
جعل 
مجلس النواب االسكتلندي

يعمل من أجلكم

هنالك العديد من الطرق إليصال آرائكم حول 
مواضيع تهمكم بشكل كبير. سوف تساعدكم 
هذه النشرة على معرفة المزيد عن مجلس 
النواب االسكتلندي وعن كيفية المشاركة. 

العربية

Arabic



1 يوليو/تموز
االفتتاح الرسمي 
لمجلس النواب 

االسكتلندي

28 سبتمبر/أيلول
تمرير قانون أول عضو: تعديل قانون 

)اسكتلندا( لصيد األسماك البحرية )المحار(

4 أكتوبر/تشرين األول
تمرير قانون أول لجنة: قانون الحماية من 

إساءة المعاملة )اسكتلندا(

28-30 مايو/أيار 
اجتمع مجلس النواب 
االسكتلندي في أبردين

1 مايو/أيار
االنتخابات الثانية لمجلس النواب 

االسكتلندي: تم انتخاب مزيد من أعضاء 
مجلس النواب االسكتلندي من أحزاب 

صغيرة وكذلك كأعضاء مستقلين في مجلس 
النواب االسكتلندي.

23 إبريل/نيسان
مؤتمر األعمال في مجلس النواب األول

24-26 أغسطس/آب
مهرجان السياسة األول

لماذا المشاركة؟

يقوم مجلس النواب االسكتلندي بسن القوانين واتخاذ القرارات التي 
تؤثر على العديد من مظاهر حياتكم. إن الشؤون التي يتناولها مجلس 

النواب االسكتلندي تعرف بالقضايا المؤولة. 

وتتضمن األمور التالية:

  • الزراعة والغابات وصيد السمك
  • التعليم والتدريب

  • البيئة
  • الصحة والخدمات االجتماعية

  • اإلسكان
  • القانون والنظام

  • الحكومة المحلية
  • الرياضة والفنون

  • السياحة والتنمية االقتصادية
  • النقل

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

جدول أعمال مجلس النواب االسكتلندي بين عامي 1999 و 2011
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1999

1 يوليو/تموز
الذكرى السنوية العاشرة 

لالفتتاح الرسمي لمجلس النواب 
االسكتلندي

بحلول أكتوبر/تشرين األول
زار 1.5 مليون شخص مبنى مجلس 
النواب االسكتلندي الجديد في هوليرود

2011 2010 2009 2008 2007 2006

3 أكتوبر/تشرين األول
تم تقديم 1000 

عريضة عامة

3 مايو/أيار
االنتخابات الثالثة لمجلس النواب 

االسكتلندي: تم تشكيل أول حكومة أقلية

15 ديسمبر/كانون األول
تم التصديق على أول مشروع متعلق 
بالطاقة الهجينة: مشروع قانون معبر 

فورث

5 مايو/أيار
االنتخابات الرابعة لمجلس النواب 
االسكتلندي: تم تشكيل أول حكومة 

أكثرية من حزب واحد

ويتناول مجلس نواب المملكة المتحدة في لندن بعض القضايا التي 
تؤثر على اسكتلندا. وتعرف هذه القضايا باسم القضايا المحفوظة 
وتتضمن الدفاع وقانون العمالة وعلم الوراثة والهجرة والجنسية 

والشؤون الدولية والمعاشات التقاعدية والكفالة االجتماعية. بالرغم 
أن مجلس نواب المملكة المتحدة هو فقط من يمرر القوانين بشأن 

القضايا المحفوظة، ولكن يمكن لمجلس النواب االسكتلندي مناقشتها 
لزيادة مستوى اإلحاطة بالقضايا.
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من السهل اكتشاف المزيد عن مجلس النواب 
االسكتلندي. يمكنكم الحضور وزيارة المعرض 

وأخذ جولة إرشادية أواالشتراك في مسابقة 
األطفال.

ولمساعدة مجلس النواب االسكتلندي على العمل من أجلكم بفاعلية 
أكثر، فإن أعضاء مجلس النواب االسكتلندي )MSP( بحاجة 

لمعرفة رأيكم في القضايا التي تؤثر عليكم.



