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 مقدمه: -1ماده 



امنیت پایدار وضعیتی است که در آن قشرهای مختلف جامعه از امنیت اجتماعی و اخالقی و احساس امنیت مطلوب 

جرائم، تخلفات و ناهنجاریها مورد برخوردار بوده ، ارزشهای اجتماعی و باورهای دینی آنان به هر شکل توسط 

 تهدید واقع نگردد و از آرامش روانی الزم برخوردار باشند.

با عنایت به لزوم بررسی علل و عوامل ناامنی های اجتماعی و اخالقی از طریق ساز و کارهای مربوط و تصویب برنامه 

تقاء امنیت اجتماعی و اخالقی تشکیل می های مقابله با این نا امنی ها و کاهش آسیب های اجتماعی، کمیسیون ار

 شود.

 مستندات: -2ماده 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر  79و  79مواد  -1

این برنامه درخصوص ارتقاء حقوق  111کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاء سرمایه اجتماعی، همچنین ماده 

 217قرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و ماده انسانی، است

قانونبرنامه پنجم با تاکید بر تحکیم و ارتقاء امنیت اجتماعی ، اخالقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه 

 ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخالل در امنیت عمومی که به عهده دولت می باشد.

و به منظور انجام فعالیتهای کمیسیونهای ذیل شورای امنیت کشور  11/7/97امنیت کشور در تاریخ شورای  -2

/الف ش برگزاری و دبیرخانه کمیسیون 11951/01/0در حوزه های تخصصی مربوطه طی حکم شماره 

 بررسی مسائل اجتماعی را به مرکز امور اجتماعی وزارت کشور تفویض نموده اند.

شورای اجتماعی کشور هفت کارگروه از جمله کارگروه ارتقاء امنیت  9/2/1599به مورخ با عنایت به مصو -5

اجتماعی برای بررسی راههای کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقاء امنیت اجتماعی در مرکز امور اجتماعی 

 فرهنگی وزارت کشور را مصوب نموده است.

به وزیر محترم کشور تشکیل ستاد  21/7/1599مورخ  197075ریاست محترم جمهوری طی حکم شماره  -0

 صیانت از حریم امنیت عمومی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را ابالغ نمودند

 این ستاد در بدو امر به سه کارگروه ذیل آغاز به فعالیت نمود:

 صیانت ازحریم عمومی و حقوق شهروندی -

 ارتقاء امنیت اجتماعی -

 ترویج فرهنگ عفاف و حجاب -

به هم پوشانی اهداف کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی شورای امنیت کشور، کارگروه ارتقاء امنیت با توجه  – 5ماده 

اجتماعی شورای اجتماعی کشور و کار گروه اراقاء امنیت اجتماعی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق 



نین و استنادات مورد اشاره شهروندیو جلوگیری از موازی کاری و به منظور دست یابی به اهداف مندرج در قوا

 کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقیبا دستور العمل  به شرح ذیل تشکیل می شود:

: بدیهی است از این پس کلمه موضوعات ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی تنها در این کمیسیون مطرح و از 1تبصره 

 اهد شد.تشکیل سایر کارگروهها و کمیسیونهای مشابه خودداری خو

 اعضا: -0ماده 

 قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی )رئیس( – 1/0

 رئیس اداره ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی )دبیر( -2/0

 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی )نماینده ذیربط( -5/0

 قوه قضائیه )معاون ذیربط( -0/0

 سازمان صدا و سیما)معاون ذیربط( -1/0

 وزارت اطالعات)معاون ذیربط( -9/0

 معاونت امنیت و انتظامی وزارت کشور)نمایندهذیربط( -9/0

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی )معاون ذیربط( -9/0

 نیروی انتظامی )معاون ذیربط( -7/0

 سازمان بسیج مستضعفین )معاون ذیربط( -11/0

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )معاون ذیربط( -11/0

 مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری )معاون ذیربط( -12/0

 سازمان شهردرایه ا و دهیاریهای کشور )معاون ذیربط( -15/0

 سازمان بهزیستی -10/0

 حوزه علمیه قم -11/0

 سازمان تبلیغات اسالمی -19/0



 سازمان زندانها -19/0

 ستاد احیاء امر به معروف  -19/0

 مخدرستاد مبارزه با مواد  -17/0

 رئیس دبیرخانه شورای اجتماعی کشور -21/0

 رئیس دبیرخانه ستاد صیانت از حقوق شهروندی -21/0

 رئیس دبیرخانه شورای امنیت کشور -22/0

تبصره: دستگاههای عضو معاون ذیربط را به صورت مکتوب به دبیرخانه کمیسیون معرفی و ریاست کمیسیون برای 

 آنها حکم صادر خواهد نمود.

: کمیسیون می تواند به تناسب موضوع از سایر دستگاهها ، سازمانها و نهادها و همچنین صاحبنظران و 2 تبصره

 کارشناسان مراکز علمی ، پژوهشی و حوزوی دعوت و از نظرات مشورتی آنها استفاده نماید.

 اهداف کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی -1ماده 

و اخالقی با توجه به اسناد باالدستی و اختیاراتی که ازسوی شورای امنیت کشور، کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی 

شورای اجتماعی کشور و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان دارد حول اهداف ذیل برناهم 

 ریزی و فعالیت خواهد نمود.

