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كلمات وعبارات مفيدة

الدائرة االالنتخابية:

اإلإلقليم:

الناخب:

يوجد في اسكتلندا ٧٣ منطقة يطلق عليها “الدوائر االالنتخابية للبرلمان

االالسكتلندي”

ويوجد ٥٩ دائرة انتخابية في اسكتلندا تابعة لبرلمان المملكة المتحدة.

اسكتلندا بها ٨ مناطق كبيرة يطلق عليها أقاليم البرلمان االالسكتلندي. ويتم 

انتخاب ٧ أشخاص لمنصب أعضاء البرلمان االالسكتلندي اإلإلقليميين لكل إقليم.

الناخب هو شخص يعيش في الدائرة االالنتخابية، حيث إن كل دائرة

انتخابية تختلف من حيث إجمالي عدد الناخبين فيها.



كلمات وعبارات مفيدة

:MSP

:MP

عضو في المجلس:

وهي اختصار لمصطلح عضو في البرلمان االالسكتلندي. يصّوّّوّت األألشخاص
ألألعضاء البرلمان االالسكتلندي للتحدث نيابة عنهم في البرلمان

االالسكتلندي.

وهي اختصار لعضو في البرلمان. ويتم انتخاب أعضاء البرلمان لتمثيل

ناخبيهم في مجلس العموم.

إن دور عضو المجلس هو تمثيل دائرته، وهي منطقة داخل الدائرة االالنتخابية.

ويقرب أعضاء المجلس وجهات نظر المجتمع والمجلس.



كلمات وعبارات مفيدة

ّّلّ الناخبين: سجلّ

مكان االالقتراع:

انتخابات

هو المكان الذي تذهب فيه للتصويت بنفسك. وعادة ما تكون أماكن االالقتراع
في المدارس االالبتدائية أو القاعات المجتمعية.

وهو قائمة باألألشخاص الذين يمكنهم التصويت في انتخابات ما. يمكنك رؤية

القائمة في المكتبة العامة لديك.

تعني أن ينتخب األألشخاص من يودون أن يحكم البالالد أو اإلإلقليم. كما أنه يوجد

انتخابات ألألعضاء البرلمان، وأعضاء البرلمان االالسكتلندي، وأعضاء المجلس، 

وتحدث أيام الخميس.



كلمات وعبارات مفيدة

االالنتخاب بالتوكيل:

أوراق االالقتراع:

هي عبارة عن ورقة تعطى لك عند دخولك لمكان االالقتراع تضع صوتك فيها.

ولكل نوع من االالنتخابات سيتم إعطاؤك نوع مختلف من ورقة االالقتراع. وإما

ستضع عليها رقم بجانب المرشح الذي تود انتخابه، أو ستضع عالالمة ×.

هو عندما تعطي لشخص آخر اإلإلذن بالتصويت نيابة عنك. ولالالنتخاب بالتوكيل،
سيتوجب عليك ملء استمارة تقديم وإرسالها لمكتب التسجيل االالنتخابي 

المحلي في موعد يحدد أقصاه.



كلمات وعبارات مفيدة

مسائل محفوظة:

المشاورات:

المسائل المفوضة:

هي مسائل يمكن للبرلمان االالسكتلندي إصدار قوانين بشأنها مثل التعليم.

هي أمور الال يمكن للبرلمان االالسكتلندي إصدار قوانين بشأنها، مثل الهجرة.

ُتُفتح المشاورات للعامة والمنظمات وتحدث في مرحلة يكون فيها
عادة ما تُُ

مجال للتأثير عىل السياسة. وتستمر المشاورات عادة لمدة الال تقل عن 

١٢ أسبوع، وهي تسمح للحكومة باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسة.



كلمات وعبارات مفيدة

مجموعات عبر الحزب:

مجالس الصحة:

االاللتماس:

يمكنك إنشاء التماس أو التوقيع عىل التماس يطلب تغييرًًًرًا في قانون أو

سياسة ما. وعند استالالم ١٠٠ ألف توقيع، يتوجب عىل الحكومة إصدار رد

عليه.

تقدم خدمة الصحة الوطنية االالسكتلندية الرعاية الصحية للعامة من خالالل ١٤ 

مجالس للصحة في أنحاء اسكتلندا. ويكون كل مجلس مسؤول عن تقديم 

الرعاية والخدمات الصحية لألألشخاص المحليين.

المجموعات عبر الحزب هي مجموعات من أعضاء البرلمان االالسكتلندي

وأشخاص آخرين مهتمين بمسألة أو موضوع ما. ويوجد مجموعات عبر

األألحزاب في كثير من الموضوعات.

