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 چکیده  واژگان کلیدی

درصند جمین  جهاو در  75بنش از  2050زنند که تا سنال ریزاو شنهری تممن  میبرنامهکارشنناسناو و  

در حال درصنند ای  اازایش جمین  شننهری در کشننوردای  90مناطق شننهری زند ی اوادند کرد و بنش از 

سیه رخ اوادد داد. جایی شتاب روزاازوو ادامه میتو ستایناو با  سیه و  دنبالهبیابد. که مهاجرت انبوه رو تو

شهردا سنب،  سترش روزاازوو  شرایط  .یابدجوانب ممتلف اازایش میاز  ای  مننننننننناطقپذیری آ در ای  

س . ب شهری دو چنداو  ردیده ا شهری به حوزه ایمنی مناطق  شهری،  ونههضرورت توجه مدیراو  سیه پایدار  ای که در چارچوب رویکرد تو

 دای موجود دستند. دا، اطرات و ریسکمنظورکنترل حجم وسنع ایالن همدیریتی کارآمد بدای شهردا ننازمند سنستم

دای غلط سو بر اثر عوامل طبنیی مانند قرار نری بر روی کمربند زلزله و از سوی دیگر تح  تأثنر عوامل انسانی و مداالهدر شهر تهراو از یک

شود. باید دای نظام مدیری  شهری برشمرده میتمرکز بر حوزه ایمنی شهر از ضرورت که در نتنجه مدیری  شهری ناکارآمد حاصل شده اس ،

ریزی در ای  حوزه ننازمند شناا  دقنق و صحنح از چگونگی وضین  ایمنی و امنن  شهر تهراو اس  تا به توجه داش  انجام در ونه برنامه

وثر در جه  ارتقای ایمنی و امنن  شهر تهراو طراحی نمود. به ای  منظور در دای کارآمد و مکمک اطالعات حاصل از ای  شناا  بتواو برنامه

دا شهر جهاو صورت  راته، استفاده شده اس . نتایج بررسی  60در سطح  2017تحقنق حاضر از  زارش وضین  ایمنی شهردا که در سال 

اند. ددف اصلی را به لحاظ شااص ایمنی و امنن  کسب کردهشهری اس  که کمتری  امتنازدا  10ددد، شهر تهراو عمدتًا در زمره نشاو می

دا و استاندارددای ایمنی تحلنلی، ابتدا وضین  موجود شهر تهراو را به لحاظ شااص –تحقنق حاضر آو اس  که با استفاده از روش توصنفی 

 ه نماید. در سطح جهاو بررسی نموده و سپس رادکاردایی را در جه  ارتقای شااص ایمنی در آو ارای

 

ایمنی فضای شهری، امنیت 

فضای شهری، تهران، 

 شهر شاخص ایمنی

 مقدمه -1
 ینظر دای¬د اهیاز د یکیشهردا،  شیدانپ لیدر رابطه با دال

 دایکه مجتمع یمین  یاهدارد. ب دنتأک  نبر مقوله امن

 کنار در داانساو که اندجه  شکل  راته  یاز ا یستیز

در مواجهه با مماطرات براوردار  یشترنب  ناز امن گریکدی

-بازتاب یمتماد دای¬قرو یدر ط  نبه امن ازنن  ای. اندبوده

دمراه داشته باشد. ساا  به ییو اضا یممتلف کالبد دای

 یبازتاب کالبد  یاز مظادر ا یتنامن دایستمنقلیه، دژ و س

به مرور زماو با اازایش جمین  مناطق .روندیشمار مهب

دای جدیدی از تأمن  امنن  پدید آمد و انتظار شهری، جلوه

رود که در پی رشد شتاباو شهرنشننی در جهاو مقوله می
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اود بگنرد. جدیدی به ابیاد و جوانب« ایمنی و امنن  شهردا»

تواو دید که رشد اضادای شهری اود سو مییینی از یک

شود. مانند احداث منجر به کادش ایمنی و امنن  شهری می

-دا که تهدیدی برای عابری  پناده محسوب میدا و پلهبزر را

دااع شهری بستر مناسبی برای شوند و یا ایجاد اضادای بی

و از سوی دیگر، در جه   سازد.وقوع جرم و جنای  ارادم می

حفاظ  از جاو عابری  پناده و کادش نرخ تصاداات نا زیر از 

و توسیه اضای دا دستنم. بنابرای  رشد دا و پلساا  بزر راه

تواند شهری ا ر در پی یک برنامه غلط رخ داده باشد اود می

مولود ناامنی و کادش ایمنی شهر باشد و بالیکس ا ر ای  رشد 

با پشتوانه علمی و صحنح رخ ددد، موجب ارتقای ایمنی و 

تواو چنن  ارزیابی کرد امنن  شهری اوادد شد. بنابرای  می

ویژه در شهردای بزرگ امری دو هکه مقوله ایمنی و امنن  ب

دا ریزی، کنفن  آودای برنامهوجهی اس  که به نوع مکانسنم

 و کارایی عملنات عمرانی بستگی دارد.

ن   له ایمنی و امن به مقو جه  در کالنشنننهر تهراو، تو

که؛ کالنشننهر شننهری از دو جنبه ضننرورت دارد. نمسنن  آو

با جای دادو بنش از  د جزو یکی منلنوو نفر در او 8تهراو 

س  که روابط عملکردی اقتصادی و  از مادرشهردای جهانی ا

شوردای ممتلف دارد. از ای ااجتماعی ویژه رو، حفظ و ی با ک

الملل ننازمند تقوی  جایگاه ای  مادرشنننهر در سنننطح بن 

منی و امننتی اسنن . دوم، دای پنشننراته ایطراحی مکاننسننم

جه   یاد الگویی درعنواو پایتم  کشور از تمامی ابتهراو به

نحوه عملکرد دیگر شننهردای کشننور اسنن . به دمن  منظور 

ضنننروری اسننن  با توجه به وجود انواع مماطرات طبنیی و 

ساو ساا ( موجود در شهر تهراو، مق وله ایمنی مصنوعی)ان

شهر به عنواو یکی از محوردای کلندی مورد و امنن  در ای  

 توجه مدیراو و مسئوالو شهری قرار  نرد.

ریزی در ای  اما باید توجه داشننن  انجام در ونه برنامه

حوزه ننازمند شننناا  دقنق و صننحنح از چگونگی وضننین  

کمک ضننر اسنن  تا بهایمنی و امنن  شننهر تهراو در حال حا

دای کارآمد و اطالعات حاصننل از ای  شننناا  بتواو برنامه

شناا  و آ ادی  سب  موثر طراحی نمود. یکی از ابزاردای ک

شهر رجوع به آماردای بن از و المللی ضین  ایمنی و امنن  

و تشننمنص جایگاه جهانی تهراو از ای  حنا اسنن . به ای  

شهردا که ضین  ایمنی  سال  منظور  زارش و در  2017در 

تواند مفند واقع شهر جهاو صورت  راته اس  می 60سطح 

دار ددد، یک تفاوت عمنق و مینیشود. ای   زارش نشاو می

ناو  با نرخ م یه  حال توسننن دای در  جه ایمنی کشنننور در

سیه شوردای تو شننی ازاینده و ک یااته با نرخ تغننرات شهرن

تقریباً ایستا وجود دارد. بر اساس ای   زارش، سه شهری که 

حاظ شنننااص به ل به اول  ند، توکنو،  در رت ایمنی قرار دار

شهردای توکنو و اوزاکای سنگاپور و اوزاکا می شند. یینی  با

تری  شنننهردای انز بودو جزو ام رغم لرزههور ژاپ  بکشننن

دمن  ترتنب ده شننهر برتر جهاو به لحاظ جهاو دسننتند. به

ایمنی از کشننوردای آسنننایی و اروپایی دسننتند. دمرنن  بر 

شااص ساس  شهر تهراو از ا دای مورد نظر در ای   زارش، 

شنننرایط مطلوب ایمنی و امننتی براوردار نبوده و عمدتاً در 

اهرس  ده شهری که کمتری  امتناز را به لحاظ ایمنی کسب 

 اند، قرار دارد.کرده

ضر بهبا  صلی تحقنق حا صف ادداف ا ی  ترتنب اای  و

اسننن  که ابتدا، جایگاه جهانی شنننهر تهراو را به تفکنک 

دای مربوط به ایمنی و امنن  شننهری مورد بررسنی شننااص

قایسنننه تطبنقی مجموعه مات  قرار داده و سنننپس از م قدا ا

ستاندارد بن  شااص ا شنهاددایی در جه  ارتقای  المللی، پن

 ایمنی شهر تهراو ارایه  ردد. 

