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بررسی ضرورت تشکيل
و تکاليف پليس زن ويژة اطفال و نوجوانان 

امیر ملکزاده1٭
حمید هاشمی٭٭2 

٭ کارشناس ارشد حقوق عمومی و مدرس دانشگاه 

٭٭ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه 

چکيده
اطفال و نوجوانان دارای طبعی انعطاف پذير و حس�اس بوده که قابليت خاصی در اصالح 

و تربيت دارند. از آنجا که بزهکاری اطفال و نوجوانان پديده ای زيستی، اجتماعی و روانی 

است، سهل انگاری در حمايت )مادی و معنوی( و تربيت )خانوادگی( اين گروه سنی منجر 

به گرايش آنها به بزهکاری و ارتکاب جرم خواهد ش�د که پيش�گيری از بزهکاری اطفال و 

نوجوانان نيازمند تدابيری همه جانبه از س�وی نهادها و سازمان های دولتی و مدنی خواهد 

ب�ود و اس�تفاده از پلي�س زن ويژة اطف�ال و نوجوانان در فرآيند کيفری نظ�ر به توانايی و 

ويژگی های خاص رفتاری در پيشگيری از بزهکاری و رعايت منشور حقوقی اين طيف سنی 

)از بعد حمايتی و تربيتی( نسبت به بزهکاری بزرگساالن )از جنبه ارعابی و انصرافی( مثمر 

ثمرتر خواهد بود.

ه�دف از اين پژوهش بررس�ی س�اختار پليس زن وي�ژة اطفال و نوجوان�ان در برخی از 

کش�ورهای پيش�رفته و تبيين ضرورت تش�کيل اين پليس تخصصی در س�اختار نيروی 

انتظام�ی و توانمن�دی خاص رفتاری آنها در رعايت حقوق و پيش�گيری از بزهکاری اطفال 

تاريخ دريافت: 90/1/18 
تاريخ پذيرش: 90/3/14
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و نوجوانان است.

اين پژوهش دارای اهميت کاربردی و از نظر روش و ماهيت توصيفی - تحليلی است.

نتايج حاکی از آن اس�ت که روحيات و حساس�يت خاص رفتاری و ش�خصيتی اطفال و 

نوجوان�ان نيازمند برخوردی خاص و متمايز از بزرگس�االن اس�ت و ب�ه منظور اطمينان از 

رعايت حقوق و منافع کودکان و نوجوانان با هدف کاهش و پيش�گيری از بزهکاری آنها با 

در نظر گرفتن طبع حس�اس کودکان و نوجوانان تش�کيل پليس زن ويژة اطفال و نوجوانان 

در نيروی انتظامی امری ضروری است.

 

واژگان کليدی: 

پليس زن، اطفال، نوجوانان، بزهكاري، ارتكاب جرم
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بيان مسئله
افراد جامعه س��رمايه ها و منابع انس��انی آن جامعه محس��وب می ش��وند و پیشرفت و توسعة 
جامع��ه ارتباط مس��تقیمی با کیفیت منابع انس��انی آن دارد و اطف��ال و نوجوانان اصلی ترين و 
مهمترين بخش اين منابع تلقی می ش��وند. »کنفوس��یوس حکیم چینی معتقد اس��ت اگر قصد 
داريد سرمايه گذاری يک ساله نمايید، برنج بکاريد و اگر قصد داريد سرمايه گذاری میان مدت 
نمايید درخت بکاريد ولی اگر قصد داريد سرمايه گذاری بلند مدت نمايید، انسان تربیت کنید 
)رجبی پور،9:1382(. پس س��رمايه گذاری در مورد اطفال بهترين س��رمايه گذاری است که هر 
دولتی می تواند انجام دهد و هیچ کش��وری بدون س��رمايه گذاری عظیم در مورد اطفال خود به 
توسعه پايدار و ارزشمند نخواهد رسید و در ارتباط با بزهکاری اين گروه سنی تشکیل پلیس زن 
اطفال و نوجوانان می تواند ضمن حفظ و رعايت حقوق منحصر به فرد آنها، نقشی اساسی و مهم 
در حمايت و هدايت و شخصیت رفتاری اين رده سنی داشته باشد. در فرآيند دادرسی کیفری 
پلی��س معم��واًل نخس��تین تماس را با اطفال بزهکار دارد و با وق��وع جرم به طور معمول پلیس 
نخستین کسی است که مداخله می کند و کالنتری نخستین مکانی است که اطفال بزهکار پس 
از دستگیری وارد آن می شوند. در اين محیط جديد که غالبًا رعب و هراس )از جهت بزهکاری، 
محیط پلیسی و بازجويی...( به شدت امنیت روانی او را تحت الشعاع قرار می دهد، شیوة برخورد 
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اولیة پلیس با اطفال و نوجوانان بزهکار تأثیر زيادی بر نوع و تکرار بزه و پیشگیری از بزهکاری 
او در آينده خواهد داش��ت و چه بس��ا برخورد غیرعاطفی و نامتناس��ب با روحیات طفل بزهکار 
باعث تجری او نس��بت به تکرار بزه و زمینه س��از ارتکاب س��اير جرايم او در آينده شود. در حال 
حاضر اطفال و نوجوانان بزهکار پس از دس��تگیری جهت تکمیل پرونده مقدماتی به کالنتری 
داللت می ش��وند، محیطی که ذکر نام آن برای اطفال و نوجوانان ارعاب انگیز اس��ت. اين محیط 
محل بازجويی تبهکاران و مجرمان است و قراردادن اطفال و نوجوانان بزهکار در کنار مجرمان 
بزرگس��ال و بازجويی از آنها توس��ط پلیس )غیرتخصصی اطفال( باعث جريحه دار شدن و لطمة 
شديد روحی اين گروه سنی شده و سبب جسارت و تعدی آنها در ارتکاب و تکرار ساير جرايم 
در آينده خواهد شد. از اين رو برای حمايت از حقوق ويژه و متمايز اين گروه سنی و در راستای 
پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ضرورت تشکیل پلیس زن اطفال و نوجوانان با ساختار ويژه در 
نیروی انتظامی احساس می شود تا اين پلیس تخصصی با ايجاد شرايط محیطی خاص )متمايز 
از بزرگساالن( و با آشنايی با دنیای کودکانه آنها برخوردی متناسب و منحصر به فرد به منظور 

کاهش و پیشگیری از ارتکاب جرايم اطفال و نوجوانان داشته باشد. 

