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 مقدمة .1

جنازات ملواهجة  الربانمج الوطين املتاكمل دلمع الالمركزية والتمنية احمللية وتشغيل الش باب من آ جل متابعة وتعزيز اإ

دلمع  "مدن" حتدايت التحرض والتمنية احمللية، طلبت احلكومة املوريتانية من البنك ادلويل متويال ملرشوع جديد

 .الالمركزية وتمنية املدن املتوسطة

 .البنك ادلويل للمجمتعات احمللية اذلي طاملا قدمهويشلك اس مترارا لدلمع  ،املرشوع قيد الإجناز

الالمركزية يف موريتانيا من خالل دمع الإصالحات الرئيس ية لتنفيذ الاسرتاتيجية  مساردمع  "مدن"س يواصل مرشوع 

نشاء خاصة(، SNDDLالوطنية للالمركزية والتمنية احمللية )  .جلهوية املقررة حديثااجملالس ا تنفيذ اإ

دارة ، الربانمج الوطين املتاكمل دلمع الالمركزية والتمنية احمللية وتشغيل الش بابيعمتد عىل منوذج تدخل  اذلي يركز عىل اإ

ملرحةل امن لـالإجراءات اليت مت الاحتفاظ هبا  . وابلتايل، سيمت تنفيذ البىن التحتية من قبل البدلايت وفقًااريع البدليةاملش

 .الربانمج الوطين املتاكمل دلمع الالمركزية والتمنية احمللية وتشغيل الش بابالثانية من 

 اإىل حتقيق ال هداف الرئيس ية التالية: مدنهيدف مرشوع 

 نتاجية املدن املتوسطة  حتسني اإ

 .تقوية املؤسسات احمللية 

 لل رايض املوريتانية. عىل املدن املتوسطة آ ن تقوم بدورها الاكمل يف الهنوض الاقتصادي

ىل اخلدمات الولوجحتسني ، التحتية البىنسيمت حتقيق هذه ال هداف من خالل متويل  حتسني المتويل احمليل  ية،احلرض  اإ

ىل  وبناء القدرات لتسهيل حتول  حقيقية للتمنية احمللية. وسائلهذه املدن اإ

 عيون، النعمة، ابسكنو وعدل بكُر.( مدن يه: كيفه، روصو، س يليبايب، ال 07س بع ) مدنس يغطي مرشوع 

 املس تفيدون املس هتدفون ابملرشوع مه يف ال ساس السلطات احمللية.

 يتكون املرشوع من آ ربعة مكوانت:

  عادة هيلكة برانمج  : دمع الالمركزية - 1املكون دمع هتيئة وتنفيذ اإصالحات مؤسس ية ومالية لتفعيل الالمركزية واإ

 . دلمع الالمركزية والتمنية احمللية وتشغيل الش بابالربانمج الوطين املتاكمل 

جتميع املوارد البرشية تعىن آ نشطة هذا املكون ب: اإصالح آ ليات التحويل املايل )وغريها من طرق الاستامثر احمليل(، 

لبدلية، التخطيط، للبدلايت، حتسني املشرتايت احمللية وبناء قدرات اجملمتعات احمللية يف الإدارة البدلية )تعبئة املوارد ا

خل(.  تنفيذ املشاريع الاستامثرية، شفافية الإدارة البدلية، الاستشارات، التصالت ...اإ

سيتأ لف ادلمع الفين للمرشوع من تعزيز الإطار املؤسيس واملايل للالمركزية. هجود التحويل املايل من املزيانية الوطنية اإىل 

 تأ زر س يالمئ الاستامثرات مع مشاريع آ خرى. السلطات احمللية واجملالس اجلهوية ستس متر؛

  نشاء البنية التحتية البدلية آ و املشرتكة بني البدلايت بناًء عىل تشخيص شامل  اخملصصات : آ ثر – 2املكون دمع اإ

 وتشاريك للبدلايت املس تفيدة ، آ و مجموعات املدن آ و املدن املتوسطة لتوقع منو املنطقة احلرضية.
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ال ولية لالستامثرات احملمتةل الطرق احلرضية، والبنية التحتية للنقل احلرضي، والرصف الصحي الصلب تغطي القامئة 

 والسائل، ومرافق الش باب، وال سواق، وما اإىل ذكل.

نشاء انفذتني اس تثنائيتني لالستامثر وادلمع الفين يف مرشوع   : مدنميكن اإ

o :سيمت اختيار الاستامثرات بعناية للسامح بظهور آ و نضوج هذه الإماكانت وسيمت  دمع املدن املتوسطة املس هتدفة

 لك مدينة. واقعاختيارها عىل آ ساس 

o  س يؤدي تشخيص لك مدينة اإىل خطة تمنية جممتعية وحتديد آ ولوايت : اخلطط التمنوية للبدلايتدمع تطوير

 الاستامثرات.

 احملددة.عىل هذا ال ساس ميكن حتديد قامئة التدخالت 

  آ رًضا خصبة لتحديد املعوقات  2س يكون املكون  تعزيز اللواحئ احلرضية وختطيط اس تخدام ال رايض: - 3املكون

دارة ال رايض وختطيط اس تخدام ال رايض، واليت  الرئيس ية والإصالحات اليت مت تصورها يف التخطيط احلرضي واإ

طار املكون  عدادها يف اإ  .3سيمت اإ

 .ختطيط املدينةو  ال رضن ادلراسات لهذا الغرض حتت هذا العنوان؛ التخطيط، هتيئة ميكن متويل العديد م

  دارة املرشوع:  - 4املكون عادة تعريف آ لية التنس يق اليت مت وضعها يف املرحةل ال وىل من اإ الربانمج الوطين املتاكمل اإ

لتقريهبا من السلطات احمللية وختفيف عبهئا لصاحل الإدارة املعززة من  دلمع الالمركزية والتمنية احمللية وتشغيل الش باب

 قبل البدلايت واملؤسسات احمللية ال خرى اخلاضعة لالإصالحات املؤسس ية اليت سيمت تنفيذها.

ادلويل واذلي يتضمن )الفقرة  للبنك لالإطار البييئ والاجامتعي  مدنمن وهجة نظر بيئية واجامتعية، خيضع مرشوع 

دارة الشاكوى وواجب املسؤولية عن آ ي مرشوع يمت متويهل من قبل البنك العاملي.12 وابلتايل  ( آ حاكًما تتعلق ابإ

 فاإن املرشوع ملزم بوضع عدد معني من ال ليات لالس تجابة للمخاوف والشاكوى املتعلقة ابملرشوع.

ماكنية الوص دارة وابلتايل ، جيب آ ن يكون دلى ال طراف املترضرة من املرشوع اإ ىل آ ليات اإ ول، حسب املمكن، اإ

دارة الشاكوى احمللية وخدمة حل الشاكوى ابلبنك. ىل آ لية اإ  الشاكوى عىل مس توى املرشوع، وكذكل اإ

عداد مرشوع  ن اإ قد سلط الضوء عىل بعض املالحظات التالية اليت متزي املشاريع ذات  مدنابلإضافة اإىل ذكل، فاإ

 للزناعات والشاكوى: ةالعالي الزنعة

  طار املرشوع حمفوفة ابخملاطر الاكمنة يف حساسيته الس ياس ية والاقتصادية والبيئية ن التدخالت اخملطط لها يف اإ اإ

درآًًك مهنا لهذه اخملاطر، اليت مت التخطيط لتدابري التخفيف من شأ هنا، فقد تعهد البنك ادلويل  والاجامتعية القوية. واإ

 فرتاضها نظًرا للنتا ج املفيدة اليت ًكن من احملمتل آ ن قحققها املرشوع؛وحكومة امجلهورية الإسالمية املوريتانية اب

  هذا من حيث آ ن مدنيف مناطق تدخل مرشوع  التأ ثريات الإجيابية والسلبية بشلك خمتلف عىل املس تفيدينتؤثر .

 ال شخاص املترضرين دلهيم مس توايت خمتلفة من الضعف ودلهيم توقعات خمتلفة؛
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 ىل حيازة ال رايض، مما قد يؤدي اإىل مصادرة  مدن س تؤدي آ نشطة مرشوع ، وخسارة اآ حصاهببعض احلقوق من اإ

ومصادر ادلخل ووسائل عيش ال شخاص املمتلاكت )ال جشار، واملباين، والبنية التحتية اجملمتعية، وما اإىل ذكل( 

 ؛املترضرين من ال شغال، نتيجة الهتجري املادي و / آ و الاقتصادي لل شخاص املترضرين

  هناك خطر يمتثل يف آ ن املس تفيدين من نتا ج بعيدة جغرافيا عن معظم مواقع ال نشطة.  مدنوحدة تنفيذ مرشوع

املرشوع س يكون هلم تقدير خمتلف عن تقدير مقديم اخلدمات والرشًكء داخل املرشوع. ميكن مشاهدة هذا 

 التحول ببطء؛

  مساءةل ضعيف ونقص عام يف كفاءة السلطات احمللية املس تفيدة س تتسم البيئة العامة للمرشوع حبومكة ضعيفة ونظام

جراء معليات الرشا  ء.والشفافية يف اإ

، من احملمتل آ ن يمت احتواء ال نشطة اليت من احملمتل آ ن تودل شاكوى / مطالبات كام هو مدنيف مرحةل التحضري ملرشوع 

)تعزيز اللواحئ احلرضية  3)آ ثر اخملصصات(،  2(، )دمع الالمركزية 1مذكور آ عاله يف مكوانت املرشوع: املكوانت 

دارة املرشوع(. 4وال رايض اس تخدام التخطيط( واملكون   )اإ

 يف الواقع، ميكن آ ن يكون لك مكون من هذه املكوانت ال ربعة مصدًرا للشاكوى:

ذا شعر 1ـ املكون  ىل تقدمي شاكوى، عىل سبيل املثال، اإ العطاء آ نه تعرض  مقدم : ميكن آ ن تؤدي املشرتايت احمللية اإ

ذا شعرت مجموعة آ و آ فراد  للظمل. وينطبق اليشء نفسه عىل بناء قدرات اجملمتعات احمللية، ل س امي فامي يتعلق ابملوظفني اإ

 ؛ابلمتيزي ضدمه

طار هذا املكون من املرشوع )البنية التحتية البدلية آ و املشرتك2ـ املكون  جراؤها يف اإ ة بني : الاستامثرات اليت سيمت اإ

البدلايت، والطرق احلرضية، والبنية التحتية للنقل احلرضي، والرصف الصحي الصلب السائل، واملعدات للش باب، 

ملشاريع اوال سواق، وما اإىل ذكل( ميكن آ ن تودل حالت نزع امللكية آ و تقييد ال رايض )فقدان ال رض( لتحرير مرور 

ال نشطة الاقتصادية اليت تشلك مصادر للشاكوى اليت ميكن النظر يف الفرعية، آ و حىت الزنوح القرسي آ و تعطيل 

عادة التوطني، والتعويض، وما اإىل ذكل ؛ ومع ذكل، قد ل يكون املترضرون راضني عن الرتتيبات املقرتحة، (حلول لها )اإ

ىل الشاكوى؛  وابلتايل اللجوء اإ

ذا مت3ـ املكون  دارة ال رايض  : ميكن آ ن تظهر الشاكوى، عىل سبيل املثال، اإ جراء اإصالحات يف ختطيط املدن واإ اإ

ىل تقدمي شاكوى؛  وختطيط اس تخدام ال رايض بطريقة تستبعد آ و تؤذي ال فراد آ و اجملمتعات، فقد يؤدي ذكل اإ

ذا شعر مسؤولو  4ـ ميكن آ ن يثري املكون  ابلتمنر من الإدارة آ و املقرتحات  اخللية املركزية للمرشوعحالت من الشاكوى اإ

من قدمة هلم )الرواتب، واملاكفأ ت، والإجازات، والتغطية التأ مينية، وما اإىل ذكل(. من املمكن آ يًضا آ ن تنشأ  حالت امل

خل( عىل مس توى دائرة الإجراءات اجلنائية لتكون آ ساًسا للشاكوى املقدمة  العنف الاجامتعي )التحرش، الاغتصاب، اإ

 من الضحااي آ و وادلهيم.

