
 تكم معلومات عن برلمان والی 
 

 مستویات الحكومة 
 

 محلیة، ووالیة، وفدرالیة.  –توجد ثالثة مستویات من الحكومة في استرالیا 
 

الضرائب، والعالقات التي ینص علیھا الدستور االسترالي، مثل  مور الحكومة الفدرالیة مسؤولة عن األ الفدرالیة:
. وأن القوانین التي یتم تشریعھا على المستوى  أخرى كثیرة  الدولیة (الشؤون الخارجیة)، والدفاع، والھجرة وأمور

 استرالیا.  جمیع انحاء في كون ساریة المفعولتالفدرالي 
 

ھي أمور تُركت تحت سلطة  و  – حكومة الوالیة مسؤولة عن األمور التي ال ینص علیھا الدستور االسترالي  الوالیة: 
أیضاً، مثل التعلیم، والصحة، وخدمات الطوارئ، والبیئة،   ةری تتعامل الوالیات مع أمور كب قیام االتحاد.   عند الوالیات  

 وأمور أخرى كثیرة. 
 

، مثل  سكناألقرب الى المفي عموم استرالیا، وھي معنیة باألمور  أو البلدیة  توجد مئات المجالس المحلیة   المحلیة:
 الخدمات المجتمعیة، وساحات لعب األطفال، وجمع النفایات، وتراخیص البناء.  

 

   . الوالیةبرلمان جنوب استرالیا یعمل على مستوى 

 الفصل بین السلطات 
 

) سلطة اتخاذ قرارات بشأن  3) سلطة تنفیذ القوانین، و2) سلطة تشریع القوانین، و 1یتم الفصل في استرالیا ما بین  
 بكل شيء.   فقط  وذلك حتى ال یتحكم كیان واحد   ،ما بین األذرع المختلفة للحكومة توزیع السلطات أي  القوانین، 

، حیث یقوم الممثلون المنتخبون الذین یعملون في  سيرئیع القوانین الالبرلمان ھو مشرّ  البرلمان/السلطة التشریعیة:
 . شعب البرلمان بتشریع القوانین ألجل ال

، وتتمثل الخدمة العامة التي تعمل تحت  وھي تتألف من الوزراء (وتسمى أحیاناً مجلس الوزراء)  السلطة التنفیذیة:
  الحكومیة المختلفة. تقوم السلطة التنفیذیة بتنفیذ القوانین، أو تضعھا موضع الممارسة، فمثالً سلطة الوزراء بالوزارات 
خدمة التعلیم الحكومي، ومثال آخر على  ل موضع الممارسة القوانین التي تم تشریعھا یضع المعلم في مدرسة حكومیة  

 عھا البرلمان. الجنائیة التي شرّ العمل التنفیذي ھو عمل الشرطة التي تقوم بإنفاذ القوانین 
، مثالُ  یتمثل القضاء بنظام المحاكم التي تقع على عاتقھا المسؤولیة الرئیسیة التخاذ قرارات بشأن القوانین القضاء:

القانون قد تم تشریعھ لیكون ضمن   فیما إذا كانأم ال، أو  اً صحیحتطبیقاً تطبیق قانون معین   عما إذا كان اتخاذ قرار  
 نطاق سلطات المحكمة. 

 . التشریعي/البرلماني ان برلمان جنوب استرالیا ھو ذراع الحكومة 
 

 
 
 
 
 
 

 والیة 

 السلطة التشریعیة البرلمان/ یة نفیذ السلطة الت القضاء 

 Arabic/  عربي

 محلیة  فدرالیة 

 القضاء 



 برلمان جنوب استرالیا 
 

ـ  تأسیس برلمان بمجلسین، یعرف األول بألجل   1856  في عام الدستور في جنوب استرالیا  تشریع تم اإلعالن عن 
حدى أولى االنتخابات باالقتراع السري في  إوبعد اجراء والثاني بالمجلس التشریعي.  )مجلس النواب ( ‘ عا متجدار اال’

 . 1857نیسان/أبریل    22العالم، انعقد أول برلمان للوالیة یوم األربعاء 
جنوب  مواطني لتمثیل  ، یتم انتخابھم) MPسمى العضویُ (  اً عضو  47یتألف من  :)مجلس النواب(  ‘ جتماعدار اال’

