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العاشر من أيّار 2021
تلتزم دائرة خدمات الرقابة الداخلية بالتالي:
املساءلة | النزاهة | الشفافية |التعلم

تقوم وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى (األونروا) بساعدة وحماية الجئي فلسطني الذين يقيمون في األردن و
سوريا و لبنان وغزة والضفة الغربية .وميكن أن تؤثر أي ادعاءات بشأن سوء السلوك الوظيفي تأثيرا ً سلبيا ً على سمعة الوكالة ومصداقيتها.
وإنشاء قدرة حتقيق تلبي معايير األمم املتحدة هي عنصر هام من عناصر إطار املسآءلة في الوكالة .ويجب أن تكون التحقيقات املتعلقة بسوء السلوك
الوظيفي ذات مصداقية و دقيقة و جُترى بسرعة و خالل فترة زمنية مقبولة و شاملة وعادلة.
والقصد من هذه املبادئ التوجيهية التي قام بإعدادها قسم التحقيقات في دائرة خدمات الرقابة الداخلية هو أن تستخدم كدليل عملي من ِقبل موظفي
الوكالة املسؤولني عن إجراء التحقيقات املتعلقة بسوء السلوك الوظيفي.

تعكس هذه املبادئ التوجيهية أفضل املمارسات في األمم املتحدة و تتضمن معلومات عن تقنيات وأساليب وإجراءات التحقيقات وينبغي اعتبارها ذات طابع
استشاري .ال يتوقع أن يتم تطبيق جميع هذه التقنيات واألساليب واإلجراءات على حتقيق معني .على جميع أنشطة التحقيق اإلمتثال ملعايير األمم املتحدة
بغض النظر عن مسمياتها إن كانت "جلنة حتقيق" و "جلنة تقصي احلقائق" أو أي تسمية أخرى تتعلق بتحقيق غير رسمي.
ال تنشئ هذه املبادئ التوجيهية أي حقوق جوهرية .وال تضفي أو تفرض أو تعني ضمنا ً أي حقوق أو التزامات جديدة غير تلك الواردة في أنظمة و قوانني و
سياسة التحقيق في األونروا .وعالوة على ذلك ،ال حتد هذه املبادئ التوجيهية من حقوق و واجبات املوظفني املنصوص عليها في أنظمة و قونني األمم املتحدة
وسائر منشوراتها اإلدارية.
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.1
يقدم هذا الفصل تعريفا لسوء السلوك الوظيفي ويحدد إجراءات التعامل مع ادعاءات سوء السلوك الوظيفي .كما
يقدم املشورة إلى مدراء األقاليم ومدراء الدوائر حول كيفية تقييم مثل هذه االدعاءات وُتهيز االستجابة التحقيقية
املناسبة.
1
.1

سوء السلوك الوظيفي هو عدم امتثال املوظف اللتزاماته أو التزاماتها املنصوص عليها في ميثاق األمم املتحدة وأنظمة و قوانني األونروا للموظفني
أو غيرها من املنشورات اإلدارية ذات الصلة أو عند عدم مراعاة معايير السلوك املتوقعة من موظف خدمة مدنية دولية.

.2

1

تشمل أمثلة سوء السلوك الوظيفي على االحتيال والسرقة ،وسوء اإلدارة ،والفساد ،واالختالس ،وإهدار املوارد ،وسوء استخدام السلطة .و ميكن أن
تشمل القضايا املتعلقة بإدارة شؤون املوظفني فتشمل على سبيل املثال اإلنتقام أو سوء استخدام السلطة ،والتحرش (با في ذلك اجلنسي)،
والتمييز وكذلك انتهاكات السرية ،والعقاب البدني ،واالحتيال واالستغالل واالساءة اجلنسية.

1
.3

قد تنشأ ادعاءات سوء السلوك الوظيفي من مصادر متنوعة منها املوظفني ،و املشتكني اجملهولني ،ووسائل اإلعالم ومن أفراد اجملتمع .وفي كثير من
األحيان قد يتلقى املوظفون ،معلومات  ،وال سيما أولئك الذين يشغلون مناصب إدارية أو قد يشتبهون بعدم امتثال موظف آخر ملعايير السلوك
الوظيفي املطلوبة.

.4

شخصا ما قد تورط في ارتكاب سوء سلوك وظيفي أال يقوموا بإجراء حترياتهم
يجب على املوظفني الذين يتلقون معلومات أو يشتبهون في أن
ً
اخلاصة لتقييم ما إذا كانت الشكوى ذات مصداقية.

.1ب1.
.5

من واجب املوظفني واالستشاريني واملتعاقدين واملتدربني ومتطوعي األمم املتحدة اإلبالغ عن سوء السلوك الوظيفي املشتبه فيه ،با في ذلك اختالس
أصول الوكالة أو االحتيال أو الفساد أو سوء استخدام السلطة داخل الوكالة أو برامج الوكالة في أقرب وقت ممكن بعد العلم بذلك.

.6

ينبغي إحالة االدعاءات الداخلية املتعلقة بسوء السلوك الوظيفي مباشرة إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية (ويفضل أن يكون ذلك إلى الوحدة
املركزية للنظر في الشكاوي) ،أو من خالل إحدى اآلليات القائمة التالية:
•
•
•
•
•
•

املسؤول املباشر عن الفرد
مدير اإلقليم أو مدير الدائرة في الرئاسات
نقطة االتصال املعنية بتلقي بالغات االستغالل و اإلساءة اجلنسية و شكاوي االنتقام
مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية
مدير دائرة املوارد البشرية
املفوض العام أو نائب املفوض العام

.1ب2.
.7

إذا مت إبالغ أحد املسؤولني عن سوء السلوك الوظيفي ،فيجب عليهم احلفاظ على سرية مقدم الشكوى وكذلك األمر للمشتكى عليه .يضمن ذلك
أيضا النظر فيما إذا كان أي دليل
نزاهة أي حتقيق مستقبلي ،ويضمن العدالة ،ويقلل من مخاطر اإلضرار بسمعة جميع األطراف املعنية .من املهم ً
محتمل عجرضة خلطر اإلتالف .إذا كان من املمكن إتالف األدلة ،فاتخذ خطوات مبكرة ملنع مثل هذا اخلسارة.

1

األونروا ،قانون عمل املوظفني الدوليني  ،10.1قانون عمل املوظفني احملليني )1( 110.1
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.8

مفوض له حسب األصول .القيام بذلك قد
ليس من املناسب إبالغ املوظف بأنه أو بأنها موضوع ادعاء سوء سلوك وظيفي قبل الشروع في حتقيق
ّ
قوض جهود التحقيق ويؤدي إلى إتالف األدلة أو ترهيب املشتكي أو الشهود.
ي ّ

1
.9

سيتم إحالة جميع بالغات سوء السلوك الوظيفي إلى الوحدة املركزية للنظر في الشكاوي على الفور من قبل الشخص الذي يستلمها أو يصبح
على علم بها ،باستثناء الظروف التي تنطوي على تضارب محتمل في املصالح مع دائرة خدمات الرقابة الداخلية.

.1ج1.
 .10يقع على عاتق مدير اإلقليم أو مدير الدائرة أو القائمني بأعمالهم مسؤولية تقييم ادعاءات سوء السلوك الوظيفي وحتديد الرد املناسب .لتسهيل
ذلك يجب إحالة جميع الشكاوي إلى الوحدة املركزية للنظر في الشكاوي التي تقوم بعد ذلك بإجراء تقييم .قد تكون هناك حاجة التخاذ تدابير
مؤقتة مناسبة للحاالت عالية اخلطورة قبل أو بعد التقييم.

 .11ميكن تقييم احلالة عالية اخلطورة اعتمادا على العوامل التالية:
• مصداقية املشتكي
مصداقية املعلومات (هل هي داعمة أم جزء من منط معروف)
•
التأثير على عمليات األونروا
•
التأثير على البرنامج  /املشروع  /املكتب
•
التأثير على النظرة العامة لألونروا
•
التأثير على متويل األونروا
•
النطاق الزمني (تاريخ احلدوث  /إحلاحية الشكوى).
•
 .12سيشمل تقييم الوحدة املركزية للنظر في الشكاوي التواصل مع املشتكي والنظر في أي دليل داعم رئيسي وحتليله ،إلى جانب توجيه املوظفني
املناسبني فيما يتعلق بخطوات احلفاظ على األدلة .سيتم إعداد تقرير التقييم قبل نظر جلنة النظر في الشكاوي للخطوات التالية.
.1ج2.
 .13في نهاية تقييم الوحدة املركزية للنظر في الشكاوي (أو املراجعة لغرض محدد إذا لم تستطع الوحدة املركزية للنظر في الشكاوي إجراء تقييم
بسبب األولويات و ما إلى ذلك) ،سيكون لدى املدير عدة خيارات متاحة لتحديد الرد املناسب و هذا بناءا على توصيات جلنة النظر في الشكاوي التابعة
ملكتب االقليم.

رد الشكوى

يتم رد الشكوى على أساس أن الشكوى ال تتعلق بادعاء سوء سلوك وظيفي أو قد تعتبر ذات
طبيعة ميكن التعامل معها من خالل إجراء إداري مناسب بخالف اإلجراءات التأديبية 2.وقد يتم رد
الشكوى أيضا بسبب عدم توافر معلومات كافية التخاذ أي إجراء أو عندما ال تتعلق الشكوى
بوظف معروف أو بالوكالة.

حفظ الشكوى

ال تتضمن الشكوى معلومات كافية للمضي قد ًما ،وال ميكن تقدمي مزيد من التوضيح (مثل
الشكاوي مجهولة املصدر) .في بعض حاالت سوء السلوك الوظيفي ذو الطابع اجلنسي ،قد ال
يوافق املشتكي على إجراء حتقيق .يتم حفظ الشكوى فقط.

 2التوجيه اإلجرائي -10أ و  I-10بشأن اإلجراءات التأديبية ،الفقرة  4تنص على أن "الغرض من فرض اإلجراءات التأديبية هو معاجلة سوء السلوك الوظيفي
وتنبيه موظفي األونروا إلى السلوكيات واإلجراءات التي ال ترقى إلى مستوى املعايير املتوقعة .تجفرض اإلحراءات تأديبية عادة في حاالت وقوع سوء السلوك
الوظيفي أو السلوك غير املسؤول أو اإلخفاق الكبير في أداء الواجبات أو تنفيذ تعليمات محددة و موكلة للفرد .يتم متييز هذا السلوك عن عدم الكفاءة أو
عدم القدرة ،وتصحيح ذلك عادة يتم من خالل إجراء إداري مناسب بخالف اإلجراءات التأديبية".
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حتقيق

يستدعي االدعاء إجراء حتقيق ويتم تعيينه إلى موظف لديه الكفاءات املناسبة.

تعليق القرار

اخليارات املذكورة أعاله غير مناسبة ألن احلالة تتطلب معلومات إضافية لتقييمها بشكل مناسب.
بجرد احلصول على معلومات كافية لتقييم األمر ،يجب إعادتها على الفور إلى جلنة النظر في
الشكاوي التالية للنظر فيها ،ويجب مراجعة احلاالت املعلقة مرة واحدة على األقل شهريًا لضمان
تقدمها.