 اهميت و ضرورت موضوع
از بارزترين س��رمايه های يک کش��ور کودکان آن جامعه اند که اگر س��رمايه گذاری مادی و 
معن��وی صحیح��ی انجام ش��ود، بالطبع از آينده ای بدون واهمه برخوردار خواهیم ش��د در غیر 
اينصورت اطفال بزهکار امروزی به جانی خطرناک آينده تبديل خواهند شد لذا رعايت حقوق 
آنان وظیفه تک تک ماست. برای تمامی بشريت مايه شرمساری است که تعداد اطفال )بزهکار( 
روزان��ه افزاي��ش يابد در حالیکه وضعیت زندگی و میزان رعاي��ت حقوق اطفال و زنان می تواند 
يکی از مهمترين شاخص های استحکام جوامع و رعايت حقوق شهروندی باشد. اما در بزهکاری 
اطف��ال و نوجوان��ان، ب��ا توجه به اينکه نیروی انتظامی در تحقیقات مقدماتی پلیس��ی خود )در 
قیاس با جرايم بزرگس��االن( کمبود منابع مادی و انس��انی دارد )به علت حجم باالی ارجاعات و 
مأموريت های ناجا( و اينکه اغلب کارکنان در خصوص نحوة برخورد با اطفال بزهکار هیچ گونه 
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آموزش يا دوره ای خاص نگذارنده اند و نبود آموزش و کمبود منابع نیروی انس��انی و همچنین 
تفکی��ک نكردن گروه های پلیس��ی )پلیس زن و پلیس م��رد( در تحقیقات مقدماتی بزهکاری 
اطفال با بزرگس��االن تهديدی جدی علیه حقوق اين قش��ر از بزهکاران و س��بب تعدی و تجری 
آنها در تکرار جرايم آنها در آينده اس��ت. مهمترين هدف اصالح و تربیت، پیش��گیری از تکرار 
بزهکاری آنها، حفظ شخصیت کودکانة اطفال و رعايت حقوق منحصر به فرد آنها است. در اين 
میان پلیس زن ويژة اطفال و نوجوانان با توجه به ش��رايط، قابلیت و توانمندی های خاصی که 
دارد می تواند نقش بسزايی را ايفا نمايد. پلیس کشورهای توسعه يافته به اين مهم توجه خاصی 
نموده و نس��بت به تش��کیل اين نهاد )پلیس زن اطفال( در ساختار پلیس خود اقدام كرده اند تا 
بتوانند با توجه به شخصیت اطفال و نوع نگرش آنها نسبت به جامعه تحقیقات مقدماتی پلیسی 
ويژه و متمايز از بزرگساالن داشته باشند. بنابراين، وظیفة اصلی پلیس زن اطفال و نوجوانان در 
حمايت و هدايت اطفال بزهکار ضمن رعايت حقوق ويژة آنها و تالش براي کاهش و پیشگیری 

از تکرار جرم آنها در آينده است.
يکی از انگیزه های اصلی در انتخاب موضوع پژوهش، نبود پژوهشی جامع در خصوص ضرورت 
تشکیل پلیس زن ويژه اطفال و نوجوانان است و اطفال و نوجوانان آينده کشور توجه و برخوردی 
متناس��ب و متمايز از مجرمان بزرگس��ال را می طلبد. بنابراين، در کش��ور ما با توجه به تشکیل 
پلیس زن از سال 1378 تاکنون اقدام خاصی مبنی بر تخصصی نمودن آن در برخورد با اطفال 
بزهکار به عمل نیامده است که امید است اين قبیل تحقیقات با توجه به داليل موصوف مبنايی 

برای تشکیل پلیس زن ويژة اطفال و نوجوانان باشد.

روش تحقيق
اين پژوهش دارای اهمیت کاربردی و ماهیت توصیفی - تحلیلی است. روش تحقیق اسنادی 

است. اطالعات الزم هم از طريق مطالعه اسناد و مدارک گردآوری شده است.
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پيشينة تحقيق
در خصوص پلیس اطفال و نوجوانان تحقیقات مختلفی انجام شده است اما در رابطه با موضوع 
اين تحقیق که به طور ويژه به بررسی و تبیین ضرورت تشکیل پلیس زن ويژه اطفال و نوجوانان 
در ساختار نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران و نقش آن در کاهش و پیشگیری از بزهکاری 

اطفال و نوجوانان است برابر بررسي هاي به عمل آمده تحقیقي يافت نشد.

چارچوب نظری تحقيق
كودكي: )INFANT, CHILD( رايج ترين واژه هايي هس��تند كه در زبان انگلیسي درباره 
اطفال به كار برده مي شود و منظور كسي است كه در زير سن بلوغ قراردارد و به ويژه در رابطه 

)walker, 1980: 211( با اشخاص ديگري كه والدين او محسوب مي شوند
تعريف قطعي از اطفال ارائه نشده است؛ اين واژه به اشخاص زير 14، 16 و 18 سالگي اطالق 
مي ش��ود. در نظر گرفتن هر مقطع س��ني بستگي به سیاق و تصويب قوة قانون گذاري آن دولت 
دارد. به موجب قانون گذاري اطفال 1989 و حقوق خانواده مصوب 1969، كودك شخص زير 

18 سال است. )مارتین، 1998: 71(
صرف رسیدن اطفال به مرحلة بلوغ براي پايان يافتن دوران كودكي كافي نیست، بلكه شرايط 
ديگري براي زوال حجر كودك الزم است كه به آن رشد مي گويند. رشد را حقوقدانان كیفیات 
نفس��اني دانس��ته اند كه دارندة آن مي تواند نفع و ضرر در رش��د مدني و يا حسن و قبح در رشد 

جزائي را تشخیص دهد و چنین كسي را رشید مي گويند )لنگرودي، 1346: 334(.
ب��ا توج��ه به مرات��ب فوق مي توان گفت هرچن��د در قوانین اغلب كش��ورها از كودك تعريف 
مش��خصي به عمل نیامده اس��ت، از نظر حقوقي در كلیة جوامع هر فرد تا زماني كه به سن بلوغ 

قانوني نرسیده است طفل محسوب مي شود. 

 طفل در حقوق ايران 
از نظر حقوق ايران طفل به كسي اطالق مي شود كه از نظر سن به رشد كامل جسمي و روحي 
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براي شركت در مسائل اجتماعي و خانوادگي نرسیده باشد. بنابراين، اصل بر اين است كه اطفال 
با رس��یدن به س��ن معیني از نظر طبیعي و قواي هوش��ي تحول كلي پیدا كرده و از نظر روحي و 
جسمي آمادگي شركت در زندگي اجتماعي و خانوادگي را پیدا می کنند. )كاتوزيان، 1366: 3(
كودكان در طول حیات خود با مراقبت و مواظبتي كه از آنان به عمل مي آيد به تدريج تكامل 
پی��دا مي كنن��د تا اينكه در وضعیت بعضي از اندام هاي بدن آنان تغییراتي حاصل مي ش��ود كه 
نشانة بلوغ طبیعي آنهاست، رسیدن به بلوغ طبیعي به تنهائي كافي براي قابلیت اطفال در جهت 
اعمال و اجراي حقوق آنان نیس��ت بلكه بايد از نظر قواي عقلي نیز به چنان تكاملي دسترس��ي 
پیدا كنند كه بتوانند با قوة تمیز توانايی تش��خیص خوب از بد را دارا ش��وند. رس��یدن به اين دو 
مرحله است كه اطفال را رشید مي سازد و به او اهلیت استیفا مي دهد. همان طور كه گفته شد 
طي اين دو مرحله در تمام اطفال همسان نیست و به عوامل مختلفي بستگي دارد. بنابراين، در 
تمام كش��ورها براي جلوگیري از بروز مش��كالت عملي و رفع اختالفات كه موجب نابساماني در 
امر حمايت از حقوق اطفال مي ش��ود س��ن معیني را آماره رشد اطفال فرض نموده و خالف آن 
را محتاج به اثبات دانس��ته اند. به موجب مادة 1207 قانون مدني اطفال محجورند و از تصرف 
در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هس��تند. بنابراين، اطفال از اهلیت دارا ش��دن حق )اهلیت 
استیفاء يا اهلیت تملك( زماني بهره مند مي شوند كه به سن رشد و بلوغ قانوني رسیده باشند و 
تا زماني كه به اين سن نرسند، كلیة حقوق او با وساطت ولي يا قیم او قابل اجرا و اعمال است. 

