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  دهيچک
هـاي آمـايش سـرزمين در     گرچه شروع برنامـه . پردازد ريزي فضايي اتريش مي مقاله حاضر به بررسي نظام برنامه

بـا تشـکيل کنفـرانس آمـايش      ۱۹۷۱گردد، از سـال   قرن بيستم برمي ۶۰و ۵۰هاي  اتريش بر اساس تعاريف نوين به دهه
ن اصلي تهيـه آن  ؤوالايالت به عنوان مس ۹ون اساسي در دستور کار اين امر به طور جدي بر مبناي قان) örok(سرزمين 

ها به اجـرا در   ، ايالتي و محلي اين برنامه)فدرال(در يک سيستم پيچيده از توزيع قدرت و در سه سطح ملي . قرار گرفت
هـاي بـين    ، جـاده حمل و نقل ريلي مديريت آب، ها، فرودگاه هاي آموزش عالي، برنامهدولت مرکزي مسؤوليت . آيند مي

 بنـدي،  منطقه قوانين ساختماني و. و امور مالي را برعهده دارد داري هاي فدرال، معادن، جنگل و جاده آزادراهها اي، منطقه
اطالعات مورد نيـاز  . باشد مي ها دريافت ماليات برعهده ايالت وضع و گيري،کشاورزي، شکار وماهي حفاظت از طبيعت،

اي، هماهنگي با حکومت مرکزي و منـاطق   هاي منطقه شود و در تهيه برنامه آوري مي اي جمع ريزي در سطح منطقه برنامه
تنها سطحي کـه   .شود ه ميهاي شهري اراي ها  و برنامه رداريهاي الزم براي نظارت بر شه همجوار پيگيري شده و توصيه

شهر خودمختار  ۱۴وين، زاکه  ستا) يسطح محل(ها شود سطح کمون ريزي فضايي در تمام سطح محدوده اجرا مي برنامه
شوند که به لحاظ حقوقي  هاي کالبدي محلي تهيه مي شوند در اين سطح طرح شهرداري کامالً کوچک تشکيل مي ۲۳۴۲و

بينـي نماينـد و توسـط     بندي کاربري اراضي را پـيش  بايست اصول توسعه وعمران، ابزار اجرا و طبقه آور بوده و مي الزام
با پيوستن اتريش به اتحاديه اروپـا، در تعامـل بـا    ۱۹۹۵از سال  .ظارت، بازبيني و تصويب نهايي گردنداي ن مرجع منطقه

هـا و منـاطق تعريـف شـده      هاي فراملي وحـوزه  ريزي شرايط نوين سياسي، اقتصادي واجتماعي و در هماهنگي با برنامه
  . اي شده است اروپايي، آمايش سرزمين در اتريش وارد مرحله تازه

  يديگان کلواژ
  .هاي اتحاديه اروپا ريزي فضايي، اتريش، دولت فدرال، کنفرانس آمايش سرزمين، برنامه برنامه
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 مقدمه

ن يدر عـ  يملـ  ييفضـا  يسـازمانده  ييفضـا  يزير ا برنامهين يش سرزميآما يهدف کل

انداز بلند مدت توسعه در ابعاد گوناگون  چشم يراستا ن دريخردمندانه از سرزم يبردار بهره

 و يطيست محيتوجه به معضالت ز ،يتحقق رشد اقتصاد ،در آغاز هزاره سوم .باشد ين مآ

ـ ر از به برنامـه ين شدن، يده جهانياز پد يد ناشيمعادالت جد ـ  را ييفضـا  يزي ـ يب ش يش از پ

ن يش سـرزم يآمـا  يها نه  طرحيشيکه از پ ييات کشورهايمشاهده تجرب. محرز ساخته است

ـ ته يتوانـد در راسـتا   ينهـا مـ  از آ يريـ گ و بهـره  برخوردارند  ن ويش سـرزم يه طـرح آمـا  ي

و دولتـي چنـد    ويکوچک بـا نظـام فـدرات    يش کشورياتر .آن مؤثر واقع شود يريپذ تحقق

سـتم  ين را از دهه هفتاد قـرن ب يسرزم شيکه آما) ۸و  ۶، صص۲۰۰۷روالند، ( است سطحي

ـ تغ .خـود قـرار داده اسـت    يزير نظام  برنامه در دستور کار يبه طور جد ک يـ رات ژئوپلتيي

 يش را از کشـور ين در دهه هشتاد قرن گذشته اتريوار آهنيد يفروپاش ر اروپا،ياخ يها دهه

ـ در قلب اتحاد يبه کشور) يغرب يبلوک شرق با اروپا يکشورها يلبه مرزها( يا هيحاش ه ي

 ياقتصـاد  ،ياسيد سيجد يريگ جهت اروپا، يا ن منطقهيساختار نو .ل نموده استياروپا تبد

ـ را در ا ينينـو  ييفضـا  يزير از به برنامهيافته نيتازه استقالل  يکشورها  ر تـازه از ين تصـو ي

 )١لنـد ( الـت يا ۹ن را در يش سرزميفدرال که آما يش کشورياتر. کرده است ياروپا طلب م

در سـاختار   ديجد  ييگرا ن منطقهيچن هم ن تحوالت ويدر آستانه  ا ،خود تجربه کرده است

در  يکشـور  ،يک کشور گـذرگاه يه اروپا قرار گرفته و به عنوان ياتحاد ييافض يزير برنامه

 يهـا  برنامـه  در يجنـوب شـرق   يدر حـوزه اروپـا   و يمرکـز  يدر حوزه اروپا حوزه آلپ،

 يها يژگيش را واجد وياتر ييفضا يزير ن مجموعه برنامهيا. مشارکت نموده است يمختلف

 و ياسـ يساختار س ،يت کليوضع ها، يژگيو نياز ا ين نوشتار برخيدر ا .خاص نموده است

  . ش مورد مطالعه قرار گرفته استياتر ييفضا يزير و نظام برنامه يمات کشوريتقس

 ينگاه کل 

در  )نصـدو هفتمـين كشـور جهـا    (كيلومتر مربـع وسـعت    ٨٣ ، ٨٥٣با  شيکشور اتر

، ۲۰۰۱سـال   يبراسـاس سرشـمار  . و در مرکز قاره اروپا واقـع شـده اسـت    يمکره شمالين

ن يتخمـ  نفر ۸۳۵۶۷۰۷ راآن  تي، جمع۲۰۰۹نفر بوده و در سال  ۸۰۳۲۹۲۶شيت اتريجمع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. länd 
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ن يتـر  يو منطقـه دانـوب اصـل    يه آلپ شرقياز ناح يبخش مهم )۲۰۱۰پديا،  ويكي(اند  زده

ش بـه کشـور آلـپ و دانـوب معـروف      يکشور اتر( دهند يل ميآن را تشک ييايمظهر جغراف

لومتر در خاک يک ۳۵۱ن رود اروپا يتر يا طوالنيدانوب  .اردند يا راهيش به دريو اتر )است

ـ تاليچـک و آلمـان در شـمال، ا    يکشـورها  .ان دارديش جرياتر در جنـوب،   يا و اسـلوون ي

ن کشـور  يگان اين در غرب همسايختن اشتايس و ليدر شرق و سوئ يمجارستان و اسلوواک

  )١تصوير شماره ( .دهند يل ميرا تشک

  
  يشاتر گانه ۹ومناطق گانيمساه: ۱شماره  شكل

  (www.wikipedia): منبع
  

ـ و" :عبارتنـد از  يو فرهنگـ  ياسـ ي، سينظـر اقتصـاد  ش از ياتر ين شهرهايتر مهم ن، ي

ش است کـه  يتخت اتريپا" وين ).۷ص،۱۳۷۳،يراع( ١"وگراتس نزيبروک، لسنيبورگ، ازسال

 .٣رفت يبه شمار مز ين يش سفليالت اتريمرکز ا نيش از ايپو ٢بوده ايالت -شهربه صورت 

و  يقين شهر اپرا، موسـ يو. گردد يمطرح جهان محسوب م يلالمل نيب ياز شهرها يکي نيو

رود و به شـهر   يبه شمار م يمرکز ياروپا يفرهنگ -ين مراکز علميتر از بزرگ يکيهنر و 

د جهـان  ياروپا و شا يقين مرکز موسيکنسرواتوار و. ز شهرت دارديها ن ها و جشنواره کنگره

بـه شـهر   “که  بورگزسال ٤.ندا هبود يشيدانان جهان اتر يقياز موس ياريبس .شود يحسوب مم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1." Vienna -Salzburg –Innsbruck-Linz &Graz" 

  روند شهردار وين ،فرماندارايالتي وشوراي شهر، مجلس قانون گذاري نيز به شمار مي.  ٢

  .مرکز اتريش سفلي شد» سنت پلتن«به بعد  ۱۹۸۶از  . ٣

 موتزارت اشتراوس،هايدن،بتهوون و.  ٤
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ـ  ياتر ياز مراکز مهم هنر يکي ،موتزارت معروف است بـه  سـم  يتور يالمللـ  نيش و تبـادل ب

» لينـز « بروک وساين. ا قرار دارديدن يقين مرکز موسيتر ن شهر بزرگيدر قلب ا. رود يشمار م

ش و ين شـهر بـزرگ اتـر   يش و گراتس دومياتر يمراکز مهم جهانگردک از يهر  گراتس و

  ). همان( تع مهم اسيو صنا يفرهنگ يمرکز تجار

ش به علت واقع شدن بر سر چهارراه غرب به شرق و شمال بـه جنـوب اروپـا از    ياتر

مجارسـتان از   ييپـس از جـدا  . اسـت ر اروپا بوده يمهاجرپذ يها از قطب يکيقرن هجدهم 

