
						
	

	

	
	

						
 
	

	دعوة للمشاركة في لجنة المندوبین المكونة من أعضاء البرلمان 
ً  والمواطنین اتوالمواطن  الذین تم اختیارھم عشوائیا

 
 

 
«MadameMonsieur»،	

	
 .الفرانكوفونيللجنة التداولیة األولى لبرلمان بروكسل  بالقرعةاختیاُرك تم 

 
 اللذینسكان بروكسل، بین شخًصا تم اختیارھم عشوائیًا من  36تم تشكیل اللجان التداولیة من قبل البرلمان. وھم یتألفون من 

 برلمانیًا. مھمتھم ھي صیاغة توصیات حول موضوع معین. 12عاًما، و  16ال تقل أعمارھم عن 
 

 على السؤال التالي: لبرلمان بروكسل الفرانكوفونيستجیب اللجنة التداولیة األولى 
 

	إلى أي مدى وبأي طریقة یرى مواطنو ومواطنات بروكسل دورھم في منع األزمات واالبالغ عنھا وإدارتھا وتقییمھا؟
 

. ستتلقى المستندات وتلتقي بالخبراء وستكون قادًرا على طرح جمیع وصوتك مھمطرح الخیارات یتضمن ھذا السؤال 
، ةفي جو من المساواة والثقأسئلتك. في مجموعات صغیرة، ستكون قادًرا على االستماع لآلخرین والتعبیر عن نفسك، 

 رأي والمشاركة في تطویر إجابة جماعیة للسؤال المطروح.اللتكوین 
 

التي اعتمدتھا اللجنة التداولیة، من خالل استجواب الوزراء أو من  بمتابعة التوصیات فونيالفرانكویتعھد برلمان بروكسل 
أیًضا بعد ستة أشھر لحضور اجتماع في البرلمان 	«e_fémin»	خالل اقتراح مرسوم جدید، على سبیل المثال. ستتم دعوتكَ 

 حول المتابعة المقدمة لتوصیاتك.
 

 اللجنة التداولیة عدة مرات وفقًا للجدول الزمني الوارد أدناه. لذلك فإن مشاركتك مطلوبة في كل ھذه االجتماعات:ستجتمع 
 

 سبتمبر 30الخمیس الموافق 
 مساءً 

 االتصال وعرض العملیة مع جمیع المشاركین
 

 أكتوبر  3األحد الموافق 
 طول الیوم 

 بین المشاركین للمعلومات لقاء مع الخبراء والتبادالت األولى

 أكتوبر 10واألحد الموافق  9السبت الموافق 
 یومین كاملین 

 مناقشات جماعیة صغیرة
 

 أكتوبر 17األحد الموافق 
 

 صیاغة واعتماد توصیاتك

 أكتوبر  24األحد الموافق 
 في العرض الصباحي

 عرض والموافقة على تقریر العمل 

 
البرلمان أو أي دعم محدد آخر. لذلك ال  في مقرمشاركتك ، مثل تنظیم ورش عمل ألطفالك سیتم عمل كل شيء لتسھیل 

 نلبیھا.والتي قد یمكننا أي احتیاجات خاصة حول تتردد في التواصل معنا عند التسجیل 
	

 اجتماع) وسیتم تعویض نفقات سفرك إلى بروكسل. عن كلیورو  82،70(بمبلغ  سیتم أیًضا تعویض مشاركتك
	
	
	



						
	

	

	
	

	لم یتم تعزیز التدابیر الصحیة، ستعقد االجتماعات في البرلمان، وذلك فقًا لتدابیر التباعد االجتماعي.ما 
 

على المنصة  بضمنھ 2021 یولیو 2لغایة یمكنك التسجیل  ھل ترید المشاركة في ھذه اللجنة التداولیة؟
https://democratie.brussels )ساعة في الیوم). في حالة الصعوبة، یمكنك االتصال بنا على 24على مدار  ُمتاحة 

مساًء، الثالثاء والجمعة من  5مساًء حتى  2أیام االثنین واألربعاء من الساعة  ُمتاح (الرقم المجاني 257	35	0800 الرقـم
 مساًء). 8حتى  مساءً  5مساًء والخمیس من  12صباًحا حتى  9
 

تالي وبال أساس إحصائیات منطقة العاصمة بروكسل. للقرعة بین األشخاص المسجلین، علىسیتم إجراء سحب ثاٍن 
" خالل ھذا السحب الثاني، فستتلقى رسالة تأكید اختیاُركِ ستعكس اللجنة التداولیة تنوع بروكسل. إذا تم اختیاُرَك "

	.أو برید إلكتروني
 
على الرقم المذكور أعاله. ھذا الرقم متاح أیًضا لرفاقك (على سبیل  فال تتردد في االتصال بناذا كانت لدیك أي أسئلة، إ

واالطالع  contact@democratie.brussels العنوان ). یمكنك أیًضا الكتابة إلینا علىھناك مایعیقك إذا كانالمثال، 
	.https://democratie.brussels/pages/faq_platformعلى األسئلة الشائعة 

 
 ھذه الدعوة شخصیة بحتة.

 
 مع التقدیر

	
	
	

	
 

 برونو فانلیمبوتن،						ماجالي بلوفي،
	أمین التسجیل في برلمان بروكسل الفرانكوفوني				رئیس برلمان بروكسل الفرانكوفوني

	رئیس لجنة الشؤون العامة
 
 