 
وظايف پليس زن ويژه اطفال و نوجوانان در مرحله تحقيقات مقدماتی

مأموران انتظامي كه مسئول حفظ نظم و آرامش در جامعه، كشف جرم، دستگیري بزهكاران 
و پیش��گیري از وقوع جرايم هس��تند، غالبًا قبل از مقامات قضائي از وقوع جرم و يا بروز حالت 
خطرناك مطلع شده، تحقیقات مقدماتي را به عمل مي آورند. نظر به اين كه اطفال و نوجوانان 
داراي طبعي حساس و زود رنج بوده و به طور کامل قدرت تشخیص و درک نتايج اعمال خود 
را ندارن��د، برخ��ورد اولیه مقامات انتظامي تأثی��ر عمیقي در روحیة آنان باقي مي گذارد و هرگاه 
مأموران انتظامي با آنان در خور اقتضای س��نی آنها رفتار كنند و با خونس��ردي و احترام اشتباه 

Archive of SID

www.SID.ir



85 پليس زن

آنان را گوشزد و لزوم رعايت قوانین و مقررات اجتماعي را يادآور شوند اطفال و نوجوانان از عمل 
خويش اظهار ندامت خواهند كرد. در عوض خش��ونت و تحقیر و توهین، حس انتقام جويي و 
سركشي را تقويت و آنان را نسبت به اجتماع بدبین خواهد كرد و غالبًا آنها را به انتقام از جامعه 
ترغی��ب می كن��د. لذا در بزهکاری اطفال و نوجوانان بمنظور حفظ حقوق و برخوردمتناس��ب با 
روحیه و ش��خصیت آنها و تضمین موقعیت اجتماعي و قانوني با اس��تفاده از روش هاي اصالحي 
و تربیتي استفاده از پلیس زن به سبب ويژگی ها و توانمندی های خاص رفتاری و شخصیتی از 
اولويت خاصی برخوردار است. بنابراين، الزم است که اين پلیس تخصصی در تحقیقات مقدماتي 
كه اطفال و نوجوانان نگران نتايج اعمال و رفتارشان مي باشند از توبیخ و سرزنش آنها خودداری 
كنند و با برخورد آمرانه توأم با عطوفت به کش��ف حقايق بپردازند. همچنین در ايفاي اين امر 
مهم، نیروی انتظامي بايستي در تشکیل اين پلیس تخصصی ويژه از نیروهايی استفاده كند که 
آشنايي الزم با علوم تربیتي اطفال و جوانان، جرم شناسي و قوانین خاص آنها دارند زيرا طفل و 
نوجوان بزهکار در ساية حمايت روحیه لطیف زنانه و ذهنیت اجتماعی کودک از زن در جامعه 
)که همواره دارای نقشی محبت آمیز و حساس است( می تواند از امنیت روانی الزم در تحقیقات 
مقدماتی پلیس برخوردار ش��ود. در اكثر كش��ورهاي مترقي، پلیس زن در اجراي وظايف پلیس 
قضائي اطفال و نوجوانان نقش به سزايي را به عهده دارد. »طبق گزارش سازمان ملل، آمار زنان 
ش��اغل در قوه قضائیه و كادر پلیس در جهان در چند س��ال اخیر به نس��بت مردان به شرح زير 

است )ملکزاده،1386: 117(.

مأمور زندانقاضي بازپرسكادر پلیسسال
1986%12%19%20%10
1990%21%23%24%10

 اين افزايش آمار پلیس زن در س��ازمان های پلیس��ی جهان بیانگر اهمیت و نقش اين گروه از 
پلیس در برخورد با بزهکاری اطفال و نوجوانان و تاثیر مثبت آن در پیشگیری از بزهکاری آنها 
دارد. لذا ضروريس��ت که کش��ور ما نیز با افزايش جذب اين گروه از پتانس��یل و توانايی آنها در 
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مأموريت های پلیسی کمک بگیرد.

چگونگي عملكرد پليس ايران در برخورد با اطفال بزهكار
نظر به اين كه غالبًا مأموران پلیس قبل از مقامات قضايي از وقوع جرم مطلع مي شوند و تحقیقات 
مقدماتي را به عمل مي آورند آنان شب و روز در خیابان ها و مجامع عمومي حاضر هستند و با چشم 
باز به حوادث مي نگرند. در تمام اين حوادث مستقیمًا مداخله مي كنند. پیشگیري از وقوع جرايم 
به وسیلة نیروي انتظامي به استناد قسمت )د( بند)8( ماده )4( قانون نیروي انتظامي بسیاري از 
اطفال خصوصًا در محله هاي فقیر نشین، اغلب اوقات فراغت خود را در معابر، كوچه ها و خیابان ها 
به دور از چشم سرپرستان و والدين خود مي گذرانند. با دوستان خود در تماس هستند و توسط 
دوس��تان خود با دوس��تان ديگري كه ممكن است دوستان نابابي باشند تماس پیدا كرده و باب 
دوستي را با او مي گشايند و به لحاظ كمي تجربه و آگاهي در انتخاب دوستان ممكن است راه 
خطا را رفته و به مكان هاي خاصي برده و به اعمالي تشويق شوند كه نابهنجار بوده و به عبارتي 
جرم محسوب مي شود. پلیس بايد در اين موارد حامي و پشتیبان طفل باشد و مثل سرپرست 
او مواظب اعمال و رفتار او باشد )دادرسي ماهنامه حقوقي - فرهنگي و اجتماعي، 1382: 65(.

مأمور نیروي انتظامي مي تواند با اس��تفاده از ش��م پلیس��ي و اس��تعداد شخصي خود و نیز با 
استفاده از موقعیت اجتماعي خوب خود راهنماي اطفال و نوجوانان در رفتارهاي بیرون از خانه 
خود باشد. پس مأمور نیروي انتظامي وظیفه اي دو جانبه بر عهده دارد: از يك طرف بايد معابر 
و خیابان ه��ا و م��كان ه��اي عمومي را منزه از آلودگي ها و اعمال خالف نمايد و از طرف ديگر در 
جواناني كه در معرض انحراف قرار گرفته اند مؤثر باشند )دادرسی ماهنامه، همان منبع، ص 66(. 
وقتي نوجواني در صحنة حوادث واعمال مجرمانه ظاهر مي ش��ود، مأمور نیروي انتظامي اولین 
مقامي است كه با او تماس خواهد داشت و در بیشتر موارد اين تماس اولیه و نحوة آن تكلیف و 
طبیعت تماس ها و برخوردهاي مقامات بعدي را روشن مي سازد. دستگیري و بازجوئي ابتدائي 
اولین قدم براي باز داشتن طفل از راهي است كه در آن قدم گذارده است. ضربه و تكاني كه در 
اثر اولین اقدام پلیس حاصل مي شود ممكن است سازنده و مفید باشد. بازجوئي اولیه اغلب به 
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طفل و نوجوان اجازه مي دهد كه با بیان حقیقت وجدان خود را زير بار گناه آس��وده س��ازد. زيرا 
سرشت پاك او هنوز در اثر انواع جرايم آلوده و تخريب نشده است. به همین دلیل اگر مقام هاي 
صالحیت دار در ابتداي امر دقت و مراقبت كامل را مبذول داش��ته و به ش��خصیت طفل احترام 
بگذارند چه بسا كه طفِل مورد احترام دچار واكنش شديدي شود و به كلي تغییر ماهیت دهد. 
اين امر بیشتر در مورد اطفال بزهكار و با سابقه صادق خواهد بود زيرا به علت سوابق قبلي وي 
موقع دس��تگیري رفتار چنان خوبي در مورد او اعمال نمي ش��ود و به او به ديده فردي بزرگسال 

