
بنمو قوي  بشكل مرتبطًا الخارجیة  العالقات  لصالحیات الفدرالي التوزیع یعتبر
العالقات صالحیات غالبیة أن ذلك عن ونجم المتحدة. المملكة عن استقالل أسترالیا
ھذا یتناول ما  قلیًال الدستور أن من  بالرغم الكومنولث  إلى أحیلت قد الخارجیة
تشریع في الكومنولث لصالحیة العلیا المحكمة قدمتھ الذي الواسع الموضوع. التفسیر
في المعاھدات تنفیذ الصالحیة في ھذه استخدام یمكن أنھ یعني الخارجیة" "الشؤون
إصالحات عدة إلى األمر ھذا أدى للوالیات. القضائیة السلطة ضمن قد تكون مواضیع

مع الوالیات. والتشاور والمسائلة الشفافیة زیادة أجل من سن المعاھدات لعملیة

أو دولیة شخصیة یمتلك األسترالي الكومنولث أو األسترالیة المستعمرات تكن لم
العشرین. القرن من األولى خالل العقود الخارجیة یتعلق بالشؤون فیما صالحیات ھامة
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تومي١٤ آن

لم المتحدة. للمملكة األساسیة االھتمامات من أسترالیا في الخارجیة السیاسة وكانت
بإمكانھا كان أنھ إال نفسھا بالنیابة عن معاھدات تدخل في أن باستطاعة أسترالیا یكن
تدخل وأن الحكومة البریطانیة، التي تفاوضت علیھا بالمعاھدات التجاریة "االلتزام"
التي األسترالیة للقوانین بالنسبة أما والتلغرافیة. البریدیة الخدمات حول فنیة اتفاقیات في

األساس. على ھذا الرفض تواجھ فكانت البریطانیة التزامات االتفاقات تنتھك كانت

جزءًا لكونھا أسترالیا األولى العالمیة الحرب في الحرب بریطانیا إعالن شمل
في أسترالیا قدمتھا التي الكبیرة  المساھمة وبسبب أنھ  إال اإلمبراطوریة. من
أدى إلى بروز اإلمبریالي الذي الحرب مؤتمر في المشاركة إلى دعیت فقد الحرب
شاركت [البریطانیة]. اإلمبراطوریة الدستوریة داخل العالقة في مستقبلیة تعدیالت
بتوقیع أسترالیا وزراء رئیس وقام الحقًا، عقد الذي السالم مؤتمر في أسترالیا
وقع الذي البریطاني توقیع الممثل تحت كان أن توقیعھ من بالرغم فیرساي معاھدة
ولكن األمم عصبة في أسترالیا عضوًا أصبحت ثم اإلمبراطوریة ككل. عن بالنیابة

مستقلة. تكون أمة أن من بدًال بالحكم الذاتي تتمتع كمقاطعة

الھیمنة عن تدریجیًا البریطانیون تنازل الالحقة اإلمبریالیة المؤتمرات وفي
دبلوماسیین ممثلین تعیین وعن المعاھدات وعن للمقاطعات الخارجیة الشؤون على
السلطات ھذه ممارسة في مترددة أسترالیا كانت وقد الخارجیة. بالسیاسة والقیام
حمایة على یعتمد أمنھا أن أسترالیا اعتقدت أفریقیا. وجنوب لكندا خالفًا الجدیدة،
أجنبیة سیاسة على المحافظة أجل من سعت وبالتالي البریطانیة اإلمبراطوریة
ثانیة في الحرب الحرب بریطانیا أعلنت وعندما ككل. اإلمبراطوریة مع مشتركة
مشاركة بالده أن أسترالیا، وزراء رئیس منزیس، روبرت افترض الثانیة العالمیة
في إال مرة ألول إعالن الحرب سلطة تستخدم لم أسترالیا ولكن الحرب أیضًا. في
الدبلوماسیین ممثلیھا بتعیین الحرب تلك خالل أیضًا أسترالیا وبدأت .١٩٤١ عام

المتحدة لحمایتھا. الوالیات مثل األخرى البلدان مع التحالفات على واالعتماد

تغییرات بدون سیادة ذات مستقلة أمة إلى مستعمرة من التحول ھذا حدث
في تغییرات ھذا التحول من خالل للكومنولث أو دساتیر الدولة. إنما حدث رسمیة
المتحدة المملكة قبل من ألسترالیا الجدید  بالوضع  واالعتراف السائدة األعراف
إلى تعود كانت جمیعًا  فإنھا الخارجیة للصالحیات  بالنسبة  أما األخرى. والدول

الوالیات. من بدًال الكومنولث حكومة

في ال حصریة، متزامنة، الكومنولث برلمان الكومنولث صالحیة دستور یمنح
الدخول صالحیة مع التعامل ویتم الخارجیة." "بالشؤون یتعلق فیما التشریعات سن
أن للوالیات للكومنولث، وال یحق العامة التنفیذیة الصالحیة من كجزء معاھدات في