ای  تحقنق از نوع کاربردی اسنن  و روش آو مبتنی بر 

باشننند. دمرنن  روش تحلنلی می -روش تحقنق توصننننفی

نل  نادی و تحل یه اسننن طال عات مبتنی بر م  ردآوری اطال

ستندات حوزه ایمنی و امنن  دا و ممحتوای کنفی از  زارش

 شهری اس .

 مبانی نظری -2
 یاضا  نو امن یمنیدر رابطه با ا یمتیدد اتیتاکنوو نظر

از  ی رود ،یکل بندی¬دسته کیشده اس . در  هیارا یشهر

دارند و  دنتأک یشهر یاضا یکالبد  نبر امن اتینظر  یا

. کنند¬یتمرکز م یشهر یاضا یاجتماع  ن روه دوم بر امن

. در  نّو امن یمنیدو مؤلفه اس : ا یام  بودو اضا اود دارا

اس  که در  یطناشاره به موارد و عوامل مح ،یمنیمؤلفه ا

 ریمطلوب وقوع حوادث اجتناب ناپذ طیشرا  نصورت عدم تأم

صورت بالقوه و بالفیل جاو و مال و اطرات به شود¬یم

 ,Kelly et alاوادد نمود ) دیحاضراو، عابراو و ناظراو را تهد

دا اشماص و اموال آو هنعل میبه جرا  نّ(. مقوله امن2009:2

 کننده،¬یرنشگنپ طیشرا  ناشاره دارد که در صورت عدم تأم
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صورت بالقوه و ابراو و ناظراو را بهاموال و جاو حاضراو، ع

 یام  در مینا یشهر یاوادد نمود. در اضا دیبالفیل تهد

را که از اصل  یطیشود. شرا یدو مؤلفه م  یکامل آو شامل ا

 یشهر یعنواو اضابه تواویرا م د،یوجود آدو به  یمشترک ا

 اتیاساس، نظر  یبر ا (.Roth rock, 2010: 9کرد ) فنام  توص

 . ردندیم اوندر ادامه ب یشهر  نناظر بر امن

، با 1، نظریه چشنننماو ناظر جن  جنکوبز1960در دده 

سیی  شهر  شنااتی به  شهری نگاه روان ضای  در بازتیریف ا

دارد. او میتقد اسننن  که برای جذب عابراو و ایجاد ایمنی 

سه کنفن  اساسی باید دای شهری میذدنی و روانی، اناباو

ی  ترتنب که اول، تمایز آشکار بن  اضادای ارا دارا باشند. به

صی می صو ساکناو تواند تفاوت مناو غریبهعمومی و ا دا و 

برای نظارت و مراقب  از اناباو، چشمانی را نشاو ددد. دوم، 

دا را مالکاو اناباو وتواو آزم اس . چشماو کسانی که میال

ند توانهباید سننرزنده باشننند تا برودا مینامند و سننوم، پناده

دا، دا، کااهاود جذب کنند. وجود مغازهااراد بنشنننتری را به

ستوراو ساعات  ونا وودا و  الریر شبانه  دای انابانی در 

جنکوبز، روز بر سنننرزند ی پناده رو و اناباو اثر ذار اسننن  )

1388 ،1-2.) 

ده  تاب  جلو نری از 1970در د ، رای جفری در ک

در کتاب  2جرایم شنننهری با طراحی محنطی و اسنننکار ننوم 

انزی در اضننادای قابل دااع بر کادش ظران  طبنیی جرم

که  دا میتقدندکنند. آوسنننطح مناطق شنننهری اشننناره می

شننهرونداو باید ببننند و دیده شننوند تا از ای  ظریق نظارت 

ای  ونههباید بعمومی ارتقا یابد. دمرنن  مدیراو شننهری می

عمل کنند که اشنننتناز الزم در شنننهرونداو برای  زارش و 

 براورد با تملفات و جرایم پدید آید.

، جرج کنلننگ، ویلسوو و پل براتننگهام 1980در دده 

دای شکسته را مطرح شناسی شهری نظریه پنجرجرمدر کتاب 

دای شکسته ارص  بنشتری ی  مینی که پنجرهاهکنند. بمی

سازند. از ای  رو، در را برای ارتکاب جرم و جنای  ارادم می

اضای شهری در چه اضادای ممروبه و متروکه بنشتر باشد 

ی دا به نابسامانیابد. آواحتمال وقوع جرم ننز اازایش می

طراحی محنط مصنوع و دمرنن  ناکارآمدی قوانن  و 

                                                           
1 Jacobs 
2 Newman 

استاندارددای طراحی شهری و میماری تأکند دارند و ای  

 دانند. عوامل را در کادش امنن  شهری اثر ذار می
، کرو در کتاب جلوگیری از جرایم از 2000و 1980در دهه 

های روشمند (، به ارایه استراتژی3CPTEDطریق طراحی محیط )
ها نوع کاربری. این نظریه بر این باور است که پردازدن حوزه میدر ای

ها، کیفیت و کمیت ساخت و سازهای شهری، و کیفیت همجواری آن
تعداد واحدهای مسکونی در یک بنا، تراکم ساختمانی، فرم و کیفیت 
ساخت، نحوه استقرار بناها در فضای شهری، قابلیت دید به فضا 

ها و فضاها اثرگذار خیزی مکانهای جرمهمگی بر شرایط و فرصت
 (cozen, 2008: 6)است 

 پژوهش پیشینه -3
 یااض رن(، در مقاله اود با عنواو تأث1392و ارازبم ) یقزاق

 یکه اضادا کنندیعنواو م  نو امن یمنیا یبر ارتقا یشهر

 و محالت ناام  از عوامل دااع-یب یاضادا ،ینامناسب شهر

اس . در چند با  یو اجتماع یشهر  نامن دکنندهیتهد

 دررا   ناحساس امن تواویآو م فناضادا و تلط یدستکار

آباد و  لنال یداد. کالنتر شیاازا یشهر دایمحله

 یزیرنامه(، در پژودش اود با عنواو بر1392دمکاراو)

 کردیبا رو یتنجنس کنبر تفک یمبتن یام  شهر یاضادا

CPTED یاضادا یزریبرنامه ینددایآدر ار کنند،یعنواو م 

و  یبالقوه مناطق شهر داییکمتر به توانمند یشهر

 .شودیتوجه م میاز جرا یرنجلو  ایکادش  در داسااتماو

باور اس  که با استفاده   ی(، بر ا2007) وونل  ندمرن

را در  یشهر یدا طناضادا و مح تواویم دا نایال بناز ترک

اضادا را در میرض   یساعات ممتلف زنده نگاه داش  و ا

قرار داد. ایال بودو اضا در ساعات ممتلف از  ینظارت دمگان

) وم نن. کاددیدر آو م  یاحتمال وقوع جرم و جنا زاونم

و  عنکه توسیه وس دددیاود نشاو م قاتن(، در تحق 2009

 یگانگنحس ب جادیموجب ا یمسکون دایع تممجبدوو برنامه 

و  دایژ یاحساس با و  ی. میتقد اس  اشودیم گاویدمسا

و مراقب  از محل  یینطب دای نایال یبرا  نتواو ساکن

 یرداآناو که از ابزا ییقلمرو  ناود و حس مالک یمسکون

از  ی. وباشدیکادش جرم اس ، در تیارض م یبرا یاساس

 یریپذ یکه رو رد نیم جهننت  نمطالیات اود چن

حس  بنو ترغ جادیا ،یاماک  عموم یورود دای¬درب

3 Crime prevention through environmental design 
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 هزیرغ کیتحر ،ینسب  به عرصه دمگان یرپذی¬ نمسئول

 یعموم دای¬میحر ییشهرونداو نسب  به ملک و قلمرو، جدا

 یاضا کی جادیدر ا تواند¬یم یو اصوص عمومی¬مهناز ن

 ام  موثر باشد.

