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  و   الذين يقيمون في األردن  جئي فلسطنيالوحماية    ساعدةب )األونروا(  تقوم وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى  
 تأثيراً سلبياً على سمعة الوكالة ومصداقيتها. سوء السلوك الوظيفيبشأن لبنان وغزة والضفة الغربية. وميكن أن تؤثر أي ادعاءات و  سوريا

سوء السلوك  في الوكالة. ويجب أن تكون التحقيقات املتعلقة ب  املسآءلةعنصر هام من عناصر إطار    يهاألمم املتحدة    تلبي معاييرقيق  حت  قدرة  إنشاءو
رى بسرعة و و و دقيقة  ذات مصداقية الوظيفي  .    شاملة وعادلةو  خالل فترة زمنية مقبولة ُتج

من ِقبل موظفي  كدليل عملي  دائرة خدمات الرقابة الداخلية هو أن تستخدم  في  ي قام بإعدادها قسم التحقيقات  توالقصد من هذه املبادئ التوجيهية ال
 .سوء السلوك الوظيفيالوكالة املسؤولني عن إجراء التحقيقات املتعلقة ب

ها ذات طابع تعكس هذه املبادئ التوجيهية أفضل املمارسات في األمم املتحدة و تتضمن معلومات عن تقنيات وأساليب وإجراءات التحقيقات وينبغي اعتبار 
نشطة التحقيق اإلمتثال ملعايير األمم املتحدة  على جميع أ .معني حتقيقهذه التقنيات واألساليب واإلجراءات على  جميع  استشاري. ال يتوقع أن يتم تطبيق

   .تحقيق غير رسميتسمية أخرى تتعلق بقائق" أو أي احل" و "جلنة تقصي قيقجلنة حت"إن كانت   ابغض النظر عن مسمياته

و   ننيو قوا  أنظمةوال تضفي أو تفرض أو تعني ضمناً أي حقوق أو التزامات جديدة غير تلك الواردة في    جوهرية.هذه املبادئ التوجيهية أي حقوق  ال تنشئ   
ألمم املتحدة ا  ننيو قو  أنظمة واجبات املوظفني املنصوص عليها في    . وعالوة على ذلك، ال حتد هذه املبادئ التوجيهية من حقوق واألونروا  في  تحقيقال  سياسة

 منشوراتها اإلدارية.وسائر 
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1.  

1  

للموظفني   األونروا  وانني و ق  وأنظمةاملنصوص عليها في ميثاق األمم املتحدة    التزاماتهاأو    اللتزاماتهاملوظف    امتثالعدم  هو    سوء السلوك الوظيفي .1

 1.ةدولي ةمدني خدمة  من موظفمراعاة معايير السلوك املتوقعة عند عدم اإلدارية ذات الصلة أو  املنشوراتأو غيرها من 

ميكن أن  و  استخدام السلطة.    سوءو  ،وإهدار املوارد  ،واالختالس   ،والفساد  ،وسوء اإلدارة  ،االحتيال والسرقةعلى    سوء السلوك الوظيفيأمثلة  تشمل   .2

املوظفني  باملتعلقة  قضايا  التشمل   اإل  فتشملإدارة شؤون  املثال  أو  على سبيل  اجلنسي(،    سوءنتقام  )با في ذلك  والتحرش  السلطة،  استخدام 

 .ةاجلنسي ساءةوالتمييز وكذلك انتهاكات السرية، والعقاب البدني، واالحتيال واالستغالل واال

1 

كثير من    وفي  .أفراد اجملتمعومن  اإلعالم    لووسائ  اجملهولني،  املشتكنيو    ،املوظفنيمن مصادر متنوعة منها    سوء السلوك الوظيفيادعاءات  نشأ  ت  قد .3

املوظف  قد األحيان أو  ، معلوماتونيتلقى  إدارية  الذين يشغلون مناصب  امتثال موظف آخر  عب  ونه قد يشتب، وال سيما أولئك  عايير السلوك مل دم 

 .ةاملطلوبالوظيفي 

 رياتهم بإجراء حت  أال يقوموا   وظيفيسوء سلوك  ارتكاب   الذين يتلقون معلومات أو يشتبهون في أن شخًصا ما قد تورط في  نياملوظف  علىيجب   .4

 اخلاصة لتقييم ما إذا كانت الشكوى ذات مصداقية. 

 1.ب.1

املشتبه فيه، با في ذلك اختالس   سوء السلوك الوظيفيني ومتطوعي األمم املتحدة اإلبالغ عن بواملتعاقدين واملتدر واالستشارينيمن واجب املوظفني  .5

 .بذلكاستخدام السلطة داخل الوكالة أو برامج الوكالة في أقرب وقت ممكن بعد العلم سوء  الفساد أو أو  االحتيالأصول الوكالة أو 

 وحدة الإلى  )ويفضل أن يكون ذلك    خدمات الرقابة الداخليةة  مباشرة إلى دائر  السلوك الوظيفيسوء  ينبغي إحالة االدعاءات الداخلية املتعلقة ب .6

 ، أو من خالل إحدى اآلليات القائمة التالية:(املركزية للنظر في الشكاوي

  فرد املباشر عن ال ملسؤولا •
  اتالرئاس في ائرةالد أو مدير قليمدير اإلم •
  االنتقامي ة و شكاواجلنسيو اإلساءة بالغات االستغالل   بتلقية املعني نقطة االتصال  •
   مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية  •
  مدير دائرة املوارد البشرية •
  نائب املفوض العام املفوض العام أو  •

 2.ب.1

. يضمن ذلك  عليه لمشتكىل األمر وكذلك وىكالش  مقدمسرية  احلفاظ على، فيجب عليهم سوء السلوك الوظيفيعن  سؤولنيإبالغ أحد امل مت  إذا .7

أي دليل   كان  إذافيما    من املهم أيًضا النظر  نزاهة أي حتقيق مستقبلي، ويضمن العدالة، ويقلل من مخاطر اإلضرار بسمعة جميع األطراف املعنية.

رضةمحتمل   .إتالف األدلة، فاتخذ خطوات مبكرة ملنع مثل هذا اخلسارة . إذا كان من املمكنتالفخلطر اإل عج

 
  (1) 110.1 احملليني املوظفني عمل قانون ،10.1 الدوليني املوظفني عمل قانون األونروا،  1

التعامل مع ادعاءات سوء السلوك الوظيفي. كما   اتيقدم هذا الفصل تعريفا لسوء السلوك الوظيفي ويحدد إجراء  
إلى   املشورة  وُت  مدراءواألقاليم    راءمديقدم  االدعاءات  مثل هذه  التحقيقية    هيزالدوائر حول كيفية تقييم  االستجابة 

 املناسبة.
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حسب األصول. القيام بذلك قد   مفّوض لهقبل الشروع في حتقيق    سوء سلوك وظيفيادعاء  موضوع  أو بأنها  ليس من املناسب إبالغ املوظف بأنه   .8

 .أو الشهودالتحقيق ويؤدي إلى إتالف األدلة أو ترهيب املشتكي  ض جهودقوّ ي

1   

قبل الشخص الذي يستلمها أو يصبح  من    على الفور  املركزية للنظر في الشكاويالوحدة  الوظيفي إلى  سوء السلوك    بالغاتجميع    حالةسيتم إ  .9

 .محتمل في املصالح مع دائرة خدمات الرقابة الداخليةالتي تنطوي على تضارب  باستثناء الظروف بها،علم على 

 1.ج.1

وحتديد الرد املناسب. لتسهيل    سوء السلوك الوظيفي  ادعاءاتمسؤولية تقييم    القائمني بأعمالهم  أو  دائرةأو مدير ال  مدير اإلقليمقع على عاتق  ي .10

التي تقوم بعد ذلك بإجراء تقييم. قد تكون هناك حاجة التخاذ تدابير  للنظر في الشكاوي    ركزيةامل  وحدةال إلى    الشكاويذلك يجب إحالة جميع  

 قبل أو بعد التقييم.  طورةمؤقتة مناسبة للحاالت عالية اخل

 : العوامل التالية  اعتمادا علىميكن تقييم احلالة عالية اخلطورة  .11

 مصداقية املشتكي  •
 أم جزء من منط معروف( داعمة  مصداقية املعلومات )هل هي  •
 األونرواالتأثير على عمليات   •
 التأثير على البرنامج / املشروع / املكتب   •
 التأثير على النظرة العامة لألونروا   •
 التأثير على متويل األونروا   •

 كوى(. الش إحلاحيةدوث / احل)تاريخ  النطاق الزمني  •

رئيسي وحتليله، إلى جانب توجيه املوظفني   داعموالنظر في أي دليل    ملشتكيتواصل مع اال  املركزية للنظر في الشكاوي  وحدةال   سيشمل تقييم .12

  لخطوات التالية.ل نظر في الشكاويجلنة ال نظر تقييم قبلالعلى األدلة. سيتم إعداد تقرير   بخطوات احلفاظ فيما يتعلقاملناسبني 

   2.ج.1

املركزية للنظر في الشكاوي إجراء تقييم  لوحدة  لم تستطع ا  إذا  حدد لغرض م  راجعةامل  أو)املركزية للنظر في الشكاوي  لوحدة  تقييم افي نهاية   .13

كاوي التابعة  بسبب األولويات و ما إلى ذلك(،  سيكون لدى املدير عدة خيارات متاحة لتحديد الرد املناسب و هذا بناءا على توصيات جلنة النظر في الش 

 . ملكتب االقليم

ال   الشكوى  رديتم   أن  بادعاء    شكوىعلى أساس  تتعلق  ذات  سوء سلوك وظيفي  ال  تعتبر  قد  أو 
يتم رد   وقد  2.إجراء إداري مناسب بخالف اإلجراءات التأديبيةميكن التعامل معها من خالل      طبيعة

معلومات    أيضاالشكوى   توافر  عدم  تتعلق  التخاذكافية  بسبب  ال  عندما  أو  إجراء  الشكوى   أي 
 .وكالةبال أومعروف  بوظف

 الشكوى  رد

تتضمن )مثل  الشكوى    ال  التوضيح  من  مزيد  تقدمي  ميكن  وال  قدًما،  للمضي  كافية  معلومات 
الوظيفي السلوك  املصدر(. في بعض حاالت سوء  الطابع  الشكاوي مجهولة  ال    ذو  قد  اجلنسي، 

 .فقط الشكوى حفظ يتميوافق املشتكي على إجراء حتقيق. 

 الشكوى  حفظ

 
 الوظيفي السلوك سوء معاجلة هو  التأديبية اءاترج اإل فرض من الغرض"  أن على تنص 4 الفقرة التأديبية، اإلجراءات بشأن  I-10 و أ-10 اإلجرائي التوجيه  2

  السلوك   سوء  ت وقوعحاال  في  عادة  تأديبية  اإلحراءات  تجفرض  .املتوقعة  املعايير  مستوى  إلى  ترقى   ال  التي  واإلجراءات  السلوكيات  إلى  األونروا  موظفي  وتنبيه
  أو  الكفاءة  عدم  عن  السلوك  هذا متييز  يتم.  للفرد  موكلة  و محددة  تعليمات  تنفيذ  أو  الواجبات  أداء  في  الكبير  اإلخفاق  أو  املسؤول  غير  السلوك  أو  الوظيفي

 . "التأديبية اإلجراءات بخالف مناسب إداري إجراء يتم من خالل  عادة ذلك وتصحيح القدرة، عدم
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 حتقيق ويتم تعيينه إلى موظف لديه الكفاءات املناسبة.إجراء حتقيق يستدعي االدعاء 

. مناسبإضافية لتقييمها بشكل    ألن احلالة تتطلب معلوماتمناسبة  اخليارات املذكورة أعاله غير  
النظر في  الفور إلى جلنة  بجرد احلصول على معلومات كافية لتقييم األمر، يجب إعادتها على 

املعلقة مرة واحدة على األقل شهريًا لضمان   االتالشكاوي التالية للنظر فيها، ويجب مراجعة احل
 تقدمها.

 تعليق القرار

  3.ج.1

الوظيفي  ببالغات  املتعلقة  حقيقاتالتفي    الشروع  ميكنال   .14 الرقابة   ومدير،  الدوائر  و مدراء  اإلقليم  دراءمل  خال  إال من  سوء السلوك  دائرة خدمات 

 3الداخلية واملفوض العام. 

و    من املدير املعني او املفوض العام  على الفور  احلصول على االذن للشروع بالتحقيق  كنفي احلاالت التي تنطوي على مستوى عال من اخلطورة, مي  .15

املدير توفير نطاق واضح للمحقق مع تبرير سبب  على    يجب  التحقيق،ب  الشروععند    .إحالتها للوحدة املركزية للنظر في الشكاوي للتسجيل الالحق

 . إتخاذ اإلجراء الفوري

   4.ج.1

وتدريب  على  احملققاختيار    عتمدسي .16 ومؤهالت  الشكوى وخبرة  له عالقة مباشرة املوظفني  طبيعة  أي شخص  قبل  التحقيق من  إجراء  ينبغي  ال   .

 بالتحقيق مع املرؤوس، أو العكس. مسؤولالتحقيق. يجب على املرء ُتنب تكليف  وضعم الةبالشخص أو احل

 على أنه ميثل أو يدافع عن أي من األطراف املشاركة في التحقيق. يالحظكمحقق ال ينبغي تعيني أي شخص  .17

 5.ج.1

اجلوانب العملية للتحقيق، ال سيما يراعي  أن  اإلطار املرجعي    على  بيان موجز يحدد الغرض من التحقيق ومعاييره ونطاقه. يجب  واملرجعي ه  طاراإل .18

 املتاحة للمحقق.املوارد 

ات األصلية. وهذا يضمن أن التحقيق يحافظ على التركيز وال ءالإلدعأن احملقق ال يحقق إال في األمور اجلوهرية  يضمن  ل  اضرورييعتبر اإلطار املرجعي   .19

 . بولالزمني املق نطاقيتجاوز ال

في الوقت املناسب هو في مصلحة كل   لتحريأن االنتهاء من ا  التذكر. يجب  قيقأيًضا إطارًا زمنًيا الستكمال التحيتضمن اإلطار املرجعي  يجب أن   .20

 .التحقيق وموضوعمن الوكالة واملشتكي 

. في مثل هذه احلاالت،  األصلي  اإلطار املرجعيفي أمور غير مدرجة في    تحرىأن يمن احملقق    اجلديدةفي بعض احلاالت، قد تتطلب احلقائق والظروف   .21

 .طار املرجعيواحلصول على إذن لتوسيع اإل للشروع بالتحقيق بإعطاء قرار املسؤول ديراملإبالغ يجب على احملقق 

أو    حتيالالا  بتحقيق  متعلقإضافي    حتقيق  موضوعحتديد  مثل    طارا مرجعيا جديداااملشابهة    طبيعةال  ذاتاجلديدة    اتالتحريتطلب  ت  لنبشكل عام   .22

هي خارج نطاق التحقيق   والتي تملةاحململنشورات اإلدارية انفس موضوع التحقيق. يجب إحالة مخالفات  ضد مت إكتشافهإضافي ادعاء احتيال وجود 

 . الشخص الذي قرر إجراء التحقيقاحلالي إلى 

1  

الداخلية املستقل .23 التدقيق  التي تضيف قيمة للوكالة من خالل خدمات  الداخلية  الرقابة  بتوفير  الداخلية  الرقابة  ة و تتمثل مهمة دائرة خدمات 

  املسؤولة للموارد، وثقافة املسآءلة والشفافية  وحتسني املهنية و املوضوعية باإلضافة إلى تقدمي خدمات التحقيق و اإلستشارة وبالتالي تعزيز اإلدارة  

 

 
التعاون مع اءااجراءات اإلدع  5/2007اإلجرآئي رقمالتوجيه  ‘األونروا،   3 الوظيفي و  اإلبالغ عن سوء السلوك  اإلنتقام بسبب  و احلماية ضد  ت و الشكاوي 

 .  16، فقرة 4، صفحة  ’التدقيق أو التحقيقات
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 4الشفافية وحتسني أداء البرنامج.

