
تأسست فقد "القدیمة". األوروبیة الفدرالیة األنظمة من النمساویة الجمھوریة تعتبر
العامة الوطنیة الجمعیة بواسطة األلمانیة النمسا جمھوریة اسم تحت ١٩١٨ عام
من باأللمانیة الناطقة  Länder للوالیة السیاسیة لإلرادة  وفقًا  وذلك المؤقتة،
نھایة في ١٩٤٥ عام إنشائھا أعید ثم سابقًا؛ الھنغاریة النمساویة اإلمبراطوریة
یعود والذي  النمسا، في الفدرالي الدستور تعدیل تم كما الثانیة. العالمیة الحرب 
عدیدة إلیھ مالحق أضیفت كما مرات، عدة ،١٩٢٠ لسنة القانون الدستوري إلى
دفعت النمسا التي األسباب أحد ھذا كان لقد إضافیة. فدرالیة دستوریة وبنود وقوانین
الوالیات عن ممثلین منھم خبیرًا ٧٠ حضره ٢٠٠٣ عام دستوري مؤتمر عقد إلى
ھدف كان الفدرالیة. المدققین رئیس محكمة المؤتمر وترأس التسعة، Länder
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ولم .٢٠٠٥ العام بدایة في وعرضھ جدید فدرالي دستور مسودة وضع المؤتمر
الدستور مواد تحدیث شملت ولكنھا شاملة دستوریة وثیقة إیجاد عند النیة تتوقف
التوصل في فشل الدستوري المؤتمر أن إال الفدرالي. النظام وخاصة إصالح القائم
مسألة أصبحت بالتالي Länder و والفدرالیة السیاسیة األحزاب بین تسویة إلى
الوقت في محتملة غیر مسألة الفدرالي  للنظام النطاق  واسعة إصالحات إجراء 
أن إال اإلصالح بعض قضایا بمعالجة برلمانیة لجنة تقوم المتوقع أن من الحالي.
إصالح دستوري أي أن ھذا المجال حیث تواجھ صعوبات في المحافظة الحكومة
االجتماعیین الدیمقراطیین وھو حزب المعارضة الرئیسي حزب موافقة إلى یحتاج

.Social Democrats
Bundesrat الفدرالي المجلس ومھام بنیة تحسین على التغییر خیارات تشتمل
الفدرالي المجلس انتخاب أعضاء یتم الفدرالي. الشیوخ للبرلمان مجلس یعتبر الذي
الـ سكان لعدد وفقًا النسبي  التمثیل نظام  أساس على  Landبرلمانات خالل من
حصل قانون على االعتراض الفدرالي للمجلس یحق أنھ على تنص القاعدة .Land
رفض یمكن ولكن (Nationalrat الوطني (المجلس النواب مجلس موافقة على
توفر النصاب حال في National Council الوطني المجلس قبل اعتراضھ من
الفیتو بحق الفدرالي المجلس فیھا التي یتمتع القلیلة الحاالت بعض ھناك المالئم.
.Länder سلطات تقلیص على تعمل التي القوانین على االعتراض مثل المطلق
یتم ولم اآلن حتى المطلق في االعتراض الحق ممارسة ھذا یتم لم أنھ الجدیر بالذكر
األمر ھذا ویعود جدًا. قلیلة استثنائیة حاالت في إال االعتراض المؤقت حق استخدام
المجلس في السیاسیین من حلفائھم جدًا الفدرالي مقربین المجلس أعضاء أن إلى
المجلس غالبیة علیھ وافقت قانون على موافقتھم حجب من یمنعھم مما الوطني
الترشیح (مثل االختیار من آخر نوع كان ھناك إذا ھو السؤال فإن الوطني. بالتالي
أو إیجاد (Land الـ مواطني قبل من المباشرة االنتخابات أو Land حكام بواسطة
Länder مصالح تمثیل تعزز Land ووفودھم بحیث برلمانات بین أقرب عالقات

الفدرالي. المجلس في
مباشرة" غیر فدرالیة "إدارة من النظام تحول إمكانیة ھي األخرى القضیة
اإلداریة ومحاكمھم - Landالـ حكام یستطیع حالیًا، مباشر. Länder تمثیل إلى
في التحسینات إن الفدرالیة. عن بالنیابة الكبیرة الفدرالیة المھام أداء - المستقلة
ھذا أن إال Länder اإلداریة، صالحیات امتداد بالتالي تشمل قد المسئولیات توزیع