الخارجیة. الشؤون في أساسي بشكل معاھدات أو االنخراط في تدخل



١٥ أسترالیا

المعاھدات. إن في تنفیذ فكانت الحكومیة المستویات الرئیسیة بین أما المعركة
لتنفیذ التشریعیة  السلطة الكومنولث برلمان تعطي الخارجیة الشؤون صالحیات 
قضایا لتشمل الثانیة العالمیة الحرب بعد المعاھدات نطاق اتساع أن إال المعاھدات.
تساؤل بروز إلى أدى والبیئة، اإلنسان حقوق مثل الوالیات كانت تقلیدیًا تحت ھیمنة
تتناول القضایا المعاھدات تنفیذ تدعم التي الخارجیة الشؤون صالحیات كانت إذا فیما
عام البیئیة في استخدام المعاھدة حول قرار وفي القضایا الخارجیة. من بدًال المحلیة
أنھ العلیا  المحكمة قررت سد، بناء من تزمانیا حكومة یمنع تشریع ١٩٨٣ لدعم
بغض حسنة بنیة المعاھدات لتنفیذ تشریعات یسن أن الكومنولث برلمان باستطاعة
الكومنولث، باستطاعة أنھ األمر كان یعني ھذا المعاھدات. تلك موضوع عن النظر
والتشریع التشریعیة السلطة في دورًا یلعب أن المعاھدات، على المصادقة خالل من

للوالیات. الھیمنة التقلیدیة من ضمن أصًال ھي مسائل في

سبب حول كبیر اھتمام إلى التطور ھذا أدى
مشاورات إلى والدعوة المعاھدات في الدخول وكیفیة
المعاھدات. كما على التصدیق قبل الوالیات مع أكثر
الشفافیة انعدام حول قلقھ عن أعرب الجمھور أن
ھناك مشاركة یكن "والعیب الدیمقراطي" حیث أنھ لم
المعاھدات كانت المعاھدات. صنع عملیة في برلمانیة
برلمان في كبیرة بكمیات األعمال جدول على تدرج
معظم في مصادقتھا، بعد أشھر ستة كل الكومنولث
العام وفي لنقاشھا. وقتًا ھناك یكن ولم األحیان،
تحقیق بإجراء الشیوخ مجلس من لجنة قامت ١٩٩٥
بإجراء وأوصت  المعاھدات  صنع عملیة  في  كامل

اإلصالحات اشتملت عام ١٩٩٦. التوصیات معظم تم تبني وقد كبیرة، إصالحات
"تحلیل ونشر علیھا التصدیق قبل الكومنولث برلمان في المعاھدات جدولة على
ومبرر المحتمل تأثیرھا حول معلومات وتقدیم  معاھدة لكل الوطنیة" للمصالح
المعاھدات حول دائمة مشتركة برلمانیة لجنة وإنشاء المعاھدة، ھذه في الدخول
مجلس وإنشاء  علیھا، المصادقة قبل بشأنھا تقاریر وتقدیم المعاھدات لتفحص 
معاھدات لدراسة والوالیات الكومنولث حكومة رؤساء من الذي یتكون المعاھدات
خالل من الوالیات مع وتطویر التشاور خاص، اھتمام الوالیات بشكل معینة تثیر

والوالیات. الكومنولث من مسئولین من تتكون والتي للمعاھدات" الدائمة "اللجنة

من الوالیات سعت مجلس الشیوخ، للجنة تسلیمھ الذي تم المشترك في التقریر
مجلسي كل من من طالبوا كما أنھم لمجلس المعاھدات. وتأسیس تشاور أكبر أجل
أنھ عندما یعني وھذا المعاھدات. رفض صالحیة لھ أن یكون الكومنولث برلمان

كان األمر ھذا 
باستطاعة أنھ یعني
من الكومنولث،
على المصادقة  خالل 
یلعب أن المعاھدات،
السلطة في دورًا
والتشریع التشریعیة 
أصًال ھي مسائل  في
الھیمنة ضمن من

التقلیدیة للوالیات.



تومي١٦ آن

إقناع یمكن فإنھ الوالیة لمصالح مالئمة غیر ما معاھدة على المصادقة تكون 
الكومنولث یتبنى لم الواقع أنھ في علیھا. إال المصادقة بأن یرفض الشیوخ مجلس
الكومنولث حكومة سیطرة تحت المعاھدات  على المصادقة  وظلت االقتراح ھذا

التنفیذیة.

عام إصالحات عن نسبیًا كانت راضیة الوالیات أن إال النكسة من ھذه بالرغم
حجم إن وقوتھا. فعالیتھا مدى للمعاھدات المشتركة الدائمة اللجنة وأثبتت .١٩٩٦
بشكل تحسن قد الوالیات مع التشاور وحجم المقترحة المعلومات عن المعاھدات
یجتمع لم أنھ حیث فاشلة؛ محاولة بالمقابل، المعاھدات، مجلس یعتبر ولكن كبیر.
مناسبات عدة في انعقاده الوالیات من العدید طلب مرة واحدة، وبالرغم من سوى
أنھا من الوالیات كما اشتكت لالجتماع. تدعوه أن رفضت الكومنولث إال أن حكومة
حتى المعاھدات مفاوضات حول مبكرة مرحلة في كافیة معلومات على تحصل ال
قبل المعاھدات بنتائج كاف اھتمام یوجد ال وأنھ كبیرة، بصورة المشاركة من تتمكن

علیھا. المصادقة


