
الفدرالیة األنظمة أقدم من یعتبر الذي ،١٩٢٠ لسنة النمساوي الدستور یعط لم
الدولیة. الساحة على (Länder) المكونة للوحدات یذكر دور أي األوروبیة،
ككل، الفدرالیة للدولة ملك ھو الدولي القانوني الموقف بأن التقلیدي للفھم وطبقًا
الداخلي التقسیم أن إال الفدرالیة. ید في الخارجیة السلطات جمیع مركزة تم فقد
تنفیذ مھمة أجل من ھو وذلك كما یظل  Länder الفدرالیة والـ بین للصالحیات
الناجمة بالتزاماتھا اإلیفاء عن مسئولة الفدرالیة وتكون محلیًا. الدولیة االلتزامات
التزام لضمان كبیرة ضبط إعطائھا صالحیات وبالتالي تم المعاھدات الدولیة، عن
الـ استشارة یجب المقابل، وفي القضائیة.  سلطاتھا  مناطق ضمن Länder الـ
الجغرافي. مجالھا على  تؤثر قد معاھدة أیة على الفدرالیة توقیع  قبل Länder
استخدمت أن یحدث لم ولكن مناسبًا، ذلك كان كلما عام، بشكل االستشارات، تتم
قد الوسائل ھذه وجود إن حقیقة التنفیذ. على الوالیات إلجبار الفدرالیة أیة وسیلة
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حدوث وعند المعاھدات. اللتزامات صارخة انتھاكات أیة من Länder منعت الـ
یدفع أن المسئول  Land الـ على فإن تعویض  مستحقات علیھا یترتب انتھاكات 
المحاكم اضطرت فقد واضحة، قواعد إلى یفتقر الدستور أن إلى ونظرًا الثمن.

األحیان. بعض في للتدخل

ومن Länder على الـ من تأثیرھا مع الوقت، قد زاد العالقات الدولیة، نمو إن
والمحلیة. اإلقلیمیة الشؤون مجال في وتعاون الحدود عبر تنسیق بإیجاد المطالبة
الشئون مجال في الفدرالي االحتكار تتجاوز أن عقود عدة منذ Länder الـ تحاول
الحدود تتجاوز التي غیر الرسمیة الترتیبات شبكة من إیجاد خالل من الخارجیة
أن تستطیع ال أنھا إال حكومیة شؤون تتناول االتفاقیات ھذه أن بالرغم من القومیة.
ما ومع ذلك، الدولي. القانون أو الوطني العام القانون تحت قانونیة أیة سلطة تحقق
تنظر االتفاقیات، ھذه نتائج على إلى السیطرة تفتقر التي الفدرالیة، زالت الحكومة
في متزایدة رغبة Länder الـ حكومة أظھرت المقابل، وفي متزاید. بشك إلیھا

ملزمة. قانونیة أدوات الحدود القومیة إلى عبر تعاونھا تحویل

تعدیل تم عندما تتزامن في ١٩٨٩ وكأنھا المقارنة من الجانبین المصالح بدت
معاھدات إلى التوصل صالحیة النمساویة Länder الـ ومنحت الدستور الفدرالي
أمام ھذا  فتح أھلیتھا. نطاق ضمن المكونة وحداتھا أو المجاورة الدول دولیة مع
عبر ترتیباتھا مستوى رفع إمكانیة Länder الـ
في ولكن الدولي، القانون مستوى إلى القومیة الدول
من معقد إطار فرض في الفدرالیة نجحت المقابل
المعاھدات. یجب إعالم تلك عقد الضبط على عملیة
أن ویجب بالمفاوضات البدء قبل الفدرالیة الحكومة
إلى أضف  االتفاقیة. عقد إتمام قبل موافقتھا تعطي
الكاملة المفاوضات  صالحیات إصدار وجوب ذلك
أن كما الفدرالي. الرئیس جانب من المعاھدة وعقد
فیما الفدرالیة الھیمنة نفس إلى تخضع المعاھدات ھذه
وافقت التي المعاھدة التزامات فإن وبالتالي، الفدرالیة. المعاھدات كما بالتنفیذ یتعلق
مباشر بشكل ملزمة معاھدة التزامات لو كانت كما الدستور یعتبرھا Land الـ علیھا

النمساویة. للجمھوریة

مستقلة، دولیة مواقف من اتخاذ Länder الـ الذي یمنع الدستوري للمبدأ نظرًا
یتم لم وبالتالي الكافیة المرونة تعطیھم ال بھم الخاصة المعاھدات عقد فأن سلطة
التعاون متابعة على  Länder الـ عملت وبالمقابل، اإلطالق. على عملیًا استخدامھا

المعاھدة التزامات فإن
علیھا وافقت التي
یعتبرھا   Land الـ
كانت لو كما الدستور
معاھدة التزامات
مباشر بشكل ملزمة
النمساویة. للجمھوریة
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االتفاق جاء عندما بشكل غیر رسمي. ولم یتغیر ھذا الوضع القومیة الحدود عبر
بین التعاون لتیسیر ،١٩٨٠ العام في الحدود، عبر التعاون حول الموجز األوربي
عبر تتشكل أن القانونیة للھیئات خاص، بشكل النمسا، تسمح ولم الحدودیة. المناطق