إلى  .24 ترقى  التي  القضايا  عام مع جميع  الداخلية بشكل  الرقابة  دائرة خدمات  التحقيقات في  سوء سلوك  من    جسيم  مستوى  سيتعامل قسم 

التي ستحقق فيها دائرة خدمات الرقابة   قضايادورية حول ال  إرشاداتتصدر دائرة خدمات الرقابة الداخلية    5أو تورط مسؤول في األونروا.  وظيفي

 6الداخلية بناًء على موارد قسم التحقيقات وأولويات الوكالة.

  انينهااملتعلقة باالنتهاكات احملتملة ألنظمة الوكالة وقو الشكاويجميع االدعاءات وستالم شكل دائرة خدمات الرقابة الداخلية النقطة املركزية إلت .25

. لتنفيذ هذه  الشكاويات ولإلدعآءاإلدارية ذات الصلة. لذلك، يتعني على دائرة خدمات الرقابة الداخلية االحتفاظ بسجل سري    نشوراتوغيرها من امل 

التي تنطو )باستثناء احلاالت  دا   ي الوظيفة  الداخليةعلى تضارب محتمل في املصالح  الرقابة  سوء جميع تقارير    حالة، سيتم إ(خل دائرة خدمات 

للنظر    املركزيةلوحدة  ادائرة خدمات الرقابة الداخلية عبر    األول إلىتستلمها دائرة خدمات الرقابة الداخلية في املقام  والتي لم    الوظيفي،السلوك  

 .في الشكاوي

 يتم  واملفوض العام إبالغ مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية بالنتائج والتوصيات املتعلقة بأي حتقيق  الدوائر  راءمدو  اإلقليم  راء مديجطلب من  كما   .26

 7قبلهم. اجرائه او التشريع به من

  1.د.1

فيما  الدوائر و مدراء األقاليم دراءماملشورة بشأن التحقيقات التي يجريها  متقد أن دائرة خدمات الرقابة الداخلية  14يخول التوجيه التنظيمي رقم  .27

 الدوائر. دراءوم اإلقليم راءمدعن نتائج أو توصيات أي حتقيق يتم إجراؤه بواسطة  يتم الرضىإذا لم  إضافية قيقاتيتعلق بإجراء حت

     2.د.1

. املوظفنيمعلومات  والسجالت واملمتلكات واملباني و  هاميتمتع مدير وموظفو دائرة خدمات الرقابة الداخلية بإمكانية الوصول غير املقيد إلى جميع امل .28

مطالبون بالتعاون مع عمليات التدقيق والتحقيق  االستشاريني واملتعاقدين واملتدربني ومتطوعي األمم املتحدة  و  واملوظفني  سؤولنياملكما أن جميع  

و الداخلية  الرقابة  خدمات  بدائرة  اخلاصة  الرقابة   والتفتيش  خدمات  دائرة  تطلبها  التي  واملعلومات  والوثائق  السجالت  جميع  إلى  الوصول  إتاحة 

ب يتعلق  فيما  التدقيق  الداخلية  ذلك  الطبية  ثل  السجالت  باستثناء  والتفتيش،  املوظف  والتحقيقات  من  خطية مسبقة  موافقة  تتطلب  التي 

 8املعني. 

1 

 1.ه.1

التحقيق، فيجب   لشروع فيإذا كانت املعلومات الواردة في الشكوى غير كافية ل  9مجهولة املصدر.  الشكاويينبغي التحقيق في    أمكن،حيثما   .29

 قابلة للتنفيذ الحًقا. في حال تلقي مزيد من معلومات حفظ الشكوى 

  2.ه.1

على أساس االعتقاد املعقول بأن ما يتم اإلبالغ عنه صحيح. قد يتم استدعاء األشخاص الذين يقدمون    سوء السلوك الوظيفيينبغي إعداد تقارير   .30

الوظيفيعن    بالغات  االدعاءات. قد    سوء السلوك  نية أو ألسباب معقولة التي يتبني عدواملشتكي    بالغات التعرّض  لدعم هذه  م تقدميها بحسن 

 .إلجراءات إدارية أو تأديبية

 3.ه.1

أيضا انتهاكا للقوانني الوطنية. ومن األمثلة على ذلك االدعاءات التي يجتهم فيها أحد موظفي   سوء السلوك الوظيفيقد ميثل    احلاالت،وفي بعض   .31

 مع أو بدون نتائج   نائيةميكن إحالة إدعاءات سوء السلوك الوظيفي ذات الطبيعة اجلمقابل عقود الشراء.    ياألونروا بالسرقة أو االختالس أو تلقي رشاو

 
 8، الفقرة  ’خدمات الرقابة الداخلية  دائرةميثاق  ‘  14األونروا ، التوجيه التنظيمي رقم   4
  10، فقرة 10ف حسب توجيهات املوظفني احملليني و الدوليني: رقم،  يعرّ  5
 2019أيلول    8دائرة خدمات الرقابة الداخلية،  إلى    سيمت سوء السلوك الوظيفي اجل اء ااالرشاد حول إحالة إدع 6
 .18، الفقرة  ’والتعاون مع عمليات التدقيق أو التحقيقاتالوظيفي  بالغ عن سوء السلوك  إلاالنتقام لإجراءات االدعاءات والشكاوى واحلماية من  ‘ 5/2007رقم    التوجيه اإلجرائياألونروا ،   7
 )أ(   19، فقرة  ’ميثاق دائرة خدمات الرقابة الداخلية  ‘  14التوجيه التنظيمي رقم  األونروا،   8
االعتبار عددًا من العوامل با في ذلك خطورة الشكوى    بعني ت مجهولة املصدر مع األخذاءاميكن النظر في الشكاوي أو اإلدع‘على أنه    12في الفقرة    /5  2007األونروا،  ينص التوجيه االجرائي رقم 9

 . ’من املصادر ذات الصلة  مداعمتهاء، ومصداقيتها، ومدى إمكانية  اأو اإلدع
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 إلى السلطات احمللية ذات الصلة.  ,وعن طريق دائرة الشؤون القانونية الوكالة،من خالل حتقيق داخلي 

  4.ه.1

تستمر الوكالة في التحقيق في الشكوى. قد يسحب املشتكي ادعاءاته بسبب التهديدات أو التخويف،  من املمكن أن، فهإذا سحب املشتكي ادعاء .32

 وفًقا لذلك. يجب على احملقق احلصول على  االمر  والتعامل مع  املشتكيهذا األمر مع  احمللي. يجب استكشاف    رفأو ألن األمر قد مت حله خالل الع

  املشتكي االعتبار عند تقييم مصداقية  بعني  دعاءات. يجب إدراج هذا في تقرير التحقيق وأخذه  إفادة من املشتكي حتدد أسباب سحب اإلمحضر  

 كشاهد. 

على نقل معلوماته الشخصية   صريحة  موافقة  ناجياجلنسي، ينصب التركيز على ضمان إعطاء ال  سوء السلوك الوظيفيفيما يتعلق بادعاءات   .33

 دالء بشهادته .اإل أو التحرش اجلنسي االستغالل واالعتداء اجلنسيمن  ناجي ال إلى احملققني، وال ينبغي عادةً إلزام 

 5.ه.1

ولن يكون لتسوية النزاعات بهذه الطريقة أي تأثير    10.أو الصلحة  أو التسوية  عويضاملنازعات عن طريق التتسوية  ب  املنطقة    تقاليدسمح  تقد    .34

  املرتكب   وظيفيالسلوك  الدعاء بسوء  االتقييم  خالل  ميكن استخدامه    دليالالشكوى بهذه الطريقة    توفر تسويةعلى التزام الوكالة بإجراء حتقيق. قد  

 . من قبل أحد موظفي األونروا

 6.ه.1

. ضع في اعتبارك  التحقيققبل استكمال   سوء السلوك الوظيفيفي مزاعم  موضوع التحقيق أثناء التحقيققد تكون هناك حاالت يستقيل فيها  .35

طاملا لم يتم    لشغل وظائفالتحقيق  وضوع  محيث قد يتقدم    نونلقال  املزعوم  نتهاكالما إذا كنت ستستمر في التحقيق أم ال بناًء على خطورة ا

إن لم ما إذا كانت الوكالة قد تكبدت خسارة مالية أو ما إذا كان هناك خطر كبير على سمعة الوكالة    كذلك  تحقيق. ضع في اعتباركالتقرير    تقدمي

  التي قد تكون ساهمت في الشكوى، و و  ،التشريعية  السياسةفي  التحقيق. يجب أيًضا مراعاة أوجه القصور في النظام أو فجوات    إستكمال  يتم

 .سوء السلوك الوظيفيتقدمي توصيات لتقليل احتمالية تكرار يجب 

 الذي  ع التحقيقضو مو. سيتم تسجيل  موضوع التحقيقاجلنسي عادة بغض النظر عن استقالة    سوء السلوك الوظيفيستستمر التحقيقات في    .36

قاعدة  ثبِ أج  جنسي في  ارتكب سوء سلوك  أنه  الوكاالت منذ  الت  بني  املشتركة  قرار  صدور  بيانات  باأي  إعادة   ضمان عدمل  و ذلكلتحقيق  للشروع 

 توظيفهم داخل نظام األمم املتحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .الرسمية غير شكالباال النزاعات حلل بديلة أشكال هم الصلحة و التسوية و التعويض 10
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2.  

2 

وجلان تقصي احلقائق وجلان التحقيق و التحقيقات األولية   ريالتح  جلانهناك مصطلحات كثيرة تستخدم لوصف التحقيق. ومن هذه املصطلحات   .37

 والتحقيقات غير الرسمية.

للبت جمع معلومات    ميكن تعريف جميع التحقيقات با في ذلك جميع أنواع التحريات ذات الصلة بأنها عملية حتليلية ذات أساس قانوني تستهدف .38

 .ذلك املسؤولة عن هاتاألشخاص أو اجل يجب حتديد، البت في ذلك، وفي حالة  خاطئفي حال صدور سلوك 

في   .39 التحقيق  عملية  الوظيفي  ادعاءاتتشكل  السلوك  نظام    سوء  عناصر  املوظفني   املسآءلةأحد  على  التزاًما  العمل  عقد  يفرض  الوكالة.  في 

العدالة   للتصرف بطريقة معينة، با في ذلك التعاون مع التحقيقات في اخملالفات احملتملة لواجباتهم. وفي الوقت نفسه، فإن املنظمة ملزمة بضمان

 . سوء السلوك الوظيفيهمني باإلجرائية للموظفني املتّ 

2   

 مناسبة. واقعية و بالتحري والتوصل إلى نتائج وتوصيات  علقةاملتالقيام بطريقة مستقلة وموضوعية بجمع وتقييم املواد  على دور احملقق يشمل  .40

عني  في    خذيأوأن    محايداأن يكون  على احملقق  ذلك،  لتحقيق  قة جميع األطراف املعنية.  إلكتساب ث  سعىلكي يكون للمحقق دور فعال، يجب أن ي .41

  املشتكي ب  وثيقة  معرفة شخصيةبالدوافع والضغوط املؤدية إلى الشكوى ولكن بدون    احملقق ملمامن املمكن أن يكون  االعتبار جميع وجهات النظر.  

 .صارمةوحتليل مراجعة عليها لعملية  تنازعبينما يجب إخضاع احلقائق املفي ظاهرها عليها  تنازعامل. وميكن قبول احلقائق غير موضوع التحقيقأو 

2    

 : كما هو وارد أدناه في األمم املتحدة قامالتي توعايير األساسية للتحقيقات امل 11لتحقيقاتجراء اإلاملبادئ التوجيهية املوحدة  حتدد  .42

على  سؤولنيللمتضارب في املصالح  أي  كشفيجب  وطوال عملية التحقيق  لعدالةيجب أن يحافظ احملققون على املوضوعية واحلياد وا •

 ؛ الفور

 ؛يجب أن يسعى احملققون إلى احلفاظ على سرية مواد التحقيق با في ذلك شهادات وهويات الشهود •

 القضية؛ حقائقظهر إجراء التحقيق التزام احملقق بالتأكد من يجب أن يج  •

 قد تتضمن استنتاجات معقولة؛ والتي  الصلة،ذات يجب أن تستند نتائج التحقيق إلى احلقائق والتحليالت  •

 التحقيق و ينبغي استخالص التوصيات من نتائج  •

 . واإلثبات نفيالمعلومات كل من  األخذ بعني اإلعتباريجب على احملقق  •

 

  العامة لألمم قرارات اجلمعية    على  أيضاتستند معايير حتقيقات األونروا   ،األونروا  بها  تلتزم  التيإلى املبادئ التوجيهية املوحدة للتحقيقات و  إضافة .43

واملبادئ األساسية   ،املتحدة لألمم التابعة العدالة الصادرة عن منظومة القضائية السوابق و اإلدارية منشوراتها و  نينهاأنظمة األونروا وقوا  واملتحدة 

 وأفضل املمارسات ألنشطة التحقيق.

 
 األردن  في امليت البحر في 2009حزيران  10 في عقد الذي الدوليني احملققني ملؤمتر العاشر املؤمتر أقرها كما التحقيقات، إلجراء املوحدة التوجيهية املبادئ  11

يشرح هذا الفصل مفهوم التحقيقات اإلدارية ويحدد السلطات الالزمة إلجراء حتقيق من قبل الوكالة. ويصف هذا الفصل أيضا  
 التحقيقات في األونروا. يحدد معايير دور احملقق و  
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 1.ج.2

 وسائل غير القانونية للحصول على األدلة.الالى أو  اإلحتياليلجأ إلى اخلداع أو  وأاليجب على احملقق أن يتصرف بنزاهة  .44

السلوك املتوقعة من موظفي اخلدمة املدنية الدولية. يجب على احملققني استخدام سلطة متثال ألعلى معايير  قيق اإلحتيجب على من يؤدون مهمة   .45

 اإلدارية.  منشوراتهاو نينهالتزام بأنظمة األونروا وقوامناصبهم بشكل مسؤول واإل

 2.ج.2

 ميكن أن يؤثر على احلقوق أو املصالح أو التوقعات املشروعة لألفراد.مبدأ يضمن اتخاذ قرارات عادلة ويجب تطبيقه على أي قرار  العدالة اإلجرائية    تعتبر .46

فقد تؤدي نتيجة اإلجراءات التأديبية ذات الصلة إلى فرض الوكالة  با يتجاوز معيار اإلثبات احملدد في هذه الوثيقة سوء السلوك الوظيفيإذا مت إثبات  .47

 ما يلي:  إدارية أو تأديبية. تشمل اإلجراءات التأديبية إجراءات

 خطي  إنذار •

 فصل من اخلدمة من دون أجر ال •

 خسارة خطوة أو أكثر في الدرجة •

 تأخير أهلية النظر في الترقية  •

 الغرامة •

 . سوء السلوك الوظيفيبسبب  لدرجةتخفيض ا •

 . سوء السلوك الوظيفيبسبب  إنهاء اخلدمةأو  طرد ال •

 12.سيماجل سوء السلوك الوظيفيبسبب  املشدد طردال •

 
 13إجراء تأديبيا.  التأديبية،التي يجوز بوجبها وضع املوظف على ذمة التحقيق ريثما يتم االنتهاء من اإلجراءات  اإلدارية،ال تعتبر اإلجازة  .48

التحقيق    ضد موضوعواملبادئ املعمول بها. ال ميكن اتخاذ أي قرار    ننيأن يعاملوا على قدم املساواة، باستخدام القوامواضيع التحقيق  يحق جلميع   .49

 بجميع االدعاءات املوجهة ضده ومنحه فرصة معقولة للرد.  هشعارحتى يتم إ

ة قابلاملإجراء من وقت  على األقلساعة  24قبل  باالدعاءات املوجهة ضدهالتحقيق  وضوعم، يجب إبالغ ةاإلجرائيعدالة ولكي ميتثل التحقيق ملبدأ ال  .50

 على أي حقائق تتعلق باالدعاءات. ق أن يعلّ  وضوع التحقيقالفرصة مليجطلب من احملقق إتاحة . موضوع التحقيقمع 

 3.ج.2

  لحوظ احملقق محايدًا وغير متحيز طوال التحقيق وأال يحابي شخًصا على آخر. يجب أن يكون احملقق أيًضا على دراية بالتحيز امل  بقىمن املهم أن ي .51