و عاقل و كامل نگريسته و رفتار مي شود.
تحقیقات جرم شناس��ان نش��ان مي دهد از جمله مهمترين علل ارتكاب بزه اطفال و نوجوانان 
علل رواني، اخالقي و عاطفي است و همین امر منجر به حساس شدن بیش از حد آنان مي شود. 
بس��یار روش��ن است كه مأمور نیروي انتظامي كه وظیفه اش برخورد با اين اطفال است بايستي 
علم و تخصص كافي و الزم در اين خصوص را دارا بوده و تعلیمات الزم را قباًل ديده باشد. يعني 
پلیسي كه با افراد جوان و بزرگسال سرو كار دارد، همین پلیس اگر تخصص الزم را نداشته باشد 
در برخورد با اطفال موفق نبوده و نمي تواند نقش س��ازنده و اصلي خود را كه همان حمايت و 
هدايت اطفال اس��ت ايفا نمايد. دانش��كده هاي پلیس بايس��تي با استفاده از استادان رشته هاي 
حقوق، روانشناس��ي و جامعه شناس��ي از مطالب آنان در كالس هاي آموزشي خود جهت تربیت 
و آم��وزش كار خ��ود بهره گیري نمايد. اكثر مأموران نیروي انتظامي در كش��ور ما فاقد آموزش 
كافي و حتي اطالعات مقدماتي در زمینه بزهكاري اطفال هس��تند و بیش��تر مأموران احضار و 
جلب كننده پلیس مرد و يا سربازان وظیفه هستند و غالبًا آموزش های الزم در اين خصوص را 
نديده اند اين مأموران عمومًا تخصصي در برخورد با اطفال و نوجوانان ندارند که اين مش��کالت 

به خاطر نبود نیروی پلیس ويژه اطفال و نوجوانان است.
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چگونگي عملكرد پليس فرانسه در برخورد با اطفال بزهكار
در فرانس��ه مأم��وران پلیس1 مكلفند به محض اط��الع از وقوع جرمي كه طفل يا جوان كمتر 
از 18 س��ال مرتكب ش��ده است مراتب را فوراً حتي با تلفن يا فاكس به اطالع دادستان يا قاضي 
اطفال همان محل رس��انده و براي ش��روع تحقیقات مقدماتي و در صورت لزوم براي بازداش��ت 
متهم دس��تورات الزم را كس��ب نمايند. در جرايم مش��هود كه جمع آوري ادله و حفظ آثار جرم 
فوري��ت دارد، مأم��وران متخصص كلیة اقدامات الزم را براي جلوگیري از امحاء آثار جرم و فرار 
مجرم و هر حقیقتي كه فوريت داشته باشد انجام داده و براي شناسايي شخصیت طفل و انگیزة 
ارت��كاب ج��رم اطالعات الزم را راجع به محیط خانواده و محیط اجتماعي جمع آوري مي نمايند 

و جهت تعیین وكیل مدافع مراتب را به كانون وكال اطالع مي دهند.
طبق تصويب نامه 23 دسامبر 1985 و قانون 21 سپتامبر 1959 و موارد 1-375 تا 375-8 
قانون مدني »در صورتي كه طفل يا جواني از لحاظ س��المتي، امنیت و تربیت در خطر باش��د، 
پلیس در اسرع وقت بايد اقدام تأمیني به عمل آورده، مراتب را فوراً به دادستان يا قاضي اطالع 

دهد.«
مأموران پلیس زن در تحقیق و پژوهش اجتماعي نقش بس��یار مهمي را بر عهده داش��ته و با 
اداره حمايت مادران و كودكان، اداره امنیت اجتماعي وابسته به سازمان پلیس فرانسه، سازمان 

حمايت قضائي جوانان وابسته به وزارت دادگستري همكاري مي كنند.

چگونگي عملكرد پليس ايتاليا در برخورد با اطفال بزهكار
در ايتالیا، پلیس متخصص اطفال در مقر هر دادگاه اطفال مستقر است و وظايف پلیس قضائي 
را بر عهده دارد. در صورتي كه طفل كمتر از 14 س��ال مرتكب جرمي ش��ود و مجازات جرمي 
كه مرتكب ش��ده، كمتر از 5 س��ال حبس باش��د، پلیس مي تواند طفل را به خانوادة او بس��پارد. 

1. در اين كش��ور، بازجويان نیروهاي انتظامي زير نظر رؤس��اي پلیس، موظف ب��ه انجام تحقیقات قضايي، و 
انجام مأموريت هاي اطالع يابي و مراقبت از واحدهاي مختلف نیروهاي انتظامي هس��تند. براي مطالعه بیشتر 
رجوع كنید به: دوگونتن، برنارد- مارتن، آرلت- نیوگره، مورلیست، نهادهاي سیاسي- اداري و قضايي فرانسه، 

ترجمه دكتر محسن شیخ االسالمي، میزان، ص 84.
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در صورتي كه طفل خانواده نداش��ته و يا آدرس آنان مش��خص نباش��د، به طور موقت طفل را به 
مؤسسه اي دولتي سپرده و در اسرع وقت مراتب را به دادگاه اطفال و يا دادستان اطالع مي دهد.

در جرايم مش��هود، پلیس قضائي اطفال مي تواند تا 48 س��اعت طفل را بازداش��ت نمايد. اگر 
مجازات جرمي كه طفل مرتكب ش��ده از 5 س��ال تا دوازده سال حبس باشد، با توجه به اهمیت 
جرم و شخصیت طفل، پلیس مي تواند موقتًا متهم را بازداشت كند و از دادستان تقاضاي كسب 
تكلیف كند. ادارة خدمات تخصصي اطفال در دادگستري نسبت به وضع و محل بازداشت نظارت 

مي نمايد )ملکزاده،175:1386(.

چگونگي عملكرد پليس ژاپن در برخورد با اطفال بزهكار
در ژاپ��ن پلی��س متخص��ص طفل و جواني را كه جرايم كم اهمیت مرتكب ش��ده يا در حین 
ولگردي دستگیر شوند فوراً به دادگاه خانواده اعزام مي كند. بنا به دستور دادگاه خانواده پلیس 
مي توان��د حداكث��ر ت��ا 3 روز طفل را بازداش��ت كند تا او در دادگاه خان��واده حضور يابد. اطفال 

بازداشتي در محل خاصي از پاسگاه پلیس نگهداري مي شوند.
 پلیس زن نقش بس��یار مهمي در پیش��گیري از وقوع جرايم و بزهكاري اطفال و جوانان ايفا 
مي كند. داوطلبان اس��تخدام با كنكور از بین فارغ التحصیالن دانش��كده هاي مختلف انتخاب و 
دورة آموزش تخصصي را مي گذرانند. در س��ال 1994 در ژاپن 15000 پاس��گاه پلیس وجود 
داش��ته كه 6500 پاس��گاه ويژه پلیس متخصص اطفال و 8500 پاس��گاه پلیس محلي بوده كه 
براي كسب اطالعات مهم با ساكنین محلي همكاري نزديك دارند و در حفظ امنیت و آرامش 
و پیش��گیري از جراي��م نقش مهمي ايفا مي کنند. تم��ام مأموران پلیس اعم از پلیس متخصص 
جوانان و پلیس  محلي جهت اطالع از علوم و فنون پیشرفته مداوم آموزش ضمن خدمت دارند 

)دانش،75:1374(.

