
اسكتلندا تتغير.



من المهم لنا جميعاً أن نعرف ما هي تلك السلطات الجديدة. يوضح هذا الكتيب التغييرات الرئيسية ويؤكد على 
 األشياء التي سنستمر في االستفادة منها بكوننا جزءاً من أسرة المملكة المتحدة. 

 األمر كله يتعلق بإقامة التوازن الصحيح لصالح اسكتلندا. 

إذا اتخذ القرار األفضل في اسكتلندا، فهذا ما سيحدث. وعندما يكون من العقل مشاركة المخاطر والتكاليف مع بقية 
 المملكة المتحدة، لنبقى أكثر أمناً وأقوى، فهذا ما سيحدث أيضاً. 

سنواصل العمل معاً كمملكة متحدة لتوفير مزيد من فرص العمل، وتقديم العون لمن يحتاجه أكثر وللدفاع عن كل 
شبر من المملكة المتحدة.

إن هذه التغييرات ستجعل البرلمان االسكتلندي يعمل على نحو أفضل لصالحنا جميعاً ولصالح أسرنا، طوال حياتنا. 

 صالحيات جديدة سيتمتع بها البرلمان االسكتلندي. 

 لقد وافقت على هذه الصالحيات الجديدة جميع األحزاب السياسية الرئيسية الخمسة في اسكتلندا وكفلتها. 

 وهي ستجعل من هوليرود أحد أقوى البرلمانات في العالم التي يتم نقل الصالحيات إليها. 

ستقوم حكومة المملكة المتحدة بتغيير القانون بحيث سيتمتع البرلمان االسكتلندي بمجموعة جديدة من الصالحيات، 
 بما في ذلك صالحيات فرض ضرائب جديدة وصالحيات تتعلق بالرفاهية والرخاء االجتماعي واالقتراع.

وسيبقى االسكتلنديون يتمتعون بمزايا كونهم جزًءا من اقتصاد المملكة المتحدة األكبر، ومزايا عملة الجنيه 
اإلسترليني، عالوة على الحصول على مزايا رواتب تقاعدية وجوازات سفر من المملكة المتحدة. سوف نبقى 

 مواطنين في المملكة المتحدة بدفاعاتها العسكرية القوية ونفوذها العالمي. 

 أياً كان عمرك وأينما كنت تعيش، فإن كوننا جزءاً من المملكة المتحدة يعني أننا نجمع مواردنا معاً ونتقاسمها معاً. 

وذلك يعني أيضاً أن اقتصاد المملكة المتحدة الكبير والمتنوع سيواصل حماية اسكتلندا من الصدمات المفاجئة مثل 
الهبوط األخير في أسعار النفط، أو الحاجة إلنقاذ البنوك خالل األزمات المالية. وستشعر األُسر بالمزيد من األمان 

مع قوات الدفاع القوية في المملكة المتحدة في هذا العالم المتقلب.
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هذا الكتيب.

بداية جديدة.



السنوات األولى.
يولد حوالي 150 طفالً كل يوم في اسكتلندا حيث إن البرلمان االسكتلندي مسؤول بالفعل عن خدمة 

 الصحة الوطنية في اسكتلندا ونظام التعليم فيها. لن يتغير ذلك. 

سينشأ أطفالنا في اسكتلندا يجمع فيها البرلمان أغلب األموال التي يتم إنفاقها، عبر فرض مجموعة 
 معينة من الضرائب االسكتلندية. 

وستظل حكومة المملكة المتحدة تدفع إعانات األطفال لألسر التي هي في أمس الحاجة إليها. 
 



العمل والحياة األسرية.
سوق العمل الموحد للمملكة المتحدة يعني أن العمال االسكتلنديين يمكنهم التنقل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مطمئنين إلى 

أن مستحقاتهم التقاعدية ومزايا عملهم والتأمين الوطني سيصحبهم أينما ذهبوا. وقد ازداد عدد الوظائف، بوصفها جزءاً من 
االنتعاش القوي للمملكة المتحدة، في اسكتلندا بـ 175,000 وظيفة منذ عام 2010.

