوامله المحليةقياس توطن الجريمة  (3)

بعد تحدٌد االنماط المكانٌة للجرٌمة ، كتبت عن االبعاد المكانٌة للجرٌمة والتفسٌر الجغرافً 

كن ان تتوطن كما هً الصناعة و االمراض لها  ، ولد تعاملت مع الجرٌمة كظاهرة مكانٌة ٌم

التً ٌدرسها الجغرافٌون و غٌرهم من التخصصات ذات العاللة . فتساءلت : كٌف والتلوث 

لتكون  Problem Areasكٌف نؤشر مناطك المشاكل ونمٌس توطن الجرٌمة ؟ ٌمكن ان 

من لبل السلطات ولائٌة وعالجٌة  Area Based Policiesلرسم سٌاسات مكانٌة  مٌدانا

أي ، دفع الجهات الرسمٌة العتماد اسس علمٌة لرسم سٌاسات المركزٌة تتناسب مع ؟ المعنٌة 

 الوضع االمنً للمناطك ، ومتطلبات اداء المهام الشرطوٌة بافضل ما ٌمكن . 

اعتمدت لمٌاس توطن الجرٌمة مماٌٌس النزعة المركزٌة لجرٌمة معٌنة الى ما ٌمابلها من 

لنزعة المركزٌة لمجموع الجرائم ، فكلما كانت الجرٌمة اكثر تركزا مكانٌا وزمنٌا من مماٌٌس ا

( اشر ذلن وخالل فترة زمنٌة معٌنة غٌرها من الجرائم االخرى )ارتفاع نسبتها الى المجموع

 -: تفالمها فً المكان والزمان ، والعكس صحٌح .  فدلٌل توطن الجرٌمة لد حسب بالصٌغة

  \دليل توطن الجريمة = )معامل تغاير مجموع الجرائم زمنيا( 

 )معامل تغاير جريمة محددة زمنيا في المكان نفسه(                             

( دل ذلن على وجود عوامل محلٌة مساعدة 1وعندما تكون النسبة )لٌمة الدلٌل( اكثر من )

( فمد 1ما عندما تكون لٌمة الدلٌل الل من )على توطن وتكرار حدوث الجرٌمة بسٌاق معٌن . ا

