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  دهيچک

مطالعـه نظـام   . دهـد  يقرار م يه را مورد بررسيکشور روس ييفضا يزير مقاله حاضر نظام برنامه

مرحلـه نخسـت از قـرن    . سازد يم گر را مشخصيکديز از يه، سه مرحله متمايروس ييفضا يزير برنامه

ـ ر است که منشـأ برنامـه   يا ن دوره دورهيشود، ا يرا شامل م يالديستم ميل قرن بيشانزدهم تا اوا  يزي

مرحله دوم به دوران سـلطه  . افته استيسال به مرور توسعه  ٤٠٠شکل گرفته و در طول حدود  ييفضا

ـ  يتکه يکه در سا ياختصاص دارد، دوران ير شوروياتحاد جماه و تفکـرات   يه بر قدرت متمرکـز دولت

ـ يز پيخاص و متما يينظرها ا با نقطهيافول کرده  ييفضا يزير برنامه يبه نوع يستياليسوس . شـود  ياده م

 يا رد، بـازه يگ يتا به امروز را در بر م يالديستم ميه در اواخر قرن بيون روسيل فدراسيمرحله سوم تشک

، يفدرال، در سطوح مختلف مل ين توسعه شهريه بر مجموعه قوانيکقلمرو با ت يزير برنامه يها که طرح

انداز آن فراهم ساختن بسـتر   دهد که چشم يمند را م قاعده يد حرکتياعمال شده و نو يو محل يا منطقه

  .است يو کارآمد يريپذ گران مختلف، تحققيت و مشارکت بازيتر، شفاف شيانسجام ب يتر برا مناسب
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  مقدمه

کند که بـه منظـور تحـت     هايي اشاره مي ريزي فضايي يا آمايش سرزمين به شيوه برنامه

ر گرفتـه  هاي متنوع، به کـا  ها در فضاهايي با مقياس تأثير قرار دادن توزيع جمعيت و فعاليت

اي،  ريزي منطقـه  ريزي شهري، برنامه ريزي فضايي، تمامي سطوح شامل برنامه برنامه. شود مي

المللي اتحاديه اروپـا   نظير سطوح بين(المللي  هاي فضايي ملي و در نهايت سطوح بين برنامه

يکـي از تعـاريف نسـبتا جديـد از ايـن مفهـوم از       . گيرد را در بر مي) براي کشورهاي عضو

 ،ريـزي فضـايي   برنامـه «: اي اروپايي قابل استخراج اسـت  منطقه -ريزي فضايي ر برنامهمنشو

. کنـد  هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اکولوژيکي را ارايـه مـي   تجلي جغرافيايي سياست

اين مفهوم در عين اينکه يك رشته علمي است، تکنيکي اداري اجرايي و سياستي است کـه  

اي و جامع، توسعه متعادل و سـازماندهي فيزيکـي فضـا را     رشتهبه عنوان يک رويکرد ميان 

  )١٠، ص٢٠٠٨، ١بن. (کند مطابق يک استراتژي فراگير دنبال کرده و هدايت مي

فضـاها   -نيهـا بـا سـرزم    که سر و کـار آن  ييها يزير برنامه يعنريزي فضايي، ي برنامه

کسـان  ي يشکل و محتـوا  يت به معناين عمومياما ا. ت داردياست، در سراسر جهان عموم

ـ ، اايي از اين دسـت، يعنـي فضـايي بـودن    ه مشترک برنامه يها يژگيو گذشته ازست، ين ن ي

متفاوت، نوع حکومت،  يخيل تجربه تاريها در جوامع گوناگون، از جمله به دال يزير برنامه

بـه   يمتفاوت يها شکل... و ييايجغراف يها ، تفاوتياسيس يها دگاهي، ديافتگيزان توسعه يم

تـوان   اي از عوامل پيچيده که مي در واقع مجموعه). ١٩،ص ١٣٨٤توفيق، ( خود گرفته است

ها و ضوابط قانوني، سطوح مختلف توسعه فضايي و اقتصادي و  شرايط فرهنگي، چارچوب

هاي متفـاوتي را در   هاي سياسي و ايدئولوژيک را نيز بر آن افزود، اشکال و آرايش نيز آرمان

بر اين مبنـا مقالـه حاضـر    ). ١، ص١٣٨٩قريب، (زي فضايي پديد آورده است ري نظام برنامه

پـيش از پـرداختن بـه    . دهـد  ريزي فضايي کشور روسيه را مورد بررسي قرار مي نظام برنامه

هاي عمومي روسيه مورد اشاره قرار  ريزي اين کشور، ويژگي هاي نظام برنامه ابعاد و ويژگي

ريزي پرداخته شده و به دنبال آن، نظـام   تاريخي نظام برنامه) سير(سپس به پيشينه . گيرد مي

  .ريزي فضايي تبيين خواهد شد برنامه

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Baltic Euroregional Network (BEN) 
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  هيکشور روس يعموم يها يژگيو 

پهناورترين کشور جهـان   ١)راسيسکايا فدراتسيا(ه روسي فدراسيونروسيه با نام رسمي 

ايـاالت متحـده   يـا   چـين ، کانـادا کيلومتر مربع معادل دو برابر مساحت  ۴۰۰/۰۷۵/۱۷است 

اين کشور در آسياي شمالي و اروپاي خاوري واقـع  . قرار دارد اوراسياکه در شمال ) آمريکا

و  درياي سياه، درياي خزرو نيز با  اقيانوس منجمد شماليشمالي و  اقيانوس آراماست و با 

روسـيه  ). درصد از خاک اروپـا  ۴۰تمام خاک آسياي شمالي و (مرز آبي دارد  درياي بالتيک

درياي ، درياي برينگکشور آسيايي و اروپايي مرز زميني دارد و با کشورهاي پيرامون  ۱۴با 

همسـايگان زمينـي   . ارتبـاط دريـايي دارد   دريـاي بالتيـک  ، و درياي سياه، درياي خزر، ژاپن

 :روسيه عبارتند از

 ؛قزاقستانو  مغولستان، نيچ، يكره شمال ):ايآس(در جنوب خاور 

 ؛گرجستانو  جانيآذربا يجمهور ):قفقاز(در جنوب باختر 

جدامانـده  و در بخـش   نروژ، و فنالند، استوني، لتوني، بالروس، اوکراين ):اروپا(در باختر 

 .لهستانو  ليتوانيبا کشورهاي  کالينينگراد

جمعيـت دارد کـه از ايـن    ) ٢٠١٠براساس برآورد سال (ميليون نفر  ۱۴۲روسيه حدود 

نفر در هر کيلومتر مربع است کـه   ۳/۸در روسيه  تراکم جمعيت. است نهمحيث در جهان، 

چنين نرخ رشد جمعيت در اين  هم. باشد هاي تراکم جمعيت در جهان مي ترين نرخ از پايين

زنـدگي  ) بخـش اروپـايي  (تر جمعيت روسيه در غرب ايـن کشـور    بيش. کشور منفي است

هسـتند و   نژاد روسـي از مردم روسيه از ) ميليون نفر ۱۱۵معادل (درصد  ۸۰حدود . کنند مي

، چـوواش ، )درصـد  ٢( اوکراينـي ، )درصـد  ٤( تاتـار : ساير نژادهاي اين کشـور عبارتنـد از  

، آذري، اوسـتيايي ، بالکـار ، چرکس، اينگوش، آواري، مغول، داغستاني، ترک ،ارمني، چچني

زبـان رسـمي ديگـر نيـز در      ۲۷اسـت، امـا    زبان روسـي زبان رسمي روسيه، ... . ، وگرجي

  .ها و مناطق خودگردان اين کشور وجود دارد جمهوري

بخش يـا   ١ناحيه خودمختار،  ٤جمهوري،  ٢١، )استان(ايالت  ٤٦روسيه شامل حدود 

مسـکو و  (شـهر حـايز اهميـت فـدرال      ٢رزمين و خطه يـا سـ   ٩استان خودمختار يهودي، 

عالوه بر اين، اين کشـور از هشـت   . باشد مي) عضو فدراسيون ٨٣مجموعا ) (پترزبورگ سن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Russian Federation (Rossiyskaya Federatsiya) 
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منطقـه مركـزي   ، )پترزبـورگ  سـن : مرکـز (منطقه شمال غربـي  منطقه يا ناحيه فدرالي شامل 

