
 
 
 
 
 

ة لومات ورق ع كاوى م ش ين  ن مواط  ال
 

( بتمدٌم خدمات إنفاذ لانون تتسم بالعدل والفعالٌة والتطبٌك المحاٌد. ومن مصلحة الجمٌع أن ٌتم حل  ٌلتزم أعضاء
هذه اإلجراءات لضمان العدالة وحماٌة شكوان حول أداء ضابط معٌن بشكل عادل وفوري. ولدى لسم الشرطة إجراءات رسمٌة للتحمٌك فً شكوان. وتم تصمٌم 

 حموق كل من المواطنٌن وضباط إنفاذ المانون:
 

 ٌجب لبول البالغات أو الشكاوى بخصوص سوء سلون الضابط / الموظف من أي شخص، بما فً ذلن المصادر مجهولة الهوٌة، فً أي ولت. .1
 

 دٌن أو الجنس أو المٌل الجنسً أو اإلعالة أو حالة الهجرة للطرف ممدم الشكوى.ٌتم لبول الشكاوى بغض النظر عن العمر أو العرق أو االثنٌة أو ال .2
 

 سٌتم إرسال شكوان إلى ضابط أعلى أو ضابط شؤون داخلٌة مدرب تدرٌباً خاصاً ٌجري تحمٌماً شامالً وموضوعٌاً.  .3
 

 معلومات أو مستندات مهمة أخرى.لد ٌُطلب منن المساعدة فً التحمٌك من خالل تمدٌم بٌان مفصل حول ما حدث أو تمدٌم  .4
 

لن معلومات  ٌتم التحمٌك فً جمٌع الشكاوى ضد ضباط إنفاذ المانون بدلة. وسٌتم إطالعن على حالة التحمٌك ونتائجه النهائٌة، إذا طلبت ذلن، وستُمدم .5
 االتصال.  والعالب المفروض بالضبط سري، ولكن سٌتم إعالمن بالنتٌجة النهائٌة، وهً:

 
a.  حان األدلة ٌوضح أن الضابط انتهن أي لانون؛ أو الئحة؛ أو توجٌه؛ أو إرشاد، أو سٌاسة أو إجراء صادر عن النائب العام أو حدث: رج

 المدعً العام فً المماطعة؛ أو بروتوكول وكالة؛ أو إجراءات تشغٌل دائمة؛ أو لاعدة؛ أو تدرٌب.
 

b.  :زعوم لم ٌحدث.رجحان األدلة ٌدل على أن سوء السلون المال أساس له 
 

c.  بريء: ٌوضح رجحان األدلة أن السلون المزعوم لد حدث، ولكنه لم ٌنتهن أي لانون؛ أو الئحة؛ أو توجٌه؛ أو إرشاد، أو سٌاسة، أو إجراء
 صادر عن النائب العام أو المدعً العام فً المماطعة؛ أو بروتوكول وكالة؛ أو إجراءات تشغٌل دائمة؛ أو لاعدة؛ أو تدرٌب.

 
d.  ٌحدث: لم ٌتوصل التحمٌك إلى أدلة كافٌة إلثبات االدعاء بوضوح أو دحضه.لم 

 
 محكمة.إذا أظهر التحمٌك الذي أجرٌناه أنه لد تكون هنان جرٌمة لد ارتكبت، سٌتم إخطار المدعً العام بالمماطعة. لد ٌُطلب منن الشهادة فً ال .6

 
 اعد المسم، لد ٌُطلب منن الشهادة فً جلسة استماع فً المسم.إذا أسفر التحمٌك الذي أجرٌناه عن اتهام ضابط بانتهان لو .7

 
 إذا أظهر التحمٌك الذي أجرٌناه أن الشكوى ال أساس لها من الصحة أو أن الضابط تصرف .8

 بشكل صحٌح، سٌتم غلك المسألة.
 

 الضابط المدعى علٌه عمد جلسة علنٌة. تحمٌمات الشؤون الداخلٌة سرٌة وتُغلك جمٌع جلسات االستماع التأدٌبٌة أمام الجمهور ما لم ٌطلب .9
 

بخصوص أي معلومات إضافٌة                                              ( على                                                                 كنن االتصال بـٌم  .10
 أو أي أسئلة حول المضٌة.
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