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 مقدمه

بلژیک در شمال . است بروکسلپایتخت آن . کشوری است در غرب اروپا( Belgium: فرانسویبه ) بلژيک

دریای و از شمال غربی با  فرانسه، در جنوب با لوکزامبورگ، در جنوب شرقی با آلمان، در شرق با هلندبا 

 .مجاور است شمال

 Royaume de»:فرانسوی، Koninkrijk België "":هلندی)'«هی بلژیکپادشا»'

Belgique»;آلمانی:«Königreich Belgien» )یکی از اعضای اتحادیه اروپا است. 

از مناطق بلژیک،  ٪۰۶در . گذرد های کشور بلژیک می از میانه زبانان رومیو  ها ژرمنخط جدایی فرهنگی 

صحبت  والونیمناطق جنوبی مثل  ٪۰۶در  فرانسویشود و  صحبت می( فالندریگویش )زبان هلندی 

مردم بلژیک  ٪۱کمتر از . هر دو زبان در نهادهای دولتی رایج است( بروکسل)شود و در منطقه پایتخت  می

های سیاسی بسیاری  این گوناگونی زبانی تاکنون باعث تنش. کنند اند و در شرق کشور زندگی می زبان آلمانی

 .کند چنان یکپارچگی این کشور را تهدید می هایی هم در کشور بلژیک بوده و در دوره

« گاولیا بلژیکا»شد یعنی  استفاده می نشین گُلهای شمالی منطقه  لژیک از نام التین که برای اکثر بخشنام ب

به . نام داشتند بلژهااست که قبیله  سلتقبایل این نام التین خود برگرفته از گروهی از . است گرفته شده

است و  شده نیز می لوکزامبورگو  هلندبوده که شامل  فروبوملحاظ تاریخی، بلژیک قسمتی از کشورهای 

 .است گرفته امروزی دربر می بنلوکستری را نسبت به گروه کشورهای  پیشترها نواحی گسترده

. است رفته نی و فرهنگی پر رونقی به شمار میهفدهم، کانون بازرگا ٔتا سده های میانه سدههای  بلژیک از پایانه

ای که هلند شمالی نام داشت، محل  ، بلژیک در دوره۱۳۸۶شانزدهم تا انقالب بلژیک در سال  ٔاز سده

لقب گذاری « میدان جنگ اروپا»گرفت، و با عنوان  های اروپایی در می های بسیاری بود که بین قدرت جنگ

های  رود و مانند دیگر اعضاء اصلی سازمان ای از اتحادیه اروپا به شمار می تهاخیراً بلژیک عضو برجس. شده بود

 .است المللی، مثل ناتو، میزبان مرکز فرماندهی آن بوده بین

  

 تاريخ

های  شود، دارای جمعیت زیادی بوده و تنش ای که اینک بلژیک خوانده می بیش از دو هزار سال پیش، ناحیه

اولین حرکت مستند شده مردمی تصرف منطقه توسط . است فرهنگی و سیاسی فراوانی را شاهد بوده

، فرانکها ادامه پیدا ها آلمانیپنجم توسط  ٔبود که تا سده میالد مسیحجمهوری روم، در قرن اول بعد از 

در طی .نام گرفت کارولنژیانهشتم پادشاهی  ٔرا تثبیت کردند که در سده مروونژیانفرانکها پادشاهی .کرد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D8%B1%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%88%D9%86%DA%98%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%86%DA%98%DB%8C%D8%A7%D9%86
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بسیاری از آنان در طی قرون .قرون وسطی، کشورهای فروبوم به چندین ایالت فئودال کوچک تقسیم شدند

پانزدهم این ایاالت در قرن .چهاردهم و پانزدهم توسط خاندان برگندی با عنوان هلند برگندین متحد گشتند

 .استقالل بیشتری یافتند و پس از آن ایاالت هفده گانه نام گرفتند

 

 
منطقه ) Liègeو ناحیه تحت فرماندهی اسقف ( ای و زرد رنگ نواحی نارنجی، قهوه)ایاالت هفده گانه 

 .را مشاهده کنید ایاالت هفده گانهبرای توضیحات دقیق تر (.سبز

-۱۰۰۳)جنگ هشتاد ساله .توان از قرن شانزدهم از تاریخ اسکاندیناوی تفکیک کرد تاریخ بلژیک را می

در شمال و هلند جنوبی در جنوب تقسیم  هایاالت متحد، ایاالت هفده گانه را به جمهوری هفت (۱۶۰۳

تا زمان استقالل، هلند .با موفقیت قانونگذاری شد آستریایی، اسپانیاییایاالت جنوبی توسط هابسبرگ .کرد

اسپانیا و فرانسه  –جنگهای فرانسه جنوبی توسط بسیاری از متصرفان فرانسوی بازدید شد و محل بسیاری از 

در جنگهای انقالب فرانسه،  ۱۹۷۰نبرد :  در پی جنگهای انقالب فرانسه.در قرون هفده و هجده بود استریا -

مناطقی از اسکاندیناوی که هرگز تحت اختیار هبسبرگ نبودند، مانند اسقف ارباب توسط فرانسه اشغال 

الحاق مجدد اسکاندیناوی پادشاهی متحده .ها در منطقه پایان یافت ها و استریایی شدند و نقش اسپانیایی

 .اتفاق افتاد ۱۳۱۶در  امپراطوری فرانسههلند در پایان اولین 

از .جب تثبیت استقالل کاتولیکها و بیطرف شدن بلژیک تحت حکومتی موقتی شدبلژیک مو ۱۳۸۶انقالب 

بلژیک دارای یک نظام سلطنتی قانون اساسی و  ۱۳۸۱به عنوان پادشاه در سال  لئوپولد اولزمان انتصاب 

در میان دوره استقالل و جنگ جهانی دوم، سیستم دموکراتیک از حکومت معدودی .دموکراسی پارلمانی شد

ها، برای دستیابی به  کاتولیکها و لیبرال.گشتند از ثروتمندان ناشی گشت که با دو حزب اصلی مشخص می

در .شد، حزب کارگری و نقش قدرتمند اتحادیه بازرگانی یک سیستم هماهنگ که سومین حزب را شامل می

این کشور .رفت اصل، فرانسوی، که زبتن سازگار شده اشراف و بورژواها بود، زبان رسمی و اداری به شمار می

با  ۱۳۳۶کنفرانس برلین در سال . است فرانسوی گسترش یافته –وزبانه هلندی تا این زمان با یک سیستم د

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%DB%B1%DB%B7%DB%B9%DB%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Map-1477_Low_Countries.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Map-1477_Low_Countries.png
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به عنوان امالک شخصی اش موافقت کرد و آن را ایالت آزاد کنگو  پادشاه لئوپولد دومبا  کنگوپیمان استعمار 

واگذار گردید و از آن زمان به بعد کنگو  ، کنگو به عنوان مستعمره به کشور بلژیک۱۷۶۳در سال .نامید

، در زمانی که آلمان بلژیک را به عنوان بخشی از نقشه ۱۷۱۰بیطرفی بلژیک در سال .بلژیک نامیده شد

که امروزه ووآندا و بروندی نامیده -های سابق آلمان، روآندا و اوروندی مستعمره.شلیفن مورد حمله قرار داد

این مناطق توسط اتحادیه ملل تحت  ۱۷۹۰در سال . تصرف شد ۱۷۱۰سال شوند توسط کنگو بلژیک در  می

طی یک یورش وحشیانه مورد حمله  ۱۷۰۶ها در سال  بار دیگر بلژیک توسط آلمان.اختیار بلژیک در آمدند

کنگو بلژیک .که توسط نیروی متفقین آزاد شد تحت اشغال قرار داشت ۱۷۰۰-۰۶تا زمستان سال .قرار گرفت

