مجلس نوابكـم االسـكتلندي

ما ھو مجلس النواب االسـكتلندي؟
ت ّم تأسيس مجلس النواب االسـكتلندي في عام  1999لمناقشة قضايا وشؤون اسكتلندا وسنّ قوانينھا ويتألف من  129ممثـال ً
َ
منتخبـا ً يطلق عليھم اسـم أعضاء مجلس النواب االسـكتلندي  Members of the Scottish Parliamentأو إم إس بي
 MSPاختصارا ً لكل عضو.

ما ھي األمور التي يمكن لمجلس النواب االسـكتلندي التقريـر فيھا؟
يتمتع مجلس النواب االسـكتلندي بسلطة سـنّ القوانين في مجموعة من القضايا والشـؤون التي تعرف باسـم الشـؤون ال ُمحالـة
بينما تبقى بعض األمور من مسؤولية مجلس نواب المملكة المتحدة وحده ويطلق على تلك األمور اسـم الشـؤون المحفوظة.













تتض ّمن الشـؤون ال ُمحالـة:
الزراعـة وشؤون الغابات ومصائد األسماك
التعليـم والتدريب
البيئـة
الصحّ ـة والخدمات االجتماعية
اإلسـكان
تخطيط استخدامات األراضي
القانون والنظام
شؤون الحكومات المحلية
الرياضة والفنـون
بعض أنواع الضرائب
العديد من الجوانب ذات الصلة بالمواصـالت











تتض ّمن الشـؤون المحفوظة:
اإلعانات االجتماعية والضمان االجتماعي
ّ
البث واإلعالم
الدستور
الدفاع
التوظيف والعمل
تكافؤ الفرص
السياسة الخارجية
الھجرة
التجارة والصناعة
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كما ويجري حاليا ً نقل المزيد من السلطات إلى مجلس النواب االسكتلندي من خالل قانون اسـكتلندا لعام  2016وذلك في
مجاالت مثل الضرائب والرعاية والضمان االجتماعي واالنتخاب لعضوية مجلس النواب االسكتلندي.
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كيف يسـنّ مجلس النواب القوانيـن؟
يسـنّ مجلس النواب االسـكتلندي القوانين من خالل تمرير وإقرار مشاريع القوانين .يمكن طرح مشاريع القوانين من قبل ك ّل من
الحكومة االسـكتلندية أو أعضاء مجلس النواب االسـكتلندي غير األعضاء في الحكومة االسكتلندية أو من قبل اللجـان أو
المنظمات أو األفراد غير األعضاء في مجلس النواب االسـكتلندي وتمرّ مشاريع القوانين تلك بعملية مكونة من ثالث مراحل:

تمر بھا مشاريع القوانين
المراحل التي ّ
المرحلـة :1
تنظر اللجان النيابية بالمبادئ العامة لمشروع القانون )أي الغرض منه بشكل عام( وتطلب عادة من أعضاء الجمھور تقديم
آرائھم وتعليقاتھم حوله.
يناقش مجلس النواب بعدئذ مشروع القانون في قاعة المناقشات ويتوصّل إلى قرار بشأن مبادئه العامة.
المرحلـة :2
تدرس إحدى اللجان النيابية مشروع القانون بالتفصيل وتقرّ ر بشأن أية تغييرات )تعديالت( مقترحة عليه.
المرحلـة :3
وفيھا يكون بإمكان مجلس النواب النظر في أية تعديالت أخرى على مشروع القانون وبعدئذ يقرّ ر مجلس النواب تمرير وإقرار
مشروع القانون أو رفضه.
وماذا يحدث بعد ذلك؟
حال إقـرار مشـروع القانون تكون ھناك عادة مدة أربعـة أسـابيع يمكن خاللھا تحديـه إن كان يُعتـقد بأنـه خارج عن نطاق
ســلطات سـنّ القـوانيـن التي يتمتـع بھا مجلس النواب االسـكتلندي وفي حال عدم تقديم مثل ذلك التحدي يت ّم تـقديم مشـروع
القانون إلى جاللة الملكـة لمنحه الموافـقـة الملكيّـة.
يتحول مشـروع القانون حال حصوله على الموافقـة الملكيّـة إلى قـانون صـادر عن مجلس النواب االسـكتلندي إال أ ّنه قد ال يدخل
حيّز التنفيذ على الفور.
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ھل تعلمون؟
أن مجلس النواب االسـكتلندي والحكومة االسـكتلندية عبارة عن منظمتين منفصلتينّ .
ّ
يسن مجلس النواب االسـكتلندي القوانيـن
ّ
فيما يتعلق بالشـؤون ال ُمحالة ويقوم كذلك بمراقبـة ومحاسبة الحكومة االسـكتلندية بينما تقوم الحكومة االسـكتلندية بتطبيق القوانين
وتطوير السياسات فيما يتصل بالشـؤون المُحالة.
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أعضاء مجلس النواب االسـكتلندي
كيف يت ّم انتخاب أعضاء مجلس النواب االسـكتلندي؟
لكل ناخب في انتخابات مجلس النواب االسـكتلندي صوتان – صوت يدلي به في انتخابات دائـرته االنتـخابيـة وصوت يدلي به
في انتخابات إقليمه االنتخابي .ھناك ما مجموعه  73عضو مجلس نواب اسـكتلندي ّ
يمثلون الدوائر االنتخابيّـة و  56عضو
مجلس نواب اسكتلندي إقليمي .يت ّم انتخاب أعضاء مجلس النواب االسـكتلندي باستخدام نظام األعضاء اإلضافيين Additional
 Member Systemوھو أحد أنواع أنظمة التمثيل النسـبيّ .
يت ّم عادة تمثيل كل شخص في اسـكتلندا من قِـبل عضو مجلس نواب اسـكتلندي واحد عن الدائـرة االنتـخابيـة وسـبع أعضاء
مجلس نواب اسـكتلندي إقليمييـن يتمتعون جميعھم بنفس المكانة والوضعية وبإمكانكم االتصال بأيّ من األعضاء الثمانية الذين
يمثلونكم.

نتائا جنتخابات ﻣﺟﻠس لانواب االسكتلندي علا 2021م حسب األحزاب

ما ھي األمور التي يقوم بھا أعضاء مجلس النواب االسـكتلندي؟
يعمل أعضاء مجلس النواب االسكتلندي في المناطق المحلية التي يمثلونھا ويقومون كذلك بحضور النقاشات واجتماعات اللجان
في مجلس النواب االسكتلندي ويمكنھم في سياق تمثيلھم لكم:



إدراج طلب للحصول على الدعم ألمر معيّن.
التحدّث في النقاشـات.
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تقديم مشاريع قوانين بھدف إجراء تغييـرات على القانون.
طرح األسـئلة على وزراء الحكومة االسـكتلندية.
إحالـة األمور أو توجيه األسـئلة إلى شخص آخر أو إلى منظمة أخرى.

ومن الذي يم ّثلني؟
لمعرفة من يمثلّكم ،يمكنكم البحث على موقعنا باستخدام رمزكم البريدي أو االتصال بخدمة تقديم المعلومات للجمھور.
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ماذا يحدث في قاعة المناقشـات؟
بإمكان كافة أعضاء مجلس النواب االسكتلندي المشاركة في االجتماعات التي تعقد في قاعة المناقشات حيث يجلسون عادة
ضمن مجموعاتھم الحزبيـة.

وباإلضافة إلى مناقشة المقترحات بشأن قوانين جديدة ،يمكن لألعمال التي تت ّم في قاعة المناقشات أن تتضمّن:


المناقشـات
وھذه عبارة عن مناقشـات بين أعضـاء مجلس النواب االسـكتـلندي داخـل مجلس النواب تت ّم عادة ً بناءاً على طلـب من
أحد أعضائه.



طرح األســئلة على الوزير األول
حيث يطرح أعضـاء مجلس النواب االسـكتلندي األسـئلة على الوزيـر األول.



أوقات طرح األسـئلة
وفيـھا يطرح أعضاء مجلس النواب االسـكتلندي األسـئلة على سكرتيري مجلس الوزراء والوزراء.