 حقائق رئيسية: 
مجلس النواب والحكومة

يعد مجلس النواب االسكتلندي والحكومة االسكتلندية منظمتين 
منفصلتين وتقومان بأدوار مختلفة. 

  مجلس النواب االسكتلندي
  • يتألف من 129 عضو ينتخبهم الشعب االسكتلندي

  • هو الهيئة التي تسن القوانين في اسكتلندا للقضايا المؤولة
   • يمتلك السلطة لرفع أو خفض الضرائب المفروضة على الدخل

    في حدود 3 في المائة من الجنيه
  • يمكنه إجراء تحقيقات ومناقشة قضايا هامة

  • محاسبة الحكومة االسكتلندية

كل فرد في اسكتلندا يمثله 8 أعضاء في مجلس النواب 
 االسكتلندي: عضو للدائرة االنتخابية التي يعيش فيها و

 7 للمنطقة األكبر. ويمكنك استخدام خدمة البحث الخاصة 
بالرمز البريدي على الموقع اإللكتروني التالي لمعرفة من 

يمثلك:
www.scottish.parliament.uk

ويمكنك االتصال بأي عضو من 8 أعضاء مجلس النواب 
االسكتلندي الممثلين لك.

  الحكومة االسكتلندية
  • يمكن لمجلس النواب االسكتلندي محاسبتها

   • تتألف من رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء، وهم 
     عادة أعضاء مجلس النواب االسكتلندي من الحزب )أو األحزاب

    المتحالفة( الفائز بأكبر عدد من المقاعد في االنتخابات
   • تطوير وتطبيق سياسة القضايا المؤولة وتقديم غالبية مشاريع 

    القوانين التي درست من قبل مجلس النواب االسكتلندي
   • مراقبة العديد من الهيئات العامة والبت في النفقات العامة 

    المتعلقة بالقضايا المؤولة في اسكتلندا

مجلس النواب االسكتلندي
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أعضاء مجلس النواب االسكتلندي في قاعة النقاش
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حقائق رئيسية:
اإلنتخابات وأعضاء مجلس النواب 

االسكتلندي

يخضع مجلس النواب االسكتلندي لمحاسبة الشعب االسكتلندي 
من خالل االنتخابات. وعادة ما تحدث انتخابات مجالس النواب 

االسكتلندي كل 4 أعوام.

وتستخدم انتخابات مجلس النواب االسكتلندي نموذج التمثيل النسبي، 
بمعنى أن نصيب كل حزب من المقاعد عقب االنتخابات يعكس 

بصورة عامة مستوى الدعم الذي يحظى به بين الناخبين.

توجد 73 دائرة انتخابية ألعضاء مجلس النواب االسكتلندي و56  
مجلس نواب اسكتلندي إقليمي.

يوجد حاليًا خمسة أحزاب سياسية ممثلة في مجلس النواب 
االسكتلندي، كما يوجد عضو واحد مستقل.

توضح الخريطة 73 دائرة 
انتخابية و 8 أقاليم اسكتلندية

المرتفعات والجزر

شمال شرق اسكتلندا
وسط اسكتلندا وفايف

غرب اسكتلندا

األقاليم

جالسجو

لوثيان
اسكتلندا الوسطى

جنوب اسكتلندا



10 طرق الكتشاف المزيد

1. تفضلوا بزيارة مبنى مجلس النواب االسكتلندي
يمكنكم استكشاف معرض عن تاريخ وأعمال مجلس النواب، كما 

يمكنكم زيارة المعرض العام لقاعة النقاش )إذا كانت متوفرة( 
وتتوفر منشآت أخرى تشتمل على مقهى ومحالت وحضانة عامة 

مجانية. 

2. أحصلوا على تذاكر مجانية لحضور أعمال مجلس النواب
تتوفر التذاكر لمشاهدة المناقشات وجلسات استجواب الوزراء في 
قاعة النقاش، كما يمكنكم الحصول على تذاكر لحضور اجتماعات 

اللجان. 

