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-2وطف  ،جلَگیشی ٍواّص ٍالقات خطًَت فلیِ صًاى ٍاعفال دس ساحِ هسَلیت ٍؽیفَی ًیشٍّای
پَلیس هلی .
-3استما ؽشفیت ٍاهَصش هسلىی پَلیس اًاحیِ .
-4تطَیك تیطتش لطش اًاث دس ساتغِ تِ جلة ٍجزب ضاى دس غفَف پَلیس هلی .
-5پیطثشد تْتش ٍؽایف اهشیت ّای حل پشاتلن ّای خاًَادُ گی

ساحه تطبیق
پالیسی ّزا تاالی توام هٌسَتیي ٍ هسَلیي لغقات ٍجضٍتاهْای پَلیس هلی ٍسایش اداسات ٍصاست اهَس
داخلِ لاتل تغثیك هیثاضذ .

قابلیت تطبیق
تا تغثیك ایي پالیسی :
 .1احىام لَاًیي ًافزُ ٍدیي همذس اسالم تِ استثاط هٌـ خطًَت فلیِ صًاى ٍتاهیي حمَق اعفال دس
اجتواؿ ٍّن دس هحل ٍؽیفِ سفایت هیگشدد .
 .2افتواد هشدم ًسثت تِ پَلیس تیطتش هیطَد .
 .3تافج تطَیك تیطتش لطشاًاث غشؼ پیَستي ضاى تِ غفَف پَلیس هلی هیگشدد .
 .4هٌسَتیي اًاث ٍصاست اهَس داخلِ تا اعویٌاى واهل تِ ٍؽایف ضاى اداهِ هیذٌّذ .
 .5گشاف ٍالقات خطًَت فلیِ صًاى ٍاعفال واّص هیاتذ .
 .6گام ّای فولی تِ عشف هشدهی ضذى پَلیس تشداضتِ هیطَد .

تفصیالت
الف  :تعریف وموارد خشونت
فمشُ ()2هادُ ( )3لاًَى هٌـ خطًَت فلیِ صى  ،خطًَت سا چٌیي تقشیف ًوَدُ است :
" استىاب افوال هٌذسد هادُ (  )5ایي لاًَى است وِ هَجة اى غذهِ تِ ضخػیت  ،جسن  ،هال یا سٍاى
صى هیگشدد ".
تِ اساس حىن هادُ ( )5لاًَى هزوَس استىاب افوال ریل خطًَت ضٌاختِ هیطَد :
 .7تجاٍص جٌسی
 .8هجثَس ًوَدى تِ فحطا
 .9ضثظ ٍحثت َّیت هجٌی فلیْا ًٍطشاى تِ ًحَیىِ تِ ضخػیت ٍی غذهِ تشساًذ
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اتص صدى یا استقوال هَاد ویویاٍی  ،صّشی ٍیا سایش هَاد ضشسًان
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هجثَس ًوَدى تِ خَدسَصی یا خَدوطی ٍیا استقوال هَاد ویویاٍی  ،صّشی ٍیا سایش هَاد

ضشسًان
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هجشٍح یا هقلَل ًوَدى

.13

لت ٍوَب

.14

خشیذ ٍفشٍش تِ هٌؾَس یا تْاًِ اصدٍاد

.15

تذ دادى

.16

ًىاح اجثاسی

.17

هواًقت اص حك اصدٍاد ٍیا حك اًتخاب صٍد

.18

ًىاح لثل اص اووال سي لاًًَی

.19

دضٌام  ،تحمیش ٍتخَیف

.20

اصاس ٍاریت

.21

اًضٍای اجثاسی

.22

اجثاس صى تِ افتیاد هَاد هخذس

.23

هٌـ تػشف دس اسث

.24

هٌـ تػشف اهَال ضخػی

.25

هواًقت اص حك تقلین  ،تحػیل  ،واس ٍدستشسی تِ خذهات غحی

.26

واس اجثاسی

.27

اصدٍاد تا تیص اص یه صى تذٍى سفایت حىن هٌذسد هادُ ( )86لاًَى هذًی

ب  :پیامذ های خشونت در سطح اجتماع و محل وظیفه منسوبین اناث وزارت امور داخله
 .1خَدوطی  ،خَد سَصی ٍفشاس اص هٌضل .
 .2تشّن خَسدى ضیشاصُ خاًَادُ ّا .
 .3جذائی تیي صى ٍضَّش (عالق).
 .4هثتال ضذى صًاى ٍاعفال تِ اهشاؼ سٍحی ٍسٍاًی.

