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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 »سند ارتقاء جایگاه و امنیت زنان در شهر«

 

 ما اَ ْکرمَ الن ِّساءَ ا ِّال َکریمٌ وَما َاها َنهُنَ ا ِّال لَئ ِّیمٌ

 کنند.دارند و جز فرومایگان، خوار نمیزنان را جز کریمان، گرامی نمی

 پیامبر اکرم )ص(

 مقدمه

 تثبیت صلح و امنیت ملی به مشارکت فعال و آگاهانه همه اعضای جامعه، از زنان و مردان، توأمان بستگی دارد.ایجاد و استمرار پیشرفت، رفاه و 

ای های کلیشهاز ارکان اساسی تسهیل مشارکت مثمر زنان در سطوح مختلف خانواده و اجتماع، ارتقاء جایگاه و امنیت زنان در جامعه و زدودن دیدگاه 

های اجتماعی، های زنان در عرصههای بالقوه زنان بوده و خانواده و جامعه را از توانمندیدیرباز مانع از تحقق پتانسیل آمیزی است که ازتبعیض

 خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و سیاسی محروم کرده است.

گذاران، مجریان و نیز آحاد شهروندان این جنس استنیل به هدف ارتقاء جایگاه و نیز امنیت زنان، همکاری و هماهنگی میان عامالن مختلف اعم از سی

گرایانه خود بر اساس شعار واالی »تهران شهری برای همه« و با های عملرو، مدیریت شهری تهران با تکیه بر دریافتکند. از اینمؤثر را ایجاب می

آموزش و مشارکت -گری، اتخاذ اقدامات مقتضی در حوزه ترویجیلگذاری، تسهاخالقی زیر، تصمیم قاطع خود برای سیاست-قانونی-تکیه بر مبانی دینی

های مردم نهاد را در مسیر تحقق هدف ارزشمند ارتقاء جایگاه و امنیت زنان پژوهشی و سازمان-با نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی، مراکز دانشگاهی

 دارد: در شهر اعالم می

 

مندی برابر از تمامی حقوق، تکالیف و جایگاه انسانی و شک، زنان همانند مردان شایسته بهرهقاکم«، بیباعنایت به کالم الهی »إن أکرمکم عنداهلل أت 

 شهروندی هستند. 

با استناد به مقدمه قانون اساسی که بر مسئولیت خطیر زنان در خانواده و ارزش و کرامت مادران، بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی  •

 زنان، رفع ستم و استیفای حقوق زنان و خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان تاکید دارد. 

بیست قانون اساسی که بر حمایت قانونی یکسان از زنان و مردان و برخورداری آنان از همه حقوق انسانی،  با توجه به مفاد اصل •

 سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید دارد. 

های مساعد برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی نظر به مفهوم اصل بیست و یکم قانون اساسی که ایجاد زمینه •

 شمارد.ن را از وظایف دولت اسالمی برمیآنا

های زنان در نظام انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران و قانون حقوق و مسئولیتبر مبنای تضمینات حقوقی مندرج در سند چشم •

در  ( که1٠1مجلس شورای اسالمی و برنامه پنج ساله ششم توسعه )به ویژه ماده 15/11/1385جمهوری اسالمی ایران مصوب 

راستای ارتقاء جایگاه زن در جامعه، مبنی بر تحقق استیفای حقوق قانونی زنان، اتخاذ اقدامات الزم برای توانمندسازی زنان و 

گیری کشور از سرمایه اجتماعی زنان در روند پیشبرد اهداف توسعه و اعمال رویکرد کند، بهرههای مقتضی را ایجاب میسازیزمینه

 اند.های اجرایی تدوین شدههای کلیه دستگاهها و طرحنای اصول اسالمی در سیاستها، برنامهعدالت جنسیتی بر مب
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که بر حق زنان بر مشارکت فعال و تاثیرگذار در سیاستگذاری، قانونگذاری،  11بر اساس منشور حقوق شهروندی، به ویژه ماده  •

سند مذکور که حق آزادی و امنیت شهروندان را به عنوان حقی  14و  13، 12مدیریت، اجرا و نظارت تاکید دارد؛ و با تکیه بر مفاد مواد 

 دارد.مصون از هر گونه تعرضی بیان می

با درک این واقعیت که امنیت دارای ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فردی، جمعی و فرهنگی بوده و امنیت زنان زیربنای  •

