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  من الواجهة المعماريةرؤية تحليلية لألمن المادي للمباني الشرطية في مصر

 
                                                                                  3  و ليلي خضير3 و محمد أيمن عاشور2 و تامر مرعي1 د السيد عوضـمحمود محم

 اإلدارة العامة للشئون الهندسٌة بوزارة الداخلٌة1
 واإلنشـائٌة بوزارة الداخلٌـة و قسم التصمٌمات المعمارٌة2
 جامعة عٌن شمس _ كلٌة الهندسة- قسم الهندسة المعمارٌة 3

 

ABSTRACT 
With the Egyptian ministry of Interior tightening the security procedures of the police 
buildings and exaggerating the design of these buildings physical security elements, the main 
features of cities and the urban nature of them were distorted; in addition the Ministry of 
Interior incurred heavy costs for insurance. Because the general impression is the low level of 
police buildings physical security, the familiar view of the mental image is typical and 
repetitive; this research came to analyze the physical security elements of those buildings in 
an attempt to change the philosophy of physical insurance for police buildings in Egypt. 
The research followed the comparative analytical approach in analyzing the physical security 
elements of local and international police buildings in accordance with the different variables 
surrounding each building, to identiy the various alternatives of the physical security elements 
and to prove that the physical security of police buildings in Egypt is not optimal and that 
they are just rigid templates apply standard criteria. 

                                            
 ملخص البحثة 

مع تزامن وزارة الداخلٌة المصرٌة بتشدٌد اإلجراءات األمنٌة للمبانً الشرطٌة والمبالغة فً تصمٌم عناصر األمن المادي لتلك 
وألن اإلنطباع العام  .المعالم الرئٌسٌة للمدن والطابع العمرانً لها كما تكبدت وزارة الداخلٌة تكالٌف باهظة للتأمٌن المبانً، تشوهت

 هو تدنً مستوي األمن المادي للمبانً الشرطٌة كون الصورة الذهنٌة المشاهدة والمألوفة هً النمطٌة والتكرارٌة، جاء هذا البحث
وقد إنتهج البحث  .لتحلٌل عناصر االمن المادي لتلك المبانً فً محاولة لتغٌٌر فلسفة التامٌن المادي للمبانً الشرطٌة فً مصر

  المنهج التحلٌلً المقارن فً تحلٌل عناصر األمن المادي لمبانً شرطٌة محلٌة وعالمٌة وفقاً للمتغٌرات المختلفة التً تحٌط بكل
مبنً، للتعرف علً البدائل المختلفة لعناصر األمن المادي وإثبات أن األمن المادي للمبانً الشرطٌة فً مصر لٌست األمثل وأنها 

.       تطبق معاٌٌر نمطٌة        مجرد قوالب جامدة    
 (1 )األمن المادي للمباني الشرطية -1

 المادي للمبانً الشرطٌة لٌس فقط وضع الحواجز المؤقتة، والكتل األسمنٌٌة، والسواتر الواقٌة، فً نظام نمطً ٌطبق علً األمنإن 
جمٌع المبانً الشرطٌة علً حد سواء، فهذا ٌعتبر مفهوم سطحً لعملٌة التأمٌن المادي والذي ٌشتمل فً األساس علً ثالثة أنواع 

: وهً( 1)كما         هو موضح بالشكلمن اإلجراءات 

  (الهٌكل الخارجً للمبنً، األسوار، أبراج الحراسة، المداخل والنوافذ)اإلجراءات الهندسية .

  المفاتٌح واألقفال، أنظمة التحكم فً  اإلتصاالت، نظام الوقاٌة من الحرائق، أنظمة وتأمٌن المعلومات)اإلجراءات التقنيــــة
 .(الدخول

  (أنظمة كشف التسلل، الدوائر التلفزٌونٌة المغلقة)إجراءات المراقبــة. 

ادارة جملة من التدابير المادية الوقائية، والتي تسمح بتوفير قدر عال من الحماية  ٕ تنظيم و"حٌث ٌعرف األمن المادي بأنه 
 .(2)"والوقاية لألشخاص والمنشأة بما تحويه من أصول مادية ومعنوية في ظل سياسة تقييم المخاطر، والسياسة اإلقتصادية

 اإلجراءات الهندسٌة الوقائٌة المعمارٌة الالزمة لتأمٌن المبانً فسنتناول (2)كما هو موضح بالشكلوماٌتعلق بنطاق الدراسة 
والتً قد تكون ضرورٌة ( 3شكل )أبراج الحراسة واألسوار والهيكل الخارجي للمبني والمداخل والنوافذ :  والمتمثلة فًالشرطٌة

: مبنى شرطً معٌن ولٌست ضرورٌة فً آخر لعدد من االعتبارات والمتغٌرات تتلخص فً ثالثة أبعاد وهً فً

 ًالبعد األمــــــن. 