نشاء وصيانة آ لية لإدارة الشاكوى ) ،مدنكام يتطلب مرشوع  دارة مثل مجيع مشاريع البنك ادلويل ال خرى، اإ آ لية اإ

 ( مفتوحة مجليع ال طراف اليت ميكن آ ن تترضر مهنا.الشاكوى
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"س يضمن املقرتض وجود  الإطار البييئ والاجامتعي  من  11الفقرة  - 5جامتعي رم املعيار البييئ والايف هذا الس ياق ، 

عداد املرشوع، وفقًا ل حاكم  دارة الشاكوى يف آ قرب وقت ممكن آ ثناء مرحةل اإ ، من آ جل 10 املعيار البييئ واجلامتعيآ لية اإ

عادة التوطني  معاجلة اخملاوف اخلاصة اليت آ اثرها النازحون داخلًيا )آ و غريمه( يف الوقت املناسب فامي يتعلق ابلتعويض آ و اإ

ىل آ قىص حد ممكن،ادة س بل العيش. ستستندآ و اس تع دارة الشاكوى هذه عىل آ نظمة التظمل الرمسية آ و غري  ، اإ آ ليات اإ

قادرة عىل تلبية احتياجات املرشوع، واليت سيمت اس تكاملها عند الاقتضاء من خالل ال ليات الالرمسية املعمول هبا ابلفعل و 

 .بزناهة" تسوية املنازعات من آ جلاملنشأ ة يف جزء املرشوع 

دارة الشاكوىهذا هو السبب يف تطوير خطة  كجزء من تنفيذ هذه املشاريع الفرعية وسيمت احلفاظ  مدنملرشوع  آ لية اإ

 علهيا طوال فرتة تنفيذ املرشوع.

دارة آ ي شاكوى تتعلق ابملرشوع. ىل توفري نظام عادل ورسيع لتسجيل واإ  هيدف اإ

فراد واجملمتعات  مدنمن آ جل منع حدوث الزناعات وعواقهبا، يعمل مرشوع  عىل تطوير هذه ال لية لتوفري نقطة وصول لل 

 ال خرين لس تقبال ومعاجلة خماوفهم والشاكوى الناش ئة عن آ نشطته.اجلهات الفاعةلو 

لزاميا، انهيك عن استبدال القنوات القانونية ل  هنا ليست هذه ال لية رشطا آ ساس يا اإ لتعامل مع الشاكوى. ومع ذكل، فاإ

ىل اخملاوف / الشاكوى الواردة من  عادة التوطني يف اجلهات الفاعةلتضمن الاس امتع الفوري اإ ، مدنواملتعلقة بأ نشطة اإ

س يخرج عن اذلي  التفاموحتليلها، والتعامل معها هبدف الكشف عن ال س باب، واختاذ الإجراءات التصحيحية وجتنب 

 املرشوع. عىلنطاق الس يطرة 

 ب:من بني آ مور آ خرى، وتسمح، 

 عالم ال شخاص املترضرين وجممتعاهتم بأ هداف املرشوع وتأ ثرياته؛  اإ

 عداد وتنفيذ آ نشطة املرشوع؛  تقليل واستئصال الزناعات واملطالبات يف اإ

  مبقرتحات من آ جل التنفيذ السلمي ل نشطة املرشوع؛ مدنتزويد مرشوع 

  ي والتحرش، النوع توثيق الشاكوي آ و التجاوزات مبختلف آ نواعها )جوانب احلومكة والاس تغالل والاعتداء

 وخطر استبعاد املس تفيدين من الفرص اليت يوفرها املرشوع وعدم فعالية جودة اخلدمات املقدمة للمس تفيدين(

 املالحظة من آ جل متكني الرشًكء املنفذين من الاس تجابة لها؛

 خالل مجيع مراحل املرشوع؛اجلهات الفاعةلار معل شفاف مجلع ومعاجلة الشاكوى والاقرتاحات من وضع اإط 

 .تعزيز احلوار والتواصل العادل مع اجلهات الفاعةل يف املرشوع 

دارة شاكوى مرشوع  نشاء آ لية اإ  يف الإطار البييئ والاجامتعي للبنك ادلويل.  مدنمت اإ

دارة شاكوى آ هداف  .2  آ لية اإ

دارة شاكوىالهدف الرئييس لربانمج  ىل النظام القضايئ والسعي اإىل حل ودي يف آ كرب عدد  آ لية اإ هو جتنب اللجوء اإ

 ممكن من املواقف، وابلتايل احلفاظ عىل مصاحل املدعني واملرشوع واحلد من اخملاطر املرتبطة ابلإجراءات القانونية.

لهيا دارة الشاكوى يه كام ييل: وعىل وجه التحديد، فاإن ال هداف اليت تسعى اإ  آ لية اإ
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 عطاء اهامتم خاص للفئات الضعيفة؛ نشاء آ لية لتلقي ومعاجلة املشاغل والشاكوى يف الوقت املناسب مع اإ  اإ

  توفري نظام فعال وشفاف ومناسب وعادل وغري متيزيي يسمح لل شخاص املترضرين بتقدمي شكوى وجتنب

 التقايض والزناعات؛

  ىل العداةل عىل آ فضل وجه ممكن؛تعزيز التسوية الاجامتع  ية والودية للشاكوى وجتنب اللجوء اإ

 التقليل من ادلعاية السيئة آ و خماطر السمعة؛ 

  ؛مدنجتنب / تقليل التأ خريات يف تنفيذ مرشوع 

  ؛مدنضامن اس تدامة تدخالت املرشوع 

 تقدمي توضيحات بعد طلبات املعلومات؛ 

  الفاعةل يف املرشوع.تعزيز احلوار والتواصل العادل مع اجلهات 

دارة شاكوى تساعد  عىل احرتام حقوق الإنسان، آ ي جتنب التعدي عىل حقوق ال خرين ومعاجلة ال اثر السلبية آ لية اإ

نهحلقوق الإنسان اليت قد تكون ال نشطة قد تس ببت فهيا آ و روجت لها.  لإدارة اجليدة لل داء البييئ اب الواجب هامامالا اإ

 .ال معرهوالاجامتعي للمرشوع طو 

 النتا ج املتوقعة   .3

دارة الشاكوى، حتقيقا لهذه ال هداف، ملرشوع   ابملزااي التالية: مدنستسمح آ لية اإ

 دارة اخملاطر قبل آ ن تكرب وتتفىش؛  اإ

 تصحيح ال خطاء غري املقصودة؛ 

  دارة الشاكوىالاس تفتدة من التجربة من خالل حتديد وحتليل ادلروس املس تفادة من معلية  ؛آ لية اإ

  ىل الرصاعات والتحسني املس متر لربانمج خلق قمية مضافة للتدخالت املس تقبلية، ومعرفة ما ميكن آ ن يؤدي اإ

دارة الشاكوى  ؛آ لية اإ

  ال خرين؛اجلهات الفاعةلتعزيز مسعهتا بني املس تفيدين و 

  نصوص علهيا فهيا؛وتربير الامتثال للزتامات اتفاقية املنحة والس ياسات امل اجلهات الفاعةلضامن املساءةل آ مام 

 .خلق بيئة ثقة خالية من سوء الاس تخدام 

دارة الشاكوىآ ساس يات  .4  آ لية اإ

ذا ًكنوا متأ كدين من آ نه سيمت التعامل  ل اإ اثرة قلق آ و قلق لن يفعلوا ذكل اإ ال شخاص اذلين يرغبون يف تقدمي شكوى آ و اإ

لل خرين. غالًبا ما خيىش املش تكون اخلوف من الانتقام مع الطلبات يف الوقت املناسب وبطريقة عادةل وآ منة ل نفسهم آ و 

 )الانتقام من الشخص اذلي قدم شكوى(.

 للتأ كد من آ ن نظام الشاكوى يتسم ابلكفاءة واملوثوقية والتشغيل، جيب مراعاة بعض املبادئ ال ساس ية:

دارة الشاكوى: املبادئ ال ساس ية لربانمج 1اجلدول رم   آ لية اإ
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 املؤرش نفيذتدابري الت  املبادئ

ذا لزم ال مر ال من خفاء هوية املش تكني اإ  ـ اإ

ـ ضامن الرسية يف حاةل تقدمي شكوى ذات 

 طبيعة حساسة

ـ حتديد عدد ال شخاص اذلين ميكهنم الوصول 

ىل املعلومات احلساسة  اإ

 ـ ل آ عامل انتقامية بعد التنديد

ماكنية الوصول ـ نرش ال لية عىل نطاق واسع للفئات  اإ

 املس هتدفة

جراءات تقدمي الشاكوى  ـ توضيح اإ

ماكنيات تقدمي الشاكوى  ـ تنويع اإ

ـ مساعدة ال شخاص اذلين يعانون من مشألك 

 وصول معينة

 ـ مصادر متنوعة للشاكوى

 

 ـ معدل الشاكوى املؤهةل

 ـ الرد الفوري عىل مجيع املش تكني القدرة عىل التوقع

ـ تقدمي مسار واحض للمعاجلة، مع حتديد 

 مواعيد هنائية للك خطوة

 ـ الوقت املتوسط للمعاجلة

 

 ـ معدل الاس تجابة

ـ ضامن حياد ال شخاص املشاركني يف  احلياد

 التحقيقات

ـ التأ كد من عدم مشاركة آ ي خشص هل 

مصلحة مبارشة يف نتيجة التحقيق يف معاجلة 

 الشكوى املعنية

دارة  ـ حتدي آ عضاء فريق اإ

 الشاكوى

بالغ  الشفافية   ال طراف املعنية بتقدم العالج ونتاجئهـ اإ

 

دارة الشاكوىمعايري فعالية  .5  :آ لية اإ

دارة الشاكوىمثانية معايري فعاةل تضمن ال داء املنتظم ل   :آ لية اإ

 بناء الثقة مع آ حصاب املصلحة، وضامن حسن سري معليات الشاكوى.: رشعي 

آ لية الشاكوى لك ضامن للمصداقية. جيب آ ن يكون دلى آ ي خشص يتقدم بشكوى ثقة يف التعامل مع  توفرجيب آ ن 

نصاف وموضوعية. العملية ونتاجئها هممة لبناء الثقة يف ال لية.  شكواه ابإ

  ماكنية الوصول: آ ن تكون معروفًا مجليع ل ولئك اذلين قد املعنيني ابملشاريع وآ ن تقدم املساعدة الاكفية اجلهات الفاعةلاإ

لهيا.  يواهجون عقبات خاصة يف الوصول اإ
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املعنيني، بغض النظر عن لغهتم آ و جنسهم آ و معرمه آ و حالهتم اجلهات الفاعةلجيب آ ن تكون ال لية معروفة مجليع 

آ هدافها ومرويج املرشوع العمل عىل زايدة الوعي ابل لية وفهم اجلهات الفاعةلالاجامتعية والاقتصادية. جيب عىل مجيع 

 وتشغيلها.

