
  

  2 جرم از پيشگيري صفحه دهم هفته موضوع

  محيطي طراحي رهگذر از پيشگيري تدابير و ها رهيافت

  رضواني محمد آقاي: دهنده ارائه

  

  , رضواني محمد

 در شده چاپ  مقاله از برگرفته امشب خودم،بحث بزرگواران خدمت فراوان درود و سالم با
  باشد مي بنده كارشناسي  دوره در جرم از پيشگيري ترويجي علمي مجله

  باشد مفيد اميدوارم



 عنوان به كاربردي تجربي جنايي علوم از اي شاخه توان مي را پيشگيري شناسي جرم
 تاريخي خاستگاه برد، نام كيفري عدالت دستگاه سركوبگر غير دراقدامات مهم دستاوردي

 از اي مجموعه يكوفري انر كه گاه آن علمي شناسي جرم آثار نخستين در پيشگيري مفهوم
 نيز ملي قلمرو در است مشاهده قابل كرد ارائه پيشگيري از اي برنامه در را كيفر هاي جايگزين
 را قضائيه قوه مهم وظايف از يكي اساسي قانون 156 اصل 5 بند در حقوقي كشنگران
 و امروزي جوامع در شهرنشيني اهميت به توجه با اند نموده مقرر جرم وقوع از پيشگيري

 عملكرد تواند مي مناطق اين در جرايم از پيشگري به توسل مناطق اين در بزهكاري تمركز
 37/68 به علمي هاي داده روايت به ايران در شهرنشيني حقيقت اينكه چه باشد داشته بهتري
 متقابل تاثير و رابطه باشد، مي اهميت داراي ميان اين در آنچه بنابراين. است رسيده درصد
 ومطالعه جرم فضاي تحليل امكان كه است ناهنجار و منفي اجتماعي بررفتارهاي محيط

 به توجه با زندگي در فرد هر اينكه چه كند، مي فراهم جغرافيايي فضاي در را ها ناهنجاري
 قرار وي مكان و زماني قالب در كه است كساني با تعامل در خود علمي گستره و آگاهي سطح
 هاي كنش موارد اي پاره در و پذيرفته تاثير پيرامون فضاي از است بديهي سبب اين به. دارند

 معماري قدرت اند گفته همچنانكه دهند، صورت بزه يا و انحراف قالب در را خويش اجتماعي
 اجتماعي هنجارهاي به دادن شكل مقام در حقوق. شود گرفته كم نبايددست هنجارها بيان در

 در آگاه ناخود طور به تواند مي معماري است، آمد ناكار موارد از بسياري در و نبوده كاملي ابزار
 تحليلي چنين مبناي بر. سازد دور هم از يا نزديك هم به را مردم گذاشته تاثير مردم زندگي
 از اجتماع و انسان متقابل تاثيرات پايه بر را جنايي شناسي بوم نظريه شيكاگو مكتب هاي

 سطح ارتقاء اساس اين بر.كند مي مطرح نوزدهم قرن اوايل در سازي شهري و معماري مناظر
 طريق از جرم از پيشگيري مفهوم ي باره در شهري طراحان و منازل،معماران صاحبان آگاهي
 و شهري توسعه امنيت افزايش دنبال به اصل اين.  باشد مي اهميت حائز محيطي طراحي
  .باشد مي خيز جرم هاي فرصت كاهش

  )محيطي پيشگيري(محيطي طراحي رهگذر از جرم از پيشگيري



 بر اثرگذاري بر كه انديشه اين رهگذران از دفاع قابل فضاهاي گسترش و ايجاد از است عبارت  
 اساسي اصول.كرد تصرف و دخل فيزيكي محيط در توان مي جرم كاهش منظور به رفتار

 مانند را هدفمندي هاي كوشش)CPTED(محيطي طراحي طريق از جرم وقوع از پيشگيري
 همچنين و گيرد مي بر در ويژه هاي محيط نظارت و ها ساختمان هاي محيط كنترل راههاي
 طريق از مردم وكار زندگي هاي محيط در امنيت احساس افزايش و محيطي تقويت شامل
 فليسنر(شود كنند،مي مي تاكيد محيط رسمي غير بركنترل كه هايي فعاليت انجام