ٌوعز ذلن الى عوامل خارجٌة طارئة وتذبذب عال فً تكرار الحدوث . وتطبٌما لهذه الفكرة 

  -بحث جرائم النساء ، بعد تصنٌفها الى :فمد اعتمدت البٌانات الواردة فً 

 -جرائم تمس المضاء والمنفعة العامة ، وتكونت هذه المجموعة من : - أ

 جرائم المساس بسٌر المضاء - أ



 جرائم االخبار الكاذب واالحجام عن االخبار - ب

 جرائم تضلٌل المضاء - ت

 جرائم االعتداء على المواطنٌن والمكلفٌن بخدمة عامة  - ث

 جرائم تخرٌب واتالف المرافك العامة - ج

 -جرائم تتعلك بالمٌم االجتماعٌة واالخالق الحمٌدة ، وتضم : - ب

 جرائم تمس االسرة - أ

 بالبنوة ورعاٌة الماصرٌنجرائم تتعلك  - ب

 جرائم االغتصاب واللواط وهتن العرض - ت

 جرائم السرلة  - ث

 جرائم التحرٌض على الفسك والفجور - ج

 جرائم االحتٌال - ح

 جرائم الفعل الفاضح والمخل بالحٌاء - خ

 جرائم البغاء والسمسرة - د

 -جرائم ذات سمة عدائٌة ، وتشمل : - ت

 جرائم المتل العمد - أ

 مدجرائم الجرح والضرب واالٌذاء الع - ب

 جرائم التهدٌد - ت

 جرائم المذف والسب - ث

  -التً لد تساعد على توطن الجرٌمة ، هً : تغٌراتاما العوامل والم

 -متغٌرات عامة ، على مستوى المحافظة ، وتتكون من : -ا

 مجموع السكان -1

 الى مجموع السكان نسبة االناث -1

  مجموع المتزوجات -1

 )الجندر( نسبة النوع -1

 نسبة االعالة -1

 الكثافة العامة -6

 من مجموع االسر % لثالث اسر فاكثر تسكن مع بعض -9

 فً المحافظةعدد الوحدات االدارٌة  -8

 -متغٌرات حضرٌة ، وفٌها : -ب

 مجموع السكان الحضر (1

 مجموع االناث فً الحضر (1

 مجموع المتزوجات فً الحضر (1

 نسبة النوع فً الحضر (1

 معدل حجم االسرة فً الحضر (1

 ضر% لثالث اسر او اكثر تسكن مع بعض فً الح (6

 % للسكان الحضر من مجموع سكان المحافظة  (9

 % لسكان المدٌنة االولى من مجموع سكان المحافظة (8



 % لسكان لضاء المركز من مجموع سكان المحافظة (9

 -متغٌرات اجتماعٌة ، وتضم : - ث

 مجموع المطلمات فً المحافظة (1)

 مجموع المطلمات فً الحضر (1)

 مجموع االرامل فً المحافظة (1)

 الحضرمجموع االرامل فً  (1)

 مجموع االمٌات فً المحافظة (1)

 مجموع االمٌات فً الحضر (6)

 % السر تستاجر سكنها فً الحضر (9)

 % الناث غٌرن سكنهن فً الحضر نتٌجة تبدل الحالة الزوجٌة (8)

 % الناث فً الحضر لم ٌغٌرن سكنهن بسبب تبدل الحالة الزوجٌة . (9)

بٌانات واشتماق العوامل ذات لمعالجة ال Factor Analysisولد اعتمدت تمنٌة التحلٌل العاملً 

 المكانً ، وتاشٌر اي الجرائم تمٌل الى التوطن واٌن ؟  –الترابط االحصائً 

 -ومن الضروري التنوٌه الى : 

ال توجد تمنٌة تحلٌلة واحدة تساعد على تفسٌر التباٌن المكانً للبٌئة المحلٌة ، ومعظمها  -1

لٌد التحلٌل ، وفً الوالع ان العاللة  ٌعتمد العاللة الخطٌة بٌن توزٌعات لٌم المتغٌرات

 لٌست خطٌة دوما .بٌن المتغٌرات 

تتطلب عملٌة اختٌار المتغٌرات البٌئٌة التً لد تساعد فً تفسٌر التباٌن المكانً للجرٌمة  -1

،  وتحدٌد مناطك الجنوح والجرٌمة دراٌة واسعة وعمٌمة بطبٌعة مجتمع منطمة الدراسة

 مٌن بها . وخصائص الجرٌمة وطبٌعة المائ

أن المكان ، بخصائصه وسماته ، ٌشكل واحدا من مجموعة متداخلة من المعطٌات  -1

والعوامل التً تساعد على حدوث الجرٌمة وتكرارها فً المكان والزمان . اي ان 

دراسة الجرٌمة ، وبالضرورة ، تكون من لبل فرٌك عمل متعدد التخصصات ، ٌنظم 

 ٌعمل على تاشٌر حدود مناطك المشاكل .  الٌه الجغرافً لٌبرز دور المكان و

 

 التباين المكاني للجريمة في الوطن العربي (4)

التابع الى أمانة   اعتمدت الدراسة البٌانات التً وفرها المكتب العربً لمكافحة الجرٌمة

. غطى االصدار االول عشر الطار  1996و  1991مجلس وزراء الداخلٌة العرب لعامً 

 1996عام جزائر المكتب بالبٌانات الالزمة اربعة عشر بلدا  . لم تزود العربٌة ، والثانً 

لد و .ولكن اضٌفت بٌانات عن خمس دول عربٌة اخرى ، مما جعل الممارنة االحصائٌة صعبة 

جرت الممارنة بٌن البلدان التً توفرت عنها البٌانات للعامٌن ، مع استعراض الوضع االمنً 

ممارنة بطرٌمتٌن ، االولى باعتماد اختبار )ت( لتاشٌر ال تمتفً الدول االخرى . 