  ماكنية التوقع: آ ن يكون دليك اإجراء مفهوم ومعروف، مصحوب جبدول زمين اإرشادي للك خطوة، وآ ن تكون واحًضا اإ

 فامي يتعلق بأ نواع العمليات والنتا ج احملمتةل وطرق مراقبة التنفيذ.

رشادات واحضة للمس تخدمني احملمتلني حول كيفية معل العملية ، ومىت يمت حل الشاكوى وآ نواع النتا ج  جيب تقدمي اإ

 املمكنة.

  منصف: ضامن حصول ال طراف املترضرة عىل وصول معقول اإىل مصادر املعلومات واملشورة واخلربة الالزمة

 للمشاركة يف معلية مراجعة الشاكوى يف ظل ظروف الاحرتام والإنصاف والوضوح.

 العملية مع اختاللت السلطة واملعرفة بني املشاريع واملش تيك. يشري مبدآ  الإنصاف اإىل حيادية العملية وكيف تتعامل هذه

ذا  ظهار الاحرتام للمش تيك، ودون احلمك املس بق عىل ما اإ مبدآ  الإنصاف يقتيض معاجلة لك شكوى بطريقة مامتسكة مع اإ

 ًكنت املشلكة قامئة آ م ل.

  :فية عن التقدم احملرز يف العملية لغرس الثقة بقاء ال طراف املعنية عىل عمل بسري الشكوى وتقدمي معلومات ًكاإ شفايف

 .يف فعالية ال لية وقدرهتا عىل اإرضاء املصلحة العامة

بقاء املش تكني عىل اطالع بسري قضيهتم  .هيدف مبدآ  الشفافية اإىل غرس الثقة يف آ لية تقدمي الشاكوى من خالل اإ

ىل احرتام الرسية  ىل ل تعين شفافية النتا ج رضورة نرش تفاصيل الشاكوى الفردية. كام تدعو الشفافية اإ جتنب تفام واإ

 التوترات بني اجملموعات اخملتلفة.

 .يتالءم مع حقوق الإنسان: ضامن توافق النتا ج واملعاجلات مع حقوق الإنسان املعرتف هبا دولًيا 

 س اليت تقوم علهيا آ ي آ لية للشاكوى.حقوق الإنسان يه آ حد ال س

حق املش تيك يف متابعة  ،آ و تنهتك ،س تعزز هذه ال لية احلل العادل للمظامل بناًء عىل قرارات مس تنرية ولن حتل حمل

 س بل الانتصاف ال خرى، قضائية آ و خارج نطاق القضاء.

  اليت ميكن آ ن حتسن ال لية ومتنع الشاكوى مصدر للتعمل مدى احلياة: اس تخدام التدابري ذات الصةل لتعمل ادلروس

 وال ذى يف املس تقبل.

قادًرا عىل حتديد الاجتاهات وال مناط اخملتلفة  مدنتسامه آ لية حل الشاكوى هذه يف التعمل املؤسيس: س يكون مرشوع 

 واختاذ التدابري املناس بة للحد من خماطر تكرار نفس الشاكوى.

 يف تنفيذ ال لية؛ احلفاظ عىل احلوار من آ جل منع اجلهات الفاعةلمع مجموعات  مؤسس عىل التشاور واحلوار: التشاور

 وحل الشاكوى.

رساء رشعية ال لية واملشاريع.  احلوار مع اجملمتعات املعنية خيلق مناخا من الثقة ويساعد عىل اإ
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 آ نواع الشاكوى والزناعات احملمتةل .6

املعنيني يف مراحل خمتلفة من اجلهات الفاعةلالساكن احملليني و من الناحية العملية، قد تظهر الشاكوى والزناعات من 

غالق املرشوع. عداد املرشوع، وآ ثناء تنفيذ املرشوع، وبعد اإ  املرشوع: آ ثناء اإ

 بشلك عام، ميكن آ ن تكون الشاكوى متنوعة كتنوع آ صولها:

 اختيار املس تفيدين: ال فراد واملنظامت واجملمتعات؛ 

  اخلطأ  يف حتديد وتقيمي ال صول املطلوب تعويضها؛التقليل من التقدير آ و 

 اخلالف حول اختيار الهيئات القيادية؛ 

 اخلالف حول آ نواع املشاريع اليت سيمت متويلها؛ 

 اخلالف حول اختيار موقع املرشوع؛ 

 املبالغ اخملصصة للتعويضات اليت تعترب غري مرضية؛ 

 عدم احرتام البنود التعاقدية يف المتويل؛ 

  ما بني الشخص املترضر ووًكةل نزع امللكية، آ و بني جارين؛اخلالف  حول حدود قطعة ال رض؛ اإ

 التأ خري يف التنفيذ آ و توفري ال موال؛ 

 الشعور ابلظمل آ ثناء تنفيذ املرشوع؛ 

 الرصاع عىل ملكية آ حد ال صول )يعلن خشصان متأ ثران آ و آ كرث آ هنم ميلكون نفس ال صل(؛ 

  ىل الشفافية عند ت  عيني املوظفني داخل السلطات احمللية وآ ثناء ال عامل؛الافتقار اإ

 انعدام الشفافية يف منح العقود؛ 

 دارهتا؛  التدخل اخلاريج يف منح العقود واإ

 اخلالف حول تقيمي قطعة آ رض آ و ممتلاكت آ خرى؛ 

 تصور مناقض للنتا ج؛ 

  ىل نزاعات بني الو رثة آ و آ فراد من نفس العائةل آ و عىل املرياث والطالق واملشألك العائلية ال خرى اليت قد تؤدي اإ

 ممتلاكت معينة؛ مناملمتلاكت آ و عىل حصص 

 وعد اذلي مل تف به الوًكةل املنفذة؛ 

 عادة التوطني آ و تدابري التعويض؛  اخلالف حول اإ

 عداد املرشوع؛  عدم مشاركة الساكن احملليني يف مناطق املرشوع يف اإ
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 جنازات املرشوع؛ دارة اإ  اإ

  يف املرشوع؛ اجلهات الفاعةلتضارب املصاحل من 

 جعز يف التصال؛ 

 التدخل الس يايس )س يطرة النخبة(؛ 

  ما من طرف موظفي  النوع العنف الاجامتعي: العنف القامئ عىل خل( اإ اخللية املركزية )الاغتصاب، التحرش، اإ

 آ و الرشًكت اليت مت تعييهنا آ و من طرف موظفني وظفهم آ خرون يف املرشوع. للمرشوع

 :ثالثة آ نواع خمتلفة من الشاكوى منزي

 شاكوى كبرية 

 شاكوى متوسطة 

 شاكوى بس يطة 

ن آ صل الشاكوى متنوع حسب الس ياق،  ماكننا   وماوابلتايل، فاإ ذ تصنيف؛ال يزال ابإ تغطي مفاهمي الشكوى واملطالبة  اإ

جيابية آ و سلبية.وهو ما ي والتظمل نفس الواقع؛   تطلب اس تجابة اإ

 احملتجزة يف آ ربع فئات، ويه:ميكن تصنيف آ نواع الشاكوى 

  الشاكوى املتعلقة بعدم تنفيذ آ نشطة املرشوع وعدم الامتثال للزتامات املرشوع التعاقدية؛ - 1الفئة 

  الشاكوى املتعلقة ابنهتأًكت القانون والفساد والتدخل الس يايس؛ - 2الفئة 

  دارة الشاكوى ضد موظفي املرشوع والعاملني يف الرشكة واملقاول - 3الفئة ني الفرعيني وآ فراد اجملمتع املشاركني يف اإ

 آ نشطة املرشوع؛

  ي.النوعالشاكوى املتعلقة ابلعنف  - 4الفئة 

 

 اإجراءات تسجيل ومعاجلة الشاكوى .7

 

 الوصول اإىل املعلومات .1

اثرة  اجلهات الفاعةلمن املهم آ ن يكون  ماكنية اإ من خالل ال لية والقواعد  احتجاجآ و شكوى آ و  ما يشغلهمعىل دراية ابإ

وعىل مجيع املس توايت لمتكني والإجراءات اخلاصة مبعاجلة الشاكوى وجيب نرش املعلومات عىل مجيع اجلهات الفاعةل 

 املش تكني من معرفهتا جيًدا هبدف اس تخداهما عند الرضورة.

 للقيام بذكل، سيمت اس تخدام قنوات خمتلفة:

 



آلية إدارة الشكاوى–مدن  النهائي ـ التقرير   مشروع    11 
 

 عىل املس توى املركزي 

  الوليةعىل مس توى 

 عىل مس توى املقاطعة 

 لبدلايت عىل مس توى ا 

لكرتونًيا وبريًدا بريداًي ورمًقا جمانًيا ميكن مجليع املش تكني  يف لك هذه املس توايت ال ربعة، سيمت حتديد منصة تتضمن بريًدا اإ

ليه.  الوصول اإ

 تسجيل / مجع الشاكوى .2

 آ عاله.سيمت تلقي الشاكوى / الاحتجاجات من خالل القنوات املذكورة 

ذا ُطلب  حرهو أ ي خشص مظلوم آ و من املفرتض آ ن يكون مظلوما ف خفاء هويتة اإ يف تقدمي شكوى بأ ي شلك مع اإ

 ذكل.

نشاؤه يف لك من املس توايت املذكورة آ عاله وس يقدم وصل  مدنسيسجل مرشوع  مجيع الشاكوى الواردة يف جسل مت اإ

ذا مت تقدمي شكوى  آ  خشصًيا آ و عرب الهاتف  ،اس تالم مكتوب، لإبالغ مقدم الشكوى ابلرم املرجعي اخملصص لشكواه، اإ

ذا مت اإرسال الشكوى ابل05مخسة )و يف غضون  ربيد العادي آ و الربيد الإلكرتوين آ و عرب ( آ ايم بعد اس تالم الشكوى )اإ

 الرم اجملاين(.

 س يجمع السجل )السجل ال لكرتوين آ و الوريق( املعلومات التالية املتعلقة ابلشاكوى املقدمة:

 الرم املرجعي واترخي تقدمي الشكوى؛ -

 لكف ابملراجعة؛و املالشخص )املس توى املركزي آ و الالمركزي( اذلي تلقى الشكوى  -

 من هذه امللف. 6الشكوى وفقًا لإحدى الفئات املذكورة آ عاله يف القسم  تصنيف -

قلميي يف مدنينص الهيلك املؤسيس اخملتار ملرشوع " نشاء هوايئ اإ كيفة ملراقبة تنفيذ آ نشطة املرشوع. هذا مدينة " عىل اإ

بتجميعها يف قاعدة بياانت جل الشاكوى، وس يقوم يستلقي و أ ن ي بمفوض  اخللية املركزية للمرشوعالهوايئ اذلي ميثل 

 الشاكوى.

