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 إجراءات إيداع، تجميع وتسجيل الشكاوي

 

 .الفرنسيةيمكن تحرير الشكاوي بإحدى اللغتين المعمول بهما بالبالد التونسية، يعني العربية أو 

 إجراءات إيداع الشكاوي  

 بإحدى الطرق التالية :  )أسفل شكوى استمارةأنظر (شخص أو المجموعة المتضررة من المشروع، إيداع مطالبهم يمكن لل

مضمون الوصول عبر مركز البريد أو عبر البريد اإللكتروني يكون تحت إشراف السيد مدير وحدة  كتوببعث م •

إنجاز المشاريع الممولة من قبل البنك األوروبي لإلستثمار باإلدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز 

 : عبرواإلسكان والبنية التحتية 

، شارع والطرقاتيز واإلسكان والبنية التحتية، اإلدارة العامة للجسور مكتب العالقات مع المواطن، وزارة التجه •

 تونس 1002الحبيب شريط، حي الحدائق 

 + 216 71287779/71783796الهاتف : 

 +216 71787062الفاكس : 

 dgpc@mehi.gov.tnالبريد اإللكتروني : 

 .الشكوى على مستوى خلية التصرف في الشكاوي الخاصة بالمشروع إداع إستمارةأو  •

لجوء المتضررين إلى آليات التصرف في الشكاوي، يمكنهم طرح أسئلتهم أو تعليقاتهم أو شكاياتهم عند أقرب ولتبسيط عملية  

 جهة مسؤولة، مثل :

 المحلية : معتمدية، بلدية، والية، إلخ.  لجهاتا •

مة ااصل مباشرة مع المكلف عن الجانبين البيئي واإلجتماعي بوحدة المتابعة باإلدارة العاإلدارات الجهوية أو التو •

 للجسور والطرقات بوزارة التجهيز.

في حال إيداع شكوى مضمونها عقاري يمكن للمتضرر التواصل مع خلية التصرف في الشكاوي بالمشروع أو مصلحة 

 الشؤون العقارية باإلدارة الجهوية ذات صلة. 

يمكن للمتضرر التواصل مع خلية التصرف في الشكاوي بالمشروع أو  بيئي أو إجتماعيحال إيداع شكوى مضمونها في 

 باإلدارة الجهوية ذات صلة. 

 بما يلى رفقة اإلستمارة : يجب على المتضرر المد في هذا اإلطار،

 هوية المتضرر : اإلسم، اللقب، رقم ب ت و، العنوان كامل، رقم الهاتف •

 موضوع الشكوى مفصل •

 اللزوملها صلة بالشكوى عند وثائق  •

 توقعات المتضرر •

أشهر من تاريخ   3في آجال ال تتجاوز    فعلى المتضررين إبداع شكاويهمولحسن ضمان تمشي آليات التصرف في الشكاوى،  

 أيام. 5وقوع الضرر، إال في حال طلب اللجوء لمعلومة يكون ذلك في آجال ال تتجاوز 
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ز واإلسكان والبنية التحتية   وزارة التجهي 

 اإلدارة العامة للجسور والطرقات

 (PMRII) 2 وع تعصي  الطرقات  مشر

 

 استمارة شكوى 
تحميل  ، يمكن طباعتها وتوقيعها كما يمكن هامن تعمير . عند االنتهاءثم الكتابة في المكان المخصصعن طريق النقر تعمير هذه االستمارة يمكن 

  ... .................................................................................................. صورة من توقيعك وإرسال النموذج عبر البريد اإللكتروني إلى

 معلومات تخص الشاكي 

……………………………………………………………..……… 

 

 التاريخ 

…………………………………………………………………..… 

 

 االسم واللقب  

………………………………………………………………..…… 

 

 رقم بطاقة التعريف 

…………………………………………………………………..… 

 

 بالنيابة عن  

……………………………………………………………….…… 

 

 رقم الهاتف  

…………………………………………………………………… 

 

 البريد االلكتروني  

أجب بـ :  هل تطلب الحفاظ على سرية هويتك؟  

 ال  ☐ أو     نعم ☐

 الشكوى 

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

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

 ................................... .................................................... :المشروعاسم 

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

 (.إلخالعمادة،  ،المعتمديةا الوالية،موقع المشروع ) 

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

 الموضوع  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

)تشمل طبيعة    تفاصيل الشكوى 

 ( لتجاوزا
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 .......................................................................................................... 

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

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

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

 )إن وجدت(   الوثائق المدعمة

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

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

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

 تحقيقها  تريدما هي النتائج التي  

 )اختياري(

الشكاوى لخلية التصرف في   مخصص  

 رقم التسجيل   

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

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

    ...... .......................................................................................... التاريخ:

 استلمت من طرف   

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

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

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

 طبيعة/نوعية الشكوى  

 شروط القبول  ☐ غير مقبول  ☐ مقبول

   مخصصة للجهة  المختصة/المعنية   ..…………….………………………………………………………… 

………………………………….……………………………………………….………………..….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 عليل الرأي مع الت إبداء 

  

 مالحظات 

 .للتحقيق  اإلجراءات وبدء األساسية المعلومات وتقديم الشكوى استالم من التأكد هياالستمارة  ههذ .1

إلى مكتب الضبط بوزارة التجهيز   اليدوي التسليم أو اإللكتروني البريد أو الفاكس أو البريد طريق عن الشكاوى تقديم يمكن .2

 الجهوي. على المستوى المركزي أو 

 تتضمن قد ر. آخ تفصيلي مستند أي أو خطاب إلى تشير أن ويمكن موجز وصف على "التفاصيل" تحتوي أن يجب .3

 . صلة ذات يعتبرها أخرى معلومات أي الشكوى

 إخفاء تدعي الحقة  شكوى  أي وتجنب ستبياناال أثناء لفحصها تسجيلها يتم أن المهم فمن  الداعمة، المستندات تقديم تم إذا .4

 . مقصودة تكن لم لو حتى ،مستندات ذات صلة

 اإلجراءات مثل وىشك تقديم بعد المتوقعة النتيجة يحدد أن الشكوى صاحب  على يجب  :"المتوقعة النتيجة" إطار  في  .5

 .إلخ اإللغاء، قرار التأديبية،

 . ) الضبط نسخ من اإلفادة باالستالم من قبل مكتب  (الواردة الشكاوى لجميع بسجل يحتفظ أن فروضالم من .6

 .تاريخهاالتنصيص على يجب على الشخص الذي يتلقى الشكوى توقيع االستمارة و .7

 . الشكوى  استالم وتاريخ المكلف الشخص اسم تسجيل يتم ،ستبياناال طلب تقديم عند .8

 اسم ولقب المتضرر  إمضاء وختم المسؤول على خلية التصرف في الشكاوي 

 اإلمضاء 

 