حا   -4 به ل هانی شهههر تهران  گاه ج جای

 های مربوط به ایمنی و امنیت شهریاخصش
 شهر تهراو از یجهان گاهیجا  ننمنظور تیهبمش، ب  یدر ا

از  زارش  یشهر  نو امن یمنیموجود ا  نوضی انح

در   نو امن یمنی)ا م یا یشااص شهردا المللی¬یب

واحد اطالعات  2017رو به رشد( که در سال  یشهردا

 . شود¬یکرده اس  استفاده م هیارا س ناکونوم

شهر  60  نمنظور سنجش وضیه زارش ب  یا در

  نشهر در چهار حوزه امن یمنیمنتمب در سطح جهاو، ا

 یارد  نو امن یرسااتیز  نسالم ، امن  نامن تال،نجید

شده،  ادی یقرار  راته شده و چهار مولفه اصل یمورد بررس

 رشااصیز 31و  یکمّ رشااصیز 18) رشااصیز 49اود به 

 سهیمقامنظور ارادم ساات  امکاو هو ب دهی رد من( تقس یفنک

 یسازنرمال ندیآار ،یفنو ک یکمّ دای¬رشااصیز اونم

 . اس   راته صورت دا¬داده

، منزاو توانایی شنننهرونداو 4منظور از امنن  دیجنتالی

دای دیجنتالی در اسنننتفاده رایگاو از اینترن  و دیگر کانال

ض شننود و یا شنناو نقبدوو وادمه از اینکه حریم اصننوصننی

سنننرق  رود، اسننن . در سنننم  شننناو بهاطالعات دویتی

دای ای  مولفه، شهردا بر اساس تیداد دشداردایی که ورودی

شود، سطح تکنولوژی برای وقوع تهدیدات دیجنتالی داده می

دای تمصننصننی امنن  سننایبری کار راته و ننز وجود تنمهب

سم  اروجی آوامتنازددی می ، تیداد دایاتی که شوند. در 

منپوتردای آلوده به تیداد کا سنننرق  راته ودوی  ااراد به

 شود.  نری میویروس اندازه

ساا  شمند، زیر شهر دو سااتار  شهری با در  دای 

سنم و مگادیتادا مرتبط  سوردای بن سن اینترن  بروو مرزی، 

مگی ای  اسنن . ا ر اقدامات امننتی مناسننب اجرا نشننود، د

پذیر بری آسنننبدا براحتی در برابر حمالت سننایسنننسننتم

                                                           
4 Digital security 

5 Rossant 

شهر رخ د. زمانیاوادند بو سطح  سایبری در  که یک حمله 

شننود. دم ممتل میددد، دزاراو رشننته شننغلی متصننل بهیم

دمرنن  سنننسننتم آموزشننی مدارس دچار ااتالل  ردیده، 

سئولن  شکل مواجه ادای اانواد یااراد در انجام م شاو با م

دا، ارتباطات مجازی، ادمات عرضنننه غذای شنننوند، بانکمی

دای بهداشتی و درمانی دمگی با ااتالل در آنالی  و سنستم

 شوند.عملکرد اود مواجه می

سم  ساو بر ای  باروند،  رچه حرک  بهبر ای  اساس کارشنا

شهردا و  شامل حال  شمند عواید و منااع زیادی را  شهر دو

سم  دوشمند شدو چه بنشتر به نماید، اما درشهرونداو می

شود و دیجنتالی بنشتر میشهردا حرک  می کننم تهدیدات 

شهردای ای  امر یکی از چالش سی برای  سا دای نوظهور و ا

 (.8: 2017، 5روزان دوشمند اس ) 

شمند و متمرکز  چرا که ایجاد پایگاه اطالعاتی قوی، دو

ضر رادگشا  شهردای عصر حا سناری از مشکالت  برای حل ب

س  اما در چه اطالعات و داده شهر متمرکز  ردد،ا  دای یک 

شتر می (. 8: 2017، 6موسشود )قابلن  نفوذپذیری به آو ننز بن

ی که دایآید. یینی سنننسننتموجود میهدر اینجا یک تناقض ب

دای تجزیه شننده، سننم  شننبکهارتباطی چند انه دارند و به

کنند، کمتر در میرض دای متحد حرک  میجای شنننبکههب

سایبری قرار دارند. در ای شرایط در دننتهدیدات  ای حاضر،   

یدات عنواو بمشننی از شننبکه جهانی در برابر تهدشننهردا به

ستند. از ای  سئول د رو، توجه به امنن  دیجنتالی سایبری م

دای اسنناسننی مدیراو شننهری بدل  ردیده به یکی از دغدغه

 اس .

دای برتر توسنننط یکی از عوامل موثر در کسنننب رتبه

که در شننهردای مواق در تأمن  امنن  دیجنتالی آو اسنن  

ای  شهردا، یک واحد ااتصاصی در سنستم پلنسی و امننتی 

شنننهر جه  مقابله با تهندیات دیجنتالی و جرایم اینترنتی 

دای  سترده ای  ذاریایجاد شده اس . مثالً در ژاپ  سرمایه

سال سایبری در  صورت  راته جه  ایجاد امنن   دای اانر 

منظور ایجاد هب  ذاری در شهر توکنواس . یکی از ای  سرمایه

ر ای  اسن . د 2020دای الزم جه  بر زاری المپنکآماد ی

واسطه هدق  شمارش شده و بشهر تیداد حمالت سایبری به

یابد. دمرنن  در می ءدای حفاظتی ارتقادر یک زیرسننناا 

6 Moss 
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شهر پایه سایبری  شگاه  ستن  آزمای احداث  7لس آنجلس، نم

ی و ایالن  شننده اسنن . در ای  آزمایشننگاه حمالت سننایبر

دکردا در شنننهر آنالنز شنننده و اطالعات ای  آنالنز منتشنننر 

شنود تا از ای  طریق صناحباو کسنب و کار و شنهرونداو می

دا و ابزار الکتروننکی اود آ ادی جه  حفاظ  از سنننسننتم

 8الزم را بدس  آورند.

به ندو ننز  گاه در ل جای نده  ن  24عنواو دار ام امن

بل م قا تالی، دمکاری مت ندو و اداره دیجن ناو شنننهرداری ل

اندازی مرکز امنن  دیجنتالی صنننورت پلنس لندو جه  راه

ید امننتی، آموزش  ته اسنننن . در ای  مرکز عالوه بر ب  را

دای حفاظتی در رابطه با  نحوه ردیابی دیجنتالی کسب برنامه

 9و کاردا ننز ارایه می  ردد.