  ).1383،82وهمكاران،

  )CPTED(محيطي پيشگيري سيرتاريخي

.  سي پرفسور 1971 سال در بار نخستين را "محيطي رهگذر از جرم از پيشگيري" اصطالح   
 گيري پيش. برد كار به نام همان به خود كتاب در آمريكايي، شناس جرم ، جِعفري ري

 از برخاسته هاي فرصت پيامد اي اندازه تا جرم كه است مبتني ساده مفهوم اين بر محيطي
 جرم ارتكاب كاستن منظور به فيزيكي محيط دگرگوني ، است چنين كه اكنون. است محيط

 رونالد ؛ نيومن واسكار جاكوبز جين هاي كتاب بنيادي كانون اصل اين. شود پذير امكان بايد
 ريچارد پونيز؛ بري و كرو.تي تيموتي ؛ برانتنيگهام پل و پاتريشيا ؛ هيو مي پاتريشيا و كالرك

 گيري پيش  به گرايش. دهد مي تشكيل را ديگران و پاسكو تيم وتدكيچن، اشنايدر. اچ
 پيش المللي بين انجمن در جمله از است، يافته تداوم كشورها از بسياري در امروزه محيطي
 انجمن و ؛ جرم از عاري طراحيِ اروپايي انجمن محيطي؛ طراحي رهگذر از جرم از گيري

 مهندسان، معماران، پليس، ماموران از ها انجمن اين.  جرم از عاري طراحي بريتانيايي
 محيطي ساز و ساخت به مند عالقه اندركاران دست ديگر و امنيتي متخصصان جرمشناسان،

 يك اجراي به اقدام پاسكو تيم دكتر نظر زير ساختماني تحقيقات موسسه. شوند مي تشكيل
 از شماري و موسسه اين. است كرده جرم از عاري محيطي طراحي درباره تحقيقي برنامه

  .كنند مي ايفا مفهوم اين گسترش در اي برجسته نقش زمينه اين در متخصص هاي دانشگاه

  محيطي طراحي طريق از جرم از پيشگيري نظريات



 ديدگاه طرح رغم علي است،جفري"طراحي رهگذر از امنيت"تدبير بنيان انديشه اين
  .كرد مطرح ذيل شرح به جرم از عاري طراحي براي اندكي خود،پيشنهادات

  جرم ارتكاب محيطي هاي فرصت كاهش

  

 منظور به وي.اند داده قرار توجه مورد را جنبه اين بيشتر كرو.تيم خصوص به جفري پيروان
 را روشني و موثر شهري،پيشنهادات مسكوني هاي محيط در جرم ارتكاب هاي فرصت كاهش

 و كرو توسط شده ارائه پيشنهادات.كرد ارائه معماران چنين هم و شهري وطراحان پليس به
 اين. يافت گسترش امريكا متحده اياالت سراسر در اموزشي و علمي متعدد جلسات در ديگران
 معروف)محيطي طراحي طريق از جرم پيشگيري(CPTEDيعني اختصارش نام به بعدها نظريه
  ).345،1387كالرك،(شد

  دفاع قابل فضاي

 كه است اين دربردارنده و داشته بيان دفاع قابل فضاي كتاب در اسكارنيومن را نظريه اين   
 به بايد كه افرادي آن تنها كه باشند محدود بايد منظور بدين نقطه يك دسترس در مكانهاي
 ركن چهار دفاع قابل فضاي چنين هم يابند حضور جا آن در. باشند مكاني در موجه دليلي
 محل مجاورت,ساختمان نماي,نظارت,قلمروداري:از عبارتند ها ركن اين دارد طراحي اصلي

  .دارند نقش دفاع قابل فضاي مفهوم در هم با يا تنهايي به تاسيسات و امكانات ديگر با سكونت

  

 در 1973 شهري مسكن فيزيكي شكل منفصل آمارهاي پايه بر را خود هاي نظريه نيومن اسكار
 در هاي خانه در مجرمان شده ثبت رويدادهاي و ساكنان از تصويري به جمله از( نيويورك

 تشريح)طبقه36بلند هاي بلوك تا طبقه2 رديف هم هاي خانه از,نيويورك مسكن اداره تملك
  :داشت پي در مهمي هاي يافته او مطالعه.كرد

  



 ساختمان در كه حالي در دهند مي رخ طبقه سه هاي ساختمان در جرم ميزان ترين پايين •
 بسيار  جرم ميزان مسكوني واحد 1000 از بيش داراي هاي شهرك و طبقه6 باالي هاي

