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 .Iاألهداف والمبادئ العامة والقيم المعتمدة
تشمل آلية التصرف في الشكاوى العديد من اإلجراءات تتلخص في:
•
•
•
•

قبول الشكاوى وضمان تسجيلها،
تشخيص وتصنيف الشكاوى،
النظر والبت في مقبولية ومشروعية الشكاوى،
دراسة ومعالجة الشكاوى.

و ذلك تماشيا مع المعايير االجتماعية المعتمدة من طرف البنك األوروبي لالستثمار )الممول لمشروع
تعصير الطرقات  (PMRII) 2الى جانب الحكومة التونسية( ،ومن اجل الرفع في المردودية االجتماعية
واالقتصادية للمشروع وضمان متطلبات العدالة االجتماعية والتنمية المستدامة ،تم وضع آليات خاصة
للتصرف في الشكاوى التي قد يتم تقديمها من طرف األشخاص او المجموعات المعنية بأضرار مباشرة
او غير مباشرة وذلك نتيجة :
•
•
•
•

انتزاع األراضي او البنايات من اجل انجاز المشروع (بناء ،توسعة ،تعصير ،إحداث طرقات
جديدة ،الخ)،
قيمة التعويضات المقدمة في حالة اإلنتزاع،
االضرار البيئية او البشرية المتأتية من االشغال أو من طرق التصرف فيها في إطار العقارات
الالزمة إلنجاز المشروع وما تحتويه من غراسات وبناءات وإحداثات،
االضرار ،الظرفية أو الدائمة ،االجتماعية (العزل ،تغيير المسار ،الخ) او االقتصادية (فقدان
موارد رزق -نقص في مردودية بعض األنشطة -الكساد التجاري ،الخ) التي قد تحدث بسبب
المشروع .

 .1الهدف الرئيسي آلليات التصرف في الشكاوى
يتمثل الهدف الرئيسي من وضع آليات التصرف في الشكاوي في الحفاظ واحترام الحقوق المادية واألدبية
لألشخاص او المجموعات التي قد تضررت بالمشروع ،و هم:
• اشخاص او مجموعات يتم انتزاع ممتلكاتهم او نقل مقرات سكناهم او محالت انشطتهم
االقتصادية او االجتماعية أو عزلهم عن المرافق األساسية (التعليم ،الصحة ،األنشطة الثقافية او
الرياضية او الترفيهية ،الخ)،
• اشخاص او مجموعات قد يلحق بمحيطهم الطبيعي او سالمتهم الصحية أضرارا جراء االشغال
وانبعاثات الغبار واالتربة والغازات الملوثة ،سيالن المياه الملوثة ،تراكم فضالت الحضائر
والنفايات الضارة او غيرها ،تغيير سيالن المياه واالسهام في انجراف األرض الخ.
ويتسنى من خالل وضع الية التصرف في الشكاوى النظر في هذه الشكاوى ومعالجتها وتقديم الحلول
المرضية ومتابعة إنجازها ومدى تلبيتها لرغبات ومطالب االشخاص والمجموعات المتضررة.
ولذا تشمل هذه االليات جملة من اإلجراءات منها القيام بتسجيل الشكاوى ومعالجتها مع متابعة انجاز
الحلول المقترحة وإعداد احصائيات من شانها تنوير اإلدارة او السلط المعنية العتمادها مستقبال.
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 .2األهداف الخصوصية آلليات معالجة الشكاوى
تتمثل األهداف الخصوصية لهذه اآللية فيما يلي:
-

االعالم المسبق على المشروع لكافة األطراف المتدخلة والمستفيدة والمتضررة التي يتسنى لها من
خالل هذه االلية معرفة حقوقها وسبل الحفاظ عليها او التعويض عن كل ضرر قد يلحقها،
تقديم السيرورة واإلجراءات التي يجب اتخاذها طبقا للمعايير والقوانين الجاري بها العمل وكذلك معايير
البنك الممول للمشروع،
استشراف المشاكل واالخطاء التي قد تحدث لمعالجتها فورا وكذلك تجنب حصولها الحقا،
تقديم حلول للمشاكل او االضرار التي قد تلحق بأشخاص او مجموعات لضمان نجاح المشروع وبلوغ
األهداف والمردودية المرتقبة منه،
العمل على تقديم حلول عادلة ومجدية للشكاوى الواردة على آليات التصرف المعنية،
ضمان احترام وكرامة كل األشخاص والمجموعات المتضررة من المشروع والتي ترغب تقديم شكاوى
او رفع بعض المقترحات او المطالب الخصوصية المباشرة او الجانبية سواء كانت اجتماعية او اقتصادية
او بيئية لمعالجة االنعكاسات السلبية للمشروع في حد ذاته او خالل قترة إنجازه وغلقه.