چگونگي عملكرد پليس انگليس در برخورد با اطفال بزهكار
در انگلیس، پلیس متخصص جوانان عالوه بر وظايف پلیسي در پیشگیري از جرايم و تربیت 
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مجرمان نقش بس��یار مهمي بر عهده دارد. س��ازمان پلیس در ش��هرهاي بزرگ، مراكز آموزش 
علمي، حرفه اي و تربیت بدني داير مي كند. اطفال و جوانان كمتر از 17 س��ال كه در مالء عام 
ش��ئونات اجتماعي و نزاكت را رعايت ننمايد و يا با ديگران رفتار شايس��ته نداشته، پرخاشگري 
كنند و يا ظن ارتكاب جرم در آينده داشته باشند، پلیس آنان را به مراكز مذكور معرفي مي كند. 
اطفال و نوجوانان مكلفند كه در اوقات فراغت هر هفته به اين مراكز مراجعه كنند و به آموزش 
علمي، حرفه اي اشتغال ورزند. علوم اجتماعي و مخصوصًا قوانین و مقررات راهنمائي و رانندگي 
آموزش داده مي ش��ود. محیط مراكز مذكور مانند محیط س��اير باشگاه هاي تفريحي است و زير 

نظر مأموران پلیس متخصص اطفال و جوانان اداره مي شود )همان:129(.
البته ش��ايان ذكر اس��ت كه پلیس ويژة اطفال به آن معنايي كه در كنوانسیون ها و مقررات با 
آن ش��رايط خاص تعريف ش��ده اس��ت را نمي توان در اين كشور به رسمیت شناخت. دكتر مهرا 
معتقد اس��ت: »پلیس ويژه اطفال در كش��ور انگلس��تان وجود ندارد. اما در 42 حوزه نیروهاي 
پلی��س كه افرادي تعلیم ديده هس��تند به منظ��ور برخورد با اطفال حضور دارند. البته اين افراد 
كاره��اي ديگ��ري نیز انجام مي دهند و در كنار اين افراد افس��ران تعلیق مراقبتي1 كه از جهتي 
داراي بعضي اختیارات مشترك با پلیس مي باشند، نیز هستند. اين افراد لیسانس حقوق دارند 
و عملكرد آنها مابین عملكرد پلیس و مددكاران اجتماعي است. گفته مي شود اين ها مددكاران 
اجتماع��ي هس��تند كه مقداري خش��ن ب��وده و در تعلیمات خود در خص��وص اطفال تخصص 
مي بینند و اگر تعلیم هم نبینند بعدها كه در دادگاه اطفال بیش��تر كار كنند، در زمینه اطفال 
متخصص مي ش��وند. تشكیل پرونده ش��خصیت براي اطفال و تكمیل آن توسط افسران تعلیق 

مراقبتي صورت مي گیرد« )مهرا، 1386: 13(.

مصاحبه و بازجويي از اطفال و نوجوانان بزهكار
مصاحبه كه در لغت بر وزن مفاعله مي باش��د از ريش��ه كلمه عربي »َصُحُب«  يعني همراه او 
شد، با او رفاقت كرد، با او معاشرت كرد و نظاير آن آمده است و مصاحبت يعني همنشیني، يار 

1. Probation officers .
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و همدم، مالزم و معاشر )خوشزاد و هاشمي،27:1386 (.
از مصاحبه تعاريف متعددي به عمل آمده است كه هركدام از آنها با توجه به هدف مصاحبه 
و سازمان و موقعیت مصاحبه كننده و فرآيندهاي ديگر نكاتي را مورد توجه قرار داده اند. بعضي 

از اين تعاريف عبارت اند از:
 »مصاحبه پرسیدن سؤال از افرادي است كه عقیده دارند داراي اطالعاتي هستند كه مأمور 

تحقیق جهت كشف جرم عالقمند به داشتن آنها مي باشد« )خوشزاد، 1385: 30(.
 »مصاحبه در اصطالح پلیسي به معناي صحبت و گفتگو با شهود و مطلعین به منظور كسب 

اطالعات پیرامون وقوع حادثه يا جرم است«. 
عالوه بر تعاريف فوق می توان گفت مصاحبه ش��یوه هاي تحقیق اس��ت كه به منظور تشخیص 
صالحیت و كس��ب توانمندي ها و اس��تعدادهاي اش��خاص و يا تحمیل اطالعات مورد نظر و يا 
تكمیل اطالعات ناقص به صورت حضوري و شفاهي با رعايت مقررات و ضوابط انجام مي گیرد

قواعد مصاحبه با كودكان 
يكي از راه هاي شناخته شدن هنجارهاي پاسخ دهندگان و مصاحبه شوندگان طراحي دقیق 
خود مصاحبه اس��ت. به عبارتي مصاحبه گر بايس��تي يك گفتمان را با مصاحبه ش��ونده ترتیب 
دهد. رينهارز1 پیشنهاد مي كند مصاحبه با سؤاالت ساخت نیافته شروع شود تا پاسخ دهندگان 
بتوانن��د ب��ا زبان خود افكار و تجربیات خود را بیان كنند )گوبريوم، هولش��تاين، 1384: 354(. 
در تحقیق از جوانان، مصاحبه گران بايد به پرس��ش هاي غیرمس��تقیم تش��ريحي و جامع تأكید 

داشته باشند. 

پليس زن و مصاحبه با اطفال و نوجوانان
ترجیحًا مصاحبه گر بايد پلیس زن متخصص اطفال باش��د. زيرا پلیس به دلیل ماهیت كاري 
كه دارد و در اكثر اوقات با پرونده هاي قتل، كالهبرداري و اين قبیل مس��ائل س��ر و كار دارد، 

1.Reinharz
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روحیة مناسبي براي برخورد با كودكان و نوجوانان ندارد و ضروري است كه پلیس زن مخصوص 
اطفال و نوجوانان آموزش داده ش��ود. وجود مصاحبه گر زن اطفال و نوجوانان بزهکار عالوه بر 
ترمیم روحی و جلوگیری از بزهديدگی مجدد می تواند امنیت روانی الزم را برای متهم نوجوان 
ب��ه ارمغ��ان آورد. از اي��ن رو نکاتی را که اين پلیس تخصصی الزم اس��ت در مصاحبه با اطفال و 

نوجوانان بزهکار مورد لحاظ قرار دهد به شرح زير است:
مصاحبه گر نبايد فقط س��ؤال كننده باش��د. بلكه بايد با تش��ويق كودكان به اظهار نظر فضاي 
متفاوت��ي ب��راي مطرح كردن موضوعات و مس��ائل م��ورد نظر خود را فراه��م نمايد. به عبارتي 
مصاحبه گر مي تواند كودك را در مس��یري قرار دهد كه خود پاس��خ دهنده ش��ود و از اين طريق 

اهداف مصاحبه تأمین شود.
مصاحبه گر بايد هنگام مصاحبه نشان دهد كه به گفته هاي مصاحبه شونده عالقمند است و 
اين سبب مي شود كه او ]مصاحبه شونده[ در مورد مسائلي گفت وگو كند كه قباًل فكر نمي كرد 
آن مسائل براي بقیة اعضاي خانواده يا حتي دوستانش هم مطرح باشند. يونس و اسمولر به اين 
نتیجه رسیدند كه نوجوانان بحث با والدين را با گفت وگو با دوستان خود مقايسه مي كردند و 
معتقد بودند كه هنگام بحث با والدين بايد مواظب گفته هاي خود باش��ند و بیش��تر احساس��ات 
حقیقي خود را پنهان كنند و در مورد ترديدها و ترس هاي خود هم معمواًل چیزي نمي گويند. 
به همین دلیل به نظر مي رس��د گاهي اوقات كودكان والدين را مانعي براي بیان مش��كالت 
خود مي دانند و س��عي مي كنند مطالب را در اختیار كس��اني قرار دهند كه پذيراي گفته هاي 
آنان باشند. لذا مصاحبه گر بايد در شروع مصاحبه رابطه اي دوستانه و عمیق با آنها برقرار سازد. 
در چنین مصاحبه هايي همیش��ه بايد يكي از والدين يا وكیل اطفال حضور داش��ته باشد، مگر 
اينكه داليل موجهي براي عدم حضور وجود داشته باشد. اگر چه در هر دو حالت بايد وضعیت 
خان��واده و زندگ��ي اطفال به دقت مورد توجه قرار گیرد. زيرا حض��ور خانواده مي تواند از تكرار 

