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  دهيچک

ـ  يدر کشورها ييفضا يزير نظام برنامه يبررس اتخـاذ   يدر راسـتا  ييتوانـد راهنمـا   يمختلف م

ـ کشـور بلژ . در کشور باشد يزير برنامه يجهت بهبود نظام عملکرد يمات مقتضيتصم ک بـا وجـود   ي

ـ از موقع ياست، که ناش يمنحصر به فرد يزير نظام برنامه يمساحت کم آن دارا ـ ت وي ـ يژه سي و  ياس

ـ   يستم فدراليس يک دارايبلژ. ن کشور استيا ياجتماع و سـه منطقـه    يمتشکل از سه جامعـه فرهنگ

ـ هـر   ورد يگ يقرار م يارات مناطق اقتصاديطه اختيدر ح ييفضا يزير است که برنامه ياقتصاد ک از ي

ـ ين مقاله ابتدا ويدر ا. ندينما يرا دنبال م يتمتفاو يزير ستم برنامهيمناطق س کشـور   يعمـوم  يهـا  يژگ

 ييفضـا  يزير ستم برنامهياز س يا خالصهي و در نهايت، نيان شده و در ادامه مشکالت شهرنشيک بيبلژ

  . قرار گرفته است ين کشور مورد بررسيدر ا

  يواژگان کليد
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   مقدمه

ريزي فضايي خـود را   نخستين قوانين برنامه ۱۹۰۰اکثر کشورهاي جهان در اوايل دهه 

هـا و   در واکنش به فشارهاي روز افزوني که در امر توسعه و معضالت ناشـي از نابسـاماني  

از آن تـاريخ تـاکنون حـوزه    . هايي که اين امر به وجود آورده بود، وضـع نمودنـد   پيچيدگي

اي يافته، بويژه پس از خاتمه جنگ جهاني دوم  ه ريزي گسترش و توسعه قابل مالحظهبرنام

ريـزي،   هـاي بخـش دولتـي در برنامـه     گـذاري  که براي تنظيم و هماهنـگ سـاختن سـرمايه   

ريـز نيـز شـتاب     هـاي برنامـه   تري در کشورها رواج يافت، گسترش حوزه ريزي جامع برنامه

اروپـا واقـع    يک در شمال غربيکشور بلژ). ۱۲ص ،۱۳۸۷قريب، (تري به خود گرفت  بيش

ژه خـود از  يت ويک با توجه به موقعيبلژ. ون نفر استيليم ۱۰حدود  يتيجمع يشده و دارا

همين تفاوت فرهنگي و زباني موجـب   .ل شده استيمتفاوت تشک يها با زبان ييها فرهنگ

  .گيري نظام منحصر به فرد حکومتي در بلژيک شده است شکل

ـ ن ييفضا  يزير داشته و برنامه يار متمرکزيک حکومت بسيه بلژدر گذشت ز در دسـت  ي

سـتم صـورت گرفـت و    يکـه در طـول قـرن ب    يبر اثـر اصـالحات  . بوده است يدولت مرکز

ـ داده شـد، بلژ  يدر قانون اساس ۱۹۸۸و  ۱۹۸۰، ۱۹۷۰ يها ژه در ساليکه به و يراتييتغ ک ي

دولت فـدرال در بروکسـل، سـه جامعـه     ک کشور فدرال منحصر به فرد متشکل از يهم به 

و سـه منطقـه   ) زبـان  يو جامعه آلمـان  يزبان، جامعه فرانسو يهلند يجامعه فالندر( يزبان

ايــن . )۱۲۰، ص۱۳۸۴توفيـق،  (ل شـد يتبــد) بروکسـل  يتختيفالنـدر، والـون و منطقــه پـا   (

زبان و زبان و فرانسه  يهلند ين دو نژاد اصليوجود آمده باصالحات ناشي از تضادهاي به 

ژه خـود  يـ و ييايـ ت جغرافيک با توجه به موقعيبلژ. باشد يزبانها م ياز آلمان يگروه کوچک

بـرد   يرنج مـ  يفراوان ينيو شهرنش يطيست محياز مشکالت ز يصنعت يواقع در قلب اروپا

ـ در بلژ ييفضا يزير برنامه. به آنها دامن زده است يا ن منطقهيب يکه تضادها طـه  يک در حي

ـ ر برنامـه  يهـا  اسـت يک از منـاطق س يـ و هر  طق استيارات منااخت را دنبـال   يمتفـاوت  يزي

ـ در بلژ ييفضا يزير نظام برنامه يدر بررس. ندينما يم ن والؤ، مسـ يزيـ ر ک سـطوح برنامـه  ي

يـه  ته يهـا  تا طـرح يو نها ييفضا يزير در ارتباط با برنامه يدين کلي، قوانييفضا يزير برنامه

ک از موارد فوق در سه منطقه يهر  يخش آخر در جدوله شده و در بشده در هر سطح اراي

ـ  يتيماه يده است که نشان دهنده تفاوت اساسيسه گرديک با هم مقايبلژ  يزيـ ر ن برنامـه يب

  .باشد يدر مناطق مختلف کشور م
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  ١کشور يعموم يها يژگيو

ـ اروپا واقع شده و عضـو اتحاد  يغرب ک در شماليبلژ يکشور پادشاه ه اروپـا و نـاتو   ي

 ۷/۱۰حـدود   يتيپوشاند و جمع يلومتر مربع را ميک ۳۰۵۲۸حدود  يک مساحتيبلژ. شدبا يم

آب و . ک با فرانسه ، آلمان ، لوکزامبـورگ و هلنـد مـرز مشـترک دارد    يبلژ. ون نفر دارديليم

 يبه علت تراکم بـاال . با بارش و رطوبت در همه فصول است يک معتدل ساحليبلژ يهوا

ـ ، بلژيکـاف  ياسـ يس يهـا  و عدم تالش يغرب ياروپات آن در مرکز ي، موقعيتيجمع ک بـا  ي

 ياقتصاد خود را جهان يعيک به طور وسيبلژ. رو به روست يجد يطيست محيمشکالت ز

ت يموقع. ق شده استيه اروپا تلفيحمل و نقل آن با بق يها رساختيزبه خصوص نموده و 

 يکشـور بـزرگ تجـار    نيشده به آن کمک کرده که پانزدهم يصنعت ،آن در قلب منطقه فوق

باال و سرانه صادرات باال  GNPباال،  يديکار تول يروياقتصاد آن با ن. باشد ۲۰۰۷جهان در 

  .شود يشناخته م

مختلـف شـامل    يهـا  از زبـان  يبـ يک ترکيبلژ يژه آن،و ييايت جغرافيبا توجه به موقع

از  يکـوچک  فرانسه زبان در جنـوب و گـروه   يها يزبان در شمال، والون يهلند يفالندرها

تخـت و  يرنـده پا يمنطقه بزرگ بروکسل، که در برگ. باشد ي ميها در جنوب غرب زبان يآلمان

زبـان   يک اجتماع کوچک آلمـان و ي دو زبانه است ياز نظر ادار ،ک استيدولت فدرال بلژ

و  ياسـ يخ سيدر تـار  ياسيو س يفرهنگ يو تضادها يتنوع زبان. وجود دارد يدر والون غرب

ـ بلژ. دا کرده استيک انعکاس پيبلژ يتم دولتسيس يدگيچيپ ک بـا واقـع شـدن در منطقـه     ي