.1ج3.
 .14ال ميكن الشروع في التحقيقات املتعلقة ببالغات سوء السلوك الوظيفي إال من خالل مدراء اإلقليم و مدراء الدوائر ،ومدير دائرة خدمات الرقابة
الداخلية واملفوض العام3 .
.15

في احلاالت التي تنطوي على مستوى عال من اخلطورة ,ميكن احلصول على االذن للشروع بالتحقيق على الفور من املدير املعني او املفوض العام و
إحالتها للوحدة املركزية للنظر في الشكاوي للتسجيل الالحق .عند الشروع بالتحقيق ،يجب على املدير توفير نطاق واضح للمحقق مع تبرير سبب
إتخاذ اإلجراء الفوري.

.1ج4.
 .16سيعتمد اختيار احملقق على طبيعة الشكوى وخبرة ومؤهالت وتدريب املوظفني  .ال ينبغي إجراء التحقيق من قبل أي شخص له عالقة مباشرة
بالشخص أو احلالة موضع التحقيق .يجب على املرء ُتنب تكليف مسؤول بالتحقيق مع املرؤوس ،أو العكس.
 .17ال ينبغي تعيني أي شخص كمحقق يالحظ على أنه ميثل أو يدافع عن أي من األطراف املشاركة في التحقيق.
.1ج5.
 .18اإلطار املرجعي هو بيان موجز يحدد الغرض من التحقيق ومعاييره ونطاقه .يجب على اإلطار املرجعي أن يراعي اجلوانب العملية للتحقيق ،ال سيما
املوارد املتاحة للمحقق.
 .19يعتبر اإلطار املرجعي ضروريا ليضمن أن احملقق ال يحقق إال في األمور اجلوهرية لإلدعاء ات األصلية .وهذا يضمن أن التحقيق يحافظ على التركيز وال
يتجاوز النطاق الزمني املقبول.
زمنيا الستكمال التحقيق .يجب التذكر أن االنتهاء من التحري في الوقت املناسب هو في مصلحة كل
أيضا إطارًا
 .20يجب أن يتضمن اإلطار املرجعي ً
ً
من الوكالة واملشتكي وموضوع التحقيق.
 .21في بعض احلاالت ،قد تتطلب احلقائق والظروف اجلديدة من احملقق أن يتحرى في أمور غير مدرجة في اإلطار املرجعي األصلي .في مثل هذه احلاالت،
يجب على احملقق إبالغ املدير املسؤول بإعطاء قرار للشروع بالتحقيق واحلصول على إذن لتوسيع اإلطار املرجعي.
 .22بشكل عام لن تتطلب التحريات اجلديدة ذات الطبيعة املشابهة اطارا مرجعيا جديدا مثل حتديد موضوع حتقيق إضافي متعلق بتحقيق االحتيال أو
وجود ادعاء احتيال إضافي مت إكتشافه ضد نفس موضوع التحقيق .يجب إحالة مخالفات املنشورات اإلدارية احملتملة والتي هي خارج نطاق التحقيق
احلالي إلى الشخص الذي قرر إجراء التحقيق.

1
 .23تتمثل مهمة دائرة خدمات الرقابة الداخلية بتوفير الرقابة الداخلية التي تضيف قيمة للوكالة من خالل خدمات التدقيق الداخلية املستقلة و
املهنية و املوضوعية باإلضافة إلى تقدمي خدمات التحقيق و اإلستشارة وبالتالي تعزيز اإلدارة املسؤولة للموارد ،وثقافة املسآءلة والشفافية وحتسني

 3األونروا‘ ،التوجيه اإلجرآئي رقم  5/2007اجراءات اإلدعاءا ت و الشكاوي و احلماية ضد اإلنتقام بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك الوظيفي و التعاون مع
التدقيق أو التحقيقات’  ،صفحة  ،4فقرة .16
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الشفافية وحتسني أداء البرنامج.

4

 .24سيتعامل قسم التحقيقات في دائرة خدمات الرقابة الداخلية بشكل عام مع جميع القضايا التي ترقى إلى مستوى جسيم من سوء سلوك
وظيفي أو تورط مسؤول في األونروا 5.تصدر دائرة خدمات الرقابة الداخلية إرشادات دورية حول القضايا التي ستحقق فيها دائرة خدمات الرقابة

الداخلية بنا ًء على موارد قسم التحقيقات وأولويات الوكالة6.
 .25تشكل دائرة خدمات الرقابة الداخلية النقطة املركزية إلستالم جميع االدعاءات والشكاوي املتعلقة باالنتهاكات احملتملة ألنظمة الوكالة وقوانينها
وغيرها من املنشورات اإلدارية ذات الصلة .لذلك ،يتعني على دائرة خدمات الرقابة الداخلية االحتفاظ بسجل سري لإلدعآءات والشكاوي .لتنفيذ هذه
الوظيفة (باستثناء احلاالت التي تنطوي على تضارب محتمل في املصالح دا خل دائرة خدمات الرقابة الداخلية) ،سيتم إحالة جميع تقارير سوء
السلوك الوظيفي ،والتي لم تستلمها دائرة خدمات الرقابة الداخلية في املقام األول إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية عبر الوحدة املركزية للنظر
في الشكاوي.
 .26كما يجطلب من مدراء اإلقليم ومدراء الدوائر واملفوض العام إبالغ مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية بالنتائج والتوصيات املتعلقة بأي حتقيق يتم
اجرائه او التشريع به من قبلهم.

7

.1د1.
 .27يخول التوجيه التنظيمي رقم  14دائرة خدمات الرقابة الداخلية أن تقدم املشورة بشأن التحقيقات التي يجريها مدراء األقاليم و مدراء الدوائر فيما
يتعلق بإجراء حتقيقات إضافية إذا لم يتم الرضى عن نتائج أو توصيات أي حتقيق يتم إجراؤه بواسطة مدراء اإلقليم ومدراء الدوائر.
.1د2.
 .28يتمتع مدير وموظفو دائرة خدمات الرقابة الداخلية بإمكانية الوصول غير املقيد إلى جميع املهام والسجالت واملمتلكات واملباني ومعلومات املوظفني.
كما أن جميع املسؤولني واملوظفني و االستشاريني واملتعاقدين واملتدربني ومتطوعي األمم املتحدة مطالبون بالتعاون مع عمليات التدقيق والتحقيق
والتفتيش اخلاصة بدائرة خدمات الرقابة الداخلية و إتاحة الوصول إلى جميع السجالت والوثائق واملعلومات التي تطلبها دائرة خدمات الرقابة
الداخلية فيما يتعلق بثل ذلك التدقيق والتحقيقات والتفتيش ،باستثناء السجالت الطبية التي تتطلب موافقة خطية مسبقة من املوظف
املعني.
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1
.1ه1.
 .29حيثما أمكن ،ينبغي التحقيق في الشكاوي مجهولة املصدر 9.إذا كانت املعلومات الواردة في الشكوى غير كافية للشروع في التحقيق ،فيجب
حفظ الشكوى في حال تلقي مزيد من معلومات قابلة للتنفيذ الحقً ا.
.1ه2.
 .30ينبغي إعداد تقارير سوء السلوك الوظيفي على أساس االعتقاد املعقول بأن ما يتم اإلبالغ عنه صحيح .قد يتم استدعاء األشخاص الذين يقدمون
بالغات عن سوء السلوك الوظيفي لدعم هذه االدعاءات .قد تعرّض البالغات املشتكي والتي يتبني عدم تقدميها بحسن نية أو ألسباب معقولة
إلجراءات إدارية أو تأديبية.
.1ه3.
 .31وفي بعض احلاالت ،قد ميثل سوء السلوك الوظيفي أيضا انتهاكا للقوانني الوطنية .ومن األمثلة على ذلك االدعاءات التي يجتهم فيها أحد موظفي
األونروا بالسرقة أو االختالس أو تلقي رشاوي مقابل عقود الشراء .ميكن إحالة إدعاءات سوء السلوك الوظيفي ذات الطبيعة اجلنائية مع أو بدون نتائج
 4األونروا  ،التوجيه التنظيمي رقم ‘ 14ميثاق دائرة خدمات الرقابة الداخلية’ ،الفقرة 8
 5يعرّف حسب توجيهات املوظفني احملليني و الدوليني :رقم ،10 ،فقرة 10
 6االرشاد حول إحالة إدعاءات سوء السلوك الوظيفي اجلسيم إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية 8 ،أيلول 2019
 7األونروا  ،التوجيه اإلجرائي رقم ‘ 5/2007إجراءات االدعاءات والشكاوى واحلماية من االنتقام لإلبالغ عن سوء السلوك الوظيفي والتعاون مع عمليات التدقيق أو التحقيقات’ ،الفقرة .18
 8األونروا ،التوجيه التنظيمي رقم  ‘ 14ميثاق دائرة خدمات الرقابة الداخلية’ ،فقرة ( 19أ)
 9األونروا ،ينص التوجيه االجرائي رقم 5/ 2007في الفقرة  12على أنه ‘ميكن النظر في الشكاوي أو اإلدعاءات مجهولة املصدر مع األخذ بعني االعتبار عددًا من العوامل با في ذلك خطورة الشكوى
أو اإلدعاء ،ومصداقيتها ،ومدى إمكانية مداعمتها من املصادر ذات الصلة’.
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حتقيق داخلي من خالل الوكالة ،وعن طريق دائرة الشؤون القانونية ,إلى السلطات احمللية ذات الصلة.
.1ه4.
 .32إذا سحب املشتكي ادعاءه ،فمن املمكن أن تستمر الوكالة في التحقيق في الشكوى .قد يسحب املشتكي ادعاءاته بسبب التهديدات أو التخويف،
أو ألن األمر قد مت حله خالل العرف احمللي .يجب استكشاف هذا األمر مع املشتكي والتعامل مع االمر وفقً ا لذلك .يجب على احملقق احلصول على
محضر إفادة من املشتكي حتدد أسباب سحب اإلدعاءات .يجب إدراج هذا في تقرير التحقيق وأخذه بعني االعتبار عند تقييم مصداقية املشتكي
كشاهد.
 .33فيما يتعلق بادعاءات سوء السلوك الوظيفي اجلنسي ،ينصب التركيز على ضمان إعطاء الناجي موافقة صريحة على نقل معلوماته الشخصية
إلى احملققني ،وال ينبغي عادةً إلزام الناجي من االستغالل واالعتداء اجلنسي أو التحرش اجلنسي اإلدالء بشهادته .
.1ه5.
.34

قد تسمح تقاليد املنطقة بتسوية املنازعات عن طريق التعويض أو التسوية أو الصلحة 10.ولن يكون لتسوية النزاعات بهذه الطريقة أي تأثير
على التزام الوكالة بإجراء حتقيق .قد توفر تسوية الشكوى بهذه الطريقة دليال ميكن استخدامه خالل تقييم االدعاء بسوء السلوك الوظيفي املرتكب

من قبل أحد موظفي األونروا.
.1ه6.
 .35قد تكون هناك حاالت يستقيل فيها موضوع التحقيق أثناء التحقيق في مزاعم سوء السلوك الوظيفي قبل استكمال التحقيق .ضع في اعتبارك
ما إذا كنت ستستمر في التحقيق أم ال بنا ًء على خطورة االنتهاك املزعوم للقانون حيث قد يتقدم موضوع التحقيق لشغل وظائف طاملا لم يتم
تقدمي تقرير التحقيق .ضع في اعتبارك كذلك ما إذا كانت الوكالة قد تكبدت خسارة مالية أو ما إذا كان هناك خطر كبير على سمعة الوكالة إن لم
أيضا مراعاة أوجه القصور في النظام أو فجوات في السياسة التشريعية ،والتي قد تكون ساهمت في الشكوى ،و
يتم إستكمال التحقيق .يجب ً
يجب تقدمي توصيات لتقليل احتمالية تكرار سوء السلوك الوظيفي.
.36

ستستمر التحقيقات في سوء السلوك الوظيفي اجلنسي عادة بغض النظر عن استقالة موضوع التحقيق .سيتم تسجيل موضوع التحقيق الذي
ثب ت أنه ارتكب سوء سلوك جنسي في قاعدة البيانات املشتركة بني الوكاالت منذ صدور أي قرار للشروع بالتحقيق و ذلك لضمان عدم إعادة
أج ِ
توظيفهم داخل نظام األمم املتحدة.