التشریعیة . السلطات فقدان من ستعانیھ عما لن یعوضھا
الفدرالیة بین واإلداریة التشریعیة الصالحیات في مشاركة أن ھناك من بالرغم
إمكانیة ھناك فقط. ولكن الفدرالي االتحاد مسئولیة یبقى القضاء أن Länder إال والـ
Landمحاكم بتأسیس أوصى قد  الدستوري المؤتمر أن  حیث الواقع ھذا لتغییر
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القضاء اإلداري وتضع اإلداریة المحاكم المستقلة محل المحاكم ھذه ستحل إداریة.
وبالتحدید المركزیة  السلطة قبل  من ممارستھ من  بدًال مركزیة أقل وضع في

اإلداریة. المحكمة
.Länder في الـ التنفیذي و التشریعي الحكم تنظیم على الدستور الفدرالي یعمل
األمر یترك أنھ إال .Land الـ وحكام وحكومات برلمانات ودور اختیار یقرر وھو
إلى وباإلضافة تفصیًال. أكثر  أو  إضافیة بنود لوضع   Länder الـ دساتیر إلى
عملت Länderالـ دساتیر على تنطبق التي الواضحة الفدرالیة الدستوریة القوانین
.Länder الـ في دساتیر معاییر ضمنیة متجانسة على وضع الدستوریة المحكمة
على النظام ال تعكس والتنفیذي التشریعي الحكم في أنظمتھا أن نجد حال، على أیة
تمتلك ھیكلیة ال Land الـ أن برلمانات المثال، نجد على سبیل الفدرالي. المستوى
الحال ھو (كما مباشرة Land الـ حكام انتخاب یتم وال تشریعیین مجلسین ذات
قبل وحكامھا من Land الـ یتم انتخاب حكومات الفدرالي). الرئیس بالنسبة إلى
یتم بینما الغالبیة، أساس على أو نسبي انتخابي لنظام وفقًا Land الـ برلمانات
على بمنح موافقتھم Land ال حكام الرئیس. یقوم قبل من الحكومة الفدرالیة تعیین

بمھامھم. بقیامھم البدء الرئیس قبل إلى الفدرالي الدستور
الفدرالیة بشكل مباشر على مستوى السلطة التشریعیة  Länder الـ تمثیل یتم
عرضة فإنھ ، Land الـ في القوانین سن بخصوص أما الفدرالي. المجلس في
أن من  Land الـ من قوانین قانون بمنع أحیانًا قد یقوم الذي لإلشراف الفدرالي
الفدرالي الرئیس دور  ویكون بھ.  معموًال یصبح
یعین أنھ حیث Länderالـ مستوى على رسمیًا
حل صالحیة یمتلك أنھ حتى ، Landالـ حاكم
من أبدًا یحدث ھذا لم (إال أن Land برلمانات الـ

قبل).
أضعف یكون  Länder الـ أن مركز الجلي من
التعاون من العدیدة األدوات لوال أكبر  بشكل
المستوى على قانونیًا أو ذلك سواء كان البینحكومي
ومكاتب Länderالـ مؤتمرات مثل الرسمي غیر
الخاصة القانون وعقود Länderالـ ارتباط
الفدرالیة المالیة نطاق أما في .Länder والـ بین الفدرالیة العام ومعاھدات القانون
العدید تطویر على عمل المجالین فقد المھیمن، تلعب الدور الفدرالیة تزال ال حیث

البینحكومي. التنسیق أدوات من
إال أن البلدیات النمسا في تشكل الطبقة الثالثة المحلیة الحكومة أن من بالرغم
بوضع الفدرالي الدستور الفدرالي. یقوم النظام في المكونة  الوحدات من تعتبر ال

مركز أن الجلي  من
یكون Länder الـ
بشكل أضعف
األدوات لوال أكبر
التعاون من العدیدة
كان سواء البینحكومي
على أو قانونیًا ذلك
المستوى غیر الرسمي
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الحكومة في تفصیًال األكثر القوانین بإیجاد یتعلق فیما إال األساسي، ھیكل البلدیات
البلدیات التي تمثل تشارك المؤسسات .Länder إلى الـ متروك فاألمر ھنا المحلیة
وجود على تدل التي الوحیدة اإلشارة ھي ھذه أن إال التعاونیة، المالیة الفدرالیة في

مستویات. ثالثة فدرالیة ذات
إیجاد مھمة وستبقى المؤتمر الدستوري الكثیر من خیارات اإلصالح، واجھ لقد
الفدرالیة حكم بنیة یجمع بین أن یجب المناسب جدًا، فالحل صعبة المناسب الحل
سیكون خاص، بشكل األوروبي. االتحاد في  العضویة تفرضھا التي  والتحدیات 
أي تقلیص آخر حیث أن Landالـ لبرلمانات المستقبلي الدور لھذا أھمیة كبیرة في

السؤال. موضع ككل الفدرالي النظام سیضع لصالحیاتھا