 ۱۹۱۸ش در ياتـر  يل جمهـور يمجارسـتان و تشـک   -شياتـر  يورتامپرا يپاشش و فروياتر

ن مهاجرت کردنـد و از  يخصوص به وه ش بيو اسالو و چک به اتر ،از مردم مجار يشمار

ه بـه  يـ و ترک يوگسـالو ياز  ياريبسـ  ي، کارگران خارجيبه علت رونق اقتصاد ۱۹۷۰سال 

ت يـ رشـد جمع  ۱۹۹۱تا  ۱۹۸۱ ياه ن ساليب .)۱۷ص،۱۳۷۳،يراع(دان ش مهاجرت کردهياتر

در جنـوب رشـد    .انـد  داشتهرشد ه يتر از بق شيب ياالت غربيا. برخوردار بوده% ۴/۳از نرخ 

شـهر  . ميشـاهد  يسن يها از رده يرا در بعض يگاه رشد منف. بوده است%۱تر از  ت کميجمع

 يابـاز شـدن مرزهـ   . سـت ل نمـوده ا يتعـد ت را يرشد جمع ،ن با داشتن مهاجران فراوانيو

ه يـ ش بـه اتحاد يالحاق اتـر  يدر پ ۹۰ و پس از آن در دهه ۸۰در اواخر دهه  يشرق ياروپا

 يهـا  نيص زمـ يتخصـ  .بوده است يتير ساختار جمعييمهاجرت وتغ علل نيتر اروپا، از مهم

حفاظـت   يهـا  محدوده حات ويتفر ها، ر ساختيز حمل ونقل، ها، گاه به سکونت يکشاورز

ـ تـراکم جمع . منجر گشته استدر منطقه  يشده به مشکالت بعضـي  هـا   گـاه  ت در سـکونت ي

  .١ده استينفر در هر هکتار رس ۹۵۰به  اوقات 

ـ قر. خاص خود را دارد يها يژگيو ٢الل آلپاينه  يهـا  يژگـ يش از وياتـر  ٣/۲ب بـه  ي

 ٤. ساکنند منطقه آلپش در يت اترياز جمع يميحدود ن. آلپ برخوردار است يها ن کوهستا

ن يينرخ رشد پـا  بان منطقه از اروپا يا .ن منطقه قرار دارنديا ش دريگ اترشهر بزر ۶شهر از 

ش يافـزا . از داردين يتر شيبالت يوتسه ها گاه مرتب  به سکونت ت بااليش جمعينرخ افزا و

 يطيست محيل و مشکالت زيي روزافزون شده و به مساک عبوريسبب تراف سم،يروند تور

 »نيهالل آلپا«حوزه آلپ  يو کشورها  EUن يارداد ببا قر. در حوزه آلپ منجر گشته است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. www.statistik 

هـايي از ايتاليـا، آلمـان،     هاي مناطق نوين اتحاديه اروپاست، شامل کشور اتريش،سوييس و بخش يکي از حوزه . ٢
هـاي خـاص کشـاورزي، توريسـتي و منظـر       هاي آلپ در آنها قرار دارد و واجد ويژگـي  اسلووني و فرانسه که کوه

  .باشند طبيعي مي
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ـ در الو ين منـاطق يچنـ  يملـ فرا کپارچـه منطقـه آلـپ و توسـعه    يحفاظت  ت قـرار گرفتـه   ي

ـ   يبا برقرار " ١ون آلپيکنوانس".است ـ   يمعاهدات مختلف اصـوال در پ  يليين مسـا حـل چن

از  يبخشـ  ۲۰۰۷ - ۲۰۱۳ي در بـازه زمـان    »٢حـوزه آلـپ   يکشـورها  ييبرنامه فضا«. است

 يفراملـ  يهـا  در قالب برنامه گريبرنامه د ۱۳است که به همراه  يياروپا يها يبرنامه همکار

 . ٣دان شکل گرفته

 اروپا، ييايجغراف در قلب يريگ ل قراريبه دل: گاهي گذراتريش به عنوان يک کشور 

 يتجار ن مراکزيب يگذرگاهک کشوريش به عنوان ياتر وآبراه دانوب، ينيآلپا يها گذرگاه

نده در يکه رشد فزا يياز آنجا .مطرح است يياروپا يودر چارچوب اقتصاد يياروپا يوخدمات

 يارتباط يها ستميوس يخطوط انتقال انرژ ر،يالس عيخطوط سر ها، جاده( يارتباط يساختارها

 ک کشوريش هم به عنوان ياتر يواقتصاد يت اجتماعيدر موقع شود، يده ميز دين) راه دور

 يزير برنامه يها تيلووها وا ن شبکهيگسترش ا در  يمرکز ياروپا ک کشوريهم  و يگذرگاه

  ).۷، ص۱۹۹۹اوروك، ( استبرخوردار  يا ژهيت ويآنها از اهم يبرا

. داشـته اسـت   ياريبسـ  راتييـ ش تغياتـر  ير ساختار اقتصـاد ياخ يها در دهه: اقتصاد

در  يرشـد اقتصـاد  . ندا رفتهاز دست  يارينزول داشته و مشاغل بس کشاورزي و جنگلداري

در سـاختار   يراتييتغ يشرق ياروپا يجه باز شدن درهايز در نتيو ن  EUبا الحاق به ۹۰دهه 

 يي برخـوردار بـوده و  بـاال  يرفـاه اقتصـاد   ازش ياتـر . منطقه به همراه داشته است ياقتصاد

ـ فياز نظـر ک  زيو ن يخوب يها از رشد نسب التيو مراکز ا يمناطق شهر از هـا   ترسـاخ يت زي

ـ يبا دارا بودن تول شياتر .مندند بهره يمناسب تيوضع ـ ليب ۳۳۰۶۶۹ يکلـ  يد ناخالص مل ون ي

ــه ازا دالر و ــد يکشــور دالر، ۴۰۰۰۰هــر نفــر حــدود  يب از  يکــيمجمــوع  در و ثروتمن

). ۴-۸، صـص ۲۰۰۱گـزارش كشـوري،   ( رود يبـه شـمارم   يافته صـنعت يتوسعه  يکشورها

گـاه  ياز جا پتروشـيمي  صـنايع چـوب و   ماشين آالت و و صنعت فوالد معدني، صنايع مواد

بـه   يکـار  يسـفرها  يدر حال گسترش است و برا يليحمل و نقل ر. برخوردارند يا ژهيو

حمـل ونقـل کـاال     .شـود  ياستفاده م يو حمل و نقل عموم يلياز حمل و نقل رطور عمده 

 يدر اروپا بـرا  يمل عمويک تماي، دانوب رود به علت وجود .شود يها انجام م توسط جاده

ـ  توريسـم  .توسط دانوب وجود دارد که در مراحل انجام است يآب توسعه حمل و نقل ک ي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  Alpine  Convention 
2. Alpine Space Programme 
3. www.alpinespace.org 
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 يک عامـل اساسـ  ي١ تياريناسالزبورگ، تيرول و کاز  يعيوس يها و در بخش يستون اقتصاد

اسـت و  يدن يسـت يتور ين کشـورها يتر از مهم يکيش ياتر. رود يبه شمار ماقتصاد رشد در 

ل مهـم در  يي از مسـا عـ ير طبيو حفاظت از ذخـا جذاب  يها کوهستان يشگرن گرديتنش ب

  ). ۱۴، ص۱۹۹۹اوروك، ( رود يم به شمار ه اروپاياتحاد يش و حتياتر ييفضا يزير برنامه
از صربستان،  يا، قسمتيتالياز ا يش بخشياتر يامپراتور ۱۸۱۵سال  در: ساختار سياسي

ـ  از يبخش(و پروس  از لهستان يو بخش يمجارستان، چک اسلوواک را شـامل  ) يآلمـان فعل

ژه منطقه بالکان بـه عهـده   يرا در اروپا و به و ياول نقش بزرگ يتا آغاز جنگ جهان. شد يم

اول  يوو سبب آغـاز جنـگ جهـان   يدر سارا يون صربيش توسط مليعهد اتريقتل ول .داشت

ـ امپرا يبـه فروپاشـ  منجـر  ش در جنگ يشکست اتر شد، نجـر  مجارسـتان م  -شياتـر  يورت

 يم جمهوري، رژيور وقت استعفا داده و روز بعد مجلس ملتامپرا ۱۹۱۸نوامبر  ۱۱ودر ٢شد

ها  ال دمکراتيو سوس يحيست مسيالياحزاب سوس يها کشمکش .ش اعالم نموديرا در اتر

ها برخاسته بود،  يال دمکرات که به مخالفت با نازيافت و صدراعظم سوسيشدت  ۱۹۳۳از 

 ۱۹۴۵ش را به خاک خود ملحـق کـرد تـا در    يآلمان، اتر ۱۹۳۸و در د يبه قتل رس ۱۹۳۴در 

). ۲۰۱۰پديا،  ويكي( درآمد يکنون ين آزاد شد و به صورت جمهوريمتفق يله قوايکه به وس

شتر از اسکاتلند يب يکم يوسعت ت ويون جمعيليم ۸با حدود  کوچک يکشور شياتر گرچه

ه بـه آلمـان   يشبرا  ،خودالت خود مختاريا ۹ با يجمهورساختار اما  در آلمان است، ٣نياوم

ـ بر پا ،)۲ر شمارهيتصو(٤فدرال يحکومت يداراو کا سازمان داده استيمرآاالت متحده يوا ه ي

ـ از توز يا دهيـ چيسـتم پ يش سيدر اتـر  يبر اساس قانون اساس .است يپارلمان يدموکراس ع ي

 فـدرال،   :سـطح هسـتند   ۳در  ياسـ ينـدگان س ينما .دارد قدرت در سطوح مختلـف وجـود  

ـ   يمل يشورا:دو مجلس است يش دارايپارلمان اتر .ناحيه و )لند(ايالت  ٥ونال راتيا ناسـ ي

عضوکه توسـط مجـالس    ۶۲با  ٦ا بوندس رات يفدرال  يشوراوعضو است  ۱۸۳مرکب از 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tyrol & Carinthia 

   چکسلواکي،مجارستان،يوگسالوي،لهستان وروماني اتريش و جداشدن امپراتوري ازهم گسيختگي.  ٢

3 . Main 
ريق پارلمان گذاري خود را از ط هاي فدرال استقالل سيستم قانون اصل فدراسيون مبني بر اين است که ايالت.  ٤

 Bundes(گذاري فدرال از طريق شوراي فدرال ايالتي و دولت خود را از طريق دولت ايالتي دارند ودر قانون
Rat  (سهيم هستند.  