وبصفة عامة تعمل الية التصرف في الشكاوي على إيالء أولوية لتقديم حلول متفق عليها بالتراضي بين
الشاكين وكافة األطراف المتدخلة .كما تضمن هذه اآللية إمكانية االعتراض عن الحلول إذ يخول للشاكي
اللجوء الى القضاء وذلك حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمعايير االجتماعية للبنك الممول.
وتضمن هذه اآللية أيضا حق طلب التعويض وجبر الضرر في كل ما قد يتعرض له أي شخص او
مجموعة من انعكاسات سلبية ،مادية او أدبية ،سواء كانت على المستوى االجتماعي او االقتصادي او
الصحي او البيئي او غيره.
وتحدد اآللية المعتمدة بصفة مدققة دور ومسؤولية كافة األطراف التي من شانها التدخل في التصرف مع
تحديد تراتيب تمكن من متابعة تنفيذ الحلول المقدمة بناءا على مؤشرات واضحة تمكن من االستفادة من
تجارب هذه اآلليات.
 .3المبادئ والقيم التوجيهية آلليات التصرف في الشكاوى
 ضمان وتسهيل بلوغ كافة المتضررين لآللية المعتمدة واالستفادة منها بصفة شمولية ،على ان تشملاالستفادة من هذه االلية األشخاص او المجموعات ذوي االحتياجات الخاصة وكذلك جمعيات المجتمع
المدني والشركات والمؤسسات الخاصة والعامة المتضررة من المشروع.
 ضمان االعالم االستباقي والدائم للمتضررين مع إعالمهم بسبل االنصاف القضائية واإلدارية والسبلاألخرى المتاحة لحل النزاعات وجبر االضرار.
 ضمان تشريك كافة األطراف المؤسساتية المتدخلة المعنية بالمشروع او بآليات التصرف في الشكاوى:غالبا ما يكون لألطراف المتدخلة في المشروع ،مركزية كانت او جهوية او محلية ،دورا أساسيا قد تلعبه
على المستوى اإلداري او الفني ،لذا يجب ان تضمن آلية التصرف المعتمدة تدخل هذه األطراف ولعب
دورها وذلك عبر االعالم والمشاركة الفعلية والتشاور معها في ايجاد واتخاذ الحلول والمتابعة االجتماعية
والبيئية المترتبة عنها.
 اعتماد مبدئ التمييز اإليجابي لصالح الفئات الهشة والمرأة والشباب وكبار السن وذوي االحتياجاتالخاصة :تقوم االلية باإلعالم المناسب والموجه الخاص بهؤالء مع ضمان االستفادة بالنظر لظروف اإلعاقة
او القيود االجتماعية .كما يجب تخصيص حصص موجهة واختيار التوقيت والسبل واألماكن المناسبة
لتسهيل ايصال المعلومة وكذلك ضمان االستفادة الكاملة والمباشرة من الية التصرف في الشكاوى التي
ينبغي ان تقدم حلوال تتالءم مع حاجيات هذه الفئات ومصالحها الخصوصية .وكذلك يجب ان تأخذ اآللية
بعين اإلعتبار الظروف الخاصة باألميين او من ال يتقن اللغة المعتمدة (كالعمال األجانب).
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 ضمان الشفافية وشروط االنصاف ومنع اإلجراءات االنتقامية والحد من األضرار الجانبية المادية. ضمان سرية اإلجراءات :يجب الحفاظ على سرية هوية والمعطيات الشخصية الخاصة بالشاكي وانيتاح له ابداء رغبته في عدم اإلعالن عن فحوى الشكوى او التعويضات المقدمة.
 القيام بالمتابعة والتقييم والتحسين المستمر لآللية من خالل االستفادة من التجارب وذلك من خالل التقاريرالتي يجب ان تعد للغرض.
 تحديد األوليات وإبراز الجوانب ذات األهمية وضمان التنسيق الختيار الحلول المثلى،كما يتعين ان تكون االلية في حد ذاتها عملية ومبسطة وشمولية تأخذ بعين االعتبار شروط اإلنجاز المثلى
للمشروع في آجاله المحددة ،وفق المواصفات والمعايير الفنية المعمول بها وفي إطار الميزانية المرصودة
والمتوفرة ،على ان يتم بلوغ الحلول عبر التفاوض والتنسيق بين مختلف األطراف.
كما ينبغي تجنب:
• االكثار من استخدام "اللجان" التي قد يصعب تجميعها في اآلجال المالئمة وتوفير الظروف
الالزمة لعملها.
• اللجوء الي التقاضي اال في الحاالت القصوى نظرا لطول اإلجراءات القضائية وانعكاساتها
المادية على المتضررين.
 .4أصناف الشكاوى والنزاعات
أ .الشكاوى حسب المصدر:

تتعهد آلية التصرف في الشكاوى بالشكايات الواردة من قبل كل شخص او مجموعة قد تتأثر من االنعكاسات
المباشرة او غير المباشرة للمشروع على المستويات العقارية واالجتماعية والبيئية.
ويمكن ان يشمل حق تقديم الشكاوى الجمعيات المهتمة بالشأنين البيئي واالجتماعي وكذلك الشركات
الخاصة العاملة في المجال االقتصادي.
ب .الشكاوي حسب الموضوع:
عمليات االنتزاع او التعويض (غرامة االنتزاع)

يمكن للمتضرر تقديم شكاية حول الجانب العقاري والمتمثلة في اآلتي:
-

ورود أخطاء في تحديد وتقييم العقارات وما تحتويه من غراسات وبناءات واحداثات.
خالف على تحديد قطع األرض المنتزعة بين ما هو مسجل بالسجل العقاري ومساحات إضافية قد
يكون فيها حق االستخدام (كالمسالك ،المراعي ،االبار ،الخ).
خالف على ضبط الملكية بين اشخاص )ورثاء او مجاورين( او بين الشخص المنتزع والمالك الفعلي
للعقار.
نزاع على الملكية من طرف اشخاص او مجموعات مختلفة ذات صفة ملكية خاصة كأراضي الشياع
او األراضي االشتراكية او أراضي الحبوس (كالمقابر ،او الزوايا ،وغيرها).
الطعن في وضعية قطعة األرض المنتزعة وصفة الملكية المعترف بها (ملكية خاصة ،ملكية مشتركة
مسجلة او غير مسجلة أو موضوع اشهار او موضوع شهادة حوز او نزاع).
االعتراض على غرامة اإلنتزاع.
اإلعتراض على إعادة اإليواء في أراضي أخرى (صبغة األرض ،الموقع حسب توفر المرافق
والخدمات االجتماعية األساسية كالتعليم والصحة والنقل ،والخدمات العامة كشبكات الكهرباء والماء
الصالح للشراب والتطهير(.
اإلعتراض على األصل التجاري (االستحقاق أو القيمة).
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اإلنعكاسات البيئية واالجتماعية لألشغال

يمكن ان تكون مصادر الشكاوى ناجمة على أخطاء أو إخالل في إعداد خطة التصرف البيئية واالجتماعية
( )PGESاو دراسة المؤثرات على المحيط التي تتلخص في ما يلي:
-

عزل السكان المجاورين لمواقع االشغال من البنية التحتية والمؤسسات االجتماعية.
الحد من سبل التنقل ووصول السيارات أو المترجلين إلى محالت سكناهم أو المحالت التجارية
والحيوية.
انبعاثات االتربة ،والملوثات الهوائية بمختلف أنواعها.
تفاقم الضجيج واالرتجاجات من خالل استعمال المعدات الثقيلة الالزمة لألشغال وما يمكن أن ينجر
عنه من الحاق أضرار بالمباني المجاورة.
عمليات نقل المواد المستعملة عبر وسائل النقل الثقيلة وتخزينها في المواقع الغير مهيأة لذلك والغير
المرخص فيها.
مشاكل مهنية التي قد تحدث بين العمال والمقاولة أو العمال والمتساكنين.