 ی واحد است.اامنیت خانواده و جامعه به عنوان مجموعه

های بالفعل و بالقوه زنان در ترویج و تثبیت صلح، مدارا، نفی خشونت و امنیت در جامعه و با درک این واقعیت که با اذعان به نقش •

 گیری مرتبط با مسائل و اولویتهای اداره شهرها حضور کمرنگی دارند؛ زنان غالبا در کلیه سطوح تصمیم

ضور پررنگ زنان در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی از طریق رفع موانع و خالءهایی که زنان را به سازی حبا تاکید بر ضرورت زمینه •

یابی و مشارکت مثمر در جامعه را از آنان سلب های شهری را برای حضور آنان به ناامنی کشانده و فرصت توانحاشیه رانده، محیط

 کرده است؛

های نقش سازنده شوراهای اسالمی در مسیر تحکیم جایگاه زنان و تثبیت امنیت در محیطبا تکیه بر کارکردها، تجربیات مثمر و  •

قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران )مصوب  71شهری برای آنان بر مبنای ماده 

های اجتماعی، کمبودها، نیازها و نارسایی که بر بررسی و شناخت 6و  5، 2مجلس شورای اسالمی(، به ویژه بندهای  1375/3/1

ها و تسهیل مشارکت عموم مردم در های کاربردی در این زمینهحلفرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی، ارائه راه

 های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی تاکید دارند. فعالیت

سازی که بر امن 8٠و  74، 73، 69(، به خصوص تبصره ماده 1398-14٠2نج ساله سوم توسعه شهر تهران )بر اساس مفاد برنامه پ •

فضاهای بی دفاع شهری و زمینه سازی مشارکت زنان بر مبنای تغییر رویکرد از »حاشیه اجتماعی« به »اثرگذار اجتماعی« با 

یده و در معرض آسیب، ارتقاء امنیت اجتماعی در فضاهای شهری و درسانی به شهروندان آسیبها و خدماتساختن زیرساختفراهم

ایجاد احساس امنیت در شهروندان به ویژه زنان، کودکان، توان یابان و سالمندان، افزایش سطح و کیفیت حضور اجتماعی و مشارکت 

قاء نقش زنان در مدیریت شهری تاکید های ارتساختن زمینهفعال زنان در شهر از طریق رفع هرگونه تبعیض، توانمندسازی و فراهم

 دارد.

با تاکید مضاعف بر نقش اساسی شورای اسالمی شهر و شهرداری در ترویج برابری و رفع تبعیض میان زنان و مردان در سطوح  •

هروندان گرایانه سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی که از مبانی تحقق حق شدهی به محیط حمایتمختلف اداره شهر، از جمله شکل

 بر برابری و مشارکت متوازن است. 

اجتماعی، اقتصادی و کالبدی  -های فرهنگیبا توجه به بروز اشکال مختلف خشونت، ناامنی و تبعیض علیه زنان که ریشه در کاستی •

 ان شده است.ها را در معرض آسیبهای جدی قرار داده و موجب کاهش احساس امنیت زنشهر دارد؛ در بسیاری موارد کیان خانواده

 

 تعاریف و مفاهیم تخصصی 

های مختلف منظور از واژه عام زن، هر فرد انسانی مونثی در هر وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سنی است که به تبع قرارگیری در وضعیت زن:

 شود.خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی ، علمی و فرهنگی، مصادیق گوناگونی را شامل می

های خاصی از زنان به شرح زیر تحت حمایت ویژه طبق مفاد سند حاضر قرار ف این منشور، عالوه بر شمول زن در معنای عام آن، گروهدر راستای اهدا

 دارند:

کردن گیری در مورد نحوه هزینههای خانوار یا تصمیمزنی است که مسئولیت تأمین تمام یا بخش عمده ای از هزینه زن سرپرست خانوار: 

ست خانوار را بر عهده دارد که شامل زنان بیوه، زنان مطلقه، زنان دارای همسر که به هر دلیل مسئولیت تامین معاش خانواده بر عهده آنان ادرآمدهای 

. )این اند)دالیلی نظیر اعتیاد، بیماری، زندانی بودن همسر، از کار افتادگی، مهاجرت، معلولیت و ...(، دختران مجردی که به سن تجرد قطعی رسیده

قانون برنامه ششم توسعه اقتباس شده  3٠تعریف از مرکز آمار ایران و همچنین، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منطبق با بند ت ماده 