 .5دلسشدی ٍتشن ٍؽیفِ .
 .6احشات سَ دس پشٍسِ جلة ٍجزب لطش اًاث تِ غفَف پَلیس هلی .
 .7اص تیي سفتي افتواد هشدم ًسثت تِ پَلیس .
ج :عواملیکه زمینه ارتکاب اعمال خشونت را فراهم مینمایذ
 .1هَجَدیت سسَم ٍفٌقٌات ًاپسٌذ.
 .2تیسَادی ٍپائیي تَدى سغح صًذُ گی هشدم.
 .3فمش ٍضقف التػاد.
 .4فذم اگاّی اص حمَق هذًی ٍحمَق تطشی.

 .5اصدٍاد ّای اجثاسی  ،لثل اص ٍلت  ،اصدٍاد ّای تذ دادى ٍتذلی .
 .6وَتاّی اسگاًْای دٍلت پیشاهَى وطف تِ هَلـ  ،جلَگیشی  ،تشسسی ٍهجاصات فاهلیي خطًَت.
 .7افتیاد تِ هَاد هخذس ٍهطشٍتات الىَلی.
 .8فذم دستشسی الصم تِ اضتغال ٍهػشٍفیت ّای سالن .

د :چالش ها
 .1در رابطه به قشر اناث
 .1فذم اگاّی فاهِ اص لَاًیي اسالهی  ،هلی ٍتیي الوللی وِ دساى پیشاهَى تساٍی حمَق صى ٍهشد
تَضیحات دادُ ضذُ است .
 .2فذم تحمك واهل اهشیِ ّای ًوثش ( )023هَسخ  )055 ( ، 1389/3/8هَسخ  )018 ( ، 1389/6/16هَسخ
)08( ، 1391/1/23هَسخ  )050( ٍ 1389/2/5هَسخ 1390/4/15همام ٍصاست اهَس داخلِ .
 .3هَجَدیت تفاٍت ّا دس رٌّیت فاهِ اص لحاػ فضیىی ٍفىشی تیي صى ٍهشد .
 .4اصاس ٍاریت هٌسَتیي اًاحیِ دس هحل واسضاى تِ اضىال هختلف (فضیىی  ،جٌسی  ،سٍاًی  ،لفؾی ) ٍغیشُ
.
 .5استحػال ٍؽیفِ اص صًاى تشخالف الیحِ ٍؽایف هٌؾَس ضذُ .

 .6تمشس هٌسَتیي پَلیس هشد دس تست ّای اًاحیِ وِ دس تطىیل تشای پَلیس اًاحیِ اختػاظ دادُ ضذُ
است .
 .7فذم اجشای اهَسات اداسی تَسظ اداسات ریشتظ  ،اص لثیل (تقیي تستی  ،تشفیـ  ،اجشای هقاضات ٍسایش
اهَسات ) دس غیاب ٍتذٍى حضَس فضیىی صًاى .
 .8هَجَدیت افشاد تیسَاد دس لغقات ٍجضٍتاهْا .
 .9فذم هشاجقِ لشتاًیاى خطًَت غشؼ حثت ضىایات ضاى تِ اسگاًْای پَلیس تِ احش تْذیذ ٍفطاس
هشتىثیي خطًَت  ،تضسگاى فاهیل ٍتضسگاى لَهی.
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حل غیش فادالًِ لضایای خطًَت فلیِ صًاى تِ اساس فیػلِ ضَسا ّای لَهی ٍهَی سفیذاى .

.11

غشف ًؾش هجٌی فلیْا اص دفَی تِ اساس تْذیذ  ،فطاس ٍ خــــَاست تضسگاى لَم ٍخاًَادُ .

.12

در رابطه به اطفال

 .1سفتاس ًاهٌاسة ٍالذیي ً ،ثَد واًَى خاًَادُ گی لَی تَام تا هحثت ٍدٍستی  ،اص ّن پاضیذُ گی
خاًَادُ ٍ ون تَجْی ٍالذیي تِ سفتاس  ،وشداس ٍافوال ًا ضایستِ اعفال .
 .2ون تَجْی هسَلیي تِ اعفال دس هحیظ هىتة ٍهحالت اهَصضی .
 .3هَجَدیت ضشایظ ًاگَاس التػادی وِ هاًـ دستشسی اعفال تِ تقلین ٍاهَصش هیگشدد.
 .4هجثَس ًوَدى اعفال تِ اجشای واس ّای اجثاسی  ،ضالِ ٍاستىاب جشاین .