طرٌمة معامل ارتباط الرتب  . ولد سلط الضوء الثانٌة باحتمالٌةاالنتماء الى المجتمع نفسه ، و

 -على الجرائم طبما لتبوٌبها الى :

 -جرائم ضد حٌاة االشخاص : - أ

 المتل العمد - أ

 االجهاض الجنائً ولتل االجنة او المولودٌن - ب



 الخطأ او على وجه الخطأالمتل  - ت

 بسبب حوادث المرورالموت  - ث

 اسباب اخرى - ج

 المتل شبه العمد او الضرب المفضً الى الموت - ح

 االٌذاء او االعتداء - خ

 االٌذاء او االعتداء الجسٌم او المفضً الى عاهة شدٌدة - د

 االٌذاء االعتٌادي او البسٌط او الشجار - ذ

 االنتحار - ر

 -جرائم ضد حرٌة االشخاص : - ب

 او استدراجهمخطف االشخاص  - أ

 حجز حرٌة االشخاص او اعتمالهم او المبض علٌهم - ب

 االرهاب او التهدٌد او الوعٌد - ت

 المذف والسب والشتم والذم والمدح والتشهٌر - ث

 اختراق حرمة المنازل او التحامها  - ج

 -جرائم مخلة باالداب العامة : - ت

 االخالل باالداب العامة بالكالم او الفعل الفاضح (1

 تزوجات وتعدد االزواجزنا المتزوجٌن او الم (1

هتن العرض او االغتصاب الجنسً او الخلوة غٌر الشرعٌة او الموالعة  (1

 الجنسٌة 

 اللواط او الشذوذ الجنسً (1

 تعاطً البغاء او التوسط بالخنا والدعارة او التحرٌض على الفسك والفجور (1

 -جرائم ضد االموال : - ث

 السلب والنهب واغتصاب المال باالكراه بالطرق العامة - أ

 لسرلات الموصوفة وغٌر الموصوفةا - ب

 حٌازة االموال المسرولة او االمتالن الجنائً  - ت

 -جرائم ضد الثمة العامة : - ج

 النصب واالحتٌال - أ

 غش الموازٌن والمماٌٌس والمكاٌٌل - ب

 تزوٌر االوراق والمستندات والوثائك والسجالت - ت

  تزوٌر اختام الدولة والطوابع والعالمات التجارٌة - ث

 وراق المالٌة والبنكنوت والمسكوكات النمدٌةتزوٌر او تزٌٌف اال - ج

 خٌانة االمانة - ح

 االختالس - خ

 الرشوة - د

 اصدار او تحرٌر شٌن بدون رصٌد  - ذ

 -جرائم ضد االمالن : - ح

 الحرٌك العمد - أ



 الحرٌك الخطأ - ب

 التعدي على وسائل المواصالت او النمل العام - ت

 التعدي او االعتداء على الوسائل السلكٌة - ث

 موارد المٌاهالتعدي او االعتداء على  - ج

 االعتداء على وسائل او موارد اخرى .  - ح

  -خلصت الدراسة الى مجموع من االستنتاجات ، منها :

تباٌن االنماط المكانٌة للجرٌمة حسب طرٌمة لٌاسها ، كنسبة من مجموع الجرائم او  .1

جلت بعض الدول س، وحسب نوع الجرٌمة ، ومع هذا فمد  كنسبة الى مجموع السكان

 للجرٌمة فً العدد والنسبة مشٌرة الى تدنً الوضع االمنً فٌها . تركزا واضحا

بروز اشتران فً التوزٌع المكانً لبعض الجرائم ، مثل جرائم ضد االشخاص اشتركت  .1

%( ))تربٌع 91.11مع جرائم ضد حرٌات االشخاص بنسبة )المكانً فً التوزٌع 

م المخلة باالداب بنسبة معامل العاللة البسٌطة مضروبا بمائة(( ، ومع نسب الجرائ

%( . ٌعنً هذا ان ارتفاع نسبة الجرٌمة ضد حٌاة االشخاص فً دولة ما 61.11)

( وباحتمالٌة لدرها 1.9111ٌؤشر احتماٌة ارتفاع نسبة الجرٌمة ضد حرٌة االشخاص )

 ( ترتفع نسب الجرائم المخلة باالداب العامة . 1.6111)

مجموع الجرائم مع جم الدولة السكانً اشار التحلٌل الى عاللة احصائٌة بٌن ح .1

%( ، وان 91.18%( ، وبالجرائم ضد االشخاص و تلن المخلة باالداب )91.91)

( ، اي 1.111الجرائم ضد الممتلكات غٌر ذات عاللة بالحجم السكانً )معامل ارتباط 

 ان الجرائم ضد الممتلكات تحدث كرد فعل لظرف طارئ ولٌست ذات دٌمومة . 