 10التعويض و التسوية و الصلحة هم أشكال بديلة حلل النزاعات باالشكال غير الرسمية.
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.2
يشرح هذا الفصل مفهوم التحقيقات اإلدارية ويحدد السلطات الالزمة إلجراء حتقيق من قبل الوكالة .ويصف هذا الفصل أيضا
دور احملقق و يحدد معايير التحقيقات في األونروا.

2
 .37هناك مصطلحات كثيرة تستخدم لوصف التحقيق .ومن هذه املصطلحات جلان التحري وجلان تقصي احلقائق وجلان التحقيق و التحقيقات األولية
والتحقيقات غير الرسمية.
 .38ميكن تعريف جميع التحقيقات با في ذلك جميع أنواع التحريات ذات الصلة بأنها عملية حتليلية ذات أساس قانوني تستهدف جمع معلومات للبت
في حال صدور سلوك خاطئ ،وفي حالة البت في ذلك ،يجب حتديد األشخاص أو اجلهات املسؤولة عن ذلك.
 .39تشكل عملية التحقيق في ادعاءات سوء السلوك الوظيفي أحد عناصر نظام املسآءلة في الوكالة .يفرض عقد العمل التزا ًما على املوظفني
للتصرف بطريقة معينة ،با في ذلك التعاون مع التحقيقات في اخملالفات احملتملة لواجباتهم .وفي الوقت نفسه ،فإن املنظمة ملزمة بضمان العدالة

اإلجرائية للموظفني املتّهمني بسوء السلوك الوظيفي.

2
 .40يشمل دور احملقق على القيام بطريقة مستقلة وموضوعية بجمع وتقييم املواد املتعلقة بالتحري والتوصل إلى نتائج وتوصيات واقعية و مناسبة.
 .41لكي يكون للمحقق دور فعال ،يجب أن يسعى إلكتساب ثقة جميع األطراف املعنية .لتحقيق ذلك ،على احملقق أن يكون محايدا وأن يأخذ في عني
االعتبار جميع وجهات النظر .من املمكن أن يكون احملقق ملما بالدوافع والضغوط املؤدية إلى الشكوى ولكن بدون معرفة شخصية وثيقة باملشتكي
أو موضوع التحقيق .وميكن قبول احلقائق غير املتنازع عليها في ظاهرها بينما يجب إخضاع احلقائق املتنازع عليها لعملية مراجعة وحتليل صارمة.

2
 .42حتدد املبادئ التوجيهية املوحدة إلجراء التحقيقات 11املعايير األساسية للتحقيقات والتي تقام في األمم املتحدة كما هو وارد أدناه:
•

يجب أن يحافظ احملققون على املوضوعية واحلياد والعدالة طوال عملية التحقيق و يجب كشف أي تضارب في املصالح للمسؤولني على
الفور؛

•

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

•

يجب أن يجظهر إجراء التحقيق التزام احملقق بالتأكد من حقائق القضية؛

•

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

•

ينبغي استخالص التوصيات من نتائج التحقيق و

•

يجب على احملقق األخذ بعني اإلعتبار كل من معلومات النفي واإلثبات.

 .43إضافة إلى املبادئ التوجيهية املوحدة للتحقيقات والتي تلتزم بها األونروا ،تستند معايير حتقيقات األونروا أيضا على قرارات اجلمعية العامة لألمم
املتحدة و أنظمة األونروا وقوانينها و منشوراتها اإلدارية و السوابق القضائية الصادرة عن منظومة العدالة التابعة لألمم املتحدة ،واملبادئ األساسية
وأفضل املمارسات ألنشطة التحقيق.
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املبادئ التوجيهية املوحدة إلجراء التحقيقات ،كما أقرها املؤمتر العاشر ملؤمتر احملققني الدوليني الذي عقد في  10حزيران  2009في البحر امليت في األردن
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.2ج1.
 .44يجب على احملقق أن يتصرف بنزاهة وأال يلجأ إلى اخلداع أو اإلحتيال أو الى الوسائل غير القانونية للحصول على األدلة.
 .45يجب على من يؤدون مهمة حتقيق اإلمتثال ألعلى معايير السلوك املتوقعة من موظفي اخلدمة املدنية الدولية .يجب على احملققني استخدام سلطة
مناصبهم بشكل مسؤول واإللتزام بأنظمة األونروا وقوانينها ومنشوراتها اإلدارية.
.2ج2.
 .46تعتبر العدالة اإلجرائية مبدأ يضمن اتخاذ قرارات عادلة ويجب تطبيقه على أي قرار ميكن أن يؤثر على احلقوق أو املصالح أو التوقعات املشروعة لألفراد.
 .47إذا مت إثبات سوء السلوك الوظيفي با يتجاوز معيار اإلثبات احملدد في هذه الوثيقة فقد تؤدي نتيجة اإلجراءات التأديبية ذات الصلة إلى فرض الوكالة
إجراءات إدارية أو تأديبية .تشمل اإلجراءات التأديبية ما يلي:
•

إنذار خطي

•

الفصل من اخلدمة من دون أجر

•

خسارة خطوة أو أكثر في الدرجة

•

تأخير أهلية النظر في الترقية

•

الغرامة

•

تخفيض الدرجة بسبب سوء السلوك الوظيفي.

•

الطرد أو إنهاء اخلدمة بسبب سوء السلوك الوظيفي.

•

الطرد املشدد بسبب سوء السلوك الوظيفي اجلسيم.
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 .48ال تعتبر اإلجازة اإلدارية ،التي يجوز بوجبها وضع املوظف على ذمة التحقيق ريثما يتم االنتهاء من اإلجراءات التأديبية ،إجراء تأديبيا13.
 .49يحق جلميع مواضيع التحقيق أن يعاملوا على قدم املساواة ،باستخدام القوانني واملبادئ املعمول بها .ال ميكن اتخاذ أي قرار ضد موضوع التحقيق
حتى يتم إشعاره بجميع االدعاءات املوجهة ضده ومنحه فرصة معقولة للرد.
 .50ولكي ميتثل التحقيق ملبدأ العدالة اإلجرائية ،يجب إبالغ موضوع التحقيق باالدعاءات املوجهة ضده قبل  24ساعة على األقل من وقت إجراء املقابلة
مع موضوع التحقيق .يجطلب من احملقق إتاحة الفرصة ملوضوع التحقيق أن يعلّق على أي حقائق تتعلق باالدعاءات.
.2ج3.
أيضا على دراية بالتحيز امللحوظ
 .51من املهم أن يبقى احملقق محايدًا وغير متحيز طوال التحقيق وأال يحابي
شخصا على آخر .يجب أن يكون احملقق ً
ً
ومحاولة ُتنبه عندما يكون ذلك ممك ًنا.
ستقيم احملكمة ما إذا كان املراقب املنصف ،و
 .52كثيرا ما يتم توجيه ادعاءات التحيز ضد احملققني ،وعند تقرير ما إذا كان التحيز قد أثر على التحقيق،
ّ
بعد النظر في الوقائع ،سيخلص إلى احتمال حتيز احملقق .إذا كان األمر كذلك ،فقد ُتد احملكمة أن عملية التحقيق قد مت تقويضها.

 12قوانني عمل املوظفني الدوليني  ،2018قانون( 10.2أ) و قوانني عمل املوظفني احملليني ،توجيه املوظفني ; 110.5و التوجيه اإلجرائي -10أ و  I-10على االجراءات
و التدابير التأديبية ;2017
 13انظر الى قوانني عمل املوظفني الدوليني  ،2018قانون ( 10.4ه) و قوانني عمل املوظفني احملليني ،قانون 110.2
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 .53من املهم أن يدرك احملقق إمكانية وجود حتيز حقيقي أو ملحوظ وأن يلفت انتباه املدراء إلى أماكن القلق .ضع في اعتبارك ما إذا كان للمحقق على
عالقة شخصية مع أي من األشخاص املشاركني في التحقيق .في حني أن معرفة الشخص (أو حقيقة أن احملقق قد عمل معه) ليست كافية لإلرتقاء
ملستوى ادعاء التحيز ،ميكن استنتاج التحيز إذا وجدت صداقة حميمة أو العكس إذا كان هناك تاريخ من العداء بني احملقق وأي من الألطراف الرئيسية
في التحري.
 .54يجب أال يكون احملقق مشاركًا في أي من القضايا املركزية في التحقيق سواء بصفته شاهدًا أو أذا كان يدير املنطقة املعنية أو يشرف عليها.
 .55بجرد معرفة أن التحقيق جار ،قد يقوم أشخاص باالتصال باحملقق للحصول على نظرة ثاقبة لإلدعاءات وتقييم مدى صحة الشكوى .لتجنب ادعاءات

التحيز ،يجب على احملقق عدم التعليق على التحقيق أو الدخول في محادثات تتعلق بالتحقيق.
.2ج4.
 .56يحق ملوضوع التحقيق أن يتم إبالغه بضمون االدعاء ،في العادة كتاب ًة كلما أمكن إعداده و ذلك قبل  24ساعة على األقل من إجراء مقابلته ،إذا لم
يكن إعداد اإلشعار الكتابي ممكناً ،يجب على احملقق كتابة ‘مذكرة إلى امللف’ بتفاصيل الظروف.
 .57ينبغي للمحقق أن يدرك حقيقة أن تنبيه موضوع التحقيق بوجود حتقيق قبل األوان قد يؤدي إلى إتالف األدلة ،وتعديل السجالت ،وإنتاج وثائق سابقة
أو الحقة ،والتواطؤ بني الشهود احملتملني .هذه كلها مخاطر يجب إدارتها ومقارنتها بتطلبات االمتثال ملبادئ العدالة اإلجرائية.
.2ج5.
 .58ليست هناك حاجة لتقدمي جميع األدلة ملوضوع التحقيق أثناء التحقيق .ما هو مطلوب هو التأكد من تزويد موضوع التحقيق بتفاصيل كافية حول
االدعاء حتى يتمكن من الرد .قد يشمل ذلك إظهار وثائق ذات صلة بحقائق القضية ملوضوع التحقيق  ،بحيث تتاح لهم فرصة التعليق .على سبيل
املثال ،في حتقيق احتيال قد يشمل ذلك إطالع موضوع التحقيق على نسخ الفواتير أو دفاتر األستاذ أو دفاتر احلسابات .لكن ليست هناك حاجة

إلظهار أية محاضر إلفادات الشهود ملوضوع التحقيق.
.2ج6.
 .59بغض النظر عن كيفية التخطيط للتحقيق وتنفيذه ،فان األمور ستسير على نحو خاطئ من وقت آلخر .ومع ذلك ،ميكن تدارك املوقف في معظم
دائما االعتراف باألخطاء وتوثيقها وتقدميها إلى مدير القضية اخلاص بهم للنظر فيها و
احلاالت إذا مت اتخاذ إجراء سريع ومناسب .يجب على احملققني ً
لتحديد اإلجراء التصحيحي الذي ميكن اتخاذه.
قد يتضح في مرحلة ما من التحقيق عن وجود فشل في االلتزام ببدأ العدالة اإلجرائية .ميكن التغلب على هذا في معظم احلاالت من خالل توفير
جانب معني من العدالة اإلجرائية التي مت إنكارها.
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.3
يحدد هذا الفصل اإلجراءات األولية التي يجب أخذها بعني اإلعتبار عند التكليف بإجراء التحقيق.

