
 

 

  جایگاه بخش خصوصی در پیشگیري از جرم

  1شهرام ابراهیمیدکتر 

  چکیده
،علی رغـم   که  اي گونه  ، به است  گرفته  تصور و دولتی  رسمی  بستر فکري  از جرم در ایران  در یک  پیشگیري  اگرچه مدیریت

از نهادهاي دولتـی    یک  ،تقریباً هیچ  مردمی  هاي و تشکل  مدنی صنعت،نهادهاي ، در  بخش خصوصی  نهفتههاي  و قابلیت  ظرفیت
  در نظـر نگرفتـه    مـدنی   جامعـه   طور کلی  بخش خصوصی و به ، غیردولتی  سازمانهاي  و به ویژه  مردم  مشارکت  را براي  جایگاهی

ت کیفري در تامین امینت به طور کلی و پیشگیري از جرم به طور خاص از یـک سـو و متنـوع    اند،اما ظرفیت محدود نظام عدال
براي  بخش خصوصی و بویژه صنعت جهت مشـارکت در   یارتکاب جرم از سوي دیگر،  موقعیت و فضاي مناسبهاي  شدن شیوه

امنیت یکی از شرایط اساسـی توسـعه و    اینکه پی بردن بهاست.از سوي دیگر، بخش  خصوصی نیز با آورده تامین امنیت فراهم 
جدید کمک به  تامین امنیت،آسایش و بهبـود کیفیـت زنـدگی    هاي  رونق کسب و کار است، بیش از پیش به دنبال یافتن شیوه

پیشگیري و نیـز  کـدام یـک از سـه     هاي  باشد.اما مهم این است که صنعت در کدام یک از گونه می در سطح محله،شهر و کشور
اساسی این مشارکت کدام اسـت  هاي  شیوه تواند  مشارکت کند؟ می » و اجرا   ریزي برنامه«،» تدوین«،» و پژوهش  حقیقت  «حوزه 

سواالتی که در این مقاله بدان پاسـخ خـواهیم    کاهش مشارکت را فراهم نماید؟تواند موجبات  عی در این خصوص میو چه موان
  .داد

  مشارکت امینت، پیشگیري، صنعت، واژگان کلیدي:
 

 
 مقدمه
مورد مالحظه محافل دانشـگاهی و   بحث نقش و جایگاه بخش خصوصی در پیشگیري از جرم از حدود چندین سال پیش. 1

آموزشی متعدد نیز، چه در سطح ملی و چه بـین المللـی در   هاي  و نشستا سمیناره، هاي اجرایی قرار گرفته و همایش سازمان
هـا   البته محورهـاي ایـن نشسـت    .2بخش خصوصی در پیشگیري از جرم برگزار شده استارتباط با ضرورت مشارکت و حمایت 

کـاهش  هـاي   امنیت خصوصی، خدمات امنیت خصوصی، مسئولیت اجتماعی شرکت هـا، فـن آوري  هاي  بیشتر پیرامون فناوري
از جرم کمتـر وجـود    به عبارت دیگر تحقیق علمی مستقل در ارتباط با نقش بخش خصوصی در پیشگیري .است بزهکاري بوده

در کاهش بزهکاري بوده است. ضمن اینکه در سطح بین المللی نیـز عمـده   ها  دارد و تمرکز عمده فعالیت بر محور نقش شرکت
انگلیس و کانادا و استرالیا و کشـورهاي حـوزه   ورهاي توسعه یافته مانند آمریکا،انجام شده مربوط به کشهاي  تحقیقات و فعالیت

  وده است.اتحادیه اروپا ب
و اي  اول به ضرورت همکاري بخش خصوصی در پیشگیري از جرم، ساز و کارهاي الزم در سطح ملـی، منطقـه   بخشلذا در 

در هـا   محلی جهت ترغیب همکاري بخش خصوصی در پیشگیري و کاهش بزهکاري، لحاظ پیشـگیري از جـرایم علیـه شـرکت    
امنیـت خصوصـی و تولـد مفهـوم مسـئولیت      هـاي   فـن آوري عمومی؛ گسترش خدمات امنیت خصوصـی و تکثیـر   هاي  سیاست

  .پردازیم می دوم به چگونگی مداخله بخش خصوصی در پیشگیري از جرم بخشدر پرداخته و اجتماعی شرکت ها
  
  چرایی مداخله بخش خصوصی در پیشگیري از جرمالف. 
 خـدمات اجتمـاعی،   آموزش، سالمت،بهداشت و هاي  سنگینی وظیفه دولت در حوزه مداخله بخش خصوصی:ضرورت . 2

محیط زیست و نیز ظرفیت محدود نظام عدالت کیفري از یک سو و افزایش مطالبات شهروندان و مواجه شدن دولت بـا   امنیت،

                                                             
  استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز -1
دانشـگاهیان در  سلسله نشست هایی را با عنوان  نقش دانش و 1390، دانشگاه آزاد اسالمی نیز  با همکاري معاونت اجتماعی و پیشگیري ازجرم قوه قضاییه، از سال -1

  به ترتیب در تهران،شوشتر و بوشهر برگزار کرد.، اجتماعیهاي  پیشگیري از جرم و آسیب



 

 

  ویژه صنعت فراهم کرده است. ه مشارکت بخش خصوصی و ببراي مشکالت پیچیده،بستر را 
بهداشـت و سـالمت، خـدمات    موزشی،آهـاي   صـراً مـدیریت برنامـه   امروزه مدل سـنتی حکمرانـی کـه منح   ، بر همین اساس