از . بوده است يو فرهنگ يک مرکز موفق تجاري، ١٧تا قرن  ياز اواخر قرون وسطبلونکس 

ـ   ياري، بسـ ١٨٣٠ک در يتا انقالب بلژ ١٩قرن  در منطقـه   يياروپـا  يروهـا ين نياز نبردهـا ب

که بـا   يشهرت ،ل شوديدان جنگ اروپا تبديشور به من کيک اتفاق افتاده که باعث شده ايبلژ

 يمشـارکت داشـته و طـ    يک مشتاقانه در انقـالب صـنعت  يبلژ. افتيقوت  يدو جنگ جهان

مـه دوم قـرن   يدر ن. قا را در تصرف داشته اسـت يدر آفر مستعمرهن يستم چنديدوران قرن ب

ـ  يهمگـان  يستم تضادهايب    يفرهنگـ  يهـا  وتاز تفـا  ينگزهـا و فرانکوفنهـا ناشـ   ين فالميب

ايـن  . ديـ دار گرديگر پديا از طرف دينامتقارن فالندر و والون يک طرف و تحول اقتصادياز 

  يابي به اصـالحات شـکلي اتحـاد ايالـت بلژيـک بـه يـک         تضاد همچنان فعال، باعث دست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   www.wikipedia.com برگرفته از سايت.  ١

 



  آمايش سرزمين  ٣٢

 
   .ايالت فدرال شد

هابز  و ١ي بورگاندياندربارها درک به عادت مرسوم يدر بلژ يا سابقه اختالفات منطقه

تعلق داشـتند   يها به طبقه باالتر حکومت زبان يدر قرن نوزدهم فرانسو. گردد يبرم ٢بورگيان

در اواخر . شدند يشهروند درجه دو محسوب م ،کردند يصحبت م يکه فقط هلند يو کسان

ـ    يها ستم، جنبشيقرن ب طيآن قرن، و در  ـ ا يفالنـدر در جهـت تالف پديـدار  ت يـ ن موقعي

ها فرانسه را بـه عنـوان زبـان اول خـود قبـول       يتر بروکسل شيکه والون و ب يدر حال. گرديد

بـه دنبـال   . فالندر توسعه داد يرا به عنوان زبان ادار ين را رد کرد و هلنديداشتند، فالندر ا

 ياصـل  يدو جامعـه زبـان   يک تحت تسلط خودمختـار يبلژ يها استيس ،دوم يجنگ جهان

جهت کاهش تضاد  ينکه قانون اساسيافت تا ايترش گس يا ن جامعهيقرار گرفت و بحران ب

  .موجود اصالح شد

، يهلنـد  يزبـان  يهـا  منطقـه (  ۱۹۶۲-۶۳ف شده در يتعر يبر اساس چهار منطقه زبان

و  ۱۹۸۸،  ۱۹۸۰، ۱۹۷۰کشور در  يقانون اساس يپ در يپ يني، بازب)ي، فرانسه و آلمانيدوزبان

  :ديس گرديسأمجزا در سه سطح ت ياسيسالت فدرال منحصر به فرد با قدرت يک اي ۱۹۹۳

  

 دولت فدرال ، در بروکسل .۱

 : يسه جامعه زبان .۲

 )زبان  يهلند(  يجامعه فالندر �

 )فرانسه زبان (  يجامعه فرانسو �

 زبان يجامعه آلمان �

 
Communities: 
     Flemish Community / Dutch language area 
         Flemish & French Community / bilingual 
language area 
     French Community / French language area 
     German-speaking Community / German 
language area 

 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Burgundian 
2 . Habsburgian 
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 :سه منطقه  .۳

 .شود استان تقسيم مي ۵منطقه فالندر که به  �

 .شود استان تقسيم مي ۵منطقه والون که  �

 منطقه پايتختي بروکسل �

 
Regions: 
     Flemish Region / Dutch language area 
     Brussels-Capital Region / bilingual language area 
     Walloon Region / French and German language 
areas 

  

  

. ل شـده اسـت  ينـدگان تشـک  يک سنا و مجلـس نما يک از يدولت بلژ قوه مقننه فدرال

مجلس  ۳له ينده که بوسينما ۲۱شوند و  يما انتخاب مياستمدار که مستقيس ۴۰مجلس سنا از

صـاحب   يعهد به عنوان سـناتورها يسناتور انتخاب شده و ول ۱۰شوند،  يجوامع منصوب م

نـده  ينما ۱۵۰. ل شـده اسـت  يتشـک  شـود،  يها گرفته نم آن يکه در عمل را) قدرتمند(حق 

ـ بلژ. شـوند  يمحدوده مربوطه انتخاب م ۱۱متناسب از  يريگ يستم رايک سيمجلس در  ک ي

است که  ين مقام دولتيپادشاه باالتر. دارد ياجبار يريگ ياست که را يياز معدود کشورها

نـدگان  ير را که مورد اعتمـاد مجلـس نما  ياو وزرا شامل نخست وز. دارد يازات محدوديامت

  . کند يل دولت فدرال منصوب ميجهت تشک ،است

  ١کيدر کشور بلژ ياست شهريس

 ۱۰ت يـ درصـد از جمع  ۹۷ يي است، و حدوداروپا يها ن ملتيتر نشينک از شهريبلژ

لومترمربـع  ينفـر در هـر ک   ۳۳۷ت يتراکم جمع. کنند يم يزندگ يشهر يآن در نواح يونيليم

مهم  يشهرها. ون نفر دارديليک مي يت بااليمعک شهر ، بروکسل با جيک فقط يبلژ. است

 ،)هزار نفـر  ۲۰۰( ٤چارلئوري ،)هزار نفر ۲۲۸( ٣چنت ،)هزار نفر ۴۵۲( ٢آنت ورپ گر آنيد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  http://www.eukn.org/belgium/belgianurbanpolicy/index.html برگرفته از سايت  ١.
2 . Antwerp 
3 . Ghent 
4 . Charleroi 
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ـ  اين شهرها. باشد يم) هزار نفر ۱۸۴( ١لييگو ز متوسـط ماننـد   يبـا سـا    يله شـهرها يوسـ ه ب

 ۹۰( ٥ليـوون و ) هـزار نفـر   ۹۱( ٤مـونس ، )هزار نفر ۱۰۵( ٣نامار، )هزار نفر ۱۱۶( ٢بروگس

 :ت دارنديتر جمع شيا بيهزار نفر  ۶۰گر يز متوسط ديشهر با سا ۹. شود يدنبال م) هزار نفر

، ١٣، مارسـل ١٢، سـنت نـيكالس  ١١، اوسـتند ١٠، هاسـلت ٩، تورنـاي ٨، چنـك ٧،سراينگ٦آلست

، منطقـه  )زبـان در شـمال   يمنطقـه هلنـد  (فالندر : ک ين شهرها در سه منطقه بلژيا، ١٤ليوير

زبـان در   يمنطقه فرانسه زبان در جنوب، با جامعه آلمان( بروکسل، و والون  يدوزبان يرشه

  .قرار دارند) يه شرقيناح

در  يمهاجرت شـهر  است،برجسته داشته  يشرفت اقتصادير، فالندر پياخ يها در دهه

هـا در سـطح    آن ين در ارتبـاط بـا شـهرها   يت سـاکن ياد متوقف شده و درجه رضايتعداد ز

ـ  يها متير در قيش اخيهر چند فالندر از افزا. قرار دارد ييباال ـ ا يمسکن رها نشده، ول ن ي