 آنراسـتوف   :كـز مر( جنـوبي منطقـه  ، )نووگورود نيژني :مركز(منطقه ولگا ، )مسكو :مركز(

منطقـه  ، )يكـاترينبورگ  :مركـز (منطقـه اورال  ، )خاباروفسـك  :مركز(منطقه خاور دور ، )دن

  .شود تشکيل مي) پياتيگورسک: مرکز(منطقه قفقاز شمالي و  )نوواسيبيريسک :مركز(سيبري 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ه يون روسيفدراس يمات کشورينقشه تقس

  )WWW.Wikipedia, 2010/5:(منبع

، مـالي ، تاريخي، مذهبي، اقتصادي، سياسياست که مرکز  ١مسکوتخت روسيه شهر پاي

و در  رودخانـه مسـکو  اين شهر بر روي . باشد فدراسيون روسيه مي حمل و نقلو  آموزشي

پـس از  . شـود، واقـع شـده اسـت     ناحيه فدرال روسيه که جزء روسيه اروپايي محسوب مي

شـهر   ۱۰۶۷روسـيه در مجمـوع،   . باشد ترين شهر روسيه مي مهم ٢مسکو نيز سن پترزبورگ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Moscow 
، قبل از فروپاشي اتحاد کاخ کرملين. بود اتحاد جماهير شوروي کشاورزيهاي گذشته مسکو مرکز  در زمان

اين شهر امروزه . گرفت جماهير شوروي به عنوان اقامتگاه تشريفاتي رييس جمهور شوروي، مورد استفاده قرار مي
به عنوان دومين شهر گران در جهان معرفي  ۲۰۰۷مهم و بزرگ در جهان است و در سال  تصادياقيکي از مراکز 

نيز از رتبه خوبي در سطح  آموزشيو  ورزشي، علميکالن شهر مسکو از نظر دارا بودن مؤسسات . شده است
 .)WWW.wikipedia, 2010/1(جهان برخوردار است 

2. St. Petersburg 
پايتخت .) م ۱۷۱۳-۱۹۱۸(به دستور و با نظارت پتر کبير ساخته شده، به مدت بيش از دو سده . م ۱۷۰۳اين شهر که در سال 
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دفتـر  (باشند  بيش از يک ميليون نفر جمعيت ميشهر داراي  ۱۱اصلي دارد که از ميان آن ها 

شـهر اصـلي و بـزرگ کشـور      ۲۰فهرسـت  ). ۲۱، ص۱۳۸۸مطالعات سياسي و بين المللي، 

شود، جداي از شهرهاي مسـکو و سـن    طورکه مالحظه مي همان. روسيه در ادامه آمده است

. باشـند  مـي  پترزبورگ، ساير شهرها از يک نظام نسبتا متوازن از لحاظ جمعيتـي برخـوردار  

جداي از مسکو و سن پترزبـورگ، نوواسيبيريسـک، يکـاترينبورگ و نيژنـي نووگـورود از      

  .شوند ترين شهرهاي روسيه محسوب مي بزرگ

  
  

  اصلي و بزرگ کشور روسيه شهر  ٢٠

  )www.wikipedia, 2010/2: (منبع

ه ي، روسـ .م ۲۰۰۳در سال  ياندوم عمومق رفرياتخاذ شده از طر يمطابق با قانون اساس

برخـوردار بـوده و قـدرت     ياز دموکراس يحاک يون است که اساسا از ساختاريک فدراسي

شامل مجلس ) يگذار قانون(دولت فدرال از سه قوه مقننه . باشد يدر دست دولت م يياجرا

 ۱۶۰با ) امجلس سن(ون يفدراس يعضو و شورا ۴۵۰با  يدولت يرنده دومايفدرال که در برگ

ه شامل يدر روس ياسياحزاب س. ل شده استيه تشکييه و قوه قضايباشد، قوه مجر يعضو م

  .باشند يطرف م يبرال دموکرات و حزب بيست، حزب ليه واحد، حزب کمونيحزب روس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. م ۱۹۲۴تا  ۱۹۱۴هاي  سن پترزبورگ بين سال. باشد روسيه بوده و اکنون دومين شهر بزرگ اين کشور پس از مسکو مي

لنينگراد .) م ۱۹۹۱تا  ۱۹۲۴از سال (نام داشته و در زمان حکومت اتحاد جماهير شوروي ) Petrograd(پتروگراد 
)Leningrad (شده است  خوانده مي)WWW.Wikipedia, 2010/3.(  
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رومند در خاور اروپا بود کـه  يک حکومت نه چندان ني قرن هجدهمش از يه تا پيروس

 پتر كبيـر  تزارکه  يو با اصالحات يالديم ۱۸در آغاز قرن . ز نداشتين ياديوسعت چندان ز

انقـالب   ۱۹۱۷در سـال  . ل شديرومند تبديپهناور و ن يک امپراتورين کشور به يانجام داد، ا

، نـام  »کيبلشـو «وست و با تسلط حزب ين به وقوع پيلن ين کشور به رهبريدر ا کمونيستي

 جنـگ سـرد  پس از  يشورو ۱۹۹۱در سال . افتير ييتغ 1»اتحاد جماهير شوروي«کشور به 

 روبـل ه يواحد پول روس. آن نشست يه به جايون روسيد و فدراسيبا غرب فروپاش يطوالن

ز وابسته بـه  يو ن يه، صنعتيار مهم هستند و اقتصاد روسين کشور بسيا يترابر يها راه. است

و  داري سـرمايه ه ين کشور بر پاياقتصاد ا. باشد يم گازژه ين کشور به ويا يمنابع بزرگ انرژ

ـ   ييو رها يشورو ين موضوع پس از فروپاشياست، که ا سازي خصوصي  ياز اقتصـاد دولت

ـ ليتر ۱۲۲۹بـا   يد ناخالص داخلين کشور از نظر توليا .دنبال شده است سوسياليستيو  ون ي

مبـادالت   يدر مقام دوازدهم قرار داشته، از نظر نرخ نسب) ۲۰۰۹براساس برآورد سال (دالر 

براساس اطالعـات سـال   (م جهان در مقام هفتاد و يك يهفتم و از نظر شاخص توسعه انسان

  .قرار دارد) ۲۰۰۷

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 

کشوري بود متشکل از روسيه و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا اتحاد شوروي يا به طور خالصه شوروي، 
، بخش .م ١٩٩١تا انحالل در  ١٩٢٢که از زمان تأسيس در ) جمهوري ١٥مجموعا شامل (چندين جمهوري متحد 

اتحاد جماهير شوروي . شد گرفت و پهناورترين کشور جهان شناخته مي بزرگي از شرق اروپا و شمال آسيا را در برمي
روسيه و بنيانگذار اتحاد جماهير شوروي  ١٩١٧ديمير ايليچ لنين رهبر انقالب روسيه بود، وال. م ١٩١٧حاصل انقالب 

حزب بلشويک قدرت يافت و بعدها نام خود را به حزب کمونيست . م ١٩٢٢تا  ١٩١٧در دوره . سوسياليستي است
» داري يا آخرين مرحله سرمايه امپرياليسمدوران  مارکسيسم«انديشه لنين در نزد برخي به عنوان  .اتحاد شوروي تغيير داد

به نظر لنين طبقه کارگر حق . اين انديشه، بر پايه برتري طبقه کارگر و حقانيت تاريخي آن استوار است. رسيدبه شهرت 
جوزف  روي كار آمدنپس از مرگ لنين و با . دارد براي انجام رسالت تاريخي خود، به سلطه طبقات ديگر پايان دهد

گير اقتصادي به ابرقدرتي  ، ديکتاتوري بزرگي در شوروي به پا شد و در عين حال، اين کشور با پيشرفت چشماستالين
و با وجود تلفات انساني بسيار سنگين در طول  جنگ جهاني دومبه ويژه پس از پيروزي در . در سطح جهان بدل شد

  .جنگ، شوروي به يکي از دو قطب جهان معاصر تبديل گشت
هاي بزرگ نامي است که بر  ين روي کار آمد که تصفيههاي بسيار بر سر جانشيني وي، استال پس از لنين و کشمکش

وي در . پس از مرگ استالين، خروشچف به روي کار آمد. اقدمات وي در جهت حذف مخالفان گذاشته شده است
نظير (هايي را اتخاذ نمود که تخريب نظام سوسياليستي را در پي داشت  جهت تخريب استالين گام برداشت و سياست