اتخاذ یک رویکرد افقـی و تعـاملی، فضـا و     وبا عقب نشینی ت و عدالت کیفري را در دست داشت،اجتماعی، امنیت، محیط زیس
یش از پـیش  از یک سو،بها  موقعیت را براي همکاري دولت و نهادهاي دولتی و بخش خصوصی مهیا ساخته است. در واقع دولت

که به تنهایی از عهده رفع آن بر نمی آیند، و از سوي دیگر انتظارات شهروندان نیز تا حد  اند مواجه شدهاي  با مشکالت پیچیده
لـذا حـل ایـن معضـالت و      .نمـی باشـد  هـا   که این افزایش انتظارات متناسب با ظرفیـت و تـوان دولـت    است زیادي ارتقا یافته

شد. تامین امنیت نیز باساختن مشارکت بخش خصوصی امکان پذیر نمی  نتظارات جامعه،جز با فراهمپاسخگویی به این حد از ا
، لیکن فرایند جهانی شدن، متنوع و آسان شدن امکان جابجایی فناوري نـوین، بـه   ه استشد می اگرچه یک امر حاکمیتی تلقی

انند شرکت ها، سازمانهاي مردم نهاد و ظرفیت بخـش  رقم خورده که دولت ناچار از جلب مشارکت سایر کنش گران، ماي  گونه
کنـد و   می حدود یک چهارم جرایم را کشف تر از آن جهت اهمیت دارد که پلیس به تنهاییمحلی شده است.این همکاري  بیش

بسـتر  .البته ایـن مشـارکت مسـتلزم فـراهم بـودن      باشـد  می براي شناسایی و تعقیب بقیه موارد نیازمند همکاري و اعتماد مردم
کاهد،احسـاس   می کند یا از کارایی و سرعت آن می قانونی و امن است.یکی از عواملی که عدالت کیفري را از مسیر خود منحرف

  3 ناامنی کنشگران و یاوران رسمی و غیر رسمی عدالت کیفري است.
تهیه و تدوین راهبردهـاي پیشـگیري از    مداخله بخش خصوصی:در طول دهه اخیر، بسیاري از کشورها باهاي  ساز و کار. 3

خود به مداخله نظام کیفري در پیشگیري از جرم را بـه حـداقل برسـانند. دلیـل اتخـاذ ایـن راهبـرد،         يجرم، تالش کردند اتکا
ظرفیت محدود نظام عدالت کیفري در کاهش جرم یا پیشگیري از آن است. در راهبردهاي فـوق، اقـدامات محلـی، اسـتمداد از     

مشارکت بین بخشی در اولویت قرار گرفت. در برخی از کشورها، این فلسـفه بـه تاسـیس سـاز و کارهـاي محلـی و        و ساکنین
   و بین المللی جهت مشارکت بخش خصوصی به شرح ذیل منجر گردید:اي  منطقه
ز نماینـدگان  متشـکل ا هـا،   با هدف مبارزه با جرایم علیه شـرکت 1992در سال  4تاسیس مرکز ملی کنترل جرم در هلند -

  بیمه،بانک،تجار و سندیکاها؛هاي  مربوطه،مقامات محلی،شرکتهاي  تمامی وزارت خانه
به در خواسـت مانـدال بـه منظـور افـزایش مشـارکت        1996در افریقاي جنوبی در سال  5تشکیل واحد تجارت علیه جرم  -

  بخش خصوصی و صنعت در مبارزه با جرم؛
تجـاري بـا   هاي  ،متشکل از نمایندگان شرکت1999در سال  6شگیري از جرم در کاناداجهت پیها  راه اندازي شبکه شرکت -

 هدف تشویق و توسعه همکاري بین شرکت ها؛
در آمریکـا کـه از اولـین و مهمتـرین فعـاالن پیشـگیري از جـرم اسـت و          7تاسیس مرکز شوراي ملی پیشگیري از جـرم   -

 ابتکـاري کمـک  هـاي   و تـدوین راهبردهـا و برنامـه   هـا   سرپرستی طـرح عضو به آن در انجام ماموریتش در خصوص هاي  شرکت
  کنند؛ می

جهت انجـام وظـایف خـود در زمینـه پیشـگیري بـه طـور کلـی و         ها  متولی پیشگیري با شرکتهاي  نیز نهاد 8در انگلیس -
  به طور خاص، همکاري دارند.  ها  پیشگیري از جرایم علیه شرکت

هلند نیز به دنبال این است که بخش خصوصی با توجه به مسئولیت و ظرفیتش در  9مرکز جدید پیشگیري از جرم کشور -
  پیشگیري مشارکت کند.هاي  برنامه
هـاي   مختلف در حوزه امنیت و پیشگیري از این حکایت داشت کـه نقـش اجتماعـات محلـی در موفقیـت برنامـه       مطالعات 

لژیک، شیلی، فرانسـه، هلنـد، پـرو و آفریقـاي جنـوبی بـه منظـور        ببه عنوان مثال کشورهاي آرژانتین،اساسی است.  ،پیشگیرانه
                                                             

و اسناد بـین الملـل،    نجفی ابرندآبادي، علی حسین، مشارکت امن شهروندان با عدالت کیفري، دیباچه در: زینب باقري نژاد، حمایت از شهود در حقوق ایران،فرانسه -1
  .1391،انتشارات خرسندي

2- National Platform for CrimeControl (NPCC) 
5- Business Against Crime (BAC) 
6- Réseau des entreprises pour laprévention du crime (BNCP) 
7 - National Crime Prevention Council 

8- Crime Concern 
9- Centre for Crime Prevention and Safety (CCV) 



 

 