5.National Rat 
6. Bundes Rat 
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عهـده   نه گانه را بـر  يها التيدر ا يگذار فه قانونيکه وظ يمجالس شوند، يانتخاب م١ يالتيا

   .)۱۷۵ص،۱۳۷۳،يراع( دارند

  يکشورمات  يتقس 

خودمختـار   يدر اداره امور داخلکه يا لند  ايالت ۹از  شيل اترفدرا يجمهور  :٢التيا

ـ از ا .ل شـده اسـت  يتشـک  ،هستند ـ هـا از مقـررات و   الـت يک از ايـ هـر   ،ن روي ـ ن يا ژهي ز ي

   .)۲يرشمارهتصو( برخوردارند
  

  
ها التيک  ايتفکجدول مساحت و جمعيت به : ۲تصوير شماره   

)همان: (منبع  

  

ـ ي ،تختيالت پايا از آنها يکي .و دولت خاص خود را دارد يالتيالت مجمع ايهر ا  يعن

از نظـر   فرمانـدار  .رود يمـ  هم به شمار ٣کمون ٢٣٤۲از  يکي ،ن حالين در عيو. ن استيو

رود  يالت به شمار مـ يا نخست وزير ين مقام و از جنبه داخليباالتر يدارا يحکومت مرکز

ول ؤکابينه هر ايالت در مقابل مجلس ايـالتي مسـ   .شود يده ميالت برگزياز طرف مجلس او 

ت يولؤحـوزه مسـ   ،يـي اجرا ،يش مقام قانون گـذار يدر سطوح سه گانه دولت در اتر. است

   )۱جدول شماره( :اند ک شدهيتفک يومقام ادار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Landtage 
2. Lander 
3. Community 
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  .است يالتيشهر همان پارلمان ا يشورا "نيو"در  :١ جدول شماره

  )۱۹۹۹اوروك، (منبع 

ان آنهـا  يـ ش وجود دارد که از ميدر اتر ياسيه سيناح ۹۸» نيو«بدون شمارش  :١هيناح

 يفرماندار ،عنوان مثاله ب. هستند يه عاديناح ۸۴و "خودمختار" يهاشهر"در واقع هيناح ۱۴

، محـدوده از لحـاظ   .)۲۳همـان، ص ( کـار دارد ل تجارت و حقوق آب سر و يه با مسايناح

ن واحد در يتر ييابتدا ناحيهن يبنابرا .است کمونالت و ين ايب يباً منطقه متوسطيتقر» هيناح«

   ).۳ر شمارهيتصو(رود يبه شمار م يدولت يمات کليتقس

  
هاي اتريش تقسيمات سياسي ناحيه  :۳تصوير شماره  

  )(östatمركز آمار اتريش     : منبع

ـ   ين سطح وجود ندارد، قـانون اساسـ  يدر ا ياسيس يندگيچ نمايرچه هگ ن ياجـازه چن

از و شـته اسـت   وجـود ندا  تـاکنون  ن مورديدر ا ييدگاه اجراياما د ،دهد يرا م يا يندگينما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. District 

  مقام اداري  حوزه مسئوليت  مقام اجرايي  مقام  قانون گذاري  سطح

  لفدرا
 /مجلس شوراي ملي
مجلس شوراي 

  فدرال
  جمهوري اتريش  دولت فدرال

صدر اعظم 
يس ير(فدرال

  /)دولت
  وزراي فدرال

  يدفتر دولت ايالت  ايالت ۹  فرماندار ايالتي  پارلمان ايالتي  )لند(ايالت

 سطح
 کمونهاوشهرهاي(محلي

  )مستقل
----  

شوراي شهرداري 
  وشهردار

  شهردار  کمون ۲۳۵۷
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دار  عهـده  و تحت نظـر آن  التيرا در ا يا منطقه يزير باً نقش برنامهيتقر يزير دگاه برنامهيد

  .٢دهند يل ميرا تشک ١)NUTS III( ک منطقهيه يحنا ۶ک تا ياز  .هستند

هـا و   کمون از نظر  قانون فدرال کوچکترين واحد اجتماعي،: ٣)حوزه شهرداري(کمون

  ). ۴تصوير شماره(اند باشند که در حوزه نفوذ هر شهرداري قرار گرفته مي ٤يا جوامع محلي

  

  
  هاي اتريش  تقسيمات سياسي شهرداري: ۴تصوير شماره 

  )همان( :منبع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي  ريزي فضايي ومنطقه  تحقق اهداف آماري و برنامه اين يک سيستم سلسله مراتبي سازمان داده شده به منظور . ١

کـه   بندي  استفاده آماري بـوده، از آنجـايي   گرچه هدف اصلي اين تقسيم.باشد اروپا و تحت قوانين اتحاديه اروپا مي

يـد، از  نما هاي رقابتي استفاده مي اي و سياست هاي منطقه اتحاديه اروپا از اطالعات و آمار آن به منظور تقسيم يارانه

  . نظر مسايل اقتصادي و سياسي نيز واجد اهميت است

 (NUTS 0) شود به مرزهاي کشورهاي اتحاديه اروپا مربوط مي.  

  .گردد اتريش به سه ناحيه شرقي، غربي و جنوبي تقسيم مي (NUTS1)در 

   در (NUTS2) .هاي فدرال مطرح هستند مرزهاي ايالت

(NUTS3)  ناحيه عادي که هريک از يک ياچند  ۲۶ناحيه قضايي و  ۸مل واحد شا ۳۵اي است از  مجموعه

  .اند ناحيه تقسيمات کشوري اتريش تشکيل شده

2 . www.interreg3b.oerok.gv.at 
3. Municipality(Gemeinden) 
4. Communities 
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هاي ديگر در مورد  ها بدون در نظر گرفتن وسعت، جمعيت و تفاوت قوانين شهرداري

و  ٢شـهرهاي عـادي   از دو اتحاديه ١ها جامعه شهرداري بدنه .شود همه آنها يکسان عمل مي

کـه شـهرهاي عـادي از چنـد نـوع شـهر تشـکيل         تشکيل شده است ٣ شهرهاي خود مختار

هاي اقتصـادي و احيـاي سـاختار     ني و همزمان با باز سازيپس از جنگ دوم جها .٤اند شده

تأسيس شد و  ۱۹۴۷در سال  ٥ها دمکراسي و فدراليسم اتريش اتحاديه وفدراسيون شهرداري

اي که اين اتحاديه  ترين مؤسسه نوپاترين ومهم. تغيير نام داد ٦ها به زودي به اتحاديه شهرداري

  .نام دارد ٧مناطق اتحاديه اروپاست که کميته در آن فعال است، يک بدنه وابسته به حوزه

هـا بـا    يموضـع شـهردار   وجود نـدارد،  يگذار اجازه قانون يهرچند که در سطح محل

هـا کـه توسـط     ن نـرخ يـي وتع ياقتصـاد  يخودمختار ،)اجرا نوشتن و ه،يته(ت بودجهيريمد

ـ از تقو يناشـ  ين خودمختاريا( گردد يم ميد شده تحکييوفدرال تأ ين ماليقوان   يت تئـور ي

هـا   تيولؤمسـ  ف وياز وظـا  ياريالبته آنها در بس ).ش بوده استيسم اتريفدرال ييتمرکززدا

 شـورا،  يباشد کـه از اعضـا   يم يشهردار يمقام عال ٨شهر يشورا .تابع قانون فدرال هستند

ـ ا. شـود  يل مـ يتشک يتخصص يها تهيدر صورت لزوم کم شهردار و  يدر شـهرها  ن شـورا ي

 يهـا  شهردار تنها بدنه منفـرد در مقـام   .شود يده مينام ٩شهر يسنا) گانه چهارده( خودمختار

شهر  يشورا يندگان و اعضايان نمايا از مي م مردم ويمستق يا توسط رأيباشد که  يم يمحل

حوزه نفوذ در خـارج   يندگينما ،شهر يعالوه بر مقام ادار ف شهرداريوظا .شود يانتخاب م

، ۲۰۰۳هـا،    اتحاديـه شـهرداري  ( باشـد  يمـ  يرات شـهردار در ادا شـهر و  يدر شورا از آن،

  ).۳۳ - ۱۱صص

  ش يدر اتر ييفضا يزير برنامه
ريزي فضايي به مجموعه اقداماتي که توسط بدنـه حکومـت در ارتبـاط بـا      واژه برنامه

گيرد و نه تنها بـه آينـده    وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وزيست محيطي صورت مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gemeinden (local authorities/municipalities) 
2. Österreichischer Gemeindebund 
3. Österreichischer Städtebund 
4. Town,market town,suburb ,hamlet 
5. "Austrian Landgemeindenbund rural federation of municipalities 
6. "Austrian Association of Municipalities ". 
7. Committee of the Regions (COR) 
8. Municipal council 
9. Town Senate 
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گـذارد،   که به طيف وسيعي از اقداماتي که بـر پهنـه سـرزمين تـاثير مـي     بل ،استفاده از زمين