  .باالست

 مقايسه در همگاني، مكانهاي دروني فضاي در ها جرم از بزرگي بخش بلند، ساختمانهاي در •
 ساختمانهاي اگرچه كه شد يادآور وي.دهند مي رخ,ارتفاع كم ساختمانهاي در مكانها همان با

 و امنيتي امكانات از كه ،)فرزندان نظر از(تعداد كم پردرآمد هاي خانواده براي توانند مي بلند
  .ندارند كارايي همگاني استفاده براي باشند، مندند،مفيد بهره سرايدار

  )محيطي پيشگيري دوم نسل( جرم از وضعي پيشگيري.2_2_3

 از گيري پيش چگونگي درباره را بسياري مطالعات بريتانيا كشور وزارت ،1970دهه ميانه از
 عملي توصيه از فراتر مطالعات اين از بسياري.است داده انجام جرم خاص هاي گونه

 بوده كاربردي و مديريت مسائل تلفيق منظور به محيط ساز و ساختار درباره)پراگماتيك(
 ميان به محيط ساخت با آن ارتباط و جرم ماهيت درباره را مهمي هاي پرسش مسئله اين.اند

 معين جرمهاي و مكان بر و كرده عمل خرد سطح در جرم از وضعي گيري پيش. است آورده
  .كند مي ايجاد كار بزه با پيوندي وضعي گيري پيش.است متمركز

 دسته جرم از عاري طراحي كتاب در هيو مي پاتريشيا و كالرك ران را وضعي پيشگيري اصول
  ).1980(كردند بندي

  :اند گيرنده پيش راهبرد هفت بردارنده در اصول اين

 و برگلري از پيشگيري منظور به تر محكم هاي پنجره و ها،درها قفل: جرم اماج تقويت •
  .وانداليسم برابر در تر مقاوم وسايل

 تلفن كيوسك;ماهانه نقدي پرداخت جاي به بانكي انتقال و نقل,نمونه براي: جرم آماج حذف •
  .رود مي بين از سادگي به شده ويران بسيار



 به نزديك زمين در شده پخش هاي سنگ برداشتن نمونه، براي: جرم ارتكاب وسايل حذف •
 مي دار چرخ هاي دان زباله.ها باغ نردبانهاي برداشتن يا ؛ اي شيشه عمومي ساختمان يك

 از توان نمي كه اند بزرگ چنان اغلب ها دان زباله اين.كنند كمك ديوار از رفتن باال به توانند
  .كرد محافظت ها آن

 با كاالهاي روي خانه پالك يا پستي كد ثبت نمونه، براي: كاران بزه براي سودآوري كاهش •
  .كار بزه سوي از ها آن تصرف ساختن دشوارتر براي ارزش

 در محله نگهبانان اكنون هم و خصوصي امنيت هاي شركت و پليس سوي از: رسمي نظارت •
  بريتانيا

 ساكنان يا پليس نه كه آسان تدبيري): رسمي نيمه نظارت( مستخدمان سوي از نظارت •
 دارد، وجود معيني آماج كه جايي در كه كند مي ايجاب را مستخدمي يا مامور بلكه محلي،
 يا مامور اين.نيست جرم عليه اقدام يا جرم از پيشگيري براي تنها كه مادام است، حاضر

  .باشند... و اتوبوس متصديان فروشگاه، پرسنل,آپارتمان يك دربان تواند مي مستخدم

 جوانان از بااليي صد در با هايي خانه ساختن از پرهيز مانند تدبيرهايي: محيطي مديريت •
 موجب كه بارها، بودن بسته هنگام همگاني نقل و محل تعطيلي و مجتمع؛ يك در ساكن

 از پيشگيري براي تدبيرهايي اند، كرده مست اندازه از بيش كه شود مي  افرادي سرگرداني
  .هستند...و دوچرخه و اتومبيل سرقت وانداليسم،

 چاپ(موفق موردي مطالعات جرم از وضعي پيشگيري ديگرش، كتاب در كالرك ران
 نظارت برگيرنده در شگردها اين. افزود فهرست اين به را فرصت كاهش شگردهاي ،)1997دوم

 بزهكار كه خطرهايي و اقدام افزايش منظور به تدبيرهايي و ساكنان و عابران رهگذر از طبيعي،
  .هستند جرم ارتكاب هاي بهانه حذف و شده بيني پيش پاداشهاي كاهش,كند مي تصور

