ما هى اإلجراءات القياسية املوحدة للحصول على األراضى
هي إجشاءات وضعد ملعالجه ول ألامىس املحعلله بالحصىٌ علي ألاساض ي بهذف ضمان هحائج ؤفضل للبِئه والحماًة إلاجحماعُة مً خالٌ إلاسشادات واملعاًير الخاصه بمشافم الصشف الصحي ,وثحمثل ؤهمُه إلاجشاءات في ضمان الحصىٌ علي ألاساض ي الالصمة إلوشاء مدعات الشفع
ً
ؤو معالجة الصشف الصحى ؤو عمل الحىسعات الالصمة في مدعات املعالجه اللائمة بشيل ًخسم بالىفاءه والعذاله باإلضافه إلى إعحباسها مشجعا للحعشف على خلىق وواجبات املىاظىين الزًً ًمىً ؤن ًحإرشوا جشاء الحصىٌ على ثلً ألاساض ى ؤو امليشأت التى ثىفز مع ثفادي ؤي
مخاظش كذ ثدذذ (مخاظش إجحماعُه  -مخاظشمشثبعه بخىفُز البرهامج) وهزلً الحيسُم بين ألاظشاف املعىُه والحىرُم مع ثلذًم جمُع الحعىٍضات الالصمه إن وجذت.
وَعذ الحبرع الفشدي باألساض ي واملساهمات املجحمعُة والحبرع املجحمعى والبُع بالتراض ى ؤهثر العشق شُىعا للحصىٌ على ألاساض ي ملششوعات الصشف الصحي في مصش ورلً فى خالة عذم ثىافش ؤساض ى ؤمالن الذولة
فى حالت الخبرعاث أو البيع بالتراض ى ًساعى آلاحى:
فى جميع ألاحىال ًجب الخأكيد على أحقيت اإلاالك فى السجىع فى

 الىصىٌ إلثفاق مسبم مً خالٌ الخشاوس مع ؤصحاب ألاسض واملسحخذمين بشإن الحبرع ؤو بُع ألاسض.ً
ً
ً
 ال ًحم السماح بالحبرع بمساخة ؤسض مً شإنها إلاضشاس ؤو الحإرير معىىٍا ؤو إجحماعُا على املحبرع مسحلبال ؤو على ؤفشاد ؤسشثه. -عذم إشحماٌ العملُة على ؤي إهشاه مباشش ؤو معىىي.

الخبرع وعدم ؤلاكساه على الخبرع وذلك قبل الظيرفى ؤلاجساءاث
القاهىهيت

 عذم ثهجير الفشد هخُجة ثبرعه باألسض للمششوع. وجىد آلُات لحلذًم الحظلمات وعشض الشياوي املحعللة باألساض ى والبد بشإنهما. للمالً او مسحخذم ألاسض الحم في سفض عملُة الحبرع (اللذسة على سفض الحعامل على ألاسض امللترخة وٍحم رلً كبل السير فى إلاجشاءات اللاهىهُة) ٌسلم ماليى ألاسض ؤو مسحخذميها ؤو مسحغليها ليامل كُمة جعىٍضهم كبل البذء ثىفُز املششوعات. الحم فى إسترداد ألاسض بعذ مذة مدذدة إرا لم ًحم ثىفُز املششوع عليها..

التبرع المجتمعى

التبرع الفردى

أ -جبرع فسدي من مالك ألازض مباشسة الى الجهت اإلاالكت

أ -فى حالت وجىد جمعيت أهليت

وهى كُام مالً ألاسض وغالبا ًيىن مً ؤصحاب الحُاصات الىبيرة لألساض ى بالحبرع

 -وجىد ؤسض ضمً ممحليات الجمعُه ثصلح إلكامة املششوع وثلىم الجمعُة بالحبرع

بجضء مً ؤسضه لحىفُز املششوع عليها مع الحإهذ مً علمة الحام بدلىكه وواجباثه

بها للششهة املالىة للمششوع.
 ثىافش سصُذ مالى بالجمعُه جسمذ بششاء ؤسض وهىا ثلىم الجمعُة بالششاء رمالحبرع باألسض لصالح الجهه املالىه.
 ثجمُع ألامىاٌ مً ألاهالى مً خالٌ الجمعُة بإًصاالت سسمُة لششاء ؤسض إلكامةاملششوع رم الحبرع بها لصالح الجهه املالىه ؤو املىفزه للمششوع.