 .IIتصميم المنهجية المؤسساتية آلليات التصرف في الشكاوى
تم تصميم ووضع آليات التصرف في الشكاوى من أجل:
تسهيل تلقى وتسجيل الشكاوى المقدمة الى:
• مصالح وزارة التجهيز المركزية أو الجهوية المختصة بالدراسة خالل االستشارات العمومية
التي يتم تنظيمها اثناء القيام بالدراسات األولية (التقنية او االقتصادية او االجتماعية او البيئية)
قبل اعداد ملفات طلب العروض.
• المصالح المركزية او الجهوية المختصة بالشؤون العقارية او لجان إدارة الشكاوى التي تم
تأسيسها لدى وحدات التصرف في المشروع التابعة لإلدارات الجهوية للتجهيز (المعروفة
بـ )UGPOوذلك لمعالجة ملفات اقتناء او نقل الملكية لفائدة المشروع قبل االذن في الشروع في
االشغال.
هيكلة طرق التعامل مع الشكاوى ومعالجتها:

• جهوية :حيث تسعى منذ بداية االمر األطراف المعنية بإدارة وتنفيذ المشروع على المستوى
الجهوي الى إيجاد الحلول المالئمة والتفاوض مع مقدمي الشكاوى.
• مركزية :في حالة عدم التوصل الى حلول مرضية ،يمكن تحويل ملف الشكوى الى وحدة متابعة
المشاريع الممولة من طرف البنك األوروبي لالستثمار ).(UGP BEI

 .IIIالجهات المعنية بتلقي الشكاوى والنزاعات
يمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بالجانب العقاري الي اإلدارة الجهوية للتجهيز المعنية أو وحدة التصرف
المعنية او المصالح الجهوية المختصة بالشؤون العقارية إليجاد حلول عملية عادلة ومقبولة من طرف
المتضرر.
وفي حال وجود أضرار بيئية او اجتماعية بسب األشغال يمكن لوحدات التصرف:
 إلزام المقاولة بجبر الضرر وإيقاف مصادره ان كان ذلك ممكنا بصفة فورية او مستعجلة. اللجوء الى العون المكلف بالمسائل البيئية لدى المكتب المعني بمتابعة االشغال حيث يقوم هذا العونبتسجيل استمارة في الغرض تنص على عدم احترام المقاول لاللتزامات المنصوص عليها في مخطط
التصرف البيئي واالجتماعي .PGES
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الموارد البشرية المتوفرة بآليات التصرف في الشكاوى

تتكون لجان التصرف في الشكاوى على مستوى اإلدارات الجهوية المعنية من المسؤولين واالعوان المشار
ألسمائهم في الجداول التالية:

خلية التصرف في الشكاوي بتونس
رئيس خلية التصرف في الشكاوي
سامي حسني
)مدير وحدة التصرف(

مسؤول عن الشكاوي العقارية والناتجة عن األشغال
هشام الزين
)رئيس مشروع (X4

تقني
أيوب بن جدية
)مشروع (X4

خلية التصرف في الشكاوي بنابل

رئيس خلية التصرف في الشكاوي
وليد الماجري
)مدير وحدة التصرف(

مسؤول عن الشكاوي الناتجة عن األشغال

مسؤول عن الشكاوي العقارية
دنيا الرزقي

)رئيس مشروع(

)رئيس قسم الشؤون العقارية(

طيب ريدان

تقني
كمال علي

تقني
سلوى العوني

)وحدة التصرف(

)وحدة التصرف(

تقني

تقني

جهان الجزيري
)قسم الشؤون العقارية(

صادق العلوي
)قسم الشؤون العقارية(
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خلية التصرف في الشكاوي بصفاقس

رئيس خلية التصرف في الشكاوي
إيمان بحروني
)مديرة وحدة التصرف(

مسؤول عن الشكاوي الناتجة عن األشغال

مسؤول عن الشكاوي العقارية
أمين الشاوش

)رئيس مشروع-قسط(-1

)رئيس قسم الشؤون العقارية(

تقني
وسيم موسى

تقني

أمين الفخفاخ

حسام بنور
)وحدة التصرف(

)وحدة التصرف(

خلية التصرف في الشكاوي بمدنين
رئيس خلية التصرف في الشكاوي
سمير الورغمي
)رئيس مشروع -ط ح بجرجيس(-

مسؤول عن الشكاوي العقارية
خالد التايب
)رئيس قسم الشؤون العقارية(

مسؤول عن الشكاوي الناتجة عن األشغال
صالح الغريبي

)رئيس مصلحة باإلدارة الجهوية للتجهيز بمدنين(
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 .IVكيفية هيكلة آليات التصرف في الشكاوى