جرم اطفال جلوگیري كند. 
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ارتباط با اطفال
بايد با قربانیان با مهرباني و احترام رفتار كرد و آبروي آنها را حفظ كرد. اين گروه حق دارند 
كه به س��ازوكاري دسترس��ي داشته باشند كه به اس��تناد قانون ناراحتي آنها را بابت آسیبي كه 
ديده ان��د كاه��ش بدهد. برقراري ارتباط با قربانیان باي��د در فضايي آكنده به حس همدردي و 
احترام انجام شود. قربانیان بزه ممكن است وحشت زده شده باشند. حتي ممكن است اين افراد 
از آنچه اتفاق افتاده اس��ت احس��اس شرم كنند. ممكن است اين اطفال براي بیان ماجراي خود 
به زمان نیاز داش��ته باش��ند. بنابراين، گوش دادن به حرف هاي اطفال قرباني بايد با روشي توأم 
با دلس��وزي باش��د و به كودك اجازه داده ش��ود هر وقت كه آمادگي دارد حرف بزند. در اينگونه 
موارد كه بزهي جدي در مورد كودك رخ داده باش��د، يا در حالت هايي كه با كودك خش��ونت 
جدي ش��ده باش��د، پلیس زن اطفال بايد از مس��ئول نگهداري تأديبي كودكان، مسئول تأمین 
اجتماعي، مددكار اجتماعي، روانشناس متخصص قربانیان كمك بگیرد تا بتواند اظهارات را به 
دس��ت آورد. يك ش��خص حرفه اي مي تواند در كودك احس��اس آرامش به وجود آورد و مطالب 
بیش��تري را از كودك به دس��ت آورد. ضمنًا پلیس زن اطفال و نوجوانان موظف است در هنگام 
انجام مصاحبه طوري برخورد نمايند كه اطفال با آنها احساس راحتي كنند. اگر در كالنتري هیچ 
اتاق خاصي براي اجراي اين مهم وجود نداشته باشد، بايد تالش كرد تا محیطي ايجاد شود كه 
اطفال در آن به راحتي بتوانند ماجراهاي خود را ش��رح دهند. دس��ت كم اتاق مصاحبه در جايي 
باش��د كه اطفال بتوانند بدون نگراني از اينكه حرف هايش را ديگران مي ش��نوند، مطالب خود را 
بیان كنند. اگر روي ديوار پوس��ترهايي وجود داش��ته باشد كه در آن از حقوق اطفال دفاع شود 
كمك مي كند تا در كودكان اين احساس به وجود آيد كه در محلي قرار گرفته اند كه نسبت به 
آنها بي تفاوت نیستند و از آنها دفاع مي كنند. مفید است كه به اطفال كوچكتر يك اسباب بازي 
داده شود كه در زمان انجام مصاحبه، خصوصًا هنگام طرح سؤاالت ابتدائي آن را با خود داشته 
باش��ند يا با آن بازي كنند و به اين ترتیب احس��اس آرامش نمايند. البته مصاحبه گر بايد دقت 

كند كه كودك از هدف اصلي خود منحرف نشود )يونیسف، 1380: 11-14(.
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در ش��کل زير به طور خالصه به برخی از نکات مهم در خصوص مصاحبه با کودکان اش��اره 
شده است:

دامنة تمركز كودكان كوچكتر كمتر است. دامنه تمركز

كمك ها
ممكن است افسر زن پلیس بخواهد براي بهتر كردن وضع از 
اسباب بازي، وسايل نقاشي، انواع وسايل سرگرمي و امثال آن 

استفاده كند.

با عنايت به حساسیت بزه، افسر زن مي تواند از روانپزشك يا رويكرد چند منظوره
مددكار اجتماعي}ترجیحًا زن{ براي كمك به كودك مدد بجويد. 

اجازة كودك براي بیان 
كودكان حق دارند از حرف زدن و بیان مطالب خودداري كنند.اظهارات

همكاري كودكان
كودكان نسبت به عدالت حساسیت زيادي دارند و اگر احساس 

كنند كه بي عدالتي صورت گرفته است، از ادامه همكاري 
خودداری می کنند. 

روش و تسهیالت
اين نكته كه بتوان تسهیالت بي طرف و كودك پسندانه را به 

كار گرفت، تا كودكان براي حرف زدن احساس آرامش كنند، از 
اهمیت زيادي برخوردار است. 

زبان
استفاده از زبان كودكي در بیشتر موارد با اكراه كودك مواجه 

مي شود. استفاده از زبان متعارف جامعه ترجیح داده مي شود. از 
كاربرد زبان پیچیده خودداري كنید.

حضور والدين

افسر نیروي انتظامي نیاز دارد كه منافع عالي كودك را مدنظر قرار 
دهد و بايد بفهمد كه آيا كودك احساس راحتي مي كند كه در 

حضور والدين خود حرف بزند يا ترجیح مي دهد بدون حضور آنها 
با پلیس صحبت كند.

مهم است كه كودكان احساس روشني نسبت به هدف مصاحبه هدف از مصاحبه
داشته باشند.

برنامه های کاهش و پيشگيری از بزهکاری اطفال و نوجوانان
پیش��گیري از ج��رم و بزه��كاري در واقع يك وظیفة ملي اس��ت، بنابراين ن��ه تنها دولت ها و 
نهادهاي وابسته به آن، بلكه نهادهاي غیر دولتي و تمامي مردم نیز در اين ارتباط سهم و نقش 
ويژه اي دارند. لذا نظر به بند 8 ماده 4 قانون نیروي انتظامي، كه وظیفه پیشگیري را براي نیروي 
انتظامي پیش بیني نموده است، به نظر مي رسد اين نیرو با رويكرد جامعه مداري در كنار ديگر 
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نهادها و مراكزي كه مستقیم و غیر مستقیم در پیشگیري از جرم نقش دارند، قادر است با تكیه 
بر تحقیقات و مطالعات علمي به تدابیري دست يابد كه در تمامي سطوح پیشگیري به ويژه در 
پیش��گیري از بزه��كاري نوجوانان و جوان��ان در فرآيند يك تعامل علمي و اجرايي نقش مؤثري 
ايفا كند. بنابراين، پلیس با فاصله گرفتن از روش هاي منسوخ و توجه به رويكردهاي نوين قادر 
به انجام اين مهم است و مي تواند اين مسئولیت را مقتدرانه به انجام برساند )رجبی پور، 1383: 
15( در خصوص برنامه های پیشگیری از بزهکاری اطفال، پلیس زن در ابعاد مختلفی می تواند 
نقش بسزايی در اين امر از طريق تعامل و همکاری با برخی نهادها ايفا كند. لذا اين موارد را در 

