
 
بيمونتياإلقليمي لل المجلس  

 
 

  بيمونتيللمرحبا بكم في الموقع الرسمي للجمعية التشريعية  
 
 
 

 بيمونتي
 

تعتبر المنطقة واحدة . عاصمة اإلقليم هي تورينو. بيمونتي  في الجهة الشمالية الغربية على الحدود مع فرنسا وسويسرا إقليم يقع
يتكون  .مساحة كيلومتر مربع 25،000ماليين نسمة، وأكثر من  4.5نا، مع حوالي سكا و اكثرها في إيطاليا من أكبر المناطق
 1206مقسمة علي  مناطق إدارية، بدوها 8و هو مقسم إلى . سهول ٪27تالل و ٪ 30و  ٪43 بنسبة جبال إقليم بييمونتي من

 .بلدية
 
 

 وظائف وسلطات األقاليم اإليطالية
 

بينما نجد في المستويات اإلدارية  األقاليم المستوى اإلداري األول للجمهورية اإليطاليةاقليم ، وتمثل  20 تنقسم إيطاليا إلى
  .الدولة المركزيةمدن الكبرى و,المقاطعات , البلديات: الموالية

 
       وظائفها  تؤدي األقاليم .  حكم ذاتي تشريعي لها و)  ميثاق تشريعي أساسي أي(  Statutoهي كيانات إقليمية ذات األقاليم

التي ينص عليها  تستند المهام اإلدارية على مبدأ التبعية .مهامها وفقا لمبادئ المنصوص عليها في دستور الجمهورية اإليطالية و
 .أولى االنتخابات اإلقليمية مع 1970أنشأت األقاليم اإلطالية في عام  .1948الدستور اإليطالي منذ عام 

 
 جديد Statuto على 2005حيث تمت الموافقة في عام  إثر اإلصالح الدستوري,تحصلت األقاليم على صالحيات أوسع 

 
 

  الهيئات المكونة لإلقليم 
  

ه األخيرة يترأسها رئيس منتخب مباشرة من قبل هذ .وحكومة ”المجلس اإلقليمي ”تسمى التشريع جمعية يتكون من إقليمكل 
 .هي الهيئات الثالث المكونة لإلقليم قليمالمجلس والحكومة ورئيس اإل. المواطنين في كل منطقة

 
يمثل إقليم  اإلقليمي المجلس. ينتخب باالقتراع المباشر والشامل مرة كل خمس سنوات المجلس اإلقليمي هو الجمعية التشريعية، 

 .إضافة إلى  مراقبة نشاط الحكومة اإلقليمية ي ويمارس السلطة التشريعية، البييموت
 

لمجلس  ا  نتخاباتإالحكومة اإلقليمية عن طريق االقتراع العام المباشر و في وقت واحد مع  أو رئيس قليماإل يتم انتخاب رئيس
أعضاء  (   assessori يقيل يعين و سؤول عن ذلك،والم الذي يسير  السياسة اإلقليمية و هو قليماإل الرئيس يمثل  .اإلقليمي

 اإلستفتاءات  اإلنتخابات و يحدد و يصدر القوانين الخاصة باإلقليم ، يعرض مشاريع القوانين إلى المجلس. )الحكومة اإلقليمية
 .جديدةإجراء إنتخابات  و يتم حل المجلس إلقليمي  قليماإل رئيس عن سحب ثقة في حالة استقالة أو. اإلقليمية

 
  الحكومة اإلقليمية 

اإلقليمية  وكذلك القوانين والقرارات  تقوم بتنفيذ برنامج الحكومة  assessoriتمثل الهيئة التنفيذية ، وتتكون من رئيس و  
سنوية ومتعددة  ميزانية لديهت ا حق اتلمبادرة التشريعية، وتمارس السلطة التنظيمية، اإلقليمي ،  لديه الصادرة عن المجلس

وأخيرا، فإن الحكومة تروج . السنوات، فضال عن وثائق التخطيط االقتصادي والمالي و يتم تقديمها إلى المجلس للموافقة عليها
 .محكمة الدستوريةفي النزاعات الناشئة بين السلطات أمام ال اإلجراءات تعزيزشرعيةل
 
 

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/statuto_vigente_l2005001.html�
http://www.regione.piemonte.it/governo/assessorati/index.htm�


 
 المجلس اإلقليمي

 
مناقشة، وضع وإقرار  إنتخابه من طرف الشعب، وظائف المجلس تتمثل في هو الممثل المباشرلمواطني  البيمونتي و يتم

 .ت حسب إنتمائهم السياسي سمون إلى مجموعا، ينقعضوا 60ويتكون المجلس من . القوانين اإلقليمية
 

 .المجموعات السياسية، واللجان الدائمة ،مكتب الرئاسةهي الرئيس،  هيئات المجلس اإلقليمي
 

 .أنشطته و يترئسها و يقوم بإدارة الجلسات  و يعقد المجلس اإلقليمي الرئيسيمثل 
 

يدوم لمدة ثالثين  .األقليات  و ذلك لضمان  تمثيل   مستشارين ثالثة  الرئيس و نائبين عن من رئيس و مكتب الرئاسةيتكون 
  .ألكثر من مرة ري، ويمكن إعادة انتخابهمشهرا، يتم انتخاب أعضائه من قبل الجمعية العامة باالقتراع الس

 
يوفر المجلس .  تنتخب كل مجموعة رئيسها الذي يدير أنشطتها. جهويين  مستشارين تتكون  من ثالثة مجموعات المجلس

 .والموظفين والموارد الالزمة لألنشطة  الخاصة بهالكل مجموعة الهياكل  اإلقليمي 
  
المسبق في  نطاق اختصاصها التحقيق.  التوزيع بين اللجان تكوين مجموعات وفقا لذلك يتم بطريقة تعكس  اللجان الدائمةتعين  

 .إضافة إلى إعداد التقارير والقدرة على الصياغة التشريعية يع القوانين مشار
 
 

 الوظيفة التشريعية
 

 .المواطنين أو السلطات المحلية أو أو الحكومة اإلقليمية أعضاء المجالس اإلقليمية: يمكن تقديم المقترحات التشريعية بواسطة
أيام يتم  10خالل   القانون من قبل رئيس الحكومة االقليمية ، ثم في يوما يصدر 15في غضون  المجلس اإلقليمي،  بعد موافقة
  .يدخل حيز التنفيذ في اليوم الخامس عشر التالي لتاريخ نشره و لإلقليم الرائد الرسمينشره على 

 
 

جلس اإلقليميمقر الم  
يقع  و 17بني في القرن   المسمى قصر لسكارس قصر الباروك هو 1979منذ عام منذ عام  بييمونتيللمقر المجلس اإلقليمي 

   .في وسط المدينة بين ساحتي سان كارلو وسولفرينو
 

 Palazzo Lascaris قصر لسكارس جولة افتراضية
 
 

 معلومات
 ۱۰۱۲٤تورينو  ۱٥نهج ألفياري رقم Via Alfieri 15 -10121 Torino:العنوان
 39.011.575711100: الهاتف

 كتب العالقات العامةم
 

  Piemonte for you :، السياحة والتسوق في بيدمونتالطعام والنبيذ,الفن، الثقافة،
 

 Ceipiemonte: فرص التجارة واالستثمار للشركات
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