ً   ناخب  ألف 25عضو برلمان دائرة انتخابیة یعیش فیھا   كل أعوام. یمثل  4استرالیا في المجلس لمدة  والحزب  .  تقریبا
حكومة جنوب استرالیا، وتكون لھ    شكیلالنواب یقوم بتالسیاسي الذي لدیھ أغلبیة من أعضاء البرلمان في مجلس 

رمز مجلس  یقوم رئیس المجلس بالحفاظ على النظام، و  ة اختیار الوزراء الذین سیدیرون السلطة التنفیذیة.صالحی
 الصولجان. ھو  النواب 

، یتم انتخابھم من قِبل مواطني جنوب استرالیا لفترة  )MLC سمى العضویُ (  عضواً   22یتألف من    المجلس التشریعي: 
یتم فرز   مما یعني ان جمیع أعضاء المجلس التشریعي یعملون ألجلكم. أعوام، ویمثل المجلس جمیع الوالیة،  8

یقوم   . واألعضاء المستقلین  یرةصغال ، وغالباً ما یوجد فیھ عدد أكبر من األحزاب األصوات بشكل مختلف لھذا المجلس
 .  اءالسود  عصا الرمز المجلس التشریعي ھو رئیس المجلس بالحفاظ على النظام، و

 
 وضائف البرلمان

 
 لدى البرلمان أربع وضائف رئیسیة: 

  تھم، حیث ان باستطاعبتمثیل مواطني جنوب استرالیا النواب البرلمان ھو المكان الذي یقوم فیھ  التمثیل النیابي:
طرح مقترحات للتصویت علیھا، وذلك ألجل ضمان وصول أصوات مواطني  و األمور المھمة ومظالم الالتحدث بشأن 

 اآلخرین.  البرلمان  جنوب استرالیا الى الحكومة والى أعضاء
الوزراء المسؤولون عن مختلف الحقائب الوزاریة في الحكومة یعملون كذلك في البرلمان، مما یعني ان   التدقیق: 

بإمكان أعضاء البرلمان طرح األسئلة  كنھم تدقیق عمل الوزراء ومساءلتھم. یمممثلیكم ومختلف األحزاب السیاسیة  
) أو من خالل نظام طرح األسئلة  خطارخالل ما یسمى بـ ’وقت األسئلة‘ (طرح أسئلة بدون سابق إ – على الوزراء 
 ’باإلخطار‘.  

یتوجب ان تتم الموافقة على الموازنة كل  إذ البرلمان ھو المكان الذي تتم فیھ الموافقة على اإلنفاق الحكومي،  المالیة:
 في شھر حزیران/یونیو لیتم العمل بھا في السنة المالیة القادمة.   تقدیمھا عادةً یتم  حیث عام، 

 تشریع قوانین جنوب استرالیا وتعدیلھا.   ھ البرلمان ھو المكان الذي یتم فی التشریع: 
 

 المبنى 
 

قد محفورة علیھا أسماء  أحجار عكورنثي و ال على الطراز  تیجانذات   رخامیةأعمدة ب الكالسیكي  البرلمان  مبنىیتمیز 
لبنایة الرئیسیة من رخام منطقة كابندا وحجر  وقد ُشیدت احكام الوالیة ورؤساء مجالسھا في القرن التاسع عشر.  

البریطانیة باختیار اللون األحمر للمجلس  ، وتتبع األلوان السائدة في المجلسین التقالید منطقة فكتور ھاربور جرانیت 
وقد قام السیر النغدن  ، 1889حزیران/یونیو   5تم افتتاح مجلس النواب بتاریخ   التشریعي واألخضر لمجلس النواب.

الذي تم افتتاحھ   مبنى المجلس التشریعي تشیید ب د لتمكین بدء العمل مائة ألف باون مبلغ بإھداء 1936 في عام بونایثن 
) وفرانك  1909-1905وأن اثنین من رؤساء وزراء الوالیة وھما توم برایس ( . 1939حزیران/یونیو   5بتاریخ  
 في الموقع.  یناركحجّ عمل كالھما قد ) 1967-1965والش ( 

 
 المشاركة 

 
ان جلسات كال  شارع كنغ ولیام ستریت وشارع نورث تیریس.  ملتقى یقع مبنى برلمان جنوب استرالیا عند   الزیارة:

سیاحي من   مرشد تتوفر في فترة عطلة البرلمان جوالت مع المجلسین مفتوحة لعامة الشعب والزوار مرحب بھم.  
یتوجب حجز جوالت   جمیع الزیارات مجانیة. بعد الظھر أیام الدوام الرسمي.  2صباحاً الى الساعة   10الساعة  