تمت هيكلة هذه اآلليات لضمان المبادئ المعلن عنها واألهداف المرجوة في إطار القوانين الجاري بها
العمل والمعايير البيئية واالجتماعية للبنك األوروبي لإلستثمار الممول للمشروع وذلك حسب مراحل
متتابعة وإجراءات وافية تتمثل في:
 إجراءات االعالم وبلوغ المعلومة للمتضررين وكيفية استفادتهم من آلية التصرف في الشكاوى. إجراءات استشارة األطراف المعنية المتدخلة في إعداد وإنجاز المشروع أو في تفعيل آلية التصرف فيالشكاوى.
و عند تقديم شكاية ما ،تقوم خلية التصرف بتنفيذ اإلجراءات العملية التالية كما تنص على ذلك الجداول
المقدمة بالملحق )وتنص هذه الجداول على اآلجال االزمة ومسؤوليات األطراف عن كل إجراء وسبل
التواصل بينها والوثائق التي تعالج أو تقدم( :
-1إجراءات
-2إجراءات
-3إجراءات
-4إجراءات

إيداع وتجميع الشكايات.
التثبت والتسجيل.
الفرز والمقبولية.
معالجة الشكايات ،متابعتها والتقييم.

أما فيما يتعلق ببعض اإلجراءات الخصوصية تشمل آليات التصرف في الشكاوي:
 إجراءات موجهة لذوي االحتياجات الخاصة والفئات والشرائح الهشة واألكثر عرضة لألضرار التي قدتتأتى من المشروع.
 -اإلجراءات الخاصة لمعالجة الشكاوى المعقدة والتي تعالج على مستوى مركزي.

9

ملحق :
الجداول المعتمدة في آليات التصرف في الشكاوي الخاصة بمشروع التعصير الطرقات  2و التي
تبين كيفية ومراحل القيام باإلجراءات الالزمة و الجهات واألطراف المعنية.
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ز
التجهي واإلسكان والبنية التحتية
وزارة
اإلدارة العامة للجسور والطرقات

مشروع تعصير الطرقات 2

الشخص أو األشخاص
المتضررين من المشروع
)(PAPs

األطراف
المتدخلة

وحدة انجاز المشروع/إدارة
جهوية
وحدة انجاز المشروع/مصلحة
الشؤون العقارية

المكلف عن الجانبين
البيئي واالجتماعي
بوحدة المتابعة

إيداع وتجميع الشكايات

افادة باالستالم من مكتب
الضبط
إجابة ببريد الكتروني/بمحضر
جلسة/عن الهاتف أو شفاهيا

يوم 0

مشاركة

استشارة األطراف المتدخلة

التثبت-التسجيل

اعالم بالتسجيل

يوم 0
20 +

الفرز-المقبولية

اشعار بالتسلم

يوم 0
00 +

معالجة الشكايات

اعالم باقتراح حل

يوم 0
00 +

اعالم

متابعة/تقييم

االتصال /االعالم

اعالم

تقرير متابعة التنفيذ

آليات التصرف في الشكاوي الخاصة بمشروع تعصير الطرقات 2

جدول آليات التصرف في الشكاوي
الشخص أو األشخاص
المتضررين من
المشروع
))PAPs



 الخ

مراسلة/مكتب الضبط
بريد الكتروني/هاتف/رسالة قصيرة

 افادة استالم من مكتب الضبط

إيداع شكوى

 إجابة على بريد الكتروني

 محضر جلسة

.1إجراءات إيداع وتجميع الشكاوي
يوم = يوم 0

مرحلة  : 1إيداع وتجميع الشكاوي
واعالم وحدة المتابعة

خلية التصرف في الشكاوي/
وحدة انجاز المشروع بالجهة
خلية التصرف في الشكاوي/
مصلحة الشؤون العقارية

وحدة المتابعة

.2إجراءات التثبت وتسجيل
الشكاوي
يوم = يوم 5+0

مرحلة  : : 1-2التثبت األولي
(تكوين الملف(

خلية التصرف في الشكاوي/
وحدة انجاز المشروع بالجهة
خلية التصرف في الشكاوي/
مصلحة الشؤون العقارية

األطراف المتدخلة
على المستوي
المحلي

األطراف المتدخلة
على المستوي
المركزي

يوم = يوم  10+0مرحلة  : 2-2اعالم واستشارة
األطراف المتدخلة
خلية التصرف في الشكاوي/
وحدة انجاز المشروع بالجهة

مرحلة  : 3-2ادماج رأي األطراف
يوم = يوم  15+0المتدخلة-التثبت اإلضافي

مرحلة  : 4-2تسجيل الشكاوي
يوم = يوم 20+0
)رأي المتضررين)