التصريحات الوزار ّيـة
يسـتخدم سكرتيرو مجلس الوزراء والوزراء ھذه التصريحات إلبالغ مجلس النواب عن األمور الطارئة أو لإلعالن
عن أمور لھا عالقة بسياسات معيّنة.



وقت التـقريـر
وھو الوقت الذي يقـوم فيه أعضـاء مجلس النواب االسـكتلندي بالتقرير بشـأن الطلبات التي تمّـت مناقشـتھا في ذلك
اليوم وكثيرا ً ما يت ّم ذلك من خالل التصويت.
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ما دور رئيـس المجلـس في قاعة المناقشات؟
يترأس رئيس المجلس  -يسانده نائباه  -االجتماعات في قاعة المناقشات .يجلس رئيس المجلس )أو أحد نائبيه( خلف المكتب
الواقع في مقدمة قاعة المناقشات في مواجھة أعضاء مجلس النواب االسكتلندي اآلخرين.
يجب على رؤساء المجلس التصرف بحيادية عند ترؤسھم لالجتماعات.
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وما الذي تقوم به اللجان؟
اللجـان عبارة عن مجموعات صغيرة من أعضاء مجلس النواب االسـكتلندي تنظر بمواضيع محدّدة – كالصحة أو االقتصاد أو
العدالة مثـالً – ولھا دور مركزي في عمل مجلس النواب االسكتلندي لكونه – وبخالف مجلس نواب المملكة المتحدة  -يتألف
من غرفة نيابية واحدة.
تتض ّمن أعمال اللجـان:


التـشــريـع
بإمكـان اللجـان دراســة وتـعديـل مقـتـرحات القـوانيـن الجديدة كما يمكنھا ھي ذاتھا اقـتـراح قوانيـن جديـدة.



إجراء التـحقـيقـات
بإمكان اللجـان التـحقيـق في أيّ مجـال يقـع ضمـن اختـصاصھا ونشــر توصـياتھا.



التعامل مع االلتماسات
بإمكـان اللجـان كذلك دراســة االلتماسات المقدّمة من أعضاء الجمھـور ومن المجموعات الراغبة بإثارة قضية معيّنة
وإعـداد تـقاريـر بذلك الشأن.

10

ﻣﺎ ھﻲ طريقـة ﻋـﻣل للاجـا ن؟
• يرأس كل هيئة شخص مسؤول عن االجتماعات وتمتلك معظم الهيئات سبعة أعضاء من مجلس النواب االسكتلندي كأعضاء .يعكس
األعضاء توازن مختلف األحزاب والمجاميع السياسية في البرلمان االسكتلندي



بإمكان اللجـان دعـوة أعضاء الجمھور لتقديم آرائھم حول القضايا التي تنظر بھا تلك اللجان كما يمكنھا دعوة أيّ
شـخص لحضور أي من اجتماعاتھا كشـاھد .يقدّم الشـھود شھادات وأدلة فيما يتصل بأعمال اللجنـة.
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خدمة تقديم المعلومات للجمھور
لمزيد من المعلومات حول مجلس النواب االسكتلندي أو عضويته أو أعماله أو إجراءاته يرجى االتصال بنا.
للدردشة الح ّيةwww.parliament.scot/live-chat :
الھاتف 0800 092 7500 :أو 0131 348 5000
كما أننا نرحّ ب كذلك بالمكالمات التي يت ّم إجراؤھا باستخدام خدمة التواصل النصيّ التتابعي  Text Relay Serviceباستخدام
لغة اإلشارات البريطانية من خالل االتصال بـ contactSCOTLAND-BSL
البريد اإللكترونيsp.info@parliament.scot :
الرسائل النص ّية07786 209888 :
العنوان:
Public Information
The Scottish Parliament
Edinburgh
EH99 1SP
موقع اإلنترنتwww.parliament.scot :
ولدينا كذلك حسابات في فيسبوك  Facebookوإنستاجرام  Instagramوتويتر  Twitterويويتيوب .YouTube
إن لزمتكم المعلومات بھيئة أو بلغة أخرى فالرجاء االتصال بنا.
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