3. مشاهدة النقاش عبر اإلنترنت
يمكنكم تحميل سلسة من الفيديو الرقمي أو مشاهدة البث المباشرة 

لألعمال الجارية بقاعة النقاش أو للجنة على تلفزيون هوليرود على 
 www.holyrood.tv :الموقع اإللكتروني التالي

4. دعوة أعضاء مجلس النواب االسكتلندي الممثلين لكم لزيارة 
مجتمعكم المحلي

 يمكنكم دعوة أعضاء مجلس النواب االسكتلندي الممثلين لكم 
للتحدث إلى أعضاء مجتمعكم حول كيفية تمثيلكم في مجلس النواب 

وما يمكنهم القيام به من أجلكم. 

5. االنضمام لجولة إرشادية في هوليرود
انضموا إلى جولة الكتشاف مبنى هوليود وكيف يعمل مجلس 

النواب. عادًة ما تتضمن الجوالت طابق قاعة النقاش وغرفة اللجان 
باإلضافة إلى ردهة مجلس النواب والتي تسمى ردهة الحديقة، كما 

يمكنكم القيام بجولة لمشاهدة المجموعة الفنية لمجلس النواب. 

تتوفر كتيبات المعلومات بلغات وتنسيقات مختلفة. ويمكن 
الوصول لمجلس النواب بسهولة تامة والعاملون فيه 

جاهزون للرد على استفساراتكم. 
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زوار في قاعة مجلس 
النواب االسكتلندي 

الرئيسية
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6. حضور إحدى جلسات مجلس النواب االسكتلندي
تجري جلسات مشاركة وورش عمل كجزء من مهرجان السياسة، 

باإلضافة إلي األيام المفتوحة وجلسات تجرى على مدار العام تشرح 
عمل مجلس النواب االسكتلندي وكيفية المشاركة.

 7. اكتشفوا الموقع اإللكتروني لمجلس النواب االسكتلندي
 )www.scottish.parliament.uk( لمعرفة:

  • األحداث الجارية في مجلس النواب
  • كيف يعمل مجلس النواب

  • أعضاء مجلس النواب االسكتلندي
  • زيارة مجلس النواب والتفاعل معه

  • أعمال مجلس النواب

8. الذهاب إلى مكتبتكم المحلية
 توفر المكتبات المحلية مرافق الستخدام اإلنترنت، حيث يكون 

بمقدوركم الدخول إلى الموقع اإللكتروني لمجلس النواب االسكتلندي 
أو إرسال بريد إلكتروني إلى أعضاء مجلس النواب االسكتلندي 
الممثلين لك. وبعض المكتبات قد تحتوي على نسخ من مستندات 

مجلس النواب االسكتلندي.

9. يمكنكم إرسال رسالة هاتفية أو إجراء مكالمة هاتفية أو إرسال 
بريد إلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات

 يمكنكم إرسال الرمز البريدي الخاص بكم في رسالة هاتفية إلى 
الرقم 888 209 07786 لكي تحصلوا على قائمة بأعضاء مجلس 

النواب االسكتلندي الممثلين لكم أو طلب حزمة من المعلومات 
أو السؤال عن عمل مجلس النواب االسكتلندي. إذا كان لديكم أي 

استفسار فيمكنكم أيضًا إرسال بريد اإللكتروني أو رسالة كتابية أو 
االتصال هاتفيًا بقسم المعلومات العامة.

10. المشاركة في برنامجنا التعليمي
يمكن للمجموعات المدرسية الحجز مسبقًا لجلسة تفاعلية في المركز 

التعليمي. ويتضمن ذلك فرصة استكشاف المبنى واالجتماع مع 
أعضاء مجلس النواب االسكتلندي، في حالة تواجدهم. وبداًل من 

ذلك، يمكنكم دعوة فريق العمل التعليمي الخارجي للمجيء وتقديم 
جلسة نشاط في مدرستكم – بغض النظر عن مكان تواجدكم في 

اسكتلندا!