راجع ذیربط درخصوص مقابله با جرائم و سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه م -1/1

 تخلفات حوزه اجتماعی و اخالقی حول محورهای :

 مواد مخدر، مشروبات الکلی و استفاده غیر مجاز از دخانیات –الف 

 فساد و فحشاء -ب

 استفاده غیر قانونی از ماهواره -ج

 مفاسد اخالقی در فضای مجازی -ح

 رشوه ، ربا و درآمدهای نامشروع -خ



 ساماندهی امور امنیتی اجتماعی ، فرهنگی و رفاهی در سکونتگاههای غیر رسمی و مناطق ویژه اجتماعی -2/1

 سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ارتقاء احساس امنیت در جامعه -5/1

 شناخت ظرفیتها و جلب مشارکتهای مردمی در اجرای برنامه های مصوب -0/1

 وظایف کمیسیون: -9ماده 

ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی در قالب اهداف فوق الذکر و مصوبات مراجع باالدستی به شرح  وظایف کمیسون

 ذیل خواهد بود:

 بررسی و تدوین سیاستهای اجرایی ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی برنامه های مراجع ذیربط  -1/9

 منیت اجتماعی و اخالقیاستاندارد سازی و ایجاد ادبیات مشترک درتعاریف و شاخصهای حوزه ا -2/9

 رصد وضعیت جرایم اجتماعی و اخالقی در جامعه و بررسی رویدادهای ویژه -5/9

 نظارت بر اقدامات و هماهنگی مراجع ذیربط درارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی -0/9

 ارزیابی برنامه ها و اقدامات مراجع ذیربط -1/9

 اخالقی استانها از طریق مراجع ذیربطپایش نوبه ای وضعیت امنیت اجتماعی و  -9/9

بررسی، ارایه راهکارها و تعامل با قوه قضائیه درخصوص شیوه های موثر برخورد با مجرمین و متخلفین حوزه  -9/9

 امنیت اجتماعی و اخالقی براساس تجارب و الگوهای موفق

و جرائم اجتماعی و اخالقی به سایر پیشنهاد برنامه های پیشگیرانه و اقدامات فرهنگی برای کاهش تخلفات  -9/9

 کمیسیونها و کارگروهها و مراجع ذیربط

 بررسی روشهای ارتقاء احساس امنیت اجتماعی و ایجاد هماهنگی میان مراجع ذیربط -7/9

بررسی میزان اثر بخشی برنامه های امنیت اجتماعی و اخالقی ناجا و سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای  -11/9

 زمینه ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقیعمومی در 

 تهیه وبررسی لوایح و آئین نامه های پیشنهادی در راستای اصالح یا رفع خالء های قانونی  -11/9



بررسی ساختارها، وظایف ، ماموریتها و توانمندی های بخشهای مختلف دولتی و غیر دولتی و ارائه  -12/9

 ا با اهداف و برنامه های ارتقاء امنتی اجتماعی و اخالقیراهکارهای اجرایی برای متناسب سازی آنه

بررسی زمینه های جلب مشارکتهای مردمی تشکلها و سازمانهای مردم نهاد بویژه بسیج در برنامه های  -15/9

 ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی

 دریافت گزارشات نوبه ای و مستمر از مراجع ذیربط و استانداریها -10/9

ی سایر ماموریتهای محوله از سوی شورای امنیت کشور، شورای اجتماعی کشور و ستاد مرکزی صیانت اجرا -11/9

 از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان

ارایه برنامه ها و طرحهای موثر در ساماندهی امور امنیتی ، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی سکونتگاههای غیر  -19/9

اع شهری )مناطق ویژه اجتماعی ( با مشارکت دستگاههای ذیربط و نظارت بر رسمی ، حاشیه نشینی و نقاط بی دف

 اجرای آنها

 : راهبردهای ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی پس از تصویب در شورای امنیت کشور الزم االجرا خواهد بود.1تبصره 

ب کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی : راهکارها و برنامه های اجرایی ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی باتصوی2تبصره 

 و اخالقی برای نهادهای ذیربط الزم االجرا خواهد بود.

دبیرخانه کمیسیون در اداره ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی مرکز اموراجتتماعی و فرهنگی وزارت کشور  -9ماده 

 مستقر خواهد شد.

 شود.جلسات کمیسیون بصورت مستمر هر ماه یکبار تشکیل می  -9ماده 

درصورت ضرورت جلسه فوق العاده به درخواست یکی از اعضاء و تصویب ریاست کمیسیون تشکیل می  -1تبصره 

 شود.

تامین اعتبار مورد نیاز جهت اجرایی نمودن مصوبات کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی توسط  -7ماده 

 کمیسیون ، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.مراجع ذیربط صورت می گیرد و در صورت اختصاص بودجه به 

کمیسیون بررسی مسائل اجتماعی در استانها نیز تحت عنوان کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی با  -11ماده 

 ریاست معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداریها برگزار می گردد.



اجتماعی و فرهنگی و اعضاء آن متناظر با کمیسیون ارتقاء تبصره : دبیر این کمیسیون دراستانها مدیر کل امور 

 امنیت اجتماعی و اخالقی مرکز می باشد.

کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی در شهرستانها به ریاست فرماندار، دبیری معاون فرماندار در  -11ماده 

 می شود. امور سیاسی ، امنیتی و اجتماعی با عضویت اعضاء متناظر استان تشکیل

دبیرخانه کمیسیون موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات و فعالیت های کمیسیون )ستاد و  -12ماده 

 صف( را تهیه و به شورای امنیت کشور و شورای اجتماعی کشور ارسال نماید.

تماعی کشور شورای اج 19/5/1572مورخ  17تبصره به تصویب جلسه  9ماده و  15این دستورالعمل در  -15ماده 

 رسید.

 


