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دور احلكومة
احلكومة والبرملان وإنفاذ القانون

احلكومة في أستراليا على ثالثة مستويات :احلكومة الفدرالية ،وحكومة الوالية/املقاطعة ،واحلكومة
احمللية  -واحلكومة الفدرالية هي أعلى مستوى .تتداخل بعض مسؤوليات احلكومة الفدرالية وحكومة
يقدم كل مستوى من احلكومة خدمات مختلفة .جتمع
الوالية/املقاطعة واحلكومة احمللية ،إال ّ أنه بوجه عام
ّ
احملددة اخلاصة لقاء اخلدمات
كل مستويات احلكومة األموال عن طريق جباية الضرائب العامة أو الضرائب
ّ
تقدمها .يتم انتخاب املمثلني ،مثل الوزراء وأعضاء البرملان وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء اجملالس
التي
ّ
البلدية لتمثيل احتياجات ومتطلبات املواطنني األستراليني في احلكومات على اختالف مستوياتها.

مستويات
احلكومة الثالثة

احلكومة الفدرالية
مسؤولة عن الدفاع،
والهجرة ،واخلارجية،
والتجارة ،وشركات خدمات
البريد ،والضرائب.

فصل السلطات

تنقسم صالحية وضع القوانني وإنفاذها بني مجموعات ثالث .يرتكز هذا التقسيم على أساس مبدأ "فصل
السلطات" .والهدف من ذلك هو ضمان أن تكون السلطة ضمن اجملموعة املعنية عادلة ،وأن تكون هناك
تدقيقات وتوازنات بحيث ميكن إخضاع القرارات للمساءلة .لكل مستوى حكومة في أستراليا سلطته
التشريعية وموظفي خدمته املدنية وسلكه القضائي.
السلك القضائي
تقوم قوة الشرطة والنظام القانوني
(احملاكم) بإنفاذ القوانني.

حكومات الواليات
الست واملقاطعتَني
مسؤولة عن املستشفيات،
والتعليم ،والشرطة،
وخدمات اإلسكان.
احمللية
مجالس احلكومة
ّ
مسؤولة عن أنظمة البناء،
وجمع النفايات ،واملوافقة
على التخطيط ،والطرقات
احمللية ،ومكافحة اآلفات.

احلكومة التنفيذية
تنفذ
الدوائر احلكومية ّ
التشريعات.

البرملان  /السلطة
التشريعية
يتولى التشريع رئيس الوزراء
(أو رئيس احلكومة أو الوزيران
الرئيسيان) ومجلس الوزراء.

القيام بأعمال جتارية في أستراليا

هناك أسباب عديدة جتعل أستراليا مكانا ً رائعا ً للقيام بأعمال جتارية .يتمتع األستراليون بأسلوب معيشة
الفعال الذي
املتعدد الثقافات ،والنظام القانوني
ممتاز نظرا ً لوفرة املوارد ،واملناخ املعتدل ،واجملتمع املتنوّع
ّ
ّ
يدعم التجارة بطريقة أخالقية .وتتمتع أستراليا باقتصاد ونظام مالي مستقرّين .كما أنها لم تواجه
انكماشا ً اقتصاديا ً خالل أكثر من  20سنة ،ودرجة اقتصادها هي  .AAAكذلك فإن مستويات الفساد في
أستراليا هي من أدنى املستويات ،مما يجعلها بيئة ج ّذابة وقوية للقيام بالتجارة جملموعة كبيرة من أنواع
ّ
التجارة في قطاعات عديدة.

تعاطي املصالح التجارية الصغيرة مع احلكومة

تتذكر أنك ستحتاج إلى التعاطي مع ك ٍ
ل من مستويات
بصفتك صاحب مصلحة جتارية ،من املهم أن
ّ
احلكومة للقيام بعملك بصورة قانونية وبنجاح.
بعض األسباب التي قد تتصل من أجلها باحلكومة هي :الضريبة ،والتسجيل ،والترخيص ،والتقيّد ،واملنَح،
تتذكر أن أكثر من مستوى حكومي واحد يكون مسؤوال ً في بعض األحيان
والتصاريح .من املهم أيضا ً أن
ّ
معي .إذا أردت ،مثالً ،أن تدير مقهى مرخصا ً له ،قد حتتاج إلى احلصول على موافقة
عن تنظيم مجال عمل
ّ
على التخطيط من احلكومة احمللية ورخصة لبيع املشروبات الروحية من .Liquor and Gaming NSW

للمزيد من املعلومات:

روابط

> احلكومة الفدرالية
برملان أستراليا
www.aph.gov.au

> حكومة الوالية

حكومة نيو ساوث ويلز
www.nsw.gov.au

احمللية
> احلكومة
ّ

مكتب احلكومة احمللية
()Office of Local Government
www.olg.nsw.gov.au

www.smallbusiness.nsw.gov.au

1300 795 534

ال يضمن أو يكفل مكتب مفوّض املصالح التجارية الصغيرة في نيو ساوث ويلز ( )Office of the NSW Small Business Commissionerوال حكومة نيو ساوث ويلز أن تكون املعلومات الواردة في نشرة احلقائق
معي .إن
هذه كاملة و/أو سارية املفعول حاليا ً و/أو موثوقة و/أو خالية من اخلطأ .ال يُقصد االعتماد على نشرة احلقائق هذه ويجب عدم االعتماد عليها كمصدر نهائي وكامل للمعلومات عن أي موضوع
ّ
محتوى نشرة احلقائق هذه عرضة للمراجعة املستمرة ،كما أن املعلومات عرضة للتغيير أو احلذف في أي وقت.