زوار في جولة بمجلس النواب االسكتلندي

تالميذ في المركز التعليمي
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10 طرق للمشاركة

1. قم بالتصويت في انتخابات مجلس النواب االسكتلندي
يعد التصويت جزًءا أساسيًا من العملية الديمقراطية. وحتى يتسنى 

لك التصويت يجب أن تكون من مواطني المملكة المتحدة أو 
الكومنولث أو اإلتحاد األوروبي وأن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر 

ويجب أن تقوم بتسجيل اسمك في سجل الناخبين.

2. الكتابة إلى أحد أعضاء مجلس النواب االسكتلندي الممثلين لكم 
أو إرسال بريد اإللكتروني له أو محادثته هاتفًيا عن أي قضية

 يمكنكم إثارة قضية تهمكم مع أحد أعضاء مجلس النواب 
االسكتلندي الممثلين لكم. ولمعرفة أعضاء مجلس النواب االسكتلندي 

الممثلين لكم، اتصلوا بقسم المعلومات العامة أو راجعوا الموقع 
اإللكتروني لمجلس النواب.

3. التحدث مع أعضاء مجلس النواب االسكتلندي في االجتماعات 
المحلية

يمكنكم مقابلة أعضاء مجلس النواب وجهًا لوجه ومناقشة اهتماماتكم 
في االجتماعات المحلية. وتعقد اجتماعات النقاش بانتظام في مكاتب 
الدوائر االنتخابية أو في األماكن المناسبة مثل المراكز االجتماعية. 

لمزيد من المعلومات قوموا باالتصال بأعضاء مجلس النواب 
االسكتلندي الممثلين لكم.

4. تلبية استدعاء اللجنة للشهادة
تهدف اللجان إلى مشاركة أكبر عدد من األشخاص قدر اإلمكان في 

العملية الديمقراطية. وبتلبية استدعاء اللجنة للشهادة قد تؤثر على 
تشريع الحكومة االسكتلندية أو سياساتها. ويمكنكم مراسلة لجنة ما 
للرد على استدعاء للشهادة حول تحقيق ما أو على مشروع قانون. 

5. حضور جلسات اللجان
تعقد جلسات اللجان في كافة أنحاء اسكتلندا لمناقشة القضايا مع 
الشعب. ويمكنكم القراءة عن الزيارات المخطط لها على الموقع 

اإللكتروني لمجلس النواب أو في الجريدة المحلية.

6. االنضمام إلى مجموعات مشتركة بين األحزاب
إن االنضمام إلى مجموعات األحزاب سيتيح لكم االجتماع مع 

أعضاء مجلس النواب االسكتلندي وأفراد ومنظمات أخرى 
يشتركون في نفس االهتمام أو المصالح.

عضو في مجلس النواب االسكتلندي يتحدث إلى مواطنين محليين
8
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10. الترشح لالنتخابات
يمكنك الترشح لالنتخابات كأحد أعضاء مجلس النواب االسكتلندي 

إذا كان عمرك يزيد عن 18 عامًا وكنت أحد مواطني المملكة 
المتحدة أو الكومنولث أو جمهورية أيرلندا أو االتحاد األوروبي 

وتسكن في المملكة المتحدة. ويمكن لعضو مجلس النواب االسكتلندي 
تمثيل حزب بعينه أو أن يكون مستقاًل. لالطالع على مزيد من 

المعلومات قم بزيارة الموقع التالي: 
www.electoralcommission.org.uk
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7. تقديم عريضة عامة
يمكنكم تقديم عريضة عامة لمطالبة مجلس النواب بالنظر في قضية 

تهم أو تقلق الشأن العام أو لتعديل قوانين موجودة أو لتقديم قوانين 
جديدة. ويمكنك إثارة العريضة عبر اإلنترنت من خالل نظام 

العرائض اإللكترونية لجذب نطاق أوسع من المشاهدين.

