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لجان إعداد قرارات لجان إعداد قرارات لجان إعداد قرارات لجان إعداد قرارات الالئحة العامة لمنتديات الديمقراطية في الالئحة العامة لمنتديات الديمقراطية في الالئحة العامة لمنتديات الديمقراطية في الالئحة العامة لمنتديات الديمقراطية في   
، ، ، ،     ، وأوربي، وأوربي، وأوربي، وأوربي    شيفتينجهشيفتينجهشيفتينجهشيفتينجه----هلهلهلهلصاصاصاصا     السكنية السكنية السكنية السكنيةحياءحياءحياءحياءاألاألاألاألفي في في في     المجلس البلديالمجلس البلديالمجلس البلديالمجلس البلدي

    الجرشبرج ضمن بلدية اسكيلستوناالجرشبرج ضمن بلدية اسكيلستوناالجرشبرج ضمن بلدية اسكيلستوناالجرشبرج ضمن بلدية اسكيلستونا----، وروبرجسطورب، وروبرجسطورب، وروبرجسطورب، وروبرجسطورب    ونيفورشونيفورشونيفورشونيفورش

  

 ع7 أن يبدأ تطبيقها 2 أول  ٢٠٠٧أيار  /و ماي٣١اعتمدها ا جلس البلدي بتاريخ 
 . ٢٠٠٧يران حز/ يونيو 

    أمور عامةأمور عامةأمور عامةأمور عامة) ) ) ) ١١١١((((المادة المادة المادة المادة   
منتديات الديمقراطية 2 اسكيلستونا هي منتديات تابعة للمجلس البلدي تعت> من   

 .  قرارات ا جلس البلديإعداد للجان مساويةوجهة نظر القانون البلدي 

، وتعت>   محلياً وجغرافياًتعمل 2 نطاق محدودمنتديات الديمقراطية هي أجهزة   
 .  ا عني التي تخص الحي حول مسائل الديمقراطيةللتجمعكن أما

 . تتضح الحدود من الخريطة ا رفقة  

ا همة التي تضطلع بها منتديات الديمقراطية هي أن تكون أماكن للتجمع 2 اRحياء   
 ناقشة ا ساعي طويلة ا دى 2 مجال تغي# وتطوير البلدية وبخاصة 2 السكنية 

 . ائل ا حليةا س

وع7 كل منتدى أن يتعاون مع سائر ا نتديات وأن يتشاور عند اللزوم مع لجنة   
 .  ا نبثقة عن ا جلس البلدي الديمقراطية

 : ا هام الرئيسية  نتديات الديمقراطية هي  

  أماكن للتجمع والنقاش 2 السياسة بهدف تنمية الديمقراطية ا حليةتنشئأن  –  
 ن] ا علومات عن ا جتمعأن ت –  
 أن تكون طرفاً مساهماً 2 التخطيط طويل اRمد للبلدية –  
تنتبه لaحتياجات واRفكار وا ق`حات ذات اRثر ع7 البيئة ا حلية والعمل أن  –  

 الهادف إd إدخال تحسينات محلية
  تدعمهاأن تقوم بدور الطرف 2 الحوار مع الجمعيات اRهلية ا حلية وأن –  
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ويجب أن يعتمد أسلوب العمل توجهاً تفاعلياً وأن يكون منفتحاً ع7 أساليب العمل   

 . الجديدة

وع7 لجنة الديمقراطية ا نبثقة عن ا جلس البلدي واللجان البلدية وغ#ها من   
أجهزة وkكات البلدية أن تزود منتديات الديمقراطية با علومات التي من شأنها 

ويمكن عند اللزوم أن تقوم منتديات الديمقراطية .  دها ع7 أداء مهامهاأن تساع
باستدعاء ممثl لجنة الديمقراطية ا نبثقة عن ا جلس البلدي واللجان البلدية 