  

 قلمرو از فراتر كه دربردارند را محيط و افراد مديريت و فضا كاربرد تدبيرها اين از بسياري
 را تدبيرهايي فهرست دارند،اين اهميت جرم مسائل   كل بررسي در ولي,اند طراحي و مهندسي



 پي در را نتيجه اين است ممكن و دهند كاهش را جرم از خاصي گونه كه كند مي بيني پيش
 يك ايجاد از تر پذيرفتني و ارزانتر آسانتر، مديريت رهگذر از مسائل اين حل كه باشند داشته
  )122،ص1390صفاري،( است دژگونه محيط

 پيشگيري نسل از را محيطي پيشگيري ابرندابادي، نجفي استاد ، استادم تعبير به چند هر
  .دانند مي مدار جامعه

  خدمتم در هست سوالي گرامي دوستان

  

  شاهلوجهان ح

  خير يا دارد تبعيت فيزيكي فضاي  از نيز مجازي فضاي خصوص در محيطي پيشگيري  آيا

  هستند محيطي پيشگيري به قايل نيز مجازي فضاي خصوص در اساتيد آيا

  

  , رضواني محمد

]In reply to جهان ح[  

 بعضي انگلستان مثل كشورهاي در گيرد، مي صورت طبيعي فضاي در فقط محيطي پيشگيري
 ساختمان ان روي و كنند مي بنا محيطي بيشگيري هاي داده به توجه با هايشان ساختمان از

  باشند مي ها ساختمان ساير از تر قيمت گران ها ساختمان ان و زنند مي جرمشناسي مهر

 به است پذير امكان مدار موقعيت يا وضعي پيشگيري بر ابتنا با مجازي فضاي در ديكر طرفي از
  يابد مي متبلور فناورانه پيشگيري بر دال ديگر عبارت

  بحث ادامه

  محيطي طراحي رهگذر از جرم رسيدگي پيشگيري هاي ديدگاه



 دهد مي تشكيل اموال عليه جرايم را ولز ساوث نيو پليس به شده گزارش جرايم %90 از بيش
 و جرم به ارتكا در عمل سرعت دليل به.  است داده رخ مسكوني مناطق در ميزان اين  16%.

 آمار. است اندك شده دستگير مجرمين تعداد ، جرم ارتكاب حين در آنها شناسايي كم امكان
 زيان و ضرر گيرد،گرچه مي بر در را جرايم اين كل از %60 تنها مسكوني مناطق از سرقت
 جرايم اين وقوع از كهنساالن ويژه به ، مردم ،اما است ناچيز ديدگان بزه براي جرايم اين بيشتر

  ) 3 ص ،  1387، كالنتري.(هراسند مي

  

 با و مسكوني هاي واحد طراحي نوعي اصالح با توان مي بزهكاري از پيشگيري ديدگاه مطابق
 اين.  نمود پيشگيري اموال عليه جرايم به ارتكا از آن همجوار مساكن وضعيت گرفتن نظر در

 در مشكالتي و مخالفاني و موافقان "محيطي طراحي طريق از جرم پيشگيري  " فرآيند
 به ذيل موارد در نظريات اين) نتايج( بندي جمع به فرجام در و دارد وجود نظريه اين خصوص

  . پرداخت خواهيم بحث

  محيطي طراحي رهگذر از جرم پيشگيري نگرش موافق نظرات. 3_1

  

 يك انجام براي كانادا سواره سلطنتي پليس در بزهكاري پيشگيري متخصص) 1982(  موفات-
  : داند مي ضروري را زير موارد بزهكاري پيشگيري جامع برنامه

  

 محيط طراحي به و بنشيند ريزي برنامه ميزهاي پشت نبايد پليس رسد مي نظر به آنكه با-
 زيرا بود، خواهد صرفه با و كارآمد بسيار امر اين مدت دراز در ولي بپردازد، جرم از عاري هاي
  داشت؛ خواهد نياز كمتري منابع به منطقه از حفاظت براي پليس صورت اين در

  



 هاي برنامه به نيازي و است دايمي محيطي طراحي رهگذر از بزهكاري پيشگيري تغييرات-
 تدافعي طراحي توان مي زمينه اين در. نيست زياد بودجه و انساني نيروهاي با همراه بر هزينه