8. أضف اسمك لدعم عريضة عامة عبر اإلنترنت
يمكنكم الوصول للعريضة اإللكترونية على صفحة الويب إلضافة 

اسمكم إلى العريضة اإللكترونية التي تهمكم والمشاركة في المناقشة 
 عبر اإلنترنت على:

 http://epetitions.scottish.parliament.uk

9. تقدم - وبدعم من أعضاء مجلس النواب االسكتلندي - للحصول 
على المعلومات المتاحة أو الجلسات الجارية ألي قضية

 توفر الجلسات والمعلومات المتاحة الفرص لزيادة الوعي بالقضايا. 
ويمكنكم اكتشاف المزيد باالتصال بأحد أعضاء مجلس النواب 
االسكتلندي الممثلين لكم أو فريق الجلسات والمعارض على   

.0131 348 6933

إن المشاركة بمنتدى المناقشة الخاص بالعريضة 
االلكترونية عبر االنترنت هي طريقة جيدة لعرض 

آرائكم علنا ومناقشة أي قضية تشغل الرأي العام مع 
أناس آخرين. وهي طريقة جيدة لمحاولة التفكير في 

أي قضية والتأثير عليها.

تم تسليم العريضة رقم 1000
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شرح بعض الكلمات

مشروع قانون: هو مجموعة من االقتراحات التي قد تصبح قانونًا، 
إذا قام مجلس النواب االسكتلندي بإقرارها.

مرشح: هو شخص يتقدم لالنتخابات إما كعضو في حزب سياسي 
أوكفرد مستقل.

اللجنة: هي مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس النواب االسكتلندي 
تنظر بالتفصيل في قضايا محددة. يتم اختيارأعضاء مجلس النواب 

االسكتلندي على أساس يعكس التوازن بين األحزاب السياسية 
المختلفة وأعضاء مجلس النواب االسكتلندي المستقلين في مجلس 

النواب. 

الدائرة االنتخابية: تنقسم اسكتلندا إلى 73 منطقة محلية مخصصة 
لالنتخابات، وتعرف كل منطقة بالدائرة االنتخابية. وتنتخب كل 

دائرة انتخابية عضو واحد في مجلس النواب االسكتلندي ويعرف 
بعضو الدائرة االنتخابية في مجلس النواب االسكتلندي.

مجموعة مشتركة بين األحزاب: هي مجموعة تتألف من أعضاء 
مجلس النواب االسكتلندي من أحزاب مختلفة وأعضاء مجلس 

النواب االسكتلندي مستقلين وأفراد ومنظمات من خارج مجلس 
النواب. ويتشاركون في االهتمام بموضوع أو قضية ما.

النقاش: عبارة عن مناقشة تحدث بين أعضاء مجلس النواب 
االسكتلندي والتي ستؤدي غالبًا إلى التصويت. وتعقد المناقشات 

عادًة في غرفة النقاش.

هوليرود: غالبًا ما يشار للبرلمان االسكتلندي بهوليرود، نظرًا ألنها 
منطقة تقع في أدنبرة. وقد تم افتتاح مبنى مجلس النواب االسكتلندي 

في هوليرود رسميًا في 9 أكتوبر/تشرين األول 2004.

عضو مجلس النواب االسكتلندي: إن أعضاء مجلس النواب 
االسكتلندي هم أفراد تم انتخابهم لخدمة الشعب االسكتلندي ولتمثيله 

في مجلس النواب االسكتلندي.

العريضة العامة: هي بيان موقع من شخص أو مجموعة من 
األشخاص لمطالبة مجلس النواب بفعل شيء في قضية معينة أو 

قانون محدد.

اإلقليم: تنقسم اسكتلندا إلى 8 مناطق كبيرة لالنتخابات، وتعرف 
كل منها باسم اإلقليم. ويختار كل إقليم 7 من أعضاء مجلس النواب 
االسكتلندي، ويعرفون بأعضاء مجلس النواب االسكتلندي اإلقليميين.