 .مستقل شد ۱۷۰۹به دست آورد و روآندا اوراندی در سال  ۱۷۰۶طی بحران کنگو در سال  استقاللش را

 

 
 –در موزه هنرهای باستان (۱۳۸۰)رخ داد، چارلز گوستاو واپرز  ۱۳۸۶رویداد انقالب بلژیک در سال "

 بروکسل

و لوگزامبورگ گروه ملل بنلوکس را  هلندبعد از جنگ جهانی دوم بلژیک به نیروهای ناتو پیوست و همراه با 

بلژیک همچنین یکی از شش عضو پایه گذار اتحادیه اروپایی فوالد و ذغالسنگ تاسیس شده در .تشکیل داد

حادیه انرژی اتمی اروپایی و ات ۱۷۶۹اتحادیه اقتصادی اروپایی تشکیل شده در سال , ۱۷۶۱سال

بلژیک میزبانی فرماندهی ستاد مرکزی ناتو بر عهده دارد و همچنین بخش مهمی از نهادها و .باشد می

شورای اتحادیه اروپا و جلسات فوق العاده پارلمان اروپا ,موسسات اتحادیه اروپاست که شامل هیئت اروپایی

یستم و به طور اخص از جنگ جهانی دوم تاریخ بلژیک در طول قرن ب. باشد بعالوه بخشی از موسساتش می

های  این دوره شاهد افزایش کشمکش.است به سرعت تحت تاثیر دو کمیته اصلی خودگردان آن قرار گرفته

 .است است و اتحاد ایاالت بلژیک تحت بررسی قرار گرفته ای بوده فرقه

یم نواحی کشور به ایجاد نظامی سه ردیفه ، تقس۱۷۳۶و  ۱۷۹۶های  از طریق اصالحات قانون اساسی در دهه

. های زبانی ای، مصالحه برای کاستن کشمکش فدرالیسم، انجمن زبان شناختی و دولت منطقه: منجر شد

اند در  امروزه این نهادهای فدرال قدرت قانونی بیشتری نسبت به پارلمان دو مجلس شورا و سنا کسب کرده

های انجمن زبان  درصد از دارایی ۳۶کند، بیش از  مالکیت را کنترل میحالی که دولت ملی هنوز تقریبآ تمام 

 .ای و صد در صد تامین اجتماعی شناختی و دولت منطقه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Wappers_belgian_revolution.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Wappers_belgian_revolution.jpg
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 دولت و سياست

 

 
 ۱۷۷۷نخست وزیر بلژیک گای ورهوفسکاد، نخست وزیر از جوالی 

پادشاهی دارای وجهه ملی و دموکراسی مجلسی که پس از جنگ جهانی دوم از . بلژیک کشوری پادشاهیست

در .است سیستم دو پارلمانی از سنا و مجلس شورا تشکیل شده. یک ایاالت متحده به یک اتحادیه تبدیل شد

و مناطق است، مجلس  ها مداران باالرتبه منتخب و نمایندگان انجمن ای از سیاست حالی که سنا مجموعه

بلژیک از معدود . باشد میهای باالتر از هجده سال در یک نظام رای گیری همزمان  شورا نشانگر تمام بلژیکی

ست و به همین علت در جهان یکی از باالترین آمار رای گیری ا ست که رای دادن در آن اجباری کشورهای

 .[۱].را داراست

 

توسط رئیس . شود، باید از مجلس شورا رای اعتماد بگیرد دولت فدرال که رسما توسط پادشاه معرفی می

تعداد وزرای هلندی و فرانسوی زبان طبق آنچه توسط قانون اساسی تعریف شده . شود جمهور رهبری می

 [۹].باید مساوی باشد

قدرت حقیقی . شوند اگر چه از طریق امتیاز مخصوص حق ارثی محدود شاه یا ملکه رهبر کشور محسوب می

قضایی بر پایه حقوق نظام . کنند های مختلفی است که کشور را اداره می در دست رئیس جمهور و دولت

دادگاه استان یک رده از دادگاه فرجام خواهی که . گیرد مدنیست و از مجموعه قوانین ناپلئونی سرچشمه می

بیشتر . اند نهادهای سیاسی بلژیک پیچیده. نهادی بر پایه دادگاه فرجام خواهی فرانسوی است پایین تر است

های سیاسی  ، حزب۱۷۹۶از حدود سال . گردد زبان می های قدرت سیاسی حول و حوش نیاز به ارائه انجمن

. دهند ها را نشان می اند که به طور عمده عالیق این انجمن ای تقسیم شده ملی مهم بلژیک به اجزای جداگانه

جناح راست یا همان آزادی خواهان، : حزب اصلی در هر انجمن به سه خانواده مهم سیاسی تعلق دارند

های جدیدتر مهم عبارتند از  دیگر حزب. ناح چپ یا همان سوسیال دموکراتهاهای مسیحی و ج دموکرات

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Belgian_prime_minister_Guy_Verhofstadt.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Belgian_prime_minister_Guy_Verhofstadt.jpg
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سیاست تحت . حزب سبز و به خصوص در فالندرز حزب ملی یا ناسیونالیست و احزاب راست گرای افراطی

های تجاری و منافع تجاری به صورت بنگاه اقتصادی بلژیک  های تحمیل گرا مانند اتحادیه تاثیر گروه

 .باشد می

به  ۱۷۷۸در سال ( Boudewijn:در زبان هلندی)بعد از پادشاه بائودین  آلبرت دومپادشاه کنونی بلژیک 

ها و آزادی خواهان فالندری رهبری  ، نخست وزیر، گای ورهفستاد از دموکرات۱۷۷۷از سال . حکومت رسید

ها، حزب سبز را بر عهده داشته و اغلب از دولت او با نام دولت  شش حزب آزادی خواهان، سوسیال دموکرات

روی به  ۱۷۶۳های مسیحی بود که از سال  این اولین دولت بدون دموکرات. شود رنگین کمان نام برده می

 [۸].کار آمد

، ورهفستاد برای بار دوم برنده دوره انتصاب مجلس شد و رهبری ۹۶۶۸در انتخابات عمومی بلژیک در سال 

ساختمان مجلس شورا بر روی سایت . تها را بر عهده گرف ائتالف چهار حزبی لیبرال سوسیال دموکرات

های اخیر همچنین در حزب راست گرای افراطی جدائی طلبان ملی  در سال. رسمی مجلس به زبان فرانسه

که با  Vlaams Belangاست که درعین حال این حزب بر حزب  ها تحرکات زیادی مشاهده شده فالندری

 [۰].است اتهام نژادپرستی روبرواست غلبه کرده

است که تا  EUبلژیک یکی از معدود اعضاء  ;هدف اصلی دو حکومت ورهفستاد متعادل کردن بودجه بود

ر از تحت فشا,۱۷۷۶این سیاست توسط حکومتهای موفق در طی دهه .است کنون به این هدف نایل گشته

 [۶].سقوط دولت پیشین عمدتآ به خاطر بحران دی اکسین بود.شد جانب شورای اروپا به کار گرفته می

 [۰].شدموجب تشکیل دایره غذایی بلژیک  ۱۷۷۷های شدید غذایی در  بر مال شدن مسمومیت

های  این واقعه به جنجال بزرگ و نا بهنجار حزب سبز در مجلس انجامید و تاکید بیشتری بر روی سیاست

های حزب سبز باعث تصویب  به عنوان مثال یکی از سیاست.محیطی طی دولت اول ورهفستاد به وجود آورد

حضور حزب  عدم.است ای بلژیک شد، که توسط دولت جاری تعیین شده قانون خارج کردن قدرت هسته