 .5اختالل دٍسُ ّای تلَغیت تا احساسات تیگاًگی ٍفضَیت دس اجتواؿ دٍستاى  ،سفیماى ٍتاًذ ّای
خغش ًان .
 .6استفادُ  ،خـشیذ ٍفشٍش هـَاد هخذس تَسظ اعفال اص عشیك ضوَلیت ضاى دس تاًذ ّای لاچاق هَاد
هخذس .
 .7فذم اگاّی اعفال  ،ضاگشداى هىاتة اص لاًَى ٍ ،ؽایف ٍ هسَلیت ّای پَلیس دس اجتواؿ ٍهحل صیست
.
ً .8ثَد هحالت هٌاسة غشؼ ًگْذاسی اعفال هتضشس وِ هَسد تْذیذ لشاس گشفتِ ٍاعفال دس هقشؼ خغش
 ،دس چَوات اسگاًْای ٍصاست اهَس داخلِ جْت حوایِ ٍهػًَیت .

ً .9ثَد تطىیل ٍدفاتشالصم دس تخص اعفال دس جٌة تطىیل حَصات اهٌیتی ٍلَهاًذاًی ّای اهٌیِ ٍالیات .
تٌآ تا دسًؾشداضت چالص ّای فَق الزوش ،ضشایظ وًٌَی وطَس ٍتحمك اّذاف پالیسی هَجَدُ سفایت
هَاسد ریل تَسظ توام هٌسَتیي ٍهسَلیي پَلیس حتوی پٌذاضتِ هیطَد :
الف  :در سطح وزارت امور داخله
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سفایت اص اغل تساٍی حمَق تیي صى ٍهشد تِ تاسی اص احىام دیي هثیي اسالم ،احىام هٌذسد لاًَى
اساسی ٍسایش لَاًیي هلی ٍتیي الوللی هحتشم ضوشدُ ضَد .
 .2هٌسَتیي اًاحیِ هَسد حوایت ٍ تطَیك اهشیي ٍّوىاساى هشتَعِ لشاس گیشًذ تا تافج ایجاد فضای
سالن واسی ٍحسي ًیت تیي ضاى گشدد .
 .3ضخػیت ٍوشاهت اًساًی هٌسَتیي اًاحیِ احتشام  ،هػَى ٍحفؼ گشدد .
 .4تِ اساس الیحِ ٍؽایف استماهت واسی ّش هٌسَب پَلیس هطخع ضذُ اص گواضتي هٌسَتیي اًاحیِ
دس ٍؽایف خاسد اص الیحِ ٍؽایف هٌؾَس ضذُ جذآ اجتٌاب تقول ایذ .
 .5اص اصاس  ،اریت  ،تحمیش ٍتَّیي هٌسَتیي اًاحیِ دس هحل اجشای ٍؽیفِ ٍخاسد اصاى جلَگیشی تقول ایذ
ٍ دسهَسد تشسسی ضىایات دلیك ٍهستٌذ ضاى هغاتك لَاًیي ًافـــزُ وطَس سسیذُ گی الصم غَست
گیشد .
 .6تذٍیش سیویٌاس ّا ٍٍسوطاپْای اگاّی دّی تِ هٌسَتیي پَلیس هلی دس ساتغِ تِ سفایت حمَق صى
ٍعفل دس هحل ٍؽیفِ ٍدس اجتواؿ .
 .7تِ هٌؾَس استما ؽشفیت ٍاهَصش ّای هسلىی صًاى پشٍگشام ّای تقلیوی ٍتشتیَی دس ًؾش گشفتِ ضَد
.
 .8اًقذُ اص هٌسَتیي اًاث وِ دس هشتَعات ٍصاست اهَس داخلِ ایفای ٍؽیفِ هیٌوایٌذ ٍلی اص ًقوت سَاد
هحشٍم اًذ دس لسوت اهَصش سَاد تطَیك ٍتِ وَسس ّای سَاد اهَصی هقشفی ضًَذ.
 .9تسْیالت الصم تشاًسپَستی ٍهقیطیتی هاًٌذ ( :اتاق تثذیلی لثاس  ،تطٌاب ّای هطخع  ،غشفِ ّای
تالضی اًاحیِ ،وَدوستاًْا ) ٍغیشُ تشای هٌسَتیي اًاحیِ فشاّن گشدد .
 .10دستػوین گیشیْا تِ هٌسَتیي اًاث سْن دادُ ضَد .