 عندما يكون ذلك ممكنًا.  بهومحاولة ُتن

و كمة ما إذا كان املراقب املنصف،  احمليتم توجيه ادعاءات التحيز ضد احملققني، وعند تقرير ما إذا كان التحيز قد أثر على التحقيق، ستقّيم    كثيرا ما .52

 التحقيق قد مت تقويضها. أن عملية كمةاحملإلى احتمال حتيز احملقق. إذا كان األمر كذلك، فقد ُتد  سيخلصبعد النظر في الوقائع، 

 

 
  االجراءات  على   I-10  و  أ-10و التوجيه اإلجرائي    ;110.5  املوظفني  توجيه  احملليني،  املوظفني  عمل   قوانني  و(  أ)   10.2قانون  ،2018  الدوليني  املوظفني  عمل   قوانني 12
 ;2017 التأديبية التدابير و

 110.2 قانون احملليني، املوظفني عمل قوانني و( ه) 10.4 قانون ،2018 الدوليني املوظفني عمل قوانني الى انظر  13
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على  ضع في اعتبارك ما إذا كان للمحقق    . أماكن القلقإلى  وأن يلفت انتباه املدراء    لحوظمن املهم أن يدرك احملقق إمكانية وجود حتيز حقيقي أو م .53

لإلرتقاء عالقة شخصية مع أي من األشخاص املشاركني في التحقيق. في حني أن معرفة الشخص )أو حقيقة أن احملقق قد عمل معه( ليست كافية  

  يسية الألطراف الرئإذا وجدت صداقة حميمة أو العكس إذا كان هناك تاريخ من العداء بني احملقق وأي من    ادعاء التحيز، ميكن استنتاج التحيز  ملستوى

 .تحريفي ال

 كان يدير املنطقة املعنية أو يشرف عليها. أذا يجب أال يكون احملقق مشاركًا في أي من القضايا املركزية في التحقيق سواء بصفته شاهدًا أو  .54

ادعاءات ات وتقييم مدى صحة الشكوى. لتجنب  ءالإلدعاالتصال باحملقق للحصول على نظرة ثاقبة  بأشخاص    قد يقومبجرد معرفة أن التحقيق جار،   .55

 . بالتحقيقالتحيز، يجب على احملقق عدم التعليق على التحقيق أو الدخول في محادثات تتعلق 

 4.ج.2

، إذا لم تهمقابلإجراء  ساعة على األقل من    24قبل  و ذلك    إعدادهلما أمكن  يحق ملوضوع التحقيق أن يتم إبالغه بضمون االدعاء، في العادة كتابًة ك .56

 الظروف.  بتفاصيل ’مذكرة إلى امللف‘الكتابي ممكناً، يجب على احملقق كتابة  شعاراإلإعداد  يكن 

وتعديل السجالت، وإنتاج وثائق سابقة   ،األدلةقد يؤدي إلى إتالف  قبل األوان  بوجود حتقيق  التحقيق  ينبغي للمحقق أن يدرك حقيقة أن تنبيه موضوع   .57

 أو الحقة، والتواطؤ بني الشهود احملتملني. هذه كلها مخاطر يجب إدارتها ومقارنتها بتطلبات االمتثال ملبادئ العدالة اإلجرائية. 

 5.ج.2

بتفاصيل كافية حول  موضوع التحقيق  أثناء التحقيق. ما هو مطلوب هو التأكد من تزويد    التحقيق  ليست هناك حاجة لتقدمي جميع األدلة ملوضوع .58

، بحيث تتاح لهم فرصة التعليق. على سبيل   ملوضوع التحقيقذات صلة بحقائق القضية  وثائقاالدعاء حتى يتمكن من الرد. قد يشمل ذلك إظهار  

نسخ الفواتير أو دفاتر األستاذ أو دفاتر احلسابات. لكن ليست هناك حاجة    على  تحقيقطالع موضوع ال املثال، في حتقيق احتيال قد يشمل ذلك إ

 . ملوضوع التحقيق  شهودال محاضر إلفادات ةإلظهار أي

 6.ج.2

في معظم املوقف  تدارك  ميكن    ذلك،من وقت آلخر. ومع    فان األمور ستسير على نحو خاطئ  وتنفيذه،التخطيط للتحقيق  كيفية  بغض النظر عن   .59

و  اخلاص بهم للنظر فيها  القضيةإذا مت اتخاذ إجراء سريع ومناسب. يجب على احملققني دائًما االعتراف باألخطاء وتوثيقها وتقدميها إلى مدير احلاالت 

 لتحديد اإلجراء التصحيحي الذي ميكن اتخاذه.

ن خالل توفير في معظم احلاالت م. ميكن التغلب على هذا  العدالة اإلجرائية  فشل في االلتزام ببدأ  عن وجودفي مرحلة ما من التحقيق  قد يتضح  
 جانب معني من العدالة اإلجرائية التي مت إنكارها.
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3.  

3 

 1.أ.3

 وال  للمحقق تضارب في املصالحيكون   أال. يجب التحقيق بطريقة حيادية  ىجريج يؤدي تضارب املصالح إلى تقويض التحقيق بأكمله. من املهم أن    قد .60

  أي تضارب في املصالح فيما يتعلق با يلي: أن لديه ىيجنظر إليجب أن 

 الشكوى  •

 األشخاص الذين يحتمل أن يتضرروا من التحري  •

 املزعوم  سوء السلوك الوظيفي •

 كجزء من عملية التحقيق.  مراجعةت اخلاضعة للآالسياسات واإلجراء  •

 تضارب مصالح. ك يالحظتضارب مصالح أو ما  تضمنالثقة في نتيجة التحقيق الذي ي  تجقّيض .61

 بوضوعأي عالقة سابقة    مستقال بالكامل بحيث ال تربطه    شخصا  احملقق    يكون  أن يتوقع منك أن  عيا، فليس واقبنزاهةومع أنه يجب إجراء التحقيق   .62

  ان احملقق وكون أنك كنت تعمل معه من قبل ال يكفيان لتبرير ادعاء تضارب املصالح. أما إذا ك  موضوع التحقيقمع  غير الرسمية  للتحقيق. والعالقة  

ج لشمع اهذه املسألة   ثيريأن   هتقد أنه ميكن أن يكون هناك تضارب مصالح فيجب علييع طار  وضع اإلالشخص الذي  و  إجراء التحقيقب فكلِّخص امل

 .في بداية عملية التحقيق املرجعي

 2.أ.3

األدلة  أن فتأكد أو تعدل  وتتلفاألدلة قد تزال  أن . وإذا كنت تعتقدإلتالفضة خلطر اعرأي دليل محتمل  كان ذابعني اإلعتبار إ خذ ، بجرد إحالة املسألة .63

 .بشأن ُتميع األدلة( 4فصل لل)انظر مؤمنة بالشكل املناسب ومحفوظة 

 3.أ.3

سمعة كل تشويه    خطر  من  هذا يضمن نزاهة التحقيق و يقلل الى حد أدنى  14. املشتكى عليهو      املشتكيمن املهم احملافظة على سرية هوية   .64

 األطراف املعنية. 

،  املشتكي بعدم الكشف عن هويته. في حني أن الوكالة ستتخذ جميع اخلطوات املمكنة لضمان عدم الكشف عن هوية    شتكياملوال ينبغي وعد   .65

اإلنتهاء  عن املصدر أو اإلدارة، أو قد تكشف محكمة املنازعات التابعة لألونروا عن املصدر بعد  قصد    من دونفإن طبيعة املعلومات املقدمة قد تكشف  

 العدل.  حتقيقعدم الكشف عن هويته إلبالغ صناع القرار الحًقا في عملية بأو الشاهد  املشتكيأسباب طلب  التحقيق. قم بتوثيقمن 

أي شهود متت مقابلتهم أثناء   ينبغي إبالغوأي شخص آخر مشارك في التحقيق. وبناًء عليه،  موضوع التحقيق  وينبغي أيضا احلفاظ على سرية هوية   .66

 ود آخرين أو مع أطراف ثالثة. بعدم مناقشة األمر مع شه ريالتح

 

 

 
  ألصول   اختالس  منذلك    يتضمنه  با  الوظيفي   السلوك  سوء تتعلق ب    شكوى  شخص  أي   أو  الوكالة  استالم  عند‘   :22  الفقرة   في  5/2007  رقم  اإلجرائي  التوجيه  األونروا، 14

  أقصى  إلى القنوات، هذه عبر واإلتصاالت املعلومات وجميع  بالغباإل قام الذي الفرد هوية سرية على احلفاظ  فعليهم لسلطةا  استعمال سوء  أو فساد أو احتيال أو الوكالة
 ،‘ممكن حد

 يحدد هذا الفصل اإلجراءات األولية التي يجب أخذها بعني اإلعتبار عند التكليف بإجراء التحقيق. 
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 وينبغي أيضاً إجراء مقابالت الشهود في أماكن ال ميكن فيها ألطراف خارجية رؤية الشاهد أو سماعه. .67

املواد  ع  قد يتطلب التحقيق مراجعة الوثائق الداخلية السرية مثل سجالت املوظفني أو رسائل البريد اإللكتروني املتعلقة بالعمل. تأكد من أن جمي .68

 ( مؤمنة بشكل صحيح.نتائج التحرياتفي ذلك  الوثائقية أو اإللكترونية )با

3 

 بشأن الرد املناسب. يجب على محقق من صريح  ادعاء، ينبغي أن يكون لدى املدير املعلومات املطلوبة التخاذ قرار  أي  قبل اتخاذ قرار بالتحقيق في   .69

  واملدير   لنظر في الشكاويا  جلنةملساعدة  تقييم االدعاءات الواردة لضمان جمع معلومات كافية    ,، أو احملقق املعنّي املركزية للنظر في الشكاوي  وحدةال

 الصلة في اتخاذ قرارهم. وذ

مات األكثر صلة واملتاحة التي ال وجمع املعلو  املشتكيعلى عكس التحقيق، يقتصر تقييم االدعاء عادة على احلصول على مزيد من املعلومات من   .70

 تتطلب مقابالت رسمية أو أي مصادرة علنية لوثائق أو مواد أخرى.

 ال ينبغي اتخاذ إجراء تأديبي دون إجراء حتقيق أوالً.فتقييم البناًء على شكاوي ال رد بينما ميكن  .71

3 

األولى إجراء مقابلة شاملة مع  أثناء التحقيق،   .72 سوء السلوك واحلصول على أكبر قدر ممكن من املعلومات حول    املشتكيينبغي أن تكون اخلطوة 

عدم الكشف عن هويته. في هذه احلاالت، قم بتحليل جميع املعلومات بيرغب  قد  ألن املشتكي  في بعض احلاالت  املزعوم. لن يكون هذا ممكنًا    الوظيفي

 الواردة في الشكوى األصلية.

مثل االحتيال، ولكن بعد إجراء مقابلة   سوء السلوك الوظيفيمن املهم أن نتذكر أنه في بعض األحيان ستزعم الشكوى األصلية نوعاً واحداً من    .73

 . سوء السلوك الوظيفيعلى أنه شكل مختلف من أشكال  املمكن أن يتم حتديد اإلدعاءمن  املشتكيأكثر شموالً مع 

أو الشاهد في   املشتكيميكن العثور على مزيد من التوجيهات حول كيفية إجراء مقابلة  .  1إفادة الشاهد في امللحق  حملضر  ميكن العثور على منوذج   .74

 الفصل اخلامس من هذه اإلرشادات.

3 

سوء  اإلطار التنظيمي التي ربا تكون قد انتهكت. من املهم إثبات ما إذا كان    نصوصحتديد  هي  من العناصر املهمة في التقييم والتحقيق الالحق   .75

اإلدارية األخرى. بعبارة  األنظمة أو املنشورات  أو    اننيالقو  فيمحظورًا    أو الشاهد  الناجيأو    املشتكيمن قبل  املبلّغ عنه  املزعوم    السلوك الوظيفي

 ال داعي إلجراء حتقيق. حينها، وفي العادة، فأخرى، إذا لم يكن هناك خرق لإلطار التنظيمي 

  نظمة واألنني  . ستختلف القواضدهم  ينبغي للمرء أن ينظر في النطاق الكامل لألدوات التنظيمية املطبقة على فئة املوظفني الذين قدمت الشكوى .76

، أو موظف فني مبتدئ، أو موظف  تعاقدهو موظف دولي، أو موظف محلي، أو استشاري، أو م  موضوع التحقيقاملعمول بها، اعتمادًا على ما إذا كان 

تنظيمي الذي ، فسيكون من الضروري حتديد اإلطار المدة معينةاملزعوم منذ    سوء السلوك الوظيفيبأجر يومي، أو متطوع في األمم املتحدة. إذا حدث  

 كان موجودًا في وقت االنتهاك املزعوم. 
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 يشمل اإلطار التنظيمي ما يلي:  .77

 

الشؤون    دائرةذات الصلة من اإلطار التنظيمي، يجب على احملقق االتصال بدائرة خدمات الرقابة الداخلية أو    نصوصال  ديدحت  إن كان من غير املمكن .78

 اخملتصة  دوائراإلدارية املطبقة على مختلف فئات موظفي األونروا. قد يكون لل  نشوراتواألنظمة وامل  ننياملوارد البشرية لتوضيح القوادائرة  القانونية أو  

 ها الفنية وإرشاداتها. أيًضا تعليمات

3 

بطريقة منهجية ومهنية. فهو يساعد في حتديد   منفذا  التحقيقأن يكون  . يضمن التخطيط السليم  مهمةالتي يدار بها التحقيق    الطريقةتعتبر   .79

 . من قبل األشخاص ويقلل من فرص إزالة األدلة أو إتالفها أو تغييرها ريمصادر األدلة وسبل التح

كما كان مخططا لها في األصل، وينبغي أن يكون احملقق مستعدا ملراجعة اخلطط كلما ظهرت   ىمن املهم أيضا مالحظة أن التحقيقات نادرا ما ُتر .80

 ل األدلة مناسبة خلطة التحقيق اخلاصة بهم.األدلة وعدم محاولة جعخيوط معلومات جديدة. يجب على احملقق اتباع 

  1.ه.3

ات ومخطط أساسي لالستفسارات التي سيتم  ءالإلدعإلى أخرى. بعضها مجرد ملخص    قضيةتختلف خطط التحقيق من حيث التعقيد من   .81

، واملهام التي يتعني إكمالها لكل قضية، واسم الشخص املسؤول  القضية اخملتلفة  إجراؤها، بينما يتضمن البعض اآلخر مصفوفة أدلة تسرد حقائق

 .  تلك املهام عن إكمال

    2.ه.3

 التالية:  توياتمن احمل ة التحقيقخط تتألفقد  .82

 معلومات أساسية  

 للشكوى تضمن سردًا موجزًا  ت  قدص ألولئك الذين ليسوا على دراية بالتحري.  لقضية سياق التحقيق وتعتبر بثابة ملخّ املعلومات األساسية لحتدد  
 .أولي تقييم أي ونتائج

 ادعاءات

ميثاق األمم املتحدة

معايير السلوك 
للموظفني

قوانني و أنظمة عمل املوظفني أو 
القوانني و األنظمة املالية

التوجيهات التنظيمية أو توجيهات املوظفني

التوجيهات اإلجرائية للموظفني احملليني و الدوليني 

التعليمات الفنية أو الكتيبات أو النشرات
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ات. من املهم تذكر أن شكوى واحدة قد حتتوي على عدة ادعاءات. يجب أن تتضمن خطة التحقيق فقط تلك االدعاءات التي مت  ءالإلدعن قائمة  مّ ض
 طار املرجعي.لتحقيق فيها وفًقا لإلل التفويض بها

 و سبل التحري   في القضيةاحلقائق 
 التالي:قضية تنطوي على شكوى بشأن سلوك فرد ما، عادة تتضمن حقائق الاملسائل التي يجب إثباتها لتحديد صحة االدعاء. في احلاالت التي 

 .هوية موضوع التحقيق •

 .مكان وتاريخ حدوث السلوك املزعوم •

 ماذا حدث ؛إن لم يحدث ف ما إذا كان السلوك املزعوم قد حدث و •

 السلوك الفعلي انتهاكًا لإلطار التنظيمي للوكالة ؛  عدما إذا كان من احملتمل أن يج  •

 أو أي شخص آخر متورط في السلوك املزعوم.  التحقيق وضوعم مدى تورط •

. سيتألف هذا في الغالب من مقابلة الشهود ومراجعة  القضيةحقائق    حتديدسيساعد حتديد املصادر احملتملة للمعلومات أو سبل التحري في  
 .السبل املتاحة لتأمني تلك األدلة ددو أن يحاألدلة املطلوبة الختبار االدعاءات،  أن يحددالوثائق. يجلزم هذا املكون من خطة التحقيق احملقق 

 قائمة املهام مع اإلطار الزمني املتوقع  
املتوقعة. ستستند   الزمنية  التحري با في ذلك اجلداول  إكمالها على مدار  التي يجب  باملهام احملددة  املقابلة قائمة  هذه يجب أن تتضمن خطة 

 القائمة إلى طرق التحري ويجب أن يتم سردها حسب األولوية. ستتكون املهام بشكل أساسي من مقابالت مع الشهود وجمع ومراجعة الوثائق.  

