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التصویت في انتخابات البرلمان االسكتلندي 
 2021لعام 

 أسئلة وأجوبة لالسكتلندیین الجدد

 ؟ 2021ھل یمكنني التصویت في انتخابات البرلمان االسكتلندي لعام  
   ً                                                           عام ا أو أكثر، فیمكنك التصویت في انتخابات البرلمان االسكتلندي.   16             ً       ً      ً     ً                    إذا كنت مواطن ا أجنبی ا مؤھال  مقیم ا في اسكتلندا وعمرك 

 واطن األجنبي المؤھل ھو مواطن من دولة أخرى لدیھ إذن بالدخول أو اإلقامة في المملكة المتحدة، أو ال یحتاج إلى مثل ھذا اإلذن. الم

دیك أسئلة حول التسجیل للتصویت، یمكنك االتصال بفریق التسجیل االنتخابي المحلي. یمكنك العثور على تفاصیل  إذا كانت ل
االتصال الخاصة بھم عن طریق إدخال الرمز البریدي الخاص بك من خالل الموقع  

 .information-election-a/voter/your-am-electoralcommission.org.uk/iاإللكتروني

 ما دور البرلمان االسكتلندي؟
ُ                                                                                                                یسن  البرلمان االسكتلندي القوانین في عدد من المجاالت مثل الصحة والتعلیم والتدریب واإلسكان والسیاحة والتنمیة االقتصادیة.     

ُ  كما یناقش القضایا وی   ً                           عضو ا ھم مجمل أعضاء البرلمان   129                ُ                                     جري التحقیقات وی حاسب الحكومة االسكتلندیة. وھو مكون من                       
 االسكتلندي.

ّ                  لماذا علي  أن أسجل للتصویت؟           
                                               َ                                                              إذا كنت ترید إبداء رأیك في القضایا التي تھمك وم ن ترید أن یمثلك في البرلمان االسكتلندي، فأنت بحاجة إلى التسجیل 

 للتصویت.

 ل للتصویت؟        ّ كیف أسج  
آخر موعد للتسجیل للتصویت . gov.uk/registertovoteیمكنك التسجیل عبر اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني

 .2021أبریل  19منتصف لیل االثنین الموافق ھو  2021انتخابات البرلمان االسكتلندي لعام  في

إذا لم تتمكن من التسجیل عبر اإلنترنت، فیمكنك التسجیل بالبرید. قم بتحمیل النموذج من خالل الموقع 
 . forms-paper-vote-to-www.gov.uk/government/collections/registerاإللكتروني

https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information
http://www.gov.uk/registertovote
https://www.gov.uk/government/collections/register-to-vote-paper-forms
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إذا لم یكن لدیك رقم تأمین وطني، فیجب أن تذكر ذلك في طلب التسجیل ثم متابعة إرسالھ. سیتصل بك موظف التسجیل 
 لالنتخابات بعد ذلك لیطلب منك تقدیم مستند یثبت ھویتك. 

 ھل یجب علي التصویت؟
ٌ                               ك ملك  لك. یمكنك أن تقرر ما إذا كنت        ّ                                                                       ال یتعی ن علیك التصویت إذا لم تكن ترید ذلك. في جمیع االنتخابات في اسكتلندا، صوت      

ِ  َ                            ً                                                      ترید التصویت أم ال ول م ن ترید التصویت. ال یجوز قانون ا ألي شخص أن یؤثر علیك للتصویت بطریقة معینة ضد إرادتك.                      

 ماذا یحدث عندما أذھب للتصویت؟ 
          ُ                القتراع. سی طلب منك بعد ذلك عند وصولك إلى مكان االقتراع، سیسألك أحد الموظفین عن اسمك وعنوانك ثم یعطیك أوراق ا

 أخذ أوراق االقتراع الخاصة بك والتوجھ إلى غرفة اقتراع حیث یمكنك ملء ورقة االقتراع الخاصة بك.  
 " Xعلى الشخص الذي تود التصویت لھ. في الورقة الثانیة، یجب وضع عالمة " "  Xفي ورقة االقتراع األولى، یجب وضع عالمة " 