3
.3أ1.
 .60قد يؤدي تضارب املصالح إلى تقويض التحقيق بأكمله .من املهم أن يججرى التحقيق بطريقة حيادية .يجب أال يكون للمحقق تضارب في املصالح وال
يجب أن يجنظر إلى أن لديه أي تضارب في املصالح فيما يتعلق با يلي:
•

الشكوى

•

األشخاص الذين يحتمل أن يتضرروا من التحري

•

سوء السلوك الوظيفي املزعوم

•

السياسات واإلجراءآت اخلاضعة للمراجعة كجزء من عملية التحقيق.

قيض الثقة في نتيجة التحقيق الذي يتضمن تضارب مصالح أو ما يالحظ كتضارب مصالح.
 .61تج ّ
 .62ومع أنه يجب إجراء التحقيق بنزاهة ،فليس واقعيا أن يتوقع منك أن يكون احملقق شخصا مستقال بالكامل بحيث ال تربطه أي عالقة سابقة بوضوع
للتحقيق .والعالقة غير الرسمية مع موضوع التحقيق وكون أنك كنت تعمل معه من قبل ال يكفيان لتبرير ادعاء تضارب املصالح .أما إذا كان احملقق
يعتقد أنه ميكن أن يكون هناك تضارب مصالح فيجب عليه أن يثير هذه املسألة مع الشخص امل جكلِّف بإجراء التحقيق و الشخص الذي وضع اإلطار
املرجعي في بداية عملية التحقيق.
.3أ2.
 .63بجرد إحالة املسألة ،خذ بعني اإلعتبار إذا كان أي دليل محتمل عرضة خلطر اإلتالف .وإذا كنت تعتقد أن األدلة قد تزال وتتلف أو تعدل فتأكد أن األدلة
محفوظة ومؤمنة بالشكل املناسب (انظر للفصل  4بشأن ُتميع األدلة).
.3أ3.
 .64من املهم احملافظة على سرية هوية املشتكي و املشتكى عليه 14.هذا يضمن نزاهة التحقيق و يقلل الى حد أدنى من خطر تشويه سمعة كل
األطراف املعنية.
 .65وال ينبغي وعد املشتكي بعدم الكشف عن هويته .في حني أن الوكالة ستتخذ جميع اخلطوات املمكنة لضمان عدم الكشف عن هوية املشتكي،
فإن طبيعة املعلومات املقدمة قد تكشف من دون قصد عن املصدر أو اإلدارة ،أو قد تكشف محكمة املنازعات التابعة لألونروا عن املصدر بعد اإلنتهاء
من التحقيق .قم بتوثيق أسباب طلب املشتكي أو الشاهد بعدم الكشف عن هويته إلبالغ صناع القرار الحقً ا في عملية حتقيق العدل.
 .66وينبغي أيضا احلفاظ على سرية هوية موضوع التحقيق وأي شخص آخر مشارك في التحقيق .وبنا ًء عليه ،ينبغي إبالغ أي شهود متت مقابلتهم أثناء
التحري بعدم مناقشة األمر مع شهود آخرين أو مع أطراف ثالثة.

 14األونروا ،التوجيه اإلجرائي رقم  5/2007في الفقرة ‘ : 22عند استالم الوكالة أو أي شخص شكوى تتعلق بسوء السلوك الوظيفي با يتضمنه ذلك من اختالس ألصول
الوكالة أو احتيال أو فساد أو سوء استعمال السلطة فعليهم احلفاظ على سرية هوية الفرد الذي قام باإلبالغ وجميع املعلومات واإلتصاالت عبر هذه القنوات ،إلى أقصى
حد ممكن‘،
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 .67وينبغي أيضا ً إجراء مقابالت الشهود في أماكن ال ميكن فيها ألطراف خارجية رؤية الشاهد أو سماعه.
 .68قد يتطلب التحقيق مراجعة الوثائق الداخلية السرية مثل سجالت املوظفني أو رسائل البريد اإللكتروني املتعلقة بالعمل .تأكد من أن جميع املواد
الوثائقية أو اإللكترونية (با في ذلك نتائج التحريات) مؤمنة بشكل صحيح.

3
 .69قبل اتخاذ قرار بالتحقيق في أي ادعاء ،ينبغي أن يكون لدى املدير املعلومات املطلوبة التخاذ قرار صريح بشأن الرد املناسب .يجب على محقق من
املعني ,تقييم االدعاءات الواردة لضمان جمع معلومات كافية ملساعدة جلنة النظر في الشكاوي واملدير
الوحدة املركزية للنظر في الشكاوي ،أو احملقق
ّ
ذو الصلة في اتخاذ قرارهم.
 .70على عكس التحقيق ،يقتصر تقييم االدعاء عادة على احلصول على مزيد من املعلومات من املشتكي وجمع املعلومات األكثر صلة واملتاحة التي ال
تتطلب مقابالت رسمية أو أي مصادرة علنية لوثائق أو مواد أخرى.
 .71بينما ميكن رد الشكاوي بنا ًء على التقييم فال ينبغي اتخاذ إجراء تأديبي دون إجراء حتقيق أوالً.

3
 .72أثناء التحقيق ،ينبغي أن تكون اخلطوة األولى إجراء مقابلة شاملة مع املشتكي واحلصول على أكبر قدر ممكن من املعلومات حول سوء السلوك
الوظيفي املزعوم .لن يكون هذا ممك ًنا في بعض احلاالت ألن املشتكي قد يرغب بعدم الكشف عن هويته .في هذه احلاالت ،قم بتحليل جميع املعلومات
الواردة في الشكوى األصلية.
.73

من املهم أن نتذكر أنه في بعض األحيان ستزعم الشكوى األصلية نوعا ً واحدا ً من سوء السلوك الوظيفي مثل االحتيال ،ولكن بعد إجراء مقابلة
أكثر شموال ً مع املشتكي من املمكن أن يتم حتديد اإلدعاء على أنه شكل مختلف من أشكال سوء السلوك الوظيفي.

 .74ميكن العثور على منوذج حملضر إفادة الشاهد في امللحق  .1ميكن العثور على مزيد من التوجيهات حول كيفية إجراء مقابلة املشتكي أو الشاهد في
الفصل اخلامس من هذه اإلرشادات.

3
 .75من العناصر املهمة في التقييم والتحقيق الالحق هي حتديد نصوص اإلطار التنظيمي التي ربا تكون قد انتهكت .من املهم إثبات ما إذا كان سوء
السلوك الوظيفي املزعوم املبلّغ عنه من قبل املشتكي أو الناجي أو الشاهد محظورًا في القوانني أو األنظمة أو املنشورات اإلدارية األخرى .بعبارة
أخرى ،إذا لم يكن هناك خرق لإلطار التنظيمي فحينها ،وفي العادة ،ال داعي إلجراء حتقيق.
 .76ينبغي للمرء أن ينظر في النطاق الكامل لألدوات التنظيمية املطبقة على فئة املوظفني الذين قدمت الشكوى ضدهم .ستختلف القوانني واألنظمة
املعمول بها ،اعتما ًدا على ما إذا كان موضوع التحقيق هو موظف دولي ،أو موظف محلي ،أو استشاري ،أو متعاقد ،أو موظف فني مبتدئ ،أو موظف
بأجر يومي ،أو متطوع في األمم املتحدة .إذا حدث سوء السلوك الوظيفي املزعوم منذ مدة معينة ،فسيكون من الضروري حتديد اإلطار التنظيمي الذي
كان موجو ًدا في وقت االنتهاك املزعوم.
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 .77يشمل اإلطار التنظيمي ما يلي:

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
 .78إن كان من غير املمكن حتديد النصوص ذات الصلة من اإلطار التنظيمي ،يجب على احملقق االتصال بدائرة خدمات الرقابة الداخلية أو دائرة الشؤون
القانونية أو دائرة املوارد البشرية لتوضيح القوانني واألنظمة واملنشورات اإلدارية املطبقة على مختلف فئات موظفي األونروا .قد يكون للدوائر اخملتصة
أيضا تعليماتها الفنية وإرشاداتها.
ً

3
 .79تعتبر الطريقة التي يدار بها التحقيق مهمة .يضمن التخطيط السليم أن يكون التحقيق منفذا بطريقة منهجية ومهنية .فهو يساعد في حتديد
مصادر األدلة وسبل التحري ويقلل من فرص إزالة األدلة أو إتالفها أو تغييرها من قبل األشخاص.
 .80من املهم أيضا مالحظة أن التحقيقات نادرا ما ُترى كما كان مخططا لها في األصل ،وينبغي أن يكون احملقق مستعدا ملراجعة اخلطط كلما ظهرت
معلومات جديدة .يجب على احملقق اتباع خيوط األدلة وعدم محاولة جعل األدلة مناسبة خلطة التحقيق اخلاصة بهم.
.3ه1.
 .81تختلف خطط التحقيق من حيث التعقيد من قضية إلى أخرى .بعضها مجرد ملخص لإلدعاءات ومخطط أساسي لالستفسارات التي سيتم
إجراؤها ،بينما يتضمن البعض اآلخر مصفوفة أدلة تسرد حقائق القضية اخملتلفة ،واملهام التي يتعني إكمالها لكل قضية ،واسم الشخص املسؤول

عن إكمال تلك املهام.
.3ه2.
 .82قد تتألف خطة التحقيق من احملتويات التالية:

معلومات أساسية
ملخص ألولئك الذين ليسوا على دراية بالتحري .قد تتضمن سر ًدا موجزًا للشكوى
حتدد املعلومات األساسية للقضية سياق التحقيق وتعتبر بثابة ّ
ونتائج أي تقييم أولي.

ادعاءات
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ض ّمن قائمة لإلدعاء ات .من املهم تذكر أن شكوى واحدة قد حتتوي على عدة ادعاءات .يجب أن تتضمن خطة التحقيق فقط تلك االدعاءات التي مت
التفويض بها للتحقيق فيها وفقً ا لإلطار املرجعي.

احلقائق في القضية و سبل التحري
املسائل التي يجب إثباتها لتحديد صحة االدعاء .في احلاالت التي تنطوي على شكوى بشأن سلوك فرد ما ،عادة تتضمن حقائق القضية التالي:
•

هوية موضوع التحقيق.

•

مكان وتاريخ حدوث السلوك املزعوم.

•

ما إذا كان السلوك املزعوم قد حدث و إن لم يحدث فماذا حدث ؛

•

ما إذا كان من احملتمل أن يجعد السلوك الفعلي انتهاكًا لإلطار التنظيمي للوكالة ؛

•

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

سيساعد حتديد املصادر احملتملة للمعلومات أو سبل التحري في حتديد حقائق القضية  .سيتألف هذا في الغالب من مقابلة الشهود ومراجعة
الوثائق .يجلزم هذا املكون من خطة التحقيق احملقق أن يحدد األدلة املطلوبة الختبار االدعاءات ،و أن يحدد السبل املتاحة لتأمني تلك األدلة.

قائمة املهام مع اإلطار الزمني املتوقع

يجب أن تتضمن خطة املقابلة قائمة باملهام احملددة التي يجب إكمالها على مدار التحري با في ذلك اجلداول الزمنية املتوقعة .ستستند هذه
القائمة إلى طرق التحري ويجب أن يتم سردها حسب األولوية .ستتكون املهام بشكل أساسي من مقابالت مع الشهود وجمع ومراجعة الوثائق.