هدایت اقدامات پیشگیرانه در سطح محلی، ساز و کار قراردادهاي تامین امنیت و امکان انعقاد قراردادهـاي تـامین امنیـت را بـا     
ی و خصوصی را تجزیـه و  شهرها فراهم ساختند. در فرانسه شوراهاي محلی امنیت و پیشگیري، انتظارات و نیازهاي بخش عموم

تحلیل و متناسب با آن ابتکارات پیشگیرانه، کمک به بزه دیدگان، چگونگی قضازدایی و بازپرسی و باز اجتماعی کردن بزهکاران 
  شهر و بخش با دولت قراردادهاي امنیت امضاء کرده اند. 247د. امروزه در این کشور حدود نده می را ارائه

با توجـه بـه    :دارد می شوراي اقتصادي اجتماعی، مقرر 2002در زمینه پیشگیري، مصوب سال اصول راهبردي سازمان ملل 
هـاي   الزم جهت مبارزه با آن، همکـاري و تعامـل بایـد بـه جـزء اساسـی برنامـه       هاي  و تخصصها  تنوع علل بزهکاري و ظرفیت

مــات دولتـی، ســازمانهاي مــردم  اهمکــاري و مشـارکت وزارت خانــه هـا، مق   چنـین رونــدي پیشـگیري از جــرم تبـدیل شــود.   
  .10طلبد می خصوصی و شهروندان راهاي  شرکتنهاد،

در ارائه راه حل مشـکالت ناشـی از جهـانی    ها  در خصوص مسئولیت شرکت 2002توصیه نامه جهانی سازمان ملل در سال 
اساسـی  هـاي   ر خصـوص ارزش شدن در این خصوص قابل توجه است. بر این اساس شرکتها به اتخاذ تدابیر الزم در حد توان، د

مرتبط با قلمرو کاري خود، از جمله تدابیر مربوط به حقوق اشخاص، استانداردهاي محیط کار، محیط زیست و مبارزه با ارتشاء، 
نیامده، لیکن آنها به صـورت  ها  تشویق شده اند. بدین ترتیب اگرچه پیشگیري از جرم به صراحت جزء محورهاي فعالیت شرکت

کردند. علـی رغـم اهمیـت    مختلفی را که مرتبط با توسعه پایدار و تامین امنیت اجتماعات محلی بود، اجرا هاي  طرحداوطلبانه، 
تواننـد در کـاهش    هـا مـی   گروهی، پلیس و دیگر مقامات دولتی در عمل به نقش اساسی که این شـرکت هاي  رسانهاین موضوع،

  بزهکاري ایفاء نمایند، توجه نمی کنند.
کشورهاي انگلستان، آفریقاي جنوبی، استرالیا، امریکا و هلند در :سیاسیهاي  یتلودر فهرست اوها  لیه شرکتلحاظ جرایم ع

لویـت خـود تبـدیل    ورا بـه ا هـا   راهبردهاي خود در خصوص تامین امنیت و مبارزه با بزهکاري، پیشگیري جرایم علیـه شـرکت  
پایـدار و   و بخش ها، یکی از فاکتورهاي رشد و توسـعه ها  منیت در محلهنیز به این نکته پی برده اند که اها  شرکت نمودند. خود

محالت حوزه امنیت و پیشگیري از جرم صرفاً بـه جـرایم علیـه    ها  که تا مدت باشد. بدین ترتیب با وجود این می رونق اقتصادي
کارفرمایان نیـز موضـوع مطالعـات علـت     اعم از جرایم علیه کارگران و ها  شد، لیکن آرام آرام، جرایم شرکت می اشخاص محدود

ویـژه  ه روانشناختی جرایم علیه شرکت ها، ب توانند به ارزیابی بهتر آثار مالی و می شناختی قرار گرفت. این تحقیقات و مطالعات
  آسیب پذیر کمک کند.هاي  شرکت

به شرکت و بزه دیـدگان، مقاومـت    البته با این وجود، از جانب شرکت و بنا به مالحظاتی، در عمومی کردن اطالعات مربوط
به دلیل نگرانـی از دسـت دادن سـهامداران خود،حاضـر بـه ارائـه آمـار و اطالعـات در         ها  در واقع شرکت گیرد. می هایی صورت

  خصوص بزه دیدگی خود نمی باشند.
هـاي   بحـث پیش به این سو، موضـوع   امنیت خصوصی و خدمات آن از حدود سی سال: افزایش خدمات امنیت خصوصی. 4

جرمشناسی در محافل دانشگاهی، سیاسی قرار گرفته است. در کانادا و استرالیا درصد خدمات امنیت خصوصی -مختلف حقوقی
کـه   نسبت به امنیت دولتی دو به یک است. این درصد در آفریقاي جنوبی سه به یک و در امریکا هشت به یک اسـت. امـا ایـن   

شود محل اختالف اسـت. آیـا امنیـت خصوصـی معنـاي اعطـاي        می به کجا محدودامنیت خصوصی چیست و قلمرو فعالیت آن 
هـاي   برخی اختیارات پلیس دولتی به واحدهاي خصوصی تامین امنیت است یا اصناف و مراکـز ارائـه، نصـب و کنتـرل سیسـتم     

خصوصـی بـه جـاي راه     شود؟در برخی از کشورها، امنیت می مراقبت، پلیس محله، را نیز شاملهاي  هشدار، متخصصین دوربین
راه حل، تبدیل شده است.در راستاي حل همین معضل بود که برخی از کشور ها،امنیـت خصوصـی    محتاجِ حل، خود به مشکلِ