 از دیگر عوامل موثر در ایجاد امنن  دیجنتالی، سنننطح

درآمد شنننهرداسننن . شنننهردایی که از درآمددای باالتری 

ساا  ر تدای امنن  دیجنتالی مواقبراوردارند در ایجاد زیر

ال که اند. در مقابل، در شننهردایی مانند داکا و ماننعمل کرده

 دای آار به لحاظ امنن  سنننایبری قرار دارند، اقردر رتبه

سطح پاین   ستفاده از تکنولوژدای  ضاعف و ا شده م موجب 

 اسنن  تا توجه به امنن  سننایبری در اولوی  قرار نگنرد. در

چند باید توجه داشننن  که مسنننئله کمبود منابع مالی در 

سب  ثروتمند دم مانع از ارایه ادمات امننتی  شهردای به ن

 شود.کاای در شهر می

اطالعات جهانی حاکی از آو اسنن  که کشننوردای در 

شتر در میرض تهندید سیه بن سایبری قرار دارند. حال تو ات 

طابق تکنولوژی عدم ت یل ای  امر  دای یکی از مهمتری  دال

س . هدیجنتالی ب شوردا با ننازدای جدید ا کار راته در ای  ک

یه، یکی از  حال توسننن دای در  نانی دیگر، در کشنننور به ب

ای از جمین  دای اسنناسننی آو اسنن  که بمش عمدهچالش

 ونه بری دنچی  کشنننوردا به تهدیدات سنننایسننناک  در ا

ستم امنن   سن ساس نناز به  سنتی ندارند بنابرای  اح سا ح

شود. دمرنن  اتصال سنستم دیجنتالی چنداو احساس نمی

اقتصننادی ای  کشننوردا به سنننسننتم بانکداری الکتروننکی، با 

سیه صاددای تو شابه با اقت یااته پنش نراته اقدامات امننتی م

                                                           
7 City – based cyber lab 

8 LA Mayor: https://www.lamayor.org/mayor-garcetti-

launches-nation%E2%80%99s-first-city-based-cyber-

lab 

تصادی از اقتصاددای دای اقاس  بنابرای  امکاو سوءاستفاده

 (.11: 2017، 10مو اشود )راحتی ارادم میهدر حال توسیه ب

ددد، بررسنننی لحاظ شنننااص امنن  دیجنتالی نشننناو می

سب   شمالی عملکرد بهتری ن سنایی و آمریکای  شوردای آ ک

شته سنگ ونههاند ببه دیگر نقاط جهاو دا اپور و ای که توکنو، 

اند و در جای  راته دنگ کنگ در رتبه اول تا سنننوم جهاو

س، دای بیدی، شنکا و، تورنتو، سانفرانسنسکو، لس انجلرتبه

 ننویورک و داالس قرار دارند.

شهری که در  10شهر برتر و  10. امنیت دیجیتالی در 1جدول

 قعر جدول قرار دارند

Source: Safe Cities Index 2017, a report from The 

Economist Intelligence Unit 

9 London Digital Security Centre: 

https://londondsc.co.uk/#aboutus 
10 Muggah 

بهترین شهرها به لحا  

 شاخص امنیت دیجیتالی

بدترین شهرها به لحا  

دیجیتالیشاخص امنیت   

 49.03 مسکو 51 88.4 توکنو 1

 52 بانکوک 52 86.84 سنگاپور 2

 43.29 کایرو 53 86.75 شنکا و 3

 43.22 کراچی 54 85.79 آمستردام 4

5 

دنگ 

 39.88 تهراو 55 85.77 کنگ

 56 85.33 تورنتو 6

دو چی 

مننه 

 39.78 سنتی

7 

لس 

 39.07 یاو  او 57 85.12 آنجلس

8 

ساو 

 38.33 داکا 58 85.12 ارانسنسکو

 36.61 ماننال 59 84.95 ننویورک 9

 36.6 جاکارتا 60 84.65 داالس 10

 66.2 منانگن  جهانی



 
 ها و راهکارها(های جهانی)چالشبررسی و تحلیل وضعیت و جایگاه ایمنی و امنیت شهر تهران از منظر شاخص

 

6 
 

بر طبق جدول، منانگن  امتناز شنننهردا در سنننطح جهاو به 

اسنن  و شننهر تهراو با  66.2لحاظ امنن  دیجنتالی میادل 

 شهر مورد  60ام در مناو 55در جایگاه  39.88کسب امتناز 

 بررسی قرار  راته اس .

مدنظر قرار دارد آو  11آنره که در مولفه امنن  سننالم 

س  طبنی شهردا چگونه محنط زی س  که  ی اود را حفظ ا

کنند. دمرنن  در ای  مولفه سطح و کنفن  دسترسی به می

سالمتی ننز مورد نظر می سم  ادمات مراقبتی و  شد. در  با

دای زیسنن  ای  مولفه، شننهردا بر اسنناس سننناسنن  ورودی

سی و کنفن  ادمات مراقب  از محنطی ستر شاو، منزاو د

شننوند. سننم  اروجی آو، شننامل سننالمتی امتنازددی می

بهک ند  یداد مرگ و  نفن  دوا و آب، ام ند ی و دمرنن  ت ز

عالوه در ای  مولفه بر حمالت بنولوژیکی، همنر نوزاداو اس . ب

شنمنایی و رادیولوژیکی که در زمره حمالت تروریستی جای 

 شود. نرند ننز توجه میمی

باید از دیگر موارد حمایتی که سناستگذاراو شهری می

مقوله دسنننترسنننی مناسنننب و کاای به دنبال آو باشنننند، 

سی، شهرونداو به مراقب  سالم ، ادمات اورژان دای حوزه 

 »دا و ادمات اجتماعی و روانی یا به بناو کلی بنمارسنننتاو

اسننن .  رچه یکی از ااکتوردای مهم در « امنن  سنننالم 

دستنابی شهرونداو به ادمات بهداشتی مناسب، عامل منزاو 

دای الزم در ای  زیرسنناا قدرت مالی شننهردا جه  ایجاد 

شهردا نمی سطوح باالتر درآمدی  س ، اما لزوماً  ند تواحوزه ا

ا ضننام  تأمن  امنن  بهداشننتی آناو باشنند. در تأیند ای  ادع

 شننهر برتر جهاو به لحاظ 10ددد، در مناو آماردا نشنناو می

امنن  سننالم  تنها دو شننهر توکنو و زوری  با سننطح باالی 

و دیگر شنننهردای پردرآمد مانند دوحه درآمدی قرار دارند 

 به لحاظ شننااص .اسنن  رغم توانایی مالی باال نتوانسننتههب

امنن  بهداشننتی در وضننین  مناسننبی قرار  نرد و جایگاه 

ر ام را کسب کرده اس . بنابرای  سطح درآمددای باالتر د45

ضمن  سالم  برای شهردا لزوماً ت ش  و  کننده امنن  بهدا

 د.باششهرونداو نمی

                                                           
11 Health security 
12 the Elderly Monitoring System 

13 Intellectual Property Intermediary (under Singapore’s 

Ministry of Trade and Industry): https://www.ipi-

singapore.org/technology-offers/elderly-monitoring-

system-ems 

سالمند، تکنولوژی می شهردایی با غلبه جمین   تواند در در 

دا با مدیری  سننالم  شننهرونداو و رااه در چه بنشننتر آو

طور نمونه، در سنگاپور که هدای کمتر موثر واقع شود. بدزینه

ام به لحاظ شننااص ایمنی سننالم  جای دارد، 13در جایگاه 

ب ر ل از راه دوواسنننطه تکنولوی کنترهاانراً ااراد سنننالمند 

واسنننطه هی  ترتنب که باتوانند مسنننتقل زند ی کنند. بهمی

ستم راه سن سالمتی،  12EMSاندازی  ستم نظارت  سن یا دماو 

سی میهدا بشرایط آو سته برر شود. در ای  طور منظم و پنو

دای سنستم که به سنسوردای تح  وب متصل اس  ایالن 

سرییاً  سقوط و عدم تحرک  ستم روزانه، در ونه  سن از طریق 

 13شود. به مرکز نظارت سالمنداو اطالع داده می

طور کلی، ارایه ادمات مربوط به امنن  بهداشننتی و هب

سنننالمنن ، نقش مهمی در کننادش و جلو نری از جرائم 

 20وبزدکاری در شننهردا دارد. چرا که بر اسنناس مطالیات، 

به ن  و جرم  نده اشنننو جادکن مل ای به عا طور مسنننتقنم 

صن  ااراد مرتبط می دایبنماری شم  14شود.ذدنی و ااتالل 

عنواو مدیر حوزه امنن  شننهری ( به2017)15النزاب  جانسننوو

داری ددد ارتباطات مینیاروپا در تحقنقات اود نشننناو می

شهری وجود دارد. ب سالم  رواو و امنن   ای که  ونههمناو 

 ذاری در چه بنشننتر در حوزه سننالم  رواو و ذد  سننرمایه

دمن  دلنل یابد. بهیمنی شننهر ننر اازایش مییب اشننود ضننر

شننود که در حال حاضننر بسننناری از شننهردا به مشننادده می

با یکدیگر دسنننتند تا منااع امننتی  بادل اطالعات  بال ت دن

متقابل ارادم  ردیده و در عن  حال حوزه اصوصی ااراد ننز 

 محترم شمرده شود.