الشهود
تجعد شهادة الشهود أمر بالغ األهمية ألي حتقيق .يجب أن تأخذ خطة التحقيق في االعتبار توقيت املقابالت بنا ًء على توفر الشاهد وترتيب املقابلة
وما إذا كان املترجم الفوري مطلوبًا يجب تضمني اجلدول الزمني املقترح للمقابالت في قائمة املهام.

الوثائق

أيضا ،ويجب أن تتناول اخلطة وسائل احلصول على تلك السجالت ومعاجلتها وتخزينها الحقً ا .إذا كانت هناك
يجعد حتديد الوثائق ذات الصلة أمرًا
مهما ً
ً
حاجة للحصول على دليل إلكتروني ،فيجب عندئ ٍذ النظر في احلصول على أي سجالت .يتم تغيير املعلومات الواردة فيها بشكل دوري.فورا .يتم
االحتفاظ بها على وسائط النسخ االحتياطية.

مسائل أخرى
يجب أن يتضمن هذا القسم أي مسائل قد تؤثر على إجراء التحقيق .تشمل أنواع القضايا التي يجب مراعاتها التالي:
•
•
•
•

ما إذا رغب املشتكي أو أي شهود في عدم الكشف عن هويتهم ؛
ما إذا كان هناك احتمال لتدمير األدلة أو التدخل في الشهود؛
وجود أي شهود أساسيني قد غادروا الوكالة أو لم يكونوا متواجدين لفترة مطولة؛
النظر في القضايا السابقة ،أو سجالت املعلومات ضد موضوع التحقيق.

املصادر
تقييما للموارد املطلوبة إلجراء التحقيق .تشمل أنواع املسائل التي يجب مراعاتها احلاجة إلى مساعدة متخصصة مثل دعم تكنولوجيا
قدم
ً
املعلومات في التحقيق القائم على تتبع البيانات او املعلومات  .في احلاالت التي تنطوي على مزاعم االعتداء اجلنسي على األطفال ،قد يحتاج احملقق
أيضا أي
طبيا ،أو شخص لديه خبرة في إجراء تقنيات املقابالت مع األطفال .ضع في اعتبارك ً
إلى دعم من قسم احلماية أو من املوظفني املدربني ً
مشكالت لوجستية أو أمنية من احملتمل أن تؤثر على التحقيق .يلزم التخطيط املبكر عند توقع احلاجة أي مساعدة متخصصة .

3
.3و1.
 .83تعتبر خطة التحقيق أداة لضمان إجراء التحري بطريقة منهجية ومهنية .وهي مصممة جلعل احملقق يفكر في حقائق القضية وما هي املعلومات
أيضا ملراقبة التحري وللتأكد من أنه يركز على املوضوع
أو األدلة املطلوبة إلثبات أو دحض املسألة قيد التحقيق .ومع ذلك ميكن للمديرين استخدامها ً
الصحيح الذي سيتم التحقيق به.
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 .84قد يكون من املفيد تقدمي اخلطة للموافقة عليها قبل أي نشاط حتقيقي في احلاالت التي تعتبر حساسة بشكل خاص.

.3و2.
 .85سيعتمد مقدار الوقت الذي سيستغرقه التحقيق في ادعاء ما على اإلطار املرجعي ومقدار املوارد اخملصصة للتحري إلى حد كبير .إن تعقيد القضية،
واملسائل اللوجستية ،وتوافر الشهود كلها مسائل سيكون لها تأثير على قدرة احملققني على استكمال التحري خالل اجلداول الزمنية احملددة .في حني
أيضا أن يكون التحري شامال ً و أن تستنفذ
أن االنتهاء في الوقت املناسب من التحقيق يجعد في مصالح كل من الوكالة واملوظف املعني ،فمن املهم ً
جميع السبل املمكنة للتحري.
.3و3.
 .86في مرحلة ما أثناء التحقيق قد يتضح أن الشكوى تفتقر إلى اجلوهر أو املصداقية ،وأن أي حتقيق إضافي سيكون استخداما ً غير مبرر ملوارد محدودة.
.87

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

•

أن يكون للمشتكي تاريخ في تقدمي شكاوي كاذبة أو غير مدعمة بأدلة.

•

ال توجد معلومات تدعم االدعاء.

•

أن يكون لإلدعاء طبيعة ال يستطيع أي شخص عاقل أن يحملها بحسن نية

•

أن يظهر االدعاء أنه مصمم ملضايقة أو إزعاج أو إحراج موضوع التحقيق

•

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

 .88إذا كان يجعتقد أن هناك أسبابا ً قوية تشير إلى أن الشكوى عبثية أو كيدية ،فيمكن إقفال القضية على هذا األساس .عالوة على ذلك ،إذا كان هناك
دليل يشير إلى أن الشكوى كانت كيدية فقد يرقى هذا إلى مستوى سوء السلوك الوظيفي ويجب إحالته على أنه ادعاء منفصل لسوء السلوك
الوظيفي والنظر فيه للتحقيق .إن االدعاءات الكيدية تقوض الثقة بشكل أساسي في عملية إقامة العدل وال ينبغي االستخفاف بها.
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.4

يشرح هذا الفصل معيار اإلثبات في اإلجراءات التأديبية لألمم املتحدة ويوفر املشورة بشأن كيفية حتديد و احلصول على أفضل األدلة.

4
 .89إن معيار اإلثبات املطلوب في اإلجرآ ءات التأديبية لألونروا هو معيار إثبات أدنى من املستوى املطلوب في املسائل اجلنائية .ومع ذلك ال يزال يتعني على

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

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

•

15

رجحان األدلة حيث ال يعتبر طرد موضوع التحقيق أو فصله عقوبة محتملة.

 .90يجوز حملققي األونروا تقدمي تقرير حتقيق على أساس استيفاء معيار اإلثبات األخير .يجب على صانع القرار بعد ذلك أن يقرر العقوبة التي سيفرضها
ً
محتمال.
ويأخذ في االعتبار ما إذا كان املعيار األعلى ‘الواضح واملقنع‘ قد حتقق إذا كان الطرد

4
 .91الدليل املباشر هو الدليل الذي ال يتطلب أي استنتاج .على سبيل املثال ،الشاهد الذي يقول إنه رأى موضوع التحقيق الذي يسرق املال من درج مكتب
يعطي ً
دليال مباشرًا.
 .92الدليل الظرفي هو دليل ميكن من خالله استنتاج احلقائق .فمثال:
•

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

•

رأى شاهد موضوع التحقيق خارج املكتب مع مبلغ كبير من املال في نفس يوم سرقة املال من درج املكتب.

4
 .93املصادر الرئيسية لألدلة هي:
•

شهادة أقوال الشاهد

•

البينات املستندية

•

البينات اإللكترونية

•

البينات املادية

•

البينات القضائية

 .94ستكون املصادر الرئيسية لألدلة التي يتم ُتميعها في معظم التحقيقات التي ُتريها األونروا هي شهادة الشاهد و الدليل الكتابي .ومع ذلك  ،قد
أيضا إجراء فحص موقع أو االستعانة بخدمات املتخصصني املؤهلني لتقدمي أدلة اخلبراء حول بيانات احلاسوب أو البينات املستندية.
يكون من الضروري ً

.4ج 1.الصلة بالموضوع

 15أحكام محكمة األمم املتحدة لإلستئناف رقم  )2011( 164و  )2017( 776و .)2017( 741
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 .95تعد الصلة باملوضوع عنصرا ً أساسيا ً من عناصر األدلة .يجب أن يجعل الدليل وجود أي حقيقة و التي هي نتيجة ملسألة قيد املراجعة أكثر احتمالية
أو أقل احتمالية مما ستكون عليه من عدم وجود الدليل .يجب أن يكون هناك بعض االرتباط املنطقي بني املعلومات و بني حقائق القضية .غال ًبا ما
يكون من الصعب معرفة األدلة التي من احملتمل أن تكون ذات صلة في املراحل املبكرة من التحقيق لذا فإن القاعدة العامة هي أنه من األفضل جمع
الكثير من األدلة بدال ً من القليل جدًا.
.4ج2.
.96

بينما ال توجد قواعد إثبات محددة بشكل واضح في منظومة العدل الداخلي التابعة لألم املتحدة ف هناك مبادئ أساسية تطبق .من املفيد فهم
هذه املبادئ حتى يكون الدليل الذي يتم احلصول عليه هو أفضل ما هو متاح.

 .97بجرد حتديد املعلومات ذات الصلة ،فكر في مدى أهمية هذه املعلومات للتحقيق .قد تقرر احمل اكم أن بعض األدلة ذات الصلة قد تكون غير مقبولة.
هناك قاعدتان مهمتان من قواعد اإلثبات تتعلقان باألدلة السماعية وأدلة الرأي .على الرغم من أنه ال يوجد ما مينع احملقق من النظر في األدلة
السمعية وأدلة الرأي ،إال أنه من املقبول عمو ًما إعطاء وزن ضئيل ج ًدا لهذه األنواع من األدلة ما لم تكن هناك ظروف معينة.16
.4ج3.
 .98األدلة السمعية هي أدلة تستند إلى ما أ جبلغ ل لشاهد من قبل اآلخرين وليس على ما سمعوه بأنفسهم .على سبيل املثال ،الشاهد الذي يقول "كنت
أحتدث إلى مارك وقال إنه رأى جني تأخذ املال من الدرج" يعطي أدلة سمعية  .هذه معلومات مفيدة للمحقق وتبلغهم بالذهاب إلى املصدر وإجراء
مقابلة مع مارك للتحقق واحلصول على املعلومات بشكل مباشر .تكون املعلومات التي قدمها الشاهد (الدليل السمعي) في هذه احلالة أقل أهمية
من املعلومات التي قدمها مارك (الدليل املباشر) .يجب على احملققني في جميع احلاالت بذل قصارى جهدهم للحصول على أدلة مباشرة .إذا لم يكن
ذلك ممكنًا ،فيجب توثيق احملاوالت في ‘مذكرة امللف‘ واإلشارة إليها في التقرير النهائي.
 .99هناك بعض االستثناءات من قاعدة األدلة السمعية .استثناء واحد مهم هو اإلعتراف الذي أدلى به موضوع التحقيق .يفترض هذا أن الناس ال مييلون
صحيحا .على سبيل املثال إذا قال مارك "أخبرتني جني
إلى تقدمي اعترافات ضارة ضد مصلحتهم الذاتية ،وبالتالي فإن أي اعتراف من احملتمل أن يكون
ً
أنها أخذت املال من الدرج"  ،فقد يكون لهذا بعض الوزن.
 .100إن تركيز األمم املتحدة في اآلونة األخيرة على قضايا سوء السلوك الوظيفي اجلنسي قد أبرز احلاجة إلى النظر في األدلة السمعية اخلاصة باألشخاص
األوائل أو املباشرين الذين مت التحدث إليهم بشأن حادث بعد وقوعه بفترة وجيزة .سيتم استخدام الدليل السمعي هذا إلثبات مصداقية إضافية
لألدلة املباشرة من قبل الناجي وقد توفر خيوط حتقيق إضافية فيما يتعلق بالظروف احمليطة بوقت حدوث احلادث .قد تكون األدلة السمعية مفيدة
أيضا إذا كان هناك دليل داعم آخر.
ً
.4ج4.
 .101ستتطلب بعض التحقيقات احلصول على مساعدة من أشخاص ذوي خبرة في مجال ذي صلة بالتحقيق .قد يتعني على احملقق استشارة الطاقم
الطبي في حاالت العقاب البدني واالعتداء اجلنسي و قد تتطلب اخملالفات املالية مساعدة مدقق أو أخصائي تكنولوجيا املعلومات وقد يتطلب حتليل
املستندات مساعدة فاحص املستندات .قد يبدي هؤالء اخلبراء رأيًا في القضايا ذات الصلة بجال خبرتهم .على سبيل املثال قد يعطي الطبيب رأيه
في سبب اإلصابة.
.4ج5.
 .102يجب أن ميأل األفراد منوذج اإلفصاح عن معلومات طبية للحصول على السجالت الطبية اخلاصة بهم .مت إرفاق منوذج اإلفصاح عن معلومات طبية

بهذه اإلرشادات في امللحق .2
 .103ليس من غير املألوف احلصول على السجالت الطبية التي تشير فقط إلى أن الشخص طلب املساعدة الطبية وأنه وجصف له بعض األدوية .في بعض
احلاالت قد يكون من املفيد احلصول على محضر إفادة من الطبيب اخملتص الذي عالج الناجي .قد يكون الطبيب قادرًا على تقدمي معلومات مهمة
أيضا
حول قضايا مثل سلوك الناجي املزعوم في الوقت الذي ق ِد م فيه للعالج وما قاله الشخص عن سبب طلب الرعاية الطبية .قد يقدم الطبيب ً
رأيًا حول ما إذا كانت اإلصابات متوافقة مع إفادة الشخص عن كيفية حدوثها اعتمادًا على مجال خبرته.