ب -فى حالت عدم وجىد جمعيت أهليت
فى خالة عذم وجىد جمعُة اهلُة لجمع املساهماتً ,حم جشىُل لجىه مً املجحمع
ًحىافم عليها جمُع ؤفشاد املجحمع وٍحم اربات رلً مً خالٌ ثىرُم مدضش جلسه
ًىكع علُه جمُع الحضىس وجشيل ثلً اللجىه وٍحم إلاعالن عنها للمجحمع فى ميان
عام مثل (املساجذ – الجمعُات – الىخذات املحلُه ) وٍحم وضع ؤسماء ؤعضاء
اللجان التى ثم جشىُلها ومىاعُذ البذء فى جمع املساهمات املادًه وثىرُم ثلً
ول بإسمة واملبلغ املذفىع مع صىسة مً مدضش جشىُل هزه اللجىه .
املساهمات ٍ

الخاصة بالحبرع العىعى وبذون ضغغ ؤو اهشاه ومىافلة ول ؤفشاد اسشثه على هزا
الحبرع وثىرُم رلً مً خالٌ الاجحماعات الخشاوسٍه وإكشاسه هى وؤسشثه هحابُا
بالحبرع العىعى وٍحم إسفاق ثلً املسخىذات مع علذ الحبرع مع الحإهذ مً عذم ثإرير
ً
ً
هزه الحبرع علُه إكحصادًا وإجحماعُا.

ب -جبرع من اإلاالك باألزض إلى الجمعيه ألاهليه وجبرع الجمعيت بخلك
ألازض للمشسوع:
خُث ًحبرع ؤخذ ألافشاد فى املجحمع وغالبا ًيىن مً ؤصحاب الحُاصات الىبيرة
لألساض ى بلععة ؤسض إلكامة املششوع عليها وغالبا ًبذي املحبرع سغبة فى الحبرع الى
ؤخذ الجمعُات دون اللجىء الى الحبرع الى الجهه املالىه ؤو املىفزه للمششوع وٍحم
رلً مً خالٌ علذ ثبرع مشفم به ما ًثبد ملىُة البائع لألسض وعمل علذ ثبرع
مىرم ؤو ثىاصٌ نهائى مشفم به مدضش الجمعُه مىكعا مً املحبرع وؤسشثه بالتراض ى
رم ثلىم ثلً الجمعُة بذوسها بالحبرع باألسض لصالح الجهه املالىه ؤو املىفزه