  .  ع استيه کامال شايهمسا يسه با کشورهايها در مقا متيق

 ۵۰. س شـد يسأت يبخش اصل ۱۹ يس شهرهاأ، در ر۱۹۸۹بروکسل در  يمنطقه شهر

کـه نـرخ    يدر حال ،دشو يله مردم خارج از منطقه اشغال ميوسه درصد از مشاغل بروکسل ب

علت مشکالت ه ت ثروتمندتر بيبخش جمع. رسد يم ۲۰۰۴درصد در  ۲۲تا  يدرون يکاريب

  .کنند يگر حرکت ميمنطقه بروکسل از شهر به طرف دو منطقه د يمهم برا يمال

زبـان  يم در ابتـدا  والـون . شـود  يشـناخته مـ   يشهر زدايي صنعت در حال حاضروالون 

ـ تول يها ها و کارگاه ، با کارخانهفوالدسنگ و  ژه زغاليو، به طور يتمرکز صنعت شهر  يدي

 ين زندگيدر حال حاضر ارتباط ب يول ،کارگران بوده است يها ک خانهيعموما واقع در نزد

  .و کار منقطع شده است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Liège 
2 . Bruges 
3 . Namur 
4 . Mons 
5 . Leuven 
6 . Aalst 
7 . Seraing 
8 . Genk 
9 . Tournai 
10 . Hasselt 
11 . Ostend 
12 . Sint-Niklaas 
13 . Mechelen 
14 . La Louvière 



  ۳۵  ريزي فضايي در بلژيك هاي منحصر به فرد نظام برنامه بررسي و تحليل ويژگي

 
  ١کيدر بلژ ينيشهرنش يمشکالت اصل

ـ اسـت کـه با   يل مضـاعف يمسـا  يک داراي، بلژينيدر ارتباط با مشکالت شهرنش در د ي

توان به  يک ميدر بلژ ينيشهرنش ياز جمله مشکالت اصل. ها در نظر گرفته شود يزير برنامه

ـ    يهـا  باال، قرار گرفتن در محل تقاطع جـاده  يتيتراکم جمع ن دو منطقـه و  ياروپـا، تضـاد ب

ـ در ادامـه هـر   . اشاره نمـود  ييو روستا يشهر يها استيس يناکارآمد ک از مـوارد فـوق   ي

 .شود يم ح دادهيتر توض شيب

ـ بلژ. جهان اسـت   ين کشورهايتر نشيناز شهر يکيک يبلژ: باال يتيتراکم جمع •  ۱۵ک ي

ت يـ درصد از کل جمع ۵۳ساکن دارد ، که حدود  ۸۰۰۰۰دارد که حداقل  يمنطقه شهر

ـ معموال در شـمال کشـور د   يشهر يها ن منطقهيا. شود يمحسوب م  در. شـوند  يده مـ ي

مـونس، ليـووير،    متصل با ياطراف کمربند صنعتت در ين جمعيتر شيهرچند ب ها والون

تـر از   ه منطقه نسبتا پراکنده با تراکم کميکه بق يدر حال ،متمرکز شده است نامار، و لييگ

 .ده شده استيت پوشيلومترمربع از جمعينفر در هر ک ۵۰
  

  
 

 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

محل تقاطع ک يبلژ  :شيدر حال افزا يياروپا و مشکالت جابه جا يها جاده عمحل تقاط •

 - يو شـرق  يجنـوب  - يشـمال  ياصـل  يها که جاده يياست، جا يغرب ياروپا يها جاده

 يا جـاده  يهـا  رساختيز ين براين نه تنها استفاده از زميا. کنند يبا هم برخورد م يغرب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  http://www.diplomatie.be/en/belgium/belgiumdetail.asp برگرفته از سايت.  ١



  آمايش سرزمين  ٣٦

 
اسکان  يو مردم برا ياقتصاد يها تيمهم در جذب فعال يعامل بلکهدهد،  يش ميرا افزا

  .در منطقه است

 هـا  فالندرها و والواني شدن در ين سطوح شهريتضاد ب: ها و فالندرها والواني نيب تضاد •

 يطـ يست محيو مشکالت ز ييو روستا يشهر  يزير ن، برنامهيتواند در استفاده از زم يم

  .بروکسل  کامال متفاوت است يتختين مورد ، منطقه پايدر ا. ده شوديد

 يک تـراکم شـهر  يـ تخت اروپـا ،  يسل، پابروک: ييو روستا يشهر  يزير است برنامهيس •

ده شـده  يکشـ فالنـدرها  بروکسـل و درون   يتختيمنطقه پا يآن تا ورا ياست که مرزها

ـ  يعيبه طور وسـ  ييو روستا يشهر  يزير است برنامهيس. است ـ ر له برنامـه يوسـ ه ب   يزي

و  يزنـدگ  يره شـده بـرا  يـ ذخ ين نواحيم بيتقس: شود که يف ميتعر  ۱۹۶۲يمل يشهر

  . کند يرا مشخص م) کار محل مخصوص خود را دارد(اشتغال  يکه برا ييها آن

ـ ر و برنامـه  ييو روستا يشهر  يزير ، برنامه۱۹۸۰ون در يزسيبعد از فدرال  يطـ يمح  يزي

 يهـا  اسـت يم سيتنظـ  يمنـاطق بـرا   ،جه، از آن زمانيدر نت. قرار گرفتتحت نظارت مناطق 

ـ ر ثر بـر برنامـه  ين مؤجاد قوانيا يخود و برا يط خودمختـار  و محـ  ييو روسـتا  يشـهر   يزي

را  ياجرا شده در منـاطق مختلـف مشـکالت    يها استين سيتفاوت ببه همين دليل . اند شده

  .است نمودهجاد يا

  ١کيدر بلژ ييفضا  يزير ستم برنامهياز س يا خالصه

 ييفضا  يزير برنامه يک ابتدا نواحيدر بلژ ييفضا  يزير ستم برنامهيس يبه منظور بررس

 يديـ ن کليقـوان  يي در سطوح مختلف،فضا  يزير برنامه مسؤوالن امورشده، در ادامه  يعرفم

ـ ته ييفضـا  يهـا  برنامه در نهايت،در هر سطح و   يزير جهت برنامه ه شـده در هـر سـطح    ي

  .شد خواهند  يمعرف

  ييفضا  يزير برنامه ينواح

ا سيستم ايـاالت  تبديل به يک کشور بک ي، بلژ۱۸۳۰جه استقالل حاصل شده در يدر نت

پـس از  . شـود  يمـ  يناش يو دولت مل ياز پارلمان مل يريگ ميکه قدرت تصم گرديد متحده

ک به آنچه امروز يبلژ) ۱۹۸۳و  ۱۹۸۸-۱۹۸۹، ۱۹۸۰، ۱۹۷۰در ( يالتيچهار اصالح ا ياجرا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  www.espace-project.org برگرفته از سايت . ١



  ۳۷  ريزي فضايي در بلژيك هاي منحصر به فرد نظام برنامه بررسي و تحليل ويژگي

 
ک ساختار فدرال يدر  يو فرهنگ يا منطقه يها تيک کشور که با هوي: ديل گردياست، تبد

 . ق داده شده استيواحد تطب

: يدبخش يدر سه سطح زندگ يتر دهيچيبه وضع  موجود، ساختار پ ۱۸۳۰ک ياتحاد بلژ

، و  ١له اسـتان يانـه بوسـ  يهـا، سـطح م   الت فدرال است، جوامع و منطقهيسطح باالتر شامل ا