  و اشکال مختلف آن را قانونمند کردند.
بدین ترتیب یکی از قلمروهاي مشارکت بخش خصوصی در پیشگیري از جرم، تکثیـر و توسـعه کمـی و کیفـی فناوریهـاي      

تولید، عرضه، نصـب و نیـز   هاي  به طوري که با توجه به رونق شبکه، موثر درکاهش بزهکاري و پیشگیري است امنیت خصوصیِ
هـاي هشـدار دهنـده، بازدیـدهاي آنالیـن       ممـدار بسـته، سیسـت   هـاي   مراقبت از این ساز و کارها،مانند نقشه بـرداري، دوربـین  

                                                             
عملـی پیشـگیري از   هـاي   ابراهیمی، شهرام، اصول راهبردي سازمان ملل در زمینه پیشگیري از جرم، در: عبدالرضا جوان جعفري و سید مهدي سید زاده، رهنمـود  -5

  .1391جرم(ترجمه)، نشر میزان،



 

 

در ایـن  » 11تجـارت پیشـگیري  «تـوان از   مـی  نرم افزاهـاي کشـف جاسوسـی،    فناوري شناسایی از طریق عالئم زیستی، نظارت،
  خصوص بحث کرد.

البته اگرچه بررسی آثار دراز مدت و غیر قابل پیش بینی این ساز و کارها، بویژه احتمـال تعـرض آنهـا بـه حقـوق بنیـادین       
انتقال فناوري امنیت خصوصـی قابـل اجـرا     امکان یا عدم امکانهاي فاقد این فناوري، ،پدیده انتقال بزهکاري به محله12اشخاص

طلبد،لیکن بی تردید شفاف سازي تمـامی   می در کشورهاي توسعه یافته به کشورهاي در حال توسعه، بحث جداگانه دیگري را
  تواند تا حدودي از آثار غیر قابل پیش بینی بکاهد. می اقدامات در این حوزه و تدوین کدهاي رفتاري

اخیر است هاي  طرح آن مربوط به دوره که البتهها  بحث مسئولیت اجتماعی شرکت: اعی شرکت هاظهور مسئولیت اجتم. 5
به سـمت رشـد اقتصـادي، افـزایش کیفیـت      ها  به اقدام بر اساس مدلهاي رفتاري و جهت دادن فعالیتها  به معنی تعهد شرکت

  باشد. می طور کلی آنان، محله، محل فعالیت و جامعه بههاي  زندگی کارکنان شرکت و خانواده
زدایی از مراکز مدیریتی، وقـایع  چون ظهور بازار جهانی،تمرکز ی هممنشاء طرح این بحث در سطح بین المللی معلول عوامل

سـرمایه گـذاران اسـت کـه     هاي  به ایجاد اعتبار و نیز دغدغهها  مردم نهاد، نیاز شرکتهاي  اسفبار زیست محیطی، فشار سازمان
ت بر آن داشت تا یک رویه و رفتار مسئوالنه اجتماعی اتخاذ کننـد. لـذا در اینجـا کسـب سـود، تنهـا دلیـل        را در نهایها  شرکت

  فعالیت نیست.
آموزشی مدیریت برخی کشورها از جملـه  هاي  از جمله نتایج طرح موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت؛ سرعت گرفتن برنامه

نیـز  و سازمانهاي مردم نهاد و مدنی در جهت منافع عمـومی مشـترك   دولت،یا و استقبال از همکاري با امریکاي شمالی و استرال
  باشد. می مسئولیت اجتماعی شرکت،هاي  افزایش شبکه و گروههاي تخصصی در خصوص اثر برنامه

و نیز دولت از زوایاي مختلفـی  ها  شرکت ضمن اهمیت آن برايها  نتایج بزهکاري بر شرکت: ها  نتایج بزهکاري بر شرکت. 6
بل بررسی است. جرایم خشونت آمیز و احساس ناامنی ناشی از این دسـته جـرایم، ظرفیـت یـک شـرکت در جلـب مشـتري،        قا

استخدام نیروي انسانی جدید و حفظ آن،ایجاد و حفظ محیط مناسب کاري، کیفیت تولیـد و بـاقی مانـدن در رقابـت کـاري را      
علیه شرکت، مانند سرقت و تقلب، چندان توسعه نیافته اسـت؛ لـیکن    کند. البته دامنه این تحقیقات در زمینه جرایم می تهدید

هـاي   انجام شده نشان میدهد که موسسات تجاري در مقایسه بـا واحـدهاي مسـکونی، بیشـتر آمـاج فعالیـت       مختصرِ تحقیقات
% از پاسخگویان 65نشان داد که درکانادا انجام شد  2002که در سال اي  قرار گرفته اند. به عنوان مثال مطالعهاي  مجرمانه دوره

اگرچـه هزینـه و نتـایج     13 انـد.  جرایمی مانند سرقت و کالهبرداري قـرار گرفتـه  ي  بزده دیده 2001حداقل چندین بار در سال 
 نظام عـدالت هاي  شود. افزایش هزینه می به عدد درنمی آید، لیکن در واقع به نوعی توسط کل جامعه تحملها  شرکت برجرایم 

ه، کـاهش شـغل،   بیمه، رشد میزان ناامنی براي همـ هاي  کاهش درآمد دولت، افزایش تعرفهافزایش قیمت امور مصرفی،کیفري، 
پیشـگیري  هاي  ند در برنامهم به صورت نظامها شرکتعلی رغم این هزینه ها،ست.اها  این هزینهي  جملهبسته شدن موسسات از