ن با شنننااص امن طه    بر اسننناس جدول زیر، در راب

ر شه 9شهری که در انتهای جدول قرار دارند،  10سالم ، از 

با سننطح درآمدی پاین  یا متوسننط وجود دارد و مشننادده 

سالم ، تهراو با کسب می شااص امنن   شود که به لحاظ 

گاه  62.96 ام جهاو قرار  راته و ااصنننله 44امتناز در جای

 ( دارد.69.2اندکی با منانگن  جهانی )

14 Mental Illness, Personality Disorder and Violence: A 

Scoping Review, The Offender Health Research 

Network, 2012. Available at: 

http://www.ohrn.nhs.uk/OHRNResearch/ 

MIviolence.pdf 

15 Elizabeth Johnston 
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شهری که در  10شهر برتر و  10سالمت در . امنیت 2جدول

 قعر جدول قرار دارند و شهر تهران

 لحاظ به شهردا بهتری 

 سالم  امنن  شااص

 لحاظ به شهردا بدتری 

 سالم  امنن  شااص

 امتناز شهر رتبه امتناز شهر رتبه

 62.96 تهراو 44

 58.52 کازابالنکا 51 87.15 اوزاکا 1

ژودانسب 52 85.63 توکنو 2

 ورگ

57.71 

ارانکفور 3

 ت

 57.46 کوئنتو 53 84.06

 56.72 کاراکاس 54 83.39 زوری  4

 55.74 بمبئی 55 82.72 سئول 5

 54.40 جاکارتا 56 81.80 سندنی 6

 52.28 کایرو 57 81.41 بروکسل 7

 45.79 یانگ  58 81.35 پاریس 8

 45.59 داکا 59 81.34 ملبورو 9

استکهل 10

 م

 39.92 کراچی 60 79.94

 69.2 مناننگ  جهانی
Source: Safe Cities Index 2017, a report from The 

Economist Intelligence Unit 

بر درجه ایمنی سننناا  انزیکی  16مولفه امنن  زیرسنننااتی

پذیری دای شهری و آسنبمحنط شهری، کنفن  زیرساا 

ورودی سنناا  دالل  دارد. دا از حوادث طبنیی و انسنناوآو

دا، امنن  ای  مولفه عبارت اسننن  از: کنفن  زیرسننناا 

دای حمل و نقل و اروجی آو مشننتمل بر تیداد زیرسنناا 

تصنناداات وسننایل نقلنه، اوت عابری  پناده و منزاو صنندمات 

 دای شهری بر اثر حمالت تروریستی.وارد بر زیرساا 

پنوندد که وقوع میدر سنننرتاسنننر جهاو حوادث ممتلفی به

دا دا، سااتماوپل :دای شهری مانندنل ضیف زیرساا دلبه

ددند. اود را از دسننن  می ای جاودای ناایم  عدهو جاده

به نار نظر میچنن   مل بسننن عا مالی  نابع  که م رسنننند 

ای در ایجاد امنن  زیرسااتی اس . اما مطالیات کنندهتینن 

شاو می ددد حتی ثروتمندتری  شهردا دم در ارایه ادمات ن

ی در حوزه تأمن  امنن  زیرسنننااتی با مشنننکل مواجه کاا

                                                           
16 Infrastructure security 

دسننتند. مثالً در امریکا یکی از مواردی که سننراو دو حزب 

اواه( دمواره با یکدیگر راجع به اصننلی )دموکرات و جمهوری

کنند، مقوله تأمن  امنن  زیرسننااتی در سننطح آو بحا می

شااص س .  دای مربوط به امنن  زیرسااتی  ویای کشور ا

عنواو یکی از که دنچ یک از شنننهردای آمریکا به  آو اسننن

کشوردای ثروتمند در جهاو، از حنا امنن  زیرسااتی جزو 

ستند. ب 10 شنگت  دی  طورهشهر برتر جهاو نن شمص، وا م

دای عنواو دو شننهر ثروتمند جهاو ضننیفسننی و داالس به

اسنناسننی در ارایه ادمات زیرسننااتی دارند. دمرنن  ریاد 

(Riyadh) ،ام 54عنواو یک شنننهر ثروتمند در جایگاه دم به

 به لحاظ شااص امنن  زیرسااتی قرار دارد.

وت اما با ای  حال نباید از نظر دور داشنن  که مقوله ثر

عنواو یک عامل تواند بهدرآمد یک شننهر بالقوه میو سننطح 

مهم در ارتقای امنن  زیرسننااتی شننهر باشنند. چنانره در 

س ،  شمص ا ر برتر جهاو به لحاظ شه 10جدول زیر ننز م

 شااص امنن  زیرسااتی شهردایی با درآمد باال و یا متوسط

 تری  امنن  زیرسااتیعالوه، شهردایی که ضینفهدستند. ب

 را دارند عمدتاً شهردایی با درآمد پاین  دستند. 

نابرای  می ن  ب له وابسنننتگی امن ف ؛ مسنننئ تواو  

سااتی به تأمن س . به  مالی کاای امری دو وجهی زیر ی  اا

 ذاری دای ایم  به سرمایهمینی که ا ر چه تأمن  زیرساا 

دنگفتی احتناج دارد اما در صنننورت وجود ای  تأمن  مالی، 

ساا  ستگی منزاو مقاوم  زیر دا به نحوه عملنات عمرانی ب

ساا  شته دارد. یینی ا ر زیر دا مقاوم  و امنن  الزم را ندا

اایده اوادد بود. بنابرای ، یدای کالو ب ذاریباشند، سرمایه

دا عامل نحوه مدیری  نقش اسنناسننی در کنفن  زیرسنناا 

 (.18: 2017، 17لوئنسدارد )

ددد در کشوردای در حال توسیه با دا نشاو میبررسی

سنننرع  باالی شنننهرنشنننننی، کمبوددای جدی در تأمن  

دای دا وجود دارد و در عن  حال به زیرسننناا زیرسننناا 

ننز اشار مضاعف وارد شده و دمن  مسئله موجود در شهردا 

ساا  شتر زیر ستهالک در چه بن زند. در ای  دا دام  میبر ا

شوردا ب سکنیهک سطه  شنه وا  زینی جمین  مهاجر در حا

دای غنررسننمی متیدد، شننرایطی شننهردا و ایجاد سننکونتگاه

وجود آمده اس  که سنستم مدیری  شهری قادر به تأمن  هب

شننتی، سننکونتی و تأمن  آب آشننامندنی دای بهدازیرسنناا 

17 Lewis 
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برای ای  مناطق ننس .  رچه رشد باالی شهرنشننی دم در 

شود  و دم در کشوردای در کشوردای توسیه یااته دیده می

دای مدیری  حال توسیه اما در کشوردای جهاو اول، سنستم

ریزی شننهری آماد ی بنشننتری جه  مواجهه با ای  و برنامه

 پدیده دارند. 

بهه بر اعالو یک ی  موارد، تغننرات اقلنمی ننز  عنواو 

دای شنننهری تهدید جدید در منزاو و کنفن  زیرسننناا 

طوااو،  :اثر ذار اسنن . در مناو تمامی حوادث طبنیی مانند

دای اانر بواسننطه اشنناو، در سنناللزره و آتشسنننل، زمن 

ااو بنشنننتری   نل و طو تغننرات اقلنمی در کره زمن ، سننن

اند. تحقنقات دای شهری وارد سااتهیرساا صدمات را به ز

دای ناشی از زیاو 2005ددد، در سال بانک جهانی نشاو می

منلنوو دالر بوده و تممن   6سنل در سرتاسر جهاو بنش از 

منلنارد دالر  52دا به ای  زیاو 2050شود که تا سال زده می

 ( ,2012World Bank)18اازایش یابد.