  .است ٢تر کمون نييسطح پا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 يو جامعه آلمان يامعه فرانسو، جهاجامعه فالندر(ک از سه جامعه ين ارتباط، بلژيدر ا

فالنـدر   اسـتان  ۱۰، )بروکسل، منطقه والـون  يتختيمنطقه فالندر، منطقه پا(، سه منطقه )زبان

، ٩، لوگزامبـورگ ٨، نامار٧، آنت ورپ٦، جامعه فالميش٥، جامعه والوان٤، فالندر غربي٣شرقي

  .است تشکيل شدهکمون  ٥٨٩ ، ١٢و هاينات ١١، لييگ١٠ليمبورگ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Provinces 
2 . Commune 
3 . East Flanders 
4 . West Flanders 
5 . Walloon Brabant 
6 . Flemish Brabant 
7 . Antwerp 
8 . Namur 
9 . Luxembourg 
10 . Limburg 
11 . Liège 
12 . Hainaut 



  آمايش سرزمين  ٣٨

 
  : شود يم مير تقسيبه شرح ز يو شهر يبه سطوح استان يا هسه سطح منطق

) لوگزامبورگ، لييگ، نامار، هاينات، جامعه والوان( استان ۵ فالميش :ا منطقهيفالندرها 

  .يشهردار ۳۰۸و 

 نامار، هاينـات، جامعـه والـوان و لوگزامبـورگ     ن لييگ، استا ۵: ا منطقه والون يا يوالون

  .است يشهردار ۲۶۲

  يشهردار ۱۹: بروکسل  يتختيمنطقه پا

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   يو محل يا ، منطقهيدر سطح مل ييفضا  يزير ول برنامهؤمس

  يدر سطح مل

يـک اثرگـذار   که بر خواسـت همـه بلژ   موضوعيت هر يريت مديولدولت فدرال مسؤ

مثـال، امـور    يبـرا : را بر عهده دارد يا و منطقه ي، فرهنگيزبان يها يژگي، مستقل از واست

و امـور   يسالمت عمـوم  يو سهم اصل ي، اجتماعي، مالي، امور دادگستري، دفاع مليخارج

ـ را کـه بلژ  ييهـا  تيولؤالت فدرال همه مسيا به عالوه. يخانوادگ ت فـدرال در  يـ ک و هوي

  .، برعهده داردکند ين ميرا تضم ناتو اتحاد اروپا و

از چهـار   يا جـه ياست که ، به عنـوان نت  يم سلطنتيک رژي يک مطابق قانون اساسيبلژ



  ۳۹  ريزي فضايي در بلژيك هاي منحصر به فرد نظام برنامه بررسي و تحليل ويژگي

 
ـ  ، )۱۹۹۳و  ۱۹۸۹-۸۸، ۱۹۸۰، ۱۹۷۰در ( يطبق قانون اساسـ  يمتوال ينيبازب الـت  يک ابـه ي

 ها بروگسل والواني جامعه فالندر، جامعه(از جوامع  يبيک ترکيبلژ. است تبديل شدهفدرال 

) بروکسـل  يتختيمنطقه فالندر، منطقه والون و منطقه پا(و سه منطقه ) زبان يو جامعه آلمان

 .ستا

، ي، فرانسـه و آلمـان  يهلند(ها  ، بر اساس زبان آنيتيجمع يبند جوامع منطبق بر گروه

ن مـردم  يبنابرا. است يت فرهنگيو هو) شناخته شده است يادار يها نابه عنوان زب يهمگ

 يمتعلق به جامعه والـون ي زبان زبان بروکسل متعلق به جامعه فالندر، جامعه فرانسو يهلند

  . شود يف ميتعر يمحل يها هيساس پامناطق بر ا. است

ـ    يم مـ يالت فدرال، جوامع و مناطق تقسين ايب يريگ ميقدرت تصم در  يشـود، کـه حت

ـ يموقع ـ له دايوسـ هـا بـه    نقـش آن  يت و پرداخت مخارج نقش دارند، ول هـا   تيره صـالح ي

  .شود يص داده ميتشخ

ـ ، امن)س فـدرال يشـامل پلـ  ( يول دادگسـتر ؤالت فدرال مسـ يا شـامل  ( يت اجتمـاع ي

از اقتصاد  يبه خصوص هاي بخش، ي، دفاع ملياست خارجي، سي، امور مال)رانيبگ يمستمر

ـ ، همراه بـا  ياست درآمديها و س متيمانند ق ، رفـاه  يک قسـمت مهـم از سـالمت عمـوم    ي

طه ياست که در ح هر موضوعيول ؤن مسيچن الت فدرال هميا. توسعه است ي، تعاونيداخل

کـه   موارديک و يبلژ يها تيولؤفدرال همه مس دولتتا ينها .ستيار جوامع و مناطق نياخت

دهد، برعهـده   را نشان مي ناتو و سازمان ملل ،يه اروپاکپارچه آن در ارتباط با اتحاديت يهو

. نـدارد  ييفضـا   يزيـ ر سـتم برنامـه  يس در ارتباط بـا  يحيچ قدرت صريالت فدرال هيا. دارد

ه از يـ هـر چنـد، اصـول پا   . شـود  يکنتـرل مـ  ، يا سـطوح منطقـه   يدر ط ييفضا  يزير برنامه

  . اتخاذ شده است يشهر  يزير و برنامه ۱۹۶۲ يي ملي در سالفضا ريزي برنامه

  يا در سطح منطقه

جوامـع در ارتبـاط بـا    . تر از دولت فدرال جوامع و مناطق قـرار دارنـد   نييدر سطح پا

ار يـ نـگ و آمـوزش اخت  شود، مانند زبان، فره يکه آن را شامل م يموضوعات مرتبط با مردم

ـ ر ماننـد برنامـه   يا موضوعات منطقـه  در ارتباط باعمل دارند و مناطق  ط ي، محـ يشـهر   يزي

طـه  يدر ح ييفضـا  يزيـ ر ن برنامـه يبنابرا. هستند داراي اختيار و مسؤوليتست و اشتغال يز

  .رديگ يارات مناطق قرار مياخت

  يزيـ ر سـتم برنامـه  يک سيـ د گفـت کـه   يک بايدر بلژ ييفضا يزير در ارتباط با برنامه



  آمايش سرزمين  ٤٠

 
و  مسـتقل   يزيـ ر ستم برنامـه يسه س بلکهک وجود ندارد، يبلژمنسجم و واحد در سطح ملي 

ي تحت پوشش خـود داراي اختيـار   هر کدام از مناطق در نواح. وجود دارد مجزا در بلژيک

، يماننـد توسـعه اقتصـاد    ييفضا  يزير چنين در ارتباط با مباحث مرتبط با برنامه بوده و هم

بـه  ( و حمـل و نقـل    يعمـوم  ي، کارهـا ياست آب، مسـکن، انـرژ  ي، سياشتغال، کشاورز

. مختـار هسـتند   يعـ يو حفاظت منـابع طب  ييروستا يايست، احيط زي، مح)راه آهن ياستثنا

ول ؤالذکر مسـ  فوق يها نهيالملل در زم نيو ارتباطات ب يقات علميتحق يبرا مناطقن يچن هم

 .هستند

ـ را بـه حاکم  ييفضـا   يزيـ ر ت برنامهيولؤک مسيسه منطقه بلژ  مسـؤوالن ت و اجـرا،  ي