 

 تصنيف ومراجعة مقبولية الشاكوى .3

 سيمت تصنيف الشاكوى الواردة واملسجةل يف قاعدة البياانت اإىل مجموعتني: الشاكوى احلساسة والشاكوى غري احلساسة:

  والنتا ج اليت مت تتعلق الشاكوى غري احلساسة بعملية تنفيذ آ نشطة املرشوع ؛ قد تتعلق ابخليارات وال ساليب

 احلصول علهيا وما اإىل ذكل.
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  عادة ما تتعلق الشاكوى احلساسة بسوء السلوك الشخيص )مبا يف ذكل، عىل سبيل املثال ل احلرص، الظمل، و

ساءة اس تخدام السلطة، والمتيزي، وعدم الامتثال للرشوط البيئية والاجامتعية، والعنف الاجامتعي،  واإ

 ي، وما اإىل ذكل(.النوعش ي، والتحر النوعوالاعتداء 

حتديد وحتليل مقبولية الشاكوى ال خرى املتعلقة  يكون بيامني مقبوةل. النوعمجيع الشاكوى اخلاصة ابلعنف فاإن  مبدئًيا، 

 خارجية. خربات تضم، واليت ميكن آ ن مدنملرشوع  اخللية املركزية تصنيفل  ختضعابملرشوع 

ذا ًكنت الشكوى، بعد التحليل ال ويل املنسق مع املس توى  مدنملرشوع  اخللية املركزيةحدد ت، س  يف الواقع آ و ممثهل ما اإ

بالغ املش تيك كتابًيا بأ س باب هذا القرار. .مركزي، غري مقبوةل آ و غري صاحلةالال ذا لزم ال مر، سيمت رفضها وسيمت اإ  اإ

ذا مت اعتبار الشكوى مقبوةل وًكنت هناك معلومات ًكفية لتنفيذ احلل عىل   الفور فسيمت اعامتدها.اإ

ذا مل تكن املعلومات ًكفية، فس   ابلتشاور مع املس توى الالمركزي بتقيمي احلاجة اإىل ملرشوع مدن  اخللية املركزية قوم تاإ

ضافية   ة الشكوى.ملعاجلمعلومات اإ

 مجيع الشاكوى.ملرشوع مدن  اخللية املركزية تابع ت عىل آ ي حال، س 

ذا ًكن هناك حل داخيل، فسيمت   تقدمي رد كتايب مفصل يرشح العملية اليت متت حلل املشلكة آ و التحقيق فهيا.اإ

رسالها. مدنملرشوع اخللية املركزية سيتحقق منسق   من حصة مجيع الردود الرمسية عىل املش تكني ويوقعها قبل اإ

جراء حتقيق، فقد يس تغرق احلل الاكمل للشكوى مزيًدا من الوقت. ذا مت طلب اإ  اإ

بال آ ايم يف  10غ مقدم الشكوى كتابًيا آ و برساةل نصية قصرية آ و ابلهاتف آ و ابلربيد ال لكرتوين يف غضون ذلكل، جيب اإ

 حاةل شكواه.

 التقيمي والتحقيق .4

ملرشوع  اخللية املركزية خالل هذه املرحةل، سيمت تنفيذ آ عامل التقيمي من قبل جلنة التحقيق اليت سيمت تشكيلها من قبل 

 مناطق التدخل.يف لك منطقة من مدن 

 ستشمل هذه اللجنة عىل ال قل:

  ؛مدناملسؤولون عن حامية مرشوع 

 الشخص املسؤول عن املس توى الالمركزي املعين؛ 

 الرضورية للتحقيق يف الشكوى. اتاخلرب  آ حصاب خشص آ و آ كرث من 

 مبا يريض املش تكني. املشألكالغرض من هذا التحقيق هو توفري معلومات مفصةل حلل 

س يتناول التحقيق العنارص التالية: حتديد ال طراف املعنية، توضيح الشكوى وال اثر الناجتة عهنا، احلصول عىل ذلكل، 

ىل ذكل(، النقاش مع  معلومات دقيقة لتحديد املسؤولية )مجع ال دةل، واملناقشة مع الشهود يف حاةل حدوث ذكل، وما اإ

ىل الشكوى، وحتديد مجموعة  احللول املمكنة. اذلين تسببوا يف ما آ دى اإ

 .ايوم 15من الناحية املثالية، جيب آ ن تمت معلية التحقيق يف غضون 



آلية إدارة الشكاوى–مدن  النهائي ـ التقرير   مشروع    13 
 

 التسوية املشرتكة .5

عداد تقريرها، سيمت اس تدعاء املش تيك لإجراء مقابةل.  عندما تنهتيي جلنة التحقيق من مجع املعلومات التفصيلية واإ

جراؤهاهذؤدي تقد   اخللية املركزية آ عضاء جلنة التحقيق ومنسق مرشوع و صاحب الشكوى  بني ه املقابةل اليت مت اإ

هناء من املش تيك يمت آ و ممثهل، اإىل حل، عند قبوهلملرشوع مدن   الشكوى. اإ

ن للقيام بذكل،  و  آ ايم لتنفيذ احلل اذلي مت التفاق عليه مع مقدم الشكوى. 10 مدنآ مام مرشوع فاإ

ذا مل يمت جراءات الوساطة اخلارجية يف ملرشوع مدن  اخللية املركزية قوم تس   قبول احلل من قبل املش تيك، ف اإ بتفعيل اإ

 آ ايم. 10غضون 

عادة التوطني، النوعيمت التعامل مع مجيع الشاكوى همام ًكنت طبيعهتا )العنف الاجامتعي، الاعتداء  لتذكري،ل  ي، البيئة، اإ

 وما اإىل ذكل( من خالل اللجان املذكورة آ دانه.

جراءات الوساطة ا  خلارجية بشلك آ سايس عىل املس توايت ال ربعة التالية:ستمت اإ

 برئاسة العمدة؛ اللجنة الاستشارية للمواطننيالناجت عن  ،الإطار العام للشاكرىملس توى احمليل )املدينة(: ا -

 مس توى املقاطعة برئاسة احلامك؛ -

 املس توى اجلهوي )الولية( برئاسة الوايل؛ -

 .املركزية للمرشوعاخللية املس توى املركزي برئاسة  -

 

  قدم حاًل مرضًيا ملقدم الشكوى، ومل حتل املشلكة؛يالإطار العام للشاكرى بتسوية الزناع، ومل قم ياملس توى ال ول: مل 

 ىل هيئة املرشوع اليت تقدم خدما  ت الوساطة اخلاصة هبا عندما يكوناملس توى الثاين: يمت رفع القضية اإ

 هيئة املرشوع حتل الزناع آ م ل؛؛ الإطار العام للشاكرىقرتحه ياذلي  املس تخدمون غري راضني عن احلل

  ؛مدناملس توى الثالث: اللجنة التوجهيية ملرشوع 

  املس توى الرابع: بناًء عىل طلب هيئة املرشوع آ و مقدم الشكوى، يتسمل الوس يط امللف )مظلمة، شكوى، نزاع آ و

 خالف(.

ن التقارب العام سيشمل الهيئات   التالية: املدينة، املرشوع، الوس يط.ذلكل فاإ

 ما جلنة استشارية جممتعيةاملدينة نشاؤها مبوجب مرسوم بدلي آ و جلنة لإدارة الشاكوى )  : اإ الإطار العام مت اإ

( آ و جلنة للشؤون الاجامتعية تس تقبل الشاكوى واملطالبات والتظلامت، وتواصل التحقيق حىت للشاكرى

 متل(.هنايته )حل معمتد آ و اس تئناف حم 

ىل  2تتكون هذه الهيئة من   زمرب  دمات الفنية الالمركزية وآ عضاء اجملمتع املدين احمليل، واخلممثيل و مستشارين بدليني،  4اإ

مام 1رآ ي  قائد، و 1 خل. )انظر اجلدول ...، واإ  آ دانه(. 2اإ
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 لإدارة الشاكوى تتكون من مدير بناء القدرات واملستشار  تنس يق املرشوع هيئةً  وحدةُ  ئُ ش  ن  تُ : س   املرشوع

 البييئ والاجامتعي ومدير املشرتايت وممثل اجملمتع املدين.

 جراء الوس يط : وس يط امجلهورية مؤسسة دس تورية. ميكن للك مواطن موريتاين يعترب نفسه مترضًرا من اإ

ليه بتظمل؛ سيمت التصال بوس يط امجلهورية عندما ل تتوصل وحدة  دارة آ ن يتقدم اإ دارة الشاكوىلالإ  آ لية اإ

 للمرشوع اإىل حل مقبول للطرفني.

دارة الزناعات البدلية وظيفةً  جلنةُ  ئ  ش  ن  تُ عىل مس توى املدينة، جيب آ ن  ىل وكيل حميل،  اإ كون نقطة يجديدة يعهد هبا اإ

خالل اجامتعاهتا )انظر امللحق املنسق املسؤول عن  را لبياانهتار حمكعمل وي الإطار العام للشاكرىاتصال حمورية تدمع 

 الشاكوى(.

 دلى البدلية مسؤول، جيب آ ن يكون  مل يكن ويف حاةل ماجيب آ ن يكون مسؤول الشاكوى مسؤوًل رفيع املس توى، 

خشًصا كفًؤا دليه معرفة جيدة بسري معل البدلية. س يكون قادًرا عىل الاعامتد عىل ادلمع القوي وامللزتم من الإدارة املعين 

ىل الإدارة البيئية والاجامتعية.  واجمللس البدلي؛ ميكن توس يع همام ومسؤوليات نقطة التصال املسؤوةل عن الشاكوى اإ

دارة الشاكوى يف آ نشطة مرشوع ف   ، ويه جزء من صالحيات وهمام ومسؤوليات فريق املرشوع.مدنسيمت دمج اإ

دارة ال لية من مدير بناء القدرات واملدير الإداري واملايل ومستشار بييئ واجامتعي  تتكون وحدة املرشوع املسؤوةل عن اإ

 وعضو يف اجملمتع املدين.

ىل احملمكة يف  يف هناية هذه العملية ادلاخلية، ل يكون الإجراء مغلقًا متاًما، حيث يمتتع صاحب الشكوى حبرية اذلهاب اإ

دارة الشاكوىآ سواإ احلالت، وهذا ما جيب جتنبه ويشلك سبب وجود   كـام هو مبني آ عاله. آ لية اإ

مواطن آ و  يتظملمرشوع آ و مشاريعه الفرعية عندما عالوة عىل ذكل، ل ينبغي استبعاد احامتل وجود معارضة قوية لل 

 خدمة املظامل يف البنك ادلوىل. دلىمنظامت اجملمتع املدين  

ىل  فراد واجملمتعات لتقدمي الشاكوى مبارشة اإ لهيا لل  توفر خدمة حل الشاكوى ابلبنك ادلويل  طريقة يسهل الوصول اإ

 قد سبب هلم آ رضارا آ و آ جلق هبم ال ذى.املؤسسة عندما يعتقدون آ ن املرشوع املمول من قبهل 

خدمة حل تلقى ت ؛  مدنيف مرشوع  اجلهات الفاعةلو  خدمة حل الشاكوى ابلبنك ادلويلل توجد عالقة تسلسلية بني 

للبنك  SRGآ ي شكوى مبجرد قبول الرضر ل نه نتج عن مرشوع ميوهل البنك )انظر موقع  الشاكوى ابلبنك ادلويل 

 ادلويل(.