های مسیحی در مقامات دولتی به ورهفستاد این توانایی را داد تا موضوعات اجتماعی را با دیدگاهی  دموکرات

لیبرال تر بر عهده بگیرد و قانون استفاده از مواد مخدر مالیم، ازدواج هم جنسان و کشتن از روی ترحم را به 

است،  ژیک دولت سیاست فعالی را در آفریقا اتخاذ کردهترین مجالس بل در دوره دو تا از مهم.تصویب برساند
[۹] 

ها بر خالف دخالت سیاسی طی بحران خلع سالح عراق بود و باعث تصویب قانونی در رابطه با  این سیاست

از موارد .هر دو دوره حکومت ورهفستاد این مسئله مورد بحث انجمن بلژیک شد در.های جنگ شد جنایت

 –های هوایی شبانه در فرودگاه بروکسل و وضعیت ناحیه انتخاباتی بروکسل  توان به راه مورد بحث اصلی می

 .اشاره نمود هالیوود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-6
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چنین روشی باعث مصالحه شده و به . شود حل و فصل می دادگاه حکمیتکشمکش بین افراد از طریق 

منطقه فالندر  ۱۷۳۶اقلیت فالندری در سال . بخشد ن همزیستی مسالمت آمیز میهای گوناگون امکا فرهنگ

ها دو ویژگی همه را ایجاد  مرزهای مشترک مناطق و انجمن [۳].را برای تشکیل دولت فالندری به دست آورد

محدوده منطقه پایتختی بروکسل شامل دو اقلیت فرانسوی و فالندری است و محدوده اقلیت :است کرده

مناطق فالندری و والون به نهادهای اجرایی بیشتری در .است آلمانی زبان کامالً داخل منطقه والون قرار گرفته

قرار دارد که امور خارجه،  دولت فدرالای  در باالترین رده از این طرح سه رده. اند ها تقسیم شده استان

اع، ارتش، پلیس، مدیریت اقتصادی، رفاه اجتماعی، انتقال تامین اجتماعی، انرژی، معاونت توسعه وزارت دف

های محدود در حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگ و سرپرستی امور  مخابرات و تحقیقات علمی، صالحیت

از تمام مالیات را در دست کنترل  ٪ ۷۶دولت فدرال بیش از . کند ها را توسط مقامات کنترل می مالیات

ها، و تئاترها  های اقلیت مسئول توسعه زبان، فرهنگ و آموزش و پرورش در مدارس، کتابخانه دولت.رددا

های محلی هستند که بیشتر مسائل مربوط به اموال منقول و غیر منقول مانند خانه،  رده سوم دولت.باشند می

ه در بروکسل اختصاص داده به عنوان مثال، ساختمانی که به یک مدرس.نماید وسایط ترابری را کنترل می

با این حال، . شود ای بروکسل کنترل می است و متعلق به نظام مدرسه عمومی است، توسط دولت منطقه شده

 .آید مدرسه به عنوان یک موسسه، اگر فرانسوی زبان باشد، تحت قوانین دولت فالندری در می

 جغرافيا، آب و هوا و محيط زيست

  جغرافیای بلژیک: نوشتار اصلی

 

 
، از جمله هفت شهر بزرگ بلژیک، هرکدام با جمعیتی بیش از صدهزار نفر نامورو شهر ( بروخ)لی یژ، بروخس

 .باشند می

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Be-map.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Be-map.png
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 Hautes Fagnesچشم اندازی از منطقه آردنس 

دشت ساحلی در : سه منطقه جغرافیایی مهم دارد( مایل مربع ۱۱۹۳۹)کیلو متر مربع  ۸۶۶۹۳بلژیک با 

های شنی و  دشت ساحلی عمدتآ شامل تپه.های آردن در جنوب شرقی هشمال غربی، فالت مرکزی و کو

حی ای از زمین، نزدیک و یا زیر اراضی پست کنار دریا نوا.شوند می( شده از دریا های خشک زمین) پُلدرها

ها زهکشی شده و توسط  سطح دریا هستند که از دریا به جا مانده و یا اراضی داخلی بیشتری که از کانال

این یک .هایی است که در نواحی دورتر قرار دارد منطقه جغرافیایی دوم، زمین. اند خاکریزها محافظت شده

های متعددی آبیاری  گیرد و توسط زهکشی حاصلخیز را در بر می های است که دره و پیش رونده,منطقه روان

 .شود های کوچک می های سخت تری را یافت که شامل غارها و تنگه توان زمین در اینجا همچنین می.شود می

های جنگلی،  انبوه جلگه.شود، ناهموارتر از دو مورد اولی است سومین منطقه جغرافیایی، که آردن نامیده می

در .اند باشد، و تا فرانسه شمالی وسعت یافته ای است و برای کشاورزی چندان مناسب نمی ر صخرهکه بسیا

 signsl deترین نقطه بلژیک،  مرتفع.های حیات وحش بلژیک را یافت توان بسیاری از نمونه اینجا، می

Boglange  معتدل آب و هوای در بلژیک، . است واقع شده(فوت ۹٫۹۹۹)متری  ۰۷۰دراین منطقه در

میانگین دمای هوا (.طبقه بندی آب و هوایی کپن)دریایی است، همراه با میزان بارندگی زیاد در تمام فصول

میلیمتر در  ۰۶درجه سلسیوس در ژوئیه و میانگین میزان بارندگی  ۱۳درجه سلسیوس در ژانویه، و ۸برابر با 

 [۷].باشد میلیمتر در ژوئیه می ۹۳ژانویه و 

در . به دلیل تراکم باالی جمعیت و مکان در مرکز اروپای شرقی، بلژیک با مشکالت محیطی مهمی روبروست

های اروپاست و در  ترین آب های بلژیک جزء کم کیفیت شود آب رودخانه گفته می [۱۶] ۹۶۶۸گزارش سال

 .اند کشوریست که مورد مطالعه قرار گرفته ۱۹۹ترین رده لیست  پایین

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Hautes_Fagnes&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Hautes-Fagnes.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Hautes-Fagnes.jpg
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 اقتصاد

 

به طور جاری، . است بلژیک، با جمعیت متراکم، در قلب یکی از مهمترین مناطق صنعتی جهان قرار گرفته

های دوگانه فالندری جلوه پویایی از خود بروز  اقتصاد بلژیک، عمدتآ بر پایه خدمت است و طبیعتی با بخش

ترین اعضای اتحادیه اروپا ست  رتبهداده و بروکسل به عنوان مرکز چند نژادی و چند زبانه آن، و یکی از بلندم

بلژیک اولین کشور اروپایی . است و اقتصادی والونی که از لحاظ تولید ناخالص ملی یک چهارم عقب مانده

به سرعت در صنایع  شارلوآو  لیژشهرهای . دستخوش انقالب صنعتی شد ۱۳۶۶اقلیمی بود که در اوایل دهه 

 ۱۳۰۶با این حال، در دهه . یافتند و در اوایل قرن بیستم کامآل شکوفا شدندمعدن و فوالدسازی توسعه 

بعد از جنگ . صنعت پارچه بافی فالندرز به بحران شدیدی دچار شد و فالندر از این جهت دچار قحطی شد

های  بحران. جهانی دوم، شهرهای خنت و آنتورپ توسعه سریع صنایع شیمی و پتروشیمی را تجربه نمودند

صنعت فوالدسازی بلژیک . اقتصاد را به سمت ترقی طوالنی مدت پیش برد ۱۷۹۷و بحران نفت  ۱۷۹۸ نفت

این مسئله مانع از توسعه اقتصادی والونی . است تا کنون رکودهای اقتصادی زیادی را تجربه نموده

 [۱۱].است شده

 