  به ابتکاري دارد.بیشتر جنها  از جرم مشارکت نمی کنند، بلکه مشارکت
  

  چگونگی مداخله شرکت در پیشگیري از جرم. ب
شده است، یک پیشگیري مـوثر و   طور که به صراحت در اصول راهبردي سازمان ملل در زمینه پیشگیري نیز ذکر همان. 7

و جامعه مدنی از ها  دولتی از یک سو و نهادهاي مردم نهاد، شرکتهاي  کارآمد باید بر اساس همکاري بین نهادها و وزارت خانه
اجتمـاعی؛ کـاهش   هـاي   پیشـگیري هـاي   توانند در تـدوین و اجـراي برنامـه    ها می سوي دیگر متکی باشد. بر این اساس، شرکت

  و بازپروري بزهکاران مشارکت نمایند. از طریق پیشگیري وضعی و محیطیمجرمانه هاي  فرصت
فرهنگی و اقتصـادي در بزهکـاري و   هاي اجتماعی، آنجایی که پدیدهاز : پیشگیري اجتماعیهاي  بخش خصوصی و برنامه. 8

بزه دیدگی افراد نقش مهمی دارند، پیشگیري اجتماعی به دلیل تمرکز بر عوامل خطر از جمله شـرایط خـاص اجتمـاعی، فقـر،     
صـادي پشـتیبان خـانواده،    بیکاري، ناتوانایی والدین، طرد از مدرسه و اعتیاد از یک سو و تقویت عوامل حمایتی اجتمـاعی و اقت 

                                                             
11- commerce de prevention 

  .1387اله دکتري،دانشگاه تهران،ابراهیمی،شهرام، پیشگیري از جرم در چالش با موازین حقوق بشر، رس -2
13- Banquemondiale 2004, p. 129 



 

 

شـود. بـدیهی اسـت ایـن رویکـرد       مـی  اطفال و جوانان از سوي دیگر، در سطح بین المللی به عنوان رویکرد کارآمـدي شـناخته  
گیرد. از جمله اقدامات  می پیشگیري به صورت ترکیبی مورد استفاده قرارهاي  معموالً به تنهایی اعمال نمی شود و با دیگر گونه

: جهـت دادن راهبردهـا و   عبارتنـد از تواند توسط بخش خصوصی در راستاي پیشگیري از بزهکاري انجام شـود،   می کهاي  عینی
هـاي   ساز و کارها به سمت نیازهاي اجتماعی محلی، سرپرستی و مدیریت واحدهاي ارائه آمـوزش حرفـه اي؛ مـدیریت سـازمان    

پـیش دبسـتانی بـا هـدف     هاي  با موضوع پیشگیري، مانند دوره و کالس هاییها  محلی فعال در زمینه پیشگیري، برگزاري دوره
  اطالعاتی.هاي  ارتقاء آداب و رفتار این دوره از تحصیل و تاسیس باجه

توانـد   مـی  اقتصادي نیست و تنوع موضوعات و قلمروهاي مداخلههاي  البته ورود و مداخله بخش خصوصی محدود به کمک
و موسسـات   متوسط و بزرگ در جهت همکاري بـا دولـت، سـازمانهاي مـردم نهـاد     کوچک، هاي  زمینه را براي مشارکت شرکت

  پیشگیري فراهم کند.هاي  خیریه و جامعه مدنی در خصوص تنظیم و اجراي برنامه
، در آفریقاي جنوبی یک برنامه آموزشی پیشگیري از جرم را براي دانـش آمـوزان،   "تجارت علیه جرم"به عنوان مثال، واحد 

مدارس و موسسـات آموزشـی، سـازمانهاي ورزشـی، مـددکاري      کند. این برنامه،پلیس، می ین و ساکنین محله اجرامعلمین، والد
اجتماعی و میانجی گري و حمایت از بزه دیدگان را وارد فرایند کرده است. در واقع، هر مشارکت کننـده در قلمـرو تخصـص و    

در همـین  مرکز مطالعه خشـونت و سـازش  کند. همچنین  می امفعالیت خودش در خصوص آموزش، تهیه منابع و شیوه اجرا اقد
تشـکیل گروههـاي امنیـت در مـدارس      و آموزگاران، روساي مدارس در زمینه مداخله پس از خشونت ،کشور با آموزش والدین

افـزایش رضـایتمندي    و توان به بهبود روابط والدین و آموزگاران، حمایت از آموزگاران می کند. از جمله آثار این برنامه می اقدام
    14شدند. می مند مدرسه در سه استان از خدمات این برنامه بهره 500حدود  2003اطفال اشاره کرد. تا سال 

کـه بـا    ،آغاز بـه کـار کـرد. محتـواي ایـن برنامـه       1990در نروژ است که در سال »کالغ شب« مشهور به مورد دیگر برنامه
خیابـانی  هاي  بدین صورت است که مجریان آن با گشت ،همکاري موسسات خیریه و داوطلب، مقامات محلی و پلیس اجرا شده

در مکانهایی که محل حضور جوانان است، نسبت به افزایش احساس امنیت اطفال و نوجوانان در جهت پیشگیري از بـزه دیـده   
بـه صـرف ارائـه     ومامور پلیس نیستند و در زمان حادثه نیز مداخله نمـی کننـد،    افراد نکنند. البته ای می واقع شدن آنان اقدام

