
كيف أتقدم لالنتخابات؟
لتكون مؤهاًل للتقدم لالنتخابات يجب:

أن تبلغ من العمر 18 عاماً على األقل وأن تكون مواطناً  	• 
أسترالياً  

أن تعيش في املنطقة التابعة للمجلس احمللي أو متتلك  	• 
عقاراً فيها  

•	أن تكون مسجاًل في الدائرة االنتخابية التابعة للمجلس احمللي
 •	أال تكون مستبعداً من التقدم للمنصب، على سبيل املثال، 

إذا كنت قد ارتكبت مخالفات معينة.  

وبعد ذلك يجب التقدم باقتراح ترشيحك من قبل: 

ما ال يقل عن فردين مؤهلني مسجلني بنفس احلي أو  	• 
املنطقة التي يتم ترشيحك عنها، أو  

موظف مسجل بحزب سياسي مسجل. 	•

هذا ويجب عليك استكمال بعض االستمارات والتقدم بها 
رسمياً قبل منتصف اليوم احملدد إلغالق باب الترشيحات مع 

 NSW Electoral سداد مبلغ مقدم كعربون. ميكن أن تقدم
Commission املزيد من املعلومات حول الوسيلة الصحيحة 

للترشيح )انظر أرقام االتصال على الصفحة اآلخرى من هذا 
املنشور(.

يجب عليك التخطيط حلملتك وتنظيمها في أقرب وقت ممكن. 
وقد ترغب في استخدام امللصقات والنشرات والدعاية املباشرة 
وجهاً لوجه في املنازل، ووسائل اإلعالم واإلعالن. وهناك قواعد 
صارمة على املعلومات املسموح للمرشحني وأنصارهم بنشرها 
 NSW Electoral أو توزيعها، والتي ميكنك احلصول عليها من

.Commission

كما يجب عليك أيضاً تقدمي معلومات حول التبرعات املالية 
السياسية التي قد حتصل عليها للمساعدة في إدارة حملتك 

 NSW Election Funding Authority االنتخابية إلى 
)انظر أرقام االتصال في الصفحة األخرى(.

 أين ميكنين احلصول على 
معلومات إضافية؟

ميكنك احلصول على املزيد من املعلومات التفصيلية في 
Becoming a Councillor على املواقع اإللكترونية لدليل 
احلكومة احمللية DLG وجمعية احلكومة احمللية لوالية نيو 

ساوث ويلز وجمعية مقاطعات نيو ساوث ويلز LGSA )انظر أدناه(.
Your local council جملسك احمللي

 DLG على موقع NSW Local Government Directory انظر
)انظر أدناه(.

Division of Local Government
Department of Premier and Cabinet (DLG)

dlg@dlg.nsw.gov.au :البريد اإللكتروني
www.dlg.nsw.gov.au :املوقع اإللكتروني

الهاتف: 4100 4428 (02)
Local Government Remuneration Tribunal
أنظر Local Government Remuneration Tribunal على 

DLG موقع
 Local Government Association of NSW and

Shires Association of NSW (LGSA)
lgsa@lgsa.org.au :البريد اإللكتروني
www.lgsa.org.au :املوقع اإللكتروني

الهاتف: 4000 9242 (02)

New South Wales Electoral Commission
enquiries@elections.nsw.gov.au :البريد اإللكتروني

www.elections.nsw.gov.au :املوقع اإللكتروني
الهاتف:5999 9290 (02) 

 New South Wales Election Funding
Authority

enquiries@efa.nsw.gov.au :البريد اإللكتروني
www.efa.nsw.gov.au :املوقع اإللكتروني

الهاتف: 011 022 1300 (02)
 Australian Local Government Women’s

Association NSW Branch
algwasecretariat@gmail.com :البريد إلكتروني

www.algwa.org.au :موقع إلكتروني
الهاتف:350 699 0418 

تتنوع مجتمعاتنا احمللية إال أن املرأة والسكان األصليني 
)األبوريجينالز( وسكان جزيرة مضيق توريز واألفراد من اخللفيات 
الثقافية واللغوية املتنوعة وذوي االحتياجات اخلاصة والشباب-

جميع هؤالء ممثلون متثياًل ناقصاً في املجالس احمللية. 

 إن املجالس احمللية الناجحة هي التي تعكس 
تنوع مجتمعاتها.

ملا ال تتقدم النتخابات احلكومة احمللية؟

BE A COUNCILLOR.
قف إلى جانب مجتمعك.

كن عضواً باملجلس احمللي
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ملاذا جيب أن أصبح عضوًا يف اجمللس احمللي؟

متنحك عضوية املجلس احمللي فرصة ممتعة ألن تصنع فرقاً 
في مجتمعك احمللي. إذا كنت مهتًما مبا يحدث في مجتمعك، 
وترغب في حتسني املتنزه احمللي أو جعل الطرق أكثر أمناً أو 

دعم األعمال التجارية احمللية، فأنت تصلح ألن تكون عضواً في 
املجلس احمللي.

إن عضوية املجلس احمللي هي وسيلة لتحقيق تلك األمور 
وجلعل منطقتك مكاناً أفضل للعيش. 