وزٌع المكانً لجرائم ضد االمالن مع التوزٌع المكانً لجرائم ضد االشخاص ارتبط الت  .1

 . فً بعض المناطك الى تمركز النزعة العدائٌة  ا%( مشٌر91.11بنسبة )

( الى 891.11اجماال ، انخفضت نسبة مجموع الجرائم المسجلة الى السكان من ) .1

بٌن االلطار العربٌة من ( جرٌمة لكل مائة الف نسمة ، كما تنالص التباٌن 918.11)

، وتنالص التباٌن فً النسب  1996%( عام 89.11الى ) 1991%( عام 111.19)

%( مما 111.11%( الى )111.91المئوٌة من مجموع الجرائم فً المطر الواحد من )

 فً الوضع االمنً بٌن البلدان العربٌة .  شابهٌوحً بالمٌل الى الت

وعلى الرغم من الزٌادة فً النسبة المئوٌة للجرائم المرتكبة ضد حٌاة االشخاص )من  .6

( الى 191.11%( اال ان نسبتها الى السكان لد انخفضت من )11.16% الى 18.11

 ( جرٌمة لكل مائة الف نسمة ، مع تنالص فً التباٌن بٌن البلدان العربٌة . 119.11)

 

 التوزيع الجغرافي للمخدرات في الوطن العربي  (5)

 – 1991للسنوات  اعربٌ ا( لطر18اعتمدت الدراسة بٌانات ضبطات المخدرات فً )

سنة( ، وكان  19 – 11ب معدلها السنوي ، ثم نسبتها الى الشباب الذكور )ا، وحس 1999

 -دف االجابة عن تساؤالت مفادها :هال

 لوطن العربً ؟ماهو نمط انتشار المخدرات فً ا 

 هل ٌرتبط نمط توزٌعات كمٌات المخدرات مع نسبها الى السكان ؟ 

 الى اٌة درجة توطنت تجارة المخدرات فً بعض االلطار العربٌة ؟ 



السلع من حٌث هرمٌة تجارة وبمنظور جغرافً ، عدت تجارة المخدرات مناظرة لغٌرها من 

وبهذا تركز البحث عن )نظرٌة كرستالر( ضمن االللٌم ، المكانً مراكز التسوٌك وتوزٌعها 

االسواق الرئٌسٌة لتجارة المخدرات فً الوطن العربً ، وتمصً عاللة موالعها الجغرافٌة بذلن 

؟ ومن ثم النظر فً جنسٌات تجارها . وضمن السٌاق نفسه ، فمد تم التمصً بعاللة التوزٌع 

الحداث ، وطبٌعة البٌئة التً ٌنتشر المخدرات بالتوزٌع الجغرافً لجرائم السرلات ، وجرائم ا

فٌها تعاطً المخدرات واالدمان علٌها .  ولد غطت الدراسة تجارة االفٌون ، الحشٌشة ، 

 الهٌروٌن ، والكوكائٌن . 

اشارت نتائج الدراسة الى أن مراكز التسوق الرئٌسة فً الوطن العربً هً : المغرب ،  

هً : السودان ، واالردن . تتزود المغرب بالمخدرات لبنان ، واالمارات تتبعها مراكز ثانوٌة 

لبنان من كرٌت والٌونان واسرائٌل . وٌتم الى من اسبانٌا وجزر الكناري ، وترد المخدرات 

المخدرات الى االردن من الكٌان  تسربتهرٌبها الى االمارات من اٌران والهند والباكستان . و

ا السودان فطبٌعة مناخه تساعد فً زراعة الحشٌشة االلطار المجاورة . ام فً نشرهالصهٌونً ل

 .من انواع اخرى من المخدرات ، اضافة الى ما توفره اثٌوبٌا 

ان للموالع الجغرافٌة لهذه الدول دور فً اختٌارها ، فهً تضع الوطن العربً بٌن فكً  

ة تجار سولها )شرق ، وسط ، غرب( لٌتم تنسٌك التوزٌع ولٌشمل جمٌع ارجاء الوطن . ونسب

المخدرات فً دولة االمارات دلٌل على ذلن )على سبٌل المثال ال الحصر( . وٌبدو ان تجارة 

 المخدرات لد توطنت ، نسبٌا ، فً االمارات و المغرب ولبنان . 