البته دست اندرکاران این برنامه نیز قبل از آغاز به کـار  .کنند می ، اکتفانمایندراهنمایی به جوانان در زمانی که خودشان مطالبه 
 2004گیرنـد. تـا سـال     می ي اجتماعی و نیز پیشگیري را فراو چگونگی فعالیت در خیابان، مددکاراي  اخالق حرفههاي  آموزش
  گروه و مشتمل بر سیصد هزار نفر داوطلب در قالب همین برنامه فعالیت کردند. 370حدود 
تواننـد در تـدوین    می ویژه شرکت ها،ه ب بخش خصوصی و: و آمایش محیطیها  پیشگیري وضعی از طریق کاهش فرصت. 9
جرم زا و به طور خاص آمایش محیطی نقش فعالی ایفاء کننـد. زیـرا گـاهی اوقـات تولیـدات و      هاي  کاهش موقعیتهاي  برنامه

ـ    مـی  بزهکـاري را فـراهم  هـاي   خدمات ارائه شده توسـط همـین شـرکت هـا، زمینـه و فرصـت       ا توجـه بـه قـدرت    کنـد. لـذا ب
ایل حمایت از سیبل و بویژه ضـد سـرقت، موفـق    توانند در زمینه تولید ابزار و وس می که دارند،اي  اطالعات و تجربهتولید،دانش،

و براي یک ماموریـت پـنج    1999اتومبیل در استرالیا در سال  همین زمینه شوراي کاهش سرقتعمل کنند. به عنوان مثال در 
ه فرسـود هـاي   ساله با هدف افزایش هزینه سرقت اتومبیل از طریق نصب ساز و کارهاي بازدارنده و پیشگیري از سرقت اتومبیل

اطالعات مربـوط بـه   عالوه بر این در سایت ایـن شـورا،   جهت گشت و گذار یا استفاده از آن در ارتکاب سایر جرایم تشکیل شد.
هاي  ناظر به حمایت از اتومبیلهاي  ساالنه، اطالعات مربوط به طرح ها، برنامههاي  چگونگی پیشگیري از سرقت، گزارش فعالیت

  15سرقت اتومبیل و به عبارت دیگر بانکی از اطالعات مربوطه ارائه شده است.فرسوده، آمار مربوط به میزان 
تواننـد در   مـی  به همان اندازهزار و وسایل ضد سرقت برخوردارند،از موقعیت ممتازي جهت تولید ابها  طور که شرکت همان

زي اجـرا کننـد. بـدیهی اسـت تـدابیر      مراقبت و پاکساهاي  آن، برنامههاي  که شرکت در آنجا فعال است و نیز حومه محله هایی
شود چون نـاظر بـه علـت جـرم نیسـت، صـرفاً سـبب         می و با برنامه ریزي به کار گرفتهها  پیشگیري وضعی که از طرف شرکت

کوچک از توانـایی الزم جهـت ارائـه خـدمات فنـی برخـودار       هاي  گردد؛ ضمن اینکه شرکت می کاهش بزهکاري در همان محله
بهره جست و با انجام تحقیقات بیشـتر معایـب آن را   ها توان از آن می د به عنوان یک اقدام مکمل، ولو موقت،نیستند، با این وجو

                                                             
14- CIPC ,La participation du secteurprivé à la prévention de la criminalité ,p.17. 
15- Australia National motor Vehicle Theft Reduction council (NMVTRC) 



 

 

  تا حد امکان برطرف ساخت.
اندازه که از ثبـات، همبسـتگی و رونـق     به عنوان عضوي از جامعه، به همانها  شرکت: تقویت ظرفیت اجتماعات محلی. 10

بیننـد.   مـی  ن اندازه از ناهنجاریها و تنزل سطح رفتارهاي اجتماعی و کاهش سطح درآمد آسیببرند، به هما می یک جامعه بهره
هـاي   به همین دلیل همکاري مستمر آنها با دولت و نمایندگان دولت در سطح استان، شهرستان و بخش در زمینه تنظیم برنامه

م براي جامعه و هم خـود آنهـا سـودمند واقـع گـردد.      تواند ه می و اجتماعات محلیها  پیشگیري مبتنی بر تقویت ظرفیت محله
  همکاري شرکت در راستاي تقویت ظرفیت اجتماعات چیست؟هاي  حال باید دید زمینه

عالوه بر امکان استفاده از قدرت ابتکار و خالقیت، توانایی و منـابع خـود در راسـتاي اجرایـی کـردن راهبردهـاي       ها  تکشر
  توانند از جمله در موارد زیر مداخله موثر نمایند: می ،اجراي آن چگونگیِ پیشگیري و ارزیابی نتایجِ

تامین امنیت و تجزیـه و تحلیـل آن از منظـر هزینـه و     هاي  برنامههاي  استفاده از توان مدیریتی و فنی در ارزیابی هزینه -1
 فایده؛
 در خصوص مشکالت و راه حل ها؛ها  تاسیس دفتري جهت دریافت اطالعات محله -2
 فراهم کردن امکان رد و بدل کردن اطالعات راجع به پیشگیري از جرم؛ -3
موفـق و تشـویق سـایر    هـاي   آموزشی در خصوص پیشگیري، منـافع و آثـار پیشـگیري، ارائـه نمونـه     هاي  برگزاري دوره -4

 به مشارکت؛ها  شرکت
 تامین تجهیزات متناسب با نیاز مشارکت کنندگان؛ -5
 و موسسات تجاري به مشارکت جدي در تامین امنیت محله.ها  کتایجاد عالقه بین سایر شر -6

موفـق مـورد   هـاي   آنها معمـوالً بـه عنـوان رویـه    هاي  عملی نیز در کشورهاي مختلف وجود دارد که فعالیتهاي  البته نمونه
ایل و مقتضیات کـاهش  در انگلستان، یک بسته مشتمل بر ابزار و وس» مرکز کاهش جرایم«گیرد. به عنوان مثال  می استناد قرار

موفق در زمینه مبارزه با بزهکاري را براي شرکت ها، اشخاص و سـازمانهاي فعـال در زمینـه    هاي  رویههاي مفید، جرایم، راه حل
نیز یک اصول راهنمـا، در زمینـه چگـونگی مبـارزه و مقابلـه بـا جـرایم        ها  پیشگیري مهیا کرده است. عالوه بر این براي شرکت

محل فعالیت، کاهش ریسک مرتبط با جرایم اقتصادي و حمایت از ابتکارات مداخلـه نسـبت بـه    هاي  نیت محلهشهري، بهبود ام
جهت تسـهیل همکـاري بـین بخـش عمـومی و      و یا بنیاد ملی کنترل جرم در هلند که در این زمینه  16جوانان تهیه شده است.

