
 

 األنظمة المتعّلقة بأمين المظالم
 
 

 اإلطار القانوني - 1المادة 
  

 .رسيتاسونيفادوموني  جامعةل لمظالم في إطار النظام األساسييتم عمل أمين ا
 
 

 التطبيق نطاق - 2المادة 
  
 ،شطة الجامعة. وبشكل أكثر تحديًداجميع أنو على جميع أعضاء المجتمع األكاديمي  نظمةق هذه األطبّ ت

 .ة موودلعلى منّص  همتسجيل  ب بعدق األمر بالطّل يتعلّ 
 
 

 المسؤولية - 3المادة 
  

 .الجامعة رئاسةة مسؤوليّ  تحت يقع هذا النظام
 
 

 الترشيح – 4المادة 
 
 
 .بناًء على توصية من رئيس الجامعةظالم الم أمين  ل المجتمع المسؤو  رأس  ن يّ ع  ي  

 .لوالية أخرى تجديد اليمكن و سنوات.  (خمس) 5معة وهي الجا رئاسةوالية  ةمدّ مماثلة ل الوالية ةمدّ 
 .ظالمالمأمين الجامعة شروط تعيين  رئاسةد تحدّ 

 .االستقالة إعطاء إشعارمن  )ثلثة( أشهر 3االستقالة بعد  ظالمالممين يجوز أل
  



 

 
 مهامال - 5المادة 

  
 .مع احترام الحقوق األساسية مع جميع األمور بشكل عادل ومنصفيضمن أمين المظالم أن يتم التعامل 

 
 الحيادية 5.1

 .ةة ومستقلّ زة وحياديّ بطريقة غير متحيّ  أمين المظالم فيتصرّ 
 .ب أي تضار ب في المصالحوذلك لتجنّ  ة أخرى ال يجوز له ممارسة أي وظيفة أكاديميّ 

 
 ى الشكاو  5.2
 .2ن األشخاص المشار إليهم في المادة الشكاوى م أمين المظالمى يتلقّ 
ض للظلم رّ بأن شخًصا ما قد تع وجد، أي إذا ما إذا كان يعتبر الشكوى مقبولة ة التحقيق فيع بصلحيّ يتمتّ 
نتهاك ال فردال ضتعرّ  في شكّ هناك  ، أو أنّ لم ي عام ل بعدالة، أو ةكاديميّ األة أو داريّ اإل لّياتإحدى اآلمن 

 .ةاسيّ األس حقوقه
 .ق بهذه المجاالتيمكن إجراء التحقيقات في أي مسألة تتعلّ 

 
لقانون االجتماعي )قانون العمل( أو ا في مجالقع ت شكوى ت اليرفض أمين المظالم إجراء تحقيق إذا كان

 .ةأمام هيئة قضائيّ  شكوى مرفوعةموضوع الإذا كان 

ومراجعة صاف انت سبل م الطلبمقدّ لإذا كان  ةً ، خاّص رفض قبول شكوى والتحقيق فيها مين المظالميجوز أل
 .موضوع الشكوى / الطلب علىشهًرا  12ت فترة ، أو إذا مرّ ألنظمةا منصوص عليها في

 
 لحصول على معلوماتاطلبات  5.3

ضًل ، فالجامعة وسياساتها وممارساتها أنظمةلحصول على معلومات حول اطلبات  أمين المظالمى يتلقّ 
 .ذات الصلة الواجبات\عن الحقوق وااللتزامات

الطرق ي فو  في مجال اختصاصه الداخلةالمساعدة في طريقة تحليل المشكلة  طالب   المظالم أمين  ينصح 
 .المناسبة إليجاد حل

 
 تحسين / توصيات 5.4

وق ة في مسائل العدالة واإلنصاف والحقيساهم أمين المظالم في التحسين المستمر للممارسات األكاديميّ 
 نظمة.تعديل السياسات واألاقتراح  وله إمكانّيةة. األساسيّ 

 



 

 ةالسريّ  - 6المادة 
 

 .للمعلومات الخاّصة ةة التامّ سريّ حفاظ على اليلتزم أمين المظالم بال
 .ةالسريّ  معلومات  ، يجوز له إفشاء في حالة وجود خطر جسيم ووشيك

 
 

 التحقيق ةصلحيّ  - 7المادة 
  

حق الوصول إلى أي ملف أو مستند يعتبره ذا صلة. يمكنه أيًضا استجوا ب أي بأمين المظالم  تمّتعي 7.1
 .ويده بالمعلومات ذات الصلةشخص يمكنه تز 

 
ة من ّص تمخلألفراد واإلدارة والهيئات ال في تقديم توصيات أمين المظالم ل دور، يتمثّ في نهاية التحقيق 7.2

 .م الطلب بنتائج تحقيقه من ناحية أخرى ، وإبلغ مقدّ ناحية
 
 

 لتقرير السنوي ا - 8المادة 
  

، نوفمبر من كل عام\ينالثاتشرين  15قبل  ،ومجلس اإلدارة رئاسة الجامعةإلى  أمين المظالمم يقدّ  8.1
 ذكريو أغسطس(. \آ ب 31 إلىسبتمبر \أيلول 1أي من تقريًرا عن أنشطته للفترة األكاديمية السابقة )

 الحًقا. رنش  ي   يذالّ  في هذا التقريرتوصياته 

يلت عديمكنه اقتراح تو ة. في التحسين المستمر للممارسات الجامعيّ  أمين المظالميساهم ، بالتالي 8.2
 .المعمول بها نظمة األخرى لى النظام األساسي واألع
 
 

 أحكام عامة - 9المادة 
  
 .ة ثلث سنواتولمدّ  2118 أغسطس من العام\آ ب شهر ز التنفيذ في األول منحيّ  نظامال ادخل هذي

  



 

 رفوعةة للقضايا المالتقارير السنويّ  .1
 

 .كل عام ترفع\في شكل وثيقة موجزة القضايا التي تثار أمين المظالمد يحدّ 
هذا م د  ق  ي  رئيس الجامعة. الصادر عن جودة الدمجها في تقرير ستو البيانات  الجودةخدمة إدارة حّلل تس

( أغسطس\آ ب 31 إلىسبتمبر \أيلول 1أي من الفترة السابقة ) يويغطّ  نوفمبر\تشرين الثاني 15 في التقرير
 م هذا.تقرير أمين المظالويتم نشر 

 

 قسم أمين المظالم .2
 

أمام رئيس مجلس إدارة )لجنة( المجتمع  قسمأمين المظالم ال ي، يؤدّ في غضون ستة أشهر من تعيينه
 :، وفًقا للصيغة التاليةة(المسؤول )الجمعيّ 

 
 ب المصالح. تضار ب أي حالة من حاالت تجنّ سأ، و ي واجباتي بأمانة وحياد وعدالةني سأؤدّ أنّ  علنأ "

، ـة()األشخاص( المعنيأو ا من الشخص )، ما لم أتلق تفويًض ني لن أكشفأنّ  علنباإلضافة إلى ذلك، أ 
 ."ة حصلت عليها أثناء أداء واجباتيأي معلومات سريّ 

 اعملي   .3
 

موعد عن  تحديد معد. يمكنكن ب  مبجميع الوسائل  االستشارات عبر اإلنترنت،أمين المظالم ر مكتب يوفّ 
 ombudsman@domuni.eu نموذج إلىالطريق إرسال 

 
، يطاليةالجامعة )الفرنسية، اإلنجليزية، اإلسبانية، اإلالتي تعتمدها تدريس اليمكن كتابة الطلب بجميع لغات 

 .العربية(