لم ٌتوافك التوزٌع الجغرافً للمخدرات من حٌث الكمٌة مع نسبتها الى الشباب من  

دون غٌرها ، موحٌا بنجاح سٌاسة مكافحة المخدرات فً السكان ، ولكن لوحظ تركزا فً دول 

 العدٌد من االلطار العربٌة . 

 

  21اتجاهات الجريمة في االردن على ابواب القرن  (6)

الصادرة عن مدٌرٌة  1996و  1991استندت الدراسة على االحصاءات الجنائٌة لعامً 

البٌانات وافٌة  مثٌرة للفضول العلمً ، االمن العامة فً المملكة االردنٌة الهاشمٌة . ولد كانت 

 -البٌانات : االحصائٌة بٌن العامٌن بعد ان عولجت ولد تمت الممارنة

  تصنٌف الجرائم الى فئات رئٌسة حسب وصفها المانونً : ضد حٌاة االشخاص ، ضد

 حرٌة االشخاص ، ضد االموال ، ضد الممتلكات ، ضد الثمة العامة ، والمخلة باالداب .

  جرائم الجانحٌن االحداث عن المجموع الكلًفرز 

  . توزٌع مجموع الجرائم جغرافٌا حسب مدٌرٌات الشرطة فً المملكة 

 -وكان المصد من وراء ذلن االجابة عن اسئلة مفادها :

 + الى اٌن تتجه الجرٌمة فً المملكة االردنٌة الهاشمٌة ؟

 ؟ 1996و  1991مً + الى اٌة درجة تتشابه نسب الفئات الرئٌسة للجرائم عا

 + الى اٌة درجة ٌتشابه التوزٌع الجغرافً لنسب الجرائم بٌن العامٌن ؟

امكن تأشٌر مسار مجمل الجرٌمة  1996 – 1981بتوفر بٌانات عن الجرٌمة للمدة 

مجموع جرائم االحداث . ولد كان معامل النمو  كذا االمر بالنسبة الىونسبتها الى السكان ، و

( عام 11911)ان تصل الى مما ٌعنً تولع اعداد الجرٌمة جموع الجرائم ، لم( 1.919بمٌمة )

عند بماء الظروف والسٌاسات  1111( عام 99891، و ) 1111( عام 61916، و ) 1111



سنة ،  11%( خالل 181.11مد زادت الجرٌمة بنسبة )ل.  1996-1981كما كانت علٌه للفترة 

( 611) 1981ا فان نسبة الجرٌمة الى السكان كانت عام ولم ٌزداد عدد السكان بالنسبة ذاتها لذ

، اي  1996( جرٌمة لكل مائة الف نسمة عام 1111جرٌمة لكل مائة الف نسمة ، اصبحت )

%( 161.616%( خالل المدة نفسها . وزاد انحراف الٌافعٌن بنسبة )191.18ازدادت بنسبة )

وكانت العاللة بٌن اعداد الجرائم و ( . 1.891و بمعامل نمو لدره ) 1996-1981خالل المدة 

فً زٌادة الجرٌمة فً االردن، وان  ( ، مما ٌعنً انها عامل رئٌس1.991جنح االحداث بمٌمة )