اجتماعات النقاش: هي اجتماعات منتظمة يعقدها 
أعضاء مجلس النواب االسكتلندي في الدوائر 

االنتخابية أو اإلقليم التابع لهم، مثل قاعة 
االجتماعات أو مكتبة أو محل تجاري كبير. 
ويمكنك الذهاب لمناقشة القضايا وجها لوجه 

مع عضو مجلس النواب.
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اللغات والصيغ 

ÃÕÅàñËºâ çÆ êÅðñÆîËºà çÆ ÕÅðÜÕÅðÆ ÇòÚ íÅ× ñËä ñÂÆ Ü¶ å°ÔÅù Áé°òÅç Ü» ç¯íÅôÆÂ¶ çÆÁ» 
Ã¶òÅò» ÚÅÔÆçÆÁ» Ôé å» ÇÕðêÅ ÕðÕ¶ ÜéåÕ ÜÅäÕÅðÆ (Public Information) éÅñ Ã¿êðÕ 
Õð¯Í å°ÃÄ ÃÅù ÇÕÃ¶ òÆ íÅôÅ ÇòÚ ÇñÖ ÃÕç¶ Ô¯Í

Public Information
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��� aت������ aد���) aر�����ا�� a��� aری�	� a���� ��� aاہ�� a�� a���

.��� a����

This leaflet is available in a range of formats including Braille, audio and large print. 
Please contact Public Information for copies.

يرجى االتصال بخدمة تقديم المعلومات للجمهور إن 
كنتم بحاجة إلى ترجمة أو إلى خدمات مترجم شفهي 

لتمكينكم من االنخراط والمشاركة في عمل مجلس 
النواب االسكتلندي. يمكنكم الكتابة إلينا بأية لغة.



بيانات اإلتصال

خدمات الزوار

يمكن أن تساعدكم خدمات الزوار لحجز تذاكر والترتيب لجولة إرشادية أو 
زيارة جماعية. 

       العنوان 
  
  
  

      أرقام الهاتف 
  

يمكن لمستخدمي الهاتف النصي االتصال بنا على الرقم
.0800 092 7100

كما نرحب باالتصاالت باستخدام خدمة االتصال النّصي المخصص للصم 
والبكم.

      البريد إلكتروني
      الموقع اإللكتروني

   
لحجز مكان في الحضانة، يرجى االتصال برقم الهاتف التالي

 0131 348 6192
أو إرسال بريد إلكتروني إلى

creche@scottish.parliament.uk

قسم المعلومات العامة

يمكن أن يساعدكم قسم المعلومات العامة في التعرف على األعمال 
والعضوية واإلجراءات الخاصة بمجلس النواب االسكتلندي.

       العنوان 
 

  
      أرقام الهاتف 

يمكن لمستخدمي الهاتف النصي االتصال بنا على الرقم
 .0800 092 7100

كما نرحب باالتصاالت باستخدام خدمة االتصال النّصي المخصص 
للصم والبكم.

  
 
  
 

حقوق النشر لمجلس النواب © حقوق النشرلمؤسسة مجلس النواب االسكتلندي لعام 2011.
يرجى مالحظة أن مجلس النواب االسكتلندي غير مسئول عن محتوى المواقع اإللكترونية الخارجية.

النسخة الثانية، يونيو/حزيران 2011. 
ُطبعت بالمملكة المتحدة على ورق ُصنع باستخدام عجينة ورقية مشتقة من غابات عولجت وجددت بعناية وتم تدويرها بشكٍل تام. 

واألحبار المستخدمة مصنوعة من النباتات وباستخدام زيت بذر الكتان.
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Public Information
The Scottish Parliament

Edinburgh
EH99 1SP

0800 092 7500
0131 348 5000

07786 209 888
sp.info@scottish.parliament.uk

www.scottish.parliament.uk
twitter.com/ScotParl

رسائل نصية
البريد إلكتروني

الموقع اإللكتروني
تويتر

Visitor Services
The Scottish Parliament

Edinburgh
EH99 1SP

0800 092 7600
0131 348 5200

sp.bookings@scottish.parliament.uk
www.scottish.parliament.uk

http://twitter.com/#!/ScotParl