کامال مشهود . م ١٩٨٠ز اين دوره بود که آثار فروپاشي شوروي کم کم نمود پيدا کرد، آثاري که در دهه ا). تجارت آزاد
از . منجر به تجزيه کشور شد) گورباچف آخرين رهبر شوروي باوجود اصالحات( ١٩٩١گشت و سرانجام در سال 

اين حزب . بود حزب کمونيست اتحاد شورويزمان تأسيس شوروي تا زمان فروپاشي آن، تنها حزب سياسي کشور 
 ).WWW.Wikipedia, 2010/4(را در کنترل داشت هاي زندگي اجتماعي شوروي  تمام جنبه
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  هيروس يزير نظام برنامه يخينه تاريشيپ 

  افتـه يه به صورت طبيعـي توسـعه   يروس يشهر ياکثر نواح يالديم ١٦ش از قرن يتا پ

ن، يم زمـ يدر رابطـه بـا تقسـ    وانـف چهـارم  يا ربودند، بعدها و مطابق با فرمان و قـانون تـزا  

ات آغـاز  يـ و مال ياراضـ  يراهها، کـاربر  يها مجدد با هدف منظم ساختن شبکه يزير برنامه

آشکار گشت که معمـوالً در خـارج از    يکل يها  برنامه يها ن نمونهينخست ن زمانيدر ا. شد

بـا   يدولت ي، دوران سلطنت پيتر اول، نهادها١٨در آغاز قرن . اقدام قرار گرفتمسکو مورد 

ـ ر برنامـه  يت بـرا يمسؤول ن ي، نخسـت ١٧٠٩در . س شـدند يشـهر تأسـ   يگـذار  و قـانون  يزي

ـ ر نه برنامـه يد که اساساً در زميزار گردون ساخت و ساز در سن پترزبورگ برگيسيکم و  يزي

، )هـا  يدسترسـ (امپراتـور در رابطـه بـا خطـوط قرمـز       يهـا  دستورالعمل. بود يکنترل شهر

، خلـق  يسـنگ  يهـا  احـداث سـاختمان   يت براي، اولويسوز از آتش يريجلوگ يها حل راه

منظـور  ن سـاخت و سـاز بـه    ياز قـوان  يبه عنوان نوع يخاک يسبز و ساخت سدها ينواح

کـه از   يدهنـدگان  توسـعه . کـرد  يمـ  يخدمت رسـان  يياروپا يبا الگو يفراهم ساختن شهر

بـا از دسـت دادن ملـک خـود،      يحتـ  يشده و در موارد ييکردند، شناسا ين تخلف ميقوان

شـهرها از جملـه سـن     يو توسـعه در تمـام   يزير ن برنامهيقوان. ١٧٢٠در . شدند يمه ميجر

م يرا که مسؤول تقس يونيسيدوم، کم ينايکاتري، ملکه ا١٧٥٦ر د. شد يگذار هيپترزبورگ پا

 يهـا  را در رابطـه بـا حفـظ محـدوده     يفستيس نموده و مانيه بود، تأسيروس يها نيتمام زم

الـت از  يا ١٨ن در يم زمـ ي، تقسـ يالديم ١٨ان قرن يدر پا. مالکان صادر نمود ين از سويزم

هـا و   ت و سـاز سـن پترزبـورگ برنامـه    ون سـاخ يسيد و کميالت به انجام رسيا ٥٠مجموع 

در  يزير متعاقباً اقدامات برنامه. ه نموديشهر ته ٤٩٧شهر از مجموع  ٤١٦ يرا برا ييها طرح

  . ديواگذار گرد يمحل يها سراسر کشور به قدرت

ـ کل يد، شامل اصول قـانون ياتخاذ گرد ١٨٣٢منشور ساخت و ساز که در سال  در  يدي

ـ . ه قابـل اجـرا بـود   يبـود کـه در سراسـر روسـ     يسعه شهرو تو يزير رابطه با برنامه  يدر پ

ن سـاخت و  ينده در شهرها قادر به اتخاذ قـوان ينما يها ، بدنه١٨٧٠اده شده از ياصالحات پ

ـ يا. ساز مطابق با منشور ساخت و ساز بودند . ١٩١٧ ن در سـال يشـدن زمـ   ين منشور تا ملّ

ن يک به قوانيو نزد ين به صورت قانونيزم ، امالکيالديم ١٩ان قرن يدر پا. االجرا بود الزم

مند ساختن حقـوق و حفاظـت    ن بر قانونين عالوه بر ايارها و قوانيمع. ت شدنديمعاصر تثب

 يان مالکان خصوصـ يارتباط م. ز متمرکز شدين يمدن يها ق سازمانياز سود و منفعت از طر
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و  ين خصوصـ يبـاط مـالک  مند شد و ارت ه، قاعدهيق قانون مستغالت همسايگر از طريکديبا 

  ).٢٩و  ٢٧، صص٢٠٠٦، ١كُمين(د يف گرديتعر ين عموميق وضع قوانياجتماع از طر

و  يه در رابطـه بـا کـاربر   ين روسـ يهـا و قـوان   عرف يباً تماميبود که تقر ين در حاليا

در رابطه با  يسال انباشته شده بود به واسطه قضاوت و حکم ٤٠٠ن که در طول يتوسعه زم

که در سال (در شهرها  يز در رابطه با امالک شخصيو ن) اتخاذ شد ١٩١٧سال  که در(ن يزم

شـه  يهم ين بـرا يدر رابطـه بـا زمـ    يحقوق خصوص. کنار گذاشته شد) دياتخاذ گرد ١٩١٨

شد که فروخته شدن، اجـاره دادن، رهـن دادن و    ينيصاحب زم) دولت(ممنوع شد، کشور 

در قالب امالک مشترک مردم مـورد   ياراض يامممکن نبود و تم يقيچ طريا انتقال آن به هي

 يدولت يها وسته دستورالعمليز به طور پيو توسعه ن يزير برنامه ينهادها. توجه قرار گرفت

توسعه  يخاص برا يازهاين شيپ. ساختند ياده ميشد، پ يمنتشر م يرا که توسط دولت مرکز

  : ل استيبه قرار ذ) يشورو(ن دوره يا يشهر

ـ يغ يازهاين ين برايدر رابطه با استفاده از زم يرورشو يها تيمحدود � ز در يـ و ن يردولت

 ؛يردولتيغ يها رابطه با اندازه ساختمان

ق قدرت ياعمال شده از طر يها ها و پروژه گاهها منحصراً مطابق با طرح توسعه سکونت �

 ؛ يدولت يمرکز

 ي، توسـعه شـهر  يشهر يزير برنامه يها ير در رابطه با مستندسازيفراگ ياستاندارد ساز �

 ؛ يشهر يز طراحيو ن

 دولت؛ يمتمرکز از سو يرساختيز يها ستميس يساخت و نگهدار �

 ؛ ينه ساخت مسکن و نگهداريدر زم ياعتبار يگذار هيسرما �

 ٥/١٣(ن ياسـتاندارد شـده، سـرانه کـم زمـ      يهـا  ، آپارتمانيمسکون ينواح يتراکم باال �

 سر کشور؛ در سرا ياجتماع يو همگن) ١٩٨٥مترمربع تا سال 

  :در پايان اين دوره مشکالت شهري وخيمي به قرار ذيل پديد آمد

که هـم تقاضـا و هـم ارتباطـات      يد از زمانيجد يط اقتصاديبا شرا يگاه نظام سکونت �

 ، تطابق نداشت؛يدولت يها شد تا طرح ين مييق بازار تعيتر از طر شيب

و در واقـع در   يکـ يزيد فابتـدا از بعـ  (کهنـه و فرسـوده    يها از ساختمان يعيبخش وس �

 ؛)مسکن يارتباط با موجود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . COMMIN 
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 و نوع توسعه؛ ياستاندارد به علت مشخصات فن يآور توده مسکون رتيح يبازساز �

 زات فرسوده؛يسات و تجهيتأس �

 ... . و   �

توسـط   يالديمـ  ١٩٨٠که در دهـه  ( ياقتصاد يو بازساز يپس از آغاز دوره آزادساز

ه کنـار  يدر تمام روسـ  يشهر يزير عمال اسناد برنامهد که ينکش ي، طول)اده شديگورباچف پ

ـ مناسب وجود نداشـت و ظرف  يه قانونيبود،  پا يناکاف يعموم يها گذاشته شد، بودجه ت ي