 مديريتي هاي فعاليت و همسايگي نظارت برنامه چون هزينه كم هاي برنامه از استفاده با
  .نمود اجرا را مناسب

    محيطي طراحي رهگذر از جرم پيشگيري نگرش مخالف نظرات

 است، غيرو و بيكاري فقر، چون اجتماعي شرايط نتيجه جرم معتقدند كه كساني نظر به  
 اجتماعي خدمات براي مناسبي جايگزين رفتاري، بهبود هاي برنامه و كالبدي محيط اصالح

 براي اجتماعي مددكاري و مشاوره خدمات هاي برنامه كه چرا نيست، اصالحي و بازپروري
 بينند مي تدارك را روزانه نظارت برنامه الكل به اعتياد و عنف به تجاوز چون جرائمي با مقابله

 دارند اعتقاد برخي. شوند مي اشتغال هاي فرصت و پرورش و آموزش سطح ارتقا سبب و
 ديگر نواحي به را جرائم ارتكاب تنها محيطي طراحي طريق از بزهكاري پيشگيري ديدگاه
 در روي بر حفاظ و قفل نصب با مجرمانه اهداف به دستيابي كه زماني بنابراين. كند مي منتقل

 مراجعه هايي ساختمان به مجرمين گردد، مي دشوار دقيق هاي نظارت طريق از يا و پنجره و
 براي. دهند مي تغيير را خود ارتكابي جرم نوع يا باشد ضعيف امنيتي لحاظ از كه كنند مي

 افزايش ها اتوبوس از دزدي ميزان داد، افزايش را متروها بر نظارت نيويورك پليس وقتي مثال
 و نظريه بزهكاري، از پيشگيري" عنوان تحت ويلسون و گيسون كتاب در مسئله اين. يافت
  .است شده بيان) 1988( "عمل

  طراحي رهگذر از جرم پيشگيري ديدگاه اجراي مشكالت

  

 اين موفات. است همراه مشكالتي با محيطي طراحي رهگذر از جرم گيري پيش ديدگاه اجراي
  :است كرده بيان زير شرح به را مشالت

  



 زيبايي هاي جنبه حفظ و سو يك از سازها و ساخت و فضا و ايمني بين تعادل برقراري- 
 و شود مي رواني آرامش افزايش سبب زياد امنيت.دارد اهميت بسيار ديگر سوي از شناسي
 به نيز نگاهي نيم بايد حال عين در دهد، كاهش را مجرمانه فعاليت بايد محيطي طراحي اگرچه

  .باشد داشته وجود معماران مدنظر شناسي زيبايي استانداردهاي

  

 اختياري يا اجباري ايمني ي نامه نظام و ،استاندارد سازها و ساخت نگهداري نحوه زمينه در •
 از.كند نمي پيدا  تسري امنيتي مسائل به چشمي هم و چشم رقابت كه ندارد،چرا وجود خاص
 ساكنان است، نشده درك اي شايسته نحو به امنيتي ريزي برنامه در معماري مهم نقش طرفي

 در را امنيتي مسائل خود طراحي در تا كنند درخواست خود بناهاي معماران از اينكه جاي به
  .هستند ساز و ساخت پروانه دنبال به بگيرند، نظر

 زندگي كساني چه كنند مي طراحي كه ساختمانهايي در دانند نمي معماران كه آنجا از •
 سوي از.دهند شركت امنيتي ريزي برنامه فرآيند در را آنها توانند نمي بنابراين كرد، خواهند

 از پيشگيري معيارهاي از بيشتر زيباشناسانه هاي ايده به خود هاي طراحي در معماران ديگر
  .دارند توجه بزهكاري

 گشت برنامه زمينه در و داند مي ريزي برنامه فرآيند در مانعي را مردم مشاركت پليس •
  .دارد وجود مشكالتي است، بزهكاري از پيشگيري برنامه از بخشي خود كه شهروندان

 نبود زني، گشت هاي برنامه در شهروندان بعضي بين توافق نبود مشكالت اين جمله از •
 بين تفرقه و دستگي چند وجود يا و شب نيمه حساس هاي ساعت در زني گشت براي داوطلب