هـاي متنـوعي    هـاي مختلـف در واژه   ريزي فضـايي در ايالـت   قوانين برنامه. شود مربوط مي

غير از قـوانيني کـه بـه حکومـت مرکـزي      . باشد شوند، ليکن مفهوم آنها يکي مي تعريف مي

بايست بـا   مي ١)درال، ايالت و جامعه محليدولت ف(مرتبط هستند، همه مسؤوالن سرزميني 

اي گـاه بـه عنـوان  زيـر      ريـزي منطقـه   اي برنامـه  در چنـين زمينـه  . هم هماهنگ عمل کننـد 

هاي بخشـي را   ريزي شود که خود برنامه ريزي فضايي در نظر گرفته مي اي از برنامه مجموعه

 .شود نيز شامل مي

صـراحت   بـه  در قانوني اساسـي  امياقدهر قانون اساسي فدرال اتريش، ۱۱طبق اصل  

آمـايش  ، بنـابراين  گيـرد  قـرار مـي  ها  ايالت جزو تکاليف دولت فدرال  نيامده، جزء وظايف

ريزي فضايي جامع را  و دولت فدرال صالحيت برنامه است ها ايالت سرزمين هم از وظايف

ترتيب که به اين . وليت توسط دادگاه عالي محدود شده استؤاين مس ۱۹۵۴در سال  .ندارد

 ايالـت  است از وظـايف  دولت فدرال هاي وليتؤرا که از مس هايي بخشريزي  در آن برنامه

حمل  مديريت آب، ها، فرودگاه هاي آموزش عالي، برنامه ،عنوان مثاله ب .خارج نموده است

هـاي فـدرال، معـادن، جنگلـداري،      و جـاده  آزاد راهها اي، هاي بين منطقه و نقل ريلي، جاده

 ).۱۳۸۴توفيق،(.هاي سطح ملي است وليتؤا و حفظ بناهاي با ارزش معماري جزء مسه آبراه

 وضع و کشاورزي، ماهيگيري، شکار و حفاظت از طبيعت، بندي، منطقه قوانين ساختماني و

دولـت فـدرال و    اين به ايـن معناسـت کـه هـر دو    . هستند ها دريافت ماليات برعهده ايالت

 اي  ريـزي منطقـه   و يا بـه عبـارتي برنامـه    ريزي فضايي برنامه در واقع به نوعي در  ها، ايالت

اصـالحيه   .ضـروري اسـت   و فـدرال  ن منـاطق والؤو اين همکاري بين مس مشارکت دارند

در  ٢ريزي محلـي  ريزي فضايي را براي قانون اساسي معرفي کرد و برنامه مفهوم برنامه ۱۹۶۲

كنفرانس آمـايش  (تبرقرار شده اس اه ، شهرداريو در واقع ها کمونهاي  وليتؤمحدوده مس

 ).۲۵، ص۱۹۹۹سرزمين، 

  ريزي فضايي در اتريش پيشينه برنامه

ـ  ييهـا  ياز به همـاهنگ يدر چارچوب ن کنفـرانس   ۱۹۷۱در  يزيـ ر ن سـطوح برنامـه  يب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Bund, the Lander and the Community 
2. Local planning 
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 يهـا  دولـت  دولـت فـدرال،  ل شد که در آن يتشک ١)öROK(ش ياتر يا منطقه يزير برنامه

آنهـا   ياجتمـاع  و يتجـار  يشرکا و"ها كمونه ياتحاد"ز ين شياتر يه شهرهاياتحاد و يالتيا

 ،نـدارد  يت قـانون يـ ک موجودي اي اتريش، ريزي منطقه كنفرانس برنامه گرچه .شرکت دارند

توانـد قـانون و    يامـا نمـ   ؛دارد ييهـا  هيش توصـ ياعضا ياست که برا يک بدنه مشورتياما 

از يش نين در اتريش سرزميآما يبرامعلوم شده بود که  ۶۰در دهه البته  .وضع کند يمقررات

 :است يبه دو نوع هماهنگ

 ،ي فدرالوزارتخانه ها يبخش يها استيان سيم يا هماهنگي يافق .۱

 .گوناگون هاي ايالتن يش سرزميآما يها استيان سيم يا هماهنگي يعمود .۲

س نشـود و  يتأسـ  ين مسـتقل يش سرزميم بر آن شد که وزارت آمايدر مورد اول تصم

ز هسـت،  يمناطق ن يتوسعه اقتصاد ين حال متصديس دولت که در عييي به رامور هماهنگ

رفتند و در ين نپذيش سرزميآما يدولت فدرال را برا يت کليصالح ها ايالتاما . سپرده شود

ـ با عنا. ماند يه باقياحکام دولت فدرال در حد توص ،جهينت ن يش سـرزم ينکـه آمـا  يت بـه ا ي

ن يتمک ها ايالتم يارات، مقامات فدرال در برابر تصميختم اياست تا تقس يشتر امر مشارکتيب

  :ش گرفتندير را در پيکرده، اقدامات ز

که عضو کنفرانس (  ٢شين اتريش سرزميسسه آماؤس ميتأس: و پژوهش يبررس يابزار فکر

 .)ن هستيش سرزميآما

  ٣شين اتريش سرزميکنفرانس آما يبرگزار: يو هماهنگ يزنيرا ياسيابزار س

س يا صدراعظم تأسيس دولت يييله ربه وس ۱۹۵۷در سال که ن يش سرزميآماموسسه 

نفـر متخصـص کـه در     ۴۰است، متشـکل از   يو خصوص يسازمان عام المنفعه حقوق، شد

ـ پا يهـا  داده چـون  يبـه پـژوهش در مـوارد    يا چنـد رشـته   ينفـر  ۷تـا   ۵هفت گروه   ،هي

ط يمحـ  ،يسـاختار  يها استيو س يپژوهش اجتماع ،يا و اقتصاد منطقه ييفضا يزير برنامه

ــدازها ســت و چشــميز ــر ،ييروســتا يفضــا ،ان ــ و يتراب ــدپر يخــدمات م ــتوف(دازن ق، ي

اجتماعي و اقتصادي شـامل اتـاق    يسازمان معروف به شرکاندگان پنج ينما ).۹۷ص،۱۳۸۴

بازرگاني فدرال، اتاق کار فـدرال، اتحاديـه هـاي کـارگري اتـريش، کنفـرانس اتـاق هـاي         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Austrian Conference On Regional Planning (Österreichische  
Raumordnungsgeskonferenz) 
2 . OIR 

3 . öROK 
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در  يبدون حـق رأ  و کنفرانس بوده يمشورت يعضااسيون صنايع اتريش، اکشاورزي و فدر

  :ميبر يم يها پ تيت فعاليها به ماه از پژوهش ييها ه نمونهيبا ارا .کنند يشرکت مآن 

  .شين در اتريش سرزمياست آمايه اروپا و سيت در اتحاديمانند عضو يمطالعات .۱

  .ها بودجه يا ل منطقهيلتح .۲

  .نيو توسعه مرکز و يبازرگان يها اني، جريکشاورز يزير برنامه يمبان .۳

در  يانـداز توسـعه نسـاج    ش و چشـم ياتـر  يشـهرها  در کالن يانداز توسعه شهر چشم .۴

  .يش سفلياتر

  .يمل يها پارک ياقتصاد يآمدها يپ .۵

       کنفرانس يف اصليوظا

ن يبـاالتر نفـر از   ۵۰ه آن حدود يدارند و در ته يا هيکنفرانس حالت توص يها نامه قطع

 :کنفرانس عبارتند از يف اصليوظا. ه دولت مشارکت دارنديمقامات سه ال

  ).يشدر اتر ييفضا يزير مفهوم برنامه(ق اصول يه، بسط و تدقيته -

آنها در پرتـو   يابيمقامات سطح گوناگون و ارز يها ها و اقدام ان برنامهيم يجاد هماهنگيا -

  .ييفضا يزير اصول برنامه

 هــا ينگــر نــدهيو آهــا  ليــژه تحليــمــرتبط بــا موضــوع، بــه و يهــا ژوهشکمــک بــه پــ -

 .)۹۴ص،۱۳۸۴ق،يتوف(

است که سـرآغاز آن   يت مستمريش فعالياتر ييفضا يزير ا مفهوم برنامهيه اصول يته

  .گردد يم بر ۱۹۷۱به سال 

در مصرف فضا و احترام به  ييجو صرفه :نيش سرزميآما ين سند سه هدف اصليدر ا

، نـد تحـول  يمهار فرآ ،شيجامعه اتر يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد ييشکوفا ،ستيط زيمح

  ).۱۴ - ۱۰، صص۲۰۰۱كنفرانس آمايش سرزمين اتريش، ( عنوان شده است

ه اروپـا  ياتحاد ييفضا يزير و برنامه يا منطقه يها استيبه س ،کنفرانس ۱۹۹۲از سال   

سسه آمايش ؤمله يبه وس ۱۹۹۱سال  ييفضا يزير اصول برنامه ۱۹۹۷در سال  .پردازد يز مين

ـ در ا. افـت يانتشار  يگزارش يج آن طينتا ،شده يابيارز سرزمين ن يتـدو  ين گـزارش بـرا  ي

  :ن قرار استيده آنها بديشده که چک ييشنهادهاين پياصول نو

و ) يياز جملـه بعـد اروپـا   ( يزير ند برنامهيد در فرآيسم، ابعاد جديتر به تور شيتوجه ب �

  .ارقابت مکان ه
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  ياجتماع ي، توسعه شهرها و فروپاشينده جهانگرديفزا يها يتر به دشوار شيتوجه ب �

  ت توسعه، توسعه مقرراتيريمد يها تيتر به امکانات و محدود شيتوجه ب �

  ها گرداگرد محورهاي پايداري، يکپارچگي، همکاري و مشارکت تمرکز دادن اصول و هدف �

 .ها و محدود کردن شمار اقدام يلزوم نوآور �

د يـ سـند جد » ها تين اولوييجرأت در تع«م گرفته شد که با شعار يتصم ۱۹۹۹در سال 

  :آماده شود ييفضا يزير اصول برنامه

 .١چشم انداز توسعه فضايي اروپاتوجه کردن به بعد اروپايي به ويژه  �

  .تقويت موقعيت اتريش از نظر موقعيت اقتصادي �

  .و شرکاي اجتماعي و اقتصادي دولتيقامات فراهم آوردن امکان همکاري بيشتر ميان م �

ـ ته ۲۰۰۱و  ۲۰۰۰ يس سند در فاصله سـال هـا  يش نويپ ه شـد و سـرانجام پـس از    ي

د يـ هدف از سـند جد  .ديرس ييب نهايبه تصو ۲۰۰۲ل سال يدر دوم آور يطوالن يها بحث

ن مقامـات  يش سـرزم يآمـا  يهـا  هـا و اقـدام   برنامه يريگ ن جهتيبه اصول و مواز يابيدست

بنـدها شـامل    يمحتـوا . ها عنوان شـده اسـت   و کمون ها ايالتشامل دولت فدرال،  يمومع

ـ فعال عامـل هـدايت  د يـ ن اسـت کـه با  يش سـرزم يساده کنفرانس آمـا  يها هيتوص  يهـا  تي

 :دارد ين برنامه سه فصل اصليا. ول باشدؤي مسها سازمان

  ،يگران و اصول راهبرديروندها، باز .۱

  ،ييتوسعه فضا يها ستايست دار در يالو يها موضوع .۲

  .)۹۶ص ،۱۳۸۴ق،يتوف( اجرا .۳

 ،ش در اروپـا ياتـر  ييايـ ت جغرافيـ موقع چـون  يليست به مسـاي با يکه در مجموع م

منـاطق   ،يتحرک و ترابر ،ياجتماع يکپارچگيو  ييفضا يها ليتعد ،دار از منابعياستفاده پا

ـ ا ياجـرا  .ديتوجه نما يياجرا يراهکارها و چهارچوب اجرا ،يشهر ـ هـا با  اسـت ين سي د ي

اس يمق ياس مليمق يو فرا مل يفرامرز يها يهمکار ،ه اروپاياتحاد چون ييها متوجه عرصه

 .باشد ها اس مناطق، شهرها و کمونيمق ها، التيا

  يياس اروپايک مقيدر  ييفضا يزير برنامه

ش يآمـا  يهـا  مجدد طرح يياشاهد ظهور و اح ،ل سده حاضريستم و اواياواخر قرن ب

ـ تغ .باشـد  يم يا و منطقه ي، چه مليا چه در سطح قاره ييفضا يزير برنامهن و يسرزم رات يي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. European Spatial Development Perspective (ESDP) 
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 يارتباطات اقتصاد ت ويدر موقع يراتيير در اروپا به مجموعه تغياخ يها در دهه يکيژئوپلت

ـ  يبا فرور .منجر شده است يياروپا يگر کشورهايش با دياتر ياسيس و ن در يختن پـرده آهن

در ( يا هيک کشـور حاشـ  يـ ش از ياتـر  اروپا، يجبهه شرق يدرهاباز شدن  و ۸۰اواخر دهه 

ـ بـا قابل  يبه کشور) يوغرب يشرق يمرز اروپا ت يـ گـر وقابل يد يهـا  ت ارتبـاط بـا کشـور   ي

در  ١ه اروپـا يـ ش بـه اتحاد يالحاق اتـر  يدر پ .ل شده استيش تبديهاي در همه مرزدسترس

ـ ن يچـارچوب نهـاد   يها تيرات در موقعييتغ ۱۹۹۵آغاز سال  رفتـه اسـت و   يتحقـق پذ ز ي

 و يشـرق  يکشـورها  ياقتصـاد  - ياسـ ين سينـو  يريگ ن اروپا وجهتينو يا ساختار منطقه

    .کند هاي اروپايي طلب مي ريزي فضايي ملي نويني رادر همه کشور الحاق به جبهه غرب برنامه
   :عبارتند از دارند يا که ابعاد منطقه اتحاديه اروپا يگذار استيسه محدوده س 

  يماعاجت -يد اقتصادابعا
  ،٢يين اروپايشبکه حمل و نقل ب

 ست      يط زيمح

ن يش سـرزم ين کنفرانس آماينو يرات اروپاييبا تغ يدر آغاز هزاره سوم و در هماهنگ

  :ت را در دستور کار خود قرار داده استيالو ۶ش ياتر

  ،در اروپا يک مکان اقتصاديش به عنوان ياتر

  ي،عير طبيذخا و دار از منابعيپا يبهره بردار

  ،متعادل ياجتماع يکپارچگي و يا توسعه منطقه

  ها، يافراط کار ل ويها، تعد فرصت :حرکت وحمل و نقل

  ،از به خطوط راهنماين ا ويتوسعه پو :يمناطق شهر

كنفـرانس آمـايش سـرزمين    ( توسعه يها فرصت ها و از چالش يتنوع :ييمناطق روستا

 ) ٣٤، ص٢٠٠١اتريش، 

  يي اتريشفضا يزير ن برنامهيقوان

وضـع   ايالـت  يبه عنوان بدنـه قـانون   يالتيله دولت ايبه وس ييفضا يزير ن برنامهيقوان

ـ ر و خـاص برنامـه   ياهداف کل يبرا يين شامل استانداردهاين قوانيا .شود يم  ييفضـا  يزي

هـا و   هيب شد و از آن پس اصالحيتصو ۶۰و  ۵۰ن سطح در دهه ين قانون در اياول. هستند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. European Union 
2. Transnational European Networks 
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ـ ا يدر هسته مرکـز . داشته است يمتعدد يها يبازنگر ـ برنامـه ر  ين قـانون، ابزارهـا  ي  يزي

 يبخشـ  يها وبرنامه يا منطقه ييبرنامه فضا الت،يا ييبرنامه فضا ها در رابطه با طرح و التيا

و  ۱۹۹۲ يهـا  ن سـال يژه بير به وياخ يها در سال .گردند يم نييتع مناطق  الت ويدر سطح ا

. اتحاديـه اروپـا   ش بهيدر اثر الحاق اتر(داشته  يا رات عمدهييالت تغيا باً در همهيتقر ۱۹۹۴

   .هستند يول اصلؤمس ييفضا يزير ا دپارتمان برنامهي و يالتيفرماندار ا

  يزير سطوح برنامه
از  يمات متنـوع يوسـط تقسـ  ت ايـالتي و محلـي  ، )فدرال(ملي سه سطحدر  يزير برنامه

از ابزارها و عـالوه بـر آن اقـدامات     يا و تنوع گستردهها انجام شده   ييها و توانا تيصالح

ـ ر برنامـه  سـه سـطح  د در يـ مات بايتمام تصـم . شوند يرا شامل م يمتنوع  گريکـد يبـا   يزي

بــا  يدر همــاهنگ ه اروپــايــش بــه اتحاديوســتن اتــريبــا پ ۱۹۹۵از ســال . هماهنــگ باشــند

نسبتاً نوظهور شکل  يا دهيدر پد يا منطقه يزير برنامه يا ه اروپا، گونهيدر اتحاد ييگرا منطقه

در سـطح  ١ن اروپـا  ينـو  يا منطقـه   يهـا  برنامه و يفرامل يها گرفته است که در قالب برنامه

 ييفضا يزير ه اروپا وچشم انداز برنامهياهداف اتحاد يدر راستا و ٢ديجد يفيمناطق با تعر

  .)۲شماره  لجدو.(٣)۲۳همان، ص( انجام هستندها در حال  التيت ايولؤاروپا با مس

  برنامه ها  مقام مسؤول  سطح

  صدر اعظم فدرال  فدرال
  هاي بخشي ريزي برنامه
  ريزي مالي برنامه

  هاي افقي وعمودي هماهنگي

  )الندر(ها ايالت
  فرماندار ايالتي

  ريزي فضايي دپارتمان برنامه

  برنامه فضايي ايالتي 
  ريزي فضايي ايالتي برنامه
  يا منطقههاي بخشي در سطح ايالت  برنامه

  شهردار وشوراي شهر  )گمايندن)(شهرداري(کمون
  طرح توسعه فضايي محلي

  طزح کاربري اراضي
  مقررات ساختماني

  )۱۳۸۹  ،نگارنده: (منبع :۲جدول شماره 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ( Interreg A,B,C و( ,NUTS II NUTS III و   LEADER 

  .اند هرچند ناحيه در تقسيمات کشوري اتريش تشکيل يک منطقه را داده.  ٢

3. regional spatial planning programmes,  sectoral spatial planning programmes 
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                               ١ يسطح مل

تقسـيم   .ريزي فضـايي در سـطح ملـي را نـدارد     دولت مرکزي حق قانوني براي برنامه

ها ميان دولت مرکزي و مناطق توسط قانون اساسي فدرال که بـه شـکل مبسـوط     ؤوليتمس

کنـد، صـورت    نقش حکومت مرکزي را فهرست نموده وباقي وظايف را به مناطق احاله مي

ريـزي بخشـي    هاي مختلف برنامه در وزارتخانه ).۹۵ص ،۱۳۸۶نيومن وتورنلي،(گرفته است

و  فرودگاههـا  فضـا و  -ل هوايداري، مسا رد مانند جنگلريزي فضايي وجود دا با ابعاد برنامه