4 قسمت به شرح ذيل مورد بررسی قرار می دهیم:

الف( اقدامات پليس زن ويژه اطفال و نوجوانان در امر پيشگيری از بزهکاری نوجوانان:

1.تش��ويق و تقدي��ر از اطفال و نوجوانانی که در مدت زمان��ی معین، به رغم وجود زمینه های 
ارتکاب جرم، مرتکب بزه نشده اند و در آن بازه زمانی و شرايط ويژه مراتب را با اين پلیس 

تخصصی اطالع داده باشند.
2. جلس��ات ماهیانه با اطفال و نوجوانان بزهکار به منظور ارائه مش��اوره در خصوص شناسايی 
رفتارهای بهنجار در مواجهه با ش��رايط ارتکاب بزه و اخذ گزارش از آنها در خصوص ش��یوه 

و روش به کارگیری آنها در مواجهه با شرايط جرم زا.
3. ضمن بررسی موردی برخی از پرونده های موجود، به توصیف آثار مخرب فردی و اجتماعی 

آن پرداخته و راهکارهای مفید در جلوگیری از ارتکاب چنین جرايمی گوشزد شود.
4. تقدير از نزديکان)دوستان و مربیان...( اطفال و نوجوانان بزهکار که در مراقبت و همکاری 

در امر جلوگیری از ارتکاب مجدد بزه با پلیس ويژه همکاری داشته اند.
5. ب��ا مصاحبه ه��ای مختلف با اي��ن کودکان و نوجوانان بزهکار ضمن شناس��ايی انتظارات و 
توقع��ات آنه��ا از محیط )اجتماعی و تحصیلی...( عاليق و توانايی و اس��تعدادهای آنها را )با 
کمک مشاوران و روانشناسان..( شناسايی کرده و با همکاری ساير نهادهای دولتی و مدنی 

آنها را به فعالیت های فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تشويق نمود.
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ب( ارتب�اط بي�ن پلي�س زن اطفال و نوجوان ب�ا آموزش و پرورش در جهت پيش�گيري از 

بزهکاری اطفال و نوجوانان:

يكي از علل اصلي بروز مش��كالت در نوجوانان احس��اس ناكامي اس��ت. در واقع، گاهي اوقات 
نیازه��اي ك��ودكان و نوجوانان براي احراز هويت، امنیت، اس��تقالل و يا محبت به گونه اي دچار 
شكس��ت مي شود كه رفتارهاي ضد اجتماعي آنان، تالشي در جهت كاهش آن شكست هاست. 
همچنین در مواقعي، ش��رايطي همچون كم هوشي، فقر فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، تعارض 
در خانواده، خانواده هاي از هم پاش��یده، بي محبتي والدين، نبود اعتقادات صحیح در خانواده، 
تحقیر و شكس��ت و احس��اس حقارت ناشي از عیوب جسماني باعث بروز ناكامي ها در كودكان 
و نوجوان��ان مي ش��ود. ح��ال اگر بپذيريم كه پلیس زن ويژه ك��ودكان مي تواند عامل مؤثري در 
پیشگیري از ارتكاب جرايم كودكان باشد، يکی از تکنیک های کاهش و پیشگیری از بزهکاری 

آنها تعامل با آموزش و پرورش است. مواردي از آنها عبارت اند از:
1- ارتباط پلیس زن با آموزش و پرورش و ش��رکت در جلس��ات مختلف انجمن در تعامل با 
اولی��ا و مربی��ان اطفال و نوجوانان بزهکار و بررس��ی وضعیت دان��ش آموزان بزهکار پس از 
برخ��ورد اولی��ه با پلیس ويژه به منظور تحت نظر قراردادن آنها و اجرای برنامه های تربیتی 

در جهت پیشگیری از تکرار جرم.
2- حضور پلیس زن ويژه اطفال و نوجوانان در مدارس و صحبت با دانش آموزان و آگاه كردن 

آنها از تهديدات و ارائه راهکارهای بهنجار در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم
3- بیان هش��دارهاي الزم به دانش آموزان بزهکار و والدينش��ان که در صورت برخورد مجدد 
و يا قرار گرفتن در ش��رايط جرم زا ضمن اينکه رفتار مناس��ب را در پیشگیری از ارتکاب آن 

انجام دهند مراتب را با خانواده و پلیس ويژه اطالع دهند.
4- انتش��ار جزوه هاي تربیتي و آموزش��ی براي اولیا و مربی��ان دانش آموزان در جهت حفظ، 

تربیت و مراقبت از آنها به  ويژه پس از تجربه ارتکاب جرم 
5- جل��ب اعتم��اد بین پلی��س زن ويژه اطفال و نوجوانان با دانش آم��وزان به منظور درک و 

تبیین و تفهیم انتظارات متقابل.
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6- آموزش به خانواده ها و ارتباط با آنها به ويژه مادر خانواده جهت مراقبت از فرزندان خود.
7- حضور پلیس زن در خیابان ها و راهنمايي كودكان.

8- ايجاد كانون هاي مشاوره در کالنتری ها براي حل مشكالت كودكان و نوجوانان
9- تشکیل کالنتری ويژه زنان پلیس اطفال و نوجوانان و ارائه خدمات ترمیمی به مراجعین 

کودک و نوجوان

ج( همكاري هاي پليس زن با مددكار اجتماعي در پيش�گيري )ثانويه( از بزهکاری اطفال 

و نوجوانان:

در خصوص پیشگیری ثانويه يا شناسايی افراد در معرض خطر نیز بايد توجه داشت که عوامل 
زيادی ممکن اس��ت وجود داش��ته باش��د که نوجوان را در شرايط دشواری قرار دهد مثاًل فقر يا 
نبود خدمات يا حمايت اجتماعی مناسب، برخورد نامناسب با روح لطیف اطفال به ويژه توسط 
پلیس می تواند ش��رايط ارتکاب جرم را برای کودک و نوجوان ايجاد كند. در چنین ش��رايطی 
پلی��س زن ويژه اطفال و نوجوانان ب��ا توانمنديهای خاص رفتاری با همکاری مددکار اجتماعی 
می توانند نس��بت به طفل بزهکار حمايت های الزم را داش��ته باش��ند اگرچه در اصل اين نوع 
پیش��گیری)ثانويه( وظیفه س��ازمانهای خدمات اجتماعی است اما آنها گاهی به تنهايی قادر به 
انجام وظايف خود نیستند که اين پلیس ويژه با توانمندی و اختیاراتی که دارد می تواند آنها را 
در رسیدن به اهداف خود ياری كند. بنابراين، لزوم همكاري پلیس زن با مددكار اجتماعي در 
پیشگیري از جرم امري الزم است و در واقع به واسطه نقشي كه هر دو در جامعه ايفا مي كنند، 
ناگزير بايد با همديگر همكاري هاي الزم را داش��ته باش��ند كه اين همكاري ها مي تواند ش��امل 

موارد زير باشد:
1- مددكار اجتماعي به دلیل حضور در جامعه مي تواند موارد مرتبط با اطفال و نوجوانان را 
شناسايي و بررسي كرده و مواردي را كه الزم است توسط پلیس زن ويژه اطفال و نوجوان 

رسیدگي شود به پلیس واگذار كند.
2- پلی��س ه��م به دلیل حضور متفاوت تر )نس��بت به پلیس زن س��نتی( در جامعه مي تواند 

بررسی ضرورت تشکيل و تکاليف پليس زن ويژة اطفال و نوجوانان 

Archive of SID

www.SID.ir



سال پنجم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان 1390 پليس زن98

م��واردي را در اختی��ار مددكار اجتماعي ق��رار دهد تا مددكار اجتماعي از ديد اجتماعي به 
آنها رسیدگي كند.