  )پيشين كالنتري،منبع. (است محل اهل

  محيطي طراحي طريق از جرم از پيشگيري ديدگاه  نتايج

 مشكالتي بروز سبب محيطي طراحي طريق از بزهكاري پيشگيري شد،ديدگاه بيان كه همانطور
 ، شهري ريزان برنامه ، گذاران سياست كه است اين مشكل مهمترين ، شود مي جامعه براي

 بزهكاري برابر در جامعه و خود از حفاظت براي ، ها خانه مالكين و ،معماران توسعه مسئوالن



 بزهكاري كاهش براي جامعه رويكرد سنتي طور به. گردند دار عهده را سنگيني مسئوليت بايد
 جرم وقوع از پس رويكرد دراين.  است قضايي دستگاه و پليس متوجه مجرمان دهي كيفر و

 به و شود مي او مجازات و بزهكار دستگيري و تعقيب صرف زيادي هاي هزينه و ،منابع
 عدم دليل به خويش از حفاظت به توجه عدم.  شود مي توجه كمتر بزهكاري پيشگيري
 بزه وقوع از پس بيمه هاي شركت يا دولت كه تصور اين با و حفاظتي هاي ابزار از استفاده
 پذيرش حال در جامعه. است يافته افزايش شوندبسيار مي متقبل را آن هاي هزينه از بسياري
 ، است افزايش حال در نيز بزهكاري ،ميزان ها مجازات افزايش وجود با چند هر ، است واقعيت

 مردم اين حقيقت دز. نيست بزهكاري اين با مقابله به قادر قضايي دستگاه كه اي گونه به
 توسعه بيشتربراي ماليات پرداخت با را بزهكاري ميزان افزايش هزينه ناخواسته كه هستند
 مخالف نظرات وجود با. پردازند مي بيمه حق افزايش و زندان احداث ، پليس هاي فعاليت
 آن زيان از بيشتر برنامه اين سود اما ، محيطي طراحي طريق از بزهكاري پيشگيري نگرش
  . است

  

 گيري زور و خرابكاري قطعي مان در محيطي طراحي طريق از بزهكاري پيشگيري فرآيند
 با مقابله مسئول نهادهاي فعاليت از بخشي و است نسبي حل راه ،يك فرآيند اين ،بلكه نيست

 اجتماعي هاي برنامه كه هنگامي تا. گيرد شكل سالم جامعه يك تا شود مي محسوب بزهكاري
 مي سبب محيطي طراحي طريق از بزهكاري پيشگيري ، شود جرم ارتكاب انگيزه كاهش سبب
  ) پيشين ،منبع كالنتري. ( باشند داشته تري امن هاي خيابان و خانه در جامعه افراد تا شود

  محيطي طراحي رهگذر از پيشگيري بر ناظر مالحظات.4

 تواند مي رهيافت اين صحيح اجراي محيطي،عدم پيشگيري از ناشي مزاياي كليه از نظر صرف
 رعايت اساس برهمين.گردد كيفري عدالت رسمي سيستم معايب از تر نامطلوب اثراتي به منجر

  .باشد مي تاكيد مورد محيطي پيشگيري اجراي تدبير،براي اين از مطلوب استفاده

  



  )جي.پي.پي(  مهندسي سياست راهنماي هاي يادداشت. 4_1

  

 مهندسي سياست راهنماي هاي يادداشت از شماري در چكيده طور به جرم از عاري طراحي
  :خورد مي چشم به زير شرح به بريتانيا دولت

  

 در الف پيوست. كند مي تنظيم را پايدار هاي منطقه اصول. كلي اصول و سياست:  1.جي.پي
 جديد منطقه طراحي بررسي در كه كند مي توصيه ، »طراحي مسائل به رسيدگي« با ارتباط
 در مندرج توصيه بايد طراحان و سازندگان ، مهندسي محلي مراجع ، شده ريزي برنامه طرح

  .بگيرند نظر در را جرم از عاري طراحي 94/5 بخشنامه

  

. ورزد مي تأكيد جديد منطقه اندازه و شكل نظر از محلي بستر اهميت بر. مسكن: 3.جي.پي
 كه ايمن هاي آرايش و ها طراحي دادن رواج منظور به بايد محلي مراجع كه كند مي پيشنهاد
 هايي سياست ، گيرند مي نظر در را اي منطقه ايمني و جرم از گيري پيش ، همگاني بهداشت

  .كنند مي اتخاذ

  

