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وكعناصر إداریة كوحدات ذاتیًا المستقلة السیاسیة الھیئات أصغر البلدیات تعتبر
Vienna فیینا الثمانیة. وتعتبر Länder الوالیات في مستقًال اقتصادیًا دورًا تلعب
للبلدیات الحجم معدل یعتبر الوقت. في نفس وبلدیة Land والیة أنھا استثناءا إذ
البلدیات نصف نسبیا. كما أن صغیرًا نسمة، ٣٤٠٠ والتي تضم حوالي النمساویة،
بنسبة البلدیات عدد ارتفع ذلك فقد ورغم ٢٥٠٠ نسمة. من أقل سكانھا تعداد یبلغ
البلدیات قوة وتعتبر .٢٠٠٦ عام ٢٣٥٨ في إلى ١٩٧٦ عام في ٢٣٠٠ من ٪٢,٥
المواطنین، قبل من والمساھمة المشاركة من عالیة مستویات لتحقیق ضروریة

للسیاسیین. ودیمقراطیة قویة ومساءلة

المدینة، أو البلدیة ومجلس البلدیة، رئیس ھم بلدیة أي في السیاسیین الالعبین إن
السكان قبل  من مباشر بشكل البلدي المجلس انتخاب ویتم التنفیذي. والمجلس 



١٥ النمسا

الماضي، القرن من التسعینات منذ ،Länder والیات ستة تبنت وقد  المحلیین.
النظام من عناصر وجود إن البلدیة. لرئیس المباشر باالنتخاب تسمح بنودًا دستوریة
یحظى بتقدیر ال أمر عام، بشكل ھو، البرلماني النظام مع واحد إطار في الرئاسي

سیاسیا. التراجع عنھ یمكن أنھ ال مع النطاق واسع

للبلدیات المھم والدور القوي القانوني الموقف یعود
عندما ،١٨٤٩ إلى عام النمسا العامة في الحیاة في
الحرة أساس الدولة أن البلدیة الحرة ھي اإلعالن تم
.١٨٤٨ ثورة مارس/آذار أثر إنشائھا على تم والتي
الدستوریة النصوص كانت تقریبا الوقت ذلك ومنذ
مع التعاون في  الحریة لھا البلدیات أن  إلى تشیر
ذاتیًا المستقلة كینونتھا خالل من البعض بعضھا

المفوضة. القانونیة السلطات خالل ومن

الوظیفي بالتقسیم الفدرالي الدستور یعترف
Länder والوالیات الفدرالي المستوى بین للمھام 
مشاركة مبدأ على بناءًا البلدیات، وتتمتع والبلدیات.

التعدیل یعززھا االستقاللیة  من عالیة بدرجة القرار، صنع في الوحدات أصغر
القانونیة السلطات  :Länder الوالیات دساتیر وتعكسھ  ١٩٦٢ لعام الدستوري
ویمكن تقریبي  أو حصري بشكل المحلي المجتمع یخص ما كل تشمل ما لبلدیة 
مبدأ یعكس أیضا وھذا المحلیة. حدوده ضمن المحلي المجتمع قبل من تنفیذه

الدیمقراطیة. صنع القرار ومبدأ الوحدات في أصغر مشاركة

Österreichischer Gemeindebund - النمساویة البلدیات جمعیة تتولى
Österreichischer Städtebund – النمساویة والبلدات المدن وجمعیة –
األعضاء البلدیات  مصالح  تمثیل بھا الخاصة Länder الوالیات  ومؤسسات
الدستور في بھا معترف أنھا كما ،Länder والوالیات الفدرالیة الحكومة أمام

الفدرالي.

لمدة تبنیھ  تم فدرالي قانون  وھو المالیة، المساواة مخطط  أن إلى ھنا ویشار 
Länder والوالیات الفدرالیة الحكومة بین مفاوضات بعد سنوات، خمس إلى أربع
المسؤولیات بسبب التقویض إلى األحیان  من كثیر في  یتعرض كان والبلدیات، 
تمویل یرافقھا أن بدون واحد جانب تفرض من كانت والتي أعقابھ في جاءت التي
من الوالیات لكل متوقعة وغیر جدیدة وإداریة مالیة أعباء إلى ھذا وقد أدى كاف.

والبلدیات. Länder

القانوني الموقف یعود
المھم والدور القوي
الحیاة في للبلدیات
إلى النمسا في العامة
عندما ،١٨٤٩ عام
البلدیة أن اإلعالن تم
الدولة أساس ھي الحرة
إنشائھا تم والتي  الحرة
مارس/ ثورة أثر على

آذار ١٨٤٨
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اتفاقیات لعقد الجمعیتین تفویضا ١٩٩٨ لعام الدستوري الفدرالي القانون أعطى
آلیة تأسیس أجل من البلدیات نیابة عن Länder والوالیات الحكومة الفدرالیة مع
عام في اتفاقیة ذلك تال استقرار. اتفاقیات ولتوقیع الجدیدة للتشریعات  استشاریة
الفدرالیة والحكومة  Länder الوالیات  حكومات من كل على فرضت  ١٩٩٩
والمالي اإلداري وأثره أي تشریع مسودة اآلخرین على الشركاء ضرورة إطالع
إلى یتوجب الوصول الشركاء إخبار یتم أن وبعد األخرى. الحكومات على المتوقع
عدم في حال أو إجماع إلى التوصل  یتم لم وإذا المفاوضات.  عن طریق إجماع
أو كانت فدرالیة سواء الحكومة المخالفة، مناسب، فإن بشكل عملیة التشاور إتباع