 است(.
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می یا روانی، شود که به دلیل عواملی مانند کم توانی اقتصادی، بیکاری، مهاجرت، بیماری حاد جسبه وضعیت زنی اطالق می زن آسیب پذیر:

های مختلف ای شهر، در معرض آسیبهای زندگی، سالمندی، معلولیت، اعتیاد و سکونت در مناطق ناامن و حاشیهخانمانی، فقدان مهارتبیسوادی، بی

دولت، نهادهای  اجتماعی نظیر نقض حقوق انسانی، فقر، طرد اجتماعی، محرومیت از خدمات مراقبتی و درمانی قرار دارد و بدون دریافت کمک از

 ایرانی نخواهد بود.-های اصیل اسالمیعمومی و موسسات مردم نهاد، قادر به ادامه حیات باکرامت و منطبق با ارزش

سوادی، زنی است که به دالیل مختلفی مانند کم توانی اقتصادی، بیکاری، اعتیاد، بیماری حاد، مهاجرت، فقدان مهارتهای زندگی، بیزن آسیب دیده: 

از اشکال  ناآگاهی از حقوق تضمین شده برای زنان در قانون اساسی و دیگر قوانین حامی زنان و کیان خانواده، سالمندی و معلولیت، یک یا چند مصداق

استمرار حیات  ای، به تنهایی، قادر بهمختلف آسیب و خشونت را تجربه کرده است و به دلیل وضعیت شکننده و تبعات منفی ناشی از چنین تجربه

 باشد.باکرامت و رفع نیازهای اولیه انسانی خود نمی

شود که علیرغم داشتن سرپرست در معنای عرفی و قانونی آن، به دالیلی مانند سوءرفتار، اعتیاد و خشونت به زنی اطالق می زن بد سرپرست: 

های ین نیازهای اولیه خود و برخورداری از حیات باکرامت منطبق با ارزشهای روانی یا جسمی قرار داشته و قادر به تامسرپرست خود، در معرض آسیب

 ایرانی نیست.-اسالمی

شود که به دالیلی مانند سن، جنسیت، نژاد، خاستگاه قومی و اجتماعی، عوامل فرهنگی، ناتوانی به وضعیت زنی اطالق می زن در معرض خشونت:

ا چند مصداق از اشکال مختلف خشونت قرار دارد و به تنهایی قادر به دفاع از حیات باکرامت و ایفای اقتصادی، معلولیت و بیماری حاد، در معرض یک ی

 های شرعی نیست؛حقوق قانونی خود منطبق با آموزه

ختلف های مهای شغلی و توانمندیهای دولتی، عمومی و مردم نهاد، به کسب مهارتهای بخشزنی است که با تکیه بر مساعدت یاب:زن توان

شدن به عضوی سودمند برای های خدادادی خود با هدف تبدیلنظیر توان آموزشی، اقتصادی و فرهنگی پرداخته و در مسیر توانمندی و پرورش ظرفیت

ور حاضر، شایسته های زنان توان خواه نظیر زنان سرپرست خانوار، طبق اهداف منشخانواده و جامعه خود قرار دارد، این گروه از زنان همانند دیگر گروه

 دریافت مساعدت و همکاری نهادهای ذیربط هستند؛

شود که بخشی اساسی از محیط فیزیکی شهر بوده و با تسهیل ارتباطات، حمل ونقل و تعامالت به فضاهایی اطالق می فضاهای عمومی شهری: 

گیری انسجام و کنند. این فضاها، در شکل، به هم مرتبط میای واحداجتماعی در چارچوب فضاهای متنوع، نواحی مختلف شهر را به عنوان مجموعه

 شوند.هویت شهر و شهروندان آن نقشی عمده و غیرقابل انکار دارند و انوع مختلفی از فضاهای آبی، سبز، فرهنگی، اقتصادی و ... را شامل می

وب نهادهای دخیل در فرآیند مدیریت شهری و طراحی و سازی استاندارهای امنیت شهری مصفضایی است که در آن با پیاده فضای امن شهری:

ه بازطراحی فضاهای شهر، از وقوع جرم علیه شهروندان پیشگیری شده و میزان کنترل عوامل مخل امنیت شهری در فضاهای عمومی شهر افزایش یافت

 است. 

اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی، شهروندان، زیستن در شهری است که در آن با اتخاذ تدابیر قانونی، اجتماعی،  زیست امن شهری:

ی انسانی کرامت، اموال و متعلقات آنها مصون از تهدید و تعرض بوده و مدیریت شهری با اتخاذ چنین تدابیری، عوامل جرم زا و مخل امنیت و تهدیدها

 و طبیعی علیه شهروندان را پیش بینی و کنترل نمایند. 

حساس ناشی از آن در میان شهروندان اطالق دارد که با رهایی از عوامل ناامنی نظیر ترس، اضطراب، خطر، اجبار و به وضعیت و ا امنیت شهری:

 تهدید در فضاهای شهری مرتبط میشود. امنیت شهری اشکال مختلفی مانند امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی و امنیت زیست محیطی را

 گیرد.در برمی

انَ لِیَقومَ ای از عدالت اجتماعی است و در راستای تحقق آیه کریمه » قَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزشاخه عدالت جنسیتی:

ای آن در صورت اختالف قوانین شود و بر مبنها و حق انتخاب مبتنی بر موازین اسالمی  تفسیر میمندی از فرصتالنّاسُ بِالقِسطِ« ،به  برابری در بهره

 شمارد. حقوقی بین دو زن و مرد هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت را مردود می
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 اهداف

های مندرج در مقدمه، اهداف سند ارتقاء جایگاه و امنیت زنان در شهر را به شرح زیر اعالم های قانونی و بنیانمدیریت شهری تهران بر مبنای چارچوب

 دارد:می

 های اجتماعی و خانوادگیتقاء احساس امنیت و کرامت زنان در همه نقشار-1

 های شهروندیهای مساعدت به تحکیم مبانی خانواده در سایه آموزشایجاد زمینه - 2

ریق تالش در جهت ارتقاء افزایش سطح آگاهی عمومی شهروندان نسبت به حقوق زنان و خانواده و مصادیق خشونت و تعرض به آنان از ط -3

 های شهروندیآموزش

 های شهروندان در زمینه عدالت اجتماعی و توسعه عدالت جنسیتیارتقاء ظرفیت -4

 های مختلف خانوادگی و اجتماعی( در حدود اختیارات مدیریت شهریپیشگیری از بروز رفتارها و جرایم خشونت آمیز علیه زنان )در نقش -5

 دیده از خشونت در حدود اختیارات مدیریت شهریآسیبحمایت از بانوان در معرض آسیب و یا  -6

 رعایت عدالت جنسیتی در طراحی فضاهای شهری -7

ها و نیازهای جنسیتی، وضعیتی و سنی زنان و های حمل و نقل عمومی و خدمات شهری با توجه به ظرفیتبازطراحی خدمات ارائه شده در سیستم -8

 مادران

ابع شهری مرتبط با توانمندسازی زنان، توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار زنان به ویژه زنان سرپرست دهی باال در تخصیص مناولویت -9

 خانوار در حدود اختیارات مدیریت شهری

 ها علیه زنان از طریق از بین بردن ظرفیت بزه در اماکن شهریپیشگیری از برخی اعمال خشونت -1٠

 ی برای زنان آسیب پذیر، زنان خانه دار و زنان بدسرپرستدسترسی آسان به امکانات شهر - 11

 های فرهنگی زیست امن شهری برای همه شهروندانتوسعه و ترویج ارزش -12

حقوق شهروندی با مرجعیت فرهنگ  سازی جهت تکریم و صیانت از جایگاه، امنیت و کرامت زنان در شهر با رعایت موازین اجتماعی وفرهنگ -13

 اسالمی-ملی

های عمومی و خصوصی فعال در جهت حمایت زنان آسیب دیده و های مردم نهاد، ارگانپژوهشی، سازمان-هماهنگی و تعامل با مراکز دانشگاهی -14

 در معرض خشونت

مورد تاکید قرار  ذیلدر راستای هدف کالن ارتقاء جایگاه و امنیت زنان در شهر، مواد  

 گیردمی

ای و ساختاری در سطوح مختلف اداره شهر مشارکت سب و فراگیر شهری، به نحوی که زنان قادر باشند بدون موانع کلیشههای مناایجاد زمینه :۱ماده 

 گیری سهیم شوند.سازی و تصمیمداشته و در تصمیم

سازی قوانین و گیری و پیادهتصمیمشناسایی و رفع موانع و خالءهای موجود در مسیر تحقق عدالت، امنیت و رفع تبعیض برای زنان در روند  :۲ماده  

 مقررات مرتبط با توانمندسازی و تحقق حقوق آنان در حدود اختیارات مدیریت شهری تهران.

