
تصف هذه املنشورات طريقة التقدم بالتماس إلى البرملان االسكتلندي وأسلوب عمل جلنة االلتماسات العامة في البرملان.

 مقدمة

يعتبر التقدم بطلب التماس عام إلى البرملان 
االسكوتلندي من الوسائل األساسية التي ميكن من 

خاللها ألفراد الشعب أن يساهموا بدور مباشر في 
العملية السياسية عن طريق طرح القضايا الهامة 

وطنياً على أعضاء البرملان املنتخبني. وال تسمح القواعد 
ألعضاء البرملان االسكوتلندي )MSP( بتقدمي االلتماسات، 

لكن ال توجد أية قيود على أي شخص كان للتقدم 
بهذه االلتماسات وال حاجة هناك جلمع عدد كبير من   
التوقيعات املساندة اللتماس ما لتقدميه إلى البرملان. 

وميكن تقدمي االلتماس  بأية لغة ترغبونها، وبالتالي 
يلعب نظام االلتماسات دوراً هاما في مساعدة البرملان 

على تلبية أهدافه في املشاركة في السلطة واحملاسبة 
والوصول واملشاركة وتساوي الفرص.

)PPC( جلنة االلتما�سات العامة 

جلنة االلتماسات العامة هي جلنة مخصصة للنظر في 
االلتماسات العامة وتتم دراسة كل التماس على حدة 
وفقا مليزاته وخصائصه في اجتماع خاص لذلك تعقده 

اللجنة، وعادة ما جتتمع اللجنة كل أسبوعني أثناء عمل 
2البرملان، وكل اجتماعات اللجنة مفتوحة للشعب.

وتعكس عضوية اللجنة بشكل عام توزيع وتوازن 
اجملموعات السياسية في البرملان، ويتم عادة النظر في 

ستة التماسات جديدة في كل اجتماع وتسنح فيه 
الفرصة أحيانا لبعض امللتمسني مبخاطبة اللجنة للدفاع 

عن التماسهم وتقدمي احلجج الالزمة لدعمه، وعادة ما 
يتم ذلك عندما يتم عرض التماس يتم فيه طرح موضوع 

جديد على اللجنة. كما ميكن للمتقدمني بااللتماس 
تقدمي كل ما يدعم طلبهم.

ودور اللجنة هنا هو ضمان اتخاذ اخلطوات املالئمة 
بخصوص كل التماس مت تقدميه، وتتحمل اللجنة بالتالي، 

نتيجة لعملها، مسؤولية االعتبار األولي للقضايا 
املطروحة. وقد يشمل هذا اإلطالع  على األدلة التي   

يتقدم بها امللتمسون، والقيام بالدراسات الالزمة خللفيات 

• كيف ميكنني تقدمي اإلتما�س عام؟
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املوضوع والبحث عن أدلة خطية من املنظمات املهتمة 
باملوضوع الذي يطرحه االلتماس. كما ميكن للجنة 

استشارة احلكومة االسكتلندية أو غيرها من اجلهات إذا 
كان ذلك مالئما، باإلضافة إلى دعوة الوزارء االسكتلندين 

املعنيني للمثول أمامها. ويجدر اإلشارة هنا إلى أن اللجنة 
غير ملزمة باتخاذ   أية خطوات معينة وأنها بإمكانها 

وقف االلتماس بدون اتخاذ أية خطوات إضافية. لكن يتم 
في هذه احلالة إعالم املتقدم بااللتماس بأن االلتماس مت 

إغالقه كما سيتم إعالمه باألسباب.