ددد در مقابلِ تهدیدات نشنناو می رچه مطالیات اانر 

تواند ناشنننی از حوادث طبنیی، آنره که برای شنننهردا می

س  که  رچه ب سطه تغننرات اقلنمی هنویدبمش باشد آو ا وا

تهدیدات ناشنننی از حوادث طبنیی اازایش یااته اسننن  اما 

باشننند و در طبنی  در حال تطبنق اود با ای  تغننرات می

با ای  تغن نرات بنشنننتر شنننود از درجه چه تطابق طبنی  

 تهدیدات حوادث طنبیی کاسته اوادد شد.

 

ناشنننی از حوادث  مددای  نا ثار و پ کادش آ در جه  

دایی دمروو سنننسننتم زیرسنناا  طبنیی، ایجاد سنننسننتم

رودای نفوذپذیر که موجب در شنننهردا، احداث پناده 19سنننبز

شود و یا پش  دای آب زیرزمننی میانتقال آب باراو به سفره

دای ناشنننی از تواند در کادش زیاودای سنننبزی که میبام

رو، در ر باشنند، بسنننار اثر ذارند. از ای طوااو و سنننل اثر ذا

شهردا مانند شرک  :برای  سی،  شنگت  دی  دای بزرگ وا

سننااتمانی ملزم به رعای  اسننتاندارددای سننااتماو سننبز 

ستند. ساا  20د سبز حتی میایجاد زیر تواند پنامددای دای 

                                                           
18 Future flood losses in major coastal cities, December 

2012. Available at: 

http://www.nature.com/nclimate/journal/v3/n9/full/ncl

imate1979.html cites on the World Bank website 

19 Green infrastructure 

20 DC.gov: https://doee.dc.gov/service/stormwater-

retention-credit-trading-eligibility-requirements 

از تغننرات اقلنمی را میکوس  رداند. بر اسنناس یک ناشننی 

شبنه سقفمطالیه  ستم  سن شده در تورنتو ایجاد  دای سازی 

تواند به کادش پوشنده از  ناه )سقف سبز( در سطح شهر می

  21درجه سلسنوس منجر شود. 2تا  1دمای دوا بن  

بر اساس جدول زیر، منانگن  امتناز شهردا در شااص 

باشنند و شننهر تهراو از نظر ای  می 78.2امنن  زیرسننااتی 

 60ام از مناو 48امتناز در جایگاه  63.95شننااص با کسننب 

 کشور مورد بررسی قرار  راته اس .

 

 10شهر برتر و  10. امنیت زیرساختی در  3جدول 

 شهری که در قعر جدول قرار دارند و شهر تهران

 لحا  به شهرها بهترین

 زیرساختی امنیت شاخص

 شاخص لحا  به شهرها بدترین

 زیرساختی امنیت

 امتیاز شهر رتبه
 امتیاز شهر رتبه

 63.95 تهران 48

 59.12 بمبئی 51 97.05 سنگاپور 1

 58.49 ددلی 52 96.76 مادرید 2

 58.42 کاراکاس 53 96.59 بارسلونا 3

 56.88 ریاد 54 96.18 استکهلم 4

 55.06 ژودانسبورگ 55 96.13 ولننگتوو 5

 52.89 ماننال 56 96.05 آمستردام 6

دنگ  7

 کنگ

 52.03 کوئنتو 57 96.04

 48.58 یاو  او 58 96.03 ملبورو 8

 40.11 کراچی 59 95.73 سندنی 9

 38.42 داکا 60 95.17 زوری  10

 78.2 میانیگن جهانی
Source: Safe Cities Index 2017, a report from The 

Economist Intelligence Unit 
 

جرم و جنای ،  :ناظر بر مماطراتی مانند 22مولفه امنن  اردی

س  که  ساا  ا ساو  شون  و دیگر تهدیدات ان بزدکاری، ا

ددد. ورودی ای  مولفه شننهرونداو را در میرض اطر قرار می

یداد ننرودای پلنس یک شنننهر، منزاو اسنننتمدام ننروی  ت

21 Performance of Green Roof Systems, National 

Research Council, Canada, Report No. NRCC-47705, 

Toronto, Canada, 2005. Available at: http://nparc.cisti-

icist.nrc-cnrc.gc.ca/eng/view/object/?id=a3f06fba-

bf23-4b72-a2e9-881eafda6613 
22 Personal security 



 1397 تابستان؛ 2ی ؛ شماره1ی ؛ دورهشهر ایمنپژوهشی -علمی نشریه
 

 دای پنشنننگنری از وقوع جرم و جنای  وپلنس، تیداد برنامه

شنوع  شتمل بر منزاو  سی و اروجی آو م سنا منزاو ثبات 

دای آمنز کوچک، تهدیدات ناشننی از ناآرامیجرایم اشننون 

 باشد.دای نظامی و تروریسم میمدنی، در نری

تأثنر ذار در  دای  ااکتور ن  اردی یکی دیگر از  امن

ی  میناس  که اباشد. امنن  اردی بهایمنی شهر میشااص 

ب جانی الزم واسنننطه هیک ارد  ند ی در شنننهر از امنن   ز

م  ددد که آسنا مأدای اانر نشاو میبراوردار باشد.  زارش

شهر برتر  10شهر از  5ه شهردای ام  در جهاو اس . چرا ک

سنگاپور، انامجهاو )به کنگ(  وزاکا، توکنو، تایپه و دنگدای 

وامل عاند. یکی از به لحاظ ایمنی اردی در ای  قاره واقع شده

 موثر در ای  امر، اردنگ حاکم بر ای  شهردای آسنایی اس 

ور طهکه موجب شده تا ایمنی اردی تا حد زیادی باال باشد. ب

سال  شهرونداو در یک  سه چهارم مبلغی که  نمونه، در ژاپ  

صاحباو آو م می ش  کنند از طریق پلنس توکنو به  دا بر 

 (. 22: 2017روزان ، ) شودداده می

ن از دیگر عو یال ن  اردی، منزاو ا مل اثر ذار بر امن دای ا

مجرمانه و بزدکارانه اسننن  که بر کنفن  ای  شنننااص اثر 

دای تروریسننتی ننز در کادش عالوه ایالن همسننتقنم دارد. ب

باشد. در مقام مقایسه بن  امنن  اردی در شهردا اثر ذار می

دای بزدکارانه و حمالت تروریسنننتی، اثرات تمریبی ایالن 

ددد که مرگ و منر ناشنننی از اقدامات طالعات نشننناو میا

دای تروریسننتی بسنننار کمتر از مرگ و منر ناشننی از ایالن 

ای که در سننال  ونههمجرمانه در سننطح شننهر بوده اسنن . ب

اوت بر اثر حمالت تروریسنننتی در سنننطح  30.000، 2015

شی از جرم و جنای  بنش  س  اما مرگ نا شده ا جهاو ثب  

نه و باشننند. مورد می 440.000از  مات مجرما قدا نابرای ، ا ب

بزدکارانه بنش از حمالت تروریسننتی امنن  اردی را کادش 

 23داده اس .

ستند  شهردایی د شااص،  شهر برتر جهاو در ای   ده 

که از درآمد باال یا کمی بنش از حد متوسننط براوردارند. اما 

عنواو یک دمرناو مسئله اشون  قشر جواو به با ای  وجود

                                                           
23 Brookings, “Securing global cities: Best practices, 

innovations, and the path ahead”, March 16. Available 

at: https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2017/03/fp_201703_securing_global_

cities.pdf 
24 youth at risk 

میضننل جدی مطرح اسنن . بانک جهانی  رودی را با عنواو 

ناو در میرض اطر» که آو« 24جوا دا تیریف کرده اسنننن  

ند. ای  هب کاری را دار به چراه بزد ن  ورود  قابل بالقوه  طور 

نابرابری، اقر، طرد  که در میرض  ند  ااراد کسنننانی دسنننت

ستند که به  ستید آو د اجتماعی و محرومن  قرار دارند و م

در یک  25بزه و مصنننرف مواد ممدر  رایش یابند. اشنننون ،

شننی، جرم هنگاه کلی ب نظر می رسد که با اازایش نرخ شهرن

باید و اشون  ننز در حال اازایش اس  و مدیراو شهری می

با اتکا به رویکرد سننننسنننتمی مقوله امنن  اردی و دالیل 

ند  به .(2017، 26)آلواردوکادش آو را مورد بررسنننی قرار دد

ددد که ااص امنن  اردی، جدول زیر نشننناو میلحاظ شننن

ام جای  راته 52امتناز در رتبه  59.18شهر  تهراو با کسب 

 اس .