دارة الشاكوىيف  اجلهات الفاعةل: 2اجلدول   :آ لية اإ

 ادلور ال عضاء اجلهات الفاعةل

دارة الشاكوى اجملمتعية ) الإطار العام جلنة اإ

 (للشاكرى

 ـ آ حد نواب العمدة

 ـ مستشاران بدلاين

 ـ مربز

 ـ معاجلة املشألك

ـ اقرتاح احللول والتدابري حلل 

 الشاكوى
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 ادلور ال عضاء اجلهات الفاعةل

 ـ عضو من اجملمتع املدين

 ـ عضو من هيئة العلامء

 ـ املراقبة والإرشاف عىل التنفيذ

ىل  ـ حتويل الشاكوي من القاعدة اإ

 مدنمرشوع 

دارة الشاكوىخلية   ـ مسؤول دمع القدرات مدنملرشوع  آ لية اإ

 ـ املدير الإداري واملايل

 ـ مستشار بييئ واجامتعي

 ـ عضو من اجملمتع املدين

الإطار العام ـ اس تقبال الردود من 

 للشاكرى

 معاجلة الشاكوى من ادلرجة ال وىلـ 

  ـ تسجيل ومتابعة الشاكوى

 

 ـ اس تقبال الشاكوى  الوس يط

 ـ التدقيق يف آ س باب الشكوى

 ـ اقرتاح حلول

 ـ اس تقبال الشاكوى ـ فريق خرباء خدمة حل الشاكوى ابلبنك ادلويل  

 ـ التدقيق يف آ س باب الشكوى

 ـ اقرتاح حلول
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دارة  الشاكوى رمس ختطيطي لعملية اإ

 

 1املس توى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1المستوى   

البلدية الشكاوي إدارة جنةل  

(CGP) 

 ـ معالجة الشكاوى

الشكاوى لحل والتدابير الردود قتراحـ ا  

التنفيذ على واإلشراف ـ المراقبة  

المشروع إلى القاعدة من الشكاوي ـ تحويل  

2المستوى   

 آلية إدارة الشكاوى خلية

مدن مشروع  

من الردود استقبال ـ  

CGP 

األولى الدرجة من الشكاوى معالجة ـ  

الشكاوى ومتابعة تسجيل ـ  

3المستوى   

 الوسيط

الشكاوى استقبال ـ  

الشكوى أسباب في التدقيق ـ  

حلول اقتراح ـ  
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 تنفيذ ومتابعة التدابري املتفق علهيا .6

 و/آ و التدابري ومراقبهتا.خالل هذه املرحةل سيمت تنفيذ احلل 

 مجيع التاكليف املالية لالإجراءات املطلوبة. مدنسيتحمل مرشوع 

ن مسؤولني عن ضامن التنفيذ السلمي ومراقبة احلل )احللول( البيئية والاجامتعية يف مرشوع مدس يكون آ خصائيو امحلاية 

دارة الشاكوى  .املقرتحة وس يقدمون تقريًرا عن التقدم احملرز يف آ لية اإ

 وس يضمنون تنفيذ التدابري املتفق علهيا مضن الفرتات الزمنية احملددة.

 

 التوثيقاإغالق ملف الشكوى و  .7

غالق الشكوى وتسجيل التفاصيل يف ورقة الإغالق.  مبجرد قبول احلل وتنفيذه بنجاح، يمت اإ

عن معلية ومع ذكل، قد يكون من الرضوري آ ن يطلب من مقدم الشكوى تقدمي مالحظات حول مس توى رضاه 

 معاجلة الشكوى والنتا ج.

ذا مل يمت  قام املش تيك ببدء الإجراءات القانونية يف حاةل عىل حل عىل الرمغ من تدخل لك من اللجنتني، و التوصلاإ

غالق الشكوى آ يًضا.  اخلارجية، يمت اإ

 .املركزية للمرشوعاخللية سيمت تقيمي معلية حل الشاكوى ابلاكمل ونتاجئها من قبل خبري مس تقل يمت تعيينه من 

لكرتوين لتقدمي الشاكوى. س يكون  توثيقنظام  مدناإىل جانب قاعدة بياانت الشاكوى، س يضع منسق مرشوع  مادي واإ

ملفات الشاكوى )منوذج الشكوى، وصل الاس تالم، تقارير التحقيق، اتفاقية حل  حفظمسؤول الشاكوى مسؤوًل عن 

خل(.الشكوى، الشاكوى اليت مل يمت حلها، تقرير   تقيمي حل الشكوى ...اإ

 

 متابعة الشاكوى والإبالغ عهنا .8

 اإحصاءات شهرية للشاكوي عىل النحو التايل: مدنملرشوع اخللية املركزية س تصدر 

 عدد الشاكوى اليت ينظر فهيا خالل الشهر؛ 

 عدد الشاكوى املعلقة عند هناية الشهر ومقارنهتا ابلشهر املايض؛ 

 ا لك من هيئات التسوية الودية؛عدد جلسات الوساطة اليت عقدهت 

  مبساعدة خمتلف ال ليات؛ اخللية املركزية للمرشوععدد الاقرتاحات والتوصيات اليت تلقهتا 

 .)تصنيف الشاكوى )حسب الفئات املذكورة آ عاله 
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دارة الشاكوى. خطة نرش  9 دارة الشاكوىودمع قدرات اجلهات املسؤوةل عن  آ لية اإ  آ لية اإ

 :آ هداف 3هذه اخلطة لها 

o  دارة الشاكوىنشاء فريق معل ووالكء ملكفني باإ  ؛أ لية اإ

o  دارة الشاكوىل  آ فضل  تقبلنرش وتوعية الساكن من آ جل  ؛لية اإ

o .تكوين الفاعلني 

 مس توى املرشوع

  دمعRRC .بوكيل مسؤول عن معاجلة الشاكوى آ و توس يع وظيفة الوكيل البييئ والاجامتعي 

 مس توى البدلايت/املدن

  تنس يق لإدارة الشاكوى هل معرفة جيدة بشؤون البدلية؛تعيني مسؤول 

 .نرش ال لية 

دارة الشاكوى املعمتدة عىل املوقع ال لكرتوين ملرشوع  ويف مباين البدلايت اليت يقع فهيا املرشوع.  مدنسيمت نرش آ لية اإ

 يس هتدف نرش ال لية بشلك آ سايس املس تفيدين الهنائيني.

  تعزيز احلمك الرش يد وماكةحة الفساد.الإعالم والوعي العام عنرص هام يف

اتحة     الإذاعات احمللية ل ي خشص يرغب يف الإبالغ عن آ ي احنراف يالحظه.فرصة اس تخدام ستمت اإ

 

دارة الشاكوى: خطة نرش 3اجلدول   2020ودمع قدرات الفاعلني املسؤولني عام  آ لية اإ

 :الهدف 

نشاء الفريق والوالكء امللكفني اإ 

دارة ب  الشاكوىأ لية اإ

التلكفة املتوقعة )ابل وقية  املسؤول آ و املسؤولون اجلدول الزمين )مؤقت(

 جديدة(

 آ نشطة:

اكتتاب وكيل مسؤول عن معاجلة 

اخللية املركزية الشاكوى )مس توى 

 (للمرشوع

، اخللية املركزية للمرشوع 2020يناير ـ فرباير 

 PMاللجنة ادلاخلية 

900.000 

: نرش وتوعية الساكن 2الهدف 

آ لية من آ جل ملكية آ فضل ل 
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 :الهدف 

نشاء الفريق والوالكء امللكفني اإ 

دارة ب  الشاكوىأ لية اإ

التلكفة املتوقعة )ابل وقية  املسؤول آ و املسؤولون اجلدول الزمين )مؤقت(

 جديدة(

دارة الشاكوى  اإ

 آ نشطة:

توعية البدلايت/املدن لتعيني نقاط 

آ لية اتصال مسؤوةل عن نرش 

دارة الشاكوى عىل مس توى  اإ

 الساكن

 دون تاكليف البدلايت/املدن/املناطق 2020مارس 

دارة الشاكوىنرش  عىل  آ لية اإ

  مدناملوقع ال لكرتوين ملرشوع 

نشاء املوقع  اخللية املركزية للمرشوع  من اإ

 ومسؤول موقع املرشوع

 دون تاكليف

ىل العربية وطباعة  آ لية الرتمجة اإ

دارة الشاكوى  اإ

 اخللية املركزية للمرشوع منذ بداية املرشوع

 ومقدمو اخلدمات

200.000 

نتاج مسعيات برصية )ملصقات،  اإ

عالانت  من خالل الإذاعة احمللية اإ

خل(  ...اإ

 700.000  منذ بداية املرشوع

ورش معل/محالت توعية حول 

دارة الشاكوى يف املناطق  آ لية اإ

واملدن املس هتدفة من مرشوع 

 مدن

 اخللية املركزية للمرشوع منذ بداية املرشوع

 ومقدمو اخلدمات

1000.000 

دارة : تدريب الفاعلني يف برانمج 3الهدف   الشاكوىآ لية اإ

دارة الشاكوىآ نشطة: تنظمي دورات تدريبية لفائدة اجلهات الفاعلني املعنيني ب  يداع الشاكوى،  آ لية اإ حول مواضيع تتعلق ابإ

دارة الشاكوى ومعاجلهتا، وال دوار واملسؤوليات يف تنفيذ  دارة الشاكوىواإ خل آ لية اإ  ...اإ
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 :الهدف 

نشاء الفريق والوالكء امللكفني اإ 

دارة ب  الشاكوىأ لية اإ

التلكفة املتوقعة )ابل وقية  املسؤول آ و املسؤولون اجلدول الزمين )مؤقت(

 جديدة(

اخللية املركزية تدريب فريق 

دارة عىل  للمرشوع آ لية اإ

 وتنفيذه الشاكوى

 اخللية املركزية للمرشوع 2020فرباير 

 ومقدمو اخلدمات

200.000 

دارة املراقبة تدريب مسؤويل  اإ

دارة الشاكوىعىل  البيئية  آ لية اإ

 ومراقبة تنفيذها

بريل   اخللية املركزية للمرشوع 2020اإ

 ومقدمو اخلدمات

200.000 

تدريب مسؤويل التصال 

 واملنتخبني )آ عضاء اجملالس

البدلية واجلهوية( عىل معاجلة 

 الشاكوى

 اخللية املركزية للمرشوع 2020يونيو 

 ومقدمو اخلدمات

200.000 

دارة على STDتدريب  أ لية اإ

و حل الشاكوى  الشاكوى

  املتعلقة ابل رايض

 اخللية املركزية للمرشوع 2020آ غسطس 

 ومقدمو اخلدمات

200.000 

تدريب املنظامت غري احلكومية 

دارة الشاكوىاحمللية عىل   آ لية اإ

 اخللية املركزية للمرشوع 2020نفنرب 

 ومقدمو اخلدمات

200.000 

 3.800.000 اجملموع

 

 مت تقدير هذه التاكليف عىل آ ساس تاكليف ادلورات التدريبية اليت نفذهتا بعض املشاريع التمنوية.