وليت ؤهاي ملي که در مسـ  تر مانند خطوط ريلي و شبکه جاده ل مهميدر مسا .ديدفع مواد زا

دولـت فـدرال عـالوه بـر     . ها هنوز در سطوح ابتـدايي قـرار دارنـد    ريزي است برنامه فدرال

با استفاده از ابزارهاي گوناگون ماننـد  هاي بخشي در مقياس ملي  ريزي دار بودن برنامه عهده

هـا و نيـز ابزارهـاي مـالي، بـه تحقـق        بين وزارتخانه  و عمودي ها هماهنگي افقي بين ايالت

هـا و   ها از لحاظ توانمنـدي  به دليل اينکه بين ايالتو  يابد اهداف آمايش سرزمين دست مي

 هـا  کمـون و  هـا  الـت اي ،، در جهت هماهنگ سازيهاي اساسي وجود دارد تفاوت صالحيت

   .هاي دولت مرکزي تبعيت کنند بايد از برنامه

   ٢يالتيسطح ا

بـه طـور   . کنـد  ين ميين را تعيش سرزميمقررات آما )ايالت( لند ،يبر طبق قانون اساس

ـ » اهـداف «سـت، امـا   ين يخاصـ  يا منطقه يها شامل برنامه يين به تنهاين قوانيا ،يکل ن يچن

هـر  » يزير برنامه يابزارها« يالتين ايقوان يدر موضوعات رسم .کند يرا معلوم م ييها برنامه

شتر، الزامـات  يات بيکند و در جزئ ين مييراتشان را تعيات و تأثيف، محتويشرح وظا الت،يا

ها  ت به کمونيولؤبا دادن مس .سازد يمشخص م يمحل يزيبرنامه ر ياجرا يها را برا کمون

سـاخت و   يد برايجد ي، ابزارهايمحل يزير نامهالزم جهت بر يفراهم آوردن ابزارها يبرا

الـت،  يدر سـطح ا  ييهـا  ا شرکتيو  يگذار هيسرما يها صندوق. شوند يم ين معرفيساز زم

ها به منظـور   تيد مالکيمانند خر(کنند  يت مين حمايمرتبط بازم يها استيها را در س کمون

هـا پوشـش    الـت ياتوسـط   زين مرتبط با مناطق يزير سطح برنامه ).يزير تحقق اهداف برنامه

تـا   لنـد از هـر  . ديآ يبه اجرا در م الندرکه توسط  يا منطقه يزير ن برنامهيچن ٣.شود يداده م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Federal (National) Level 
2. The State Level 

اش  ر اين سطح هيچ مقام رسمي وجود ندارد و به عالوه هيچ منـافع سياسـي در شـکل نهـادي    به دليل اينکه د  ٣.
  .شود ديده نمي



  آمايش سرزمين  ٩٠

 
) يمقامـات محلـ  (ها كموندر سطح  يا منطقه يا مشاوره يها به وجود بدنه يبستگ گريد لند

ف يدارد که وظـا  عهده بر زيرا ن يا فرامنطقه يزير برنامه يالتيدولت ا .تفاوت خواهد داشت

ـ نما يف مـ يها را تعر ن کمونيب يگردد و هماهنگ يها در چارچوب آن مشخص م کمون . دي

   .ه داشته باشديتواند نظارت عال يها م کمون يها بر برنامه يالتيجه دولت ايدر نت

  ١سطح محلي

سـطح   ،شـود  تنها سطحي که برنامه ريزي فضايي در تمـام سـطح محـدوده اجـرا مـي     

ـ برنامـه ر  ياجـرا  يبرا يها الزامات قانون كمون .هاست کمون دارنـد و توسـط    ييفضـا  يزي

 ،هـا  كمـون  يا توسـعه  يهـا  استيتوجه به س با .تحت نظارت وکنترل هستند يالتيمقامات ا

 و يک سـو از حقـوق نهـاد   يآنها از  .قرار دارند يت نسبتا قويک موقعيدر  ٢مقامات محلي

توانند ماننـد   يم گريد يبرخوردارند و از سو يمحل يها ها وبرنامه طرح ياجرا يبرا يقانون

، حـوزه قابـل   يقو يها با داشتن امکانات مال كمون. نديعمل نما سسات اقتصادي مستقلؤم

جاد يا يدر سطح محل يين شده مستقل به منظور توسعه فضايياست تعيک سي يبرا يتوجه

  .)۲۹ - ۲۵، صص۱۹۹۹كنفرانس آمايش سرزمين اتريش، ( کنند يم

  آنها زا استفاده يو چگونگ يزير برنامه يبزارهاا
 .نـد يآ يدر سطوح مختلف بـه اجـرا در مـ    ابزارهاييب شده به کمک يتصو يها برنامه

ن شـده اسـت و در   ييتع يالتيهر ا ٣ريزي فضايي برنامه قانوندر  ييفضا يزير برنامه يابزارها

 ييها ا بخشيالت يرتبط با تمام او م ٤»يمحل فرا يزير برنامه« که در يين ابزارهاين حال بيع

 و ييفضـا  يزيـ ر شود و آنها که مرتبط با برنامه يوضع م» يالتيدولت ا«از آن است و توسط 

شـوند و بـر    يوضـع مـ   يلـ حول مؤو توسط مقامات مسـ  هستند يمحل» ها کمون« مرتبط با

  .وجود دارد نظر تفاوت ت محدوده موردياساس صالح

هـاي توسـعه    سـازند تـا برنامـه    را  وادار مي  ها ين، ايالتقوان به طور کلي: سطح ايالتي

در يک نظام کامالً سلسله مراتبـي   ٧توسعه بخشي هاي و برنامه ٦اي هاي منطقه برنامه ، ٥ايالتي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . The community level 
2. Local Authorities 
3. Spatial Planning Act 
4. Supralocal Spatial Planning 
5. State Development Programmmes 
6. Regional Programmes 
7. Sectoral Development Programmes 
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. دنرو گانه به کار مي ۹هاي  هاي متفاوتي در ايالت ترمينولوژيرا تنظيم نمايند که براي آنها  

 بـراي مقامـات محلـي   تبعيـت از آنهـا   شود و وضع مي ها ايالتها توسط  ها وبرنامه اين طرح

در نظـر داشـتن عقايـد    ريـزي   در فرآينـد برنامـه   .الزامـي اسـت  ريزي محلي  مسؤول برنامه

هاي مختلف  اي است و در ايالت اي سنت ديرينه ريزي منطقه برنامه ن غيررسمي درامتخصص

و گـاه در تحقيقـات   قوانين ريزي و   مهگاه در مفاد برنا. شود هاي گوناگون اعمال مي به شکل

  .شود استفاده مي  ١گاه در اتخاذ تصميمات اساسي از ارزيابي تأثير فضايي

  يالتيتوسعه ا يها برنامه

 روند يبه شمار م يتوسعه بخش يها برنامه و يا منطقه يها برنامه ،باال دست يها طرح 

توسعه  يها  ن موضوعات برنامهيچن مه و يا متطقه يها نها حدود مناطق شامل برنامهآکه در 

ـ يها ترک ن طرحيا .گردند ين مييها تعالندر توسط يبخش ـ ر از اهـداف دفـاتر برنامـه    يب  يزي

ـ ر برنامـه  يبرا يکل يها و دستورالعمل ييفضا يها برنامهها،  يتيونين کاميچن و هم يالتيا  يزي

ـ ر دپارتمان برنامه ياه تيولؤيه طرح توسعه از مسته .هستند) يو بخش يا منطقه(نده يآ  يزي

هـا، نماينـدگان منـافع     ثر، ديگـر دپارتمـان  ؤوزراي مـ ان، ين ميدر ا .است يالتيدولت ا ييفضا

فرصـت ابـراز عقيـده در ايـن      هاي همسـايه  اي و محلي و ايالت ريزي منطقه خاص، جوامع برنامه

  .کند دولت ايالتي برنامه را تصويب مي .ها را دارا خواهند بود برنامه

  يا منطقه ييتوسعه فضا يها نامهبر

ماً برگرفتـه از  يا مسـتق يشوند و  يمشتق م هاي توسعه ايالتي از برنامهها يا  اين برنامه   

 يهـا بـرا   دگاهيـ ن ديتـر  ک قانون آنها شامل مهـم يهستند و بعنوان  ريزي ايالتي قانون برنامه

ت، آنها خطوط راهنمـا  ايا سطح جزئيات يهستند بر اساس محتو يمحل يزير مقامات برنامه

 ين اقـدامات يچن ن برنامه هميا .ندينما ين مييتع يمحل يزير برنامه يرا برا ييها تيا محدودي

، يکشـاورز  يمنـاطق مناسـب بـرا    .ها هستند رساختيدهد که شامل توسعه ز يرا پوشش م

 يگــاه مرزهــا. شـوند  ين مــيــيدر آن تع يا اســتفاده صـنعت يــسـم و  ياسـتخراج معــدن، تور 

سـاخت و سـاز را    يافتـه بـرا  يص يتخصـ  يشـود تـا اراضـ    ين مييها به دقت تع يتينويکام

  ۲۰۰۰۰۰/۱تا  ۲۵۰۰۰/۱ از مقياس. ديمشخص نما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spatial Impact Assessment  
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  ١يالتيا ييفضا يزير دپارتمان برنامه

 هاي خصوصي آژانسها به  طرح يه واقعيهاست هرچند که ته ن برنامهيه ايول تهؤمس 
ـ ا. مشـارکت دارنـد   يا ه برنامه منطقـه يدر ته اه كمونها  التيا يدر بعض .شود يواگذار م ن ي

 ياست که از ابتدا ياز وفاق جمع ييها در درجه باال كمون يمشارکت با هدف توانمندساز

ه برنامـه  يـ ت تهيولؤالـت سـالزبورگ مسـ   يا .رديـ گ يصورت مـ  ين همکاريطرح در واقع ا

