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 یشا دهاًٍذی سو

 گشٍُ هحتشم اػعای خذهت سالم تاػشض

 .است جشم اص گیشی پیص گشاى کٌص دستاسُ اهطة تحج

 کٌص گشاى پیص گیشی 

ْا تش حسة کطَسّا هتفاٍت هی تاضذ، کٌص گشاى اجتٌاب ًاپزیش پیص گیشی اگشچِ ضکل ٍ ضیَُ هذاخلِ آً

ػثاست است اص هماهات دٍلتی دس توام سطَح سیاسی، ساصهاًْا ٍ هَسسِ ّا ٍ جاهؼِ هذًی یؼٌی ضْشًٍذاى 

 جاهؼِ هحلی، ساصهاًْای غیشاًتفاػی ٍ ضشکت خصَصی

 الف : هماهات دٍلتی 

دس سطح داخلی دٍلت تَیژُ ٌّگاهی کِ دس همام تذٍیي ٍ تٌظین سیاست ّای ػوَهی تش هی آیذ، کٌص گش 

پیص گیشی هحسَب هی ضَد. دس سطح تیي الوللی ٍ فشاهلی ًیض تِ هٌظَس تسْیل اتخار ٍ اجشای تذاتیش 

 پیص گیشی الذاهات هتؼذدی اًجام هی ضَد. 

صهاى هلل هتحذ کطَسّای ػعَ سا تِ سوت دستیاتی تِ تؼادل دس پاسخ ّای پیص گیشاًِ دس ّویي ساستا، سا

 ٍ سشکَب گشاًِ تشغیة هی کٌذ. 

ایي اهش دس سالْای اخیش اص طشیك تصَیة لطؼٌاهِ ّایی دس ّویي خصَظ، تَیژُ اصَل ساّثشدی دس صهیٌِ 

 ثال ضذُ است. پیص گیشی اص جشم ٍ ًیض ضثکِ هَسسات پیص گیشی ٍ ػذالت کیفشی دً

 

 ب: ًْادّا ٍ ساصهاى ّا

تْذاضتی ٍ  -اجتواػی –دستِ تؼذی کٌص گشاى پیص گیشی ًْادّا ٍ ساصهاى ّا تَیژُ هَسسات آهَصضی 

فشٌّگی هی تاضٌذ. اهشٍصُ هذاسس ، تیواسستاًْا ٍ ًیض ٍاحذّای اجتواػی هؼَال دس پیص گیشی هطاسکت هی 

 خَد اػالم کشدُ تاضٌذ.  کٌٌذ تذٍى ایٌکِ صشاحتا آى سا جض اّذاف

سیس هذسسِ، ًاظن ، هؼلن ، سٍاًطٌاسی، پشستاس اطفال دس هٌاصل ٍ هذسسِ ،هذدکاس اجتواػی ًیض اص جولِ 

کساًی ّستٌذ کِ تشاساس صالحیت خاظ خَد تِ ًَػی دس پیص گیشی هطاسکت هی کٌٌذ ّشچٌذ هؼوَال 

 یفشی تفَیط هی ضَد. دس ػول اهش پیص گیشی تِ ًْادّای ٍاتستِ تِ ًظام ػذالت ک



 د: هذل ّای سِ گاًِ ی پلیس 

دس استثاغ تا پلیس دس حال حاظش تِ طَس کلی تِ سِ هذل هَاجْین کِ ّش کذام تِ ًَػی هتعوي اتؼادی اص 

 پیص گیشی هی تاضذ.

 هذل پلیس هحلی  -1

ذل اص هذل پلیس هحلی دس حمیمت اص یک فلسفِ پیص گیشی اص ًَع اجتواع هذاس تشخَسداس است. ایي ه

پلیس تش هثٌای تَجِ تِ اًتظاسات ٍ ًیاصّای جوؼیت دس سطح هحلی ٍ سفغ ایي ًیاصّا الذام هی کٌذ. لزا 

تؼْذ اساسی آى ًضدیک کشدى پلیس تِ هشدم ٍ دس گیش کشدى آًاى دس تذاتیشی کِ اهٌیت ضاى سا تاهیي 

 هی کٌذ هی تاضذ. 

 (پلیس هسلِ هذاس)هذل پلیس حل هسلِ،  -2

س یک صالحیت الذام کٌطی ٍ پیص گیشی اػطا هی کٌذ. هذل پلیس هسلِ هذاس اص ایي هذل تِ پلی

لحاظ ًظشی تش ایي ایذُ استَاس است کِ پلیس ًثایذ للوشٍ هذاخلِ خَد سا تِ تؼذ اص استکاب جشم هحذٍد 

کٌذ، تلکِ تا اٍلَیت تخطی تِ ضٌاسایی هسائل ٍ هؼعالت خاظ ٍ هَلؼیت سٌجی آى تِ تجضیِ ٍ تحلیل 

 استکاب ٍ ساصٍ کاسّای آى تِ هٌظَس پیص گیشی ٍ جلَگیشی اص گزس اص اًذیطِ تِ ػول تپشداصد. ػلل 

تِ ػٌَاى هخال ساّثشدّای هتوشکض تش ًماغ جشم خیض، یؼٌی اهاکي اضثاع اص هؼعالت ٍ هذاخلِ تِ ضکل 

 ّذفوٌذ، اص ّویي هذل ًاضی ضذُ است. 