 عن جادة الصواب . بعٌداظروف الزٌادة ذاتها تؤثر على االحداث وغٌرهم وتدفعهم 

المرتكبة فً ومن النتائج التً توصلت الٌها الدراسة حدوث تبدل نوعً فً الجرائم  

%( 81.1حٌث شملت الفئات الرئٌسة للجرائم لٌد الدرس ) 1996 – 1991المملكة بٌن عامً 

، وكذا الحال بالنسبة  1996%( عام 98.8، اصبحت ) 1991من المجموع الكلً للجرائم عام 

%( مما ٌؤشر انتشار انواعا اخرى من الجرائم لم 61.1% الى 91.91لجنح االحداث )من 

 لدراسة .تغطٌها ا

%( من مجموع الجرائم ، واصبحت 11.9) 1991كانت نسبة جنح االحداث عام  

%( . وكانت نسب الزٌادة فً جنح االحداث 11.1، حٌث زادت بنسبة ) 1996%( عام 19.9)

%( ضد 11.1%( ضد الثمة ، )116.9%( ضد االمالن ، )116.9حسب فئة الجرٌمة : )

 %( ضد االموال . 11.1شخاص ، و)%( ضد حرٌة اال11.9حٌاة االشخاص ، )

 

 سرقة السيارات في بغداد (7)

، وعنوانه الذي نشر به  1998البحث معنً بسرلة السٌارات فً مدٌنة بغداد عام 

))التباٌنات المكانٌة ومركزٌة السٌاسة الجنائٌة : سرلة السٌارات فً بغداد كحالة دراسٌة(( 

  -والبحث مشترن مع الدكتور نعمان حسٌن الجبوري . واالسئلة التً لادت البحث هً : 

 االماكن التً حدثت السرلات فٌها ؟+ ما هً طبٌعة  

 + ما هً طبٌعة االماكن التً تم العثور على السٌارات المسرولة فٌها ؟ 

 + من هً الجهات التً عثرت على السٌارات المسرولة ؟ 

 + هل تم المبض على الجناة ؟ 

 + كٌفٌة المبض على الجناة ؟ 

 علٌها ؟ + ماهً الحالة التً كانت علٌها السٌارات عند العثور 

 + ما كان مفمودا منها ؟ 

 + ماهً نوعٌة السٌارات المسرولة ؟ 

 + لمن تعود السٌارات المسرولة ؟ 

 + ماهً الطرٌمة التً استخدمت للسرلة ؟ 

 + هل اعتمدت االجهزة االمنٌة التباٌنات المكانٌة عند متابعة السرلات ؟ 

رصافة ، بعد ان صنفت الشوارع وتمت الممارنة بٌن مناطك عمل مدٌرٌتً شرطة الكرخ وال

واعتمدت  الى : سكنً ، تجاري ، صناعً ، عٌادات طبٌة . فٌها مال السائد عحسب االست

 .فً الممارنة  Chi Squareطرٌمة مربع كاي 

، شارع عام %(11.119)حددت اماكن حدوث السرلات بالتصنٌف االتً : دار 

اماكن  اتسمتو %( .11.891)، ساحة عامة %(11.118)، شارع فرعً %(19.181)



 ، منطمة تجارٌة%(11.111): منطمة سكنٌة  بكونهاالعثور على السٌارات المفمودة 

 ، اماكن خالٌة%(11.111)، اماكن عامة %(1.116)، منطمة صناعٌة  %(11.161)

 ، المنطمة نفسها%(11.99)السٌارة منها التً سرلت ، خارج المنطمة  %(11.899)

(1.818 )%  . 

الجهات التً عثرت على السٌارات المفمودة فتمثلت ب : شرطة النجدة  اما

، السٌطرات على  %(1.119) ، شرطة المرور%(9.919)، الشرطة المحلٌة %(11.968)

، اخرى %(11.191)، اصحاب السٌارات المفمودة %(1.611) الخارجٌة الطرق

(191.119)% . 