 يپـس از فروپاشـ  . د قـرار گرفـت  يـ دهنـدگان مـورد ترد   و توسعه يگذاران خصوص هيسرما

ن ياز قـوان  يرها نوعاز شه يتعداد ١٩٩٠انه دهه يه، در ميون روسيل فدراسيو تشک يشورو

ـ ا. اتخـاذ کردنـد   ير شـورو يجامع دوره اتحـاد جمـاه   يها را براساس طرح يبند منطقه ن ي

ه ين زمـان در روسـ  يـ چرا کـه در ا (سه است يکا قابل مقايامر يبند منطقه ين با الگوهايقوان

 يا حرفـه  ينـدگان نهادهـا  ي، نماين توسعه شهرينه قوانيدر زم ياز مشاوران خارج ياريبس

د کـه براسـاس   ياعمال گرد 1هيون روسيفدراس يقانون توسعه شهر ١٩٩٨در ). کا بودنديامر

گران يحقوق مهـم و الزامـات بـاز    يمند نمودن تمام نه قانونيبوده، اما در زم يغرب يالگوها

ز قانون توسـعه  ين يالديم ٢٠٠٤ان سال يل در پاين دليبه هم. ل داشتياز به اصالح و تکمين

زان و ير از برنامه يا تر مربوط به انتظارات حرفه شيد که بياتخاذ گرد يديفدرال جد يشهر

 ).٣٠و  ٢٩صص ، ٢٠٠٦كُمين، (توسعه دهندگان بود 

 يتيه از وضـع يدر کشور روس ييفضا يزيتوان اظهار نمود برنامه ر يدر حال حاضر م

توسـعه بـود    يزيند برنامه ريگر فرآيتنها باز يدولت يياجرا -يکه در آن قدرت متمرکز ادار

که در آن  يتيبه وضع) ييز فضاين، تنها توسعه دهنده و تنها برنامه ريتنها صاحب زم يعني(

المللـي اتحاديـه    باشند حرکت کـرده اسـت كميسـيون بـين     ير ميگران، درگياز باز ياريبس

  ) . ١٠٨، ص٢٠٠٤، 2اقتصادي اروپا

ـ ه نيروس يساختار قانون توسعه شهر دربردارنـده   )١٩٩٨براسـاس مصـوب سـال    (ز ي

  :ل استيفصول ذ

  ؛يو کل ين عموميمواد و قوان �

 مساعد و مطلوب؛ يط زندگيمح يبرا يحقوق شهروند �

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. RF Urban Development Code 
2  . United Nation Economic Commission for Europe (UNECE) 
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 ؛يها در رابطه با اقدامات توسعه شهر يو شهردار يمقامات دولت يت هايصالح �

 ، حقوق و تعهدات آن ها؛يان توسعه شهريساختار متول �

 ؛ياسناد توسعه شهر �

 ؛ير سطح دولتد يشهر يزير اسناد برنامه �

 ؛)ها يشهردار( يدر سطح شهر يشهر يزير اسناد برنامه �

 ها؛ گاه ن در ارتباط با شهرها و سکونتيزم يمقررات کاربر �

 ؛يحومه شهر ين در ارتباط با نواحيزم يمقررات کاربر �

 هنجارها و قواعد ساخت و ساز؛ �

 ؛)کاداستر( يو توسعه شهر يزيمم �

 گاه ها؛ تت در شهرها و سکونيمقررات توسعه سا �

 ها؛ ت در ارتباط با تخلفيو مسؤول يکنترل توسعه شهر �

 ؛ياقدام توسعه شهر يه اقتصاديپا �

 ؛يالملل نيب يک مساعيو تشر يهمکار �

  ). ٢٠١٠١حوزه درياي بالتيك،  فضايي كميته توسعه( ييو نها ين قطعيمواد و قوان �

  هيروس ييفضا يزينظام برنامه ر ياصول اساس 
وعه قوانين توسعه شهري فدراسيون روسـيه، اصـول مربـوط بـه     مطابق با آخرين مجم

  ):٣١، ص٢٠٠٦كُمين، (کند  ريزي فضايي اين کشور، محورهاي ذيل را دنبال مي برنامه

 دار؛يپا يفراهم کردن توسعه اراض �

 ؛... و  ي، اجتماعي، اقتصاديکيتوجه متعادل به الزامات اکولوژ �

 ارزشمند و حساس؛ يحهم چنانکه از نوا يراث فرهنگيحفاظت از م �

و  ييفضـا  يزيـ ر ل به مشـارکت در برنامـه  يالت مايافراد و تشک يتمام يبرا يبسترساز �

 ن؛يزم يمربوط به کاربر يگذار قانون

 مساعد و مطلوب؛ يط زندگيدر رابطه با شرا) يدولت( يعموم يها ت برنامهيمسؤول �

 هاي غيرعادي؛ عيترعايت الزامات در خصوص ايمني، سالمت و حفاظت در رابطه با وض �

 ن؛يو توسعه زم يشهر يزير ن برنامهيت در رابطه با تخلف و نقض قوانيمسؤول �

 ن؛ يمعلول نقض قوان يها بيجبران خسارات و آس �

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . (SD/BSR) Committee on Spatial Development in the Baltic Sea Region  
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تـا   يملـ  يهـا  اس طـرح ياز مق ييفضا يزير برنامه يک نظام چندسطحين، يعالوه بر ا

ح شـده اسـت   يگاه ها تصـر  در ارتباط با اسناد مربوط به شهرها و سکونت يجزئ يها طرح

 يهـا  له قـانون مـذکور، طـرح   يبـه وسـ  ). ٢٠١٠درياي بالتيك،  فضايي حوزه كميته توسعه(

ـ ته يشـهر  يون، منـاطق و نـواح  يتوسط فدراسـ  1)يارض(قلمرو  يزير برنامه شـوند   يه مـ ي

 ياتصـال  يوسته و دارايقلمرو بهم پ يزير برنامه يها طرح). يو محل يا ، منطقهيسطوح مل(

جـامع   يهـا  طرح. شوند يه ميته يياجرا -ياز مناطق ادار يبيود دارند که توسط ترکز وجين

. شـوند  يها به اجرا گذاشته م يقلمرو بوده که توسط شهردار يزير ز به عنوان اسناد برنامهين

  : کنند ير را دنبال ميقلمرو ابعاد ز يزير مات برنامهيتصم ياساس يامدهايپ

، سـکونت،  يکشـاورز : نيزمـ  يبنـد  طبقـه (متفـاوت   مقاصـد  يبرا ين حدود اراضييتع �

 ؛... ها و  ها، آب حفاظت شده، جنگل يعيطب ياندازها خاص، چشم يها صنعت، استفاده

 ؛)جامع يها طرح يبرا يالزام( يعملکرد يبند منطقه �

 يت سـطوح متفـاوت  يکه تحت مسـؤول  ياهداف يص داده شده برايتخص يت نواحيموقع �

 ؛)يو شهر يا ت منطقهياهم اهداف فدرال،(قرار دارند 

 زات؛يسات و تجهير تأسيم خطوط مهم ارتباطات حمل و نقل و سايطرح و ترس �

 ؛يبرجسته فرهنگ يها مربوط به نقاط و گره يقلمروها �

ن فـدرال  ين خاص مطابق با قـوان يزم يکاربر يها تيمربوط به وضع يبه نواح يدگيرس �

 ؛...)و يآب يحفاظت ي، نواحي، بهداشتيفرهنگ يخيحفاظت از آثار تار(

ون ين فدراسـ يه، قـوان يون روسيفدراس ياز قانون توسعه شهر يالزم به ذکر است، جدا

  : باشند يم يه اساسيدر روس ييفضا يزير برنامه يز وجود دارند که براين يگريد

ن و نحـوه  يمربـوط بـه زمـ    يو خصوصـ  يکه حقـوق عمـوم  ) ٢٠٠١سال (ن يقانون زم �

 کند؛ ين را مشخص ميگوناگون زم يها يبند قهمطابق با طب يقانون يدگيرس

 ؛)٢٠٠٢(ه يروس يراث فرهنگيقانون م �

 ؛)١٩٩٩(ه يون روسيمردم فدراس يمسر يها يماريقانون مربوط به رفاه بهداشت و ب �

 ها؛ ها و قانون جنگل ، قانون آب)٢٠٠٢(عي شامل قانون حفاظت طبيعي قانون حفاظت طبي  �

 ؛)١٩٩٤(عت يو تماس بشر با طب يعيطب مضر يها تياز وضع يريشگيقانون پ �

 قانون فدرال حمل و نقل؛  �

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Territorial Planning Schemes 
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 ن ساخت و ساز؛يقوان �

 ).٣٢و  ٣١، صص٢٠٠٦كُمين، ) (٢٠٠٠( يطيست محياثرات ز يابين ارزيقوان �

  ييفضا يزير برنامه يديکل يابزارها 

قلمـرو   يزيـ ر ف برنامهيه، اهداف و وظايون روسيفدراس يمطابق با قانون توسعه شهر

ـ ر هر سند برنامه يبراد يبا ـ ا. ن و مشـخص شـود  يمعـ  يزي  ين سـند ممکـن اسـت، تمـام    ي

 يعـ يتواند تنها به حفاظت از منابع طب يمثال م يرا فراهم نکند؛ برا يزير برنامه يعملکردها

ه بـه  يروس ياز مناطق و شهرها يعيبخش وس. ا توسعه حمل و نقل اختصاص داشته باشدي

ـ غلبـه بـر ا   يبرا. باشند يم يانسان يرويو منابع ن يگذار هيسرما يها يشدت نگران کاست ن ي

ط يها، بهبود محـ  ر ساختيز يها گونه يزان قلمرو معموالً بر توسعه تمامير ها، برنامه يکاست

ه يـ هـا تک  ر گـروه يو مصالح سا يان مصالح عمومين توسعه و تعادل ميت قواني، شفافيشهر

ـ اعتبار قابل دسترس، منـابع ن ن يشنهادها، تأميپ يساز در طول آماده. کنند يم و  يانسـان  يروي

  . رنديگ يز مورد توجه قرار ميمختلف ن يل نواحيت پتانسياهم

 يشـنهادها يپـروژه و تحقـق پ   يشـنهادها يقلمرو شـامل دو بخـش پ   يزير اسناد برنامه

ـ ر اسـناد برنامـه  . ها و متون هسـتند  باشند که هر دو بخش شامل نقشه يپروژه م قلمـرو   يزي

گروه متخصـص و کارشـناس    يريگ جهينت يبرا يالت عموميا تشکيها  وسط بدنهتواند ت يم

ـ       . ارايه شوند ت يـ و عقالن يعملکرد گروه کنتـرل، مطابقـت اسـناد بـا مقـررات و قواعـد فن

ست کـه سـند   ين معنا نيگروه متخصص بد يمنف يريگ جهينت. است يزير برنامه يشنهادهايپ

امدها را متوجـه بدنـه اتخاذکننـده    يپ يت تماميولؤسرد، بلکه ميتواند مورد توجه قرار گ ينم

  . کند يسند، م

ـ قلمـرو طـرح جـامع اسـت کـه نما      يزير ن ابزار برنامهيتر در سطح شهرها، مهم انگر ي

پـس از اتخـاذ طـرح جـامع و     . باشـد  يمـ  يدسترسـ  يو خطوط اصل يعملکرد يبند منطقه

ن و توسـعه  يزمـ  ياربرکـ  يهـا  ن و دسـتورالعمل يمربوطـه قـوان   يمتناسب بـا آن، شـهردار  

 ينقشـه کـاربر  (قلمـرو   يبنـد  کند که شامل نقشه منطقـه  يرا فراهم م) يبند مقررات منطقه(

قـه و  يش داده شـده و طر ينمـا  ين در نواحي، الزامات توسعه زم)توسعه يبند ن و منطقهيزم

ز کـه  يـ هـا ن  تيـ هـا و ممنوع  تيمحـدود  يها نقشه. است يبند ند کاربرد مقررات منطقهيفرآ

از . دهنـد  يرا پوشـش مـ   يعملکرد يبند شوند، نقشه منطقه يه ميط خاص تهيابق با شرامط
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ن و قواعـد  يجـامع و قـوان   يهـا  ش از اتخـاذ طـرح  يپ 1يق قانون، جلسات شنود عموميطر

قلمـرو   يزير اسناد برنامه يتمام. باشد يم يالزام يزير ن و اسناد برنامهيو توسعه زم يکاربر

منـد،   ا گـروه عالقـه  يهر فرد  يبه آنها برا  ينتشر شده و دسترساست تا م يضرور 2نيو زم

ـ قلمـرو، ه  يزيـ ر رش و اتخـاذ اسـناد برنامـه   يدر ظرف سه ماه پس از پذ. فراهم باشد أت ي

 يبند ن، برنامه زمانيچن طرح هم. دهند يوابسته به سطح طرح، اجرا را مدنظر قرار م يياجرا

المللي اتحاديه اقتصادي اروپـا،   كميته بين(آورد  يفراهم م يش روياقدامات پ يتمام يرا برا

  ).١٠٩، ص٢٠٠٤

نـه  يباشند کـه در سـه زم   يات ميو با جزئ يليتفص يز اسنادين نيزم يزير اسناد برنامه

   ).همان( باشند يگر ميکديک از يقابل تفک

گـاه،   سـکونت  يع عناصر ساختاريتوز يکه برا ٣نيزم ييو جانما يزير برنامه يها پروژه �

سـاخت  (شوند  يه ميته يت اهداف عموميو موقع يعموم يها يمربوط به کاربر يحنوا

 ؛)رديگ يصورت م يها با اعتبار عموم ن پروژهيا يو نگهدار

ه متعارف در ثبت يد توسط رويکه با( ٤نيقطعات زم يک و محدوده بنديتفک يها پروژه �

 ؛)امالک به ثبت رسند يزيو مم

 يهـا بـرا   تيـ ها و ممنوع تيمل الزامات و محدودشا ٥توسعه و ساخت و ساز يها طرح �

فـراهم   يبرا يفن يها و پارامتر) نيو توسعه زم ين کاربريمطابق با قوان(ن يهر قطعه زم

 ؛ يالت عموميكردن تسه

ن يد تـأم يبا) يا منطقه يها عالوه بر اهداف فدرال و ضرورت(ن يزم يزير اسناد برنامه

ش از يپـ  يد، ضمن آنکـه جلسـات شـنود عمـوم    اتخاذ گردن ياعتبار شده و در سطح شهر

 .است يضرور يزير مدنظر قرار گرفتن هر پروژه برنامه
  

  يزير گران نظام برنامهيباز
ه بـه قـرار   ين در کشـور روسـ  يو توسعه زم يشهر يزير ت برنامهيفعال يگران اصليباز

  : باشند يل ميذ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Public Hearing 
2. Territorial Planning and Land Planning Documents 
3. Layout Projects 
4. Projects of Land Subdivision 
5. Development Projects 
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مسـؤول در  : يردارشـه  يهـا  و بخش يا سطوح فدرال، منطقه) يدولت( يعموم يها بدنه �

 يقلمرو، اسناد طراح يزير ر و اتخاذ اسناد برنامهي، تدبيو هنجار يقانون يارتباط با مبنا

ريزي مرتبط، تخصيص و واگذاري زمين شـهري، صـدور و    و ساخت و ساز، تصويب اسناد برنامه

 انتشار پروانه ساخت و نظارت بر فرآيند ساخت و ساز و نيز کنترل توسعه زمين؛

 ؛يو همگان يالت عموميمرتبط با تدارک تسه يها شرکت �

 مانکاران ساخت و ساز؛يپ �

 ؛يسازندگان خصوص �

در زمينـه جلسـات شـنود    : ريـزي و توسـعه   اشخاص حقيقي و حقوقي درگير در اقـدامات برنامـه   �

 ؛... ها و  هاي عمومي مسؤول، دادگاه ها به بدنه يه پيشنهادات يا مخالفت عمومي مشارکتي، ارا

ـ يا ترکي ي، خصوصيت دولت، شهرداريتحت مالک( يشهر يزير برنامه يها شرکت  �  يب

 و متخصصان و کارشناسان؛) ها نياز ا

 ؛يو متخصصان و کارشناسان علم يقاتيتحق يها شرکت �

 ؛... ها و  ها، دادگاه بانک �

ل يـ ذ ي، اغلب در محورهايزير از کارها و اقدامات برنامه يجدا يا زان حرفهير برنامه

  : باشند ير ميدرگ

 ؛١)ا شهريمنطقه  يبرا(ک توسعه قلمرو ياستراتژ يها ر و اتخاذ طرحيتدب �

ص ينـه تخصـ  ين در زميشـامل قـوان  (ن متفاوت مربوطـه  ير و اتخاذ مصوبات و قوانيتدب �

 ساخت و ساز؛ يها ن و دستورالعمليو مجموعه قوان...) و  ين عموميزم

كُمين، (ي عموم يها رساختيتوسعه ز يبرا يگذار هيسرما يها برنامه يساز ه و آمادهيته �

 ). ٣٦، ص٢٠٠٦

 هيدر روس ييفضا يزير سطوح نظام برنامه

  ) فدرال( يسطح مل
ه، وزارت توسـعه  يت دولت فدرال روسيدر صالح يشهر يزير در سطح فدرال، برنامه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقتصادي،  -ريزي هماهنگ و متناسب اجتماعي و در رابطه با اتخاذ تصميمات برنامه ۱۹۹۰الزم به ذکر است، در اوايل دهه  .١

عقيده و عزم متوليان و  ۹۰براي مثال، در اوايل دهه . هاي استراتژيک نيز در روسيه در دستور کار قرار گرفت طرحتهيه و اتخاذ 
هاي فعال و  کارشناسان سن پترزبورگ بر اين قرار گرفت که تنها توسل به جامعه شهري و مشارکت و درگيري تمامي بخش

هاي استراتژيک بود  اين بستر، آغازکننده اتخاذ طرح. مؤثر و کارآمد بيانجامد هاي تواند به راه حل متمايل در رابطه با مباحث مي
 ).۸۶، ص۲۰۰۶كُمين، (المللي نظير بانک جهاني نقش مهمي را در ارتباط با آن ايفا نمودند  هاي بين که در ابتدا سازمان
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دولت فـدرال  . باشد يم... و 2يالت عموميو آژانس ساخت و ساز، مسکن و تسه 1يا منطقه

ـ قلمـرو سـطح فـدرال صـادر نما     يها نه طرحيرا در زم يماتير است تا تصمه قاديروس د و ي

جـاد شـده در سـال    يا( يا وزارت توسـعه منطقـه  . ديرا اتخاذ نما يها و اقدامات اصول طرح

رد، بـه عنـوان مخاطـب    يش رو گيحوزه مربوطه را پ يقادر است تا استراتژ) يالديم ٢٠٠٤

وزارتخانه و  يهر دو. را طرح کند يو اقدامات اصولقلمرو عمل کند  يزير برنامه يها طرح

ـ  . فدرال عمل کنند يها توانند به عنوان مخاطبان برنامه يآژانس م  ي هـا  نامـه  نيمقـررات و آي

  . است 3يت وزارت قواعد و ضوابط فنيز در صالحين يفن

ـ تواند به عنوان  يم 4قلمرو در سطح فدرال يزيطرح برنامه ر ا يـ ک مجموعـه واحـد   ي

ا يوابسته  يطرح ها( يتخصص يها نهيها و زم از اسناد در خصوص حوزه يا مجموعه شامل

طـرح  . از آن را پوشش دهـد  يا بخشيقلمرو کشور  يتواند تمام ين طرح ميا. باشد) يبخش

نکته جالـب   .باشد يمربوطه م يها و نقشه يزير برنامه يها ن نامهييفدرال شامل مقررات و آ

 يزيـ ر چ سـند برنامـه  ي، هير شورويختن نظام اتحاد جماهيرو رن است که پس از فيتوجه ا

در سطح فدرال صادر و منتشر نشده است، چرا کـه در زمـان مشـابه گذشـته،      يقلمرو کامل

هـا فاقـد    آن ياس و اجرايبزرگ مق يزير مات برنامهيصدور تصم يبرا يکاربرد يها روش

 . اند بوده يکارآمد

 يا ن سطح مفهوم توسـعه منطقـه  يت در ايحايز اهم يها استياز س يکين، يعالوه بر ا

در سـال   يرو شياست پـ يک سيبه عنوان  يا که توسط وزارت توسعه منطقه يرياست، تدب

ـ ا. ديت گرديهدا 5ت از مناطق مولدي، در نظر گرفته شد و به سمت حما٢٠٠٥ اسـت،  ين سي

ده منـاطق  يـ ت از ايـ حما. افتاده را فراهم نموده است  عقب يند توسعه در نواحيق فرآيتشو

 ي، مـانع ينـواح  يهـا در برخـ   رساختيو ز يکند که فقدان منابع انسان يمولد خاطر نشان م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ministry of Regional Development 
2. Agency of Construction, Housing and Public Utilities 
3. Ministry of Technical Regulation and Metrology 

در ارتباط با نوع و نام اسناد، يکي از منابع در دسترس اشاره مي کند که اهداف برنامه ريزي فضايي در سطح فدرال توسط  .٤

  ):UNECE, 2004, 108( دو گونه سند دنبال مي شود

  روسيهطرح کلي سکونتگاه فدراسيون ) ۱

)General Settlement Scheme of the Russian Federation(  

  طرح يکپارچه برنامه ريزي شهري فدراسيون روسيه) ۲

)Consolidated Urban Planning Scheme of Russian Federation(  
5. Engine- regions 
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  . ه شده استيروس يتوسعه تمام يبرا

 يهـا  طرح يرا برا يه جلسات شنود عموميون روسيفدراس يد توسعه شهريقانون جد

منـاطق و   ياز سـو   بيافت موافقـت و تصـو  يکند، بلکه در ينم يفدرال ضرور يزير برنامه

د يـ ش از اتخاذ طرح سـطح فـدرال، با  يپ. شمارد يها الزم م آن يمرتبط را برا يها يشهردار

شـنهادها و  يتواننـد پ  يمـرتبط مـ   يهـا  بخـش  يسند منتشر شده و تمـام  ياساس يها قسمت

 يـي پس از اتحاذ طرح سطوح فـدرال، بدنـه اجرا  . نديراد نمايخود را ا ياحتمال يها اعتراض

 يبنـد  خـود را اتخـاذ کنـد کـه شـامل برنامـه زمـان        ييد برنامه اجرايدت سه ماه باظرف م

مات يانحـراف از تصـم  . آنهاسـت  يمـال  يريپـذ  ز تحقـق يرو و ن شيپ يها پروژه يساز ادهيپ

   .رديب قرار گيتواند مورد تعق يهم م يزير برنامه

  سطح
موسسات و 

هاي  سازمان

  ريزي برنامه

  مشاركت  ريزي فرآيند برنامه
سند اصلي 

  ريزي برنامه

ريزي  برنامه
ميراث ): الف(بخشي

  فرهنگي

ريزي  برنامه
  ):ب(بخشي

  حفاظت طبيعي

ريزي  برنامه
): ج(بخشي

  ها زيرساخت

ريزي  برنامه
): د(بخشي

  هاي ديگر حوزه

ي 
 مل
طح

س
)

ال
در
ف

 (  

دولت فدراسيون  •
  روسيه

گيري در  تصميم •
سازي  رابطه با آماده
ريزي  طرح برنامه
  ن روسيهفدراسيو

اتخاذ طرح  •
  فدراسيون روسيه

  
ريزي  طرح برنامه •

  قلمرو سطح فدرال

هاي  پروژه •
فدراسيون روسيه در 
رابطه با نواحي 

مربوط به حفاظت از 
  آثار تاريخي

      

وزارت توسعه  •
  اي منطقه

گيري  شكل •
هاي  استراتژي

مربوطه به توسعه 
قلمرو فدراسيون 

  روسيه
مخاطب اسناد  •

يزي ر برنامه
  فدراسيون روسيه

هاي  تمامي بخش •
پس از انتشار (مايل 

طرح و پيش از اتخاذ 
  )آن

ريزي  طرح برنامه •
  قلمرو سطح فدرال

        

  وزارت فرهنگ •

هاي  ارايه پروژه •
نواحي مربوط به 
حفاظت از آثار 
تاريخي به دولت 
  فدراسيون روسيه