 يبر اسـاس کنتـرل چـارچوب     يزير ستم برنامهيس. اند محول کرده يشهر مسؤوالنو  ياستان

ـ نبا) تر قيبا مشخصات دق(تر  نييها در سطوح پا که برنامه ين معنياست، بد د در تضـاد بـا   ي

 . ها در سطوح باالتر باشد برنامه

هـا   آن ،ديـ چنانکـه ذکـر گرد   ،داشته باشـند  ييفضا  يزير بر برنامه يريتاث ديجوامع نبا

 ١يساز تي، استفاده از زبان و موضوعات مرتبط با  شخصيآموزش، رفاه فرهنگ ياساسا برا

بهداشت، حفاظـت از کودکـان ، کـارگران     گذاري در ارتباط با ياستول هستند مانند سؤمس

الملل در  نيو ارتباطات ب يقات علميتحق ين برايچن جوامع هم. رش مهاجراني، پذياجتماع

  .ول هستندؤارشان است، مسيکه تحت اخت ييها نهيزم

  يدر سطح محل

ـ هـا با  آن. اسـت  محـول شـده   ٢هـا  شهرداريها و  تر به استان نييپا ييمرحله اجرا د در ي

تـابع   نـد و ي، متفاوت عمـل نما يا ارات و قدرت فدرال، جوامع و منطقهيطه اختيارتباط با ح

  .باشندباالتر  يها همه قدرت

ـ ر در ارتباط با برنامه يا هيها فقط نقش توص در منطقه والون استان دارنـد،   ييفضـا   يزي

در منطقـه فالنـدر   در مقابـل،  . دارنـد  را  يزير برنامه ارايه مجوز براي بر ييها هر چند کنترل

  .شان را دارند منطقه يکامل رو  يزير برنامه مسؤوليتها  استان

گاه ين جايتر کيرد، که نزديگ يها شکل م يله شهرداريوسه ب يين مرحله اجرايتر نييپا

بـاالتر خـود در ارتبـاط    رده  يها قدرت باد يز بايها ن ها آن مانند استان. قدرت به مردم است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Personalisable 
2 . Municipalities 



  ۴۱  ريزي فضايي در بلژيك هاي منحصر به فرد نظام برنامه بررسي و تحليل ويژگي

 
ـ ه دهند يي را ارايفضا  يزير مات برنامهيد تصميها با يشهردار: باشند  يا ا بـه سـطح منطقـه   ي

ر يـ ک روش غيمنطقه والون در حال حاضر . دهند يي ارايهب نهايتصو يبرا ايي راهشنهاديپ

هـا امکـان    که آن کند، ارايه مي يتر شيارات بيها اخت يکه به شهردار به کار گرفتهرا  متمرکز

  .کنند پيدا ميرا  ياصل  يزير ط برنامهياز شرا يرويانطباق و پ

 فضايي و دستورالعمل سياسي در هر سطح  زيري قانون کليدي در ارتباط با سياست برنامه

  يدر سطح مل

ن يرا ب ييفضا  يزير ت برنامهيولؤمس ي،شهر  يزير برنامه اقدامو  ۱۹۶۲ ييسازمان فضا

  .کند يم ميتقس يو استان ي، شهرداريا سطوح منطقه

   يا منطقهدر سطح 

هـا   آن يها ستايهمه س. تخت بروکسل هستنديفالندر، والون و پا يها سه منطقه به نام

ر يتفسـ  يهـا بـرا   آن ۱۹۸۹است، اگرچـه از دهـه    ۱۹۶۲ ييفضا  يزير برنامه اقدامبر اساس 

 يهـا  سـتم يها و س استيها، س تيبه روش خودشان آزاد هستند، که تفاوت در اولو اقدامات

 .دهد يجه ميرا نت  يزير برنامه

 يا منطقـه  ييفضـا   يزيـ ر ستم برنامـه يمنطقه فالندر بر اساس س ۱۹۹۶تا : منطقه فالندر •

 ۱۹۹۶هـر چنـد در   . اسـت  ۱۹۶۲ ييفضا  يزير برنامه اقدامچارچوب و اصول  مبتني بر

د در يـ دسـتورالعمل جد . ف نموديرا تعر ييفضا  يزير ه فالندر دستورالعمل برنامهيمجر

ـ ر دسـتورالعمل برنامـه  . شد ينيبازب ۲۰۰۳ب شد که در نوامبر يتصو ۱۹۹۹ سـاختار    يزي

هـا توسـعه    يو شهردار ي، استانيا در سطوح منطقه ييفضا يياجرا يها امهو برن ييفضا

  .  افتي

) CWATUP - ۱۹۸۴والـون   قـانون ( ١قـانون در  ۱۹۸۴ن يها همه قـوان  آن: منطقه والون •

. جـاد شـده اسـت   ين قانون از آن زمان ايرات قابل توجه در اييتغ. دهند يکنار هم قرار م

 اجياحت ريز يها برنامه توسعه بهرا CWATUP. شد ينيزببا ۲۰۰۳تا در دسامبر ينها قوانين

ـ ، برنامـه ز ٣يا منطقـه  ي، قانون شـهر ٢والون يا منطقه ساختار برنامه: دارد ، ٤يا ر منطقـه ي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Wallon de l’Amenagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine 
2 . Le Schéma de développement de l’espace régional 
3 . Règlement régional d’urbanisme 
4 . Plan de secteur 



  آمايش سرزمين  ٤٢

 
و  ٣يشـهردار  ي، قـانون شـهر  ٢يت شـهردار يري، برنامه مـد ١يشهردار يبرنامه ساختار

  .٤ژهيت ويريبرنامه مد

ـ ر قـانون برنامـه  ( نـام ن قانون خودشان را به يچن ها هم آن :بروکسل يتختيمنطقه پا •   يزي

ن قانون سه ابزار مهم در ارتباط بـا توسـعه   يا. اند ف کردهيتعر ٥)۱۹۹۱بروکسل  ييفضا

ن يارات و قـوان ي، اختييفضا يها برنامه: دهد يه ميارا ييفضا  يزير ا قانون برنامهي يشهر

   يتوسعه شهر

 يدر سطح محل

شود، کـه   يکنترل م يا له قانون منطقهيوسه ها بيا و شهرداره استان: يو شهردار ياستان

 يشـهردار  قـوانين و )  ۲۰۰۳در سـپتامبر   ينين بازبي، آخر۱۸۳۶خ ياز تار( ياستان قوانيندر 

  .طرح شده است) ۲۰۰۳در سپتامبر  ينين بازبيآخر(

  ه شده در هر سطحيته ييفضا يها برنامه

  .د نداردهيچ برنامه کلي در سطح ملي وجو: يسطح مل

 يهـا  برنامهآور  الزام يبه طور قانون ٧يياجرا يها ، برنامه٦برنامه چشم انداز   :يا سطح منطقه

ـ ر منطقه، يک زيک منطقه، يتواند  يبودند که من يزم يکاربر از  يا قسـمت يـ  يک شـهردار ي

 يا پوشـاند در سـطح منطقـه    يها را مـ  يرمنطقها زيها  که منطقه ييها آن. را بپوشاند يشهردار

ن يزمـ  يکاربر يها که برنامه از نظر قانوني نياز است، ييرش نهايقبل از پذ. ه شده استيته