إن أعضاء املجلس احمللي هم األقرب إلى من ميثلونهم من 
أبناء الشعب من أي مستوى آخر من مستويات احلكومة.

وكونك عضواً في املجلس احمللي مينحك فرصة متثيل آراء 
مجتمعك في القرارات الهامة التي تؤثر في حياة الناس اليومية.

كما أنها فرصة لك لتنمية مهارات جديدة والعمل مع طيف 
متنوع من األشخاص.

ما الذي تقدمه اجملالس احمللية؟

تقدم املجالس احمللية خدمات يعتمد عليها األفراد واألعمال 
التجارية في املجتمع على مدار 365 يوماً في العام.

حيث توفر البنية األساسية التي يحتاجها األفراد لالنتقال 
إلى املدرسة والعمل. كما تعمل على حماية البيئة وتوفير 

املتنزهات ليلعب األطفال بها.

وهي تعمل مع املواطنني واألعمال التجارية احمللية للتعرف 
على كل ما يهمم والعمل على حتقيقه.

كما تتأكد املجالس احمللية من منو وازدهار قرانا وبلداتنا 
ومدننا اآلن وفي املستقبل.

ما الذي يقوم به أعضاء اجمللس احمللي؟

يتعرف أعضاء املجلس احمللي على ما يحتاجه السكان 
احملليون ثم يقومون بنقل وجهات نظرهم. 

ويشترك عضو املجلس مع أعضاء املجلس اآلخرين في 
صنع القرارات حول ما يقوم به املجلس من أجل تلبية 

تلك االحتياجات وكيفية إنفاق األموال لتحقيق أفضل إفادة 
للمجتمع ككل. كما يتأكدون من األداء اجليد للمجلس، وإنفاق 

أموال دافعي الضرائب بكفاءة.

وال يتدخل أعضاء املجلس في اإلدارة اليومية للمجلس )فهذا 
دور املدير العام(.

هل أصلح أنا، أو شخص آخر أعرفه، هلذا الدور؟

إن التمتع باألخالق والشفافية واألمانة هي اخلصائص الرئيسية 
ألعضاء املجلس احمللي الناجحني. كما حتتاج إضافة لذلك إلى 

ما يلي: 

أن تكون حريصاً على التعلم 	•
مهارات االتصال، مبا في ذلك القدرة على التحدث إلى  	• 

املواطنني في مجتمعك وأخذ وجهات النظر املختلفة في    
االعتبار عند اتخاذ القرارات  

إدارة الوقت واملهارات التنظيمية 	•
مهارات حل املشكالت 	•

مهارات العمل اجلماعي. 	•

هذا وحتتاج ألن تكون قادراً على تخصيص الوقت لقراءة أوراق 
عمل املجلس احمللي، وحضور االجتماعات، ومتثيل املجلس 
احمللي في بعض املناسبات والفعاليات. ويختلف الوقت الذي 

حتتاجه لكل ذلك اعتماداً على املجلس احمللي والعمل 
املطلوب، ولكنه قد يصل إلى 15-10 ساعة في األسبوع.

وقد ترغب في حضور أحد اجتماعات املجلس احمللي، أو 
التحدث إلى أعضاء املجلس احمللي احلاليني أو السابقني أو 
أعضاء مجتمعك حول القضايا احمللية لتتعرف على ما يقوم به 

أعضاء املجلس احمللي. 

كما أنه من املهم أيضاً التحدث إلى أسرتك وأصدقائك حول ما 
إذا كان بإمكانك أن تصبح عضواً باملجلس احمللي وتنسيق ذلك 

واقعياً مع أعمالك األخرى وأولوياتك الشخصية.

ما هو الدعم الذي سأحصل عليه؟

مبجرد انتخابك، ستحصل على تدريب في املجلس احمللي 
وغيره من وسائل الدعم ملساعدتك على فهم هذا الدور والنجاح 

فيه. كما تدير حكومة نيو ساوث ويلز أيضاً جلسات ملساعدة 
أعضاء املجلس احمللي املنتخبني اجلدد.

هذا وتتحمل املجالس بعض التكاليف وتوفر الوسائل األخرى 
ملساعدة أعضاء املجلس احمللي على القيام بدورهم. وميكن 

أن تشمل تلك التكاليف التدريب وحضور املؤمترات والسفر 
والهاتف ورعاية املعالني مثل األطفال. كما تشمل الوسائل 
األخرى أجهزة الكمبيوتر وغيرها من التجهيزات املكتبية 

الستخدامها في أعمال املجلس احمللي. وقد تتوفر تسهيالت 
أخرى ملساعدة أعضاء املجلس احمللي الذين يعانون من 

اإلعاقة أو غيرها من االحتياجات اخلاصة.

وتقديراً ملا يقدمه أعضاء املجلس احمللي ملجتمعاتهم، 
يحصلون على أتعاب سنوية مقدمة من املجلس احمللي تسدد 
 Local Government Remuneration Tribunal شهرياً من

)انظر أرقام االتصال على اجلانب اآلخر(. ويتم احتساب املكافأة 
كدخل ألغراض الضرائب.

http://www.dlg.nsw.gov.au/dlg/dlghome/dlg_CommissionTribunalIndex.asp?areaindex=RT&index=12&mi=4&ml=2