 هذل پلیس اطالػات هذاس:  -3

ایي هذل اص پلیس تش جوغ آٍسی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّای هشتَغ تِ جشم تِ هٌظَس پیص تیٌی خطش 

ٍلَع آى دس آیٌذُ هتوشکض است. لزا دس ّویي چاچَب اتضاسّای تجضیِ ٍ تحلیل جٌایی اطالػات 

اکخش جغشافیایی ٍ ًیض پیص تیٌی خطش جشم سضذ ٍ تَسؼِ یافتِ اًذ. ایذُ اصلی دس ایٌجا ًیض تِ حذ

 سساًذى ایي دستِ هٌاتغ جْت اًجام هذاخالت ّذفوٌذ هی تاضذ. 

ّای فَق دس صهیٌِ ساُ تشدّای پیص گیشاًِ ّذف اٍلیِ آًْا تؼعا یافتِ الثتِ تا ٍجَد پیطشفت ّای هذل 

ٍ الثتِ سد تشخی اص کطَسّا آى چٌاى تا استماتل هَاجِ ًطذُ است. دس ٍالغ ّوچٌاى یک هماٍهت جذی 

ییشات دس ضکل هذاخلِ پلیس ٍ ًیض ٍاتستگی لَی تِ سٍیِ ّای سٌتی، یؼٌی ٍاکٌطی ٍ ًسثت تِ تغ

 لْشی ٍ یک جاًثِ ٍ تذٍى تؼاهل ٍجَد داسد. 



دس استثاغ تا دادگستشی، پیص گیشی تیطتش اص هٌظش احش تاصداسًذگی کیفش ًگشیستِ هی ضَد ٍ تٌْا ػذالت 

 کیفشی اطفال است کِ اص طشیك اتخار تذاتیش تشتیتی اّذاف پیص گیشاًِ سا دًثال هی کٌذ. 

 جاهؼِ هذًید: 

یض اص جایگاُ هْوی دس للوشٍ ػالٍُ تش کٌص گشاى دٍلتی ٍ ًْادّا، کٌص گشاى تشخاستِ اص جاهؼِ هذًی ً

پیص گیشی تشخَسداس هی تاضٌذ. هٌظَس اص جاهؼِ هحلی، ضْشًٍذاى، ساصهاى ّای هشدم ًْاد، تجاس ٍ 

 کسثِ ، ضشکت ّا ٍ ٍاحذّای اهٌیت خصَصی هی تاضٌذ. 

یکی اص تذاتیش پیص گیشاًِ هطَْس ٍ لذیوی ضْشًٍذاى کِ ّن اکٌَى ًیض دس هٌاطك هختلف جغشافیایی 

ل هی ضَد، هتوشکض ٍ ّواٌّگ کشدى افشادی است کِ تشای تاهیي ٍ تعویي اهٌیت فؼالیت هی اػوا

کٌٌذ. کٌص گشاى ایي الذام کِ دس گزضتِ اص آًاى تستِ تِ ًَع الذام پیص گیشاًِ تا ًام ضثگشد ٍ هیشاب ٍ 

جام ٍظایف پیص اهشٍصُ تا ًام ّوسایگاى هشالة ضٌاختِ هی ضًَذ ٍ ػوَها دس ساستای اً ... یاد هی ضذ،

گیشاًِ خَد تا هماهات دٍلتی اص جولِ پلیس ّوکاسی هی کٌٌذ. تایذ خاطش ًطاى ساخت کِ للوشٍ اػوال 

ایي تذاتیش تیطتش تِ سٍستاّا ٍ تخص ّای کَچک هحذٍد هی تاضذ. اسصیاتی الذاهاتی کِ اًجام ضذُ دس 

 ایي خصَظ اص کاّص لاتل تَجِ تضُ کاسی حکایت هی کٌذ. 

 خصَصیُ: اهٌیت 

دس ًْایت تایذ تِ اهٌیت خصَصی ٍ کٌص گشاى آى کِ ًمص لاتل تَجْی دس پیص گیشی اص تضُ کاسی 

داسًذ، پشداخت. هْوتشیي للوشٍ فؼالیت ایي دستِ کِ تا سٍی کشد پیص گیشی دًثال هی ضَد. ػثاست 

. ایي دستِ پاسذاسی ٍ هشالثت اص ضشکت ّا، ًصة دستگاُ ّای فٌی ٍ هشالثت ٍ .. -است اص ًگْذاسی

 الثتِ تا حذٍد صیادی هتاحش اص هٌطك تجاسی اًذ ٍ تٌاتشایي دًثال تاصاسّای اهٌیتی پش سَد هی گشدًذ. 

 33صٌؼت اهٌیت خصَصی دس اسٍپا حذٍد  –هطاتك آخشیي گضاسش کٌفذاسسیَى خذهات اهٌیت اسٍپا 

هَاجِ ضذ ٍ ایي  2010ل دسصذ افضایص دس سا 13تا  2003هیلیَى یَسٍ اسصیاتی ٍ دس همایسِ تا سال 

 11سضذ ّوچٌاى اداهِ داسد. ػلت ایي افضایص هجوَػِ ػٌاصشی ّوچَى حَادث دس اتؼاد تضسگ هاًٌذ 

فطاس ضشکت ّای تیوِ جْت اتخار تذاتیش  –سپتاهثش تثلیغ ٍ اًتطاس اػوال جٌایی دس سساًِ ّا 

 خَددفاػی ٍ کاسآهذی تکٌیک ّا ٍ سٍیِ ّای ایي ضشکت هی تاضذ. 

 , کشیوی هؼصَهِ

 آضٌایی تشای سٍ کشدیذ استفادُ کِ ّن هٌاتؼی هیکٌیذ لطف.کشدین استفادُ.دهاًٍذی خاًن سپاسگضاس

 .کٌیذ هؼشفی ها تیطتش
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