 شهود ال
قابلة شهادة الشهود أمر بالغ األهمية ألي حتقيق. يجب أن تأخذ خطة التحقيق في االعتبار توقيت املقابالت بناًء على توفر الشاهد وترتيب املتجعد 

 .مطلوبًا يجب تضمني اجلدول الزمني املقترح للمقابالت في قائمة املهامالفوري وما إذا كان املترجم 

 الوثائق 
نها الحًقا. إذا كانت هناك يذات الصلة أمرًا مهًما أيًضا، ويجب أن تتناول اخلطة وسائل احلصول على تلك السجالت ومعاجلتها وتخزوثائق  عد حتديد اليج 

يتم فورا.  املعلومات الواردة فيها بشكل دوري.  تغييريتم    .عندئٍذ النظر في احلصول على أي سجالت  جبحاجة للحصول على دليل إلكتروني، في
  .تفاظ بها على وسائط النسخ االحتياطيةاالح 

 

 مسائل أخرى 

 :ا التاليالتحقيق. تشمل أنواع القضايا التي يجب مراعاته إجراءيجب أن يتضمن هذا القسم أي مسائل قد تؤثر على 

 أو أي شهود في عدم الكشف عن هويتهم ؛  يشتك امل  رغبما إذا  •
 التدخل في الشهود؛ما إذا كان هناك احتمال لتدمير األدلة أو  •
 ؛ مطولةيكونوا متواجدين لفترة  مأي شهود أساسيني قد غادروا الوكالة أو ل وجود •
 .موضوع التحقيقالنظر في القضايا السابقة، أو سجالت املعلومات ضد  •

   املصادر  

امل أنواع  التحقيق. تشمل  املطلوبة إلجراء  للموارد  تقييًما  تكنولوجيا    سائلقدم  إلى مساعدة متخصصة مثل دعم  احلاجة  مراعاتها  التي يجب 
. في احلاالت التي تنطوي على مزاعم االعتداء اجلنسي على األطفال، قد يحتاج احملقق التحقيق القائم على تتبع البيانات او املعلوماتاملعلومات في 

ألطفال. ضع في اعتبارك أيًضا أي  مع اقابالت  تقنيات امل شخص لديه خبرة في إجراء  احلماية أو من املوظفني املدربني طبًيا، أو    قسم  إلى دعم من
 أي مساعدة متخصصة . احلاجة عند توقع يلزم التخطيط املبكر مشكالت لوجستية أو أمنية من احملتمل أن تؤثر على التحقيق. 

3  

 1.و.3

وما هي املعلومات   حقائق القضيةبطريقة منهجية ومهنية. وهي مصممة جلعل احملقق يفكر في    ريإجراء التحتعتبر خطة التحقيق أداة لضمان   .83

وللتأكد من أنه يركز على املوضوع    ريالتحأيًضا ملراقبة    اأو األدلة املطلوبة إلثبات أو دحض املسألة قيد التحقيق. ومع ذلك ميكن للمديرين استخدامه

 يق به.حيح الذي سيتم التحق الص
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 في احلاالت التي تعتبر حساسة بشكل خاص. قد يكون من املفيد تقدمي اخلطة للموافقة عليها قبل أي نشاط حتقيقي  .84

 

 2.و.3

القضية، . إن تعقيد  إلى حد كبير  ريومقدار املوارد اخملصصة للتح  اإلطار املرجعييستغرقه التحقيق في ادعاء ما على  سمقدار الوقت الذي  سيعتمد   .85

اجلداول الزمنية احملددة. في حني    خالل  ريواملسائل اللوجستية، وتوافر الشهود كلها مسائل سيكون لها تأثير على قدرة احملققني على استكمال التح

أن تستنفذ شامالً و  ريكل من الوكالة واملوظف املعني، فمن املهم أيًضا أن يكون التح الحفي مصعد يج أن االنتهاء في الوقت املناسب من التحقيق 

  مكنة للتحري.جميع السبل امل

 3.و.3

 .مبرر ملوارد محدودة، وأن أي حتقيق إضافي سيكون استخداماً غير قد يتضح أن الشكوى تفتقر إلى اجلوهر أو املصداقيةفي مرحلة ما أثناء التحقيق  .86

هناك بعض املؤشرات التي قد تشير إلى أن الشكوى    .بينما يجب على احملقق أن يتحلى بعقل منفتح ويقصر حتليله على مراجعة احلقائق املتاحة  .87

 :عبثية أو كيدية

 بأدلة.  ةكاذبة أو غير مدعم يتاريخ في تقدمي شكاو مشتكيأن يكون لل •

 .ال توجد معلومات تدعم االدعاء  •

 بحسن نية اطبيعة ال يستطيع أي شخص عاقل أن يحمله ءالإلدعكون يأن  •

 موضوع التحقيق ضايقة أو إزعاج أو إحراج مل مصممأنه أن يظهر االدعاء  •

 مواضيع التحقيق أو أطراف ثالثة بالنيابة عنهم.قبل أن يظهر اإلدعاء على أنه فعل انتقامي من  •

 
القضية على هذا األساس. عالوة على ذلك، إذا كان هناك   إقفال، فيمكن  عبثية أو كيديةعتقد أن هناك أسباباً قوية تشير إلى أن الشكوى  إذا كان يج  .88

سوء السلوك  ويجب إحالته على أنه ادعاء منفصل ل  سوء السلوك الوظيفي  مستوى  دليل يشير إلى أن الشكوى كانت كيدية فقد يرقى هذا إلى

 والنظر فيه للتحقيق. إن االدعاءات الكيدية تقوض الثقة بشكل أساسي في عملية إقامة العدل وال ينبغي االستخفاف بها. الوظيفي
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4.   

4 

ءات التأديبية لألونروا هو معيار إثبات أدنى من املستوى املطلوب في املسائل اجلنائية. ومع ذلك ال يزال يتعني على آإن معيار اإلثبات املطلوب في اإلجر .89

القضايا التأديبية ليست جنائية. احلرية ليست  الستئناف أن "األمم املتحدة ل. صرحت محكمة  سوء السلوك الوظيفيالوكالة إثبات تورط املوظف في  
 : و هما يجب مالحظة معيارين لإلثبات ." لذلك ينظمها القانون الداخلي للمنظمة على احملك

احتمال كبير وجوهري وقد ذكرت محكمة األمم املتحدة لالستئناف أن هذا يعني "موضوع التحقيق.  فصل  أو    طردأدلة واضحة ومقنعة لفرض ال •
 ".أن تكون االدعاءات الواقعية صحيحة 

 15عقوبة محتملة.  فصلهأو التحقيق موضوع  طرد رجحان األدلة حيث ال يعتبر •

األونروا تقدمي تقرير حتقيق على أساس استيفاء معيار اإلثبات األخير. يجب على صانع القرار بعد ذلك أن يقرر العقوبة التي سيفرضها   ييجوز حملقق .90

 محتماًل. طردقد حتقق إذا كان ال ‘الواضح واملقنع‘إذا كان املعيار األعلى ويأخذ في االعتبار ما 

4 

الذي يسرق املال من درج مكتب   موضوع التحقيق  الشاهد الذي يقول إنه رأى    ،لذي ال يتطلب أي استنتاج. على سبيل املثالالدليل املباشر هو الدليل ا .91

 يعطي دلياًل مباشرًا. 

 الدليل الظرفي هو دليل ميكن من خالله استنتاج احلقائق. فمثال: .92

خبير بصمات األصابع الذي يقول إن فحصهم يثبت أن بصمات األصابع كانت على درج املكتب يعطي أدلة ظرفية ميكن من خاللها استنتاج   •

 .التحقيق موضوع  جرم

 من درج املكتب.  الاملوم سرقة يمبلغ كبير من املال في نفس مع خارج املكتب موضوع التحقيق  شاهد  رأى •

4 

 لرئيسية لألدلة هي:املصادر ا .93

 اهد الش  أقوال شهادة •

 البينات املستندية  •

 ةاإللكتروني البينات •

 البينات املادية •

 البينات القضائية •

. ومع ذلك ، قد كتابيلشاهد و الدليل الاشهادة هي  في معظم التحقيقات التي ُتريها األونرواتم ُتميعها يستكون املصادر الرئيسية لألدلة التي  .94

 البينات املستندية. أو    اسوباحلأو االستعانة بخدمات املتخصصني املؤهلني لتقدمي أدلة اخلبراء حول بيانات    وقعميكون من الضروري أيًضا إجراء فحص  

 الصلة بالموضوع   1.ج.4
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 ة. املشورة بشأن كيفية حتديد و احلصول على أفضل األدل يشرح هذا الفصل معيار اإلثبات في اإلجراءات التأديبية لألمم املتحدة ويوفر 
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ية  نتيجة ملسألة قيد املراجعة أكثر احتمال  تي هيو ال   تعد الصلة باملوضوع عنصراً أساسياً من عناصر األدلة. يجب أن يجعل الدليل وجود أي حقيقة .95

غالبًا ما  .  القضية  حقائق  بني  والدليل. يجب أن يكون هناك بعض االرتباط املنطقي بني املعلومات  وجود    عدممن  كون عليه  ت أو أقل احتمالية مما س 

في املراحل املبكرة من التحقيق لذا فإن القاعدة العامة هي أنه من األفضل جمع يكون من الصعب معرفة األدلة التي من احملتمل أن تكون ذات صلة 

 الكثير من األدلة بدالً من القليل جدًا.

  2.ج.4

هناك مبادئ أساسية تطبق. من املفيد فهم  ف املتحدة    التابعة لألمالعدل الداخلي    منظومةفي    شكل واضحب بينما ال توجد قواعد إثبات محددة    .96

 هذه املبادئ حتى يكون الدليل الذي يتم احلصول عليه هو أفضل ما هو متاح.

اكم أن بعض األدلة ذات الصلة قد تكون غير مقبولة. احمل. قد تقرر  املعلومات للتحقيقهذه  في مدى أهمية    فكر  ،بجرد حتديد املعلومات ذات الصلة .97

باأل تتعلقان  اإلثبات  قواعد  قاعدتان مهمتان من  السمهناك  األ  عيةادلة  النظر في  احملقق من  ما مينع  يوجد  ال  أنه  الرغم من  الرأي. على  دلة  وأدلة 

 .16ما لم تكن هناك ظروف معينةمن األدلة  إعطاء وزن ضئيل جدًا لهذه األنواعًما وأدلة الرأي، إال أنه من املقبول عمو السمعية

 3.ج.4

لشاهد من قبل اآلخرين وليس على ما سمعوه بأنفسهم. على سبيل املثال، الشاهد الذي يقول "كنت  لبلغ  أج هي أدلة تستند إلى ما    السمعية  األدلة .98

. هذه معلومات مفيدة للمحقق وتبلغهم بالذهاب إلى املصدر وإجراء  سمعيةأخذ املال من الدرج" يعطي أدلة  تأحتدث إلى مارك وقال إنه رأى جني  

أقل أهمية في هذه احلالة  (  السمعيدليل  الاملعلومات بشكل مباشر. تكون املعلومات التي قدمها الشاهد )مقابلة مع مارك للتحقق واحلصول على  

بذل قصارى جهدهم للحصول على أدلة مباشرة. إذا لم يكن في جميع احلاالت من املعلومات التي قدمها مارك )الدليل املباشر(. يجب على احملققني 

 واإلشارة إليها في التقرير النهائي.  ‘مذكرة امللف‘ت في ذلك ممكنًا، فيجب توثيق احملاوال

. يفترض هذا أن الناس ال مييلون  موضوع التحقيقالذي أدلى به  إلعتراف. استثناء واحد مهم هو اعيةمألدلة الس االستثناءات من قاعدة ا بعضهناك  .99

اعتراف من احملتمل أن يكون صحيًحا. على سبيل املثال إذا قال مارك "أخبرتني جني  إلى تقدمي اعترافات ضارة ضد مصلحتهم الذاتية، وبالتالي فإن أي  

 لهذا بعض الوزن. أنها أخذت املال من الدرج" ، فقد يكون

باألشخاص اخلاصة    األدلة السمعيةاجلنسي قد أبرز احلاجة إلى النظر في    سوء السلوك الوظيفياألمم املتحدة في اآلونة األخيرة على قضايا    تركيزإن   .100

هذا إلثبات مصداقية إضافية    الدليل السمعياألوائل أو املباشرين الذين مت التحدث إليهم بشأن حادث بعد وقوعه بفترة وجيزة. سيتم استخدام  

مفيدة    السمعيةدلة  األ وقد توفر خيوط حتقيق إضافية فيما يتعلق بالظروف احمليطة بوقت حدوث احلادث. قد تكون    لناجيالألدلة املباشرة من قبل  

 آخر.  داعم أيًضا إذا كان هناك دليل

 4.ج.4

مساعدة من أشخاص ذوي خبرة في مجال ذي صلة بالتحقيق.  قد يتعني على احملقق استشارة الطاقم  احلصول على  بعض التحقيقات    ستتطلب  .101

قد تتطلب اخملالفات املالية مساعدة مدقق أو أخصائي تكنولوجيا املعلومات وقد يتطلب حتليل  في حاالت العقاب البدني واالعتداء اجلنسي و  الطبي  

بدي هؤالء اخلبراء رأيًا في القضايا ذات الصلة بجال خبرتهم. على سبيل املثال قد يعطي الطبيب رأيه  املستندات مساعدة فاحص املستندات. قد ي

 في سبب اإلصابة.

  5.ج.4

عن معلومات طبية    صاحاإلف  مت إرفاق منوذج    .اخلاصة بهمللحصول على السجالت الطبية    منوذج اإلفصاح عن معلومات طبيةيجب أن ميأل األفراد   .102
 .2بهذه اإلرشادات في امللحق 

صف له بعض األدوية. في بعض من غير املألوف احلصول على السجالت الطبية التي تشير فقط إلى أن الشخص طلب املساعدة الطبية وأنه وج   ليس  .103

يكون الطبيب قادرًا على تقدمي معلومات مهمة    . قدناجيإفادة من الطبيب اخملتص الذي عالج المحضر  احلاالت قد يكون من املفيد احلصول على  

قد يقدم الطبيب أيًضا م فيه للعالج وما قاله الشخص عن سبب طلب الرعاية الطبية.  في الوقت الذي قدِ   املزعوم  ناجيالحول قضايا مثل سلوك  

 اعتمادًا على مجال خبرته.الشخص عن كيفية حدوثها  إفادةرأيًا حول ما إذا كانت اإلصابات متوافقة مع 
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أو   .104 لتقييم  الطبية مصدرا هاما  األدلة  تكون  أن  ال  ناجيال  إفادة  دعمميكن  إجبار  أنه ال ميكن  الرغم من  أو  ناجي  لألحداث. على  الشاهد  وع  ض موأو 

مع   إفادتهممن عدم تقدمي أدلة رئيسية لدعم    سلبيااالستدالل    أن يتميجب توضيح أنه ميكن    وعلى تقدمي املوافقة على األدلة الطبية  التحقيق  

 . احترام وتوثيق أي أسباب لرفض تقدمي الدليل الطبي

  6.ج.4

وال ميكن استخدامها إال    مواضيع التحقيقأو الشاهد أو    شتكيالعينات إال بإذن صريح من املوال ميكن أخذ    نادراً ما يستخدم حتليل احلمض النووي .105

لية للغرض الذي من أجله مت منح املوافقة. إذا كان يعتقد أن حتليل احلمض النووي قد يساعد في التحقيق، فاستشر دائرة خدمات الرقابة الداخ 

 للحصول على مزيد من املعلومات والتوجيه.