ریزی و مدیریت شهری با هدف کاهش موارد طرد زنان از سطوح مختلف مدیریت شهر و ارتقاء مشارکت آگاهانه و مثمر زنان در برنامه:۳ماده  

ای که از ارکان های مدیریت شهری در سطوح محلی و منطقهگیری و تصدی پستسازی، تصمیممتوازن زنان و مردان در تصمیم سازی مشارکتزمینه

 اصلی مردمساالری و استیفای  حق زنان بر شهر است.
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تقلیل کیفیت زندگی در شهرها،  های شهری؛ از جمله چالش توسعه ناپایدار و نامتوازن،اتخاذ رویکرد عدالت جنسیتی در حل همه چالش :۴ماده  

 پذیرترین قربانیان آن هستند.افزایش انزوا، نابرابری، فقر و تخریب محیط زیست که مانند همه بحرانهای پیشین، زنان، از نخستین و آسیب

 فعال؛  اتخاذ اقدامات الزم برای افزایش سطح دسترسی زنان به زیست امن شهری از طریق ترویج و آموزش شهروندی :۵ماده 

های متنوع شهروندان را به نمایش گذاشته تا حس همبستگی و شهر فراگیر و عاری از تبعیض مستلزم دربرگرفتن عناصری است که هویت :٦ماده 

و دختران و  های ناروا علیه زنانسازی جهت رفع کلیشهشود با هدف فرهنگدر این راستا، مدیریت شهری متعهد می تعلق خاطر به شهر را تقویت نماید.

به منظور ایجاد حس امنیت در فضای شهری و تقویت احساس تعلق همه شهروندان به هویت شهر، در طراحی، اجرا، بازسازی و زیباسازی فضاهای 

 اسالمی توجه کند. -شهری، به کاربرد عناصر مبتنی بر تفکر ایرانی

آمیز علیه زنان در های تبعیضسازی در مسیر رفع ناامنی و رویهفرهنگ های ذیربط با هدفهمفکری و همکاری با نهادها و دستگاه :٧ماده 

 ریزی و مدیریت شهری.برنامه

های هاتخاذ اقدامات الزم با هدف ارتقاء امنیت زنان در فضاهای شهری و مقابله قانونی با ناقضان امنیت زنان در همکاری با دیگر قوا و دستگا :٨ماده 

 اکز دانشگاهی و سازمانهای مردم نهاد.حاکمیتی، مراجع عمومی، مر

ریزی شهری، اداره فضاهای شهری، کیفیت گیری و مدیریت شهری، از جمله برنامهسازی مشارکت موثر زنان در کلیه سطوح تصمیمفرهنگ :٩ماده  

 ها، سکونتگاهها و حمل ونقل شهری که با زیست امن زنان در شهر ارتباط دارد.محیط زیست، شبکه

های برابر برای زنان در آموزش باکیفیت و توانمندسازی آنها از طریق آشنایی با حقوق خود و مشارکت مثمر در تسهیل ارتقاء فرصت :۱٠ماده  

تقویت های مرتبط با برنامه ریزی و اداره شهر، به نحوی که شهروندان قادر شوند از خالقیت و توانمندی زنان در فرآیند مدیریت شهری و فعالیت

 مند شوند.پیوندهای اجتماعی بهره

بنیان و های دانششرکتاختصاص فضا به  های برابر برای زنان در آموزش و توانمندسازی اقتصادی آنان در ارتباط با تسهیل ایجاد فرصت :۱۱ماده 

 خصوصی با هدف ورود به بازار کار در راستای حفظ کرامت خانواده.

ها و های مرتبط با محیط زیست شهری، از طریق همکاری مدیریت شهری تهران با انجمنزنان در تعیین خط مشی ترویج مشارکت کامل :۱۲ماده 

 های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست شهری.سازمان

رایی »ارتقاء احساس با هدف ایجاد و ارتقاء حس امنیت برای زنان و رفع عوامل ناقض امنیت زنان در فضاهای شهری، دستورالعمل اج :۱۳ماده  

 را اجرایی می نماید.امنیت زنان و خانواده در شهر« 

های مردم نهاد با هدف رفع نیازهای خاص زنان، به ویژه زنان های سازمانهای حمل ونقل شهری با استفاده از ظرفیتبازبینی سیاست :۱۴ماده 

 باردار، کم توان و سالمند. 