االاللتماس
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من يمكنه التصويت؟
يمكنك التصويت في انتخابات المجلس إذا كنت مسجل بأحقية 

ا فما فوق في يوم  ًمً التصويت في اسكتلندا وتبلغ من العمر ١٦ عاًمً
االالنتخابات.

 
أ أن تكون إما: ًضً ويجب أيًضً

مواطن إنجليزي أو آيرلندي أو

مواطن من الكومونويلث أو االالتحاد األألوروبي أو أي مواطن أجنبي 

له الحق في دخول المملكة المتحدة أو البقاء فيها أو الال يحتاج إلإلذن 
للدخول.

المواطنون اإلإلنجليز الذين يعيشون خارج المملكة المتحدة الال يحق لهم 

التصويت في انتخابات المجلس االالسكتلندي.



ما هي خطوات التصويت؟
ا. ًضً ستقوم بالتصويت باألألرقام في انتخابات المجلس أيًضً

يتم إعطاؤك ورقة اقتراع بها قائمة بجميع المرشحين الذين يرغبون 

الترشح لمنصب عضو مجلس في دائرتك.

سُيُُيُطلب منك وضع أرقام عىل المرشحين بالترتيب الذي تختاره أنت 

باستخدام األألرقام ١، ٢، ٣، وهكذا.

وفي االالنتخابات، يمكنك اختيار أي عدد تريده من االالختيارات.

الالختيار أول مرشح ضع الرقم ١، وثاني مرشح الرقم ٢، وهكذا.

لست ملزم بوضع رقم لكل مرشح، وإذا ارتكبت خطأ في ورقة 

االالقتراع، يمكنك طلب ورقة جديدة.



طرق التصويت المختلفة
يمكنك التصويت في االالنتخابات بثالالث طرق مختلفة كاآلآلتي:

ستتلقى بطاقة اقتراع تصلك عبر البريد وتخبرك بالمكان الذي ستقوم

ُتُفتح أماكن االالقتراع من الساعة ٧ صباًحًحًًا وحتى
بالتصويت فيه. تُُ

. ًءً الساعة ١٠ مساًءً

هو عندما تعطي لشخص آخر اإلإلذن بالتصويت نيابة عنك.

ا ملء استمارة تقديم ًضً ولالالنتخاب بالتوكيل، سيتوجب عليك أيًضً

وإرسالها لمكتب التسجيل االالنتخابي المحلي في موعد يحدد أقصاه.

لتقديم طلب للتصويت بالبريد، سيتوجب عليك ملء نموذج طلب التصويت 

بالبريد وإرساله لمكتب التسجيل االالنتخابي المحلي في موعد يتم تحديد 

أقصاه لك. ثم ستتلقى ورقة االالقتراع الخاصة بك عبر البريد.

بالبريد

بالتوكيل

التصويت بنفسك
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أعضاء البرلمان االالسكتلندي

يسّنّّنّ البرلمان االالسكتلندي قوانيًنًًنًا بشأن موضوعات متنوعة تؤثر عىل 
اسكتلندا ومن يعيش فيها.

 
الحكومة االالسكتلندية مسؤولة أمام البرلمان االالسكتلندي.

ا في البرلمان االالسكتلندي. ًوً   يوجد ١٢٩ عضًوً
  يتم انتخاب أعضاء البرلمان االالسكتلندي لتمثيل الشعب في منطقة ما.

  وهم يشاركون في الجدال ويقومون بالتصويت عىل القوانين 
والمسائل األألخرى.

  يمكنهم طرح أسئلة وموضوعات في البرلمان.
  كما أنهم ينفذون أعماًالًًالًًالً كثيرة في اللجان، فمثًالًًالًًالً ينظرون بالتفصيل 

في مرحلة التخطيط لقوانين جديدة ويراجعون تقدمها وأثر التغييرات.



الحكومة االالسكتلندية

إن الحكومة االالسكتلندية هي الهيئة التي تدير البالالد من خالالل، مثًالًًالًًالً،

وضع سياسات وتخصيص أموال للخدمات التي يستخدمها العامة.
 

وينفذ غالبية األألعمال التفصيلية موظفو الخدمة المدنية المسؤولين أمام 

الوزراء عن هذا الموضوع.
ا أعضاء في البرلمان  ًضً كما أن الوزير األألول وجميع الوزراء اآلآلخرين هم أيًضً

االالسكتلندي.