، لبض  %(6.191) ٌهم جمٌعا، لبض عل%(91.619)وصنف الجناة الى : مجهولون 

، مع %(9.611). اما الكٌفٌة التً لبض علٌهم فكانت : اثناء السرلة %(1.919)على بعضهم 

، وللصدفة  %(16.118) ، بعد التحمٌك واالعتراف بالسرلة%(11.11)السٌارة المسرولة 

 دور هنا اٌضا . %( 18.816)

، %(6.111)وصنفت حالة السٌارة المفمودة عند العثور علٌها الى : متضررة جدا 

. وتمثلت المفمودات من السٌارات المسرولة %(19.911)، سالمة %( 16.111)متضررة 

، المحرن %(11.118)، الرادٌو %(11.969)، البطارٌة %(11.199)ب: االطارات 

 . %(1.611)اخرى ، %(1.199)، سندات %(1.111)، نمود %(1.691)

، %(1.918)، الندكروز %(11.19)وحددت نوعٌة السٌارات المسرولة ب: صالون 

، %(11.118)، برازٌلً %(1.111)، انتاجٌة %(11.19)، بٌن آب %(1.191)كوستر 

، %(1.819)، داتسن %(11.191)، سوبر %(1.111)، كراون %(11.111)كرونا 

 .  %(11.91) رها، وغٌ%(1.819)، امرٌكً %(1.111)مرسٌدس 

، اجرة %(91.199): خصوصً  فكانتاما عائدٌة السٌارات المسرولة 

. وتمثلت طرٌمة السرلة ب: %( 1.191)، وشركات %(8.119)، حكومٌة %(11.118)

، احتٌال %(9.181)، كانت مفتوحة اصال %(91.181)، مفتاح  %( 1.118) كسر زجاج

 . %(11.191)، إكراه %(1.111)

برهن التحلٌل االحصائً على وجود فرولات معنوٌة فً تعامل الجناة مع عناصر البٌئة  

سرلة السٌارات ، فً ولت ما زالت سٌاسة المؤسسات االمنٌة لصالحهم عند التً استغلوها 

تتعامل مع بغداد ككل بغض النظر عن التباٌنات المكانٌة فً البٌئة المحلٌة . اي تعتمد سٌاسة 

 بغض النظر عن طبٌعة البٌئة المحلٌة وتباٌنها مكانٌا . مركزٌة موحدة

عند النظر الى و وضوحا التباٌن المكانً بٌن لاطعً الكرخ والرصافة اكثر تفصٌال  

المناطك الداخلٌة فٌهما . فسرلة السٌارات فً بغداد الجدٌدة تختلف عنها فً االعظمٌة او شارع 

والكاظمٌة . فالتباٌنات المكانٌة حمٌمة ال ٌمكن اغفالها الرشٌد ، كذا االمر بٌن المنصور والشعلة 

عند التخطٌط لمعالجة المشكالت االجتماعٌة ، والجرٌمة احداها . وخرجت الدراسة بجملة من 

 االجرائً .  –الممترحات والتوصٌات ذات البعد التخطٌطً 

 

 

 

 



 تقييم التجربة

 -: كانت تجربتً اكثر من رائعة ، السباب عدٌدة ، اهمها

الضباط الذٌن تعاملت معهم كانوا متمٌزٌن برلً االخالق و الموضوعٌة فً  (1)

 التعامل .

غنى لاعدة البٌانات المتوفرة بما ٌحتاجه الباحث ، ٌضاف الى ذلن تعاون المعنٌٌن  (1)

بتوفر كل ما ٌحتاجة من بٌانات ومعلومات وتمدٌم تسهٌالت كبٌرة تخدم الباحث 

 ٌنتفع منها البلد .وتعٌنه للوصول الى نتائج 

كانت االبحاث والدراسات تنالش من لبل الجمٌع ، بدء بمدٌر الشرطة العام ،  (1)

مرورا بمدٌر مركز البحوث والدراسات وضباط المركز ومنتسبٌه و ضباط 

االحصاء فً مدٌرٌة الشرطة العامة ، و بحضور ضباط المعهد المومً وكلٌة 

 ضوء ذلن .  الشرطة . وتمام نشاطات علمٌة متخصصة فً

كان لممارسة العمل الصٌفً )حٌث ٌشارن الجامعٌون المسئولون المهنٌون بدراسة  (1)

 و سبل تطوٌر المؤسسات الخدمٌة واالنتاجٌةالتً تعانً منها المؤسسات المشاكل 

( دور كبٌر فً كسر الهوة بٌن والمٌام بابحاث تخدم سٌاسة المئوسسات ووظٌفتها

، من جهة ، وتعارفهم مع فً دوائر الدولة لٌن الجامعٌٌن و غٌرهم من المسئو

بعضهم البعض من جهة اخرى عند دراسة ومنالشة موضوعات واهتمامات 

 مشتركة رغم اختالف االختصاص . 