 را راهنمايي. اجتماعي و اقتصادي توسعه و محيط كيفيت. شهر از بيرون نواحي:  7.جي.پي
 زمينه در هايي سياست جمله از ، روستايي مناطق در زمين از برداري بهره مهندسي درباره
  .كند مي جديدارائه منطقه و مسكن

  

 را تاريخي محيط مساله زمينه در دولت هاي سياست تاريخي محيط و مهندسي:  15.جي.پي
  .كند مي تنظيم



 موجب توانند مي ريخت بي و باير مخروبه، هاي محيط كه كند مي اذعان بخشنامه اين
 را قابليت اين جرم از گيري پيش كه كرد ثابت شوندوهمچنين گمنامي و انزوا ترس، احساس

 اين.باشد مهندسي جواز هاي درخواست تعيين هنگام محلي مراجع براي مهمي مساله كه دارد
 براي.دارد بستگي تدابير از اي گسترده دسته به جرم از گيري پيش كه كند مي تاكيد بخشنامه

 به كه باشند تدابير از اي مجموعه بر مبتني بايد مسكوني هاي شهرك هاي عمل لبتكار, نمونه
 سامانه كه را مختلف كارگزارهاي و كنند توجه-جرم مسائل فقط نه -مسائل از اي دسته

 مهم توانند مي مهندسي در موثر ديگر تدابير با هماهنگ ولي است، يكي ها آن مهندسي
 به اي شده همتراز رويكرد بايد«كه كند مي تصريح بخشنامه ونيزاين.سازند درگير باشند،
 پيش ضرورت يا منطقه يك ديداري كيفيت دادن سازش براي كه باشد داشته وجود طراحي
 ابزاري تواند مي مهندسي سامانه,«بخشنامه اين پايه بر چنين هم. »كند تالش جرم از گيري
 ضد رفتار از گيري پيش به كه باشد اي شده- مديريت- خوب و جذاب هاي محيط ايجاد براي

  )1.ص(»كنند مي كمك اجتماعي

  

 رابط پليس ماموران ميان مهندسي درخواستهاي درباره مشورت و رايزني بخشنامه اين
  طرح به و كرده تثبيت را مهندسي محلي مراجع و) مدار گيري پيش طراحي مشاوران(معماري
  .كند مي اشاره نيز طراحي رهگذر از امنيت

 موارد اين جمله از ، جرم كاهش براي طراحي اصول از برخي دارنده بر در حاضر بخشنامه
  :است

  

 برخورد موجب تواند مي كه زمين از نامتجانس هاي برداري بهره از پرهيز: منظوره چند منطقه
  .شود اختالف و

  

  .بيافتد اتفاق طراحي فرآيند از پيش بايد طراحان و سازندگان ، مهندسي مراجع ميان مباحثه



  

  .شوند طراحي هايي آرايش بايد اموال و افراد به نسبت مجرمانه اعمال خطر كاهش منظور به

 باشد مي سارا مدل باشد مفيد مزبور راهبرد در تواند مي كه محور پليسي ي ها مدل از يكي
  كرد خواهيم تبيين را ان  ذيل شكل در كه باشد مي مختلف اصطالحات مخفف كه

  
 يعني ريسپانس تحليلي،ر بررسي يعني اناليز مخفف ،ا اجمالي بررسي يعني اسكن مخفف اس

  باشد مي براورد يا ارزيابي يعني اسسمينت ،ا پاسخگويي

  

  

  
  



  1998 نظمي بي و جرم قانون

 ولي. نداشت وجود بريتانيا در جرم از گيري پيش زمينه در قانوني حمايت هيچ ، 1998 سال تا
 با كه داشته مقرر ماده اين.كرد جبران را كاستي اين 1998 نظمي بي و جرم قانون 17 ماده
 به را آشكار پيام اين ماده اين. كرد مبارزه اي ريشه هاي علت به پرداختن با توان مي فقط جرم

 ماده اين. دهند نشان تسامح جامعه از ترس در زندگي به نسبت نبايد مناطق كه دارد همراه
 مسئله گرفتن نظر رد براي آن پليس همتايان و محلي مرجع هر عهده بر قانوني مسئوليتي

 در چه هر ضرورت به توجه با وظايف اجراي منظور به ": گذارد مي وظايفشان قلمرو در جرم
 منطقه آن در نظمي بي و جرم از معقولي طور به تواند مي كار ،اين دادن انجام داشنت توان

