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 بروكسل برلمان
 برلمانيين من تتركب مداوالت لجنة في للمشاركة دعوة

 القرعة طريق عن اختيارهم تمي أشخاص ومن
 
 

 سيدتي، سيدي،
 

 .بروكسل منطقة برلمانب مداوالتال لجنة في للمشاركةعن طريق القرعة  مكاختيار تملقد 
 

 ؟بماذا يتعلق األمر
متساكني  بين القرعة منيتم اختيارهم عن طريق  شخًصا 45 من اللجان ركبتت. بروكسل برلمان قبل من المداوالت لجان إحداث تم

 .محدد موضوع بشأن توصيات بلورة مهمةعهد لهم ت برلمانيًا 15 منو عاًما 16 ال تقل أعمارهم عن الذين بروكسل ومتساكنات
 

 :التالية مناقشة المسألة المداوالت لجنة ستتولى

 على وجه الخصوص بروكسل منطقة قامت لقد. للضوضاء مصدرك المدينة...  والترفيهية والتجارية الصناعية األنشطة التنقل،
 .وصحتهم متساكنيها رفاهية الضوضاء على تأثيرات من وذلك للحد quiet Brusselsباعتماد مخطط بروكسال الهادئة 

 
 بروكسل؟ب العام الفضاء فييمكن اتخاذها للتحكم في الضوضاء  التي التدابير هي ما ،وبناء على ما تقّدم

 

مع  سيكون لكم لقاءاتتتلقون عددا من الوثائق وس. وسيؤخذ رأيكم بعين االعتبار تهم المجتمع خيارات اعتماد المسألة هذه تقتضي
وذلك  قةمضيعمل  فرق ضمن آرائكم عن والتعبير اآلخرين إلى االستماع من ونستتمكنكما . تساؤالتكميمكنكم طرح جميع خبراء، و

 .المسألة المطروحة على جماعية إجابةصياغة  في والمشاركة تصور الرؤىكما يمكنكم  والثقة، المساواة تسوده مناخ في
 

 تراحاق خالل من أو الوزراء استجواب خالل منوذلك المداوالت،  لجنة ستعتمدها التي التوصيات بمتابعة بروكسل برلمان وسيلتزم
 البرلمان اخلد مناقشة في للمشاركة دعوة أشهر، تسعةو ستةوح بين فترة تترا بعد أيًضا، ستتلقون. المثال سبيل على جديد تشريع

 .مآل التوصيات التي تقدمتم بهاتتمحور حول 

 
 ؟ماهو الجدول الزمني

 .االجتماعات هذه كل خالل ضرورية ممشاركتكستكون . أفريل وماي وجوان خالل أشهر مرات عدة المداوالت لجنة ستجتمع
 

 المسار. تقديموربط الصلة : تركيز اللجنة جلسة

 
 أفريل 20الخميس 

 في المساء

 .الخبراء مع اآلراء تبادلو الموضوع عرض: تقديم المعطيات  مرحلة

 
 أفريل 22السبت 

 اليوم كامل

 
إعداد وأخرى  أحيانًا موسع اجتماعوخالل  مضيقة أحيانا مجموعات ضمن ،النقاشات: المداوالت مرحلة

 .التوصيات

 

 ماي 28واألحد  27 السبت

 يومين كاملين

 
 جوان 3السبت  .هاواعتمادالتوصيات  مناقشة: التوصيات مرحلة

 اليوم كامل

 
 جوان 10السبت  األشغال. تقرير عرض

 الحصة الصباحية
 

عند  لغوي معتقديم د أو ،يل المثالعلى سب البرلمان في مألطفالك ملع اتورش تنظيم وذلك عبر ،ممشاركتك العمل على تيسير سيتم
 .بكم احتياج خاص بكل تسجيلال عند إبالغنا في واتتردد ال لذلك. خاصة مرافقةتوفير  أواالقتضاء 

 
 دةشها ممنحك سيتم كما. مبك الخاصة التنقل تكاليف تغطية سيتمكما ( اجتماع كلعن  يورو 81.34) ممشاركتك خالص أتعاب سيتم

 المسار. نهاية في مشاركة
 
 
 
 
 
 



2/2 

 
 
 

 

 

 المشاركة، كيفية
 
 

 المنصة عبر 2023 مارس 31 إلى غاية التسجيل ميمكنك المداوالت المذكورة، لجنة في المشاركة في مإذا رغبت
https://democracy.brussels  (ساعة 24 مدار على إليها الولوج يمكن .)على بنا االتصال ميمكنك ،اتصعوب صورة مواجهة في 

 ويومي ،الزوالبعد  5 الساعة إلى بعد الزوال 2 الساعة من واألربعاء االثنين يومي معلى ذمتك مجاني رقم) 257 35 0800الرقم 

 .(مساءً  8 الساعة ىإل ءً مسا 5 الساعة من الخميسيوم و منتصف النهار إلى صباًحا 9 الساعة من والجمعة الثالثاء

 

 لجنة ركيبةت ستعكس وبالتالي الخاصة بمنطقتنا. اإلحصائيات على استنادا ثانية اجراء قرعة سيتم التسجيل، على إثر ختم مرحلة
 ماركتكلتأكيد مش اإلكتروني ابريد أو رسالةستتلقون  ،ةالثاني السحبعملية  خالل مكاختيارتم  صورة في. بروكسل تنوع المداوالت

 .أقصى كأجل 2023 ريلأف 14 بتاريخوذلك 

 

 تساؤالت؟ مهل لديك
 إذا) مأيضا متاحا لمرافقيكوسيكون هذا الرقم . أعاله المشار إليه الرقمعلى  بنا االتصال في واتتردد فال ،تساؤالت ةأي ملديك كان إذا
 contact@democracy.brussels العنوان التالي على مراسلتنا أيًضا ميمكنك(. المثال سبيل علىات عاقإحدى اإل من تعانون مكنت
 . https://democracy.brussels/pages/faq_platformعلى موقعنا  FAQ المتداولة األسئلةدليل  االطالع علىو

 
 .شخصية الدعوة هذه

 
 مع فائق التحية

 

 هوغ تيمرمان،
 برلمان بروكسال سكرتير

 

 تريستان روبارتي،
 رئيس لجنة البيئة والطاقة

 

 رشيد مدران،
 رئيس برلمان بروكسال

 
 

https://democracy.brussels/
https://democracy.brussels/pages/faq_platform