هیه کرده است. هدف از تهیـه ایـن دفترچـه راهنمـا،     ت یک دفترچه راهنماخصوصی فعال در پیشگیري از جرم در سطح محلی 
  باشد. می و تشویق ابتکارات محلیها  نزدیک کردن همکاري

از اطالعات مربوط به چگونگی پیشگیري از سرقت هویـت، کمـک   اي  در استرالیا نیز، برنامه ملی پیشگیري از جرم، مجموعه
ي پیشگیري از بزه دیدگی را تهیه و در اختیار بخش خصوصی قـرار  ها احتمالی سرقت هویت و شیوههاي  به بزه دیدگان، هزینه

از اطالعـات مربـوط بـه پانصـد برنامـه پیشـگیري از       اي  ملی پیشگیري از جرم، حجـم گسـترده   شورايهمچنین،  17داده است.
  18ست.جرم،رویه عملی، چگونگی مشارکت بخش خصوصی در پیشگیري را به طور آنالین (بر خط) در دسترس قرار داده ا

پیشـگیري از تکـرار جـرم کسـانی کـه از زنـدان       : بزهکاران بازپروريهاي  پیشگیري از تکرار جرم  و مشارکت در برنامه. 11
به طور خاص و بخش خصوصی به طور عـام در زمینـه پیشـگیري از    ها  فعالیت شرکتهاي  خارج شده اند، از جمله دیگر زمینه

طه در معرض خطر ارتکاب مجـدد  به واس مربوط به پس از آزادي  زندانی،هاي  برنامهدر مشارکت بخش خصوصی  باشد. می جرم
بـر   از اهمیـت بـه سـزایی برخـوردار اسـت.      اجتماعی،هاي  مادي،روحی و روانی و نیز گسستهاي  به دلیل کمبود آن هم مجرم

نمایی خود به بازگشـت بزهکـار بـه    تواند با حمایت،مراقبت،پشتیبانی و راه می همین اساس جامعه محلی و نیز بخش خصوصی
دهـد فراینـد    مـی  در سطح جهان دارند،نشان را ترین آمار جرمجتماعی مساعدت نمایند.تجربه کشورهایی که کممسیر زندگی ا

جامعه پذیري افراد در این جوامع به دلیل مشارکت موثر جامعه مدنی و نیز بخش خصوصی و بویژه کارفرمایان با موانع کمتري 

                                                             
16- www.narco.org.uk 
17- www.ncp.gov.au 
18- www.ncpc.org 



 

 

بدسـت  شوند پس از تحمل کیفـر شـغلی    می دهد، بزهکارانی که موفق می نتیجه تحقیقات در این خصوص نشان 19 ست.روبرو ا
، در مقایسه با افراد فاقد شغل کمتر در معرض خطر تکرار جرم قرار دارند. البته عوامـل متعـددي در   ایندآورده و آن را حفظ نم

توانـد بـه بسـتر فعالیـت      مـی  م تکرار قابل انکار نیست. همین حوزه است کهتکرار جرم نقش دارند، لیکن اهمیت اشتغال در عد
ایجاد اعتبار براي خود شرکت، بـازار و فضـاي کسـب و     با تواند می در این بخشها  بخش خصوصی تبدیل گردد. فعالیت شرکت

خش عمـومی گردد.بـراي   مندي کارکنان ب کاري در محله، افزایش احساس رضایتا رونق بخشد و موجب کاهش سطح بزهکار ر
و موسسات خصوصـی و صـاجبان   ها  مثال در کشور ژاپن موسسات تعاونی ویژه بزه کاران تشکیل شده است که با کمک شرکت

یا در کشور کانـادا بـه طـور معمـول نهـاد       20 کنند. می ف،جوانان بزهکار و مجرمان تحت تعلیق ساده و مراقبتی را استخدامرَح
  21نماید: می شغل یابی خود نسبت به مجرمین آزاد شده رابه دو شکل اجراهاي  ) حمایتcorcanکرکان(

در قبال استفاده زندانیان در مشاغل آمـوزش  ها  تولیدي و به عهده گرفتن برخی از مسئولیتهاي  :انعقاد قرارداد با شرکت1
  22دیده
  :ایجاد کارگاههاي تولید و به کارگیري زندانیان در این کارگاهها2

 ست بکارگیري بزهکاران سابق در شرکت ها، با توجه به سابقه آنان، اگرچه کار آسانی نیست لیکن با فرهنگ سازيبدیهی ا
هـاي   بسـته هـا   جهت بکارگیري بزهکـاران سـابق، دولـت   ها  توان به این مهم دست یافت. به منظور ایجاد رغبت براي شرکت می

 دهند. می حمایتی خوبی را در اختیار آنان قرار
  گیري هنتیج
  تبـدیل   مردم  در میان " ناامنی  احساس"  ظهور و گسترش  ازمنابع  یکی  به  اجتماعی  در کنار دیگر معضالت  امروزه  بزهکاري  
  ایـن   تعـدیل   بـراي   دولـت   جانبـه  همـه   گـذاریهاي  و سـرمایه   پلیسـی   اقدامهاي ، تشدید رفتارها و کیفري  عمل  . شدت است  شده