 . وغ#ها من أجهزة وkكات البلدية والعامل� بالبلدية

    المعينون من طرف المجلس البلديالمعينون من طرف المجلس البلديالمعينون من طرف المجلس البلديالمعينون من طرف المجلس البلدياألعضاء األعضاء األعضاء األعضاء ) ) ) ) ٢٢٢٢((((المادة المادة المادة المادة   
 بتعي� ثمانية أعضاء ينوب كل منهم عن أحد اRحزاب ا مثلة جلس البلديا يقوم   

ويقوم كل من .  2 ا جلس البلدي ليشغلوا مقاعد كل من منتديات الديمقراطية
اRعضاء الثمانية ا عين� بدورهم ب`شيح عضو يسكن أو يعمل 2 نطاق الحي 

 .  ا جلس البلدي تعيينهليتوdالسكني ا عني 

    الرئيسالرئيسالرئيسالرئيس) ) ) ) ٣٣٣٣((((مادة مادة مادة مادة الالالال  
 . لتوn مهام رئاستهاأحد أعضائها  تنتخب منتديات الديمقراطية داخلياً كل عام  

    مدة التفويضمدة التفويضمدة التفويضمدة التفويض) ) ) ) ٤٤٤٤((((المادة المادة المادة المادة   
 . تتزامن مدة تفويض منتديات الديمقراطية مع مدة تفويض رئاسة البلدية  

    اإلجتماعاتاإلجتماعاتاإلجتماعاتاإلجتماعات) ) ) ) ٥٥٥٥((((المادة المادة المادة المادة   
مرات سنوياً وفيما عدا ذلك ينعقد تجتمع منتديات الديمقراطية ما p يقل عن أربعة   

  . اsجتماع بناء ع7 استدعاء من الرئيس

    العلنيةالعلنيةالعلنيةالعلنية) ) ) ) ٦٦٦٦((((المادة المادة المادة المادة   
بصفة منتديات الديمقراطية من لجان إعداد قرارات ا جلس ا حl فقد منحت من   

 . جانب ا جلس حق القرار 2 أن تكون اجتماعاتها علنية
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    لمجلس المحلي لمجلس المحلي لمجلس المحلي لمجلس المحلي حق إثارة الموضوعات في احق إثارة الموضوعات في احق إثارة الموضوعات في احق إثارة الموضوعات في ا) ) ) ) ٧٧٧٧((((المادة المادة المادة المادة   
بصفة منتديات الديمقراطية من لجان إعداد قرارات ا جلس ا حl فقد منحت من   

جانب ا جلس حق إثارة ا وضوعات 2 اجتماعات ا جلس ا حl وذلك 2 نطاق 
 اختصاصها 

    تحرير المذكراتتحرير المذكراتتحرير المذكراتتحرير المذكرات) ) ) ) ٨٨٨٨((((المادة المادة المادة المادة   
 . اpجتماعات تحرير مذكراتخaل ينبغي أن يتم   

    لسكرتاريةلسكرتاريةلسكرتاريةلسكرتاريةاااا) ) ) ) ٩٩٩٩((((المادة المادة المادة المادة   
   dتتو�لقطاع إدارة رئاسة البلدية مهام  التابعة وحدة الديمقراطية وا واطن

 . السكرتارية

    والتعويضاتوالتعويضاتوالتعويضاتوالتعويضاتاألتعاب األتعاب األتعاب األتعاب ) ) ) ) ١٠١٠١٠١٠((((المادة المادة المادة المادة   
ع7 تعويضاتهم وفقاً  يحصل اRعضاء ا نتخبون الذين يعينهم ا جلس البلدي  

 .لقواعد البلدية ا طبقة ع7 النواب 

    تابعة والتقييمتابعة والتقييمتابعة والتقييمتابعة والتقييمالمالمالمالم) ) ) ) ١١١١١١١١((((المادة المادة المادة المادة   
ع7 منتديات الديمقراطية أن تقدم كشفاً بأعمالها 2 نهاية كل عام إd ا جلس   

 . البلدي من خaل تقرير ختامي لنشاطها

   

   

   

   

   
   
  Översättning: Aukt translator Hatem Zamel Abacid, 2008 

 