دولـت   ييب نهايه به تصوگرچه برنام. واگذار نموده است  ٢هـا  كموناتحاديه را به  يا منطقه

  . د برسديبا يالتيا

  ٣بخشي يزير برنامه

دفع مواد زايد، ، ها با توجه به توريسم ريزي فضايي در بعضي ايالت تحت قانون برنامه 

براي حفاظـت    بيمه مواد خام، يا مراکز خريد،  هاي متنوع، زيرساخت خانه سازي و صنعت،

تصـويب  “رويـه  اطق مشخص از بهره بـرداري بـي  يامنافع فرا محلي در حفظ من از طبيعت و

يـا   و ٤تصـميمات فضـايي  مستقيما تحـت   يا هاي بخشي به شکل مقرراتي، برنامه .دنشو مي

را  ها کمون ادارات دولت ايالتي و ،مقررات تعيين شده. تصميمات دولت ايالتي وجود دارند

 يــن مقــررات ا .وتصــميمات دولتــي صــرفا ادارات ايــالتي را کنــد ملــزم بــه رعايــت مــي

“Concepts” ۴۱و۳۹همان، صص ( شوند ناميده مي.(  

  محلي سطح  

توجـه بـه    وحقـوق آنهـا بـي   » مختـاري خود «، مقامات مستقلي هستند با حق ها کمون

ريزي محلـي بخـش اصـلي اسـتقالل عمليـاتي آنهـا راتشـکيل         رنامهب .شان برابر است اندازه

يـک نقـش    ها کمونهاي ساختماني،  برنامه وليت کاربري اراضي وؤبا دارا بودن مس .دهد مي

برنامـه کـاربري اراضـي    . )۳جدول شماره(عهده دارند ريزي کلي بر کليدي در سيستم برنامه

 قـانون  شود که با  بايست به تصويب دولت ايالتي برسد اما تصويب فقط زماني انجام نمي مي

عمـل اکثـراً تصـويب     اي مغـايرت داشـته باشـد و در    يا برنامه توسـعه منطقـه  ايالت  اصلي

سـازد کـه سـه ابـزار      را وادار مـي  هـا  کمـون ، ريزي ايالتي قانون برنامهبه طور کلي  .گردد مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spatial Planning Department 
2 . Community Association 
3. Sectoral Planning 
4 . Spatial  planning Act 
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  ).۴۴همان، ص( ريزي را تحت کنترل داشته باشد برنامه

 
ابزار 

  ريزي برنامه

مقام تصويب 

  کننده
  مقياس  موضوع  هاي باالدست طرح

مفهوم 

ريزي  برنامه

  فضايي

دپارتمان 

يزي ر برنامه

  ايالت

  )ACT(قانون اصلي ايالتي

  ملزومات تهيه طرح کاربري

  قوانين پيوندهاي الزم طرح کاريري و

 مانند هاي بخشي در سطح محلي برنامه

  ازيرساخته ،دفع مواد زايد ،توريسم

۵۰۰۰۰/۱  

طرح 

  کاربري

شوراي 

  شهرداري و

  دولت ايالتي

مقام مشورتي (

وتصويب 

  )کننده نهايي

  فدرال هاي در سطح برنامه

  برنامه آمايش سرزميني ايالت

  هاي بخشي ايالتي برنامه

مسکوني      هاي مختلف مانند کاربري

  ارتباطي فضاي سبز، صنعتي، تجاري،

  

و  ۵۰۰۰/۱

۱۰۰۰۰/۱  

از  رخارجد

محدوده 

  ساختماني

برنامه 

مقررات 

  ساختماني

  شهردار

شوراي 

  ويا شهرداري

 رياست شورا

هاي  در ايالت(

مختلف 

  )دتفاوت دار

  طرح کاربري اراضي

  جزئيات الزم مانند 

  ها رنگ و نوع سقف

 گيري شيب سقف، الزامات جهت

وسعه، محافظت و تخريب، ايجاد و ت

  .ها ز و حتي نردهبحفظ فضاي س

۲۰۰۰/۱  

  

   يمحل يزيبرنامه ر يابزارها :۳  جدول شماره

       )۱۳۸۹، نگارنده: (منبع

  

  )ولؤمس ينهادها(سسات مشارکت کننده ؤنهادها و م

  :       سطح فدرال

ــا ــرزميگرچــه وزارت آم ــريش س ــداردين در ات ــود ن ــدرال   ،ش وج ــطح ف ــا در س ام

ـ ر در رابطه بـا برنامـه   ييها يزير برنامه  يهـا  و اقـدامات متنـاظر در وزارتخانـه    ييفضـا  يزي

  .)۴جدول شماره(رديپذ يها انجام م تيبر اساس صالح يمتعدد



  آمايش سرزمين  ٩٤

 
  

  ئوليتنوع مس  مقام يا نهاد مسئول  سطح
ريزي فضايي و  هماهنگي موضوعات مرتبط با برنامه   ١صدراعظم فدرال  )ملي(فدرال

 Bundو بين  Bundاي در سراسر  هاي منطقه سياست
   .هاستLanderو 

(öSTAT)اطالعات آماري اتريش در سطح ملي و بين المللي تهيهآمار واطالعات      دفتر خاص ٣ ٢ 

هاي  سرزمين در ارتباط با جاده ا آمايشبکننده  مشارکت  ٤وزارت امور اقتصادي
  ٥فدرال

  مسئول امور بازرگاني

  احداث هرگونه سايت تجاري  مجوزبه عطاي
 کشور معادن يتباالترين مقام مسئول

  ۱۹۷۵اجراي قانون جنگلداري مصوب   و جنگلداري وزارت کشاورزي
  »جنگل هاي حفاظت شده«تعيين 

  وسعه جنگلتهيه نقشه برنامه ريزي آينده ت
  مديريت آب و مهندسي آب 

  )رانش زمين(تهيه نقشه منطقه هاي خطرناک
 وظيفه حفاظت از چشمه هاي نامنظم

  ٦وزارت علوم و حمل و نقل

  
  ساخت خطوط ريلي عمومي
  درياچه هاي مهم  و  برنامه ريزي کناره رود دانوب

  برنامه ريزي فرودگاهها
  ERP٧صندوق مديريت 

  شياتر ييفضا يزيند برنامه ريمسئول ومشارکت کننده در فرآ يمات ونهادهامقا: ۴جدول شماره 

 )۱۳۸۹مفيدي، : (منبع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Federal Chancellery                                                            
2 . Austrian Central Office for Statistics (ÖSTAT) 

ول تمام اطالعات آماري اتريش در سطح ملـي و  ؤيک دفتر خاص در ارتباط با صدر اعظم فدرال است که مس . ٣

  ها استخراج مي شود خانهو سال يکبار از جميعت، مشاغل ۱۰آمار جمعي اصلي هر بوده والمللي  بين

4. Federal Ministry of Economic Affairs   
بـر طبـق   . راساس اهميتشـان بـراي ترافيـک عبـوري وجـود دارد     براتريش يک تمايز عملکردي بين جاده ها د . ٥

Federal Road ACT  جاده هاي فدرال، جاده هاي سـريع السـير و شوسـه    ۱۹۷۱مصوبه ،)Motorway(  در

  شوند ها مربوط مي كمونها و  به ايالتها  ديگر جاده. قلمرو دولت فدرال و به ويژه وزارت امور اقتصادي قرار دارد

6 . Federal ministry of Science and Transport 
چنين  ابزاري براي ارتقاء تجارت و صنعت است، مديريتش به عهده اين  وزارتخانه است و هم ERPصندوق  . ٧

 شود گذاري تکنولوژي و خالفيت محسوب مي هاي سرمايه کننده صندوق  به عنوان هماهنگ
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 يالتيسطح ا

بـرخالف سـطح    :ول قانون گذاري و اجراي آمـايش سـرزمين اسـت   ؤمس )لند(ايالت 

ستم ياز س يالتيم شده است، دولت ايتقس) ها وزارتخانه(ها  ن بخشيها ب تيفدرال که صالح

 يهـا  دپارتمـان . شود يل ميدهند تشک يمتمرکز را شکل م يک واحد اداريف که دفاتر مختل

 يقلمروهـا  يانـد و تـا حـدود    شـده  يگـذار  نام يبه طور متفاوت يالتيمختلف دفاتر دولت ا

 يهـا  توسط دپارتمان يو فرا محل يمحل ييفضا يزير ف مرتبط با برنامهيوظا. دارند يمختلف

ست، حمـل و  يط زي، محيتجارت، کشاورز يها دپارتمان .شود ياجرا م يخاص يزير برنامه

 ن ويـي تع دولـت فـدرال  توسـط   يهستند که  به نـوع  يفيمشاغل مسئول وظا ينقل و ارتقا

ـ ر برنامـه  يول کلـ ؤمسـ  ١هـا  الـت ياکه  يياز آنجا .ما ابالغ شده استيمستق در  ييفضـا  يزي

و  يفـوق محلـ   ييافضـ  يزير مستقل برنامه ياست اجرا يياجرا و يگذار موضوعات قانون

ن يبنابرا. باشد يم يالتيز به عهده دولت اين يمحل يزير با توجه به برنامه يا عملکرد مشاوره

و  باشـند  مـي  يگر مسـتقل کدير متمرکز هستند که کامالً از يت غيموجود ۹ يالتيا يها دولت

  ).۴۸همان، ص(در مجموع به عهده دارند ن رايش سرزميآما

ـ ر برنامه ول دفترؤمس يها دپارتمان  يفـه کـار بـر رو   ي، وظدولـت ايـالتي   ييفضـا  يزي