  .قرار داده شود يعموم يد و بازرسيند بازديفرا يدر ط

. ٩يا منطقـه  ييفضـا  يـي اجرا يها و طرح ٨يا منطقه ييطرح ساختار فضا :منطقه فالندر  •

م يمطلـوب منطقـه فالنـدر را ترسـ     ين توسعه آتيتر شيب يا منطقه ييطرح ساختار فضا

ـ  يهدف آن خلق همبستگ. کند يم در  يين فضـا ين همـه ابتکـارات و اقـدامات آغـاز    يب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Le schéma de structure communal 
2 . Le plan communal d َdaménagement 

3 . Règlement communal d’urbanisme 
4 . Plan particulier d’amènagement 
5 . Ordonnantie houdende Organisatie van de Planning en Stedenbouw 
6 . Bestemmingsplannen 
7 . Uitvoeringsplannen 
8 . Regionale Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
9 . Regionale Ruimtelijke uitvoeringsplannen 



  ۴۳  ريزي فضايي در بلژيك هاي منحصر به فرد نظام برنامه بررسي و تحليل ويژگي

 
منطقه جهت اجرا و محکم ساختن برنامه ساختار  ييفضا يياجرا يها طرح. منطقه است

  .آور هستند الزام ياز نظز قانون يياجرا ين برنامه هايا. شود يه ميته ييفضا

 يبـرا  يت و توسعه کليريمد يکه استراتژ ١والون يا برنامه ساختار منطقه :منطقه والون •

ن و يکـه قـوان    ٢يا قانون توسـعه منطقـه  . رديگ يک کل را در برميمنطقه والون به عنوان 

  .شود يرا شامل م يا منطقه يضوابط توسعه شهر

اسـت،   ٥يبنـد  ا منطقـه ي ٤طرح کاربري زمينکه  ٣ر منطقهيبرنامه ز: والون  يا ر منطقهيز •

  .پوشاند يرا م ياز منطقه والون ييها برنامه قسمت

ـ  ٦يا طرح توسعه منطقـه  :بروکسل  يتختيمنطقه پا • ن توسـعه مطلـوب منطقـه    يتـر  شيب

ـ را ب يطـ يسـت مح يو ز يکـ ي، ترافي، اجتماعياقتصاد يها بروکسل با توجه به جنبه ان ي

که به  ٧يا منطقه کاربري زمينطرح . است ياساسا اکتشاف يا برنامه توسعه منطقه. کند يم

دهـد،   يرا شکل م يقانون يها ن حد سلسله مراتب برنامهيگردد و باالتر يبرم ٢٠٠١سال 

ـ منطقه را ب يها همه قسمت يکل يکاربر  يا منطقـه  کـاربري زمـين  طـرح  . کنـد  يان مـ ي

 يهـا کليـه مجوز . هـا را هـم شـامل شـود     ناتوانـد ضـوابط انـدازه سـاختم     ين ميچن هم

ـ  بعـد از آن هـم  . منطبق شود ٨د درون طرحيبا يشهر يها توسعه  يين فضـا ين قـوان يچن

، ياز منطقه مانند دسترس يا بخشيک کل يکه ضوابط منطقه به عنوان  ٩موجود يا منطقه

 .دهد يه ميارا ها را نيت ساختماو امن يجداساز

  يسطح محل

  ياستان

ن يزمـ  يکاربر يها رحط يبرا يبه طور قانون يياجرا يها ا طرحي ١٠کاربري زمينطرح 

را بپوشـاند،   يشـهردار از  يا بخشـ ي يک شهردارير منطقه، يک زيک منطقه، يتواند  يکه م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Le Schéma de développement de l’espace régional 
2 . Règlement régional d’urbanisme 
3 . Plan de secteur 
4 . Destination 
5 . Plan de destination: zonage 
6 . Gewestelijk ontwikkelingsplan 
7 . Gewestelijk bestemmingsplan 
8 . Gewestelijk Bestemmingsplan 
9 . Gewestelijke Stedenbouwkundige verordeningen 
10 . Bestemmingsplannen 



  آمايش سرزمين  ٤٤

 
  .آور است الزام

 ١ياستان يطرح ساختار. ياستان يياجرا يها ، طرح ياستان يطرح ساختار :منطقه فالندر •

ن همه يب يتگهدف آن خلق همبس. کند ين مييهر استان را تع ين توسعه مطلوب آتيتر شيب

جهت اجرا و محکم  ياستان يياجرا يها طرح. ن در استان به خصوص استياقدامات آغاز

طرح . آور هستند الزام يبه طور قانون يياجرا يها طرح. است ياستان يساختن طرح ساختار

 يها و طرح يا منطقه يد بر طرح ساختاريبا ياستان ييو طرح اجرا ياستان يساختار

  .منطبق باشد يا منطقه يياجرا

  .ن سطح ندارديدر ا يا چ برنامهيه: منطقه والون  •

  .ن سطح ندارديدر ا يا چ برنامهيه :بروکسل  يتختيمنطقه پا •

  يشهردار

ـ هـا   يکه شهردار يياجرا يها ا طرحي کاربري زمين يها طرح ـ ا زي هـا را   ير شـهردار ي

  .ب شوديتصو يا هد در سطح منطقيشود، هرچند با يه ميته يپوشاند، در سطح شهردار يم

  يشـهر  يطـرح سـاختار  . يشـهر  يـي ، طرح اجرايشهر يطرح ساختار :منطقه فالندر •

هـدف آن خلـق   . کنـد  ين مييک کل تعيمطلوب شهر را به عنوان  ين توسعه آتيتر شيب

 يشـهر  يـي اجرا يهـا  طـرح . ن در شهر به خصوص استين اقدامات آغازيب يهمبستگ

از  يـي اجرا يهـا  طرح. شود يه ميته يشهر يجهت اجرا و محکم ساختن طرح ساختار

ـ با يشـهر  يـي اجرا يها و طرح يشهر يطرح ساختار. آور است الزام ينظر قانون د بـا  ي

و طـرح   ياسـتان  ي، طـرح سـاختار  يا منطقه يياجرا يها ، طرحيا منطقه يطرح ساختار

  .ق داده شوديتطب ياستان يياجرا

ت و برنامـه  يرين ، مـد يقـوان  از يکـه اطالعـات   يشـهر  يطـرح سـاختار   :منطقه والون  •

ت يريبرنامـه مـد  . شـود  يک کـل را شـامل مـ   ين توسعه مطلوب شهر به عنوان يتر شيب

ک کـل  يـ طرح شـهر را بـه عنـوان    . است يبند ا منطقهي کاربري زمينک طرح ي يشهر

را شـامل   يشهردار يضوابط و مقررات توسعه شهر يشهردار يقانون شهر. پوشاند يم

  .شود يم

. اسـت  يبنـد  ا منطقهي کاربري زمينک طرح يژه يت ويريطرح مد: والون ير شهرداريز •

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Provinciaal Structuurplan 



  ۴۵  ريزي فضايي در بلژيك هاي منحصر به فرد نظام برنامه بررسي و تحليل ويژگي

 
  .پوشاند يرا م ياز شهردار ييها طرح بخش

بـا   ين توسعه مطلـوب شـهر  يتر شيب يطرح توسعه شهر :بروکسل يتختيپا يشهردار •

طـرح  . کنـد  يان ميرا ب يطيست محيو ز يکي، ترافي، اجتماعياقتصاد يها توجه به جنبه

خـاص   يهـا  يبر اساس کاربر يتواند قانون يم يول ،است يساسا اکتشافا يتوسعه شهر

  .داشته باشد

 يات کـاربر يژه که جزئيا هدف وي کاربري زمينطرح : تخت بروکسليپا ير شهرداريز •

تواند ضـوابط   ين ميچن ژه هميمقصد و يها طرح. کند يان ميرا ب ياز شهردار يهر قسمت

 .ا شامل شودها ر ناساختم ييبايت زيفياندازه و ک

  ١ يزير ک از نظر خدمات و ابزار برنامهين سه منطقه بلژيسه بيمقا

ـ گانـه در بلژ  در مناطق سـه  ييفضا  يزير برنامه ،که اشاره شد يطور همان ک تفـاوت  ي