هاي  تمامي بخش
پس از انتشار (مايل 

  )پروژه
  

هاي نواحي  پروژه •
مربوط به حفاظت از 

  آثار تاريخي
      

وزارت قواعد و  •
  ضوابط فني 

مجموعه مقررات  •
استانداردهاي (فني 

  )اطمينان و ايمني
            

هاي  وزارتخانه •
  ديگر

تصويب طرح  •
ريزي قلمرو  برنامه

  فدراسيون روسيه
      

به عنوان بخش  •
وابسته طرح 

ريزي  برنامه
  فدراسيون روسيه

به عنوان بخش  •
وابسته طرح 

ريزي  برنامه
  فدراسيون روسيه

به عنوان بخش  •
وابسته طرح 

ريزي  برنامه
  فدراسيون روسيه

 يه در سطح مليکشور روس ييفضا يزيات برنامه ريجزئ

  )٢٠٠٦كُمين، : (منبع
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   يا سطح منطقه 

از  يا ا شـامل مجموعـه  يـ ک مجموعه واحد يتواند به عنوان  يم 1يا طرح قلمرو منطقه

ـ يا. باشد يتخصص يها نهيها و زم اسناد در خصوص حوزه قلمـرو   يتوانـد تمـام   ين طرح م

شـامل مقـررات و    يا طـرح منطقـه  . از آن را تحت پوشش قـرار دهـد   يا بخشيو  يا منطقه

توانند  يم يا مند منطقه قانون يها بدنه. باشد يمربوطه م يها و نقشه يزير برنامه يها نامه نيآي

فدرال نباشد،  يگذار که در تعارض با قانون يو توسعه شهر يزير نه برنامهيدر زمرا  ينيقوان

ن ي، توسعه زميشهر يزير ز در حوزه برنامهين يمسلم يا منطقه يمجر يها بدنه. اتخاذ کنند

 يتوسـط سـاختارها   يمشابه يها ونيسين سطح کميچنانکه در ا وجود دارند، هم يو معمار

 يا مند که توسط دولت منطقـه  و اقدامات قاعده ياصول کل. رنديگ ينده، شکل مينما يعموم

منـد و   ، قـانون يتخصصـ  يـي اجرا يان سـاختارها يـ هـا را م  تيـ ت فعاليشوند، هدا ياتخاذ م

صـادر   يتخصصـ  يـي ها کـه توسـط بدنـه اجرا    مقررات و دستورالعمل. سازند يمند م قاعده

 يهـا  ز تعـامالت بـا بخـش   يو ن ياقدامات در هر بخش فرع يندهايها و فرآ هيشوند، رو يم

در ارتبـاط بـا    يمجـر  يهـا  بدنه  تيمسؤول. آورند ين کرده و تحت کنترل در ميگر را معيد

 يهـا  آنها را به عنـوان مخاطبـان طـرح    يتوسعه قلمرو در منطقه، امکان اقدام برا ياستراتژ

  .کند يقلمرو، فراهم م يزير برنامه

دولـت   يد از سـو يـ رح و اتخـاذ آن با طـ  يجيفراهم کردن تـدر  يمات الزم برايتصم

 يهـا  ق انجام برنامـه ياست كه از طر ياسناد اتخاذ شده ضرور ياجرا. گرفته شود يا منطقه

ـ ر و اتخاذ اسناد طـرح جـامع و برنامـه    يساز و آماده يا و درون منطقه يا منطقه ن يزمـ  يزي

ـ ر مثال، طـرح برنامـه   يبرا. رديها صورت پذ يتوسط شهردار  ١٤، 2نگرادينيقلمـرو کـال   يزي

ـ ن يمل يها شامل دو برنامه فراتر از محدوده يکند که حت يبرنامه را فهرست م ـ ي . باشـد  يز م

بـه واسـطه   (مسـکو و سـن پترزبـورگ     يقلمرو برا يزير است که سند برنامه ين در حاليا

ن دو شـهر  يدر خدمت طرح جامع بوده و طرح جامع ا) ت فدراليبا اهم ياساسنامه شهرها

  .گردد ياتخاذ م يا ن منطقهيانه قويدر سا

 يرا در جلسات شنود عموم يا منطقه يزير برنامه يها ، ارايه طرحيقانون توسعه شهر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جزء برنامه ريزي شهري قلمرو  در ارتباط با نوع و نام سند، يکي از منابع در دسترس به طرح مرکب از چند. ١

 ).١٠٨، ص٢٠٠٤المللي اتحاديه اقتصادي اروپا،  كميته بين(اي اشاره مي کند  در سطح منطقه

2. Kaliningrad 
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 يو شـهر  يا منطقـه  يهـا  بدنه يب از سويافت موافقت و تصويکن دريکند، ول يح نميتصر

از سـند شـامل    ييهـا  ، قسـمت يا ش از اتخاذ طـرح منطقـه  يپ. شمارد يم يمرتبط را ضرور

هـر بخـش مـرتبط    . د منتشر شـوند يها و تعهدها با و الزام يا ت اهداف منطقهيها، موقع شهنق

خـود را ارايـه کنـد تـا در صـورت لـزوم فرجـام         يا اعتراضات احتماليشنهادها يتواند پ يم

 يـي بدنـه اجرا  يا پس از اتخـاذ طـرح منطقـه   . رديمات سند در دادگاه انجام گيتصم يخواه

ـ  يهـا  پروژه يبرا يبند مربوطه که شامل برنامه زمان يياجراظرف مدت سه ماه برنامه  ش يپ

مات يانحـراف از تصـم  . رديـ گ يآن اسـت، بـه کـار مـ     يرو، ساخت و سازها و تحقـق مـال  

  .ب شونديتوانند تعق يز مين يزير برنامه

  سطح

موسسات و 

هاي  سازمان

  ريزي برنامه

فرآيند 

  ريزي برنامه
  مشاركت

سند اصلي 

  ريزي برنامه

ريزي  برنامه

)الف(بخشي

ميراث : 

  فرهنگي

ريزي  برنامه

  ):ب(بخشي

حفاظت 

  طبيعي

ريزي  برنامه

): ج(بخشي

  ها زيرساخت

ريزي  برنامه

): د(بخشي

هاي  حوزه

  ديگر

قه
نط
ح م

سط
 

ي
ا

  

دولت  •

  اي منطقه

• 
گيري  تصميم

در رابطه با 

سازي  آماده

طرح 

  اي منطقه

اتخاذ طرح  •

  اي منطقه

  

طرح  •

ريزي  برنامه

طح قلمرو س

  اي منطقه

        

بدنه  •

  ريزي  برنامه

صدور  •

استراتژي 

توسعه قلمرو 

  اي  منطقه

مخاطب  •

اسناد 

ريزي  برنامه

  اي منطقه

تمامي  •

هاي  بخش

پس از (مايل 

انتشار طرح و 

پيش از اتخاذ 

  )آن

طرح  •

ريزي  برنامه

  قلمرو منطقه

        

  

متوليان  •

اجرايي 

 بخشي

تصويب  •

طرح 

ريزي  برنامه

 قلمرو

 

  ها، برنامه •

ها،  نقشه

قوانين و 

هاي  نامه آيين

 بخشي

اتخاذ  •

هاي  پروژه

نواحي 

مربوط به 

حفاظت از 

آثار تاريخي 

در سطح 

  اي منطقه

به عنوان  •

بخش وابسته 

طرح 

ريزي  برنامه

 اي منطقه

به عنوان  •

بخش وابسته 

طرح 

ريزي  برنامه

 اي منطقه

به عنوان  •

بخش وابسته 

طرح 

ريزي  برنامه

  اي نطقهم

يا ه در سطح منطقهيکشور روس ييفضا يزيات برنامه ريجزئ  

)٢٠٠٦ن، يم پروژه كُميت: (منبع  
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  سن پترزبورگ اي از طرح منطقه يبخش

 ).٢٠١٠تيم پروژه كمين، : (منبع

  يسطح محل
و  يشـهر  ينـواح  يقلمرو بـرا  يزيبرنامه ر يها ، طرح)يمحل( يا ر منطقهيدر سطح ز

. توانـد لحـاظ شـود    يمـ  1يشـهردار  يدارا ياهـ  گاه هرها و سکونتش يجامع برا يها طرح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان شده است اما به نظر مي رسد محتوايي ) Master Planبا ذکر (درست است که تلقي طرح جامع  - ١
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ه يـ در سـطح ناح ( يقلمـرو شـهر   يزيـ ر ب طرح برنامـه ي، ترکيمطابق با قانون توسعه شهر

گـر  يشـهرها و د  يجامع برا يها ب طرحيترک. است يا ب طرح منطقهيمشابه با ترک) يشهر

طـرح جـامع   . ر تفاوت ندارنـد گيکديز چندان با ين) يشهردار يدارا( يشهر يسکونتگاهها