 16اخلالق ( -2014محكمة اإلستئناف لألمم املتحدة)442-
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 .104ميكن أن تكون األدلة الطبية مصدرا هاما لتقييم أو دعم إفادة الناجي لألحداث .على الرغم من أنه ال ميكن إجبار الناجي أو الشاهد أو موضوع
التحقيق على تقدمي املوافقة على األدلة الطبية و يجب توضيح أنه ميكن أن يتم االستدالل سلبيا من عدم تقدمي أدلة رئيسية لدعم إفادتهم مع
احترام وتوثيق أي أسباب لرفض تقدمي الدليل الطبي.
.4ج6.
ً
 .105نادرا ما يستخدم حتليل احلمض النووي وال ميكن أخذ العينات إال بإذن صريح من املشتكي أو الشاهد أو مواضيع التحقيق وال ميكن استخدامها إال
للغرض الذي من أجله مت منح املوافقة .إذا كان يعتقد أن حتليل احلمض النووي قد يساعد في التحقيق ،فاستشر دائرة خدمات الرقابة الداخلية
للحصول على مزيد من املعلومات والتوجيه.
.4ج7.
 .106ميكن أن تكون األدلة اإللكترونية عنصرا ً هاما ً في التحقيقات وميكن جمعها من مجموعة متنوعة من املصادر با في ذلك حواسيب األونروا ومحركات
األقراص احملمولة وأقراص احلاسوب واخلوادم وأنظمة الهاتف في األونروا .يتطلب جمع هذا النوع من األدلة تقنيات خاصة للجمع واملعاجلة والتحليل
وال ينبغي محاولة القيام بها دون التصريح املناسب .يجب على املوظفني املشاركني في التحقيقات التي يحتمل أن تتطلب جمع األدلة اإللكترونية
مراجعة أحكام توجيه نظم املعلومات (التوجيه التنظيمي رقم  )26و دائرة إدارة تكنولوجيا املعلومات  -معايير التشغيل الداخلي بشأن إدارة البيانات
في التحقيقات.
 .107في كثير من احلاالت يشارك الشهود و موضوع التحقيق األدلة اإللكترونية مع احملقق بحرية إذا طلب منهم ذلك .إذا كان احملقق يعتقد أن اجلمع
السري أو املعاجلة اخلاصة لألدلة اإللكترونية ضروري للحفا ظ على األدلة فيجب عليه استشارة دائرة خدمات الرقابة الداخلية للحصول على مزيد
من املعلومات والتوجيه فيما يتعلق بالتصاريح الالزمة.
.4ج8.
 .108في احلاالت اخلطيرة و النادرة قد يكون من املفيد حتليل البصمات على وثيقة أو صنف آخر .بعض العناصر التي يجب مراعاتها قبل املتابعة في حتليل
بصمات األصابع تشمل التالي:
•

في حال انكار املوظف ملس املستند او البند املعني

•

ناك فرصة ضئيلة للمس آخرين كثيرون املستند او البند املعني منذ ذلك احلني ومت احلصول عليه وتأمينه بشكل صحيح

ميكن احلصول على بصمات األصابع من الصنف الذي يحتوي على مساحة سطح مناسبة.
•
 .109ال ميكن أخذ بصمات األصابع إال بإذن صريح من شاهد أو موضوع حتقيق و ال ميكن استخدامها إال للغرض الذي منحت املوافقة عليه .إذا كان يجعتقد
أن جمع أدلة البصمات ضروري للتحقيق استشر دائرة خدمات الرقابة الداخلية للمزيد من املعلومات والتوجيهات.

4
.4د1.
 .110يحدد التوجيه التنظيمي رقم  14ميثاق دائرة خدمات الرقابة الداخلية .مينح هذا التوجيه الوصول غير املقيد إلى جميع الوظائف والسجالت
واملمتلكات واملباني واملوظفني .كما يتطلب من جميع ااملسؤولني واملوظفني واالستشاريني واملتعاقدين واملتدربني ومتطوعي األمم املتحدة التعاون مع
التحقيقات وإتاحة الوصول إلى جميع السجالت والوثائق واملعلومات التي تطلبها دائرة خدمات الرقابة الداخلية وفقً ا لتفويضهم.
 .111من املبادئ العامة للتحقيقات اإلدارية أن يتعاون املوظفون مع التحقيقات املأذون بها حسب األصول 17.وهذا يشمل تقدمي املستندات و حتضير محضر
إفادة إذا طلب ذلك .قد يخضع األفراد الذين يرفضون التعاون أو يتبني الحقً ا أنهم كذبوا أو أتلفوا األدلة أو عرقلوا التحقيق بأنفسهم إلجراءات تأديبية.
 .112االستثناءات الوحيدة لواجب التعاون هذا تتعلق بالسجالت الطبية وسجالت مكتب األخالقيات أو بعض املستندات املتعلقة بامتياز قانوني.

 17األونروا" ،التوجيه االجرائي رقم  2007/5إجراءات اإلدعآءآت والشكاوي واحلماية من االنتقام لإلبالغ عن سوء السلوك الوظيفي والتعاون مع عمليات التدقيق أو
التحقيقات"  ،ص.2 .
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.4د2.
دائما
 .113قد يكون من الضروري في بعض احلاالت البحث في مكتب أو مكان عمل تابع لألونروا لتحديد املواد ذات الصلة بالتحري .يجب إجراء هذا البحث ً
بحضور شخص ثالث مستقل .إذا كان البحث في مكتب املوظف ضروريًا  ،فيجب إجراء هذا البحث بحضور ذلك املوظف إذا كان ذلك ممك ًنا .إذا كان
املوظف في إجازة  ،فيجب تأخير البحث  ،إال إذا كان القيام بذلك يقوض التحري  ،أو من احملتمل أن يؤدي إلى إتالف األدلة .قم بالبحث فقط للحصول
على املواد التي هي ملك لألونروا مثل ملفات الوكالة أو غيرها من الوثائق .ال يجوز البحث في متعلقات الشخص الشخصية مثل حقيبة يد أو
حقيبة صغيرة دون موافقة املالك .قم بتوثيق من كان حاضرا ً وامأل مذكرة للملف بظروف البحث.
 .114وفي بعض احلاالت قد يحتاج احملققون إلى احلصول على مواد موجودة خارج منشآت األونروا .قد يحصل احملققون على السجالت العامة مثل سندات
كتابيا من املوظف املعني للحصول على سجالته الشخصية مثل البيانات املصرفية.
دائما إذن ًا
ملكية األراضي ولكنهم سيطلبون ً
ً
.4د3.
 .115قد تكون هناك أوقات يرفض فيها املوظفون التعاون مع طلبات إجراء مقابالت أو إتاحة الوصول إلى الوثائق و املرافق و موارد تكنولوجيا املعلومات و
الهواتف و معلومات موظفي األونروا .قد يرقى عدم التعاون مع حتقيق مأذون به إلى مستوى سوء السلوك الوظيفي .ومع ذلك فمن املنطقي التأكد
أوال ً من أن املوظف مدرك اللتزامه بالتعاون .في حالة استمرار رفض الوصول فيجب طرح املشكلة مع املشرف املباشر للموظف .كما يجب اإلشارة
إلى أي رفض للتعاون وتسجيله في تقرير التحقيق .قد يؤدي رفض التعاون مع أي جزء من التحقيق إلى استدالل سلبي على مصداقية الطرف
الرافض.
.4د4.
 .116يعتبر وقت احلصول على األدلة من أصعب القرارات التي يتعني اتخاذها .يجب على احملقق إيجاد توازن بني األولويات املتضاربة ،ومتطلبات السرية
وحسن التقدير  ،وواجبه في تأمني األدلة ملنع إتالفها أو تغييرها أو إخفائها.
 .117عند اتخاذ قرار بشأن املواعيد املرتبطة بتأمني األدلة  ،يجب مراعاة العوامل التالية:
•

هل الدليل عرضة للتلف أو التغيير أو اإلخفاء؟

•

هل الدليل حتت سلطة موضوع التحقيق أو سيطرته أو حيازته الفعلية إذا كان األمر كذلك ،فهل ميكنهم إنشاء الوثائق أو السجالت الرئيسية أو
حذفها أو تعديلها؟