البيع بالتراضى
 هى أحد الطسق اإلاخبعت للحصىل على ألازاض ى الالشمت إلوشاء محطاث السفع واإلاعالجت
فى قطاع الصسف الصحى وهره العمليت هى ألاكثر طسعت وفاعليت والبد فيها من الخاكد من
خلى ألازض من أي إشغاالث أو مىاشعاث.
 فى هزة العملُة ثلىم الجهه املالىه للمششوع بالششاء فى خالة وجىد مخصصات باملششوع
لششاء ؤساض ى ظبلا لحثمين لجىه مً هُئة املساخه وٍيىن سعش اللجىه إسترشادي وظبلا
ألسعاس السىق الحالُه والحعامالت التى ثحم على ألاساض ى فى هزه املىعله وعلى ؤن ًحم البُع
بالتراض ى بعلذ بُع بالتراض ى وبذون ؤي ضغغ ؤو إهشاه وٍزهش رلً فى مدضش مىرم ؤو
بإكشاس مً البائع مع الحإهُذ على ؤخلُة البائع فى سفض البُع ؤوعذم اسحىماٌ إجشاءات
البُع خالٌ مذة صمىُة مدذده وٍشفم هزه املحضشمع مسخىذات البُع ,وٍحم البدث عً
بذًل آخش مً خالٌ املشاسهة مع املجحمع.
 هى ؤخذ العشق التى ثدلم الحىاصن بين الىفاءة وإلاهصاف.
 هال مً العشفين البائع واملشتري وؤي ؤظشاف اخشي محذاخلة فى العملُة ًدذدوا سعش الاسض
وٍحفلىا علُهً(.خم جحدًد الظعس طبقا لظعسالظىق الحاليت ومن خالل مثمىين ًخم
ؤلاطخعاهه بهم من هيئت اإلاظاحت أو الصزاعت  .......الخ)
 هى ظشٍلة مفضلة ملالن ألاساض ى عً هضع امللىُة خُث ؤنها ثخذم سغبتهم ؤًضا فى السعش
الزي ًشثضىهة.
 ثبذؤ املىاكشات ألاولُة مع املالن فى مشخلة مبىشة عىذ ثدذًذ املىكع املعلىب إلكامة مدعة
الشفع ؤو املعالجة.
 للبائع الحم ؤن ًشفض البُع كبل البذء فى إلاجشاءات اللاهىهُة وللمشتري الحم فى البدث
عً مىكع اخش فى ميان آخش ًحفم مع معاًير ومىاصفات اكامة املحعة وٍلىم بششائة.
 بىاء على الششوط التى ثم إلا ثفاق عليها ًحم وضع علذ جذًذ وٍحم ثىرُم هزا العلذ بما
ًمىً مً هلل امللىُة للجهة صاخبة املششوع.
ً حم جسلُم رمً ألاسض فى مىعذ ؤكصاه  3شهىز مً ثاسٍخ ثدشٍش العلذ وكبل البذء فى
اعماٌ الحىفُز.

الشكاوى والتظلمات
هى هظام ًضمن إطخقبال الشكاوي والخظلماث وؤلاطخفظازاث ومعالجتها بشكل فعال وبجىده عاليه والسد علي الشاكي
وإغالقها بشكل عادل وبطسٍقه حظىه وٍكمن أهميه هرا الىظام في إًجاد قىىاث لبىاء الثقه وحعصٍصاإلاصداقيت بين الشسكاث
اإلاقدمه للخدمه وبين اإلاىاطىين وحعصٍص كل من مشازكه اإلاىاطىين كجصء من اإلاشازكت املجخمعيت وحعصٍص ؤلاحظاض باإلاظؤليه
هحىهم من قبل الشسكه.

إجراءات الشكاوى المتعلقة بالمشروع
ًقىم اإلاخظلم/الشاكى بخقدًم شكىاه من خالل إحدي القىىاث املحددة لالجصال ،مثل:
 إلاثصاٌ بخذمة الخغ الساخً على سكم 521
 مً خالٌ ثعبُم الىاجس آب على سكم ................................
 املىكع الشسمي إلالىترووى الخاص بششهة مُاه الششب والصشف الصحى الحابع لها املحظلم\الشاوى
 الحىجه إلى ؤكشب فشع ؤو مشهض خذمة عمالء و ثلذًم الشيىي.
 مً خالٌ الحعبُم الخاص على الهاثف املحمىٌ ()HCWW125
 الاثصاٌ بمسئىلى املشاسهة املجحمعُة على ؤسكام الحلُفىهات املعلً عنها على املىاكع إلالىتروهُة للششهة وفى املعىٍات التى ًحم
ثىصَعها عً املششوع ,ؤو مً خالٌ وجىد ألاسكام املعلىة على لىخة املششوعات الجاسي ثىفُزها باللشي والتى ًحم جعلُلها باألماهً
العامة باللشي.
 الحىاصل مع اللجىة املحلُة باللشٍة التى ثم جشىُلها ملششوع الصشف الصحى

ملحوظة:
 ًقىم الشاكى بأخر زقم لشكىاه حتى ٌظخطيع مخابعت شكىاه من خالل هرا السقم وٍخم بحث الشكىي من ؤلادازه اإلاخخصصه بشسكه اإلاياه الخاصه بالشسب والصسف الصحي مع جىثيق مدي زضاءاإلاخظلم عن الحل.