شهری که در قعر  10شهر برتر و  10. امنیت فردی در 4جدول

 جدول قرار دارند

 لحا  به شهرها بهترین

 فردی امنیت شاخص

 شاخص لحا  به شهرها بدترین

 فردی امنیت

 امتیاز شهر رتبه امتیاز شهر رتبه

سنگاپ 1

 ور

94.9

4 

59.2 جاکارتا 51

4 

ولننگ  2

 وو

92.2

8 

59.1 تهراو 52

8 

91.5 اوزاکا 3

9 

58.0 مسکو 53

0 

91.5 توکنو 4

7 

ژوداسنب 54

 ورگ

57.65 

91.5 تورنتو 5

2 

 55.66 بو وتا 55

90.0 تایپه 6

2 

55.4 کوئنتو 56

1 

دنگ  7

 کنگ

89.7

5 

52.4 یانگاو 57

3 

25 Supporting Youth at Risk A Policy Toolkit for Middle 

Income Countries, World Bank, 2008. Available at: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/51478146

8175152614/pdf/437050WP0ENGLI1YouthAtRisk01

PUBLIC1.pdf 
26 Alvarado 
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88.5 ملبورو 8

2 

دو چی  58

مننه 

 سنتی

50.5

3 

استک 9

 دلم

87.9

3 

 47.36 کاراکاس 59

آمسترد 10

 ام

87.4

2 

 60 کراچی 60

 74.4 مناننگ  جهانی
Source: Safe Cities Index 2017, a report from The 

Economist Intelligence Unit 

 گیریبندی و نتیجهجمع -5
 یشهر زاوری¬موجود، کارشناساو و برنامه یبر اساس رونددا

درصد  75از  شنب 2050که تا سال  کنندیبرآورد م  نچن

 شناوادند کرد و ب یزند  یجهاو در مناطق شهر  نجمی

در حال  یدر کشوردا یشهر  نجمی شیاازا  یدرصد ا 90از 

 زهاندا ااته،یتوسیه یتوسیه رخ اوادد ااتاد. اما در کشوردا

 یبرا یکیزنمحدوده ا ینکرده و حت رنناغلب شهردا تغ

با  ااتهیتوسیه یعالوه شهرداه. باا یشهردا کادش اوادد 

 و کادش رشد آو مواجه اوادند بود.   نس  جمی شیاازا

 یامر یشهر  نامن یارتقا ،یرو به رشد کنون یشهردا در

در جه   یشهر راویکه مد یاس . در حال رناپذی¬اجتناب

توجه داشته باشند که  دیبا کنند،یشهر تالش م یمنیا یارتقا

  نامن ،یتالنجید  نامن یینیشهر  یمنیعوامل چهار انه ا

 لطور متقابهاود ب یارد  نو امن یرسااتیز  نسالم ، امن

 تواندیم یبریطور نمونه، حمالت ساهاثر ذارند. ب گریکدیبر 

انتقال برز و عرضه آب را با مشکل مواجه سازد  دای¬ستمنس

 تواندیم دددیرخ م یتالنجید  نکه در امن یمشکالت ایو 

  دمرنن. ددد قرار الشیاعتح  زنرا ن یرسااتیز  نامن

اود  وبهشهر به ن یِکیزنا دایرساا یو مقاوم  ز  نفنک

 ایاثر ذار باشد و  یتنفس داییمارنب وعنبر ش تواند¬یم

حرج و  زاونبر م تواندیحمل و نقل م یدارساا یز  نفنک

 رناس ، تأث یارد  نااراد که در واقع دماو امن رنمرگ و م

  ذارد.

متشکل از چهار جزء  یشهر امر یمنیمقوله ا  یبنابرا

 یادیز ید نارکاو ارتباط و در دم تن  یبلکه ا س نممتلف ن

 کپارچهیطور هب دباییم یزریداشته و در امر برنامه گریکدیبا 

  یا ی. اما اجرارندنمورد توجه قرار   یستمنو با نگاه س

شهردا با  ودشوار اس . چرا که مسئوال ارندر عمل بس کردیرو

ممتلف  داینهی ز  نممتلف  اه ناچارند که ب یمال دایتواو

شهرونداو،  یحفظ سالمت ،یکیزنا یدارساا یز  نتأم اونم

 کی یتنها بر رو یارد  نامن یو ارتقا یتالنجید  نامن جادیا

 راویمد دای یرو، اولو یکنند. از ا  ذاریهیسرما نهی ز

طور همتفاوت اس . ب گرید یمنطقه به منطقه کیاز  یشهر

 یدارساا یز  ندر حوزه امن شترنب  ذاریهینمونه، ا ر سرما

در حال  یدر شهردا ارتباطی اطوط و داجاده :مانند یکیزنا

 یکایواقع در آمر یدر شهردا باشد،ینمس  م  یتوسیه اولو

نرخ  لندلبه یارد  نامن یتمرکز مسئوالو بر ارتقا  نالت

 .اس   یجرم و جنا یباال

  یبر ا یشهر زاوریوجود کارشناساو و برنامه  یبا ا اما

سرع   ،یننشهرنش  نجمی یواسطه رشد باالهباورند، ب

 راتنناز تغ یمماطرات ناش ،یمهاجرت به مناطق شهر ندهیآاز

 یشهر یدارساا یاشار مضاعف وارد بر ز ،ییآب و دوا

 راویوجود آورده اس  که مسئوالو و مدهرا ب یطیشرا یدمگ

نسب  به مقوله  کپارچهیجامع و  کردیاز اتماذ رو رینا ز یشهر

  یا دستند. در دایکمبوددا و کاست یرغم تمامهشهر ب یمنیا

 ییکارا یدر ارتقا تواندیم یموثرور طهب یتکنولوژ او،نم

مجرمانه در  یدا نایال ییشناسا ایو  یشهر یدارساا یز

 دایستمنبا استفاده از س  نسطح شهر اثر ذار باشد. دمرن

به  توانندیاز شهرونداو اود م کیقدرتمند در  اازارینرم

و کنترل و  شهری جرائم کادش در کارکمک یعنواو بازو

 راویبا مد س یز طنآب، دوا و مح دایینظارت بر آلود 

 . ندینما یدمکار یشهر

میتقدند، امروزه  یاساس کارشناساو شهر  ندم بر

شهردا و  راویشهردا تنها مسئله مد  نو امن یمنیمقوله ا

-هشدو شهردا ب یسو با جهانکیبلکه از  س نشهرونداو ن

-جهاو شیداناطالعات و ارتباطات و پ یاناور شرا نواسطه پ

از ساکناو کره  ایبمش عمده س یز گرید یشهردا و از سو

 یشهردا امر یمنیو ا  نامن  نتأم ،یشهر ناطقدر م یااک

 وستهندم پبه ستمنس کی. چرا که در شودیقلمداد م یجهان

-یمتصل م گریکدیبه  شترنکه شهردا در چه ب ایدهنرنو پ

 شیاازا گریکدیدا بر اس  که اثرات متقابل آو یهیبد  ردند،

و مرتبط با  کنستماتنس یکردیوجود رو  ی. بنابراابدییم

در  س یز طنو مح یمنیممتلف دمروو بهداش ، ا ملعوا
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-به کردیرو  ی. اشودیبرشمرده م یضرور یامر دایزریبرنامه