وتقوم اللجنة بعد دراسة األدلة والبيانات الشفهية 
واخلطية التي جمعتها باتخاذ قرار إذا ما كانت القضايا 

املطروحة في االلتماس تستحق مزيدا من الدراسة أم ال، 
وفي حال مواقفة اللجنة على ضرورة متابعة التحقيقات 

بشكل أكثر تفصيال فإنها تقوم بتحويل القضية إلى 
اللجنة  املناسبة في البرملان االسكتلندي، كما ميكنها 

أيضا التقدم بطلب لتخصيص وقت في البرملان ملناقشة 
هذا االلتماس من قبل البرملان بأكلمه. لكن، ومرة أخرى 

من املمكن أن تقرر اللجنة املعنية بعد دراسة التماس 
ما ، عدم ضرورة اتخاذ البرملان ألية خطوات إضافية 

وإغالق املوضوع. وستقوم اللجنة في كل األحوال بإعالم 
املتقدمني بااللتماس باخلطوات التي مت اتخاذها وميكنها 
تبليغهم ذلك  باللغة املستعملة في االلتماس إذا لم 

تكن لغة االلتماس اإلجنليزية.

قبول االلتماسات
ميكن احلصول على نصيحة بخصوص االلتماسات التي 
ميكن التقدم بها من موظف اللجنة وميكن العثور على 

تفاصيل االتصال به أدناه. وفي حال اخلصام ميكن للجنة 
االلتماسات العامة تقرير إذا ما كان يتوجب قبول التماس 

ما أم ال.

وينبغي أن تستهدف االلتماسات طرح قضايا ومواضيع 
تقع ضمن مسؤوليات وصالحيات البرملان االسكتلندي، 
وتضم هذه أموراً مثل الصحة والتعليم والبيئة، وميكن 

االطالع أدناه على قائمة باملواضيع التي يتم حتوليها إلى 
احلكومة االسكتلندية وتلك التي تبقى في يد احلكومة 

البريطانية. ووظيفة اللجنة األساسية هي مراقبة 
سياسات احلكومة االسكتلندية في األمور التي تقع 

ضمن مسؤوليتها. لكن ال تتحلى اللجنة بأية سلطات 
للتدخل في قرارت أو أعمال احلكومة أو في شؤون أية 

جهات ومؤسسات عامة في اسكتلندة مبا فيها مجالس 
الصحة والسلطات احمللية. وال ميكن بالتالي قبول أي 

التماس يتطلب من البرملان التدخل في أي شؤون ال يتمتع 
فيها البرملان بالسلطة الالزمة للقيام بذلك.

لكن تعود أسباب معظم االلتماسات إلى جتارب 
املتقدمني بها على املستوى احمللي، على سبيل املثال، 

من خالل حملة ملنع إغالق املدرسة احمللية أو منع البناء 
على أرض امللعب الرياضي في املنطقة. ورغم أنه ال ميكن 

للجنة املشاركة بشكل مباشر في أمور كهذه إال أنه 
بإمكانها أن تطلب من احلكومة االسكتلندية مراجعة 

سياساتها و/أو توجيهاتها والتي حتكم أعمال السلطات 
احمللية وغيرها من اجلهات واملؤسسات العامة.
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وال ميكن التقدم بالتماس للجنة للحكم في اهتمامات 
خاصة أو جتارية والتي ينبغي عرضها على احملكمة. 

باإلضافة إلى ذلك، وعندما يتوفر لدى امللتمس، أو من 
املمكن أن يكون عنده، اعتراض مقبول يتعلق بقانون 

خاص فمن املتوقع أن يتابع امللتمس املوضوع ضمن ذلك 
اإلجراء. كما ينبغي أن تبرهن/توضح االلتماسات على 

توفر اهتمام عام وشعبي في القضايا التي تطرحها هذه 
االلتماسات. وال ميكن للجنة أيضا اعتبار االلتماسات  

التي تتعلق بأمور جتري دراستها واعتبارها حاليا في 
احملاكم )قيد البحث( أو تلك التي ميكن أن تكون تشهيرية 

أو حتتوي على كالم بذيء. وبالتالي ينبغي  احلرص على 
عدم تسمية أفراد محددين في هذه االلتماسات.

كما يتوجب على املتقدمني بهذه االلتماسات البرهنة 
على أنهم قد حاولوا قبلها حل القضايا التي يطرحها 

االلتماس، على سبيل املثال عن طريق طرحها على نائب 
منطقتهم في البرملان أو على البلدية احمللية أو عن طريق 

طرحها على احلكومة االسكتلندية مباشرة.