 البعد اإلقتصادي. 

 ًالبعد التصـمٌم. 
 



 
 
 
 

  من الواجهة المعمارٌةرؤٌة تحلٌلٌة لألمن المادي للمبانً الشرطٌة فً مصر

  
 

 

 

 

 

 المتغيرات المؤثرة علي األمن المادي للمباني الشرطية-2
اإلجراءات والوسائل المعمارٌة التً تتخذ لتأمٌن المبانً ٌجب أن تكون أساسٌات ولٌست معاٌٌر تصمٌمٌة، أي إن 

أن هذه األساسٌات ٌمكن أن تطبق جمٌعها فً مبنى واحد أو بعض منها أو حتى ٌمكن تجاهلها، وٌقف مدى التطبٌق على 
هً عملٌات  بل_ كما ٌحدث فً مصر_ وهذا ما ٌعنً أن اإلجراءات األمنٌة لٌست قوالب جامدةومتغٌرات،عدة إعتبارات 

( 4)، والمخطط التالً شكل (3)  ومنع اإلفراط فً اتخاذ اإلجراءات األمنٌةمرنة تتوقف علً المتغٌرات المحٌطة بكل مبنً
ٌوضح أهم 

 .المتغٌرات المؤثرة علً األمن المادي للمبانً الشرطٌة
 

 مدخل تحليلي لبعض بدائل األمن المادي للمباني الشرطية -2

 .خريطة العالـــم األمنية: ( 1 )شكل 
 العتيبي، فاعلية خطط الحماية الخارجية للمنشأت الحيوية لصد:المصــــدر

 .الهجمات اإلرهابية، رسالة ماجستير، جامعة نايف
 

نطــاق الدراســة : ( 2 )شكل 
 .البحثيــة

 .إعداد الباحث:  المصــــدر
 

 .العناصر المعمارية لألمن المادي: ( 3 )شكل 
 .إعداد الباحث:  المصــــدر

 

 .إعداد الباحث:  المصــــدر. أهم المتغيرات المؤثرة علي األمن المادي للمباني الشرطية: ( 4 )شكل 
 



 
 
 
 

  من الواجهة المعمارٌةرؤٌة تحلٌلٌة لألمن المادي للمبانً الشرطٌة فً مصر

 أقسام شرطٌة عالمٌة ومحلٌة تم إختٌارها بناء علً 8دراسة تحلٌلٌة مقارنة لعناصر األمن المادي لعدد تم إجراء 
 : وأستخدم فً ذلك منهجٌة موحدة فً التحلٌل إعتمدت علً الخطوات التالٌة،معاٌٌر واضحة               ومحددة

 الوصف المعاري للمشروع:الخطوة األولـي . 

 دراســـات موقع المشـــروع:الخطوة الثانيــة . 

 تحلٌل األمن المـــادي للمبنً:الخطوة الثالثــة . 

 إستخالص الدراسة فً جداول التحلٌل ومن ثم تقٌٌم أداء عناصر األمن المادي:الخطوة الرابعة  . 
 .وفٌما ٌلً عرض مبســـط للدراســة التحلٌلٌــة لتلك المبانــً الشـــرطٌة

  (مباني األقسام الشرطية)تحديد عينات الدراسة : أوال
 مبانً شرطٌة محلٌة متدرجة الخطورة األمنٌة، وتم اإلستعانة بالخرائط 4 مبانً شرطٌة عالمٌة و4تم إختٌار عدد 

 (.5،6)األمنٌة لمصر والعالم فً تحدٌد عٌنات الدراسة، كما هو موضح فً الشكلٌن 

 

 

 مدي تطابق عينات الدراسة مع المعايير الموضوعة : ثانياًا 

 .تحليــل الباحــث: المصدر.           جدول يوضح مدي تطابق عينات الدراسة مع المعايير الموضوعة (2)جدول رقم  

 .خريطة مصــر األمنية: (6)شكل 

 https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/egypt: المصــــدر

 .خريطة العالـــم األمنية: ( 5 )شكل 
 https://www.result-group.com/en/world: المصــــدر

-threat-map-2018-security-risks                     



 
 
 
 

  من الواجهة المعمارٌةرؤٌة تحلٌلٌة لألمن المادي للمبانً الشرطٌة فً مصر

مشروعات المباني الشرطية العالمية جداول تحليل األمن الماي ل: ثالثاًا 

 .تحليــل الباحــث: المصدر.           جدول تحليل األمن المادي لقسم شرطة هولنبك (3)جدول رقم 