 .11دس تطىیالت تقذی ایجاد تخص ّای اعفال دس سغح حَصات اهٌیتی ٍلَهاًذاًی اهٌیِ ٍالیات دس ًؾش
گشفتِ ضَد تا تخص هتزوشُ جشاین استىاتیِ اعفال سا تِ غَست اختػاغی تشسسی ٍهغاتك هحتَیات
پالیسی هَجَدُ دسیي ساستا اجشاات ًوایذ .
 .12تا دس ًؾشداضت هَاصیي ٍاساسات حمَق تطش ٍلَاًیي ًافزُ وطَس تا لطش اًاث وِ تِ استىاب جشم
تحت ًؾاست  ،تَلیف ٍ حثس لشاس هیگیشًذ تشخَسد سالن غَست گیشد .

 .13هػشٍفیت ّای سالن ٍحشفَی تِ صًاى وِ تِ استثاط استىاب جشم تحت ًؾاست  ،تَلیف ٍحثس
لشاسهیگیشًذ دس هحالت سلة اصادی ایجاد گشدد .
 .14جْت تشتیِ سالن اعفال اًقذُ اص صًاى وِ تِ ًسثت استىاب جشم تحت ًؾاست  ،تَلیف ٍحثس لشاس
هیگیشًذ ٍتِ اساس ًذاضتي سشپشست تا هادساى ضاى دس هحالت سلة اصادی تَد ٍتاش داسًذ سَْلت
ّای الصم فشاّن گشدد  .اص جولِ تَجِ جذی تِ وَدوستاى ٍلیسِ هحثس هشوضی ٍ هسافذ ساختي صهیٌِ
تقلین تِ چٌیي اعفال دس ًضدیىتشیي هشجـ تقلیوی خاسد اص هحالت سلة اصادی .
ب  :در راستای اجرای وظایف پولیس دراجتماع ومحل
پَلیس تِ اساس حىن هادُ (  )5لاًَى پَلیس هىلف تِ اًجام یه سلسلِ ٍؽایف هٌجولِ  :تاهیي اهٌیت فشد
ٍاجتواؿ ٍحشاست اص حمَق ٍاصادی ّای اًْا  ،اتخار تذاتیش ٍلایَی جْت جلَگیشی اص ٍلَؿ جشاین ،
وطف تِ هَلـ جشاین ٍگشفتاسی هؾًٌَیي ٍهشتىثیي هغاتك احىام لاًَى  ،هثاسصُ تا اًحشافات اخاللی ،
هفاسذ اجتوافی ٍافوالی وِ اسایص فاهِ سا اخالل هیٌوایذ گشدیذُ است .
ّوچٌاى تِ استٌاد هادُ (  )4لاًَى هٌـ خطًَت فلیِ صى  ،خطًَت جشم ضوشدُ ضذُ ّ ،یچ وس حك ًذاسد
دس هحل سىًَت  ،اداسُ دٍلتی یا غیش دٍلتی  ،هَسسات  ،هحالت فاهِ ٍ ،سایظ ًملیِ یا سایش هحالت
هشتىة اى گشدد  ،دس غَست استىاب هغاتك احىام لاًَى هزوَس هجاصات هیگشدد .
تا دسن هَاسد فَق  ،اتخار تذاتیش ٍلایَی جْت جلَگیشی اص ٍالقات خطًَت فلیِ صًاى ٍاعفال  ،جلة
افتواد هشدم ًسثت تِ پَلیس  ،تٌفیز لاًَى ٍتشداضتي گام فولی تِ سَی هلىی ضذى ًیشٍّای پَلیس هلی
الصم است تا پیشاهَى هَاد ریل الذاهات فولی غَست گیشد :
 .1اسایِ تػَیش خَب ٍهخثت اص پَلیس هلی تِ توام هشدم افغاًستاى تِ هٌؾَس جلة افتواد فاهیل ّا دس
ساتغِ تِ پیَستي لطش اًاث تِ غفَف پَلیس هلی اص عشیك ٍسایل اعالفات جوقی ٍسساًِ ّا.
 .2پیگیشی دٍاهذاس لضایای خطًَت فلیِ صًاى ٍاعفال .
 .3حوایت ٍحفاؽت اص لشتاًیاى وِ فلیِ خطًَت ضىایت هیٌوایٌذ ٍتشخَسد سالن تا اًاى .
 .4فمشُ (  )2هادُ (  )39لاًَى هٌـ خطًَت فلیِ صى  ،تِ هجٌی فلیْا اجاصُ دادُ وِ دس ّش هشحلِ اص
تقمیة فذلی (وطف  ،تحمیك  ،هحاووِ یا هحىَهیت )اص ضىایت خَیص هٌػشف گشدد  ،دسایٌػَست
سسیذُ گی تِ دفَی ٍتغثیك جضا هتَلف هیگشدد  .پَلیس تایذ اعویٌاى حاغل ًوایذ وِ هجٌی فلیْا تٌاتش
تْذیذ ٍیا فطاس اص