 7.ج.4

با في ذلك حواسيب األونروا ومحركات   صادر ميكن أن تكون األدلة اإللكترونية عنصراً هاماً في التحقيقات وميكن جمعها من مجموعة متنوعة من امل .106

للجمع واملعاجلة والتحليل   . يتطلب جمع هذا النوع من األدلة تقنيات خاصةفي األونروا  واخلوادم وأنظمة الهاتفاسوب  األقراص احملمولة وأقراص احل

ترونية وال ينبغي محاولة القيام بها دون التصريح املناسب. يجب على املوظفني املشاركني في التحقيقات التي يحتمل أن تتطلب جمع األدلة اإللك

بشأن إدارة البيانات   معايير التشغيل الداخلي  -  املعلومات  تكنولوجيا  إدارة  دائرة( و  26مراجعة أحكام توجيه نظم املعلومات )التوجيه التنظيمي رقم  

 في التحقيقات.

األدلة اإللكترونية مع احملقق بحرية إذا طلب منهم ذلك. إذا كان احملقق يعتقد أن اجلمع   موضوع التحقيق  الشهود و  شاركيفي كثير من احلاالت    .107

ظ على األدلة فيجب عليه استشارة دائرة خدمات الرقابة الداخلية للحصول على مزيد  السري أو املعاجلة اخلاصة لألدلة اإللكترونية ضروري للحفا

 الالزمة.  تصاريحمن املعلومات والتوجيه فيما يتعلق بال

  8.ج.4

حتليل  في تابعةاملآخر. بعض العناصر التي يجب مراعاتها قبل صنف أو  وثيقةعلى بصمات ال قد يكون من املفيد حتليل  في احلاالت اخلطيرة و النادرة .108

 :تشمل التالي بصمات األصابع

 في حال انكار املوظف ملس املستند او البند املعني  •

 منذ ذلك احلني ومت احلصول عليه وتأمينه بشكل صحيح املعني املستند او البند كثيرون  آخرين مس ناك فرصة ضئيلة لل •
 يحتوي على مساحة سطح مناسبة.الذي  الصنفميكن احلصول على بصمات األصابع من    •

عتقد ال ميكن استخدامها إال للغرض الذي منحت املوافقة عليه. إذا كان يج  و موضوع حتقيقمن شاهد أو بإذن صريح ال ميكن أخذ بصمات األصابع إال   .109

 .استشر دائرة خدمات الرقابة الداخلية للمزيد من املعلومات والتوجيهات أن جمع أدلة البصمات ضروري للتحقيق 

4 

 1.د.4

التنظيمي  يحدد .110 الداخلية  دائرةميثاق    14  رقم  التوجيه  الرقابة  التوجيه  مينح.  خدمات  والسجالت   هذا  الوظائف  جميع  إلى  املقيد  غير  الوصول 

واملوظفني واالستشاريني واملتعاقدين واملتدربني ومتطوعي األمم املتحدة التعاون مع    املسؤولنيواملمتلكات واملباني واملوظفني. كما يتطلب من جميع ا

 . تفويضهمدائرة خدمات الرقابة الداخلية وفًقا ل  التحقيقات وإتاحة الوصول إلى جميع السجالت والوثائق واملعلومات التي تطلبها

حتضير محضر    وهذا يشمل تقدمي املستندات و  17من املبادئ العامة للتحقيقات اإلدارية أن يتعاون املوظفون مع التحقيقات املأذون بها حسب األصول.  .111

 كذبوا أو أتلفوا األدلة أو عرقلوا التحقيق بأنفسهم إلجراءات تأديبية.   إذا طلب ذلك. قد يخضع األفراد الذين يرفضون التعاون أو يتبني الحًقا أنهمإفادة  

 . امتياز قانونياملتعلقة باألخالقيات أو بعض املستندات سجالت مكتب و ية طب السجالت الاالستثناءات الوحيدة لواجب التعاون هذا تتعلق ب .112

 
 أو التدقيق عمليات مع والتعاون الوظيفي السلوك سوء  عن لإلبالغ االنتقام من واحلماية والشكاوي اإلدعآءآت إجراءات  5/2007 رقم االجرائي التوجيه" األونروا، 17

 .2. ص ،" التحقيقات
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  2.د.4

. يجب إجراء هذا البحث دائًما ريالبحث في مكتب أو مكان عمل تابع لألونروا لتحديد املواد ذات الصلة بالتحقد يكون من الضروري في بعض احلاالت  .113

ن بحضور شخص ثالث مستقل. إذا كان البحث في مكتب املوظف ضروريًا ، فيجب إجراء هذا البحث بحضور ذلك املوظف إذا كان ذلك ممكنًا. إذا كا

، أو من احملتمل أن يؤدي إلى إتالف األدلة. قم بالبحث فقط للحصول يقوض التحري  البحث ، إال إذا كان القيام بذلكاملوظف في إجازة ، فيجب تأخير  

  على املواد التي هي ملك لألونروا مثل ملفات الوكالة أو غيرها من الوثائق. ال يجوز البحث في متعلقات الشخص الشخصية مثل حقيبة يد أو 

 . للملف بظروف البحث ذكرةموافقة املالك. قم بتوثيق من كان حاضراً وامأل محقيبة صغيرة دون 

. قد يحصل احملققون على السجالت العامة مثل سندات  األونرواقد يحتاج احملققون إلى احلصول على مواد موجودة خارج منشآت وفي بعض احلاالت   .114

 . الشخصية مثل البيانات املصرفية هظف املعني للحصول على سجالت ملكية األراضي ولكنهم سيطلبون دائًما إذنًا كتابًيا من املو

 3.د.4

و موارد تكنولوجيا املعلومات و    رافقامل  وقد تكون هناك أوقات يرفض فيها املوظفون التعاون مع طلبات إجراء مقابالت أو إتاحة الوصول إلى الوثائق    .115

. ومع ذلك فمن املنطقي التأكد سوء السلوك الوظيفي مستوىإلى مأذون به  قد يرقى عدم التعاون مع حتقيق ألونروا.ا موظفي معلومات و الهواتف

املشكلة مع املشرف املباشر للموظف. كما يجب اإلشارة طرح  يجب  ف  أوالً من أن املوظف مدرك اللتزامه بالتعاون. في حالة استمرار رفض الوصول

الطرف  إلى أي رفض للتعاون   التحقيق إلى استدالل سلبي على مصداقية  التعاون مع أي جزء من  يؤدي رفض  التحقيق. قد  وتسجيله في تقرير 

 الرافض.

 4.د.4

األولويات   .116 توازن بني  اتخاذها. يجب على احملقق إيجاد  التي يتعني  القرارات  األدلة من أصعب  ، ومتطلبات السرية  املتضاربةيعتبر وقت احلصول على 

 وحسن التقدير ، وواجبه في تأمني األدلة ملنع إتالفها أو تغييرها أو إخفائها.

 عند اتخاذ قرار بشأن املواعيد املرتبطة بتأمني األدلة ، يجب مراعاة العوامل التالية:  .117

 هل الدليل عرضة للتلف أو التغيير أو اإلخفاء؟  •

أو السجالت الرئيسية أو    وثائقفهل ميكنهم إنشاء ال،  إذا كان األمر كذلك  عليةالفأو سيطرته أو حيازته    موضوع التحقيق  سلطةهل الدليل حتت   •

 حذفها أو تعديلها؟ 

 ؟ موضوع التحقيق من قبل هل نفس السجالت املتوفرة في مكان آخر ال ميكن الوصول إليها  •

 إلى وجود التحقيق والغرض منه؟ موضوع التحقيقهل سيؤدي تأمني األدلة قبل األوان إلى تنبيه  •

قد يكون من الت  نقل األدلة إلى بيئة آمنة. في عدد قليل من احلافي معظم احلاالت  ينبغي النظر في خيارات تأمني األدلة. سيتضمن ذلك ببساطة   .118

في إجازة إدارية ملنع وصوله إلى األدلة أو السيطرة عليها. يعد هذا اعتبارًا مهًما إذا مت تلقي    قيقموضوع التحالضروري النظر في التوصية بوضع  

 قد أتلف األدلة أو يحاول التدخل في الشهود.  موضوع التحقيقمعلومات تفيد بأن 

للموظفني   أنظمة عمل من    10.4  نونالقاللموظفني احملليني أو    أنظمة عملمن    110.2  نونالقاإذا كان يعتقد أن اإلجازة اإلدارية لها ما يبررها، فراجع   .119

 من هذا الدليل ملزيد من املعلومات. 5انتظار التحقيق في الفصل خالل الدوليني. راجع القسم املعنون اإلجازة اإلدارية 

 5.د.4
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األصلية بدالً من قبول النسخ املصورة. إذا طلب احملقق نسًخا مصورة، فقد يتم    وثائقتقضي أفضل املمارسات بأنه ينبغي للمحقق دائماً أن يأخذ ال .120

  عن طريق اخلطأ أو عن قصد من قبل أولئك الذين يعدون النسخ. ميكن للمحقق أيًضا عرض  يةاألصل الوثائق  استبعاد املعلومات اإلضافية الواردة في

وأخذ نسخ بنفسه. أخذ الوثائق األصلية أيضا ينفي أي اقتراح بأن النسخ قد مت تعديلها من قبل احملققني، ويوفر أفضل مادة ممكنة،   يةاألصل  الوثيقة  

 وثيقة.إذا كانت هناك حاجة لتقدمي املواد لفحص ال

النظر في تقدمي نسخة كاملة في هذه احلاالت . يجب على احملقق في بعض الظروف األونرواعلى عمليات  عكسيقد يكون حليازة الوثائق األصلية أثر  .121

 . األصل مع النسخة طبقاألصلية في مكانها والعمل  وثائقحتفظ بها. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، ففكر في ترك اليإلى الشخص الذي  وثائقمن ال

 . يجب أن تبقى املستندات األصلية آمنة.رينسخها واستخدام النسخ أثناء التح عليهبجرد أن يحصل احملقق على الوثائق األصلية ينبغي  .122

، من قبل املدير أو أي شخص    األونرواعند االقتضاء، حتقق من صحة الوثائق مع كاتب الوثيقة أو إذا مت االحتفاظ بامللفات كجزء طبيعي من عمليات   .123

 آخر ميكنه التحدث عن مصدرها وأصالتها.

 6.د.4

ض نزاهة التحقيق. يتم ذلك  االدعاءات التي ميكن أن تقوّ  -االخر ك الوظيفيسوء السلويجب التعامل مع األدلة بعناية لتجنب االدعاءات بالتالعب أو  .124

التوثيق الزمني الذي يظهر استالم األدلة واالحتفاظ بها ومراقبتها    يه  حتفاظ بالدليلسلسلة اإل  حتفاظ بالدليلعن طريق احلفاظ على "سلسلة اإل

 ونقلها وحتليلها والتخلص منها. 

 والتخلص منه. التعامل معه هبسجل / مذكرة باستالم عليه احلفاظفيها احملقق الدليل الذي يحتاجه يحصل في اللحظة التي  .125

لصاحب السجل( وإعطاء نسخة إلى الشخص الذي يجطلب منه نقل املواد إلى   ديثح إيصال أو سجل مناسب آخر )أي بريد إلكتروني    ُتهيزيجب   .126

 حوزة احملقق. 

 تشمل املعلومات الواردة في اإليصال ما يلي:  .127

 احملقق على املادة ؛ حصولتاريخ ووقت  •

 تفاصيل الشخص الذي تلقى منه احملقق املادة ؛ •

 تفاصيل حيازة احملقق للمواد ؛  •

 ما مت استالمه.  •
 

. حتفاظ بالدليلسلسلة اإل لاملوقع الذي مت تأمني املادة فيه في سجل مناسب باإلضافة إلى  وينبغي بعد ذلك تسجيل الظروف احمليطة باستالم املواد   .128

ومنوذج املسؤوليات  اإلستالم  بنيالتخزين فيجب أيًضا توثيق الظروف احمليطة بإزالتها بنفس الطريقة. يجب أن يوفر اجلمع  مكان  إذا متت إزالة املادة من  

 .3  امللحق  في  حتفاظ بالدليلسلسلة اإل  لنموذج عرض  سجل تضمني  مت . حتفاظ بالدليلسلسلة اإلل  سجالً دقيًقا

  7.د.4

إذا رتب وقتًا يتزامن مع الوقت من اليوم الذي وقع فيه احلدث األصلي ، يحتاج احملقق أن يكون واضحا بشأن ما يحاول حتقيقه. وقعاملعند إجراء تفتيش  .129

احلدث  في مكان  إجراؤها  مت  التي  املالحظات  تسجيل  يجب  املنطقة.  بتصوير  قم  أمكن  وإذا  املشهد  ورسم  بتدوين مالحظات مفصلة  قم  أمكن. 

 للملف" إلدراجها في السجل الدائم للتحقيق.  ذكرةمات أو صور فوتوغرافية في "مباإلضافة إلى أي رسو

  8.د.4

 في ملف التحقيق والتقرير.  تضمينهاولملف لألدلة في مذكرة ل انيجب تسجيل أي فقد .130
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5.  

5 

 . الذي سيتم التحقيق به في إطار التحقيق هو احلصول على جميع األدلة ذات الصلة بجوهر املوضوع مقابلة الهدف الرئيسي ألي   .131

 ئية. آتدابير لضمان حصول املوظف على العدالة اإلجر موضوع التحقيقتتطلب مقابلة   .132

 ألسئلة. بل امنحه فرصة كافية للرد على ا أبدا ال تخدع الشخص الذي تتم مقابلته .133

شيئًا ما بحواسهم. يجب مقابلة جميع الشهود الذين لهم صلة بالتحقيق. عند    الحظواالشهود مصدر قيم للمعلومات ألنهم ربا يكونون قد   .134

أساسية  حتديد أولئك الذين شهدوا بشكل مباشر أو أنشأوا أدلة  ميكن اإلستفادة من قاعدة    ،الذي سيتم التحقيق به  حتديد مدى الصلة باملوضوع

 .ريتتعلق باملوضوع قيد التح

كما هو احلال مع كل عنصر آخر من عناصر   صياغة األسئلة بطريقة قد تشير إلى التحيز بشأن القضية قيد املناقشة  إمتنع عن  و  امحايد  إبق  .135

 .التحقيق

في بداية املقابلة  أو انتهاك السرية.    ض التحريتقويأسئلة حول التحقيق فكن صريًحا وشفاًفا قدر اإلمكان دون    شخص الذي تتم مقابلتهإذا طرح ال .136

 .بوضوح سبب حضورهعن اشرح عملية التحقيق وأبلغ الشخص الذي تتم مقابلته 

لقيام  ا.  أبدا  ءات التأديبيةآبأية تصريحات قد ُتعل الشخص الذي تتم مقابلته يعتقد أنه سيحصل على أي امتياز أو تنازل أو حصانة من اإلجر   تدلال .137

تهديدات باملثل أال يلجأ احملقق أبدًا إلى الو يجب  دوافع الشخص للتعاون وكذلك نزاهة احملقق.    يدعو إلى التشكيك في صحة األدلة املقدمة و  بذلك

 للحصول على تعاون شخص ما.