. التشریع تكلفة أن تتحمل علیھا سیتوجب ،Land

تغییر إلى ١٩٩٥ عام في  (EU) األوربي  االتحاد في النمسا عضویة أدت
العام، االھتمام ذات  الخدمات مجاالت في للبلدیات القانونیة البیئة في ملحوظ 
ضمن اتخاذ إجراءات، یتوجب كما بالمیزانیة...الخ. المتعلقة العقود، والقیود وكذلك
األوروبي االتحاد النمسا بمطالب إیفاء لضمان االقتصادي والنقدي، االتحاد إطار
تتجاوز نسبة ال بحیث الحسابات العامة لكل المسموح بھ األقصى العجز بخصوص
اتفاقیة ھدفت وقد (GDP). ھذا النمساوي المحلي إجمالي الدخل من المائة في ٣
بالمیزانیة المتعلقة السیاسات تنسیق إلى ١٩٩٩ لعام النمساویة األولى االستقرار
للفدرالیة، المائة في مع تخصیص أكبر نصیب بنسبة ٢,٧ الثالثة، المستویات على
والـ ٢٣٥٨ Länder الوالیات بین المتبقیة المائة في ٠,٣ نسبة تقسیم یتم  بینما
على یتوجب أنھ ٢٠٠٨ ٢٠٠٥ حتى وتشترط االتفاقیة الحالیة الساریة من بلدیة.
األھداف تحقیق في یساھموا أن والبلدیات Länder الفدرالیة والوالیات من كل
أن الفدرالیة یتوجب على كما األوروبیة. االستقرار اتفاقیة في المحددة النمساویة
في عام GDP المحلي إجمالي الدخل المائة من ٢,٤ في من موازنتھا تخفض عجز
Länder بما الوالیات وستقوم ،٢٠٠٨ عام في المائة في ٠,٧٥ نسبة إلى ٢٠٠٥
٢٠٠٥ عام في المائة في ٠,٦ بین ما یتراوح بفائض بالمساھمة ،Vienna فیینا فیھا
.Land والیة لكل متوازنة بموازنات البلدیات وستساھم ،٢٠٠٨ في و٠,٧٥ 

الشركاء. بین الصفقات وعقد المبادلة ویمكن

فیھاعلى البلدیات بدمج والسبعینیات الستینیات في Länder والیات أربع قامت
إلى ٥٧٤ ١٦٥٢ البلدیات من النمسا الدنیا بتخفیض عدد وقامت منطقة نطاق واسع.
وكارینثیا Burgenland في برجینالند ھذه البلدیات من الكثیر لكن ھذا. یومنا في
الحكومات طبقت الوقت ذلك ومنذ سنوات. عدة بعد ثانیة انفصلت ،Carinthia
وأعلنت البلدیات. بنیة  لحمایة إجراءات Länder الوالیات وحكومات الفدرالیة
عن ،٢٠٠٧ الثاني في ینایر/كانون االئتالف اتفاقیة في الجدیدة الحكومة الفدرالیة
أیة الفدرالي: للدستور تعدیل في  تضمینھا سیتم البلدیات  لبقاء إضافیة ضمانات



١٧ النمسا

ذات البلدیات سكان بموافقة فقط ممكنة تكون سوف البلدیات بنیة في تغییرات
نفس على حجمھا، في الحصول النظر عن وستستمر كل البلدیات، بغض العالقة
وعبر البلدیات، للتعاون بین القانونیة الفرص تعزیز سیتم والمسئولیات. كما الحقوق
الصالح والحكم المالئم حمایة األداء أجل من Länder أیضًا، وذلك حدود الوالیات
والوالیات الفدرالیة وستكون الحكومة بعضھا الصغیر.  حجم من الرغم على فیھا
االقتصادیة لألنشطة مشتركة  مؤسسات إیجاد على قادرة والبلدیات  Länder
نطاق على الزبائن أجل خدمة من المختصة الكفاءات وتجمیع  العملیات لتسریع

عامة. كسلطات عملھا أثناء والتعاون أكبر

المھام إلى باإلضافة بھا الخاصة المستقلة وظائفھا بأداء المحلیة الحكومات تقوم
أیضًا أنھا مسئولة كما ذات العالقة. Land والوالیة من قبل الفدرالیة إلیھا الموكلة
الحضانة، دور التحتیة، البنیة توفیر تتضمن العامة الخدمات من عریض نطاق عن
من لإلشراف القانونیة، سلطاتھا ضمن البلدیات، تخضع كما المسنین...إلخ. بیوت
على یحق، منھا. التوجیھات تتلقى ال ولكنھا Land والوالیة الفدرالیة السلطات قبل
الظروف على الفدرالیة، وبناًءا والحكومة Länder الوالیات من لكل المثال، سبیل
قانونیة، غیر أوامر محلیة على واالعتراض المعلومات، على القائمة، الحصول
ممارستھ یتم لم أنھ – مع المجلس المحلي القوانین المحلیة، وحل على والمصادقة
یتعلق فیما البلدیات میزانیات  على Länder الوالیات تشرف كما تقریبًا. إطالقًا
بین كبیر فیما حد إلى تختلف اإلشراف مقاییس لكن والمالءمة. والربحیة باالقتصاد
بالتعلیمات تلتزم البلدیات فإن لھا، المفوضة المسئولیات أما .Länder الوالیات

.Land الوالیة سلطات أو الفدرالیة السلطات قبل من لھا الموجھة