از در ونه مدااله  یدنبال حداقل ساات  اثرات نامطلوب ناش

 کیامر مستلزم وجود   یکه تحقق ا باشدیدر عرصه اجتماع م

 اس . کپارچهی  یشهر  یریمد ستمنس

شده اس  که  یطراح یاساس، در ادامه نمودار  یا بر

و  یمنیشااص ا یدر جه  ارتقا یمجموعه اقدامات ضرور

  نسالم ، امن  نرا در چهار حوزه امنشهر تهراو   نامن

دهینشاو م یارد  نو امن یرسااتیز  نامن ،یجتالید

 داسازی آوکنفن  واجددای مسکونی و مقاومارتقای  -

  نری اضادای پرازدحامعدم شکل -

 کادش آلود ی صوتی و آلود ی دوا -

 دای محنطی و جلو نری از انباش  زباله و مواد زایدکادش آلود ی -

 پردنز از ایجاد آلود ی رنگ در اضای شهری -

دای حفظ تنظنم سنننناسننن  -

 حریم اصوصی

ز اازایش آ ادی شنننهرونداو ا -

 تهدیدات دیجنتالی

کاری بمش  - اازایش منزاو دم

اصنننوصنننی و عمومی جه  

 ارتقای امنن  دیجنتالی

کار هارتقای سننطح تکنولوژی ب -

  راته شده

 های تخصصی امنیت سایبریتیم -

ایمنی و 
امنن  
شهر تهراو

امنن  
سالم 

امنن  
دیجنتالی

امنن  
اردی

امنن  
زیرسااتی

اازایش نفوذپذیری در سطح  -

 شهر

ای ایجاد اضادای زنجنره -

 برای حمل و نقل عمومی

در  اازایش اضادای عمومی -

 شهر

سهول  حضور شهرونداو در  -

 محنط 

ایجاد اضای توقف و تیامل  -

 اجتماعی

 دید میرض در و شفاانّ  -

 عمومی اضادای  رات  قرار

دای ام  و قابل ایجاد اناباو -

 نظارت

استفاده از دیواردای واسط  -

 شفاف در اضای شهر

ایجاد لبه مشمص مناو  -

 سطح سواره و پناده

بننی اضای مکا برای پنش -

 پناده عابر

نفوذپذیری و کادش طول  -

 دای شهریبلوک

استفاده از اضادای بایر و  -

 محصور شهر

دای ایجاد و اازایش کاربری -

 ساعته24

ایجاد تجانس و دمگنی الزم  -

 دامناو کاربری

تنوع در کاربریها جه  ایجاد  -

 نشاط و سرزند ی

ایجاد شننرایط کالبدی مطلوب جه  مشننادده شننفاف و بدوو  -

 کوروجود نقطه 

 نورپردازی مناسب -

ز  ناداو، نماددا و پالکارددا نفوذپذیری بصنننری) اسنننتفاده ا -

   نکند(وی که اضادای شهری را غنرقابل روینحبه

 دادا و اروجیاازایش قابلن  کنترل ورودی -

 دااع شهریحذف اضادای بی -

شتناز - شهرونداو ایجاد ا  و تملفات با براورد و  زارش به در 

 جرایم

 )عمومی نظارت( شوند دیده و ببننند باید شهرونداو -

 شهری مناطق در پناده عابراو حضور از سازنده و مؤثر استفاده -

 جرایم وقوع احتمال کادش برای

 دای تفریحی و سر رمیبرپایی نمایشگاه -

نظارت غنررسننمی بر اضننا از طریق ایجاد ایسننتگاه تاکسننی و  -

 اتوبوس در ورودی و مراکز محالت
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 پیوست  -7

 1پیوست شماره 
 واحد زیرشاخص ورودی/خروجی مولفه

امنیت 

 دیجیتالی

 

 ورودی دا

 = سناستهای قوی( 5) 5-1 سناستهای حفظ حریم اصوصی

 = بنشتری  سطح آ ادی(3) 3-0 آ ادی شهرونداو از تهدیدات دیجنتالی

 = باالتری  سطح دمکاری(2) 2-0 منزاو دمکاری بمش اصوصی و عمومی

 = باالتری  سطح(100)100-0 سطح تکنولوژی بکار  راته شده

 تمصصی امنن  سایبریدای تنم

 = دنچ تنم0

 = تنم در سطح ملی1

 = تنم در سطح ملی و شهر2

 اروجی

 درصد منزاو سرق  دویتی ااراد

 = بنشتری (5)5-1 تیداد کامپنوتردای آلوده

 درصد منزاو دسترسی به اینترن 

 امنیت سالمت

 ورودی دا

 = بهتری (100) 100-0 سناستهای زیس  محنطی

 = بهتری (100) 100-0 به ادمات مراقب  و سالم دسترسی 

 - تیداد تم  اواب به ازای در دزار نفر

 - تیداد پزشک در در دزار نفر

 = بهتری (100) 100-0 دسترسی به غذای با کنفن  و سالم

 بهتری ( -5) 5-1 کنفن  ادمات سالم 

 اروجی

 PM2.5 levels کنفن  دوا

 = بهتری (100) 100-0 کنفن  آب

 سال امند به زند ی

 نوزاد 1000تیداد مرگ به ازای در  مرگ و منر نوزاداو

 نفر 1000تیداد مرگ در در  نرخ اوت بر اثر سرطاو

تیداد حمالت که در آو از سالح شنمنایی، بنولوژیکی و 

 رادیواکنتوی استفاده شده
 متوسط حمالت ساالنه در ده سال  ذشته

امنیت 

 زیرساختی

 ورودی دا

 = بهتری (10)10-0 ایمنی حمل و نقل

 = بهتری (5)5-0 امنن  و راحتی عابر پناده

 = بهتری (5)5-1 ایکنفن  زیرساا  جاده

 = بهتری (5)5-1 کنفن  زیرساا  برز

 =بهتری (5)5-1 مدیری  بحراو

 اروجی دا

 درصد مرگ بر اثر بالیای طبنیی

 درصد ناشی از تصاداات رانند یاراوانی اوت 

 درصد سهم اسکاو غنررسمی

 تیداد حمالت بر روی تسهنالت و زیرسااتهای شهری
سال  10متوسط حمالت ساالنه نسب  به 

 اانر

 امنیت فردی

 
 ورودی دا

 = طرح استمدام(1= دنچ و 0)1-0 برنامه استمدام ننروی پلنس

 = بله(1و = انر 0)1-0 انجام  ش  زنی در جامیه

 = بله(1= انر و 0)1-0 وقوع جرایم انابانی



 
 ها و راهکارها(های جهانی)چالشبررسی و تحلیل وضعیت و جایگاه ایمنی و امنیت شهر تهران از منظر شاخص

 

12 

 

استفاده از تکننکهای ددای  داده برای کنترل جرم و 

 جنای 
 = بله(1= انر و 0)0-1

 = بله(1= انر و 0)1-0 اقدامات امننتی اصوصی

 = اعمال قوانن  سم (10) 10-0 قوانن  مربوط به داشت  اسلحه

 = بدوو ریسک(0)100-0 پایداری سناسی

 اروجی

 = شنوع زیاد(5)5-1 شنوع جرایم کوچک

 = شنوع زیاد(5)5-1 شنوع جرایم اشون  آمنز

 )نرخ باال(4-0 جرایم سازماو یااته

 = بسنار شفاف(100) 100-0 سطح اساد

 درصد مصرف کنند او به کل جمین  منزاو استفاده از مواد ممدر

 تروریستیاراوانی حمالت 
سال  10متوسط حمالت ساالنه در 

  ذشته

 شدت حمالت تروریستی
منانگن  تیداد مصدوماو و کشته شد او 

 حمالت تروریستی

 نفر 100.000زناو قربانی قتل در در  امنن  جنسنتی

 = احساس امنن  باال(100)100-0 احساس ایمنی

 تهدیدات تروریستی
 = غنرقابل تحمل0)0-4

 قابل پذیرش(= 4

 دای مدنیتهدیدات ناآرامی
 = غنرقابل تحمل0)0-4

 = قابل پذیرش(4
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