الجوالت الجماعیة من خالل عضو البرلمان خاصتكم. وإذا لم تتمكنوا من حضور جلسات البرلمان  المدارس و
 نقل نقالً مباشراً. تُ وھي    االنترنت على شخصیاً فإن بإمكانكم مشاھدتھا  



البرلمان من خالل  بإمكانكم قراءة جمیع مجریات حیث أن ، الرسمیة لنقاشات البرلمان وھي المحاضر  ھانسارد:
 محاضر ھانسارد المتاحة من على موقع البرلمان على االنترنت. 

للقیام بأعمال مفصلة بالنیابة عن   من مجموعات صغیرة من أعضاء البرلمان مؤلفة یتم تشكیل لجان  اللجان:
لجمع األدلة والنظر في األمور الواقعة ضمن صالحیاتھا وكتابة  المجلسین. تتمتع اللجان البرلمانیة بسلطات شاملة 

 جلسات االستماع العمومیة.   حضوروبإمكان عامة الناس التعامل مع اللجان من خالل تقدیم اإلفادات و  التقاریر عنھا.
جنوب استرالیا    ھي عبارة عن طلب التخاذ إجراء، وبإمكان أي مواطن أو مجموعة من مواطني ة العریض العرائض:

 یستحدث  تخاذ إجراء، فمثالً قد تطلب عریضة من المجلس ان تقدیم عریضة الى أي من مجلسي البرلمان لطلب ا
ً عیشرت ً ، أو یلغي  ا ان تقدیم عریضة  و لصالح شخص معین. ، أو أن یتخذ إجراًء لغرض معین أ أو یعدلھ تشریعاً قائما

یتمتع بھ جمیع المواطنین، حیث یتیح ھذا الحق ألي فرد أو مجموعة   راسخ منذ زمن بعید أساسي ھو حق للبرلمان  
 بین الشعب والبرلمان.  المباشر  مھم أمام البرلمان، وھو أحد الطرق القلیلة للتواصل عرض مظال

مسموح بھا، ولكن من المھم ان یسعى  على درجات سلم مبنى البرلمان   ات ظاھرتأو ال تجمعات الأن  ظاھرات:تال
یصب في مصلحة عامة الناس الذي  البرلمان، حیث ان ھذا األمر  مجلسي  ي منظموھا الى الحصول على موافقة رئیس

 التظاھرة.  أو التجمع مستخدمي الطریق وأولئك المشاركین في والسابلة على الرصیف  ویحضرون جلسات البرلمان  
بإمكانكم الحصول على تفاصیل االتصال بأي عضو من أعضاء البرلمان في موقعنا على   االتصال باألعضاء: 

 بخصوص مختلف القضایا.  االنترنت حتى تتمكنوا من التحدث مع ممثلكم عن آرائكم 
 

 مقارنة مع البرلمان الفدرالي 

 
 
  

 
 البرلمان الفدرالي 

 الشیوخ مجلس  مجلس النواب 

 المجلس األعلى  المجلس األدنى  أسماء أخرى 
 76 151 األعضاء

  110تضم یمثل كل عضو دائرة انتخابیة  التمثیل 
 ناخب  ألف

یمثل كل سیناتور والیتھ أو اقلیمھ. یوجد  
 .لكل إقلیم 2والیة و   لسیناتور لك 12

 أعوام  6 أعوام  3 ةدورال
 صوت مفرد قابل للتحویل   –تناسبي  تفضیلي  تصویت نظام ال

 تشریع قوانین لعموم استرالیا تشریع قوانین لعموم استرالیا الصالحیات 
   
 برلمان جنوب استرالیا  
 المجلس التشریعي  عامت جدار اال 

 المجلس األعلى  المجلس األدنى  أسماء أخرى 
 22 47 األعضاء

 التمثیل 
  25یمثل كل عضو دائرة انتخابیة تضم 

 ناخب  ألف
 یمثل كل عضو جمیع جنوب استرالیا 

 أعوام  8 أعوام  4 ةدورال
 تفضیلي اختیاري   –تناسبي  تفضیلي  تصویت النظام 

 فقط  لجنوب استرالیا تشریع قوانین  فقط  لجنوب استرالیا تشریع قوانین  الصالحیات 
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