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ّ
 الباب التاسع قانون  –م إجراءات التظل

 
  

 
ً

 الباب التاسع ع�� النحو التا��:ب املتعلقةالتعامل مع الش�وى الرسمية  سيتمسي�ي، ب�ا�ساس العامة �ا�ساس  �سياسات مجلس �عليم مدارس  عمال

•  
ُّ
�سل ش�وى  لدى  مُ م  يتواصل  ال  قانون   قنّسِ رسمية،  التاسع  �عيينھالباب  تم  مُ   ذي  و�وّ�ِ قّدِ مع  الداعمة  التداب��  توفر  مدى  ملناقشة  الش�وى  ح  م 

 
ّ
 م الباب التاسع.إجراءات تظل

   ُيوّجھ •
ُ
املعنية  نّسِ امل األطراف  إ��  كتا�ي  إخطار  املوجهةبق  و االدعاءات  وهو�ا��م  األطراف  بياناتاإلخطار    ذلكن  تضمّ �.  ،  ال�خصية 

 
ً
ومجن��ي  ا�ش  تحرُّ الإ��    إضافة وتار�خ  ا)    �اناملزعوم، 

ً
معروف ذلك  �ان   (إن 

ُ
امل التصرف  هذا  الطرف�ن ش�ن وقوع  أحد  �ان  حال  و��   .

 أو إ�� و�� األمر.  أحد والديھھ اإلخطار حي��ا إ�� ا، ُيوجَّ طالبً 

نفس   • عليھ،بخطار  اإل   وقتو��  املد��  مع  والتحقيق   قانون  ق  نّسِ مُ   يقوم  االدعاءات 
ُ
امل التاسع  الداعمة بمناقشة  ن  ع�َّ الباب  التداب��  توافر  مدى 

 كما يقوم باستعراض  ،ع املد�� عليھم
ّ
 م الباب التاسع. إجراءات تظل

 الش�وى الرسمية. �� لباب التاسع للتحقيق �شأن االدعاءات الواردة اقانون ن محقق لُ�ع�َّ  •

  القرار الذي ُيصدر إال �عداملزعوم،  دعاءعن اال أي مسؤولية املد�� عليھ  ال يتحمل •
ّ
 م. �� ختام عملية التظل

•  
ّ
التظل عملية  طوال  اختيارهم  من  مستشار  �عي�ن  لألطراف  محاميً   ،ميجوز  بالضرورة،  ليس  لكن  ي�ون،  قد  مستشار  والذي  �ان  حال  و��  ا. 

محاميً  األطراف  من  العامتواجد    فيتعّ�ن ا،  أي  معهما  املد��  والتشاور  عليھ  واملد��  املد��  مع  التفاعل  للمستشار�ن  و�جوز   إال   .كذلك. 

 
ّ
التظل عملية   �� املشاركة  للمستشار  يجوز  ال  معاينة  أنھ  للمستشار�ن  و�جوز  تنص    ��اومراجع  األدلةم.  ا�جلسعليھ  حسبما  كما   .سياسات 

 الباب التاسع. قانون أو متخذ قرار ق نّسِ أو مُ  ينظر ف��ا محقق ل�ي م باستفسارات أو بتعقيبات مكتو�ةيجوز لهم التقّد 

•  
ُ
امل ا�حقق  تقييمً ع�َّ يجري  موضوعيً ن  ذلك  ا  يتضمن  وقد  الصلة.  ذات  األدلة  ل�افة  ي��ا  ا�حيطة،  ما  الظروف  التصرف،  و :  ونوع  طبيعة 

 وسياق وقوع األحداث املزعومة.السابقة، وا�حاالت  حوادثا�و العالقات فيما ب�ن األطراف املعنية، 

 التحقيق. إال �عد ان��اءة االدعاءات و�حان��اك سياسات مجلس التعليم تم ما إذا �ان قد �شأن  اتخاذ قرار لن يتم •

لألطراف   • باالدعاءات  بُ�سمح  املتعلقة  الدالئل  ال��ائيمراجعة  التحقيق  تقر�ر  استكمال  سي  ،قبل  منحهمكما  ردً   10  تم  إلعداد  عمل  كتابيً أيام  ا ا 

 يتم النظر �� الردود الكتابية املقدمة من األطراف قبل استكمال تقر�ر التحقيق.سعل��ا. و 

مستخدمً يتضمّ  • عدمھ،  من  للسياسة  ان��اك  وقع  قد  �ان  إذا  ما  �شأن  ا�حقق  قرار  التحقيق  تقر�ر  معيار  ن  بھ  االستداللا  رجحان   -املعمول 

 األدلة. 

تقديم   • التحقيقيتم  إ�� متخذ    تقر�ر  فيما  عند استكمالھ  ال��ائي وتقديم    10األطراف    يتم منحالقرار.  التحقيق  تقر�ر  أيام عمل أخرى الستعراض 

 رد كتا�ي إ�� متخذ القرار بخصوص التقر�ر.

•  
ً
إضافة التحقيق،  تقر�ر  القرار  متخذ  ذلك،    �ستعرض  و�عد  األطراف.  من  مقدمة  مكتو�ة  ردود  أية  كتا�ي  إ��  قرار  إصدار  قبليتم  متخذ    من 

 . األدلةوذلك بناًء ع�� رجحان  من عدمھالتعليم ان��اك سياسات مجلس تم القرار للبت فيما إذا قد 

من    عت���ُ  • الصادر  يالقرار  مالم  ��ائي،  القرار  ��    تممتخذ  بطعن  ا�حددةالتقدم  يتعلق املدة  فيما  القرار  ع��  الطعن  الطرف�ن  لكال  و�جوز   .

أو   الت  الش�وى   رفضباملسؤولية  لألسباب  بالطعون  التقدم  و�جوز  القرار،    فقط:ية  الالرسمية.  ع��  أثرت  ال�ي  اإلجرائية  ظهور  أو  ا�خالفات 

 



موجودً  يكن  لم  جديد  لسببدليل     ا 
ُ
امل جانب  من  االنحياز  أو  املصا�ح  تضارب  الدعاء  أو  القرار،  اتخاذ  وقت  متخذ نّسِ منطقي  أو  ا�حقق  أو  ق 

 القرار.