وسوف يحدد البرلمان االسكتلندي معدالت ضريبة الدخل وسيتحكم في مجموعة من الضرائب األخرى أيضاً. كما أن األموال 
 التي يجمعها البرلمان االسكتلندي ستبقى في اسكتلندا. 

وسيحصل البرلمان االسكتلندي على ما قيمته 2.5 مليار جنيه إسترليني من الصالحيات الجديدة الممنوحة للرفاهية والرخاء 
االجتماعي. ستواصل المملكة المتحدة دفع تعويضات البطالة وستضمن حداً أدنى من األجور.

الشباب.
الصالحيات الجديدة تعني أن االسكتلنديين في عمر 16 

و17 سنة سيتمتعون بحق االقتراع في انتخابات هوليرود 
 البرلمانية. 

وسيوفر كوننا جزءاً من اقتصاد المملكة المتحدة الكبير فرص 
 عمل كبيرة للشباب في اسكتلندا. 

وعندما يسافر شبابنا حول العالم، سيحملون جوازات سفر 
من المملكة المتحدة، تخولهم الحصول على المساعدة من 

سفاراتها.



وأخيراً...
 فإن الحياة تجلب معها التغيير واسكتلندا تتغير أيضاً. 

 
 صالحيات جديدة آتية ستجعل من البرلمان االسكتلندي أحد أقوى البرلمانات في العالم التي يتم نقل الصالحيات إليها. 

 
 ولكن كجزء من أسرة شعوب المملكة المتحدة، فإن اسكتلندا هي أيضاً جزء من كيان أكبر. 
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التقاعد.
عند التقاعد، تؤدي حكومتا المملكة المتحدة واسكتلندا 

 دورهما في االعتناء بنا. 

يتحكم البرلمان االسكتلندي في رسوم خدمات الصحة 
الوطنية، والرعاية الشخصية، والوصفات الطبية والنقل 

 العام. 

 وأينما كنا نقطن، فإن معاشاتنا التقاعدية تدعمها ماليين
 عديدة من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة. 



 أي الصالحيات ستنقل 
 و

أيها ستبقى.
يوجد في اسكتلندا بالفعل برلمان مخول يتمتع بسلطات تمس شؤون الحياة اليومية، مثل الصحة والتعليم وخدمات الطوارئ.

ومن شأن الصالحيات الجديدة التي سيتمتع بها البرلمان االسكتلندي أن تجعله أحد أقوى البرلمانات في العالم التي يتم تحويل 
الصالحيات إليها. 

 وبمجرد إجراء هذه التغييرات، سيكون من ضمن 
مسؤوليات البرلمان االسكتلندي ما يلي:

• الصحة
• التعليم

• الشرطة والمحاكم والسجون
• النقل العام

• البيئة
• تحديد معدالت ضريبة الدخل

• الحكومة المحلية 
• االنتخابات البرلمانية

• برامج دعم العمالة
• مجموعة واسعة من المزايا

• التنمية االقتصادية ودعم األعمال
• اإلسكان والتخطيط
• الرياضة والفنون

• الزراعة والغابات وصيد األسماك
• العمل االجتماعي

 سيظل برلمان المملكة المتحدة مسؤوالً عن مجاالت 
 تستفيد اسكتلندا فيها من منهجية تشمل المملكة المتحدة 

بالكامل. ويشمل ذلك: 

• السياسة الخارجية

• الدفاع

• األمن القومي

• سياسة االقتصاد الكلي

• السياسة المالية

• العملة

• الرواتب التقاعدية

• تعويضات البطالة

• إعانات األطفال

• الطاقة 

• الهجرة والجنسية

• التنمية الدولية
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 هذه بداية جديدة السكتلندا، بصالحيات جديدة. لمعرفة 
المزيد أو لطرح األسئلة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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