•

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

•

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

 .118ينبغي النظر في خيارات تأمني األدلة .سيتضمن ذلك ببساطة في معظم احلاالت نقل األدلة إلى بيئة آمنة .في عدد قليل من احلاالت قد يكون من
مهما إذا مت تلقي
الضروري النظر في التوصية بوضع موضوع التحقيق في إجازة إدارية ملنع وصوله إلى األدلة أو السيطرة عليها .يعد هذا اعتبارًا
ً
معلومات تفيد بأن موضوع التحقيق قد أتلف األدلة أو يحاول التدخل في الشهود.
 .119إذا كان يعتقد أن اإلجازة اإلدارية لها ما يبررها ،فراجع القانون  110.2من أنظمة عمل للموظفني احملليني أو القانون  10.4من أنظمة عمل للموظفني
الدوليني .راجع القسم املعنون اإلجازة اإلدارية خالل انتظار التحقيق في الفصل  5من هذا الدليل ملزيد من املعلومات.
.4د5.
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نسخا مصورة ،فقد يتم
 .120تقضي أفضل املمارسات بأنه ينبغي للمحقق دائما ً أن يأخذ الوثائق األصلية بدال ً من قبول النسخ املصورة .إذا طلب احملقق
ً
أيضا عرض
استبعاد املعلومات اإلضافية الواردة في الوثائق األصلية عن طريق اخلطأ أو عن قصد من قبل أولئك الذين يعدون النسخ .ميكن للمحقق ً
الوثيقة األصلية وأخذ نسخ بنفسه .أخذ الوثائق األصلية أيضا ينفي أي اقتراح بأن النسخ قد مت تعديلها من قبل احملققني ،ويوفر أفضل مادة ممكنة،
إذا كانت هناك حاجة لتقدمي املواد لفحص الوثيقة.
 .121قد يكون حليازة الوثائق األصلية أثر عكسي على عمليات األونروا في بعض الظروف .يجب على احملقق في هذه احلاالت النظر في تقدمي نسخة كاملة
من الوثائق إلى الشخص الذي يحتفظ بها .إذا لم يكن ذلك ممكنًا ،ففكر في ترك الوثائق األصلية في مكانها والعمل مع النسخة طبق األصل.
 .122بجرد أن يحصل احملقق على الوثائق األصلية ينبغي عليه نسخها واستخدام النسخ أثناء التحري .يجب أن تبقى املستندات األصلية آمنة.
 .123عند االقتضاء ،حتقق من صحة الوثائق مع كاتب الوثيقة أو إذا مت االحتفاظ بامللفات كجزء طبيعي من عمليات األونروا  ،من قبل املدير أو أي شخص
آخر ميكنه التحدث عن مصدرها وأصالتها.
.4د6.
تقوض نزاهة التحقيق .يتم ذلك
 .124يجب التعامل مع األدلة بعناية لتجنب االدعاءات بالتالعب أو سوء السلوك الوظيفي االخر -االدعاءات التي ميكن أن ّ
عن طريق احلفاظ على "سلسلة اإلحتفاظ بالدليل سلسلة اإلحتفاظ بالدليل هي التوثيق الزمني الذي يظهر استالم األدلة واالحتفاظ بها ومراقبتها
ونقلها وحتليلها والتخلص منها.
 .125في اللحظة التي يحصل فيها احملقق الدليل الذي يحتاجه عليه احلفاظ بسجل  /مذكرة باستالمه التعامل معه والتخلص منه.
 .126يجب ُتهيز إيصال أو سجل مناسب آخر (أي بريد إلكتروني حديث لصاحب السجل) وإعطاء نسخة إلى الشخص الذي يجطلب منه نقل املواد إلى
حوزة احملقق.
 .127تشمل املعلومات الواردة في اإليصال ما يلي:
•

تاريخ ووقت حصول احملقق على املادة ؛

•

تفاصيل الشخص الذي تلقى منه احملقق املادة ؛

•

تفاصيل حيازة احملقق للمواد ؛

•

ما مت استالمه.

 .128وينبغي بعد ذلك تسجيل الظروف احمليطة باستالم املواد باإلضافة إلى املوقع الذي مت تأمني املادة فيه في سجل مناسب لسلسلة اإلحتفاظ بالدليل.
أيضا توثيق الظروف احمليطة بإزالتها بنفس الطريقة .يجب أن يوفر اجلمع بني اإلستالم ومنوذج املسؤوليات
إذا متت إزالة املادة من مكان التخزين فيجب ً

سجال ً دقيقً ا لسلسلة اإلحتفاظ بالدليل .مت تضمني سجل عرض لنموذج سلسلة اإلحتفاظ بالدليل في امللحق .3
.4د7.
 .129عند إجراء تفتيش املوقع ،يحتاج احملقق أن يكون واضحا بشأن ما يحاول حتقيقه .رتب وق ًتا يتزامن مع الوقت من اليوم الذي وقع فيه احلدث األصلي إذا
أمكن .قم بتدوين مالحظات مفصلة ورسم املشهد وإذا أمكن قم بتصوير املنطقة .يجب تسجيل املالحظات التي مت إجراؤها في مكان احلدث
باإلضافة إلى أي رسومات أو صور فوتوغرافية في "مذكرة للملف" إلدراجها في السجل الدائم للتحقيق.
.4د8.
 .130يجب تسجيل أي فقدان لألدلة في مذكرة للملف وتضمينها في ملف التحقيق والتقرير.
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.5

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

5
 .131الهدف الرئيسي ألي مقابلة في إطار التحقيق هو احلصول على جميع األدلة ذات الصلة بجوهر املوضوع الذي سيتم التحقيق به.
 .132تتطلب مقابلة موضوع التحقيق تدابير لضمان حصول املوظف على العدالة اإلجرآئية.
 .133ال تخدع الشخص الذي تتم مقابلته أبدا بل امنحه فرصة كافية للرد على األسئلة.
 .134الشهود مصدر قيم للمعلومات ألنهم ربا يكونون قد الحظوا شيئًا ما بحواسهم .يجب مقابلة جميع الشهود الذين لهم صلة بالتحقيق .عند
حتديد مدى الصلة باملوضوع الذي سيتم التحقيق به ،ميكن اإلستفادة من قاعدة حتديد أولئك الذين شهدوا بشكل مباشر أو أنشأوا أدلة أساسية
تتعلق باملوضوع قيد التحري.
 .135إبق محايدا و إمتنع عن صياغة األسئلة بطريقة قد تشير إلى التحيز بشأن القضية قيد املناقشة كما هو احلال مع كل عنصر آخر من عناصر
التحقيق.
صريحا وشفافًا قدر اإلمكان دون تقويض التحري أو انتهاك السرية .في بداية املقابلة
 .136إذا طرح الشخص الذي تتم مقابلته أسئلة حول التحقيق فكن
ً
اشرح عملية التحقيق وأبلغ الشخص الذي تتم مقابلته عن سبب حضوره بوضوح.
 .137ال تدل بأية تصريحات قد ُتعل الشخص الذي تتم مقابلته يعتقد أنه سيحصل على أي امتياز أو تنازل أو حصانة من اإلجرآءات التأديبية أبدا .القيام
بذلك يدعو إلى التشكيك في صحة األدلة املقدمة و دوافع الشخص للتعاون وكذلك نزاهة احملقق .و يجب باملثل أال يلجأ احملقق أبدًا إلى التهديدات
للحصول على تعاون شخص ما.

5
 .138وعادة تكون املقابلة األولى مع املشتكي  .سيعتمد الترتيب الذي يتم من خالله مقابلة الشهود الباقني على أهمية إفادتهم ودرجة ارتباطهم بوضوع
التحقيق وتوافرهم.
 .139ينبغي إجراء مقابالت مع الشهود على انفراد (و ليس معا) و ينبغي إخبارهم ب احلفاظ على سرية محتوى املقابلة .ميكن أن تعرض دليل الشاهد
للهالك إذا علم ذلك الشخص با قاله أو فعله الشهود اآلخرون .ميكن أن يتسبب عن غير قصد في قيام بعض الشهود بتغيير روايتهم لألحداث أو
تعديل ملحوظاتهم حول ما حدث.
 .140ينبغي أن يؤدي االستجواب املصمم بعناية إلى إبقاء الشاهد مركزا ً على األمور التي يالحظها بشكل مباشر و التي هي ذات صلة باملوضوع الذي
سيتم التحري عنه .من املفيد التحقق مما إذا كانت تذكرهم لألحداث مستمدة من خبرتهم املباشرة أو السمعية.
 .141عند الترتيب للمقابالت ،يجب أاختيار مكان وتوقيت املقابلة بشكل رصني حتى ال يضطر الشخص إلى شرح غيابه لزمالئه.
.5ب1.
 .142في بعض األحيان يكون هناك سبب مقنع إلجراء مقابلة مع موضوع التحقيق في وقت مبكر من التحري ،ولكن القاعدة العامة هي أن مقابلته يجب
أن تتم في نهاية التحقيق .يتيح ذلك إكمال اجلوانب الرئيسية للتحقيق وتقييم األدلة ويضمن مناقشة جميع األمور ذات الصلة مع موضوع التحقيق
في مقابلة واحدة مما يتيح لهم فرصة الرد.
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.5ب2.

24

كتابيا حيثما أمكن إما عن طريق املذكرة
 .143من الضروري إشعار موضوع التحقيق قبل  24ساعة على األقل من املقابلة املترقبة .يجب أن يكون اإلشعار
ً
شفهيا ،و
أو البريد اإللكتروني .يجب تضمني اإلشعار وأي رد في ملف التحقيق .إذا لم يكن اإلشعار الكتابي ممك ًنا فيجب إشعار موضوع التحقيق
ً
توثيق تلك احملادثة في مذكرة للملف وإدراجها في ملف التحقيق.
 .144ينبغي أن يتضمن اإلشعار املعلومات التالية:
•

داخليا قد حدد ارتكاب سوء سلوك وظيفي محتمل من قبل موضوع التحقيق
أن حتقيقً ا
ً

•

الطبيعة العامة لإلدعآءات.

•

أن االدعاءات قد تشكل انتهاكات لقوانني موظفي األونروا أو األنظمة أو املنشورات اإلدارية (يجب حتديد النصوص احملددة لإلطار التنظيمي)

•

أن املقابلة هي جزء من التحقيق اجلاري وأنه لم يتم التوصل بعد إلى نتائج حول ارتكاب املوظف الذي سيحقق معه سوء سلوك وظيفي و

•

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

•

يجوز ملوضوع التحقيق طلب حضور مراقب من طرف ثالث (انظر إلى القسم .6د 5.أدناه)
18

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

5
 .146التحضير احلذر هو عنصر أساسي إلجراء مقابلة جيدة .يجب أن يكون لدى احملقق فهم واضح للمعلومات التي يحاولون احلصول عليها من الشخص
الذي تتم مقابلته با في ذلك بعض االشارة على املعلومات التي يحتمل أن تكون لدى الشاهد وما إذا كان من احملتمل أن يكون الشخص معاديًا أو
مقاو ًما لالست جواب .توقع أفضل السبل للتعامل مع هذه الصعوبات باإلضافة إلى وجود استراتيجيات إلبقاء املقابلة في املسار الصحيح وذات صلة
باملوضوع الذي سيتم التحقيق به.
.5ج1.
 .147يجب أن جُترى املقابالت دائما ً بطريقة ودية ومهنية .من املفيد تطوير صلة مع الشخص الذي تتم مقابلته ،بحيث يكون أكثر راحة أثناء املقابلة.
 .148اذا متت معاملة األمور بشكل مناسب فيمكن تشجيع الشخص الذي تتم مقابلته عندما يكون مترددا أو غير صادق على التعاون بالنحو السليم
وإنتاج قدر أكبر من املعلومات الدقيقة واملفيدة .ضع في اعتبارك تذكير الشخص الذي تتم مقابلته بسؤولياته في مساعدة احملقق والتعاون معه
عند مواجهة صعوبات.
ُ .149تنب وضع االفتراضات  -اطرح املزيد من األسئلة لتوضيح املسألة.
 .150إعداد قائمة باحملاور األساسية التي سيتم طرحها.
 .151قم بصياغة قائمة باألسئلة لطرحها على الشخص الذي تتم مقابلته بعد مراجعة محتوى القضية .قائمة األسئلة ليست سوى إرشاد ويجب
السماح للمقابلة بالتدفق بشكل طبيعي.
 .152ميكن أن تكون األسئلة املعدة أداة مفيدة لضمان إعادة املقابلة إلى مسارها الصحيح وتغطية جميع القضايا ذات الصلة.
.5ج2.