 
 لیژفوالدسازی در امتداد رودخانه مئوس در اوگری نزدیکی شهر 

امروزه، صنعت . اقتصادی کشور به سمت شمال فالندرز ادامه یافتتوسعه مرکز  ۱۷۷۶و  ۱۷۳۶های  در دهه

های اقتصاد کالن  ، سیاست۱۷۳۶در پایان دهه . است در مناطق پرجمعیت فالندری در شمال متمرکز شده

به طور جاری، بودجه . درصد از تولید ناخالص داخلی منجر شد ۱۹۶بلژیک به بدهی انباشته دولت در حدود 

هم تراز ( ۹۶۶۶تا پایان سال )درصد از تولید ناخالص داخلی  ۷۰٫۸بدهی عمومی با  در تعادل است و

 [۱۹].درصد محاسبه شد ۹٫۹نرخ حقیقی رشد تولید ناخالص داخلی در حدود  ۹۶۶۰در سال PDFباشد  می

بلژیک به طور خاص دارای  [۱۸].درصد تنزل کرده باشد ۱٫۸این مقدار به  ۹۶۶۶رود در سال  اما انتظار می

ها و راه آهن و بزرگ راه است  بلژیک ، دارای زیربنای محکم بنادر، کانال ترابریاز دیدگاه . اد باز استاقتص

بندر آنتورپ دومین بندر بزرگ . دهد که امکان یکپارچه شدن صنعتش با صنایع همسایگانش را به آن می

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DB%8C%DA%98&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%A2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-state.gov-10
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DB%8C%DA%98&action=edit&redlink=1
http://debtagency.be/Pdf/review2005_outlook2006.pdf
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-11
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-12
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Ougree_16.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Ougree_16.jpg
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حادیه های این ات بلژیک ، به عنوان یکی از اعضای پایه گذار اتحادیه اروپا، از توسعه قدرت سازمان. اروپاست 

، بلژیک، یورو، تنها واحد ۱۷۷۷در سال .نماید برای یکپارچه سازی اقتصاد کشورهای عضو شدیدآ حمایت می

اقتصاد . ، آن را جایگزین فرانک بلژیک کرد۹۶۶۹پول اروپایی ، را به عنوان واحد پول پذیرفت و در سال 

واردات عمده آن عبارتند از . است بستهبلژیک ، قویآ به بازرگانی خارجی به ویژه کاالهای ارزش افزوده وا

تولیدات غذایی، ماشین آالت ، الماس خام، نفت خام و تولیدات نفتی ، مواد شیمیایی ، لباس و لوازم و 

صادرات عمده آن عبارتند از اتومبیل ، غذا و تولیدات غذایی، آهن و فوالد، الماس پرداخته ، . ها  بافتنی

، بلژیک و لوکزامبورگ دارای یک  ۱۷۹۹از سال . نفتی و فلزات غیر آهنیمنسوجات ، پالستیک ، تولیدات 

اند که تحت عنوان اتحادیه اقتصادی بلژیک  بازار تجاری مشترک با گمرک و واحد پول یکسان بوده

شرکای تجاری اصلی این اتحادیه عبارتند از آلمان، هلند، فرانسه، بریتانیای . نماید لوکزامبورگ فعالیت می

، از نظر شاخص توسعه انسانی ، در ۹۶۶۶بلژیک در سال . ایتالیا ، ایاالت متحده آمریکا و اسپانیا کبیر،

 .است سازمان ملل، در رده نهم قرار داشته

 شناسي جمعيت

یکی از باالترین تراکمات ( نفر در هر مایل مربع ۳۳۰نفر در هر کیلومتر یا  ۸۰۹)تراکم جمعیت بلژیک 

ترین مناطق از نظر جمعیت در  پرتراکم. در اروپاست موناکوو بعضی ابرایاالت مانند  هلندجمعیت بعد از 

قرار دارند، شهرهای پرتراکمی مانند آنتورپ، خنت و موون که به نام الماس فالندری معروف  اطراف بروکسل

شهر آردنس . اند و مراکز شهری مهم دیگری مانند لیژ، شارلوآ، مونز، کورتریک، بروژ، هسلت و شهر نامور

، والونی ۰۶۰۸۱۰۱جمعیت منطقه فالندری را در حدود  ۹۶۶۶آمار سال . کمترین تراکم جمعیت را داراست

 .دهد نشان می ۱۶۶۰۹۰۷و بروکسل را  ۸۸۷۶۷۰۹

 

 

پايتخت -بروکسل      آلماني      فرانسوي      (فالندري) هلندي      :مناطق زباني بلژيک

 (هلنديو  فرانسوي)

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Taalgebieden_in_Belgie.svg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Taalgebieden_in_Belgie.svg
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درصد فرانسه زبان و کمتر از یک درصد آلمانی  ۰۱درصد از جمعیت کشور هلندی زبان ،  ۶۳در حدود 

بروکسل از شهری (. هلندی-فرانسه. )درصد از جمعیت کشور، به طور رسمی دوزبانست ۳، با بروکسل . زبانند

با زبان رسمی فرانسوی در آن زمان به استقالل  ۱۳۸۶عمدتاً هلندی زبان هنگامی که ایالت بلژین در سال 

دقیق محاسبه شده که به طور  ٪۷۶تا  ۳۶در حدود )اکثریت عظیمی از جمعیتش . رسید ، نشات گرفت

اند، این میزان از  تحت عنوان ضد فرانسه ثبت شده(توان گفت چراکه آمار دقیقی در دست نیست نمی

بعد از )جمعیت شامل تعداد زیادی از شهروندان خارجی بروکسل است که زبان فرانسه را به عنوان زبان دوم 

 .اند یا زبان اصلی انتخاب نموده( زبان مادری شان

های زیادی که در هلند  و هم فرانسه زبانان بلژیکی تفاوتهای جزئی در لغت و معنا با لهجه هلندی زبانانهم 

اما .صحبت کنند هلندیهای زبان  توانند به لهجه بسیاری از مردم هنوزه می.شوند دارند و فرانسه صحبت می

این . شود توان گفت که اغلب بیشتر توسط افراد مسن صحبت و فهمیده می در مورد زبان والونیایی می

در زندگی روزمره به کار برده  [۱]های دیگری مثل زبان پیکاردیایی یا لیمبورخی  ها همراه با لهجه لهجه

 .شود نمی

، مراکشی، ایتالیایی( بر اساس تعداد) ٪۷.از جمعیت بلژیکی دارای ملیت بلژیکی هستند ٪۳۰در حدود 

 .باشند های دیگر را دارا می یکی از ملیت ٪۶هستند و  هلندییا  ترکی، فرانسوی

از زمان استقالل ، اصول مذهبی کاتولیکی با اصول قوی آزاداندیشی و به خصوص جریانات فراماسونری هم 

قانون اساسی بلژیک معتقد به آزادی مذهب است و . است تراز شده و نقشی مهم در سیاست بلژیک ایفا نموده

 .گذارد به طور کلی عمالً به این حق احترام می دولت

عیت خود را متعلق به کلیسای از جم ٪۰۹در حدود  [۹] ۹۶۶۱طبق تحقیق و مطالعات مذهب در سال 

ای که در  بررسی. رود دومین دین بزرگ به شمار می ٪ ۸٫۶دانند در حالی که دین اسالم با  کاتولیک می

اعتقاد  ٪۸۰دانند و  از مردم خود را مذهبی می ٪۶۶دهد که  در فالندرز انجام شد نشان می ۹۶۶۰سال 

 (.همچنین به مذهب در بلژیک توجه بفرمائید)[۸].است دارند که خداوند جهان را خلق کرده

 