5  

ودرجة ارتباطهم بوضوع    إفادتهم. سيعتمد الترتيب الذي يتم من خالله مقابلة الشهود الباقني على أهمية  املشتكيوعادة تكون املقابلة األولى مع   .138

 وتوافرهم.التحقيق 

139.  (   الشاهد دليل    تعرضاحلفاظ على سرية محتوى املقابلة. ميكن أن  ب   إخبارهمينبغي    معا( و  و ليسينبغي إجراء مقابالت مع الشهود على انفراد 

إذا علم ذلك الشخص با قاله أو فعله الشهود اآلخرون. ميكن أن يتسبب عن غير قصد في قيام بعض الشهود بتغيير روايتهم لألحداث أو   للهالك

 حول ما حدث.  ملحوظاتهم عديلت

الذي وضوع  املذات صلة بالتي هي    بشكل مباشر ويالحظها  ينبغي أن يؤدي االستجواب املصمم بعناية إلى إبقاء الشاهد مركزاً على األمور التي   .140

 . سمعيةاملباشرة أو الخبرتهم . من املفيد التحقق مما إذا كانت تذكرهم لألحداث مستمدة من التحري عنهسيتم 

 . حتى ال يضطر الشخص إلى شرح غيابه لزمالئهاملقابلة بشكل رصني  مكان وتوقيت  اختياريجب أ ،عند الترتيب للمقابالت .141

 1.ب.5

يجب    مقابلته، ولكن القاعدة العامة هي أن  ريفي وقت مبكر من التح  التحقيق  مقنع إلجراء مقابلة مع موضوعفي بعض األحيان يكون هناك سبب   .142

التحقيق  موضوع  مع  جميع األمور ذات الصلة    مناقشةأن تتم في نهاية التحقيق. يتيح ذلك إكمال اجلوانب الرئيسية للتحقيق وتقييم األدلة ويضمن  

 .فرصة الرد في مقابلة واحدة مما يتيح لهم

 

 

الشهود هي أهم عنصر في أي حتقيق. ميكن أن تؤثر طريقة إجراء املقابلة على نوعية و كمية املعلومات املتحصل عليها.   شهادة 
 يوفر هذا الفصل املشورة بشأن كيفية الترتيب واإلجراء و التسجيل مع الشهود ومواضيع التحقيق.  
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24 2.ب.5

إما عن طريق املذكرة  حيثما أمكن  كتابًيا    شعار. يجب أن يكون اإلاملترقبةاملقابلة  من  ساعة على األقل    24قبل    موضوع التحقيقمن الضروري إشعار   .143

و  شفهًيا،  التحقيق  موضوع    شعارالكتابي ممكنًا فيجب إ   شعارالتحقيق. إذا لم يكن اإلوأي رد في ملف  شعار  أو البريد اإللكتروني. يجب تضمني اإل

 .تلك احملادثة في مذكرة للملف وإدراجها في ملف التحقيق توثيق

 :ينبغي أن يتضمن اإلشعار املعلومات التالية .144

 موضوع التحقيق  قبل محتمل منوظيفي سوء سلوك  ارتكاب أن حتقيًقا داخلًيا قد حدد •

 .اتلإلدعآءطبيعة العامة ال •

  احملددة لإلطار التنظيمي( نصوصاإلدارية )يجب حتديد ال نشوراتأو امل نظمة موظفي األونروا أو األ واننيأن االدعاءات قد تشكل انتهاكات لق  •

 و  سوء سلوك وظيفي املوظف الذي سيحقق معه ارتكابحول لم يتم التوصل بعد إلى نتائج أنه أن املقابلة هي جزء من التحقيق اجلاري و  •

 .إذا مت إثبات االدعاءات فقد تتخذ الوكالة إجراءات إدارية أو تأديبية مناسبة •

 أدناه( 5.د.6 إلى القسم نظر)ا حضور مراقب من طرف ثالثطلب   التحقيق جوز ملوضوعي •

 18فرصة للتحضير للمقابلة والرد بشكل كامل على االدعاءات. التحقيق إن تقدمي هذه املعلومات بالطريقة املوصوفة يعطي موضوع   .145

5 

هو عنصر أساسي إلجراء مقابلة جيدة. يجب أن يكون لدى احملقق فهم واضح للمعلومات التي يحاولون احلصول عليها من الشخص  ذر  احلالتحضير   .146

على املعلومات التي يحتمل أن تكون لدى الشاهد وما إذا كان من احملتمل أن يكون الشخص معاديًا أو   االشارةالذي تتم مقابلته با في ذلك بعض  

جواب. توقع أفضل السبل للتعامل مع هذه الصعوبات باإلضافة إلى وجود استراتيجيات إلبقاء املقابلة في املسار الصحيح وذات صلة مقاوًما لالست

 . الذي سيتم التحقيق به باملوضوع

  1.ج.5

رى املقابالت دائماً بطريقة ودية ومهنية. من املفيد تطوير  .147  مع الشخص الذي تتم مقابلته، بحيث يكون أكثر راحة أثناء املقابلة.  صلةيجب أن ُتج

على التعاون بالنحو السليم أو غير صادق    امتردد  عندما يكونيمكن تشجيع الشخص الذي تتم مقابلته  ة األمور بشكل مناسب ف لاذا متت معام .148

بسؤولياته في مساعدة احملقق والتعاون معه شخص الذي تتم مقابلته  ل وإنتاج قدر أكبر من املعلومات الدقيقة واملفيدة. ضع في اعتبارك تذكير ا

 عند مواجهة صعوبات.

 اطرح املزيد من األسئلة لتوضيح املسألة. -ُتنب وضع االفتراضات  .149

 . طرحهااألساسية التي سيتم  باحملاورإعداد قائمة  .150

ويجب    إرشاد. قائمة األسئلة ليست سوى  جعة محتوى القضيةبعد مرا  شخص الذي تتم مقابلتهقم بصياغة قائمة باألسئلة لطرحها على ال .151

 السماح للمقابلة بالتدفق بشكل طبيعي.

 ميكن أن تكون األسئلة املعدة أداة مفيدة لضمان إعادة املقابلة إلى مسارها الصحيح وتغطية جميع القضايا ذات الصلة.  .152

 2.ج.5
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املفتوحة ال تقود الشخص  ذات النهاية  األسئلة    .عند وضع األسئلة  حقائق القضيةتذكر أن الهدف هو جمع املعلومات التي من شأنها إثبات أو دحض   .153

 الذي تتم مقابلته في أي اُتاه معني وتوفر له الفرصة لإلجابة في شكل سردي. 

ولكن قد    طريقة"نعم" أو "ال" ، وال يشجع على االستخدام املستمر واملتواصل ملثل هذه الاألسئلة املغلقة هي تلك التي تشجع على اإلجابة بـ   .154

 اوغ أو الذي يقدم إجابة غامضة. يظن بأنه يريكون ضروريًا إذا كانت هناك صعوبات في احلصول على إجابة واضحة من شخص 

 حدث بعد ذلك؟ ، و ماذامتى رأيت السيد س، وأينُتنب طرح أسئلة متعددة كسؤال واحد )أسئلة مركبة( ، على سبيل املثال:  .155

5  

عن   شخص الذي تتم مقابلته االتصال بال بشكل عام. يجب على احملقق عند ترتيب املقابلة التحقيق في اعتبارك خصوصية الشاهد أو موضوع ضع .156

من قبل آخرين مثل موظفي الدعم  الوصول إليه  طريق البريد اإللكتروني ما لم يكن هناك سبب لالعتقاد بأن حساب البريد اإللكتروني للشخص يتم  

ثال اتصل حصول على التعاون على سبيل امل للأو خاصة قد تؤثر على القدرة    مسائل متعلقة بالنوع االجتماعياإلداري. فكر في أي مسائل ثقافية أو  

 بدالً من االتصال بالطفل مباشرة.طفل الشاهد ال مع  ولي األمربالوالدين أو 

 يجب إجراء مقابالت مواضيع التحقيق من قبل محققني اثنني. .157

وجهاً لوجه. تسمح املقابالت وجهاً لوجه بتقييم سلوك الشخص من   و مواضيع التحقيق  ينبغي إجراء املقابالت الشخصية مع الشهود الرئيسيني .158

املقاب األخرى  اخليارات  بديلة. تشمل  بوسائل  إجراء مقابلة  الظروف  قد متلي  واالستجابة اجلسدية ألسئلة معينة. ومع ذلك  الت خالل لغة اجلسد 

 للحصول على معلومات.  اخلطيةالهاتفية ومؤمترات الفيديو والطلبات 

 للشهود غير الرئيسيني.  الئمةون خيارات االتصاالت األخرى مناسبة ومقد تك  .159

للحصول على معلومات في بعض األحيان طريقة مناسبة الستنباط املعلومات خاصة إذا كان احملقق يطلب معلومات   اخلطيةقد تكون الطلبات   .160

هذه الطريقة. ذكر الشاهد  ل   لجؤون طر التواطؤ بني الشهود الذين يءات. قد يكون هناك خطر فقدان السرية وزيادة مخا آ تتعلق بالسياسات أو اإلجر

 .بالتزاماته للحفاظ على سرية األمر

 1.د.5

ة و هذا وفي مكان يوفر اخلصوصي  قاطعاتسيختلف مكان املقابلة باختالف الشخص الذي ُتري معه املقابلة.  يجب أن يكون املوقع خالًيا من امل .161

 .الوضع املثالي

 2.د.5

. في هذه احلاالت يجنصح بإظهار نسخة  خالل بعض املقابالت  قد يكون من الضروري مطالبة الشخص الذي أجريت معه املقابلة بالتعليق على الوثيقة .162

ال واطلب منه  وثيقةمن  ثم  للشخص  األولى    قراءة  األحرف  )اآلن    على كتابة  الوثيقة  يتم وصف  أن  املقابلة  معرضكل صفحة. يجب  ( في سجل 

التحقيق  عند الضرورة  اطلب من الشاهد أو موضوع    و  فيما بعد حول الوثيقة التي متت مناقشتها  منازعة عليهابتفاصيل كافية حتى ال يكون هناك  

 التوقيع على نسخة من كل صفحة من الوثيقة املقدمة لهم. 

 3.د.5

عندما ال يكون لدى الشاهد أو موضوع التحقيق فهم جيد للغة التي  ؤهل بشكل مناسب للمساعدة في املقابلةم فورييجب االستعانة بترجم    .163

 . يتحدثها احملققون

قد يفقد املوضوعية أو يقدم    الفوري  ألن املترجمفوري  األسرة أو األصدقاء أو الزمالء املقربني للشخص الذي تتم مقابلته كمترجم  ب  إلستعانةُتنب ا .164

 ردوداً سريعة أو يفسر األسئلة واألجوبة بشكل غير دقيق. 

 ضافة تفسيرات أو توضيحات.بالضبط ما يقال وأنه ال يجب عليه إ ترجممن املهم أيضا إبالغ املترجم الشفوي بضرورة أن ي .165

 األسئلة واألجوبة. ترجم. اطلب من املترجم أن يعند االستعانة بترجم مباشرة شخص الذي تتم مقابلتهتأكد من التحدث إلى ال .166
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على   .167 التوقيع  منهم  يطلب  أن  يجب  والتحقيق.  املقابلة  تفاصيل  سرية  على  باحلفاظ  بالتزامه  الفوري  املترجم  تذكير  السريةينبغي  قبل   إعالن 

 . هذا باإلضافة إلى تصريح املترجم أثناء املقابلة. مشاركتهم في التحقيق

 4.د.5

ال مينع    قد يكون من الضروري توفير مواد باللغة اإلجنليزية حتى ميكن مراجعتها من قبل صانعي القرار وغيرهم من أصحاب املصلحة في الوكالة. هذا .168

املعد  املقابلة    جنليزية لسجلاإل   إلى اللغة  إفادة أو إجراء مقابلة باللغة العربية  ولكن في بعض احلاالت يطلب من احملقق تقدمي ترجمةمحضر  من أخذ  

 باللغة العربية.

 5.د.5

طبية تتطلب   مشكلةإتاحة الفرصة ملن أجريت معهم املقابالت ألخذ قسط من الراحة. ضع في اعتبارك أن بعض األشخاص قد يعانون من  إضمن .169

 منهم أخذ فترات راحة متكررة.

في  بهالذي يتم التحقيق  وضوعامل . ينصح بعدم مناقشة ت بدأها من جديدقم بتدوين سبب طلب االستراحة والوقت الذي مت به تعليق املقابلة ووق .170

عند باملقابلة  صلة    وأثناء االستراحة. اطلب من الشخص الذي متت مقابلته تأكيد عدم مناقشة أي شيء ذشخص الذي يحقق معه  مع ال  املقابلة

 صلة بالتحقيق.  اأثناء االستراحة وكان ذ، أو بدالً من ذلك راجع أي شيء متت مناقشته املقابلة كمالاست

  6.د.5

أو شخص ثالث مستقل. هذا لتوفير الدعم للطفل   ولي األمرعاًما حضور أحد الوالدين أو  18أي شخص دون سن   و هوتتطلب املقابالت مع الطفل  .171

 تعرض لسوء املعاملة أثناء عملية املقابلة.  أنه ونفي أي مزاعم بأن الطفل قد مت استجوابه بشكل غير الئق أو

بإمكانهم    .172 إذا كان  الذين متت مقابلتهم من حني آلخر عما  أو ممثل  إحضارسيسأل األشخاص  أثناء املقابلة مثل محام  ال يحق   احتاد.  شخص آخر 

ومع ذلك فإن وجود شخص ثالث قد يجعل الشخص   .)ما لم يكن طفاًل أو ألسباب طبية(املقابلة  إلى  طرف ثالث  طلب حضور  ي  للشاهد أو املشتكي أن

 يجب موازنة الطلب مع احلاجة إلى السرية. الذي تتم مقابلته يشعر براحة أكبر وبالتالي يجعل املقابلة أسهل. ومع ذلك

بأن يكون برفقة موظف للعمل  وضوع التحقيق  مل  سمحمستشار. و لكن قد يالتحقيق برفقة    مقابالتيحضر  ن حق موضوع التحقيق أن يتم  ليس م .173

تبعاده من  كمراقب ولكن ال يشارك بأي شكل من األشكال في املقابلة، با في ذلك التحدث أو اإلمياء. إذا لم يلتزم املراقب بهذا املطلب، فسيتم اس

أي مالحظات للمحقق. إذا قرر   املقابلة. يجوز للمراقب تدوين مالحظات املقابلة في شكل مكتوب بخط اليد فقط ويجب عليه تقدمي نسخة من

إحضار مراقب إلى املقابلة، فيجب عليه التأكد من توفر املراقب في الوقت احملدد. ال يجوز إعادة جدولة املقابالت بسبب عدم توفر التحقيق  موضوع  

 إن وجود طرف ثالث ملراقبة أي مقابلة سيعتمد على تقدير احملقق.  املراقب.

 . نيمحتملحتقيق سواء كشاهد أو موضوع   ريفي التح شكل من األشكالب ليس مشاركا، فتأكد من أن هذا الشخص  إذا مت اقتراح أي طرف ثالث .174

نيابة عن  ينبغي إخبار الطرف الثالث قبل املقابلة بأن دوره هو مجرد املالحظة وليس املشاركة في املقابلة. يجب أن يتم إرشادهم إلى عدم الدفاع   .175

أال يناقشوا محتويات املقابلة مع أي شخص آخر. يجب أن يجطلب من املوظفني الذين يعملون كطرف ثالث التوقيع على الشخص الذي تتم مقابلته، و

 إعالن السرية.

5   

  إال أنه  النهاية  مثل استخدام األسئلة مفتوحة  ميكن تطبيقها في هذا النوع من املقابالت  بالغنيالعديد من املبادئ املرتبطة بقابالت ال  أنفي حني   .176

 .هناك بعض األساليب اإلضافية التي قد تساعد في احلصول على معلومات موثوقة وكاملة

اصة لألحداث. يجب أن تتم املقابلة  تسمح للطفل بربط روايته اخل بحيث ة وغير موحيةتوجيهيينبغي إجراء مقابلة فعالة مع الطفل بطريقة غير   .177

. قد  في الوضع املثالي  في مكان غير رسمي ومريح وفي مكان يوفر درجة عالية من اخلصوصية. يجب أال يتكون فريق املقابلة من أكثر من شخصني

يجب مراعاتها. ال ينبغي   بالنوع االجتماعي تتعلقال سيما إذا كانت هناك جوانب    في بعض الظروفيكون من الضروري االستعانة بحقق واحد فقط  

 .يجب أن يوافق على املقابلة ويفضل أن يكون ذلك كتابًيا و الذي أو شخص ثالث مستقل ولي أمرهإجراء مقابلة مع الطفل في غياب والد الطفل أو 
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 :ق أنفي بداية املقابلة ينبغي للمحق .178

 .شرح الغرض من املقابلةي •

 إذا كان ال يعرف إجابة السؤال ؛ شخص الذي يعقد املقابلةاملقبول متاًما إخبار الشرح للطفل أنه من ي •

 .إذا كان مخطئًا الشخص الذي يعقد املقابلةشرح للطفل أنه يجب عليه تصحيح ي •

 من املهم أيًضا أن يستخدم احملقق أسئلة قصيرة وجماًل وكلمات بسيطة تتفق مع عمر الطفل وقدراته التنموية. .179

5 

وتقدمي توضيح أو تصحيح ألي أخطاء.    كاملةهو أن يجدعى الشخص الذي أجريت معه املقابلة لقراءة الوثيقة    اخلطي  فادةضر اإلإن املطلب الرئيسي حمل .180

  فادة اإلمحضر  اجلزء السفلي من كل صفحة ويوقع  في  من اسمه كامال  كتب احلروف األولى  ينبغي بعد ذلك دعوة الشخص الذي تتم مقابلته لي

 .احلقيقة ولق إعالن اإلفادةمحضر ضمن يتسويؤرخه. 