يمكنك معرفة المزيد وعمن هم الوزراء والموضوعات التي يناقشونها 

https://www.gov.scot/about/who-runs-government/ عىل الرابط

https://www.gov.scot/about/who-runs-government/first-minister/
https://www.gov.scot/about/who-runs-government/cabinet-and-ministers/
https://www.gov.scot/about/who-runs-government/first-minister/
https://www.gov.scot/about/who-runs-government/
https://www.gov.scot/about/who-runs-government/
https://www.gov.scot/about/who-runs-government/


معرفة من يمثلك

لكل شخص في اسكتلندا ثمانية أعضاء في البرلمان االالسكتلندي يمكنه 

التواصل معهم وهم كاآلآلتي:
 

  عضو في البرلمان االالسكتلندي يمثل األألفراد في المنطقة المحلية أو الدائرة 
االالنتخابية

  سبعة أعضاء في البرلمان االالسكتلندي يمثلون جميع األألفراد في إقليم أكبر.
  يمكنك التواصل مع أي منهم

  والال يهم إذا ما كنت قد انتخبت هذا الشخص أم الال. فحالما يتم انتخابه، يصبح 
عضو البرلمان االالسكتلندي ممثًالًًالًًالً لجميع من يعيشون في المنطقة.

توجد تفاصيل عن أعضاء البرلمان االالسكتلندي الحاليين عىل موقع البرلمان 

https://ballotbox.scot/scottish-parliament/maps :االالسكتلندي

إذا لم تتمكن من البحث عن معلومات عىل اإلإلنترنت، يمكنك التواصل مع 
المعلومات العامة عبر االالتصال عىل الرقم 2993 624 0207 واسألهم عن أسماء 

أعضاء البرلمان االالسكتلندي المحليين لك وبيانات التواصل معهم.

https://ballotbox.scot/scottish-parliament/maps
https://ballotbox.scot/scottish-parliament/maps


ما هو دور المجالس؟
عند تصويتك في االالنتخابات، فإنك تقوم بالتصويت للمرشحين الذين 

يودون الترشح لدور أعضاء المجلس.
 

وسيمّثّّثّلك أعضاء المجلس المنتخبين في المجلس المحلي الخاص بك.

إن المجالس المحلية مسؤولة عن اتخاذ قرارات حول كيفية إنفاق األألموال 

لتقديم الخدمات المحلية العامة.

وهي تشمل ما يلي:

التعليم، والرعاية االالجتماعية، واإلإلسكان، والبيئة، والمخلفات، والمواصالالت 

العامة، والطرق، والمكتبة والخدمات الترفيهية.



من هم أعضاء المجلس الخاصين بي؟

يتم تقسيم الدوائر االالنتخابية لمناطق أصغر تسمى باألألقسام. ويحتوي كل 

 منهم.
ٍٍ
ي

ٍٍ
قسم عىل ثالالثة أعضاء مجلس أو أربعة. ويمكنك التواصل مع أي

يمكنك معرفة من هم أعضاء المجلس الخاصين بك عبر البحث عىل الموقع 

اإلإللكتروني للمجلس المحلي الخاص بك أو التواصل مباشرة مع المجلس 

والسؤال عنهم.

ا معلومات حول بيانات  ًضً كما أن لدى اتفاقية السلطات المحلية االالسكتلندية أيًضً

التواصل مع أعضاء المجلس.

يمكنك التواصل مع اتفاقية السلطات المحلية االالسكتلندية عىل الرقم 

info@cosla.gov.uk 9200 474 0131 أو عبر البريد اإلإللكتروني عىل
ا التواصل مع الكثير من أعضاء المجلس عىل مواقع التواصل  ًضً ويمكن أيًضً

االالجتماعي مثل تويتر أو فيسبوك.



نصائح خاصة بالتواصل مع أعضاء 

البرلمان االالسكتلندي وعضو المجلس

يتم أكثر التواصل مع أعضاء البرلمان االالسكتلندي أو أعضاء المجلس عبر 

البريد اإلإللكتروني أو الهاتف أو البريد.
 

  حاول أن تكون واضحًًحًًا بقدر اإلإلمكان والال تمل لذكر الكثير من المعلومات 
غير المهمة في هذه المرحلة، إذ تزيد احتمالية مساعدة عضو البرلمان 

االالسكتلندي أو عضو المجلس لك في مشكلتك إذا تمكنوا من فهم 

الموقف بوضوح.

  إذا احتاجوا لمزيد من الخلفية عن المسألة أو مزيد من التفاصيل، 
سيسألونك عنها.

