
 

 

 
 

 

 بالقرعة اختيارهم تم ومواطنين برلمانيين تضم للمداولة لجنة في للمشاركة دعوة

 

 
 

 عزيزتي المواطنة، عزيزي المواطن،
 

 الثانية في برلمان منطقة بروكسل الناطق باللغة الفرنسية. للجنة المداولة تم اختيارك بالقرعةلقد من سكان بروكسل اآلخرين  9999مثل 
 

شخصا من سكان بروكسل يتم اختيارهم بالقرعة من بين السكان الذين ال تقل  36وتتألف اللجان من  أنشأ البرلمان لجان المداولة هذه

 حول موضوع معين. صياغة توصياتمهمتهم هي  برلمانيا.  12عاما، و ١٦أعمارهم عن 
 

 ستجيب لجنة المداولة الثانية لبرلمان بروكسل الناطق باللغة بالفرنسية على السؤال التالي:
 

كيفية تحسين التدريب على العمل والدراسة لجعلهم أداة أفضل للتنمية والوصول إلى التوظيف وإعادة التوجيه المهني في بروكسل، 

 1ل من القطاعين العام والخاص في بروكسل؟وكيف نشرك أصحاب األعما
 

يمكنكم االستماع  ستستلم الوثائق وتلتقي بالخبراء وتطرح جميع أسئلتك. صوتك مهم. تنطوي هذه اإلشكالية على اختيارات مجتمعية. 

ويمكنكم بناء رأيكم والمشاركة في صناعة إجابة  بيئة من المساواة والثقة،لآلخرين والتعبير عن أنفسكم في مجموعات صغيرة في 

 جماعية للسؤال المطروح.
 

التي اعتمدتها لجنة المداولة، مثل استجواب الوزراء أو اقتراح  برلمان بروكسل المتحدث باللغة الفرنسية ملتزم بمتابعة التوصيات

لتبادل اآلراء بشأن متابعة التوصيات التي اعتمدتها لجنة المداولة كما ستتم دعوتك بعد تسعة أشهر لالجتماع في البرلمان  تشريع جديد.

 التي شاركت بها.

 
 www.democratie.brussels إذا أردت أن تحصل على فكرة عما تنطوي عليه المشاركة في لجنة المداولة فيمكنك أن تشاهد على 

   2021به شهادات من المواطنين الذين شاركوا في لجان المداولة في  فيديو

  مشاركتك مطلوبة في جميع هذه اللقاءات. ستجتمع لجنة المداولة عدة مرات وفقا للجدول التالي.
 

 يونيو 10الجمعة، 

 مساء 6:00بداية من 

 االجتماع وعرض العملية على جميع المشاركين

 يونيو 11السبت، 

 طول اليوم

 االجتماع مع الخبراء والتفاعل األولي بين المشاركين

 يونيو 25السبت، 

 طول اليوم

 االجتماع مع الخبراء وتبادل األفكار في مجموعات صغيرة

 يونيو 26األحد، 

 طول اليوم

 صياغة التوصيات

 يوليو 2السبت، 

 طول اليوم

 مناقشة التعديالت والتوصيات

 يوليو 7الخميس 

 مساء 6:00بداية من 

 التصويت على التعديالت والتوصيات

 يوليو 13األربعاء 

 مساء 6:00بداية من 

 عرض واعتماد التقرير عن العمل، والشراب الختامي

 

لذلك ال تتردد أثناء تسجيلك  سيُبذل كّل الجهد لتسهيل مشاركتكم، مثل تنظيم ورشات عمل ألطفالكم في البرلمان أو تقديم الدعم المحدد.

 إبالغنا عن أّي احتياجات خاصة قد تكون لديك.في 

 يورو لكل اجتماع( وستتم تغطية تكاليف التنقل الخاصة بك في بروكسل. 70.82سيُدفع أجر مقابل حضورك )
 

  www.democratie.brusselsفي المنصة  ضمنا   2022مايو  18يمكنك التسجيل حتى  هل تريد المشاركة في لجنة المداولة هذه؟

)رقم مجاني يمكن الوصول   0800 35 257 في حال كانت هناك مشكلة يمكنك االتصال بنا على ساعة في اليوم(. 24)متاح على مدار 

مساًء ويوم الخميس من  12صباًحا حتى  9ثاء والجمعة من مساًء ، ويومي الثال 5مساًء حتى  2إليه يومي االثنين واألربعاء من الساعة 

 مساًء(. 8مساًء حتى  5

                                                                 
 مهنة من خالل دمج التدريب العملي في الشركة مع 200التدريب على العمل والدراسة يفتح الباب على ما يقرب من  1

 وهو يستهدف باألساس الشباب والكبار والباحثين عن العمل أو الذين يسعون  التعليم النظري في صورة دورات.   
 إلعادة توجيه مهنهم.   

http://www.democratie.brussels/
http://www.democratie.brussels/


 

 

 

وبذلك تعكس لجنة التداول التنوع السكاني  ستجرى القرعة مرة أخرى بين المسجلين وفقا إلحصائيات منطقة العاصمة بروكسل.

 إلكتروني للتأكيد في أقرب وقت ممكن.إذا تم اختيارك في القرعة الثانية، فستحصل على رسالة وبريد  في بروكسل.
 

هذا الرقم متاح أيًضا لمرافقيك )إذا كنت، على سبيل المثال،  على الرقم المذكور أعاله. ال تتردد في االتصال بناإذا كان لديك أي سؤال، 

الشائعة ومراجعة األسئلة  contact@democratie.brusselsيمكنك أيًضا مراسلتنا على العنوان  من أصحاب الهمم(.

 .www.democratie.brussels/pages/faq_platformعلى
 

 2هذه الدعوة خاصة لشخصه.
 

 مع فائق التقدير واالحترام،

 

  

ي ، ماجال ي
لوف   برونو فانليمبوتين محمد أورياغلي ب

يس مان رئ رل سل ب روك  ب

ي
ون  كوف فران  ال

رئيس لجنة التعليم والتدريب المهني 

 وذوي الهمم والنقل المدرسي

 والحضانات والثقافة والسياحة

 سكرتير برلمان بروكسل الناطق بالفرنسية
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