  " كند پيشگيري

  

 اندازه تا اي منطقه كنترل وظايف تنظيم در امنيت و جرم مسئله برابر در ،تعهد سان بدين
 مربوط مسائل برود انتظار كه نيست معنا بدين اين. داد قرار مهندسي مراجع عهده بر بسياري

 در مهندسي مراجع اين قضاوت از ، دارند قرار محلي مراجع اولويت در همواره كه امنيت به
  ) 47 ،ص 1998،. آر. تي. اي. دي. (شوند برخوردار مسائل ديگر برابر در امنيتي عوامل سنجش

  

 اين.  كرد پيدا تحقق) 1998 قانون تصويب( زمان همان در اي منطقه ايمني مشاركت
 مراجع.  دهند مي پيوند بهداشتي مراجع ،با تازگي به و محلي مراجع با را پليس ها مشاركت

 منظور به محيطي فيزيكي بهبود براي ، سان بدين و داشتند پا بر ايمني هاي صندوق محلي
  .است دسترس در پول جرم كاهش

  برآمد

 كه ميگردد مطرح شهري جوامع سطح در زيادي مشكالت جمعيت افزايش و شهرها گسترش با
 مي امروزي شهري جامع معظالت مهمترين از يكي تواند مي جرم وقوع ميان اين در



 با مجرم كه دهد مي رخ مكاني محدوده يك در اجتماعي هاي كژروي و جرايم بنابراين.باشد
  .كند مي مبادرت ان به كار ديگر جوانب گرفتن نظر در با ريزي طرح يك

  

 از برپيشگيري محيطي عوامل تاثيرگذاري خصوص در كه تحقيقات از بسياري نتايج سويي از
 و ديرين چالشي غنوان به محيطي عوامل مثبت و مستقيم نقش از حاكي گرفته انجام جرم

 از محيطي پيشگيري امروزه كه طوري باشد،به مي جرايم وقوع ميزان كاهش بر نوين رهيافتي
 است شده تبديل كشورها اغلب پيشگيرانه هاي وسياست و ها برنامه در اولويت يك به جرم

 متوليان بر رو اين است،از بوده بخش رضايت بسيار نيز ها سياست اين اجراي از حاصل ونتايج
 راستاي در خود هدف به نيل براي كه نيل براي كه است الزم انتظامي ونيروي دولت ويژه به

 محيط سازي ناامن طريق از ذهني و عيني امنيت ايجاد مهم بسيار مولفه به جرم از پيشگيري
  .باشند داشته كافي توجه جرم

 قبول مورد اميدوارم خدمتتم، در بود سوالي اگر رسيد، فرجام به مزبور بحث خودم بزرگواران
  .باشد شده واقع شما

  

S.A.Musavi,  

 اجرايي متاسفانه ايران ومعماري مهندسي نظام در محيطي طراحي.رضواني جناب سالم
 ضد ودربهاي بلند ديوارهاي  ولزوما حتما محيطي طراحي كه گفت نميشود البته.نميشود
  وضعي پيشگيري كه ميكند توصيه را اي سامانه محيطي طراحي نظر به ميكند توصيه را سرقت
  درسته؟ نظر اين.باشد ممكن عمال

  , رضواني محمد

]In reply to S.A.Musavi[ 



 پيشگيري كه كردم اشاره پيشين جلسه در من. است، همينطور بزرگوار،اري سيد بر درود
 نشدن،اين اجرايي خصوص در  موسوي اقاي باشد، مي وضعي پيشگيري دوم نسل محيطي

  شود حفظ ها جايگاه بايد باشد، مي نشرعلم فقط و فقط ما وظيفه نشود فراموش نكته

  

dibanejad ‐ mohsen 

]In reply to رضواني محمد[  

  .كرديم استفاده رضواني جناب

 غيره و ها پارك و ها بانك چراغ داشتن نگه روشن راستاي در دولت ساله چند اقدام حضرتعالي
  دانيد؟ مي محيطي پيشگيري قلمروي در حضرتعالي را، شب در

  

  , رضواني محمد

]In reply to dibanejad ‐ mohsen[ 

 پيشگيري دوم نسل محيطي پيشگيري كه باشيد داشته دقت را نكته اين است، همينطور اري
  باشد مي وضعي

  

  

  

 پايان 