 .فادة أن يوقع على الوثيقة النهائيةيجب على احملقق أو )املترجم إذا لزم األمر( الذي أعد اإل .181

 أ .1. و.5

محضر إفادة. قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية تسجيل املقابلة ضع في اعتبارك مدى  من خالل صوتي أو  تسجيل األدلة من الشاهد بصيغة توثيقميكن  .182

 .مالءمة كل طريقة ومزاياها النسبية

 ب.1. و.5

أي شاهد رئيسي أو  ي للمقابلة مع صوت اجراء تسجيلمن املمكن احلصول على محاضر إفادات مكتوبة من الشهود في ظروف مختلفة ولكن يجب  .183

 :شاهد عيان أو شاهد أوحد بدالً من ذلك. ضع في اعتبارك استخدام محضر اإلفادة عندما

 .من أجل الدقة إفادتهن لديه الوقت لتعديل وقد يكو  روايتهالشاهد عن كثب في ينظر من أن مانع ليس هناك  •

 .ال يوجد احتمال للتواطؤ أو أن الشاهد ليس لديه حافز واضح للتواطؤ •

 .ءات أو الوثائق املقدمة لهمآالشاهد هو خبير مطلوب لشرح السياسة أو اإلجر  •

 هناك بالفعل وفرة من الشهود املباشرين لنفس احلقائق.  •

 ت.1. و.5

بأنها توفر سجالً دقيقاً ال جدال فيه عموماً للمحادثة التي جرت أثناء املقابلة. ميكن مراجعة التسجي وتتميز   .184 ل  مقابالت الشهود املسجلة رقمياً 

 .حول األسئلة واألجوبة منازعة لتسوية أي

 :عندما قضايااستخدم املقابالت الصوتية املسجلة لل .185

 .الصدمة التي أثرت عليه بشكل مباشر ناجيقد يصف ال •

 .صحة أدلتهم تفحصه سيتم هم شهود مباشرون على األحداث حيث سيحتاجون إلى وصف كيف رأوا أو سمعوا األحداث بالتفصيل وأن •

   األدلة التي بحوزته الشاهد الوحيد أو كانت القضية قائمة على    الشاهد هو مفتاح القضية التي يتم إثباتها أو دحضها. هذا أمر شائع إذا كان •

 .للتحقيق موضوًعا شخص الذي تتم مقابلتهعندما يكون ال •
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  املقابلة بالتركيز على األسئلة واألجوبة بدالً من تشتيت انتباهه بعملية كتابة الردود أو  شخص الذي يعقدتسجيل املقابلة إلكترونياً يسمح لل   .186

 .ةمكتوبإفادة محضر  ر منبأكحيزا تغطي عادة متسلسة . والنتيجة هي مقابلة طباعتها

 .يشكل امللف الرقمي / الصوتي جزءاً من ملف التحقيق اإللكتروني وينبغي تأمينه مثل أي دليل آخر  .187

حول محتوى    نزاعاتإلدراجه في ملف التحقيق. قد تعني الفي ختام املقابلة الصوتية املسجلة  ب على احملقق إعداد ملخص شامل للمقابلة  يج .188

 .من املقابلة سجل حرفيأن احملقق سيجطلب منه إعداد  في بعض احلاالتاملقابلة أو احلاجة إلى مراجعة املقابلة 

5 

 النهاية،  املقدمة ؛ أسئلة مفتوحة  -املقابلة. أحد األشكال شائعة االستخدام هو فصل املقابلة إلى أربعة أجزاء    تشكيلل   مشددةال توجد قواعد    .189

 . امتةواخل النهاية األسئلة مغلقة

 1.ز.5

 املقابلة على النحو التالي:تكون بنية ينبغي أن  .190

 تاريخ ووقت ومكان املقابلة •

 احلاضرين في املقابلة أسماء كل  •

 اسم الشاهد ومنصبه ومكان عمله •

 الغرض من املقابلة •

 الشاهد  إفادة محضر ءات فقط. هذه األسئلة و األجوبة يجب أن تسجل كجزء منآسؤال الشاهد عما إذا كانت لديه أي أسئلة عن االجر •

 عليه. إقرار / تأكيد بأن الشاهد سيتعهد باإلجابة بصدق على أي أسئلة تجطرح  •

 2.ز.5

سمح للشاهد بوصف ما  ي  ذياألسئلة النوع  و يقصد هنا  ينبغي أن يتألف هذا اجلزء من املقابلة من أسئلة تؤدي إلى استجابة سردية من الشاهد.   .191

فقط لتأكيد اإلجابات التي قدمها الشاهد أو إذا كان الشاهد مراوغًا أو يقدم إجابة    النهاية  حدث بكلماته اخلاصة. يجب استخدام األسئلة مغلقة

 غامضة. 

شخص الهدف من املقابلة هو السماح للشخص الذي تتم مقابلته باحلديث. شجع السرد. قد يرغب احملقق في الطعن في دقة السرد الذي قدمه ال .192

الشخص الذي تتم مقابلته   التحدي، فقد يبدأفيها نوع من    املقابلة  أن  املقابلة. بجرد أن تشعر . ينصح بالقيام بذلك الحًقا في  الذي تتم مقابلته

 مع احملقق. الحظ أيًضا أنه من غير الضروري حتدي كل عدم دقة يتم مالحظتها. لصلةفي فقدان ا

  3.ز.5

إضافتها وما إذا كان لديه أي اعتراضات على الطريقة التي أجريت بها  في نهاية املقابلة اسأل الشاهد عما إذا كان لديه أي معلومات أخرى يرغب في   .193

 املقابلة. 

حقائق جديدة.  ظهرت  أبلغ الشاهد أن املعلومات التي قدمها سيتم تقييمها وأنه قد يكون من الضروري إجراء مقابلة ثانية إذا لزم التوضيح أو إذا    .194

 . 1إفادة الشاهد في امللحق   محضر  ميكن العثور على منوذجر قد يكون ذا صلة. ادعج الشاهد لالتصال باحملقق إذا فكر في أي شيء آخ 

 4.ز.5

احملقق   .195 يحصل  املقابلة  قد  ارتكب سوء سلوك  أثناء  قد  مقابلته  الذي ُتري  الشخص  أن  إلى  تشير  معلومات  متعلق   أو  متعلقوظيفي  على    غير 

 يتعلق يجب على احملقق إنهاء املقابلة إذا كان االعتراف  ف  وظيفي  بأن الشخص قد يكون ارتكب سوء سلوكمت اإلقتناع  باالدعاءات قيد التحقيق. إذا  

 بالقضية قيد التحقيق. إذا كانت مسألة منفصلة  فتأكد من إحالة أي ادعاءات جديدة من خالل القنوات املناسبة.
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   إفادتهم   محاضر ولني باحلصول على نسخة من اخملالشهود غير  5.ز .5

إذا لزم األمر. قد يطلب بعض الشهود    و ذلكأو غير ذلك( للتحقق والتصحيح    ةصوتيالاملقابلة ) فقط احلصول على نسخة من  التحقيق  يحق ملوضوع   .196

 . ال ينبغي عادةً املوافقة على هذه الطلبات فقد يؤدي ذلك إلى تقويض سرية أو نزاهة التحقيق. إفادتهممحاضر في ختام املقابلة نسخة من 

إلى حتديد األشخاص اآلخرين كشهود وميكن أن يؤدي إلى التواطؤ. إذا كان احملقق ينوي بدالً من   فادةإلاضر  وسيؤدي التداول املتعمد أو غير املتعمد حمل .197

محاضر . اشرح للشهود أنه إذا كانت  التحقيقحتى انتهاء    فادةاإلحضر  ، فقد يكون من احلكمة االحتفاظ ب اإلفادة   محضر  ذلك منح حق الوصول إلى

 . بية الحقة، فستتاح لهم الفرصة ملراجعتها في ذلك الوقتمطلوبة في إجراءات تأدي إفاداتهم

5 

 املقابلة بشكل عام الشكل املوصى به ملقابلة الشهود. فيما يلي بعض العناصر اإلضافية:بنية تبع تنبغي أن ي .198

 1.ح.5

 إفادة الشهود ولكن أيضاً:  محاضرمن  عناصر فتتاحيةاال اتمعلو ينبغي أن تتضمن امل .199

 وقد يواجه إجراءات تأديبية ؛ في الواقع حتقيق بأنه موضوع  موضوع التحقيقإشعار  •

 اإلدارية: نشوراتأو امل  نينهاقد تشكل انتهاكًا ألنظمة األونروا أو قوا -إذا كانت صحيحة-ات وذكر أن هذه االدعاءات لإلدعآءملخص موجز  •

 إلى املدير املعني الذي قد يتخذ إجراءات أخرى:  حالتهإذا مت إعداد تقرير حتقيق فسيتم إبأنه  التحقيقموضوع إشعار  •

 يتم إنتاجه. سجل حرفينسخة من احملضر الصوتي للمقابلة وأي ملخص أو  التحقيق بعد االنتهاء من املقابلة سيتم إعطاء موضوع .200

 2.ح.5

 قبل االنتهاء من املقابلة. و في نهاية االستجواب  التحقيق موضوع علىهناك عدة أمور ينبغي طرحها  .201

 : التحقيق موضوع سؤال يجب .202

 إذا كان هناك أي شيء آخر لم تتم مناقشته يعتقد أنه ذو صلة بهذا األمر  •

 يرغب في تقدميهاوثائق أي  هإذا كان لدي •

 .ماحملقق مقابلتهإذا كان هناك أي أشخاص يجب على  •

اخلاص بسياسة االنتقام للوكالة بشأن احلماية من االنتقام للموظفني الذين    5/2007بالتوجيه االجرائي رقم  التحقيق  وينبغي أيضا تذكير موضوع .203

يجنظر إالتحقيق  يتعاونون مع التحقيقات. أبلغ موضوع   ليها على أنها سوء  بأن أي مضايقة للمشتكني أو غيرهم من املشاركني في التحقيق قد 

 وقد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.وظيفي سلوك 

 3.ح.5

 على دراية باالدعاءات وأن يتم التحقيق  . يجب أن يكون موضوع ضدهبالرد على كل مسألة لها آثار  التحقيق احملقق ملزم بالسماح ملوضوع  .204
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وهذا يشمل أسماء الشهود إال في الظروف التي قد يتعرض فيها الشاهد أو الشهود للخطر بسبب   19تزويده بالتفاصيل الكافية للتمكن من الرد.

ميكن  20.  التحقيق  ملوضوع  ةئيآاإلجرلعدالة  اأن يضمن  على هذه األسس معقوالً في ظل الظروف ويجب    فصاحاإليجب أن يكون عدم   .فصاحهذا اإل

 .4 في امللحق التحقيق موضوع املقابلة منوذجالعثور على سجل املقابلة مع 

ه لأذون  املتحقيق  الالتعاون مع  ع التحقيق  ضيموافرصة للرد على االدعاءات. يجب على    التحقيق  تطلب إعطاء موضوعت  ةئيآاإلجر  عدالةتذكر أن ال  .205

بالتزامهم بالتعاون وإذا رفضوا إجراء املقابلة، يجب تسجيل قرارهم وإدراجه في    شعارهميجب إ  مواضيع التحقيق ذلك،  حسب األصول. إذا رفض

 تقرير التحقيق.

  4.ح.5

. قد حيانفي بعض األ لتأديبيةءات اآفي إجازة إدارية بانتظار التحقيق و / أو حتى االنتهاء من اإلجر   موضوع التحقيق قد يكون من املناسب طلب وضع   .206

في الشهود أو يتلف أو يخفي أو يتالعب باألدلة؛ أو حيث يشكل استمرار    موضوع التحقيقيتدخل    ألنخطر غير معقول    ينشأيكون هذا ضروريًا عندما  

 . من اخلدمات خطرا على املوظفني اآلخرين أو املستفيدين األونروا في مرفق  موضوع التحقيقوجود 

الدوليني املسائل األساسية الثالث التي يتعني النظر وظفني  امل  قوانني عملمن    10.4  نونوظفني احملليني والقاامل  قوانني عمل من    110.2  انونحدد القي .207

 بانتظار التحقيق: فيها قبل إيقاف املوظف احمللي عن العمل بأجر أو بدون أجر 

 ؛ جسيم وظيفي حالة وجود  سوء سلوكفي  •

 للوهلة األولى ؛ و دعاء أساس جيدلإلحيثما يكون ا •

 .التحقيق سيضر بصالح الوكالةإجراء  في املكتب ريثما يتم للحضور إذا كان استمرار املوظف •

والقانون  من    110.2  القانوننص  يوباملثل   .208 احملليني  املوظفني  الدوليني    10.4قوانني عمل  املوظفني  قوانني عمل  توجيه  من  مت  إذا  أنه  سوء ب  إدعاءعلى 

 .إلى أحد املوظفني وقرر املفوض العام ذلك يجوز وضع املوظف في إجازة إدارية انتظاراً للتحقيق السلوك الوظيفي

إما بأجر أو بدون أجر ال يعتبر إجراًء تأديبًيا، فقد يكون له تأثير ضار على    فصلعمل املوظف. في حني أن الفصل   وال ينبغي االستخفاف بقرار طلب  .209

 .بسرعة ريلضغط على احملققني إلكمال التحاملسار الوظيفي للموظف وسيزيد ا

 ناقشة. إذا لزم األمر قم بريأمر ينبغي مراعاته في مراحل التخطيط للتحقيق ورصده على مدار التح  وإن احلاجة إلى إيقاف املوظف عن العمل ه  .210

 . ريللتح طار املرجعيالتحقيق وحدد اال كلف بإجراءاألمر مع الشخص الذي 
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6.    

6    

. يجب أن  بعد االنتهاء من التحقيق  اد وتقدمي وثيقة تلخص التحقيق وتقدمي توصيات تستند إلى حقائق ميكن التحقق منهايجب على احملقق إعد .211

 .منطقي بشكل ومنظًمايكون التقرير صحيًحا من الناحية الواقعية ونزيًها وموجزًا 

. تجستخدم  موضوع التحقيق  استخدام تقرير التحقيق عندما يقدم احملقق نتائج ضد. يجب  تقاريردائرة خدمات الرقابة الداخلية منوذجني لل  أنشأت .212

التحقيق في االدعاءات   لتحديد احلقائق التي مت إثباتها أثناء التحقيق والتي تدعم االستنتاج بأنه ال ميكن إثبات االدعاءات، أو أن إقفال التحقيقتقارير 

 لم يعد قابالً للتطبيق. 

6  

النتائج قم بوازنة األدلة بعناية واشرح سبب إعطاء أحد لى  إأو التوصل  قد يواجه احملقق أدلة متضاربة أو غامضة. عند استخالص  عند صياغة تقرير   .213

 األدلة وزنًا أكبر من اآلخر. 