 تقل الذي تود التصویت لھ. ستكون أوراق االقتراع الخاصة بك مشابھة لھذه:على الحزب أو المرشح المس
 

 

یجب علیك بعد ذلك طي أوراق االقتراع الخاصة بك ووضعھا في صندوق االقتراع. إذا احتجت للمساعدة في أي وقت، فقط  
 اسأل أحد الموظفین.  
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 كیف أقرر لمن أصوت؟ 
أفضل شخص یمثلك. قد تكون بینك وبینھم آراء مشتركة أو یعطون األولویة للقضایا یجب علیك اختیار المرشح الذي تشعر أنھ 

 التي تعتقد أنھا مھمة.  
    ً                                                                                                           عادة  ما تكون قائمة المرشحین المتنافسین في االنتخابات في كل منطقة محلیة متاحة على موقع مجلسك المحلي على اإلنترنت  

 قبل أسبوعین من االنتخابات.  
                                                                           ُ                          سیة وثیقة توضح جمیع سیاساتھا وأولویاتھا قبل انتخابات البرلمان االسكتلندي. وت سمى ھذه الوثیقة بالبیان.  تنشر األحزاب السیا

ً                                     ستكون ھذه الوثائق متاحة على المواقع اإللكترونیة لألحزاب السیاسیة. یمكنك أیض ا طرح أسئلة على المرشحین وفرقھم حول                                                                            
 القضایا التي تھمك.

 أین أذھب للتصویت؟
كل فرد مسجل للتصویت في أسرتك على بطاقة اقتراع قبل االنتخابات. توضح بطاقة االقتراع الخاصة بك المكان الذي  سیحصل

 یجب أن تذھب إلیھ للتصویت. 

                   ً   ھل یبقى تصویتي سری ا؟
تصویتك شأن خاص بك وحدك ولیس علیك إخبار أي شخص كیف صوتت. بمجرد وضع صوتك في صندوق االقتراع نعم. 

 إرسالھ بالبرید، سیتم الحفاظ علیھ وتأمینھ حتى تصبح جمیع األصوات جاھزة للفرز.   وأ

ً                                                  یتم خلط جمیع أوراق االقتراع مع ا عند الفرز حتى ال یتمكن أي شخص من معرفة كیف صوتت.                                

                              ً   ، ھل سیكون الحضور للتصویت آمن ا؟19-لق بشأن كوفیدأنا ق
. سیتم وضع عدد من التدابیر المتعلقة بالنظافة والتباعد 19-ستكون أماكن االقتراع أماكن آمنة للتصویت أثناء جائحة كوفید 

 الوجھ.                                                   ّ                                      للمساعدة على حمایتك في مكان االقتراع، بما في ذلك معق م الیدین ووضع العالمات على األرض وأغطیة 

ً           إذا كنت تفضل التصویت بالبرید أو أن یقوم شخص آخر بالتصویت نیابة عنك، فیجب أن تكون مسجال  للتصویت أوال  وبعد ذلك               ً                                                                                      
ً      ً                                                 یمكنك التقدم للتصویت بالبرید أو بالوكالة. یجب علیك التقدیم مبكر ا تحسب ا الحتیاج مكتب التسجیل االنتخابي المحلي إلى مراجعة                                                                 

المعلومات أو للحصول على نموذج طلب تصویت بالبرید أو بالوكالة، یرجى االطالع على الموقع  أي تفاصیل معك. لمزید من
 .08003280280أو اتصل بخط المساعدة على الرقم  electoralcommission.org.uk/voterاإللكتروني 

 المعلومات؟ أین أعثر على المزید من
یمكنك العثور على المزید من المعلومات عن التصویت من خالل الموقع 

 . electoralcommission.org.uk/voterاإللكتروني

بي المحلي. یمكنك العثور على بیانات االتصال  إذا كانت لدیك أسئلة حول التسجیل للتصویت، یمكنك االتصال بمسؤول التسجیل االنتخا 
 . information-election-a/voter/your-am-electoralcommission.org.uk/iبھ عند إدخال رمزك البریدي ھنا:  

http://www.electoralcommission.org.uk/voter
http://www.electoralcommission.org.uk/voter
https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/your-election-information
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