 . مربوط است يها و نقشه يزير مربوط به برنامه يها ن نامهين و آييشامل قوان

 يمجـر  يهـا  ، بدنـه يو معمـار  يشـهر  يزيـ طه برنامه ريقادرند در ح يان شهريمتول

ـ ا. جـاد کننـد  ينـده، ا ينما يدر بدنـه هـا   يفرعـ  يهـا  را به همـراه بخـش   يخاص ـ ي ن ين چن

اسـت کـه    ين در حـال يـ و شـهرها وجـود دارنـد، ا    يشـهر  يدر نواحمعموال  ييساختارها

اقـدامات  . باشند يث مين حياز ا يکامل يساختارها يکوچک به ندرت دارا يها گاه سکونت

 يها ان بخشيم يشوند، هماهنگ يصادر و اتخاذ م يتخصص يها که توسط دپارتمان ياصول

م و قاعـده منـد   يها را تنظ رباب رجوعز ايوابسته به دپارتمان و ن يو تعامل ساختارها يفرع

کـه   1يشـهر  يد، نـواح يـ ن جديمطابق با مجموعـه قـوان  . آورد ينموده و تحت کنترل در م

ـ ر برنامه يها ها هستند، طرح گاه پوشش دهنده سکونت اتخـاذ توسـط    يقلمـرو را بـرا   يزي

ن يلحظـه چنـ  ن يدهند، اما تا آخـر  ينده مربوطه لحاظ و در  دستور کار قرار مينما يها بدنه

 يهـا  د طـرح يز باين 2يشهردار يدارا يها گاه شهرها و سکونت. شوند يمنتشر نم ييها طرح

ن در يه دارند و ايخود تک يميها هنوز بر طرح جامع قد گاه اکثر سکونت. ه کننديجامع را ته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع مورد مطالعه نيز از چهار محور در سطح محلي ياد مي شود  متفاوت مطرح است، به گونه اي که در يکي از

که محور اول اختصاص به ناحيه شهري داشته و سه محور ديگر براي شهر و سکونتگاه داراي شهرداري منظور 
  ):UNECE, 2004, 108(مي شود 

  طرح مرکب از چند جزء برنامه ريزي شهري قلمرو نواحي شهري) ١
)Territorial Complex Urban Planning Scheme of Districts(  
  طرح کلي سکونتگاه هاي شهري) ٢
)General Plan of Urban Settlements: Genplan(  
  خطوط پيش نويس سکونتگاه هاي شهري و ساير موجوديت هاي داراي شهرداري) ٣
)Draft Lines of Urban Settlements And Other Municipal Entities(  
  وانين ساخت و ساز در قلمروهاقواعد و ق) ٤
)Rules for Building in Territories(  

الزم به ذکر است در ارتباط با سکونتگاه ها و موجوديت هاي داراي شهرداري بايد اشاره نمود که در روسيه 
شهرداري به ثبت رسيده است که بخش وسيعي از آن ها مربوط به بخش هاي روستايي داراي  ١٣٥٠٠حدود 
 ).CSD/BSR, 2010(ي مي باشند شهردار

1. Municipal Districts 
2. Municipal Cities and Settlements 
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  .باشدي زا م ألهمس ين اسنادياست که اتخاذ چن يحال

 يهـا  را در رابطـه بـا طـرح    يعمـوم ه، جلسـات شـنود   يروسـ  يقانون توسـعه شـهر  

اسـت در صـورت    ياما طرح ها ضـرور  ،د نکردهيق يشهر ينواح يقلمرو برا يزير برنامه

. ون و منطقه مربوطه را اخذ کننـد يب فدراسي، موافقت و تصوييل سطوح بااليارتباط و تما

ـ مربـوط بـه ناح   يهـا  يب شـهردار ين حاالت، کسب موافقت و تصـو يا يدر تمام ـ ه و ي ا ي

ش از اتخاذ، در جلسـات  يطرح جامع پ. است يه ضروريداخل ناح يشهر يها گاه ونتسک

هم چنانکه انحراف  يشهر يزير مات اسناد برنامهيتصم يشود و تمام يارائه م يشنود عموم

 يزيـ ر پس از اتخاذ اسناد برنامـه . رديقرار گ يتواند در دادگاه، مورد فرجام خواه يها م از آن

مربوط به آن را  يي، شهردار در ظرف مدت سه ماه، برنامه اجرا)يرداروابسته به شه( يشهر

 يريز تحقق پذيش رو، ساخت و سازها و نيپ يپروژه ها يبرا يبند که شامل فهرست زمان

  .نمايد ياست را اتخاذ م يمال

  يه در سطح محليکشور روس ييفضا يزير ات برنامهيجزئ

 
)COMMIN, 2006( 
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نگرادينيهر کالاز طرح جامع ش يبخش  

  )٢٠١٠تيم پروژه كُمين، : (منبع
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 نتيجه

اسـت، از   ١٦قرن  يه به نوعيدر کشور روس ييفضا يزير نظام برنامه يريگ نطفه شکل

، شـاهد رشـد و   ير شـورو يل اتحاد جماهيستم و مصادف با تشکيقرن ب ين زمان تا ابتدايا

ن يـ حاصـل ا . ميباش يسال م ٤٠٠ن کشور در مدت حدود يا يزير نظام برنامه يجيبسط تدر

و  يو کنتـرل شـهر   يزير ساخت و ساز و مرتبط با ابعاد برنامه يها ونيسيس کميدوره، تأس

منـد   م و قاعدهينه است، که اگرچه در ابتدا بر تقسين زميدر ا ييها و منشورها فستيارايه مان

و  يمـاع ، ابعـاد اجت يه دارد، امـا بـه مـرور حقـوق مـدن     ين و ساخت و ساز تکيساختن زم

  .دهد يز مورد توجه قرار ميرا ن يمحل يها قدرت به بدنه يواگذار

شـدن   يو مل يستياليسوس يکردهايو تحت تسلط رو ير شورويدر دوره اتحاد جماه

 يهـا  ن کشور دچار رکود گشته و تنها دستورالعمليدر ا ييفضا يزير برنامه ين، به نوعيزم

، يد بر قدرت و اقتدار مرکـز ياست که تأک يا ن دوره، دورهيا. گردد يحاکم م يدولت مرکز

 يمتمرکـز، مشـکالت   يها رساختيو ز ياجتماع ير و همگنيفراگ يش به استانداردسازيگرا

هـا و   رسـاخت يز يد، فرسـودگ يـ جد يط اقتصـاد يعدم تطابق با شرا. زند يرا رقم م ياساس

 يهـا  دجـه بو ييگـو  و عـدم پاسـخ  ) از جمله مسـکن ( يساختمان يها از توده يعيبخش وس

  .ل هستندين مساين ابعاد ايتر ياز اساس يعموم

سـتم  يل قـرن ب يـ ه و اصالحات انجـام شـده در اوا  يون روسيفدراس يريگ پس از شکل

گـردد کـه هـدف آن کارآمـد سـاختن نظـام        يفدرال حاکم مـ  ي، قانون توسعه شهريالديم

ـ ر برنامـه  يهـا  هـا و طـرح   ي، اسـتراتژ يبه واسطه قانون توسعه شهر. است يزير برنامه  يزي

سـه سـطح   (باشـد   يو شهرها مورد توجه مـ  يشهر يون، مناطق، نواحيقلمرو توسط فدراس

ه، وجود نظام يدر روس ييفضا يزير نکته قابل توجه در نظام برنامه). يو محل يا ، منطقهيمل

اعمـال   يگـاه شـهر   ن شهر و سکونتيچند يو برا ياست که در سطح محل يشهر ينواح

و  يا منطقـه  يها ش به سمت قدرتيمات تنها در سطوح باال، گرايخاذ تصمعدم ات. گردد يم

ـ ر و ارتباط در خصوص برنامـه  يوستگيد بر پي، تأکيمحل قلمـرو در سـطوح مختلـف،     يزي

 ي، مشـارکت تمـام  يو اعتبـار  يمـال  يري، توجه بـه تحقـق پـذ   يبسط مقررات و قواعد فن

موافق و  يارايه نقطه نظرها يبرا(ن ش از اتخاذ آيمات پيز نشر تصميل و نيمتما يها بخش

ر در آن گـام برداشـته و حرکـت    يـ ه در دوره اخيون روسـ ياست که فدراس يريمس) مخالف

  .کند يم
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