3- مددكار اجتماعي مي تواند اطالعات كسب شده را در اختیار پلیس زن قرار دهد تا پلیس 
بتواند در اقدامات بعدي از آنها اس��تفاده كند. اين كار به دلیل آن اس��ت كه چون معمواًل 
رابطه مددكار با كودك بزهكار رابطه اي غیررس��مي اس��ت، محیط صمیمانه تري به وجود 
آمده و طبعًا مددكار اجتماعي اطالعات بیش��تري كس��ب مي كند كه ارائة آنها به پلیس زن 

اطفال و نوجوان در تصمیم گیري ها و اقدامات بعدي پلیس مفید و مؤثر خواهد بود.

د( همکاری پليس زن ويژة اطفال و نوجوانان با مقام قضايی در پيشگيری)ثالث( از بزهکاری 

اطفال و نوجوانان:

پیشگیری ثالث در اصل وظیفه قاضی است. اگر طفل يا نوجوان مرتکب بزه شود قاضی وظیفه 
دارد به گونه ای با وی برخورد كند که از ارتکاب مجدد بزه جلوگیری شود. در بیشتر موارد هم 
بهترين پاس��خ قاضی به بزه ارتکابی نوجوان پیدا کردن جايگزين مناس��بی برای مجازات اوست 
که البته اين مهم نزد برخی قضات کمتر به چشم می خورد و بیشتر به سمت عدالت تنبیهی و 
کیفری سوق دارد تا عدالت ترمیمی. نکته مهم اين است که در خصوص اجرای عدالت ترمیمی 
قاضی به طور معمول نمی تواند به تنهايی عمل کند. قاضی قادر نیس��ت که به خانواده نوجوان 
سربزند يا برای درک بهتر شرايط وی وقت زيادی صرف کند. در اين زمینه مددکاران اجتماعی 
و پلیس زن ويژه اطفال و نوجوانان می توانند کمک زيادی به وی كنند و در چنین حالتی قاضی 

قادر خواهد بود به حل و فصل عادالنه بپردازد. 

نتيجه گيری
تحقیقات مقدماتی و دادرس��ی کودکان و نوجوانان بزهکار بايس��تی ساده و سريع انجام گیرد 
زيرا هدف از کش��ف، تحقیق و دادرس��ی اصالح و تربیت يا درمان برای عادت دادن به زندگی 
عادی اجتماعی است. »طبق ماده 2 و 11 مقررات پكن پلیس دادرسان و ساير سازمان هايی که 
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مأمور تعقیب کودکان و نوجوانان هس��تند، بدون رعايت تش��ريفات تعقیب در مورد بزرگساالن 
که در قوانین مقرر گرديده در اس��رع وقت اعالم نظر می نمايند« )دانش،70:1385(. مأموران 
پلی��س قب��ل از مقامات قضايی از وقوع جرم مطلع می ش��وند و تحقیق��ات مقدماتي را به عمل 
می آورند؛ آنان ش��ب و روز در خیابان ها و مجامع عمومی حاضر هس��تند و با چش��مانی باز به 
حوادث قريب الوقوع می نگرند. از طرفی در تحقیقات مقدماتی، کودکان و نوجوانان نبايد مورد 
توبیخ و س��رزنش قرار گیرند، برخورد ماموران با آنان بايد آمرانه و همراه با عطوفت و مهربانی 
باشد. پلیس زن در بیشتر کشورهای مترقی بعد از آشنايی نسبی الزم با علوم تربیتی کودکان 
و نوجوانان، جرم شناسی، قوانین خاص کودکان و نوجوانان و کنوانسیون های بین المللی مرتبط 

با حقوق کودک، به ايفای نقش خود در اين مرحله می پردازد. 
حال در کشور ما بعد از ايجاد پلیس زن ويژه کودکان و نوجوانان در ساختار نیروی انتظامی 
و تعريف اين نهاد با توجه به فرهنگ غنی اسالمی و ويژگی های مختص خود می توان به عنوان 
فرد هادی، حامی، مهربان و دلسوز اطفال و نوجوانان را به خود جلب کند و آنان را تحت حمايت 
و هدايت قرار دهد. ايجاد س��اختاري نوين در نیروی انتظامی به منظور پیش��گیری و برخورد 
مناس��ب با گروه س��نی اطفال و نوجوانان اگرچه نیازمند اصالحات و تغییرات اساسی نسبت به 
گروه های خاصی از ضابطین دادگستری است و نیازمند صرف هزينه و آموزش و زمان است، اين 
هزينه ها در حمايت و هدايت از سرمايه های انسانی آينده مملکت نوعي پس انداز است. بنابراين، 
ضرورت تفکیک و ايجاد اين ساختار جديد پلیسی به مثابة تفکیک دادرسی اين گروه سنی از 
بزرگساالن )در مرحله دادرسی( احساس می شود؛ زيرا مقنن نیز در مرحله بازپرسی و دادرسی 
اطفال و نوجوانان نیز ش��رايط و ويژگی های خاصی را )در قیاس با دادرس��ی بزرگساالن( اتخاذ 
نموده است که اين نوع تفکیک به جهت برخورد خاص و متناسب با شرايط سنی و ويژگی های 
رفتاری اطفال و نوجوانان بزهکار می تواند در پیشگیری از ارتکاب جرايم آنها در آينده مؤثر باشد. 

پيشنهادها
1. نظ��ر ب��ه روحیه خاص زنان تش��کیل پلیس زن ويژه اطف��ال و نوجوانان حمايت و هدايت 
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اطفال و نوجوانان که نیاز به صبر و حوصله و لطافت روحی دارد، بسیار مفیدتر خواهد بود.
2. در تش��کیل س��اختار پلیس زن ويژه اطفال و نوجوانان به منظور اطمینان و حصول تحقق 

اهداف آن رعايت موراد زير الزامی است:
- استفاده اين نیروها از لباس شخصی در محیط اداره به ويژه در مأموريت ها

- مجزا بودن مقر اين پلیس تخصصی از يگان های انتظامی
- استفاده از امکانات و تجهیزات غیرپلیسی در مأموريت ها و حتی در محیط اداری

اين پلیس تخصصی الزم اس��ت که در فضايی غیرپلیس��ی با اطفال و نوجوانان بزهکار برخورد 
داشته باشد و حتی در مأموريت ها از اتومبیل با رنگ و پالک شخصی استفاده نمايد.

- توس��عه اختیارات قانونی اين پلیس ويژه )با تالش معاونت حقوقی ناجا در جلس��ات با قوه 
مقننه( در به کارگیری سیستم های غیرقضايی تذکر، تعهد اخالقی و يا اخذ تعهد از والدين 
يا سرپرستان قانونی به منظور جلوگیری از تکرار بزه )در جرايم کم اهمیت و جرايمی که 

جنبه شخصی آن غالب است(
- در گزينش و جذب اين پلیس زن ويژه اولويت اس��تخدام به زنان روانش��ناس، حقوقدانان و 
مددکار داده ش��ود زيرا اين نیروها در امر پیش��گیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان توانايی 

و دانش بیشتري نسبت به سايرين دارند.
3. ايجاد خط ارتباطی مستقیم تلفنی )مانند تلفن های 123، 110...( که در شرايط اضطراری 

و الزم بتوانند فوری و بدون واسطه با پلیس ويژه كودكان تماس بگیرند.
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