در سه منطقه والـون، فالنـدر و    ييفضا  يزير ن برنامهيسه بيبه منظور مقا. با هم دارد ياديز

  .ه شده استيارار يتخت بروکسل جداول زيپا
  

 چارچوب قانوني •

 منطقه فالندر منطقه پايتختي بروکسل منطقه والون

  ريزي قانون والون از برنامه

 روستايي، شهرسازي وميراث

۲۷/۱۱/۱۹۹۷  (CWATUP)   

و   ريزي ضوابط ارگانيک برنامه

    ۲۹/۰۸/۱۹۹۱ – شهرسازي

 جايگزين شده به وسيله

COBAT 

  ريزي حکم ضوابط و برنامه

    ۰۱/۰۵/۲۰۰۰  -ضاييف

 
 توسعه/هاي جامع طرح •

 منطقه فالندر منطقه پايتختي بروکسل منطقه والون

اي  طرح توسعه ناحيه منطقه

  (SDER) والون

(ex PRATwallon) 
۲۷/۰۵/۱۹۹۹  

  اي طرح توسعه منطقه

٢٩/٠٣/١٩٩٥  (GewOP) –   

١٢/٠٩/٢٠٠٢  

 

   طرح ساختاري فضايي فالندر

٢٣/٠٩/١٩٩٧(RSV) –  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فضايي کشور بلژيک يريز مسؤول برنامه Etienne Christiaensبرگرفته از مکاتبه انجام شده با . ١



  آمايش سرزمين  ٤٦

 
  (PRS) ح ساختاري استانيطر •

 منطقه فالندر منطقه پايتختي بروکسل منطقه والون

قانون (+ طرح توسعه محلي 

 )شهرسازي محلي

  طرح ساختاري محلي طرح توسعه محلي

 
  نقشه يا طرح توسعه •

 منطقه فالندر منطقه پايتختي بروکسل منطقه والون

 طرح جامع  نقشه تراکم

 طرح توسعه براي باززنده سازي

 شهري

  

 
  اي ابداعي عمومي هاي ضابطه طرح •

 منطقه فالندر منطقه پايتختي بروکسل منطقه والون

 اي طرح کاربري زمين منطقه  هاي بخشي طرح
 - طرح اجباري منطقه اي 

 بازبيني

 طرح کاربري زمين محلي طرح کاربري زمين محلي  طرح کاربري زمين محلي

: طرح کاربري زمين بخشي   

تصادي نامناسب، بنگاههاي اق

فراغت نامناسب، وسايل راحتي 

 جوانان و ورزشي

 برنامه اقدامات اولويت دار 

(PAP) 

 

هاي هم محور و تنظيم  طرح

 شده مانند قوانين جمعي

هاي هم محور و تنظيم  طرح

 شده مانند قوانين جمعي

هاي هم محور و تنظيم  طرح

 شده مانند قوانين جمعي

 طرح سلب مالکيت الکيتطرح سلب م طرح سلب مالکيت
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  هاي اجباري اقدامات آغازين خصوصي طرح •

 منطقه فالندر منطقه پايتختي بروکسل منطقه والون

هاي تقسيم مجدد به  برنامه

  وسيله تقسيم قطعات زمين

هاي تقسيم مجدد به  برنامه

  وسيله تقسيم قطعات زمين

هاي تقسيم مجدد به  برنامه

  وسيله تقسيم قطعات زمين

 تصديق امضاي شهرسازي تصديق امضاي شهرسازي ق امضاء شهرسازيتصدي
 
  ضوابط •

 منطقه فالندر منطقه پايتختي بروکسل منطقه والون

قوانين ساختماني /ضوابط اي قوانين شهري منطقه/ضوابط اي قوانين شهري منطقه/ضوابط

 اي منطقه

تجميع  اي براي ضوابط منطقه

 مناظر

  

  قوانين ساختماني محلي/ضوابط قوانين شهري محلي/ ضوابط  قوانين شهري محلي/ ضوابط

  قوانين ناحيه شهري/ ضوابط  

قوانين محلي براي تقسيم 

 قطعات

قوانين محلي براي تقسيم  

 قطعات
 

 )برنامه بخشي ( مطالعات بخشي  •

 منطقه فالندر منطقه پايتختي بروکسل منطقه والون

اي و برنامه  منطقه/ تحرک محلي 

+ اي  طرح عالئم جاده+  پارکينگ

هاي تحرک براي  طرح

  گذاري سرمايه

 

طرح براي تحـرک و فضـاهاي   

  عمومي

 

/ طرح پارکينگ و تحرک محلـي 

اي  طرح عاليم جاده+ اي  منطقه

هاي تحرک براي سرمايه  طرح+ 

 گذاري  

طرح مسکن محلي مانند کدهاي 

 مسکن

مطالعه محلي براي نيازهاي  

 مسکن

 ژيکطرح تجاري استرات  

اي براي شبکه سبز  طرح منطقه طرح توسعه طبيعي محلي

 يا آبي

 طرح توسعه طبيعي محلي

  طرح کشاورزي محلي   طرح توسعه روستايي محلي



  آمايش سرزمين  ٤٨

 
 رويکرد محلي/ هاي عملي  طرح •

 منطقه فالندر منطقه پايتختي بروکسل منطقه والون

اقدام جهت  -احياي شهري 

مناطق براي  -احيائ شهري

عاولويت مداخل  

مناقصه يا معاهدات همسايگي 

برنامه چهار سال يک بار براي  -

  احياي همسايگي

  هاي توسعه همسايگي طرح

  معاهدات اقدامات آغازين 

  امنيتي/ معاهدات شهروندي  امنيتي/ معاهدات شهروندي  امنيتي/ معاهدات شهروندي

 هاي تجميع زمين پروژه  هاي تجميع زمين پروژه

   ها معاهدات رودخانه

هايي براي اصالح مناظر پروژه    

پروژه براي احياي نواحي فعال 

 اقتصادي

  

پروژه براي پاکسازي نواحي 

 اي مورد خواست منطقه

  

توصيف مجدد براي  پروژه

 مداخله در تراکم

 هاي عبوري برنامه براي جاده  اي معاهده جاده

ها  هاي، جاده هاي مکان ساختمان

 ها و پيرامون آن

ها  هاي، جاده هاي مکان ساختمان

 ها و پيرامون آن

ها  هاي، جاده هاي مکان ساختمان

 ها و پيرامون آن

 
  پذيري مطالعات امکان •

 منطقه فالندر منطقه پايتختي بروکسل منطقه والون

مکان / پذيري مطالعه امکان

 دسترسي/ گزيني

مکان / پذيري مطالعه امکان

 گزيني

مکان / پذيري مطالعه امکان

 دسترسي/ گزيني

 -مطالعات اثرات اجتماعي

 اقتصادي

 -مطالعات اثرات اجتماعي

 اقتصادي

 -مطالعات اثرات اجتماعي

  اقتصادي

  SWOTتحليل   SWOTتحليل   SWOTتحليل 
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 مطالعات ارزيابي •