  



آلية إدارة الشكاوى–مدن  النهائي ـ التقرير   مشروع    21 
 

 امللحقات .9

: حتليل النظام الإداري والتقليدي لإدارة الشاكوى عىل مس توى البدلايت / املدن املس هتدفة مبرشوع 1امللحق 

 مدن

م قدف نشاء جلنة لإدارة لإ  دعام الربانمج الوطين املتاكمل دلمع الالمركزية والتمنية احمللية وتشغيل الش بابمرشوع  قدَّ

لتوجهيات امحلاية البيئية والاجامتعية يف هذا اجملال. هذه اللجنة مسؤوةل عن الشاكوى والزناعات يف لك بدلية، وفقًا 

دارة الشاكوى ) دارة الشاكوىتوجيه وتنفيذ آ لية اإ لربانمج الوطين املتاكمل دلمع الالمركزية لاخللية املركزية (. قامت آ لية اإ

د فرق متنقةل من آ جل التأ سيس الفوري بتوعية البدلايت بشلك كبري من خالل حش والتمنية احمللية وتشغيل الش باب

دارة الشاكوى البدلية عىل مس توى البدلايت املس تفيدة من الربانمج.  للجان اإ

بريل  نشاء هذه اللجان بدمع من الفرق املتنقةل يف اإ  مبرسوم من رؤساء البدلايت. 2018مت اإ

اة الإدارة البيئية والاجامتعية هذه وهيئهتا ت بدلايت كوبين وتنبدغة آ دأ  ، آ نش  Dعىل سبيل املثال، يف منطقة املرشوع 

ىل  التوجهيية من آ جل حتقيق آ قىص قدر من الشفافية والسامح للجمهور بشلك عام و ساكن البدلايت الرشيكة ابللجوء اإ

 دورات تدريب لصاحل اللجنة لمتكيهنا من القيام بدورها. تنظميالطرق القانونية للتعامل مع الشاكوى وحلها؛ كام مت 

قلميية وحملية لل رايض، برئاسة السلطات الإدارية )الوايل  نشاء جلان اإ نتخبني امل ( وتضم واحلامكعىل املس توى الإداري، يمت اإ

 ( وفاعلني آ خرين معنيني ابل رض.عمدال)

دخال  وقد اذلي ينص عىل حق امللكية. 1991وابلفعل، فاإن نظام امتالك العقار يف موريتانيا آ سسه دس تور عام  مت اإ

 .1984يناير  19الصادر  83.009مث املرسوم رم  83.127اإصالح ابملرسوم رم 

 90.020ل املرسوم رم ويستبد يلغي 2000يوليو  17بتارخي  2000ـ  089ًكن هذا النص موضوع مرسوم تنفيذي رم 

عادة تنظمي ال رابشأ ن  1983يونيو  5 خيربتا 83.127بتنفيذ ال مر  1990يناير  31الصادر يف   نص. ي يض والعقاراتاإ

ضفاء الطابع الفردي عىل احلقوق امجلاعية  هذا املرسوم، من بني آ مور آ خرى، عىل: آ ماكن املعيشة ومحميات ال رايض؛ اإ

دارة املنازعات عىل ال رايض  خل....لل رايض؛ امتيازات ال رايض الريفية؛ اإ  اإ

عادة التوطني )اذلي ميكن آ ن يودل وقد  شاكوى آ و نزاعات( عىل مس توايت خمتلفة ويتضمن مت وضع الإطار املؤسيس لإ

 عدة مفوضيات وجلان:

 عىل املس توى الوطين:

 جلنة وزارية لشؤون ال رايض؛ 

 جلنة فنية ملتابعة شؤون ال رايض؛ 

 هيئة وطنية للوقاية والتحكمي يف منازعات ال رايض امجلاعية؛ 

 جلنة وطنية دلراسة طلبات الامتيازات الريفية؛ 
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 جلهوي )الولية: اجلهة(:عىل املس توى ا

  ،جلنة ال رايض الإقلميية للتحكمي يف منازعات ال رايض امجلاعية برئاسة الوايل وتضم ممثلني عن ختطيط املدن، والبيئة

خل.  وشؤون ال رايض، ومنظامت الفالحني ...اإ

 :ائرة(ادلعىل املس توى احمليل )املقاطعة: 

عادة التوطني عىل املس توى   احمليل والإقلميي ، يمت تشكيل جلان التقيمي:فامي يتعلق ابإ

  ،جلنة ال رايض احمللية للتحكمي يف املنازعات امجلاعية عىل ال رايض برئاسة احلامك وتضم ممثلني عن ختطيط املدن

خل.  املسؤوةل عن تقيمي التعويضات،  مت توس يع هذه اللجنةوقد والبيئة، وشؤون ال رايض، ومنظامت الفالحني ...اإ

 ( والساكن املترضرين من املرشوع.اللجنة الاستشارية للمواطننيممثيل اللجان الاستشارية البدلية )لتشمل 

  عادة التوطني آ و املشاركة عادة التوطني يف موريتانيا ببعض اخلربة يف القيام بعمليات اإ تمتتع املؤسسات املسؤوةل عن اإ

 ل بعض املشاريع مثل برانمج التمنية احلرضية السابق.فهيا وتقيمي التلكفة والتعويضات لل شخاص املترضرين من خال

  جراءات هذا الإطار البييئ من  5املعيار البييئ والاجامتعي رم )  PO 4.12بعض املؤسسات عىل دراية مببادئ واإ

 اجلديد للبنك ادلويل(. والاجامتعي

  طار مرشوع ن الرتقية رضورية يف اإ تقان املفاهمي واملبادئ  مدنمع ذكل، فاإ لتحسني التدخالت، ل س امي فامي يتعلق ابإ

دراج PAPللبنك ادلويل )العملية؛ معلومات   5املعيار البييئ والاجامتعي رم الواردة يف  يف اللجان  PAP؛ اإ

خل(. عادة التوطني ومراقبهتا ...اإ  اخملتلفة؛ تقيمي ال صول وطرق التعويض؛ طرق تنفيذ آ نشطة اإ

 نمدمرشوع 

 ومندوب البيئة الإقلميي واحلامكل نه يمت التعامل معها بني الوايل  تظهريف مدينة روصو، هناك العديد من الزناعات اليت ل 

هنا  يمت التكمت علهيا منذ البداية ول حتل حمل الشاكوى. يمت اس تخدام ال لية الإدارية من احتجاجات وال طراف املترضرة؛ اإ

 .قبل الساكن

نشاء رسوممب متوقد  جلنة استشارية بدلية قامت حىت ال ن جبرد احتياجات الساكن ووضعت قامئة  صادر من العمدة اإ

 درهجا اجمللس البدلي يف خطته للتمنية البدلية.آ  ابل نشطة اليت 
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 : التشاور اذلي عقد يف غرفة الاجامتعات بقاعة البدلية يف روصو1الصور 

 

                                                           

     

 2019اكتوبر 

دارة الشاكوى البدلية اليت ًكن علهيا التعامل بشلك ودي مع الزناع بني البدلية  يف مدينة كيفة، شلكت البدلية جلنة اإ

 ومجموعة اجلزارين. وابملثل، فقد متت تسوية اتفاقيات عقارية عىل هذا املس توى. كام توجد جلنة استشارية بدلية.

حدى رشًكت الهاتف اليت تقوم بأ عامل يف املدينة متجاهةل البدلية متاًما.هناك نزاع معلق بني العمدة   واإ

 ومت التقدم يف التفكري يف جعل امجلعية اجلهوية للعمد هيئة موثوقا هبا يف حل الزناعات.
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 جلسة استشارية يف غرفة الاجامتعات ببدلية كيفة :2الصور 

 

  

  

 2019اكتوبر  

 قميونجلنة الشؤون الاجامتعية يف آ غلب ال حيان يف الشاكوى والزناعات بني التجار اذلين ي  يف مدينة العيون، تنظر

 البدليلس اجمليمت جتديدها مبناس بة تنصيب  اتزناعال لتس يري؛ هناك جلنة العقاريةيف سوق املدينة والزناعات  مقاصف

 .رسوم بدلياجلديد. ابلإضافة اإىل ذكل، جيري تشكيل جلنة استشارية بدلية مبوجب م

 يعترب العمدة ضابط رشطة قضائية، وابلتايل تنشأ  العديد من اخلالفات يف مكتبه.
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 : جلسة استشارية يف قاعة الاجامتعات ببدلية العيون3لصور ا

 

  

 

 2019اكتوبر 

العلامء يف كثري من ينقسم النظام الإداري لإدارة الشاكوى بني العديد من متخذي القرار. تتدخل السلطة التقليدية مثل 

ن آ حاكم الرشيعة الإسالمية يه اليت تنطبق عىل القضااي  ال حيان يف الشؤون ال رسية آ و الشؤون اخلاصة، وابلتايل فاإ

 املدنية.
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دارة  وابلتأ كيد توجد ممارسات جيدة لتقدمي حلول للشاكوى واملطالبات والتظلامت مجليع آ نواع الساكن، لكن آ نظمة اإ

 ايت غري منسقة بشلك حصيح وتعاين من نقص يف املراقبة والتقيمي.الشاكوى يف البدل

دارة الشاكوى املتعلقة ابلعمل البدلي، وهو مطلب مرتبط ابلإدارة البيئية والاجامتعية مدنيدمع مرشوع " نشاء آ لية اإ " اإ

 لالستامثرات اليت ميولها البنك ادلويل.

 

دارة شاكوى املشاريع املناس بة ثقافيا .1  آ لية اإ

من خالل معلية  هماوف خمللل شخاص املترضرين آ لية مناس بة ثقافيًا لإدارة الشاكوى لالس تجابة برسعة  مدنيوفر مرشوع 

 ، وتعمل بشلك مس تقل وموضوعي.خوفبلغة يفهموهنا، دون  ابلتعامل املعنية شفافة وسهةل تسمح لل طراف

بيقها بشلك حصيح، تس تجيب للشاكوى برسعة ويسهل آ لية الشاكوى آ نظمة الشاكوى احلالية، عند تصمميها وتط  عمتدت 

لهيا ملترضريناوصول   .مبا يف ذكل عامل املرشوع اإ

ذا لزم ال مر بأ ليات حمددة للمرشوع. دارة الشاكوى احلالية اإ  ميكن اس تكامل آ ليات اإ

قلميية  اعامتًدا عىل جدية وآ مهية الزناعات، ول غالًبا ما يلجأ  الساكن آ يًضا اإىل سلطة الوايل آ و احلامك آ و املندوبية البيئية الإ

ىل املوارد الطبيعية. ىل الرشطة آ و ادلرك يف ال مور املتعلقة ابملمتلاكت آ و الوصول اإ  يتوهجون ابنتظام اإ

ىل احملمكة خيار اندر جدا ل نه خيىش منه. نظام اخلدمة القريبة يه ال فضل ابلنس بة هلم.  اذلهاب اإ

دارة الشاكوى  جراءات  الولوجل متنع آ لية اإ اإىل وسائل آ خرى لالنتصاف القضايئ آ و الإداري اليت ينص علهيا القانون آ و اإ

دارة الشاكوى املنشأ ة من خالل التفاق  بديالوليست  ،القامئة التقايض  ات امجلاعية.يل ليات اإ

يمت تسجيهل ونرشه بواسطة التعلاميت خال من التالعب والتدخل والإكراه والمتيزي والتخويف طوال فرتة املرشوع؛ و مسار 

 .مدنمرشوع 

تس تجيب آ لية الشاكوى للمخاوف اليت آ اثرهتا ال طراف املتأ ثرة من املرشوع بطريقة رسيعة وفعاةل وشفافة وحترتم الثقافة 

لهيا من مجيع املش تكني، دون آ ي تلكفة آ و تعويض.  احمللية ويسهل الوصول اإ

بالغ  مدنل متنع هذه ال لية والعملية آ و الإجراء الوصول اإىل س بل الانتصاف القضائية آ و الإدارية. يقوم مرشوع  ابإ

طار تعبئة الساكن، وسوف ينرش قامئة ابلردود عىل مجيع  دارة الشاكوى يف اإ ال طراف املترضرة من املرشوع بعملية اإ

 الشاكوى الواردة.

جراء لثقافة احمللية؛ ام قحرت  ،ةل تقديريةيعترب التعامل مع الشاكوى مسأ   نه اإ لحتياجات  ويس تجيب وحساس موضوعي اإ

 املترضرة من املرشوع.وخماوف ال طراف 

يداعهذه ال لية ل تستبعد   هوةل املصدر.اجمل الشاكوى  وتدقيق اإ

جراءات تدقيق الشاكوى وهيلكة احلاكمة واختاذ القرار تعين آ ن التعامل مع آ ي شكوى جيب آ ن قحرتم قميًا  الشفافية يف اإ

ماكنية الوصول والكفاءة والرسعة والتناسب واملشاركة والاندماج الاجامتعي.  مثل الإنصاف واملوضوعية والبساطة واإ
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 : منوذج الشكوى2امللحق 

 التارخي: ...................

 ........................الولية: ...................   املقاطعة: .......................   احلي: 

 رم امللف: ..............

 

 الشكوى

 اإمس املش تيك: ...........................................

 العنوان: .................................................

 احلي: ...................................................