سال اجباری است اما  ۱۳تا  ۰تحصیالت از سنین  [۱]از جمعیت بزرگسال شمارش شده باسواد هستند ۷۳٪

در سال  OECDدر بین کشورهای.ددهن سالگی به تحصیل ادامه می ۹۸ها تا سن حدودا  بسیاری از بلژیکی

از جمعیتش را تشکیل  ٪۰۹ساله که  ۹۱تا  ۱۳بلژیک سومین مقام تحصیل را در بین جوانان  ۱۷۷۷

در .ای رو به افزایش است با وجود این در سالهای اخیر توجه مردم به سواد حرفه [۰].دادند، کسب نمود می

با توجه به این  [۶].ای بودند های سواد حرفه از جمعیت دچار کمبود مهارت ٪ ۱۳٫۰، ۱۷۷۳تا  ۱۷۷۰دوره 

های کاتولیک و  های سیاسی تاریخی بین بخش که نظام آموزشی بلژیک همواره منعکس کننده کشمکش

وسط همان اقلیت، است، در هر اقلیت به شاخه الئیک تقسیم شده که ت آزادی اندیش جمعیت کشورش بوده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-ethnologue-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-ethnologue-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9#cite_note-4
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های مذهبی و اقلیتی، اغلب  تحت کنترل مقام -ها و مذاهب خیریه اکثراً کاتولیک،  ها، و یا شهرستان استان

–حداقل برای مدارس کاتولیک  –با این حال باید در نظر داشت که . شوند کنترل می -اسقف نشین 

 .های مذهبی قدرت بسیار محدودی در این مدارس دارند مقام

 احوال بلژيک ثبت

اجداد خود باخبر باشند ،جای خوشبختی دارد چرا که ثبت ( منشا)در کشور بلژیک اگر افراد از محل عزیمت 

آن سالها ، .و به موجب قانون فرانسه شروع به کار کرده است  ۱۹۷۶-۱۹۷۰احوال در حول وحوش سالهای 

، (parish)کننده های کلیسائ بخش دوره تجدید سازمانی کشور بود و قبل ازآن کشیشان بمنزله ثبت 

 .اطالعات مربوط به ثبت را در دو نسخه درج می کردند

کلیسای بخش ، وقایع حیاتی بلژیک از جمله والدت ، فوت، ازدواج و طالق را ثبت می نماید، البته 

نیز  و پیوستهای مربوطه( در قالب نشریات )رکوردهای غیرمتعارف دیگری مثل اعالن و پیشنهاد ازدواج 

ثبت جمعیت عالوه بر . وجود دارند که معموال اطالعات آن ها افزون بر اطالعات ثبت کننده های کلیساست 

امکان  دسترسی به اطالعات راجع به خانواده در دوره ی ده ساله ،اطالعات زیادی هم در مورد اجداد و 

 .بستگان گواه نیز برای افراد فراهم می آورد

 :وال بلژیک به سه دوره زمانی تقسیم می شودبه لحاظ تاریخی ثبت اح

 کلیسای بخش: ۱۹۷۰قبل از 

 (کهن)ثبت احوال قدیمی :  ۱۷تا آخر قرن  ۱۹۷۰از 

 ثبت احوال جدید:تا کنون  ۹۶از اوایل قرن 

عالوه بر ضمائم مربوطه ، در هرمنطقه  از گزارشات و (  تا قرن بیستم ۱۷از اواخر قرن )ثبت احوال جدید 

ور دو نسخه تهیه  واز این دو نسخه یکی را در دادگاه محل نگهداری می کند که دسترسی به آن اسناد مزب

منوط به  اخذ مجوز از شهرداری و یا یکی از کارمندان ثبت احوال است و نسخه دوم را  در پایان هر سال به 

 .توان به آن دست یافتمامور دادگاه احاله می کند وفقط با  اخذ مجوز مکتوب و به انضمام ذکردلیل می 

معموال امکان دسترسی . و یا اصل رونوشت تائید شده را بنماید (تصویر )هر فرد می تواند درخواست فتوکپی 

ضرورت دارد و این ضرورت (  حداقل بطور تقریبی)به اطالعات حقیقی افراد همانند نام ، محل، و تاریخ واقعه 

 .ای اشخاص استبه علت عدم امکان جست و جوی نسب شناسی بر
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با وجود این برخی از . دامنه ی اطالعات ثبت احوال های قدیمی به وسعت ثبت احوال های جدید نیست 

رکوردهای موجود منبع مطالعاتی خوب و مفید هستند بویژه رکوردهای ازدواج ، زمانی که والدین زوجین 

ص فوت والدین و اجداد مربوطه هردو متوفی باشند در چنین مواردی می توانید به  اطالعات در خصو

 .دسترسی یابید

 وقايع حياتي

 :اطالعات ثبت احوال شامل وقایع حیاتی رسمی ذیل است

 والدت-۱

 ازدواج-۹     

نشریات که دو بار قبل از ازدواج منتشر می شوند و محل اقامت : عبارت است از )پیشنهاد ازدواج -۸

 .ج نیزدر آنجا برگزار می شودزوجه را مشخص می کنند و معموال مراسم ازدوا

 طالق-۰

اوراق ازدواج اعم از همه مدارک الزم برای تغییر اطالعات مربوط به اعالمیه ازدواج ازجمله تاییدیه ی  -۶ 

 (فوت  والدین ،چنانچه بهنگام ازدواج فرزندشان متوفی باشند وکارت پایان خدمت

 فوت-۰

تا اطالعات خیلی مهمی را بازیابی کنید ولی امکان آشنائی به زبان محلی اصلی به شما کمک می کند 

شما می توانید ازمترجم بر خط برای درک بهتر گزارشات کمک بگیرید  .دسترسی به اسناد را میسر نمی کند 

نمونه هایی از اسناد ترجمه شده نیز به شما کمک می کند تا با  لغات کلیدی ،طرحها و ضمائم آن آشنا .

 .بشوید

به روش های مختلفی به فراخور زمان و مکان به زبان هلندی ، فرانسوی و یا آلمانی تهیه و  گزارشات مزبور

حتی ممکن است  به التین نیز یافت شوندو این موضوع  به ناحیه و قسمتی از بلژیک . تنظیم می گردند

 .بستگی دارد که در آنجا جستجو می کنید 

لیکن براساس نوع واقعه .ن اشاره به نوع واقعه ثبت می شوند دربرخی از شهرها وقایع با توجه به زمان و بدو

. و دربرخی دیگر از شهرها از طبقه بندی بخش ها در هر سال استفاده می کنند. شماره گذاری می شوند

 .مثال برای والدت ،ازدواج و فوت بخش جداگانه در نظر می گیرند
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توجه داشته باشید صفحات در یک .مراجعه نمودچنانچه اسناد شماره گذاری نشوند باید به شماره صفحه 

بنابراین در قسمت راهنما به صورت پشت ورو  . شماره گذاری می شوند( قسمت راست)قسمت مشخص 

 .یافت می شوند

ساله کارکنید و این  ۱۶فهرست  های موجود بطور سالیانه تنظیم می شوند، اما گاهی مجبورید با فهرستهای 

با گذشت زمان فهرست های مزبور .رکوردهای واقعی عقب تر و یا جلوتر باشید موضوع موجب می شود از 

بویژه در زمینه ازدواج تغییر می کند ،پیش از این کارمندان فقط فهرست ها را باستناد نام  زوج سورت 

لم نیافتد  الفبائی می کردند و در این حالت می باید  هریک از اقالم اطالعاتی را بررسی کنید تا نام زوجه از ق

 .بعدها ، فهرست زوجین بطور کلی بصورت الفبائی سورت و این کار باعث سهولت جست و جو گردید

چنانچه رکوردها  به هم پیوسته شوند درپایان  سال طبقه بندی آن ها نیز  به آسانی میسر می گرددو 

ی بهتر  است با چند امالء ضمائم مزبور کمک می کند تا آسانتر و سریعتر در بین رکوردها بررسی نمودول

نوشته شوند این نکته بخصوص در مورد اجداد و مهاجرین  اهمیت دارد چرا که غالبا نام آنها عمدا و یا در اثر 

 .فرایند مهاجرت تغییر کرده است

آنها در بر گیرنده اسناد ذیل .ثبت کننده های قدیمی برای نسب شناسی کاربرد زیادی دارد (: ثبت احوال)

 :شند می با

  گزارشات مربوط به غسل تعمید یعنی سند سرپرست که پدر خوانده است اصلیت وی را نشان می

 .دهد 

  (که ثبت شهود را در بر می گیرد) اسناد مربوط به ازدواج 

 (اغلب در این زمینه  اطالعات پراکنده و نا هماهنگ است) وفات و یا مراسم خاکسپاری. 

