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 السلطات الثالث – جنوب افريقيا

 السلطة التنفيذيةاوال: 

 اجزاء: 4تتكون السلطة التنفيذية في جنوب افريقيا من 

 رئيس الدولة-1

لة، صيانة الدستور وحماية امن الدو يتولى مهمةهو الرئيس االعلى للسلطة التنفيذية، و

ويتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة، ويتم انتخابه في الجلسة االولى للسلطة 

 التشريعية بعد االنتخابات.

 نائب الرئيس-2

يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الذي يمتلك حق عزله، على ان يكون فائزا 

 ريعية، ويمنحه رئيس الدولة صالحيات محددة.باالنتخابات أي عضو في السلطة التش

 مجلس الوزراء االتحادي-3

يقوم رئيس الدولة بتعيين مجلس الوزراء، اال أن الوزراء المطالبين بتنفيذ سياسات 

 الرئيس يكونون مراقبين من قبل السلطة التشريعية.

 الحاكم واعضاء المجالس التنفيذية في المقاطعات-4

جنوب افريقيا مجلس تنفيذي يترأسه حاكم ويكون هذا المجلس  يوجد في كل مقاطعة في

 خاضعا للسلطة التشريعية في المقاطعة.

 اما اهم المهام التي تقوم بها السلطة التنفيذية في جنوب افريقيا فهي:

 رسم وتنفيذ السياسات العامة-1

 اعداد مقترحات القوانين وتقديمها للسلطة التشريعية-2

 تنفيذ القانون-3

 التدخل لفض النزاعات بين المقاطعات في حال حصلت-4

 تولي مهمات االمن والدفاع-5



 ادارة الشؤون الخارجية-6

 السلطة التشريعيةثانيا : 

 تتكون السلطة التشريعية في جنوب افريقيا من:

وتمثل السلطة التشريعية  433و 353عدد اعضاءها بين  الجمعية الوطنية،-1

 ااالتحادية في جنوب افريقي

ويضم  اعضاء 13لكل مقاطعة  03عدد اعضاءه  المجلس الوطني للمقاطعات،-2

ممثلين عن المقاطعات في جنوب افريقيا في السلطة التشريعية لضمان وجود صوت 

 للمقاطعات عند اعداد القوانين.

 تتولى السلطة التشريعية في جنوب افريقيا مهام عدة منها:

 اقتراحها من قبل الحكومة.اصدار القوانين التي يتم -1

 مراقبة ومحاسبة الحكومة.-2

يحق للسلطة التشريعية حجب الثقة عن رئيس الدولة او مجلس الوزراء او -3

 كالهما اذا توفرت شروط ذلك.

 السلطة القضائيةثالثا: 

 تتكون في جنوب افريقيا من:

 حاكم العليا )الرئيسية(مال-1

 السلطة القضائية االعلى في جنوب افريقيا.محكمة االستئناف العليا، وهي -أ

 المحكمة الدستورية، التي تبت في النزاعات المتعلقة بتفسير مواد الدستور-ب

 حاكم الدنيا )الفرعية(مال-2

 المحاكم العليا في المقاطعات-أ

 محاكم الصلح-ب

 محاكم فض نزاعات الملكية-ج

 

 

ة يا ورئيس المحكمة الدستوريرئيس الجمهورية يعين رئيسي محكمة االستئناف العل

س ييعية، اما بقية القضاة فيعينهم رئبالتشاور مع لجان مختصة في السلطة التشر



الجمهورية منفردا، ويبقون حتى يصدر قرار من البرلمان بانهاء عملهم، وهنا خلل 

 بالفصل بين السلطات اذ توجد سطوة للسلطتين التنفيذية والتشريعية على القضائية.

 