 ...........................طبيعة ال صول املترضرة: 

 

 تفاصيل الشاكية: 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

 ..................... بتارخي: ......................حرر يف: 

 

 توقيع املش تيك

 

 :الإطار العام للشاكرىمالحظات 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

 حرر يف: .................. بتارخي: ......................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )توقيع العمدة(

 

 رد املش تيك:

............................................................ 
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............................................................ 

............................................................ 

 حرر يف: .................. بتارخي: ....................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توقيع املش تيك

 

 احلل:

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

 ....................حرر يف: .................. بتارخي: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )توقيع العمدة(

 

 )توقيع املش تيك(

 

 : آ منوذج التفاق3امللحق 

 

  رم امللف: .......................

  اإمس املش تيك

  موضوع الشاكية

  الهيئة اليت ساعدت يف احلل 

  تفاصيل حول احلل املتفق عليه

  اترخي احلل

  الإطار الزمين لتنفيذ احلل

خل(   مستندات توثيق )تقرير، عقد، اتفاقية، حمرض ...اإ

  مدنتوقيع منسق مرشوع 

  توقيع املش تيك
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 الشاكوىنقطة التصال اجملمتعية املسؤوةل عن ل  الصيغ املرجعية: 4امللحق 

 

 الاختصاصات

  وتوظيف واس تغاللعامل ال  تصممي و ال ة خالل مراحل اجملمتعيتسهيل رفع الشاكوى واملطالبات بشأ ن الإجراءات 

 الاستامثرات البدلية.

 ذا ًكن يف البدلية اتحة امنوذج الشكوى عىل نطاق واسع آ ثناء اجامتعات احلي، ومكتب العالقات مع املواطنني )اإ ، (اإ

اإخل. )راجع المنوذج ...التابعة للبدلية  املراكز الإداريةيف مباين البدلية، من خالل امجلعيات، عرب الإنرتنت، وماكتب 

 آ دانه(.

 .سيمت، عند احلاجة، دمع املطالبني يف تسجيل الشاكوى ابلمنوذج 

  ىل نظام الشاكوى يف مجيع املراحل التامالوصول  ميكهناالتأ كد من آ ن الفئات الضعيفة رسال منوذج الشكوى، ) اإ اإ

ذا لزم ال مر؛ املساعدة يف ملء المنوذج  حىت يمت تلقي شاكوامه ومعاجلهتا بشلك حصيح. (وطريقة الاس تالم، واإ

 عدم ال خذ بعني الاعتبار مجيع الشاكوى املتعلقة ابلإجراءات البدلية اليت ل يعرب عهنا بمنوذج الشكوى، وابلتايل 

احتساب مجيع آ مناط التفاعل ال خرى القامئة بني املواطنني والبدلية )رساةل، متحدث خالل الاجامتع المتهيدي 

، رساةل يف صندوق الشاكوى، الاجامتعي التواصل للمجلس البدلي، وسائل الإعالم، رساةل عىل ش باكت

خل(. ، رسملسري املركز الإدارياس تجواب مبارش لل مني العام، اس تجواب  ذا لزم ال مر، و اةل نصية ...اإ ه يوج يمت تاإ

ىل منوذج الشكوى آ و املطالب  .ملئهيف  هتمساعدم ني اإ

 .بالغ رئيس البدلية وال مني العام بأ رسع وقت ممكن  يف حال حدوث مشلكة طارئة، يمت اإ

 .بالغ املدعي ابل وقات املقررة للرد  تسلمي وصل ابس تالم الشاكوى واإ

  الشاكوى )انظر منوذج تسجيل الشاكوى آ دانه(.دراج الشاكوى يف جسل  اإ 

  ذا جتاوزت الشكوى ىل  ويوجهمقدم الشكوى  هبا بلغي مسؤولية البدلية، حدود اإ ذا اإ السلطة املعنية بشكواه، واإ

لهيا.تمت آ مكن  حاةل الشكوى اإ  اإ

 بالغ ال مني العام مبتابعة معاجلة الشاكوى والاس تفسار عن التقدم احملرز يف حلها مع اخلدم ات الفنية/الإدارية املعنية اإ

 مضن املواعيد التنظميية.

  بالغ رئيس البدلية وال مني العام ابنتظام بشأ ن متابعة ومعاجلة الشاكوى املقدمة ويف معلية حلها، ويفضل آ ن يمت اإ

 ذكل بشلك شهري خالل اجامتع املكتب البدلي.

 .التصال وتقدمي املالحظات للمعنيني ابلشكوى املقدمة 

 عداد ج  دول للتعامل مع الشاكوى لك ثالثة آ شهر.اإ

  مدنتضمني ملخص للشاكوى حول املشاريع املموةل من مرشوع. 
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: مرسوم بتشكيل جلنة لإدارة الزناعات يف بدلية كيفة5امللحق 
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 : مرسوم تعيني جلنة استشارية يف كيفة6امللحق 
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 روصو: مرسوم تعيني آ عضاء الإطار البدلي للتشاور يف 7امللحق 
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 : لواحئ املشاركني: العيون ، كيفة وروصو8امللحق 
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: ملخص لل نشطة ذات ال ولوية والاستامثرات اليت تليب احتياجات املدن واليت ميكن آ ن تكون موضوع متويل 9امللحق 

 من قبل املرشوع

ال نشطة / 

 الاستامثرات

 املدن

 س يليبايب روصو كيفه العيون

 تطوير القطاع الزراعة

 زراعيال

 

تطور ومعاجلة 

منتجات الغاابت 

 غري اخلشبية

 

تطوير القطاع 

 الرعوي )تسمني،

تربية ادلواجن 

 ومش تقات احلليب(

 

 

نشاء منطقة لتفريغ  اإ

منتجات  البستنة 

 السوقية

 

 تطوير جمال المتور

 

 

منطقة صناعية للتصنيع 

 الزراعي

 

 ظالل اجملال

 

 مركز زراعي

 

النسائية  دمع التعاونيات

نتاج، التجهزي، التعبئة،  )الإ

 احلفظ، التدريب(

 

 وحدة لتقيمي اجللود تربية املاش ية

 

نشاء عيادة بيطرية  اإ

 

 تأ هيل وتوس يع

 املسلخ البدلي

 

نشاء خدمة  اإ

ىل  لنقل اللحوم اإ

 نقاط البيع

 ساحة للامش ية

 

مسلخ بدلي موافق 

 للمعايري

 

تزويد املسلخ بوسائل 

 نقل مناس بة

لنقل اللحم بني )مربد( 

املسلخ ودًككني اجلزارين 

جيار(  )اإ

 

 تطوير قطاع اجللود

 

 تنظمي معرض للامش ية

 

 تطوير قطاع احلليب

نشاء مسلخ عرصي  اإ

 

 هتيئة املراعي لصغار املمنني

 

نشاء مركز تدريب وتلقيح  اإ

 صناعي

 

 

 مسلخ

 

ادلمع الفين لل نشطة 

 الزراعية الرعوية

 

دمع ال نشطة 

 والرعويةالزراعية 

 

نشاء آ حواض للري  اإ
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ال نشطة / 

 الاستامثرات

 املدن

 س يليبايب روصو كيفه العيون

 

نشاء غرفة تربيد   الصيد اإ

 )للحفظ(

  

تأ هيل املركز  الصحة

 الصحي

 

قامة سكن ابلقرب  نشاء اإ اإ

 من املستشفى

 

امتالك خدمة امحلاية 

طفاء(  املدنية )رجال اإ

 

سعاف  س يارات اإ

 

عادة تأ هيل املراكز  اإ

 الصحية

 

 مس توصف

 رفع الوعي والوقاية الصحية

 

نشاء مركز   حصياإ

 

 جتهزي املستشفى اجلهوي

 

 تأ هيل وجتهزي قسم الولدة

 

جتهزي املراكز الصحية 

 املوجودة

 

مركز لس تقبال آ طفال 

 الشوارع وال يتام

 

)نوعا  تعلميتطوير ال  التعلمي

 (وكام

 

تقدمي دورات 

تدريب للش باب 

 عىل

الوظائف املتعلقة 

 ابجللود،

الس ياحة واملطامع 

خل  ...اإ

تشغيل الش باب )مركز 

تدريب همين للش باب يف 

دارة مشاريع  املعلوماتية واإ

ESS  ومشاريع 

DEL ) 

 

بناء روضة آ طفال 

 )حضانة(

 

 مكتبة

 

 جامعة

توسعة وجتهزي مدرس تني 

 (PK7اثنويتني )املركز و 

 

 بناء روضيت آ طفال

 

نشاء ثالث مدارس  اإ

بتدائية  اإ

 

فصاًل دراس يًا  40بناء 

 للتعلمي ال سايس

 

عادة تأ هيل  فصاًل  33اإ

بتدائياً   اإ

 

توسعة ش بكة  الطاقة

 الكهرابء

كهربة املناطق الريفية التابعة  توسعة ش بكة الكهرابء

 للبدلية

كهربة مناطق 

 التوسعة
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ال نشطة / 

 الاستامثرات

 املدن

 س يليبايب روصو كيفه العيون

 

 الإانرة العمومية

مداد املدينة مبياه  املياه اإ

 الرشب

 

 توزيع املياه يف

منطقة الامتداد 

 احلرضي

 

 س يهلمل تطوير واد 

 

)مورد( مياه توريد 

 الرشب ل طراف املدينة

 

 متديد ش بكة املياه

تأ هيل ش بكة املياه 

(AEP )PK7-PK24 

 

 تزويد مدينة تكنت ابملاء

 

جتديد وتوس يع 

 ش بكة توزيع املياه

 

مدادات املياه  اإ

للمناطق الزراعية 

 الرعوية ش به احلرضية

الرصف 

 الصحي

 ملعاجلة نظام متاكمل

 تايفاالن

نشاء نظام متاكمل  مجلع اإ

دارة النفاايت الصلبة  واإ

 

نشاء قنوات ل ف مياه رص اإ

 ال مطار

 

نشاء ش بكة ملعاجلة مياه  اإ

الرصف الصحي )خاصة 

 يف ال حياء اجلديدة(

نشاء نظام متاكمل لإدارة  اإ

النفاايت الصلبة )تطوير 

مس تودعات آ ولية، بناء 

مكب نفاايت جديد )مركز 

 مكب نفاايت(، معدات(

 

بناء ش بكة الرصف الصحي 

عادة تأ هيل  السائل / اإ

 الش بكة املوجودة

 رصف مياه ال مطار

 

نظام متاكمل ملعاجلة 

 النفاايت

 حمطة طرقية بناء حمطة طرقية   البىن التحتية

تطوير قطاع  الس ياحة

الس ياحة )الفنادق 

 واملطامع(.

الفندق البدلي )حمطة 

 توقف( يف كيفه

 حمطة توقف للبدلية

 

تنظمي رحالت القوارب 

 لس تكشاف الهنر

عرض الفندق آ و 

 الزنل

النقل / 

 الطرق

نشاء منطقة تفريغ  اإ

 للناقلني

 

تفعيل احملطة 

 الطرقية

تشييد آ جزاء من الطرق 

 القطران(ادة )مب

 

نشاء ممر جانيب للمدينة  اإ

 

ربط ال حياء املعزوةل 

)طرق، جرس مشاة، 

 جسور(

هتيئة كورنيش عىل ضفة 

 الهنر

 

نشاء ممر جانيب شامل  اإ

 املدينة

 

نشاء طريق رابط بني  اإ

 روصو وبرن

توس يع وتأ هيل )مبادة 

 حماور 3القطران( 

 

تأ هيل )مبادة 

القطران( حملاور 

 رئيس ية وفرعية
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ال نشطة / 

 الاستامثرات

 املدن

 س يليبايب روصو كيفه العيون

 

هتيئة الطرق حول 

 السوق

 

 تشييد طرق داخل املدن

 

 انفتاح املناطق الريفية

الصناعة 

 التقليدية

TPE/PME  

 

نشاء مركز للحرف  اإ

 اليدوية

 

تطوير وعرصنة 

 صناعة قطع احلجر

 

مصنع تصنيع 

 الش باك السلكية

نشاء غرفة للصناع  اإ

 التقليديني

تكوين رجال آ عامل عىل 

قامة مشاريع لرايدة ال عامل  اإ

 

مركز تدريب )حلام، صناعة 

ال غذية الزراعية، تربية 

ال سامك، زراعة، معاجلة، 

مياكنييك زراعي، سائق 

زراعي، معلوماتية، صناعة 

 .اإخل(تقليدية، صباغة ..