المكلف عن الجانبين
البيئي واالجتماعي
بوحدة المتابعة

خلية التصرف في الشكاوي/
مصلحة الشؤون العقارية

تسجيل
الشكاوي

اعالم
بالتسجيل

الشخص أو األشخاص
المتضررين من
المشروع
))PAPs

.3إجراءات الفرز ومقبولية الشكاوي
مرحلة  : 3الفرز والتثبت من
المقبولية

خلية التصرف في الشكاوي/
وحدة انجاز المشروع بالجهة
خلية التصرف في الشكاوي/
مصلحة الشؤون العقارية

التثبت من
المقبولية
تقييم اولي/بحث
عادي

يوم = يوم  20+0مرحلة  : 1-3انطالق التقييم
األولي

مقبولية
الشكوى

اشعار بمقبولية
الشكوي

يوم = يوم  30+0مرحلة  : 2-3انتهاء التقييم األولي
واالعالم بمقبولية الشكوى

عدم مقبولية
الشكوى

تحديد الجدول
الزمني واعالم
المتضرر
باإلجراءات
والمراحل
القادمة

اشعار بعدم
مقبولية
الشكوى

الشخص أو األشخاص
المتضررين من
المشروع
))PAPs

التعليل
وتوجيه
المتضرر
إمكانية اللجوء
إلى العدالة

نهاية المعالجة

يوم = يوم 30+0

1

اعالم المكلف عن الجانبين
البيئي واالجتماعي بوحدة
المتابعة

المكلف عن الجانبين
البيئي واالجتماعي
بوحدة المتابعة

يوم= يوم 00+0

جدول آليات التصرف في الشكاوي

)يتبع(

.4إجراءات معالجة ومتابعة الشكاوي
خلية التصرف في الشكاوي/
وحدة انجاز المشروع بالجهة

معالجة الشكوى

خلية التصرف في الشكاوي/
مصلحة الشؤون العقارية

مرحلة : 1-4
يوم= يوم  40+0انطالق وسير
االستبيان

استبيان اجتماعي
وعقاري

خلية التصرف في الشكاوي/
وحدة انجاز المشروع بالجهة

استبيان
فني

استبيان
بيئي

نتائج االستبيان

خلية التصرف في الشكاوي/
مصلحة الشؤون العقارية

األطراف المتدخلة
على المستوى
المحلي
)لجان(

مرحلة : 2-4
استشارة األطراف
يوم= يوم  00+0المتدخلة  :تقاسم
نتائج البحث

المكلف عن الجانبين البيئي
واالجتماعي بوحدة
المتابعة

المكلف عن الجانبين البيئي
واالجتماعي بوحدة
المتابعة

األطراف المتدخلة
على المستوى
الوطني

خلية التصرف في الشكاوي/
وحدة انجاز المشروع بالجهة

المكلف عن الجانبين البيئي
واالجتماعي بوحدة
المتابعة

خلية التصرف في الشكاوي/
مصلحة الشؤون العقارية

خلية التصرف في الشكاوي/
وحدة انجاز المشروع بالجهة



وساطة-لجان

خلية التصرف في الشكاوي/
مصلحة الشؤون العقارية



ابداء الراي واخذ القرار


مرحلة : 0-4
يوم= يوم  00+0الوساطة-التقييم
النهائي-النتيجة

األطراف المتدخلة
على المستوى
المحلي أو/و
الوطني

 :تحليل

Evaluation Initiale/
 نتائج االستبيان
Enquête
ordinaire
 نتائج التنسيق مع األطراف
المتدخلة



النتيجة

غلق
الشكوى دون
أخذ قرار

اقتراح
تدابير
تعويضية

االعالم بالتدابير المتخذة

مرحلة  : 4-4اعالم
يوم= يوم  00+0المتضرر  :نتيجة
معالجة الشكاية

تحديد الجدول الزمني
للقيام بإصالحات واعالم
المتضرر باإلجراءات
المتخذة في المراحل
القادمة

التعليل
والتوجيه

الشخص أو األشخاص
المتضررين من المشروع
))PAPs

قبول المتضرر

مرحلة : 0-4
انطالق متابعة تنفيذ
يوم= يوم  00+0التدابير المتخذة-
نهاية المعالجة/
األرشيف

ال
المكلف عن الجانبين البيئي
واالجتماعي بوحدة
المتابعة

نعم

نهاية المعالجة

إمكانية اللجوء
اإلداري او/و
العدلي