 .تحليــل الباحــث: المصدر.           جدول تحليل األمن المادي لقسم شرطة بروج (4)جدول رقم 



 
 
 
 

  من الواجهة المعمارٌةرؤٌة تحلٌلٌة لألمن المادي للمبانً الشرطٌة فً مصر

 

 

 .تحليــل الباحــث: المصدر.           جدول تحليل األمن المادي لقسم شرطة وندور (6)جدول رقم 

 .تحليــل الباحــث: المصدر.           جدول تحليل األمن المادي لقسم شرطة ميستبا (5)جدول رقم 



 
 
 
 

  من الواجهة المعمارٌةرؤٌة تحلٌلٌة لألمن المادي للمبانً الشرطٌة فً مصر

 المحليةمشروعات المباني الشرطية جداول تحليل األمن المادي ل: رابعاًا 

 .تحليــل الباحــث: المصدر.           جدول تحليل األمن المادي لقسم شرطة ب بالجيزة (8)جدول رقم 

 .تحليــل الباحــث: المصدر.           جدول تحليل األمن المادي لقسم شرطة أ بقنا (7)جدول رقم 



 
 
 
 

  من الواجهة المعمارٌةرؤٌة تحلٌلٌة لألمن المادي للمبانً الشرطٌة فً مصر

 

 

 .تحليــل الباحــث: المصدر.           جدول تحليل األمن المادي لقسم شرطة ج بالوادي الجديد (9)جدول رقم 

 .تحليــل الباحــث: المصدر.           جدول تحليل األمن المادي لقسم شرطة د بشمال سيناء (10)جدول رقم 



 
 
 
 

  من الواجهة المعمارٌةرؤٌة تحلٌلٌة لألمن المادي للمبانً الشرطٌة فً مصر

 خالصة الدراسة التحليلية المقارنة: خامساًا 

 .تحليــل الباحــث: المصدر.           الدراسة التحليلية المقارنة لعناصر األمن المادي لعينات الدراسة (11)جدول رقم 



 
 
 
 

  من الواجهة المعمارٌةرؤٌة تحلٌلٌة لألمن المادي للمبانً الشرطٌة فً مصر

 النتــائج -3
 

 أقسام شرطٌة عالمٌة ومحلٌة، تم التوصل لعدد من 8من خالل الدراسة التحلٌلٌة المقارنة لألمن المادي لعدد (1
 :النتائج

 

  الٌوجد أسوار خارجٌة بمفهومها الخرسانً الصرٌح فً مصر حول األقسام الشرطٌة فً مختلف بلدان
العالم، وإن وجدت فكانت ببدائل مختلفة تبعاً للطبٌعة األمنٌة للمنطقة، وذلك علً خالف ماهو متواجد 

باألقسام الشرطٌة المصرٌة والتً تتخذ من األسوار الخرسانٌة معٌار ثابت لتحقٌق األمن المادي للمبانً 
 .الشرطٌة

 

  ًالٌوجد أبراج حراسة حول األقسام الشرطٌة فً مختلف بلدان العالم، وإن وجد ماٌشبه أبراج الحراسة ف
قسم شرطة وندور من إنشاء غرفة محصنة فوق المبنً ٌتم التعامل من خاللها فً الطوارئ، علً عكس 

ماهو متواجد فً األقسام الشرطٌة المصرٌة والتً تتخذ من أبراج الحراسة معٌار ثابت لتحقٌق األمن 
 .المادي للمبانً الشرطٌة

 

  الهٌكل الخارجً لألقسام الشرطٌة فً مختلف بلدان العالم  ٌتم تصمٌمه ببدائل مختلفة لتحقٌق الوظٌفة
التفاعلٌة بٌن المبنً والجمهور، والوظٌفة األمنٌة طبقاً لطبٌعة البٌئة األمنٌة للمنطقة، والوظٌفة البٌئٌة لتوفٌر 

الراحة الحرارٌة لمستخدمً المبنً، كما نالحظ إنعكاس ثقافة المجتمع والطابع العمرانً للمنطقة علً 
تصمٌم الهٌكل الخارجً للمبنً لتحقٌق الوظٌفة الحضارٌة، كما لم ٌغفل المصممون إعطاء نصٌب كبٌر 

للمظهر الجمالً للمبنً فً فلسفة تصمٌمٌة ٌحملها المبنً للمنطقة، وذلك علً عكس ماهو متواجد فً 
 .تصمٌم المبانً الشرطٌة المصرٌة من تصامٌم نمطٌة فقٌرة

 
 