از تواناییهـا و    بـرداري  فکـر بهـره    به  مختلف  کشورهاي  که  است  دلیل  همین  . به است نداشته  دنبال  را به  مطلوب  ، نتیجه احساس
  ، از دهـه  اسـاس   اند. بر همین  افتاده  ناامنی  احساس  و کاهش  از جرم  پیشگیريي و بخش خصوصی برا  مدنی  جامعه  خالقیتهاي
  محـور، عـدالت    اجتماع  محور، پیشگیري جامعه  مانندعدالت  جامعه  با محوریت  هایی رنامهب  توسعه  یوستهسو، پ این  به  نود میالدي

  پیشگیري مدیریت  سازماندهی  که ، با وجود این . در ایران را شاهدیم ـ غیر رسمی  کیفري  ها و عدالت محله  امنیت  تأمین ، ترمیمی
از تفکـر    عـدول   موجـب  اجرایی  و گاه  دانشگاهی  نظران صاحب  علمی  هاي ، تالش شده می  دنبال  و دولتی  رسمی  تقریباً در تفکري

  اندیشـه   نیز، بـا تأییـد ایـن     ازجرم  پیشگیري  ، در الیحه که  اي گونه  ، به است  شده  مدنی  جامعه  و جایگاه  نقش  و شناخت  پیشین
پذیرد. اتخـاذ تـدابیر     صورت  مدنی  جامعه با مشارکت  از جرم  پیشگیري  هاي از برنامه  برخی  و اجراي  ، تنظیم تا تدوین  شده  سعی
  ریـزي  ، برنامـه  از جـرم   پیشـگیري   هاي طرحها و برنامه و اجراي  ، تدوین در تهیه  مدنی  و نهادهاي  مردم  مشارکت  جلب  براي  الزم
  از جملـه   از جـرم   پیشـگیري   هـاي  برنامـه   و تنظـیم   هادر تهیـه  محله  کنانو سا  شهروندان  دیدگاهها و نظرات  کردن  سهیم  براي

باید دید دولت تا چه اندازه در عمل، از این ظرفیـت در مرحلـه تهیـه و تنظـیم      . است  ذکر شده   الیحه  در این  که  است  مواردي
  کند. می روري بزهکاران استفادهپیشگیري اجتماعی و وضعی و نیز بازپهاي  پیشگیري،اجراي برنامههاي  برنامه
  

  منابع:
ابراهیمی،شهرام،اصول راهبردي سازمان ملل در زمینه پیشگیري از جرم،در:جوان جعفري،عبد الرضا و سید مهدي سـید   -1

  1391میزان، عملی پیشگیري از جرم(ترجمه)،نشرهاي  زاده،رهنمود
  1387دکتري،دانشگاه تهران، بشر،رسالهابراهیمی،شهرام،پیشگیري از جرم در چالش با موازین حقوق -2

                                                             
احمدي،احمد، نقش کیفر خدمات عام المنفعه در پیشگیري از  تکرارجرم، مجموعه مقاالت کـارگروه پیشـگیري از تکـرار جـرم و بـزه دیـدگی،دفتر        -1

  .77،ص 1388تحقیقات کاربردي پلیس پیشگیري ناجا،
پیش همایش پلیس و پیشگیري از جرم،دفتر تحقیقات کاربردي و هاي  و سخنرانیها  مردم نهاد در پیشگیري از جرم، مجموعه مقاله هاي  رستمی ولی،نقش سازمان -3

  .78، ص 1387پلیس پیشگیري ناجا،
21- Visher.C.A & L.Winterfield & M.B.Coggeshall(2005)."ex-ofender employment programs and recidivism:a meta analysis".journal of 

experienental criminology.no.1.p.301 
  آیین نامه قانون اصالحات و آزادي مشروط 107ماده  -4



 

 

مقـاالت کـارگروه پیشـگیري از تکـرار      احمدي،احمد،نقش کیفر خدمات عام المنفعه در پیشگیري از  تکرارجرم،مجموعه-3
  ،1388جرم و بزه دیدگی،دفتر تحقیقات کاربردي پلیس پیشگیري ناجا،

پیش همـایش پلـیس و   هاي  و سخنرانیها  مردم نهاد در پیشگیري از جرم،مجموعه مقاله هاي  رستمی ولی،نقش سازمان-4
  78،1387پیشگیري ناجا،ص  پیشگیري از جرم،دفتر تحقیقات کاربردي و پلیس

نجفی ابرندآبادي،علی حسین،مشارکت امن شهروندان با عدالت کیفري،دیباچه در:زینب باقري نژاد،حمایـت از شـهود در   -5
  1391خرسندي، ن،فرانسه و اسناد بین الملل،نشرحقوق ایرا

6-Visher.C.A & L.Winterfield & M.B.Coggeshall(2005)."ex-ofender mployment programs and recidivism:a 
meta analysis".journal of experienental criminology.no.1. 

  

  ملی صـنعت نظـام حقـوقی و پیشـگیري از جرم(مشـهد مقـدس      برگرفته از کتاب مجموعه سخنرانی ها و مقاله هاي همایش-
دادگستري کل استان خراسان رضوي و دانشگاه آزاد -)کاري از اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزي خراسان رضوي91خرداد

    www.pjorm.mashhad.irپیشگیري از وقوع جرم خراسان رضوي)                                         اسالمی مشهد(شوراي



 

 

 