وال ميكن قبول االلتماسات التي تشابه بشكل تام أو 
بشكل كبير التماسات مت تقدميها من قبل نفس امللتمس 

أو املنظمة أو لصاحلهم خالل جلسة البرملان نفسها إال 
إذا مر أكثر من عام على تقدمي االلتماس األصلي ودراسته 

من قبل اللجنة.
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من أهم الصالحيات التي مت االحتفاظ بها: من أهم الصالحيات التي مت نقلها:

الدستور  السياحة  
السياسة اخلارجية  التعليم

الهجرة واجلنسية  الثقافة والفنون

الضمان االجتماعي  السلطات احمللية
الدفاع واألمن القومي  اإلسكان
الشؤون املالية واالقتصادية  اخلدمات االجتماعية
الشرطة واإلطفاء  الشرطة واإلطفاء
الطاقة النووية والنفط والفحم والغاز والكهرباء  الزراعة
التوظيف  البيئة

  بعض مسؤوليات  النقل واملواصالت مبا فيها شؤون السالمة 
املتعلقة بالطرق الوطنية واخلطوط احلديدية

 بعض مسؤوليات النقل  واملواصالت 
مبا فيها الطرق واحلافالت

السياحة
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Petitions may not ask the Committee to adjudicate 
on personal or commercial interests which 
should be determined by a court or other tribunal. 
Additionally, where the petitioner has or could 
have an admissible objection in relation to a 
Private Bill the petitioner would be expected 
to proceed under that procedure. Petitioners 
must also be able to demonstrate that there is 
a public interest in what they are calling for. The 
Committee is also unable to consider petitions 
that bear on other matters currently being 
determined by the courts (sub-judice) or which 
are potentially defamatory or otherwise contain 
offensive language. Petitions should therefore 
generally avoid naming individuals. 

النتائج
تسمح عملية تقدمي االلتماسات ألفراد الشعب العاديني   

بالتأثير بشكل مباشر على العملية السياسية عن 
طريق جلنة االلتماسات العامة، وتتيح عملية تقدمي 

االلتماسات طريقا مباشراً لالتصال مع أعضاء البرملان 
املنتخبني وغيرهم من صناع السياسات. كما ميكن 

أن يزيد تقدمي االلتماسات من الوعي في قضية معينة 
ويعمل على إدراج قضايا في جدول أعمال البرملان والتي 

كان من املمكن أن ال يتم إعتبارها من قبل احلكومة 
االسكتلندية.

كما ميكن للعرائض وااللتماسات املساهمة في دراسة 
التشريعات وأن تؤدي إلى تغيير في القانون، وميكن 

اعتبارها جزءاً من العملية اإلجمالية ملراجعة ودراسة 
سياسات البرملان واحلكومة. وميكن تشجيعه والعرائض 

أيضا حتفيز النقاش البرملاني وتشيجعه، كما ميكن أن 
تؤدي إلى تغييرات في سياسات احلكومة وغيرها من 

اجلهات واملؤسسات العامة.

كيف ميكنني تقدمي التماس؟
يجب تقدمي العرائض وااللتماسات عن طريق استعمال 
منوذج االلتماسات العام والذي ميكن احلصول عليه من 

موقع البرملان أو عن طريق االتصال بكاتب اللجنة.

وينبغي أن يضم االلتماس أو العريضة املعلومات التالية:

تفاصيل الشخص الرئيسي املتقدم بااللتماس:     •
يجب أن تدون اسمك وعنوانا ميكن إرسال كل    

املراسالت املوجهة لك عليه، باإلضافة إلى البريد    
اإللكتروني ورقم الهاتف.1      

نص االلتماس: عليك أن تدون بشكل واضح         •
ومقتضب اخلطوات التي تود من البرملان     

االسكتلندي اتخاذها.  