 عند اتخاذ هذا القرار  ناقش األدلة في ضوء واحد أو أكثر من العوامل التالية: .214

 1.ب.6

أتي تقد    األدلة الداعمة. في حني أن  التحقيق  موضوع  التي قدمها الشهود و  فاداتبذل جميع احملاوالت لتأكيد أو دعم )من خالل أدلة إضافية( اإل  ينبغي .215

فإن أي دليل موضوعي له قيمة خاصة. اعتمادًا على ظروف املسألة قيد التحقيق ميكن العثور  من مجموعة متنوعة من املصادر مثل الشهود اآلخرين  

 .في سجالت البريد اإللكتروني أو سجالت احلضور أو ملفات املوظفني أو السجالت املالية مداعمةعلى 

 2.ب.6

 .لألخذ بعني اإلعتباراشرح الصفة التي ُتعل شاهدًا أو دليالً معينًا جديرًا  .216

وقد يشمل ذلك مدى أو فرصة أو ته. عند حتديد مصداقي الشاهد التي قدمها فادةضع في اعتبارك أي شيء له ميل وسبب إلثبات أو دحض صحة اإل .217

وجود أو عدم وجود    و  عنها  بالغإلو  إفادتهقدرة الشاهد على تذكر    و هي  حقائق القضيةل  قدرة الشاهد على رؤية أو سماع أو إدراك األمور التي تشكّ 

 .الشاهد أو دفعه للكذب إفادة حتيز محتمل ربا يكون قد شوه 

أن  عند إجراء هذا التقييم  عند تقييم املصداقية انظر فيما إذا كانت أقوال الشاهد متسقة أو غير متسقة مع أية أقوال سابقة. يجب أن نتذكر    .218

عندما يشهد شخصان نفس احلادثة أو وال ينبغي بالضرورة أن يؤدي إلى تشويه مصداقية الشاهد.    هو أمر شائعغيير تذكر احلقائق أو األحداث  ت

يجب أن يؤخذ في االعتبار  ف. ما إذا كان التناقض يتعلق بحقيقة ذات أهمية، أو فقط بتفاصيل تافهة سينظران إليه بشكل مختلف غالبًااملوقف ف 

 عند موازنة أهميته.

 3.ب.6

عيا  ال تولي أهمية كبيرة حملاولة شخص ما إنكار االدعاءات املوجهة ضده. ومع ذلك ميكن استنتاج عدم األمانة الذي يضر بصداقية الشخص موضو  .219

 تعليق.للوسمح له بفرصة  التحقيق وضوعخاصة إذا قدم احملقق تناقًضا واضًحا مل  ولدحض إنكاره 

 

 

 

لإلبالغ عن القضايا وإسداء    حةمقتر بنية هذا الفصل إرشادات حول كيفية تقييم األدلة وتقرير النتائج والتوصيات. يوفريقدم  
 املشورة للمديرين بشأن تقييم ما إذا كان التحقيق قد اكتمل وأجري وفًقا ملعايير األمم املتحدة 
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6 

يجب أن    تقرير التحقيق اخلطوات املتخذة جلمع األدلة التي تقدم حتليالً للقضايا ويشرح سبب إعطاء دليل ما وزناً أكبر من اآلخر.ينبغي أن يشرح    .220

 .يكون التحليل خالًيا من التكهنات وال يجب تضمني حتليل نظري أو أخالقي أو نفسي

. يتم توفير منوذج تقرير التحقيق في  ءاتآالتخاذ مزيد من اإلجرلف بالتحقيق  وبجرد اكتماله ، ينبغي إرسال تقرير التحقيق إلى الشخص الذي ك  .221
 . 5  قحاملل

 1.ج.6

 ادعاءات 

. يجب أن حتدد وترقم كل ادعاء وأن تتضمن تاريخ ووقت ومكان احلادث  ياملشتك  عنها عبر كما للشكوىملخًصا موجزًا ب أن يوفر هذا القسم يج
 .)احلوادث(أو 

 

 نطاق التحقيق 
 

أو مشكالت أعاقت أهداف التحقيق مثل التأخير أو   معوقاتالقارئ بأية  إلبالغ يستشهد هذا القسم باإلطار املرجعي للتحقيق وميكن استخدامه
 .عدم كفاية توثيق امللف
 القوانني املعمول بها 

ذات الصلة من اإلطار التنظيمي املطبق على كل ادعاء. سوف يشير اإلطار التنظيمي إلى قوانني األونروا  نصوصيجب أن يشير هذا القسم إلى ال 
 ولوائحها ومنشوراتها اإلدارية وسياستها وإجراءاتها.

 معلومات أساسية  

التي مت اتخاذها قبل بدء التحقيق. كما يجب استخدامها لتقدمي األدلة التي بحوزة احملقق في بداية  يوضح هذا القسم بالتفصيل اخلطوات 
 .التحقيق مثل الشكوى األصلية أو األدلة التي قدمها املشتكي

 ملخص التحقيق 

وثائق ال وتفاصيل مقابلتهم،  متت الذين األشخاص أسماء ذلك  في با التحقيق إجراء لكيفيةيجب أن يتضمن هذا القسم ملخًصا موجزًا 
ر  الرئيسية التي مت احلصول عليها وملخًصا ألي تقنيات حتقيق متخصصة مت استخدامها أثناء التحري. مطلوب سرد للقضية مع حتديد احلقائق غي

 .اإلفادات و الوثائق التي يتم االعتماد عليه كملحقاتمحاضر عليها وأين يختلف الشهود. سيتم تضمني االقتباسات. ستشكل جميع  تنازعامل

 موضوع التحقيق   ة إفاد 

يجب أن يتضمن هذا القسم النقاط الرئيسية الناشئة عن مقابلة موضوع التحقيق  با في ذلك رد الشخص على كل من االدعاءات. قد يتوسع 
الشهود اجلدد الذين متت  إفاداتالقسم ليشمل استفسارات موضوع التحقيق ا إلظهار أي إجراءات مت اتخاذها بعد مقابلة موضوع التحقيق مثل 

 مقابلتهم.

 نتائج التحقيق 

 ي ميكن القول إن هذا هو أصعب قسم من التقرير يتم استكماله وغالبًا ما يكون موضوًعا للنقاش. هذا القسم هو في األساس حتليل لألدلة ورأ
 .احملقق حول ما إذا كانت األدلة التي مت جمعها تدعم اإلدعاءات

ن فرعية وترقيم يتوافق مع الترقيم في األقسام السابقة. ينبغي التوصل إلى النتائج لكل يإذا كان هناك أكثر من ادعاء فيجب معاجلتها حتت عناو
 .ملصداقية الشهود الذين متت مقابلتهمادعاء. قد يكون من الضروري شرح التناقضات في األدلة وتقدمي تقييم 

 .إذا كانت األدلة غير كافية إلثبات االدعاءات يجب أن تشير استنتاجات احملقق إلى عدم وجود أدلة كافية لدعم أي إجراء إداري

 االستنتاجات 
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أو البراءة، وبدالً من ذلك يحدد ما يعتبرونه    باإلدانةاالستنتاجات هي احلجة املنطقية التي تدعمها احلقائق والنتائج. ال يتخذ احملقق قرارًا قانونًيا  
 حقائق في القضية، وإذا قدمت استنتاجاتهم أدلة كافية )أي أنه من املرجح أكثر من غير ذلك( فقد حدث هذا اخلطأ.

 .ن االستنتاجات والنتائج مدعومة بقوة باألدلةتأكد من أ

 
 التوصيات 

 .ع التحقيقإذا اعتبر احملقق أن األدلة ميكن أن تثبت االدعاءات فيجب تقدمي توصية إلى صانع القرار بأنه ينبغي اتخاذ اإلجرآء املناسب ضد موضو
 .للمحقق أبدًا أن يوصي بإجراءات محددة حلل أو معاجلة االدعاءاتمن املهم أن تترك طبيعة اإلجرآء املناسب لصانع القرار. ال ينبغي 

إذا حدد التحقيق أي مشكالت أو أوجه قصور في النظام أو ثغرات في السياسة فقد تقدم مذكرة أو مالحظة إضافية إلى صانعي القرار توصيات 
 .لتحسني األنظمة وتعديل السياسات ومنع سوء السلوك الوظيفي

 

 ملعارض  ا   \   امللحقات 
إدارة يجب على احملقق التأكد من أن الوثائق األصلية أو نسخ من الوثائق ذات الصلة مرقمة ومتوفرة مع التقرير. يجب أيًضا حتميلها على نظام  

 . بالوكالة قضاياال
 

6      

الذين مت حتديدهم من قبل موضوع التحقيق. ومع ذلك قد يقرر احملقق أحيانًا عدم إجراء مقابلة  يجب على احملقق أن يبذل قصارى جهده ملقابلة الشهود   .222

إن  أو من    أدلة متعلقة بالشخصيةقيد التحقيق، أو    في  إذا مت تقييمهم على أنهم ليسوا شهودًا على أحداث  التحقيق  مع كل من ذكرهم موضوع

بأي حقائق  كان   املقترحني وشرح  عليها  تنازعمغير احملتمل أن تكون شهادتهم ذات صلة  . يجب على احملقق أن يشرح قراره بعدم مقابلة الشهود 

 .)على سبيل املثال توثيق أي مكاملات أو استفسارات أولية مع هؤالء الشهود احملتملني(كجزء من التقرير تبريرهم باألدلة ذات الصلة 

6 

نفس املبدأ الذي تتبعه تقارير التحقيق ولكنها متثل إما حتقيًقا كامالً في حالة عدم وجود أدلة كافية الستنتاج خطأ أو   إقفال التحقيقتتبع تقارير   .223

املبلغ عنه،    وك الوظيفيسوء السلحتقيق غير مكتمل حيث توجد أدلة جوهرية تتعارض مع االدعاءات األصلية. حتتوي هذه التقارير على أوصاف ل 

 .إقفال التحقيقواخلطوات املتخذة للتحقيق في االدعاءات وأسباب 

 .عن العملية التي يقوم عليها قرار إغالق التحقيق املسآءلةلضمان  إقفال التحقيقتقارير  ضرحت  .224

 . اطئالسلوك اخللوقوع أملنطقة  يةحتمالاالهو وجود أدلة تقوض االدعاء مما قلل من التحقيق  إقفالسبب  عادة ما يكون  .225

حتميل    يتم تقدمي التقارير التي ال تثبت اإلدعاءات إلى الشخص الذي شرّع إجراء التحقيق و إن شرّع هذا الشخص إغالق القذية حسب األصول فسيتم .226

على التقرير على ملف إدارة القضايا من أجل مراجعة محتملة من قبل دائرة خدمات الرقابة الداخلية. يجب تبليغ جميع األطراف الذين أصبحوا  

المهم علم بهوية موضوع التحقيق بأن اإلدعاء لم يتم إثباته و يشمل هؤالء أيضا الشهود و املشتكيني الذين هم ناجون و أي مواضيع حتقيق مت إع

 .6في امللحق إقفال التحقيق تقرير يتوفر منوذج بوضعهم حتت التحقيق.  

6  

عن أي تقرير   شاءعلى معلومات سرية وحساسة تتعلق باألفراد أو بعمليات الوكالة وأنشطتها. يجب عدم اإلف  جميع املواد املتعلقة بالتحقيق  حتتوي .227

 غير مصرح لهم سواء داخل الوكالة أو خارجها. أشخاصإلى  إقفال التحقيقحتقيق أو تقرير 

  1.و.6
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تقارير التحقيقات االنتهاكات املتعددة لإلطار التنظيمي حتى لو نشأت هذه األمور عن مجموعات منفصلة من الظروف. إذا تورط    تتناولميكن أن   .228

 .حتقيق موضوع بخصوص كل فيجب تقدمي تقرير منفصل  سوء السلوك الوظيفيأكثر من موظف في 

  2.و.6

أو أن املسألة قيد التقييم، أو قيد التحقيق ، أو أن ملف التحقيق قد أجحيل إلى صانع القرار ملراجعته. ميكن للمحقق أن يخبر املشتكي بحالة شكواه ،   .229

 قضية واحلقائق مع أي طرف. سيتم التعامل مع هذا من قبل مراجعي ال  قضيةتوجد بعض االستثناءات ولكن ال يوجد عادة أي شرط ملناقشة نتائج ال

 وصناع القرار الالحقني. 

 

 3.و .6

 .للتحقيق طار املرجعبإجراء التحقيق وحتديد االكلف إلى الشخص الذي  لحقاتيجب إحالة التقرير وأي م .230

احملتمل. إنها ببساطة النقطة التي يتم عندها اتخاذ القرار أن هناك    سوء السلوك الوظيفيوال ميثل اختتام التحقيق اخلطوة األخيرة في معاجلة   .231

 .إقفال التحقيقاحملتمل ، أو أنه يجب  سوء السلوك الوظيفي عليه تقدمي توصيات بشأن أساًسا واقعًيا ميكن بناءً 
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7.   

7 

على تنظيم التحقيق وتتبعه  الةلفعّ ممارسات احلفظ  وتعتبر اإلدارة السليمة مللف التحقيق جانباً مهماً من وظيفة التحقيق. تساعد إدارة امللفات  .232

 وتسهيل التدقيق واملراجعة عند اكتماله. 

ق كامل وشامل بطريقة ميكن الوصول إليها بسهولة في  إن مفتاح اإلدارة الفعالة للملفات هو ضمان االحتفاظ بجميع الوثائق الالزمة إلجراء حتقي  .233

 غضون مهلة قصيرة. 

مهام التحقيق التي مت إكمالها وما الذي ال يزال يتعني القيام به إلكمال   ديحدت ي  وامللف    يراجع  سهل نسبيا حملقق اخر أنتنظيم الوثائق يجب أن ي .234

 .ريالتح

7  

تأمني النسخ األصلية في خزانة مقفلة. تعني متطلبات  قم ب إفادات الشهود ومحاضر أصلية با في ذلك  وثائققم بنسخ أي  ،في أول فرصة متاحة .235

 به إلى املواد األصلية. ضفوّ يجب أن يحيط بإجراء أي حتقيق ومن األهمية منع الوصول غير امل تشددالسرية أن األمن امل 

بطريقة حتافظ على حالتها األصلية. ميكن االحتفاظ بنسخة عمل من امللف إلكترونًيا. يجب تطبيق مستوى مماثل من يجب تخزين الوثائق األصلية  .236

 األمان على نسخة العمل ملنع الوصول غير املصرح به. 

7 

ان هناك عدد كبير من الوثائق، وإذا كان الوصول إلى  يوصى بأن يحتفظ احملققون بنسخة إلكترونية من ملف التحقيق. هذا مفيد بشكل خاص إذا ك  .237

قد يكون من املناسب االحتفاظ بالنسخة اإللكترونية من امللف على  ف امللف مطلوبًا بعيدًا عن مركز العمل املعني للمحقق. نظرًا ملتطلبات السرية 

ً  مدمجة   محرك أقراص من محرك األقراص املشترك جلهاز كمبيوتر العمل. يجب أيًضا تأمني    أو بعض أجهزة تخزين بيانات الذاكرة احملمولة األخرى بدال

 .نسخ احتياطية من الوثائق اخملزنة بعمل  محرك األقراص احملمول مثل نسخة ورقية من امللف. ينصح

7   

في بعض    معارض  شكلعلى  قد تصبح املالحظات والرسوم التخطيطية والسجالت األخرى التي يتم إجراؤها أثناء املقابالت أو االتصال بالشهود    .238

 .الظروف وينبغي االحتفاظ بها

امللف وسيلة املذكرة  . توفر  التحقيق  شاهد أو مقابلة مع موضوعالإفادة  محضر  جميع أنشطة التحقيق التي لم يتم توثيقها في    توثيقمن الضروري   .239

 :على سبيل املثال ال احلصر وثيقهالتسجيل هذه املعلومات. يشمل نوع املعلومات التي يجب ت

 أو احملققني اآلخرين  رؤساءمع ال قضيةمناقشات ال •
 تفاصيل املكاملات الهاتفية  •
 محاوالت مقابلة الشهود  •
 الحتفاظ بالدليل االقضايا املتعلقة بسلسلة  •

 
 . 7للملف" في امللحق    ذكرةيوجد منوذج "م   .240

 
 

 احملققنيملف التحقيق هو سجل الوكالة الدائم للتحري. من املهم أن يتم االحتفاظ بامللف بطريقة تسهل املراجعة من قبل 
 وصناع القرار املدراء
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7  

  املستندات و متعلقات التحقيقات للتخزين املركزي وتأمني    خاصةإجراءات  دائرة  أو مدير    إقليمكل مدير  بأن ينشئ  توصي دائرة خدمات الرقابة الداخلية   .241

 املركزي.  قضاياإدارة ال منظومةاملكتملة. يجب حتميل النسخ اإللكترونية من ملف التحقيق على 
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