ک گزارش يه يس و سرانجام تهيش نويها  بر اساس مقررات پ س پروژهيش نويها و پ برنامه

ت دولـت  أيـ مات توسـط ه يتصـم . را به عهده دارند يريگ ميقبل از تصم يالتيدولت ا يبرا

ب يطرح و تصـو  يتيونيا کامي يلکه توسط دولت مح يمحل يها برنامه. شود يگرفته م يالتيا

   .رسد يم ييب نهايبه تصو يالتيشده توسط دولت ا
     يمحلسطح 

 وجود دارنـد  ها کمون تحت نظارت شهرداري ۲۳۴۲شهر خودمختار و  ۱۴غير از وين 

هاي کالبـدي محلـي را کـه بـه لحـاظ       و طرح وظيفه اصلي آنهاست  ٢ريزي محلي برنامه که

نظـارت دولـت ايـالتي ودپارتمـان      تحت هـدايت و ور هستند، آ حقوقي براي اشخاص الزام

بايست اصول توسـعه و عمـران، ابزارهـايي     ها مي اين طرح. تهيه نمايندريزي فضايي  برنامه

ــين    ــامي زم ــتفاده از تم ــرح  اس ــرا وط ــيش   اج ــه را پ ــاي منطق ــد  ه ــي نماين ــومن (بين ني

ها يک نقش کليدي در آن» طرح کاربري اراضي«وليت ؤبا داشتن مس ).۹۶،ص۱۳۸۶وتورنلي،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lander 
2. Local planning 



  آمايش سرزمين  ٩٦

 
بايسـت توسـط    کاربري اراضي در نهايت مي گرچه. ريزي کلي به عهده دارند سيستم برنامه

ريـزي فـرا    و يـا برنامـه   ١اصلي قانوناما صرفاً زماني که طرح با ، دولت ايالتي تصويب شود

 با توجه به محتويات سياسـت  .گيرد صورت نميتصويب ، اين اي مغايرت داشته باشد منطقه

اي قرار دارند، به ويژه زماني کـه درآمـد بـاالي     ها در موقعيت نسبتاً قوي كمونتوسعه کلي، 

در چـارچوب قـانون،   ). ۴۶،ص۱۹۹۹كنفرانس آمايش سرزمين اتريش، (مالياتي داشته باشند

بـه  ) اي گـذاري، سـرمايه گـذاري يارانـه     سرمايه(ها ممکن است از اقدامات بازار آزاد  كمون

ول ؤهم به عنوان مقام مسـ  شهردار .بهره ببرند ريزي فضايي شان اف برنامهمنظور تحقق اهد

هم گاه بعنوان يک دادگـاه فرجـام خـواهي در مقابـل تصـميمات       کند و ساختمان عمل مي

گاههـا در   توان نتيجه گرفت که با توجه به امر توسعه ساختار سکونت مي. شوراي شهرداري

 .نمايد است که تصميمات را اتخاذ مي گيري ترين سطح تصميم اتريش اين پايين

  ٢يمشارکت مردم  

وچه  يک شهروند عاديمردم چه به عنوان  .است يدموکراس يه اصليک پايمشارکت 

 ييتا جا و ک پروژه مشارکت کننديند يخاص ممکن است در فرآ ينده گروهيبه عنوان نما

نفـوذ بـاز    ينفع وذ يذ يها تمام گروه يست به رويبا يند ميفرآن يا که امکان داشته باشد،

 يهـا  گـروه  ،يسـت يط زيمحـ  يهـا  سـازمان ، ٣ير دولتيغ ير انتفاعيغ يها اکثر سازمان. باشد

سـند رسـمي   ( ند هسـتند ين فرآيهمراه ا يها از گروه يا وحرفه يصنف يها هياتحاد ،جوانان

  ).۸ - ۵صص ، ۲۰۰۷مشاركت مردمي، 

ده يب رسيران به تصويوز ياتوسط شور ۲۰۰۸ه ييدر ژو يمشارکت مردم يرسم سند

 يا ن وزارتخانـه يب يک گروه کاريتوسط  يمشارکت مردم ياستانداردهان سند يدر ا .است

بـه کمـک   ها  ها وبرنامه طرح ن شده تا بتوان دريتدو نفوذ ينفع وذ يذ يها ي گروهبا همکار

ـ ا هـدف  .ديمشارکت  دعوت به عمل آ يفراهم شده از عموم مردم برا يقانون يابزارها ن ي

  ،۲۰۰۸همـان،  ( با دولتمـردان عنـوان شـده اسـت     يهمکار درست و ييک حکمروايسند 

 .)۱۴ - ۱۰صص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ACT 
2. Public Participation 
3. NGOs 
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 نتيجه

، يبـر طبـق قـانون اساسـ    باشـد کـه درآن    يم يالتا ٩فدرال مرکب از  يش دولتياتر  

ـ کن ين مـ يين را تعيش سرزميمقررات آما ١ها التيا  يبـرا  يحـق قـانون   يدولـت مرکـز   و دن

ش يه طـرح آمـا  يـ مسئول ته يگرچه دولت مرکز .درا ندار يدر سطح مل ييفضا يزير برنامه

ـ نظ يدر سـطح ملـ   يبخش يها يزير ت کنترل برنامهيولؤاما با داشتن مس ست،ين نيسرزم ر ي

ان يـ م يت همـاهنگ ين مسـئول يو همچنـ  يمـال  ي،آموزش وابزارهايامور نظام آهن، راهشبکه 

ـ ر در رونـد برنامـه   يا نقش عمدهعمالً  ها ايالتان يم فدرال و يها وزارتخانه بـه عهـده    يزي

سـطح   ،شـود  يدر تمـام سـطح محـدوده اجـرا مـ      ييفضا يزير که برنامه يتنها سطح .دارد

دارنـد و توسـط مقامـات     ييفضا يزير برنامه ياجرا يبرا يلزامات قانوناآنها  ،هاست کمون

ـ ، ايسطح  مل سهدر يزير رنامهب شياتردردر واقع  .تحت نظارت وکنترل هستند يالتيا  يالتي

 يا ها انجام شده و تنوع گسـترده  ييها و توانا تياز صالح يمات متنوعيتوسط تقس يمحل و

  .                                                      دشو يرا شامل م ياز ابزارها و عالوه بر آن اقدامات متنوع

ـ توز از يا دهيـ چيسـتم پ يش سيدر اتـر  يبر اساس قانون اساس  ع قـدرت در سـطوح   ي

 هـا  ايالـت شامل مجـالس فـدرال    يگذار قانون ين تعدد نهادهايو همچن دارد مختلف وجود

ش يکنفرانس آمـا ل يتشک ۱۹۷۱ازسال. دينما يروبرو م ياجرا را با موانع و يزير روند برنامه

بـه   يا هيوتوصـ  يمشـورت  يا که در مجموع بدنه )öIR(نيش سرزميمؤسسه آما و ٢نيسرزم

ـ ر م برنامـه يمفـاه  ن اصول ويدر تدو روند، ير مشما  يهـا  برنامـه  يو همـاهنگ  ييفضـا  يزي

 ٣شياتر يدر مؤسسه آمار يزير از برنامهياطالعات مورد ن. داشته است يير بسزايتأث ها ايالت

 يالمللـ  نيگردد که در سطوح ب يم يآور جمع کند، يت مير نظر صدر اعظم فدرال فعاليکه ز

ـ  و ۱۹۹۵از سـال  . داشـته اسـت   يير بسـزا يها تأث برنامه يور در بهره يمل و وسـتن  يپ يدر پ

مشـارکت در   .افتـه اسـت  ي يا ش ابعاد تازهياتر ييفضا يزير برنامه ،ه اروپايش به اتحادياتر

ـ  يياروپـا  حمـل ونقـل فـرا    يها و برنامه يا منطقه فرا يساز کپارچهي يها برنامه ن يو همچن

زه آلپ، حوزه اروپاي مرکزي و حوزه جنوب شـرقي لـزوم   هاي خاص مانند حو هاي حوزه برنامه

  .است اي جديد و بازبيني و نظارت مداوم را شدت بخشيده هاي منطقه ريزي توجه به برنامه
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  آمايش سرزمين  ٩٨

 
هاي بسياري از کشـورهايي   ها وبرنامه در يک نگاه کلي توجه، دقت و استفاده از روش

توانـد بـه    چـک اتـريش مـي   انـد، ازجملـه کشـور کو    که طرح آمايش سرزمين موفقي داشته

گـر چـه کشـورهاي گونـاگون بـراي      . ها در ايران کمک نمايـد  پذيري اين گونه طرح تحقق

اند، اما تقريبأ همگـي از سـاختار    ريزي فضايي خود از الگوهاي يکساني تبعيت نکرده برنامه

مشابهي شامل بخش مطالعاتي و کارکارشناسي منظم، تشکيل سـازماني جهـت تهيـه طـرح،     

اي  هـاي منطقـه   فضـايي ملـي، طـرح    سلسله مراتب مشخصي ميان طرح هاي کالبديوجود 

ها و اهداف باالدست،  هاي تفصيلي وعملياتي، وجود طرح استاني و محلي ساختاري و طرح

گيري  ها و در نتيجه بهره ها و سازمان ايجاد نهادهاي نظارت مداوم، مشارکت فعال وزارتخانه

  .اند ايت، اطالع رساني وآگاه سازي عمومي برخوردار بودهاز منابع تمامي آنها و در نه



  örok  ۹۹ريزي فضايي  آمايش سرزمين در اتريش با نگاهي به كنفرانس برنامه
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ينترنتيا يت هايسا     

•http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional 
•www.alpinespace.org. 
•interreg3b.oerok.gv.at 
•www.interreg4c.eProgramme Manual October 2008 
•dietrich@oerok.gv.at. 
•http://www.statistik.at/web_en/statistics/index.html  
•www.wikipedia 

 
 