همه رکوردهای مزبور . .فهرست الفبائی کلیساهای بخش موجود بوده و  بیش از یک روستا را در بر می گیرد 

و ( استانی از هلند واقع در جنوب کشور و هم مرز با بلژیک) Brabantمعموال در آرشیوملی و آرشیواستان 

 .ز یافت می شوند آرشیوهای دولتی  هر استان دیگر  نگهداری وگاهی در آرشیو های شهری نی

هرچند .مربوط است  ۱۹و۱۰و در برخی از موارد قرن  ۱۳در کلیسای بخش گاهی اسناد به اوایل قرن 

دسترسی به برخی از اسناد میسور نیست و لیکن ثبت کننده ی کلیسای بخش های  بلژیک ،تمام اسناد را 

بروکسل تالش برای ارائه اسناد ورکوردها  در . بصورت میکرو فیلم در آورده اند( جداول)به انضمام ضمائم آن 

 .صورت گرفته و این امرباعث شده تا میکروفیلم برای بررسی اصل اسناد ترجیح داده شود
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گاهی اطالعات موجود در اسناد کلیسای بخش جزئی است  مثال نام والدین در رکوردهای مسیحیان از قلم 

اد فرد یا سرپرستان وی برای برقراری نسب و ارتباط مفید و افتاده و در اینگونه موارد تهیه یادداشتی از اجد

 .مهم است

نسب شناسان بلژیکی،فایل عظیم ملی را تدارک دیده اند که فهرست راهنمایی ثبت کننده ی کلیسای 

 .بخشها را در بر می گیرد و برای همه کاوش گران منبع  فوق العاده گرانبهایی به حساب می آید

مسیح از واپسین روز دوم به صورت میکرو فیلم در آمده است و در حال حاضر نیز اسناد کلیسای عیسی 

قانون خصوصی سازی "رکوردهای مربوطه برای همه شهروندان بلژیکی در آرشیو ملی ، مبتنی بر  مجوز 

واین میکروفیلم ها در تسهیل گری آرشیوها و یا از طریق مرکز تاریخچه .بصورت میکرو فیلم در می آید 

 .قابل رویت می باشد http://www.familysearch.orgبه ادرس  (شجره نامه)نواده خا

 

 

 کارت شناسائي ملي بلژيک

سال به باال ملزم  ۱۶افراد سال در بلژیک صادر می شود  ۱۹کارت شناسائی ملی برای همه افراد باالی 

. ) متر از خانه خود دور باشند  ۹۶۶هستند این کارت را همراه خود داشته باشند ، مگر اینکه در فاصله ی  

بتوانند هویت خودرا اثبات کنند هرچند که پاسپورت ( همه وقت و همیشه)افراد خارجی نیز باید در هرحال 

صاحبان  کارت  ملی در صورتی ( ز اتحادیه اروپا صادر شده باشد و یا سند شناسائی آنها در کشور دیگری ا

که از توابع بلژیک باشند می توانند از آن برای سفرهای خارجی دربین اتحادیه اروپا و تعدای از دولتهای 

 .اروپایی مثل مقدونیه ،کراواسی،صربستان و آلبانی بجای پاسپورت بلژیکی استفاده کنند

 محتوي

 در بلژیکقابل استفاده -

http://www.familysearch.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eid.jpg
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 ظاهر و فرم فیزیکی کارت -

اگرچه حمل کارت دربلژیک الزامی است لیکن ارائه آن فقط   بهنگام مواجه شدن با آژانسهای ویژه حکومتی 

 .، پلیس و یا اتوبوس حکومتی و پرسنل قطار ضرورت دارد

 ظاهر فيزيکي کارت

لیسی و زبان انتخابی صاحب کارت  انگ)همه فیلدها و رشته های اطالعاتی روی کارت دو زبانه هستند 

فرمت .و اصطالحات آن به زبان بلژیکی است و کارت ملی به هر چهار زبان می باشد ( آلمانی-هندی-فرانسه)

آغاز IDIBLGکارت معتبر و شامل تراشه سه خطی دستگاه کارت خوان است وقسمت پشت آن با حروف 

 :ده استاطالعات مندرج ذیل در این کارت جاسازی ش  شده که

 عکس چهره ی صاحب کارت -

 (نام خانوادگی، دونام کوچک، اولین نام از سایر نامهای دیگر)نام  -

 تاریخ و محل تولد -

 جنس -

 (بلژیکی)ملیت -

کد و رمز است و مابقی  ( xx)دورقم اول که yyy-yyyyyy.xx  و به شکل(رقمی ۱۹)شماره ملی -

 .می باشد ۱۷۷۹تا سال های مربوطه  مربوط به بخش 

 .(سال در نظر گرفته شده است ۶بطور معمولی )اعتبار کارت مدت  -

 امضاء -

به هر فرد شماره واحدی برای کارهای اجرایی اختصاص داده می شودکه . شماره شناسائی ملی ثبت -

است و شش رقم اول تاریخ تولد فرد را   yy.mm.dd.xxx.xxرقمی و به شکل  ۱۱این شماره 

 .نشان می دهد

 محل صدور -

 .درخواست فرد، اطالعات مربوط به وضعیت نظام وظیفه  نیز در این کارت درج می گردددر صورت  -

کارت ملی بلژیک دارای تراشه نبود و آدرس صاحب کارت برروی کارت چاپ  ۹۶۶۶تا قبل از سال 

 .می شد و لیکن در حال حاضر این آدرس صرفا بر روی تراشه درج می شود

اتحادیه اروپا بمنزله کارت شناسائی ملی استفاده می شود و  کارت ملی به هنگام سفر در کشورهای

  .برای سفر به خارج از اتحادیه، شهروندان بلژیکی به پاسپورت نیاز دارند
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 کارت شناسائي ديجيتالي

 : داده استکميسيون خدمات ثبت کارت شناسائي ديجيتالي رابراي بلژيک توسعه 

کارت شناسائی الکترونیکی برای پرداخت مالیات،  میلیون شهروند بلژیکی از ۱۶در حال حاضر 

بازکردن حساب بانکی و خرید اینترنتی استفاده می کنند و اعتبار هویتی دیجیتالی آن به علت 

کمیسیون مزبور این کارت را به منظور شناسایی .منحصر به فرد بودن کارتهای مزبور است

بر نمودن اطالعات خبری و همچنین درج امضاء الکترونیکی ، باال بودن ارزش اطالعات هویتی و معت

هویت و تصویر عکس دارنده کارت در ایستگاه . دیجیتالی برای اسناد الکترونیکی تهیه نموده است  

اطالعات مندرج در تراشه کارت با . های کارت خوانی پس از ورود این کارت شناسائی میشود