خانمان، همکاری نهادهای عمومی و خصوصی مکلف است با هدف ایجاد امنیت اقامتگاه برای زنان بیمدیریت شهری با همفکری و  :۱۵ماده 

دیده و در معرض آسیب، خشونت دیده و در معرض خشونت، تدابیر الزم را جهت تسهیل تأسیس و افزایش بدسرپرست، بی سرپرست، آسیب

 اقامتگاه های موقت و ارزان در شهر اتخاذ کند؛ها و های امن، گرمخانههای مناسب؛ اعم از خانهسکونتگاه

های مردم نهاد مکلف است با هدف ارتقاء مدیریت شهری تهران با همکاری نهادهای ذیربط، بخش خصوصی، مراکز دانشگاهی و سازمان :۱٦ماده 

مناسب سازی فضاهای شهری برای حضور مادران و عدالت جنسیتی در سهم زنان از فضاهای عمومی شهر )ورزشی، فرهنگی،تفریحی و آموزشی( و 

 کودکان از طریق ایجاد فضاهای امن شهری، تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید؛

با هدف پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان، مدیریت شهری تهران مکلف به همکاری با سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی تهران،  :۱٧ماده 

های مردم نهاد جهت اتخاذ تدابیر مقتضی، از جمله ایجاد مراکز مشاوره و مددکاری رایگان در فرهنگسراها و یقاتی و سازمانمراکز دانشگاهی، تحق

 های مذکور است؛های بانوان در سطح شهر تهران و تسهیل در مداخله سازمانسراهای محله، شهربانوها و بوستان
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با هدف ارتقاء امنیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار، مدیریت شهری تهران موظف است زمینه الزم برای ایجاد مراکز کوثر و سایر  :۱٨ماده 

 های مردم نهاد و بخش خصوصی ایجاد نماید؛نهای ترویج و توسعه کارآفرینی را با همکاری سازمافرصت

نهاد مکلف است با هدف شناخت، رفع ای مردمربط، مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و سازمانهمدیریت شهری تهران با همکاری نهادهای ذی :۱٩ماده 

مدت و بلندمدتی را در راستای اهداف مندرج در این مدت، میانهای کوتاهعوامل ناامنی و تبعیض علیه زنان در شهر، پروژه های تحقیقاتی، استراتژی

ی و حمل ونقل عمومی ایمن برای بانوان، کیفیت محیط زیست شهری، سطح دسترسی زنان به سند درباره محورهایی مانند کیفیت خدمات شهر

های اجتماعی، ریزی شهری و تعیین شاخصهای مرتبط با برنامهگیریهای فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی، میزان مشارکت آنان در تصمیمفعالیت

رسی زنان به اشتغال مناسب در شهر، دسترسی زنان به اطالعات متناسب با نیازها و اقتصادی و فرهنگی زیست امن شهری، توزیع مشاغل و دست

آمیزی که زنان را به سمت طرد اجتماعی سوق داده است، طراحی و زا و تبعیضسازی کل جامعه از عوامل خشونتهای آنان، راهکارهای آگاهاولویت

های جسمی، اختالالت روانی، سوادی، بیماریکننده زنان از جمله اعتیاد، فقر، بیل تضعیفامن شهری برای زنان، شناخت و رفع عوام هایخانهاجرای 

 سازی کند. نهاد، پیادهریزی و با همکاری نهادهای عمومی، خصوصی، دانشگاهی، پژوهشی و مردمستیز و ... طرحهای زنفرهنگخرده

پذیر نیست. در این راستا، مدیریت پیامدهای فناوری برای جامعه، خانواده و زنان امکانهمگامی با تحوالت معاصر بدون توجه به مزایا و  :۲٠ماده  

های خود قرار دهد. های شهر هوشمند، ارتقاء جایگاه و حفظ امنیت زنان را از اهم اولویتریزی، اجرا و ارزیابی برنامهشهری تهران مکلف است در طرح

هر هوشمند برای همه شهروندان« را بر مبنای اصل برابری، عدالت و منع تبعیض ظرف سه ماه از مدیریت شهری تهران مکلف است استراتژی »ش

 نهایی سازی سند حاضر تهیه و تدوین نماید.

 پیوستن به سند حاضر، اقدامات مقتضی را به عمل آورد. دربرای شهرها نسبت به ترغیب دیگر کالن موظف است ، شهردار تهران  :۲۱ماده 