معلومات إضافية: الرجاء توفير  أية معلومات     •
إضافية تتعلق بااللتماس، ووضح فيها سبب    
ضرورة اتخاذ اخلطوة التي تقترحها. وسيتم     

عرض هذه املعلومات على أعضاء اللجنة قبل    
مناقشة االلتماس ويجب أن ال تتجاوز املعلومات    

.A4 أربع صفحات من حجم  

اخلطوات التي ينبغي اتخاذها قبل تقدمي االلتماس:     •
تلخيص عن اخلطوات التي اتخذتها حلل املشكلة    
املعنية مبا فيها تفاصيل املمثلني املنتخبني الذي    

اتصلت بهم.  

مثول امللتمسني  أمام جلنة االلتماس العامة:     •
من املمكن أن يقوم رئيس اللجنة بدعوتك للمثول    
أمام اللجنة لتدافع عن التماسك، وعليك أن تبني    

إذا ما كنت راغبا في تقدمي بيان مقتضب إلى     
اللجنة واإلجابة على أية أسئلة قد يطرحها     
أعضاء اجلمعية في حال قام رئيس اجلمعية     

بدعوتك للحضور.  
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1 إذا لم تكن ترغب في أن يتم الكشف عن تفاصيل االتصال بك علنا ألسباب شخصية أو لغيرها فيمكنك أن تطلب   حجب هذه املعلومات، لكن ينبغي االنتباه هنا إلى أنه ال  تتم املوافقة عادة على هذا 

الطلب إال في الظروف احلساسة   أواالستثنائية.



ويجب أن يتم إرسال طلب االلتماس بعد إمتامه إلى 
كاتب اللجنة. و  حتدد املادة رقم  100 من قانون اخلدمات 

البريدية لعام 2000 أنه ميكن إرسال االلتماسات إلى 
البرملان مجانا إذا مت تسليمها في مكتب من مكاتب 
البريد. ولالستفادة من هذه اخلدمة، ينبغي الكتابة 

بكل وضوح على الظرف البريدي »التماس إلى البرملان 
2االسكتلندي« باللغة اإلجنليزية، أي: 

»Petition to the Scottish Parliament« ويجب أن 
يتم إرساله إلى العنوان املوضح أدناه. كما يرجى تقدمي 

الطلبات إلكترونيا عن طريق اإلنترنت إذا كان ذلك ممكنا.

ويجب االنتباه إلى ما يلي عند كتابة االلتماس:

أن ال يحتوي على كلمات بذيئة أو كالم غاضب أو     •
ساخر أو استفزازي أو كالم قد يؤدي إلى شعور    

القارئ باإلهانة.   
عدم استعمال أية تصريحات زائفة أو افترائية.   •

عدم درج أية معلومات مت منع الكشف عنها من     •
قبل احملكمة بشكل مباشر أو غير مباشر.  

معلومات حساسة وسرية ذات قيمة جتارية.   •
أسماء أشخاص محددين، أو أية معلومات من     •

شأنها  التعرف عليهم بسهولة  فيما يتعلق      
بتهم بارتكاب جرائم معينة   

وسيتم رفض قبول أي التماس ال  يلتزم  بهذه التوجيهات 
والتعليمات. وسيتم في هذه احلاالت إعالمك خطيا 

2بالقرار مع سرد أسباب رفض قبول االلتماس الذي 
تقدمت به.

ماذا لو كنت أرغب في تقدمي 
التماسي إلكترونيا عن طريق 

اإلنترنت؟

ميكن لنظام االلتماس اإللكتروني مساعدتك في  ترويج   
قضيتك على اإلنترنت حيث ميكنك اجتذاب جمهور أكبر 

وجمع عدد أكبر من األشخاص الذي يدعمون التماسك 
قبل تقدميه رسميا إلى جلنة االلتماسات العامة.