مایت می گردد و این اقدام کمک می کند تا استفاده از امضای دیجیتالی ایجاد شده حکومت ، ح

 .کارت بدون حضور و دخالت انسان شناسائی شود

 همکاري و دسترسي به خريد انبوه

طی مطالعه بررسی امکان پذیری ،کمیسیون خدمات ثبت با شهرداریها ، پلیس،  ۹۶۶۱در سال 

شست تا در زمینه سازمان تامین اجتماعی و تولیدکنندگان نرم افزاری ، به شور و مشورت ن

. دسترسی به خرید انبوه و توازن عملکرد و امنیت و ارزش برای حکومت تصمیم گیری نماید

همچنین این مرکز به حکومت کمک نمود تا بتواند تولیدکننده های خدمات کارتی و صدور گواهی 

تولید کننده های را انتخاب نموده و نحوه کار کارتهای الکترونیکی هویتی را نیز طراحی نماید و با 

کارت برای طراحی عملکرد تراشه ، نرم افزار حمایت ،آزمایش و تولید محیط مبادله اطالعات نیز 

، حکومت برای شهروندان ،کمپانی ها و ادارات  ۹۶۶۸بمنزله بخشی از پایلوت سال .همکاری نمود

الکترونیکی را تایید و شهرداری نرم افزار راه حل را ارائه نمود که اعتبار کارت شناسائی  ۱۱در 

بکارگیری کامل کارت در داخل کشور . اطالعات هویتی موجود را برای هرنوع کاربردی تصدیق کرد

 .کامل  شد ۹۶۶۷آغاز و تا  ۹۶۶۰از 

 

 :امکانات جهاني

هدایت به سوی مدرن نمودن اسناد کارتهای شناسائی به فراخور نیاز کشورها متغیر است ، اما 

ری از کارتهای هویتی الکترونیکی میسر است ازجمله امنیت کشور ،کنترل کاربردهای بی شما

 .مهاجرت و اقدامات ضد تروریستی و حتی انتخابات
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اولین و عمده ترین موضوع مورد اهمیت بلژیک ، دولت الکترونیک بود و لیکن پذیرش موفقیت آمیز 

 .کارت بمنزله گلوله برفی است به سوی برنامه های تجاری

خصوصی در بلژیک کارت هویت الکترونیکی را در محیطهای تجاری و شغلی متعددی از بخش 

کارت مزبور به منزله ی نشانه اعتباری برای همه برنامه های .جمله بخش بانکداری دخالت می دهد 

ادارات پست برای تایید .بانکداری است و پایانه های نقطه ورزش برای پذیرش آن موافق هستند 

 .کنندگان دریافت میل ثبت شده مجهز به دستگاههای کارت خوان شده اندآدرس وصول 

درج اطالعات ویژه صنعتی در کارت هویت الکترونیکی باعث شده این کارت برای امنیت فیزیکی و 

وب سایت ، دسترسی پرتال، تدارکات الکترونیکی، معامالت ، مراقبتهای بهداشتی، فاکتورهای 

 .اشت ،  شهرداری و دانش آموزی مفید واقع شودالکترونیکی و یا کارت بهد

انجمن لبه پیشرو . ، جایزه بهترین تکنولوژی را به خود اختصاص  داد ۹۶۶۶کارت بلژیک در سال 

که رهبری فکر تکنولوژی را برای کمیسیون خدمات ثبتی بعهده داشت ،این کمیسیون را به خاطر 

 .مودافتخار باالی ابداع مزبور حمایت و پشتیبانی ن

 ميکرو سيستمهاي مربوط به مديريت تامين زنجيره اي 

 .دستگاههای کارت خوان هوشمند را به برنامه ملی کارت هویتی الکترونیکی در بلژیک ارائه نمود 

اکتبر در شهرستان فریمونت از کالیفرنیا  ۹۰در PRNewswire-First callبراساس شبکه خبری 

(Fremont )دستگاههای ":دیریت تامین زنجیره ای امروز اعالم کرد تعاونی میکرو سیستمهای م

برای استفاده در g&d(giesecke&derllent ) کارت خوان هوشمند را به گروه تکنولوژی جهانی

 ."برنامه کارتهای شناسائی الکترونیکی بلژیک ارائه نمود

وده است و مقرر شده  بلژیک اولین کشور اروپایی است که کارت شناسائی الکترونیکی را استاندارد نم

به این منظور می . ، هر شهروند در این کشور ملزم به داشتن کارت مزبور گردد ۹۶۶۷تا آخر سال 

 .گرددسه الی پنج سال صادر  طی  باید قریب به ده میلیون کارت ملی

 فراهممدیریت تامین زنجیره ای را ( g&m) دستگاهای کارت خوان امنیتی اعتباری g&dمرکز

نمود بطوریکه در تمام شعب شهرداریها برای کارتهای ملی شناسایی الکترونیکی هوشمند نصب 

که نیاز به سطح  درخواستهایی اختصاص یافتپاسخگوئی به  خواهد شد دستگاههای مزبور برای 

 .دارند ازجمله امنیت الزم برای برنامه کارت شناسایی الکترونیکی بلژیک باالیی از امنیت

دسترسی امنیتی باالیی نسبت به حساسیت اطالعات شخصی  s&mینو مدیر فروش مرکز جان ون ا

 .فراهم  آورد و این ویژگی در کارت شناسایی الکترونیکی بلژیک در نظر گرفته شده است
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قابل برنامه ریزی است و حاوی کارت خوان هوشمند ، صفحه سیستم  کارت خوان مطمئن امنیتی

جزء رمز نویسی  ۱۶۹۰این قسمت از . می باشد( شناسائی شخصی شماره)نمایش و کد امنیتی 

 .کلیدی عمومی شکل گرفته و برای تایید دقیقتر و طرح آشکار بازتابنده تر بکار رفته است

نده ای است زاست و پردا SCMثابت STCIIهمچنین این کارت خوان بر اساس میکرو کنترلهای 

پیشرفته مشترک از جمله ارتباطات قابل تغییر  اختصاصی که یکسری کدهای دستوری کارت خوان

میانی وحافظه موقت پردازنده هایی که کار می کند  SCMسطح باالی  smart os tm، منطبق با

با قابلیت های رمز نویسی تا سیستم عامل های امنیتی و بدون سیم را در سطح باال در این زمینه 

 .آورندفراهم 

 Robert schnei dor  م تی بخش میکروسیسمدیر اجرائSCM (مدیریت تامین زنجیره ای )

 SCMکارت خوان های هوشمند  G&D (Giesecke &Devrient)این واقعیت که : اظهار نمود

 و گواه محکم و مستدلی است بر اینکه امنیت مساعدت انتخاب کرد، شاهدپیشگام  ی را برای پروژه

 .وجود داردو اعتماد کاربران برای تولیدات ما

این کارتها از یک ریز تراشه ها تشکیل شده که .اعتبار کارتهای الکترونیکی پنج سال است مدت 

(  family tree)کارت را در بر می گیرداز جمله تاریخ تولد ،شجره نامه  ی اطالعات شخصی دارنده

این تراشه همچنین حاوی گواهی . وضعیت تابعیت ،آدرس فعلی و قبلی و وضعیت نظام وظیفه 

با استفاده از این کارت کاربران می تواند به  .لی است تایید از راه دور را میسر می سازددیجیتا

 .درخواست های الکترونیکی حکومت در صورت نیاز دسترسی یابند

عالوه بر آن شرکتهای  .لحاظ قانونی ارزش و اعتبار دارد ضای دیجیتالی همانند امضای دستی ازام

اهرم کارت هویتی الکترونیکی را  از خدمات را با استفاده ی توسعهخصوصی از جمله بانکها انتظار 