  المداخل والنوافذ فً األقسام الشرطٌة فً مختلف بلدان العالم تتماشً مع البٌئة األمنٌة للمنطقة مع عدم
إغفال تحقٌق الوظٌفة التفاعلٌة بٌن المبنً والمستخدمٌن، وتوفٌر الراحة الحرارٌة واإلضاءة الكافٌة من 

خالل تصمٌم مناسب للنوافذ، وذلك علً عكس ماهو متواجد فً المبانً الشرطٌة المصرٌة من نوافذ تقلٌدٌة 
. موزعة بشكل نمطً علً واجهات المبنً

 

 ًوٌمكن إستخالص بدائل عناصر األمن المادي للمبانً الشرطٌة محل الدراسة فً الجدول األت. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تحليــل الباحــث: بدائل عناصر األمن المادي للمباني الشرطية محل الدراسة           المصدر (12)جدول رقم 



 
 
 
 

  من الواجهة المعمارٌةرؤٌة تحلٌلٌة لألمن المادي للمبانً الشرطٌة فً مصر

وجود عدة بدائل مختلفة لعناصر األمن المادي للمبانً الشرطٌة ٌتم إستخدامها فً مختلف بلدان العالم، كما  (2
 .تتوافق مع طبٌعة المنطقة المحٌطة لكل مبنً

إن األمن المادي للمبانً الشرطٌة فً مصر تتسم بالقصور والنمطٌة وعدم مواكبتها لتكنولوجٌا العصر، وإنها  (3
 .لٌست األمثل

ضرورة تغٌٌر فلسفة التأمٌن المادي فً مصر من مجرد قوالب جامدة تطبق معاٌٌر نمطٌة إلً عملٌات مرنة  (4
، وفقاً للمتغٌرات منها أو حتى ٌمكن تجاهلها  بعض  تطبق جمٌعها فً مبنى واحد أو ٌمكن أنتطبق أساسٌات 

 .التً تحٌط بكل مبنً شرطً

 .ضرورة تقلٌل اإلفراط فً عملٌة التأمٌن المادي للمبانً الشرطٌة طالما ٌؤدي التأمٌن الوظٌفة المحددة  (5

 
 التوصيــات -4

ٌنبغً أن ٌكون هناك مفهوم واضح لنظام األمن المادي ٌرتكز علً تكامل األنظمة والعناصر األمنٌة، بإشتراك  (1
جمٌع أطراف المشروع       فً منهجٌة واضحة إلدارة تلك العملٌة، دون إعتبار عملٌة األمن المادي رؤٌة 

 .فردٌة تعتمد علً معاٌٌر نمطٌة ٌجب تطبٌقها

تفعٌل دور المعماري فً عملٌة التصمٌم الوقائً للمبانً الشرطٌة واإلٌمان بأهمٌته فً تغٌٌر الصورة الذهنٌة  (2
 .ومفهوم المجتمع تجاه          المبانً الشرطٌة الخدمٌة

التوسع فً إجراء المزٌد من الدراسات التً تركز علً الخصائص السكانٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة واإلقتصادٌة  (3
 .وعالقتها بالجرٌمة

التنسٌق بٌن وزارة الداخلٌة ومختلف أجهزة الدولة إلنشاء خرٌطة أمنٌة للدولة توضح درجة الخطورة األمنٌة  (4
لكل منطقة معتمداً فً      ذلك علً الدراسات المسحٌة واإلحصاءات والمؤشرات األمنٌة، للمساعدة فً تأمٌن 

 .المبنً الشرطً بالقدر المطلوب

إعداد قاعدة بٌانات محدثة بصفة دروٌة لوسائل التكنولوجٌا الحدٌثة المستخدمة فً األمن المادي وأنواعها  (5
 . وممٌزات وعٌوب كل          منها وخصائها الفنٌة

 
 المراجع -5

أل علً، سعٌد بن سند، كفاءة إجراءات حماٌة المنشأت الهامة، رسالة ماجستٌر، جامعة ناٌف العربٌة للعلوم  (1
 .م2003األمنٌة،

العتٌبً، فرج بن مزنان،  فاعلٌة خطط الحماٌة الخارجٌة للمنشأت الحٌوٌة لصد الهجمات اإلرهابٌة، رسالة  (2
 .م2007ماجستٌر، جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة، 

الشنطً، أحمد سعدي، التصمٌم المعماري كمدخل لتحقٌق األمن واألمان فً المبانً اإلدراٌة، رسالة ماجستٌر،  (3
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 .م2015

 . الرسومات المعمارٌة والبٌانات الخاصة بالمبانً الشرطٌة المحلٌة من أرشٌف اإلدارة العامة للشئون الهندسٌة (5
 Archdaily         https:/www.archdaily.com           /accessed:11,12/2018موقع مجلة  (6
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