وعادة يتم استضافة االلتماسات االلكترونية على موقع 
البرملان لفترة يتم االتفاق عليها وتدوم عادة ما بني أربعة 

إلى ستة أسابيع.

 http://epetitions.scottish.parliament.uk

ويتمتع كل التماس إلكتروني مبنتدى نقاش خاص به   
ميكن فيه للزوار واملؤيدون مناقشة االلتماس واملواضيع 

املتعلقة به، ويفترض أن يوفر املتقدمون بااللتماس بعض 
التعليقات األولية لتشجيع بدء املناقشة والنقاش على 

اإلنترنت.

ويتم عادة عند انتهاء فترة استضافة االلتماس 
اإللكتروني تقدميه إلى اللجنة رسمياً لدراسته وفقاً 

لإلجراءات  املعتادة.

ماذا يحدث بعدها؟
سيتم إرسال إشعار خطي لك باستالم االلتماس حاملا 

يتم تسجيله رسميا، كما سيتم إعالمك خطيا عندما 
تبدأ اللجنة بدراسته واستعراضه.

وتعمل جلنة االلتماسات العامة على استعراض ودراسة 
كل االلتماسات علنا، ويرحب بحضور امللتمسني حلضور 
االجراءات من شرفة اجلمهور العامة، كما ميكن دعوتهم 
خالل هذه االجتماعات لطرح آرائهم على اللجنة لدعم 

االلتماس.

ولالطالع على تفاصيل مراحل االلتماس  ومدى تقدمه 
ميكنك اإلطالع على موقع البرملان على العنوان:

www.scottish.parliament.uk/petitions

كما سيتم نشر تقرير مفصل لكل ما ورد ومت ذكره خالل 
اجتماع اللجنة )التقرير الرسمي(، ويتوفر التقرير أيضا 
على اإلنترنت، كما يتم عادة بث كل اجتماعات اللجنة 

على اإلنترنت.

وسيتم إعالم كل املتقدمني بالتماسات بأي قرار تتخذه 
اللجنة وبأسباب اتخاذها لهذه القرارات.
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مبن ميكنني االتصال في حال 
احتجت إلى مساعدة أو  كانت 

لدي  أية استفسارات؟
تتوفر هذه التعليمات والتوجيهات بعدة لغات، كما 

ميكن تقدمي االلتماسات بطريقة بريل للمكفوفني أو  
بأية طريقة أخرى مالئمة حال كان املتقدمون بااللتماس 
يعانون من إعاقات أو صعوبات معينة. وينبغي في هذه 

احلالة مناقشة أية متطلبات كهذه مع كاتب اللجنة قبل 
تقدمي االلتماس.

وميكنكم احلصول على معلومات ونصائح إضافية حول 
تقدمي االلتماسات والعرائض إلى البرملان االسكتلندي من 

العنوان التالي:

Clerk to the Public Petitions Committee
The Scottish Parliament

EDINBURGH
EH99 1SP

هاتف: 5186 348 0131
petitions@scottish.parliament.uk :بريد إلكتروني

وتوفر خدمة املعلومات العامة في البرملان االسكوتلندي 
معلومات حول البرملان االسكتلندي، وعضويته وعن 

الشركات واألعمال واإلجراءات. وميكنكم العثورأدناه  على 
العناوين وأرقام الهاتف  لالتصال  بنا.

خدمات املعلومات العامة

Public Information Service
The Scottish Parliament

  Edinburgh
  EH99 1SP 

 0131 348 5000
 1999 278 0845 ((سعر محلي)) 

 
    
 

فاك�س         5601 348 0131 

sp.info@scottish.parliament.uk بريد اإلكرتوين

 
www.scottish.parliament.uk        املوقع

خدمات املعلومات العامة في 
البرملان االسكتلندي

تشكل هذه النشرة جزءاً من سلسلة >أسلوب عمل 
البرملان االسكوتلندي<. والرجاء االتصال بخدمات 

املعلومات العامة إذا كنت ترغب في احلصول على نشرة 
املعلومات هذه  بصيغة  أخرى أو بلغة أخرى.
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العنوان

الهاتف

ميكن ملستخدمي الهاتف النصي االتصال بنا على الرقم 
0152 270 0845 كما نرحب مبكاملاتكم عن طريق خدمات 
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