ل بعدی چنانچه ضرورت بیومتریکی نخواهد بود لیکن درمراحدر ابتدا کارت حاوی اطالعات . دارند

 .آن بیشتر حس شود ،خواهد داشت

 

G&d (Giesecke &Devrien) 
 G&Dاست و راه حلی است برای  دهوشمنر سیستمها و کارتهای نوعی رهبری تکنولوژی از دخای

، درخواستهای هویت شناسائی بهداشت، ، ، انتقال معامالت پرداخت الکترونیکی ارتباط از راه دور ،

هدایت گر اسکناسها و امنیت ی  همچنین تهیه کننده G&d .اینترنتی بخوبی امنیتچند موردی 

ن در مونیخ آکه قرارگاه   G&d گروه. جاری تجهیزات پیش بر است ی همزمان با تولید کننده

 .آلمان است بصورت متمم و معین کار می کند و به مشارکت در سراسر دنیا مشغول است 

 میلیون یورو است  ۶۶/۱نفر را در سراسر دنیا به کار گرفته و در آمد ساالنه آن بالغ بر  ۰۳۶۶حدودا 
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 .ائیدمراجعه نم http://www.g-de.cim اطالعات بیشتر به بخش  برای

 

  SCMميکروسيستم هاي 

       

 SCM راه حل هایی است که دنیای دیجیتالی را برای مردم ارائه می نماید  ی رهبر و هدایت کننده

این کمپانی مشغول توسعه ،بازاریابی .تا دسترسی مطمئن به خدمات و مفاهیم دیجیتالی نشان دهد

و فروش تکنولوژی کارت خوانهای هوشمند برای دسترسی فیزیکی و شبکه ای و شرطی و همچنین 

سازنده تجهیزات  OEM   (در خصوص مشتریهایی)زیون یسایی تلومدلهایی برای امنیت رمز شنا

در بخش های حکومتی ،اقتصادی، بازارهای  (Original Equipment Manufacture)اصلی

ن در فرمنت قرارگاههای جهانی آ. اسر دنیا استتبلیغاتی و سرمایه گذاری در سر

(Fremont)،اروپا ی کالیفرنیا ،و در اتحادیهIsmaning مستقر استآلمان . 

به آدرس  SCMبرای اطالعات بیشتر به سایت میکرو سیستم های 

http//www.scmmicro.com مراجعه نمائید. 

 جابجائي و تغيير آدرس بلژيک

ضروری در این بخش به برخی از موارد .ستجابجائی در بلژیک مستلزم برنامه ریزی و تمهیدات بسیاری ا

 .در بلژیک اشاره شده استبرای یادآوری بهنگام سازی جابجائی 

 اري منطقهتماس با شهرد

ائی باید تغییر آدرس را به ساختمان اداری شهرداری منطقه در آدرس جدید ظرف در بلژیک به هنگام جابج

در صورت نیاز  و این اقدام منجر به به هنگام سازی. اعالم نمود جابجائی  ودرساعات اداری   اولروز ۳مدت 

اعالم موضوع باید حضوری .افراد از منطقه قبلی به بخش جدید محل اقامت می شود  ی انتقال پرونده

که نتوانند حضورا موضوع را اعالم نمایند می توانند با ذکر دلیل بصورت مکتوب به  یاشخاص البته.باشد

، برای همه چنانچه افراد خانوار بیش از یک نفر باشد یکی از اعضاء می تواند .اطالع مراجع ذیربط برسانند 

برای اطمینان از صحت جابجائی ،مامور پلیس نام فرد را بر .دم نمایسال موضوع را اعال ۱۳اشخاص باالی 

پس از اعالم موضوع ،چک می روزاول جابجائی  ودرساعات اداری    ۳در طول روی درب منزل جدید و 

هرداری از فرد مربوطه دعوت می چنانچه بررسی مثبت باشد ،ش(این مدت استاندارد تعیین شده است.)نماید

آنها .نماید ،البته کارت مزبور بمنزله کارت هویتی نیز بکار می رود بهنگامکند تا کارت اقامت خود را جابجا و 
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ار نگیرد در خواستی به چنانچه تغییر مورد تایید قر. سازندمطلع می  قبلی  تغییر آدرس ازشهرداری را نیز 

 .رت کشور ارسال می گردد،خدمات فدرال وزا بخش جمعیت

 .ضوع مزبور اجباری است و افرادی که تخلف نمایند ،جریمه خواهند شداعالم مو: توجه 

 مجوزهاي شغلي منطقه

مالیات برای پرداخت نتن هوایی بشقاب ماهواره ،ین در خصوص جواز داشتن سگ ،آمی توانند قوان شهرداریها

های جدید حرکت می کنند نیز باید تحقیق نموده و  افرادی که به بخش.مشاغل مختلف تعیین نمایند

 .ادارات و یا وب سایتهای مربوطه درخواست بنمایند ازچنانچه مقررات جدیدی وجود دارد

 جمع آوري هاي زباله

شهرداری برای آدرس های . برای بخش های مختلف شهرداری متفاوت است  مناطق این بخش در 

 .جدید فهرستی از روزها را برای جمع آوری در اداره ی مربوطه و یا وب سایت تعیین می نماید

 ارسال پستي

همچنین برای ( مبلغی هم باید پرداخت شود)در صورت تقاضا پست تا چهار ماه انتقال می یابد

مدت ارسال با افزایش .لژیک با پرداخت هزینه بیشتر تا چهار ماه انجام می گرددآدرس خارج از ب

 .(قیمت ها به فراخور افراد خصوصی و مشاغل متفاوت است)هزینه نیز گسترش می یابد 

درخواست برای پست باید چند هفته قبل از جابجائی انجام گیرد و باید از فرم موجود در اداره ی 

سند کارت هویت و جزئیات . استفاده نمود ( Online)و یا از طریق بر خط(  the Post Office )پست

 . آدرس جدید زمانی که فرم تکمیل شده ی در اداره ی پست ارائه شود الزم است

   :Click hereبرای ارسال فرم اداره ی پست در این قسمت کلیک کنید

جابجائی  ,DoMyMove/)اداره ی پست سایر خدمات مساعدتی در خصوص جابجائی را  تحت عنوان 

ال پستی با همان مبلغ پرداخته شده،  بطورساده انجام می انتق. ارائه می نماید( مرا انجام دهید

 .نماید ت مزبور از موارد ذیل پشتیبانی خدما. گیرد

 .قطع برق ،گاز ،آب ، و کابل در آدرس قدیمی و اجرا همان خدمات در آدرس جدید -

 هدایت مجدد پست -

 ...ارتباط آدرس عابربانکها ،تامین اجتماعی ،شرکتهای اینترنتی و -

http://belgium.angloinfo.com/r.asp?http://www.post.be
http://belgium.angloinfo.com/r.asp?http://www.post.be/site/en/letters/management/services/moving/index.html%20
http://belgium.angloinfo.com/r.asp?http://www.post.be/site/en/letters/management/services/moving/index.html%20
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پیشنهاد می گردد فرم .پست منطقه تکمیل نمائید ی ثبت خدمات مزبور باید فرم موجود را در ادارهبرای 

روز  ۱۰البته احتمال دارد بتوانید از خدمات مزبور طی . مزبور را طی چند هفته قبل از حرکت تکمیل کنید

  .دپس از حرکت بهره برداری نمای

  Click here. ک کنیدبرای دریافت اطالعات بیشتر در این قسمت کلی

 

 

 

 

 

 

 :تدوين و ترجمه 

 نسرين خورشيدي

 (0189)کارشناس امور بين الملل سازمان

 

http://belgium.angloinfo.com/r.asp?http://www.post.be/site/en/letters/management/services/moving/domymove.html%20