عام ١٩٩٥. تبنیھ االتفاق الذي تم بروتوكول وضعھ الذي للتصور وفقًا الحدود

في Länder الـ مركز من عزز ١٩٩٤ عام األوروبي االتحاد في النمسا إن دخول
عوضھم الذي األمر األوروبي، بالتكامل المتعلقة القضایا حول البینحكومیة العالقات
التشریعیة األوروبیة. السلطة لصالح القضائیة لسلطاتھم حصل الذي التقلیص  عن
للقانون Länder الـ تنفیذ على الفدرالیة الھیمنة ممارسة جھة، من یمكن، أنھ ذلك
ومن لھذا القانون. حدوث انتھاك األوروبي عن االتحاد یعلن أن بعد ولكن األوروبي
أن یؤثر ویمكن األوروبي المستوى على اتخاذه سیتم إجراء أي فإن أخرى، ناحیة
ھذه عن وقد ینجم معقدة. استشاریة عرضة إلجراءات سیكون Länder الـ على سلطة
عملیة في الفدرالیة قد یكون ملزمًا لموقف  Länder للـ مشترك موقف االستشارات
البعثة تمثیل في یكون لھا Länder أن للـ یحق أیضًا األوروبي. كما القرار صنع
Länder الـ مكنت األدوات ھذه األوروبي. الجدیر بالذكر أن االتحاد النمساویة إلى

تجاه المجموعة األوروبیة. النمساویة الفدرالیة تشكیل سیاسة النجاح في من

األوروبیة السیاسة على تأثیر مباشر لھا یكون أجل أن من Länder الـ تسعى كما
لجنة األقالیم، في الرسمي األوروبي. وإلى جانب مركزھا على المستوى اإلقلیمیة
من عدیدة غیر رسمیة ھیئات خالل من األخرى األوروبیة مع األقالیم فإنھا تتعامل
تنسیق على السیاق ھذا ضمن تعمل وھي شاملة. أوروبیة إقلیمیة سیاسة تطویر أجل

المركزیة. حكوماتھا مواجھة في المحلیة مواقفھا

أجل من المتسقة سیاستھ إطار ضمن یسعى األوروبي االتحاد فإن المقابل، وفي
األعضاء حكومات الدول أن وبما المناطق. بین الحدود عبر التعاون المباشر تعزیز
بحد الحدود عبر التعاون فقط لیس ھذا یعزز فإن ملموسة، مشاریع وضع في منخرطة
المختلفة المستویات بین الداخلي التنسیق یعزز النمساوي الجانب في أیضًا بل ذاتھ،
السیاسیة األوروبیة والمحلیة الھیئات تقف البلدیات. مستوى الفدرالي ومنھا النظام من
األوروبي القرار صنع من المراكز متعدد ثالث مستوى على االندماج وشك  على
مؤخرًا األوروبي القانون قدم الغرض، ولھذا القومیة. الدول عبر بواسطة السلطات
المحلي". للتعاون األوروبي "التجمیع یسمى  قانونیة  بشخصیة یتمتع جدیدًا ھیكًال
فإنھ یستطیع األعضاء الدول قانون على یسود الذي ھو األوروبي القانون أن وبما
العالقات الخارجیة على النمساوي الدستور یفرضھا التي العوائق یتخطى أن بسھولة
لالتفاق القانوني  التأثیر یفوق  األوروبي القانون أن كما الوطنیة. تحت للوحدات



ھامر٢٠ ستیفان

األعضاء غیر بالدول یتعلق فیما وحدھا للنمسا ساریًا سیبقى الذي الموجز األوروبي
األوروبي. القانون نطاق خارج ھي التي والقضایا األوروبي االتحاد في

جانبھا في محدودة كانت وإن جدیدة،  إقلیمیة ھیئات  تطویر مسألة تالقي ال
النمساویة  Länder الـ أن ویبدو الترحیب الحار. ذلك عبر الحدود الوطنیة العملي،
القانوني اإلطار مظلة تحت الدعم وحشد الرسمي غیر التنسیق تفضل ذاتھا
في رسمیین غیر سیاسیین كالعبین المتزاید  دورھا  مع ھذا یتجاوب التقلیدي. 
أسواق لفتح المكثفة الدبلوماسیة المحاوالت إن ھذه االقتصادیة. العولمة بیئة من
طالما الفدرالیة،  الحكومة قبل من الدعم تلقى المحلي لالقتصاد جدیدة أجنبیة
وھي الدولي. المستوى على الفدرالیة على  قانونیة مضاعفات علیھا یترتب ال
مع جنب إلى جنبًا الخارجیة النمساویة االقتصادیة للسیاسة رسمیة غیر شبكة تشكل
التجاریة والمؤسسات الوطنیة التجاریة والروابط الفدرالیین الدبلوماسیین الممثلین

الخاصة.

أعمال تعاظم على عام، بشكل الخارجیة،  العالقات  وتنوع نمو  عمل لقد
بالمرجعیة الفدرالیة بھ تحتفظ الذي  الوقت وفي النمسا.  في اإلقلیمیة الحكومات
رسمیة وشبكات غیر روابط عبر یتبلور Länder للـ السیاسي الدور القانونیة، فإن

الدیمقراطیة. والمسائلة للشفافیة بسھولة تخضع ال