دمع تطوير مجعيات 

الصناعة  همنيي

ورايدة  التقليدية

ال عامل )الس باكة 

 والبناء(

 

دمع رايدة ال عامل 

)سوق البستنة 

 والس باكة(

 

 مركز تدريب

 

معرض للصناعة 

 التقليدية

دارة   البيئة التدريب عىل اإ

املوارد الطبيعية والزراعة 

 وتربية احليواانت

هتيئة احلدائق يف ال ماكن 

 العامة

 

 تعبيد الطرق الرئيس ية

 

عادة تأ هيل سدود امحلاية  اإ

 من الس يول

هتيئة الساحة 

 الرئيس ية

 

هتيئة حميط سوق 

البستنة وحامية 

املدينة: جتديد 

السدود اذلي مت 

طار  تنفيذها يف اإ

PDU  والهتيئات

 اجلديدة

 همرجان املاء   الثقافة

 

بناء صاةل عرض 

همرجان الثقافات 

 املتعددة لس يليبايب
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ال نشطة / 

 الاستامثرات

 املدن

 س يليبايب روصو كيفه العيون

 )موس يقى، رقص(

 

 القدمية تأ هيل دار الش باب

دار للش باب آ و 

 ماكن لقاء للش باب

تأ هيل ملعب رمضان يف  بناء ملعب  الرايضة

 روصو

 بناء ملعب

تكنولوجيا 

املعلومات 

 والتصالت

نشاء فضاء رمقي وهيلك    اإ

 دامع للرشًكت الناش ئة

 

نشاء راديو آ و تلفزيون يف  اإ

 روصو

ىل  ولوج الش باب اإ

 خدمة الإنرتنت

ال سواق / 

خدمات 

 السوق

حتسني سوق 

البدلية املركزي 

 احلايل 

 

ضايف  بناء سوق اإ

يضم ماكان للتخزين 

وماكان للحفظ 

 )التربيد(

نشاء آ سواق متخصصة  اإ

عادة تأ هيل  )مبا يف ذكل اإ

 ال سواق احلالية(

 

ادلمع الفين لل نشطة 

 الزراعية الرعوية

 

نشاء نقاط لبيع السمك  اإ

وتوس يع سوق تأ هيل 

 املدينة

 

نشاء سوق متخصص  اإ

لل سامك واللحوم ابلقرب 

 من السوق الرئييس

 

نشاء منطقة ختزين مربدة  اإ

)مرتبطة آ و غري مرتبطة 

 ابلسوق(

عادة هيلكة السوق  اإ

التمنية 

 احلرضية

نشاء خمطط  اإ

 حرضي حميل

 دمع التخطيط احلرضي

 

دمع البدلية )املعدات، 

التدريب، املساعدة 

 التقنية(

 تأ هيل / بناء فندق البدلية

 

عادة هيلكة آ حياء   اإ

DemeulDeuk  

 وقرية الصيادين 

 

جناز خمطط للتمنية  اإ

احلرضية وخطة جلعل 

 املدينة حرضية

 

دمع سعة قاعة املدينة )مبا 

عادة هيلكة وسط  اإ

مناطق  4املدينة و 

 انئية )شامل رشق(

 

حتديث اخملطط 

العمراين احمليل اذلي 

عداده عام   2013مت اإ

 

عادة التفكري يف  اإ

ختصيص املباين اليت 

مت تشييدها ومل يمت 
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ال نشطة / 

 الاستامثرات

 املدن

 س يليبايب روصو كيفه العيون

 يف ذكل املعدات(

 

نشاء ماكن ملراقبة وحتليل  اإ

البضائع اليت متر عرب روصو 

)منتجات ال غذية 

 الزراعية(

 

نشاء   ماكن للحجز البدلياإ

 اس تخداهما

 

 دمع البدلية

 

حتديث اخملطط 

العمراين احمليل اذلي 

عداده عام   2013مت اإ

دمع اجمللس اجلهوي   الالمركزية

)معدات، تدريب، 

خل(  مساعدة فنية ...اإ

دمع معل اجمللس  بناء قدرات اجمللس اجلهوي

 اجلهوي

ادلمع املايل لل نشطة   آ خرى

 املدرة لدلخل

 

متويل عن طريق قروض 

 للمزارعني / املمنني

احلصول عىل المتويل لصغار 

 املنتجني

خلق آ نشطة مدرة 

 لدلخل

 

 2019مايو  ،لحتياجات البنية التحتية هماماملصدر: تقارير 

 : حمارض اجامتعات يف روصو وكيفة والعيون10امللحق 

 كيفه

 تقرير اجامتع

 كيفهبدلية ب جامتعات آ كتوبر الساعة العارشة صباحًا عقد اجامتع يف قاعة الا 4يف عام آ لفني وتسعة عرش، يوم امجلعة 

 .الس يد جامل ودل آ محد طالب كيفه معدةبرئاسة 

 احلارضون:

 انظر قامئة احلضور

دارة الشاكوى ملرشوع   .مدنتضمن جدول ال عامل هممة املستشار املسؤول عن تطوير آ لية اإ

قام املستشار يف البداية بتقدمي املرشوع وآ وحض آ نه ليك ميول البنك ادلويل آ ي مرشوع، جيب آ ن يلزتم بثالث آ دوات، 

نشاء آ لية لإدارة الشاكوى.مبا يف ذكل   اإ

 وطالب املشاركني بتذكريه ابل ليات املتاحة حاليا واليت ميكن آ ن يعمتد علهيا املرشوع آ ثناء تنفيذه.
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ن هناك جلنة عىل مس توى البدلية ملكفة بتسوية الشاكوى، وقد تدخلت يف عدة نزاعات  آ خذ العمدة الالكم وقال اإ

ىل احملامك.  وسوهتا دون اللجوء اإ

 الفنية لدلوةل. واملصاحللب املتحدثون ال خرون بدمع قدرات هذه اللجنة وتوس يعها لتشمل منظامت اجملمتع املدين وطا

 حتدث آ حد املشاركني عن الرابطة اجلهوية للعمد كهيئة موثوق هبا يف حل الزناعات.

 وبعد انهتاء جدول ال عامل، رفعت اجللسة الساعة الثانية عرشة.

 العيون

 عتقرير اجامت

صباحًا، عقد اجامتع يف مكتب ال مني العام  9:30عام آ لفني وتسعة عرش، يوم السبت اخلامس من اكتوبر الساعة  يف

 لبدلية العيون برئاسة انئبة معدة العيون الس يدة فطومتا.

 احلارضون:

 انظر قامئة احلضور

دارة الشاكوى ملرشوع   .مدنتضمن جدول ال عامل هممة املستشار املسؤول عن تطوير آ لية اإ

قام املستشار يف البداية بتقدمي املرشوع وآ وحض آ نه ليك ميول البنك ادلويل آ ي مرشوع، جيب آ ن يلزتم بثالث آ دوات، 

نشاء آ لية لإدارة الشاكوى.  مبا يف ذكل اإ

 ت املتاحة حاليا واليت ميكن آ ن يعمتد علهيا املرشوع آ ثناء تنفيذه.وطالب املشاركني بتذكريه ابل ليا

دارة الشاكوى  بعد نقاش طويل بني املشاركني، لوحظ آ ن جلنة الشؤون الاجامتعية مبجلس املدينة ًكن تلعب دورا يف اإ

ىل احملامك.بني املواطنني بغض النظر عن طبيعة هذه الشاكوى، وقد تدخلت يف عدة نزاعات وسوهتا بدون اذلها  ب اإ

ن اللجنة الاستشارية اجملمتعية ) دارة اللجنة الاستشارية للمواطننيبعض املشاركني قالوا اإ ( ميكن آ ن تلعب دور اإ

ذا ُطلب مهنا القيام بذكل آ ثناء تنفيذ املرشوع.  الشاكوى اإ

ذا رآ ى ا  ملرشوع رضورة ذلكل.ويف الهناية تعهد آ عضاء اجمللس البدلي احلارضون بتشكيل جلنة لإدارة الشاكوى اإ

 . 11h :30 وبعد انهتاء جدول ال عامل، رفعت اجللسة الساعة

 روصو

 تقرير اجامتع

يف عام آ لفني وتسعة عرش، يوم امخليس الثالث من آ كتوبر الساعة العارشة صباحًا، عقد اجامتع بقاعة اجامتعات بدلية 

 .روصو برئاسة الس يد الش يخ سههل، ال مني العام لبدلية روصو

 :احلارضون

 انظر قامئة احلضور

يف حضور انئب وايل  ،وروص مقاطعةقبل عقد الاجامتع يف البدلية، زار املستشار الس يد عبد القادر ودل الطيب، حامك 

نشاء ....اجلهوية )البيئة، الاقتصاد  للمصاحلالرتارزة،  ىل اإ خل(. ركزت املناقشات عىل تقدمي املرشوع واحلاجة اإ . MPGاإ
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ىلبعد املناقشا البدلية. عىل الرمغ من الس ياق اذلي اتسم بهناية فصل الش تاء وبداية العام ادلرايس،  ت، مت نقل الاجامتع اإ

 صباًحا. 11بدآ  الاجامتع حوايل الساعة 

 تبني من املناقشات آ ن آ س باب الشاكوى انجت من:

 اختاذ القرار ماكن املس تفيدين؛ـ 

 ـ التس ييس القوي للمشاريع؛

 السلبية للعديد من املشاريع؛ـ ال اثر 

 ـ خسارة الرحب؛

 ـ نقص التحسيس؛

 ـ عدم تقيمي الساكن للمشاريع؛

 ـ عدم وجود مراقبة وتقيمي للمشاريع.

القدرة عىل التحقيق يف الشاكوى وما هو ادلور اذلي ميكن آ ن تلعبه  اللجنة الاستشارية للمواطننيوالسؤال هو هل ل 

دارة الشاكوىيف   .آ لية اإ

دارة الشاكوىدمي توصيات لوضع آ لية قابةل للتطبيق وموثوق هبا لـ مت تق  عىل املس توى احمليل: آ لية اإ

 ـ اإرشاك الساكن بقوة؛

 مة الرش يدة يف تنفيذ املشاريع؛اكاحلـ اعامتد 

دارة الشاكوىـ تنظمي آ ايم مفتوحة حول املشاريع و   ؛آ لية اإ

نشاء   يف مجيع البدلايت؛ اللجنة الاستشارية للمواطننيـ اإ

 ـ تعزيز قدرات التعاونيات؛

 ـ جتنب تشكيل هيألك شعبوية؛

دارة الشاكوىـ اإرشاك القادة )النساء ، الش باب ، الفئات املس تضعفة( يف   ؛آ لية اإ

ضافة املراقبة يف نظام  دارة الشاكوىـ اإ خل آ لية اإ  ...اإ

 . 15h : 10اختمتت اجللسة الساعة 

 


