
 اإللغاءًوالتعديلً:ًسادسا ً
 

 :يتم عقد االجتماع العام في إحدى حالتينلن  -1•
 .التقدم بأي اعتراض أو رأي مضاد للمشروععدم  -أ •
االعتراضات التي تم التقدم بها على أن يكون ذلك قد تم قبل سحب  -ب•

 .تحديد موعد االجتماع العام

 
لمديرية البيئة أن تغير موعد أو مكان االجتماع العام في حال يمكن  -2•

يتم اإلعالن عن زمن . كان ذلك ضرورياً لجعل عقد االجتماع أفضل
 .أبكر وقت ممكنفي ومكان االجتماع الجديد 

 
إعالم المستثمر في حال عدم عقد االجتماع مع العامة أو في يتم  -3•

 .حال تعديله
  

 



 اإلجراءاتًالمطلوبةً:ًسابعا ً
 

 .أن يكون االجتماع العام مفتوحاً للجميعيجب  -1•

 
 .إدارة االجتماع من قبل  منسق مسؤوليتم  -2•

أو خبيراً أو أي , يمكن أن يكون المنسق المسؤول أحد كوادر مديرية البيئة •
 .طرف ثالث مستقل موثوق

 
ً يتم  -3•  .  اإلعالن عن جدول أعمال االجتماع  مسبقا

في هذه الحالة . اآلراء للمناقشة/للمنسق أن يقوم بتلخيص االعتراضات يمكن •
 .آرائهم/ يمكن للمنسق أن يطلب من المعترضين شرح اعتراضاتهم

 
 . الحديثالمنسق الحق بالكالم ويحدد زمن يعطي  -4•

للمنسق أن يسحب الحق بالكالم في حال تجاوز الوقت المحدد أو في يمكن •
 .حال الخروج بالنقاش عن القضايا المتعلقة باالعتراض أو الرأي



 
 . يعتبر المنسق مسؤوالً عن النظام العام -5•

أن يتجاوز األشخاص الذين يثيرون الشغب في االجتماع العام  أو ال  ويمكنه•
 .  يطيعون أياً من أوامر المنسق

 .يمكن أن يستمر االجتماع بدون األشخاص الذين يتجاوزون النظام•

 
  .ينهي المنسق االجتماع عندما تتم مناقشة كافة االعتراضات واآلراء -6•

 .  يمكن إنهاء االجتماع في الحاالت  التي يحدث فيها عدم انضباط لدرجة كبيرة•

أما االعتراضات التي لم تتم مناقشتها فيمكن مناقشتها الحقاً عن طريق وثائق •
 .ويقوم المنسق بإعالم المعترض بذلك. كتابية

 

 اإلجراءاتًالمطلوبةً:ًسابعا ً
 



 التوثيقً:ًً ثامنا
 

                           ويحتوي هذا . توثيق االجتماع العام عن طريق محضر مكتوبيتم  -أ •
 :ى المحضر عل

 وزمان عقد االجتماع العاممكان  -1–
 .المنسقاسم  -2–
 .وموقع المشروعاسم  -3–
 .ونتائج االجتماع العام وقائع -4–
 (.حسب رغبتهم)بأسماء المشاركين قائمة  -5–

يمكن . والمفاوض( المقرر)يتم توقيع المحضر من قبل سكرتير الجلسة •
.  وذلك لتحقيق هدف المحضرلمديرية البيئة أن تنسخ المحضر على أشرطة  

ويتم مسح محتويات الشريط عندما ال يبقى هناك إمكانية لتقديم أي اعتراض  
أو رأي معارض أو عندما ال يبقى أي اعتراض موضعاً ألي إجراء إداري أو 

 .قضائي
وكذلك تؤمن نسخة ليتم . يتم تزويد المستثمر بنسخة عن المحضر -ب  •

 .عليها من قبل المعترضين واألطراف األخرى المهتمةاإلطالع 
 