  حاول أن تكون واضحًًحًًا بشأن ما تطلبه من عضو البرلمان االالسكتلندي أو 
عضو المجلس. فمثًالًًالًًالً، قد يسدون لك النصيحة حول ما يمكنك فعله 

بعد ذلك، أو يبحثون عن شيء من أجلك، أو يتواصلون مع شخص 

بشأن المشكلة.



لقاءات الناخبين

بعد تواصلك مع عضو البرلمان االالسكتلندي المحلي أو عضو المجلس، قد

تود ترتيب موعد لمقابلتهم والتحدث أكثر عن المسائل التي تواجهك.
 

قد يتواجد في المنطقة المحلية لك مكتب دائرة انتخابية يمكنك من خالالله 

الوصول ألألعضاء البرلمان االالسكتلندي المحلي أو أعضاء المجلس. ويجري 

ا لقاءات مع  ًضً أعضاء البرلمان االالسكتلندي المحلي وأعضاء المجلس أيًضً

الناخبين.

إن لقاءات الناخبين هي وقت ومكان يلتقي فيه األألشخاص للتحدث مع 

أعضاء البرلمان االالسكتلندي المحلي وأعضاء المجلس عن األألمور المؤثرة 

عليهم.

يمكنك العثور عىل تفاصيل مكان لقاء الناخبين الخاص بأعضاء المجلس عبر 

البحث عليه عىل الموقع اإلإللكتروني لعضو المجلس.
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ما يجب فعله بعد االالنتخابات
قد تشعر بعد االالنتخابات بأن األألمر انتهى من جانبك وبأنك شاركت بصوتك

وهذا هو المطلوب.
 

وإذا لم تتمكن من التصويت في األألساس، قد تشعر حتى بأنك بعيد عن 
إبداء أي اهتمام بمن يملك زمام األألمور في المنطقة التي تعيش فيها.

ولكن اآلآلن هو الوقت المناسب لمحاولة تطوير ما تريده في مجتمعك.



ما يجب فعله بعد االالنتخابات
يبحث اآلآلن أعضاء البرلمان/أعضاء البرلمان االالسكتلندي المحليين

ا عن مشاريع ينخرطون فيها ويودون أن يسمعوا من ًدً المنتخبين جديًدً

أشخاص مثلك 
عما يمكن تحسينه في المكان الذي تعيش فيه.

 
يمكنك الطلب من أحد أعضاء البرلمان االالسكتلندي أن يأتي للتحدث مع 

المجموعة المجتمعية لك.

ومن المهم بمكان تذكر أن السياسة الال تحدث فقط في أيام االالقتراع 

والتصويت بل إنها تحدث طوال العام.

وبالعمل مع أعضاء البرلمان/ أعضاء البرلمان االالسكتلندي المحليين لديك، 

يمكنك جعل مجتمعك مكانًًًنًا أفضل.

يمكنك التسجيل للتصويت في االالنتخابات القادمة عىل هذا الرابط:

https://www.gov.uk/register-to-vote

https://www.gov.uk/register-to-vote
https://www.gov.uk/register-to-vote


طرق أخرى للمشاركة

قّدّّدّم بيانًًًنًا للجنة ما:

االالنضمام لمجموعة عبر الحزب:

اذهب لفعالية خاصة باللجنة:

تلتقي اللجان في جميع أنحاء اسكتلندا حتى يتمكن الكثير من األألشخاص من 

إبداء رأيهم. وعادة ما تعطي الجريدة المحلية لديك تفاصيًالًًالًًالً حول فعاليات 

اللجنة القادمة لمنطقتك.

إن اللجنة هي مجموعة صغيرة من أعضاء البرلمان االالسكتلندي الذين 

ينطرون في المسائل بالتفصيل. وعادة ما “يطلبون بيانًًًنًا”، ويعني هذا أن 

أي شخص آخر مهتم بالموضوع يمكنه التواصل معهم وإخبارهم برأيه.

إذا انضممت لمجموعة عبر الحزب، يمكنك مقابلة أعضاء البرلمان 
االالسكتلندي وأشخاص آخرين مهتمين بما أنت مهتم به. يمكنك رؤية 

قائمة بالمجموعات عبر األألحزاب هنا.

https://www.parliament.scot/get-involved/cross-party-groups/current-and-previous-cross-party-groups
https://www.parliament.scot/get-involved/cross-party-groups/current-and-previous-cross-party-groups


نتمنى أن تكونوا قد
استفدتم من هذا!

لحظات الحرية

قام بتمويل هذا المشروع بشكل جزئي صندوق اللجوء والهجرة واالالندماج التابع لالالتحاد 
األألوروبي، حتى تكون إدارة تدفقات الهجرة أكثر كفاءة في أنحاء االالتحاد األألوروبي.