.  شاركت فً مسابمة الكفاءات العلمٌة و فزت بها مرتٌن ، وكنت احتٌاط فً الثالثة (1)

حملة الشهادة الجامعٌة العلٌا التنافس كان ضمن االختصاص العام )جغرافٌا( لعموم 

وكانت فً االختصاص ، ٌختار الخمس االكثر انتاجٌة بعد ترتٌب الجمٌع تنازلٌا . 

 علمٌة بعٌدة عن التاثٌرات السٌاسٌة او غٌرها . 

 

 العملية التجربة قناعات أثمرتها

المناعة بان البحث العلمً ٌمثل ارلى نشاط فكري انسانً ، وانه )داٌنمو( الحٌاة  -1

. لٌس هنان تطور او تمدم ، ال شخصً وال مهنً  ه، وبدونلعلمٌة والمهنٌة ا

 وتكامل العلمً مع المهنً افضل ما ٌمكن ان ٌفكر به الجمٌع خدمة للبلد . 

المناعة بان "المكان" ٌجب ان ٌنظر له كوعاء ٌضم كل شًء ، لذا فان دراسته و  -1

، تمصً اثاره وبصماته هً من صلب االهتمامات التً تشترن بها العلوم جمٌعا 

. ومن هنا جاء سعًٌ الشخصً الستحداث متداخل التخصصات  -وبشكل تكاملً 

 . الحما  وحدة االبحاث المكانٌة 

ان البحث المكانً ٌشكل خالصة ، فانً أؤمن بعمك بنتٌجة المناعتٌن آنفتً الذكر ،  -1

بمنظور تطبٌمً و ٌنجهود الخٌربنجازه وعصارة العلوم المختلفة عندما تلتمً ال

 . هادفا خدمة المجتمع واالرتماء به وافك تخطٌطً 

لتخصصات وٌصل هذا النشاط ذروته عندما ٌنجز من لبل فرٌك عمل بحثً متعدد ا -1

تجلً الحمٌمة لتتكامل زواٌا النظر الٌه ت، و ااالهتمام به مشترك اموضوع تستمصً

 غٌرهم .  لبل امام انظار الجمٌع ، العارفٌن به 



مٌٌم سٌاسة تٌنتهً باو  \ٌصب ب ، و وال ٌكون البحث المكانً تطبٌمٌا ما لم  -1

رح ممترح طة ، والمؤسسات المعنٌة بموضوعٌة وتجرد من الذات و المحابا

  . ، من خارج بودلة المؤسسة  معالجات اجرائٌة

عندما تعتمد العلوم المختلفة المكان اساسا لدراسة موضوعاتها ، وتمصٌها ، فانها  -6

حتما ستلتمً مع التخصصات االخرى وتسلط الضوء على زواٌا اخرى لم تكن 

ولصور  فرادالعملنا وذلن . وهذه فائدة جمة نفتمدها جمٌعا لجمٌع واضحة عند ا

 . النظرة وانحسارها بالذات 

الجرٌمة ، كما العدٌد من الظواهر المكانٌة االخرى ، متعددة االبعاد ، ولهذا ال  -9

 زمانا( وتفسٌر ذلن من لبل اختصاص علمً واحد . –ٌمكن تحلٌل حدوثها )مكانا 

مكان و ولمعالجة الجرٌمة ورسم السٌاسات الولائٌة والعالجٌة البد من النظر الى ال -8

 . تحلٌل عاللة ذلن بالجرٌمةتاشٌر سماته وخصائصه و

المكان والزمان وجهً عملة واحدة ، عند دراسة الظواهر المكانٌة ، والتركٌز على  -9

 احدها ٌثلم المعرفة وٌبمٌها نالصة . 

وحدة االبحاث المكانٌة كانت ارلى هدٌة تمدم الى جامعة دٌالى ، فحاربها  -11

 ات وعملوا على وئدها بشدة وباصرار اعمى .  اداالمٌون من حملة الشه

 

 