 منطقه فالندر منطقه پايتختي بروکسل منطقه والون

 مطالعه ارزيابي زيست محيطي

(EAS) 

مطالعه ارزيابي زيست 

گزارش  – (EAS)طيمحي

 آگاهي اوليه –ارزيابي 

 گزارش ارزيابي زيست محيطي

(EAR) 

گزارش ارزيابي تحرک و جابه   

  جايي

  گزارش ارزيابي راهبرد  

ارزيابي زيست محيطي 

  استراتژيک

ارزيابي زيست محيطي 

  استراتژيک

ارزيابي زيست محيطي 

  استراتژيک

  اه شهرداري) خود مختاري(شرايط براي حاکميت  •

 منطقه فالندر منطقه پايتختي بروکسل منطقه والون

هاي  گرايش به تقسيم به پروژه نقشه ساختاري محلي

اي  هاي منطقه بزرگ از خواست

هاي کمي از  و پروژه

 هاي محلي خواست

 طرح ساختاري محلي

خدمات رساني عمومي شهري    ضوابط شهرسازي محلي

 محلي

کميته مشورتي محلي براي 

 اي منطقه/ شهري   يريز برنامه

هاي محلي براي  کميته 

فضايي  ريزي برنامه  

  ها ها و پروانه ثبت طرح  

هاي خالي و  ثبت ساختمان  

 قطعات ساخته نشده
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  جه ينت

مسـتقل   ۱۸۳۰دهد کـه ايـن کشـور در سـال      بررسي تاريخ حکومتي بلژيک نشان مي

ريزي فضـايي در حيطـه    ه برنامهاست و در اين دور گرديده و نظام حکومتي يکپارچه داشته

بـه دنبـال تغييـرات ايجـاد شـده در کشـور ناشـي از        . اختيارات دولت مرکزي بـوده اسـت  

، ۱۹۷۰هـاي   اختالفات قومي و نژادي با اصالحات به عمل آمده در قانون اساسي طي سـال 

ک کشور فدرال منحصر به فرد متشکل از دولـت فـدرال در   يک هم به يبلژ ۱۹۸۸و  ۱۹۸۰

 يو جامعـه آلمـان   يزبان، جامعه فرانسو يهلند يجامعه فالندر( يسل، سه جامعه زبانبروک

  . گرديده استل يتبد) بروکسل يتختيفالندر، والون و منطقه پا(و سه منطقه ) زبان

 يو مـال  ياست پولي، دفاع، سياست خارجيت سيولؤمس يد دولت مرکزيدر وضع جد

. ها و بنادر مهم را بر عهـده دارد  مهم و فرودگاه يها مانند شبکه راه يو امور عمران سراسر

واگـذار   يا به مقامات منطقه ييفضا  يزير ها از جمله برنامه تيولؤارات و مسيتر اخت شياما ب

  .شده است

. ل شـده اسـت  يتشـک  يو سه منطقه اقتصاد يحکومت از سه جامعه فرهنگ يانيه ميال

ت امـور  يولؤزبـان مسـ   يو آلمان يرانسو، ف)يهلند(متشکل از اقوام فلمان  يجوامع فرهنگ

متشکل  يپرارزش را بر عهده دارند و مناطق اقتصاد يها و بناها و مکان ي، اجتماعيفرهنگ

 ي، راههـا يعمـوم  يگـذار  هيامور اشتغال، سرما ياز فالندر ، منطقه والون و بروکسل متصد

ـ ر و برنامـه  يگذار استي، سيگذار ست و قانونيط زين رو، حفاظت محيماش  يا منطقـه   يزي

هـر  . ار منـاطق اسـت  يـ طه اختيدر ح ييفضا يزير شود برنامه يده ميطور که د همان. هستند

 يا ر منطقـه يـ و ز يا منطقه يها ن و برنامهيمربوط به خود را تدو  يزير منطقه مقررات برنامه

دولـت فـدرال در    ياصـل  يهـا  کنـد و فقـط در مـوارد محـدود ماننـد شـبکه راه       يه ميرا ته

  .دهد يدخالت م ييفضا يزير مهبرنا

ريزي در مناطق از يـک سـو، و دامنـه وسـيع      هاي برنامه با توجه به تفاوت در سياست

اي در ساختار نظـام   هاي برجسته ريزي فضايي از سوي ديگر تفاوت اختيارات آنها در برنامه

بـه قـانون    ريزي تا همين اواخـر  شود، هر چند اساس برنامه ريزي بين مناطق ديده مي برنامه

هـر   ۱۹۸۰از سال . ) ۸۴، ص۱۳۸۶نيومن، (متکي بود  ۱۹۶۲سال ريزي  بندي و برنامه منطقه

ريـزي   اند که ايـن قـوانين برنامـه    ريزي فضايي منحصر به خود را داشته يک از مناطق برنامه

ريزي فضايي  نکته مهم در برنامه. است مورد بازبيني قرار گرفته ۲۰۰۳فضايي عمدتا در سال 
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ه يـ ال يهـا  با برنامـه  يه حکومتيدر هر ال  يزير برنامه ژيک اهميت همخواني و ارتباط بينبل

  .باشد ميباالتر 

ريـزي   همانطوري که اشاره گرديد کشور بلژيک در سطح ملـي فاقـد طـرح يـا برنامـه     

  . فضايي است

هاي متفـاوتي را دنبـال    اي و محلي هر يک از مناطق اقتصادي سياست در سطح منطقه

  :نندک مي

اي، استاني و شـهرداري عمـل    ريزي در سه سطح منطقه نظام برنامه در منطقه فالندرها

اي  هاي اجرايي منطقـه  اي و طرح هاي ساختار فضايي منطقه اي طرح در سطح منطقه. کند مي

تهيه شده، در سطح استاني و شهري طـرح سـاختاري و اجرايـي اسـتاني و شـهري انجـام       

بزرگ ماننـد   يدار و تمرکز دادن رشد به خصوص رشد شهرهايپا د بر توسعهيکأت. گردد مي

  .باشد مي آنور و بروکسل

طبـق  . نـدارد  يو محل يا منطقه يعني ،هيش از دو اليب  يزير در منطقه والون نظام برنامه

هـاي سـطح    البتـه طـرح   .شـود  هاي ساختاري و اجرايي تهيه مي در هر دو سطح طرحقانون 

گردد که بخشي از منطقه والـون را   بندي هم هستند، تهيه مي منطقه هاي اي که طرح زيرمنطقه

  .پوشاند مي

به موقع اجـرا گذاشـته شـده     يدو سطح  يزير تخت بروکسل هم نظام برنامهيمنطقه پا

توسـعه و   يهـا  ه برنامـه يـ مکلـف بـه ته  ) يشـهردار ( يو محلـ  يا ه منطقهيهر دو ال. است

رسد  يم يب شهرداريکه به تصو ييها برنامه. تندها هس نيص زميا تخصي يکاربر يها برنامه

اسـت و   يکلـ  يهـا  اسـت يتوسعه چـارچوب س  يها برنامه. ز برسديب منطقه نيد به تصويبا

  .کند يها را مشخص م نيزم يص کاربريتخص يها برنامه
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