18احملكمة اإلدارية األمم املتحدة ( 30أيلول  )2005احلكم رقم  ، 1242املرجع AT/DEC/1242
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 .153تذكر أن الهدف هو جمع املعلومات التي من شأنها إثبات أو دحض حقائق القضية عند وضع األسئلة .األسئلة ذات النهاية املفتوحة ال تقود الشخص
الذي تتم مقابلته في أي اُتاه معني وتوفر له الفرصة لإلجابة في شكل سردي.
 .154األسئلة املغلقة هي تلك التي تشجع على اإلجابة بـ "نعم" أو "ال"  ،وال يشجع على االستخدام املستمر واملتواصل ملثل هذه الطريقة ولكن قد
يكون ضروريًا إذا كانت هناك صعوبات في احلصول على إجابة واضحة من شخص يظن بأنه يراوغ أو الذي يقدم إجابة غامضة.
ُ .155تنب طرح أسئلة متعددة كسؤال واحد (أسئلة مركبة)  ،على سبيل املثال :متى رأيت السيد س ،وأين ،و ماذا حدث بعد ذلك؟

5
 .156ضع في اعتبارك خصوصية الشاهد أو موضوع التحقيق عند ترتيب املقابلة .يجب على احملقق بشكل عام االتصال بالشخص الذي تتم مقابلته عن
طريق البريد اإللكتروني ما لم يكن هناك سبب لالعتقاد بأن حساب البريد اإللكتروني للشخص يتم الوصول إليه من قبل آخرين مثل موظفي الدعم
اإلداري .فكر في أي مسائل ثقافية أو مسائل متعلقة بالنوع االجتماعي أو خاصة قد تؤثر على القدرة للحصول على التعاون على سبيل املثال اتصل
بالوالدين أو ولي األمر مع الشاهد الطفل بدال ً من االتصال بالطفل مباشرة.
 .157يجب إجراء مقابالت مواضيع التحقيق من قبل محققني اثنني.
 .158ينبغي إجراء املقابالت الشخصية مع الشهود الرئيسيني و مواضيع التحقيق وجها ً لوجه .تسمح املقابالت وجها ً لوجه بتقييم سلوك الشخص من
خالل لغة اجلسد واالستجابة اجلسدية ألسئلة معينة .ومع ذلك قد متلي الظروف إجراء مقابلة بوسائل بديلة .تشمل اخليارات األخرى املقابالت
الهاتفية ومؤمترات الفيديو والطلبات اخلطية للحصول على معلومات.
 .159قد تكون خيارات االتصاالت األخرى مناسبة ومالئمة للشهود غير الرئيسيني.
 .160قد تكون الطلبات اخلطية للحصول على معلومات في بعض األحيان طريقة مناسبة الستنباط املعلومات خاصة إذا كان احملقق يطلب معلومات
تتعلق بالسياسات أو اإلجرآ ءات .قد يكون هناك خطر فقدان السرية وزيادة مخا طر التواطؤ بني الشهود الذين يلجؤون لهذه الطريقة .ذكر الشاهد
بالتزاماته للحفاظ على سرية األمر.
.5د1.
خاليا من املقاطعات وفي مكان يوفر اخلصوصية و هذا
 .161سيختلف مكان املقابلة باختالف الشخص الذي ُتري معه املقابلة .يجب أن يكون املوقع
ً
الوضع املثالي.
.5د2.
 .162قد يكون من الضروري مطالبة الشخص الذي أجريت معه املقابلة بالتعليق على الوثيقة خالل بعض املقابالت .في هذه احلاالت يجنصح بإظهار نسخة
من الوثيقة للشخص واطلب منه قراءة ثم كتابة األحرف األولى على كل صفحة .يجب أن يتم وصف الوثيقة (اآلن معرض) في سجل املقابلة
بتفاصيل كافية حتى ال يكون هناك منازعة عليها فيما بعد حول الوثيقة التي متت مناقشتها و عند الضرورة اطلب من الشاهد أو موضوع التحقيق
التوقيع على نسخة من كل صفحة من الوثيقة املقدمة لهم.
.5د3.
 .163يجب االستعانة بترجم فوري مؤهل بشكل مناسب للمساعدة في املقابلة عندما ال يكون لدى الشاهد أو موضوع التحقيق فهم جيد للغة التي
يتحدثها احملققون.
ُ .164تنب اإلستعانة ب األسرة أو األصدقاء أو الزمالء املقربني للشخص الذي تتم مقابلته كمترجم فوري ألن املترجم الفوري قد يفقد املوضوعية أو يقدم
ردودا ً سريعة أو يفسر األسئلة واألجوبة بشكل غير دقيق.
 .165من املهم أيضا إبالغ املترجم الشفوي بضرورة أن يترجم بالضبط ما يقال وأنه ال يجب عليه إضافة تفسيرات أو توضيحات.
 .166تأكد من التحدث إلى الشخص الذي تتم مقابلته مباشرة عند االستعانة بترجم .اطلب من املترجم أن يترجم األسئلة واألجوبة.
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 .167ينبغي تذكير املترجم الفوري بالتزامه باحلفاظ على سرية تفاصيل املقابلة والتحقيق .يجب أن يطلب منهم التوقيع على إعالن السرية قبل
مشاركتهم في التحقيق .هذا باإلضافة إلى تصريح املترجم أثناء املقابلة.
.5د4.
 .168قد يكون من الضروري توفير مواد باللغة اإلجنليزية حتى ميكن مراجعتها من قبل صانعي القرار وغيرهم من أصحاب املصلحة في الوكالة .هذا ال مينع
من أخذ محضر إفادة أو إجراء مقابلة باللغة العربية ولكن في بعض احلاالت يطلب من احملقق تقدمي ترجمة إلى اللغة اإلجنليزية لسجل املقابلة املعد
باللغة العربية.
.5د5.
 .169إضمن إتاحة الفرصة ملن أجريت معهم املقابالت ألخذ قسط من الراحة .ضع في اعتبارك أن بعض األشخاص قد يعانون من مشكلة طبية تتطلب
منهم أخذ فترات راحة متكررة.
 .170قم بتدوين سبب طلب االستراحة والوقت الذي مت به تعليق املقابلة ووقت بدأها من جديد .ينصح بعدم مناقشة املوضوع الذي يتم التحقيق به في
املقابلة مع الشخص الذي يحقق معه أثناء االستراحة .اطلب من الشخص الذي متت مقابلته تأكيد عدم مناقشة أي شيء ذو صلة باملقابلة عند
استكمال املقابلة ،أو بدال ً من ذلك راجع أي شيء متت مناقشته أثناء االستراحة وكان ذا صلة بالتحقيق.
.5د6.
 .171تتطلب املقابالت مع الطفل و هو أي شخص دون سن  18عا ًما حضور أحد الوالدين أو ولي األمر أو شخص ثالث مستقل .هذا لتوفير الدعم للطفل
ونفي أي مزاعم بأن الطفل قد مت استجوابه بشكل غير الئق أو أنه تعرض لسوء املعاملة أثناء عملية املقابلة.
 .172سيسأل األشخاص الذين متت مقابلتهم من حني آلخر عما إذا كان بإمكانهم إحضار شخص آخر أثناء املقابلة مثل محام أو ممثل احتاد .ال يحق
ً
طفال أو ألسباب طبية) .ومع ذلك فإن وجود شخص ثالث قد يجعل الشخص
للشاهد أو املشتكي أن يطلب حضور طرف ثالث إلى املقابلة (ما لم يكن
الذي تتم مقابلته يشعر براحة أكبر وبالتالي يجعل املقابلة أسهل .ومع ذلك يجب موازنة الطلب مع احلاجة إلى السرية.
 .173ليس من حق موضوع التحقيق أن يتم يحضر مقابالت التحقيق برفقة مستشار .و لكن قد يسمح ملوضوع التحقيق بأن يكون برفقة موظف للعمل
كمراقب ولكن ال يشارك بأي شكل من األشكال في املقابلة ،با في ذلك التحدث أو اإلمياء .إذا لم يلتزم املراقب بهذا املطلب ،فسيتم استبعاده من
املقابلة .يجوز للمراقب تدوين مالحظات املقابلة في شكل مكتوب بخط اليد فقط ويجب عليه تقدمي نسخة من أي مالحظات للمحقق .إذا قرر
موضوع التحقيق إحضار مراقب إلى املقابلة ،فيجب عليه التأكد من توفر املراقب في الوقت احملدد .ال يجوز إعادة جدولة املقابالت بسبب عدم توفر
املراقب .إن وجود طرف ثالث ملراقبة أي مقابلة سيعتمد على تقدير احملقق.
 .174إذا مت اقتراح أي طرف ثالث  ،فتأكد من أن هذا الشخص ليس مشاركا بشكل من األشكال في التحري سواء كشاهد أو موضوع حتقيق محتملني.
 .175ينبغي إخبار الطرف الثالث قبل املقابلة بأن دوره هو مجرد املالحظة وليس املشاركة في املقابلة .يجب أن يتم إرشادهم إلى عدم الدفاع نيابة عن
الشخص الذي تتم مقابلته ،وأال يناقشوا محتويات املقابلة مع أي شخص آخر .يجب أن يجطلب من املوظفني الذين يعملون كطرف ثالث التوقيع على
إعالن السرية.

5
 .176في حني أن العديد من املبادئ املرتبطة بقابالت البالغني ميكن تطبيقها في هذا النوع من املقابالت مثل استخدام األسئلة مفتوحة النهاية إال أنه
هناك بعض األساليب اإلضافية التي قد تساعد في احلصول على معلومات موثوقة وكاملة.
 .177ينبغي إجراء مقابلة فعالة مع الطفل بطريقة غير توجيهية وغير موحية بحيث تسمح للطفل بربط روايته اخلاصة لألحداث .يجب أن تتم املقابلة
في مكان غير رسمي ومريح وفي مكان يوفر درجة عالية من اخلصوصية .يجب أال يتكون فريق املقابلة من أكثر من شخصني في الوضع املثالي .قد
يكون من الضروري االستعانة بحقق واحد فقط في بعض الظروف ال سيما إذا كانت هناك جوانب تتعلق بالنوع االجتماعي يجب مراعاتها .ال ينبغي
كتابيا.
إجراء مقابلة مع الطفل في غياب والد الطفل أو ولي أمره أو شخص ثالث مستقل و الذي يجب أن يوافق على املقابلة ويفضل أن يكون ذلك
ً
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 .178في بداية املقابلة ينبغي للمحقق أن:
•

يشرح الغرض من املقابلة.

•

يشرح للطفل أنه من املقبول متا ًما إخبار الشخص الذي يعقد املقابلة إذا كان ال يعرف إجابة السؤال ؛

•

يشرح للطفل أنه يجب عليه تصحيح الشخص الذي يعقد املقابلة إذا كان مخطئًا.

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

5
 .180إن املطلب الرئيسي حملضر اإلفادة اخلطي هو أن يجدعى الشخص الذي أجريت معه املقابلة لقراءة الوثيقة كاملة وتقدمي توضيح أو تصحيح ألي أخطاء.
ينبغي بعد ذلك دعوة الشخص الذي تتم مقابلته ليكتب احلروف األولى من اسمه كامال في اجلزء السفلي من كل صفحة ويوقع محضر اإلفادة
ويؤرخه .سيتضمن محضر اإلفادة إعالن قول احلقيقة.
 .181يجب على احملقق أو (املترجم إذا لزم األمر) الذي أعد اإلفادة أن يوقع على الوثيقة النهائية.
.5و.1.أ
 .182ميكن توثيق األدلة من الشاهد بصيغة تسجيل صوتي أو من خالل محضر إفادة .قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية تسجيل املقابلة ضع في اعتبارك مدى
مالءمة كل طريقة ومزاياها النسبية.
.5و.1.ب
 .183من املمكن احلصول على محاضر إفادات مكتوبة من الشهود في ظروف مختلفة ولكن يجب اجراء تسجيل صوتي للمقابلة مع أي شاهد رئيسي أو
شاهد عيان أو شاهد أوحد بدال ً من ذلك .ضع في اعتبارك استخدام محضر اإلفادة عندما:
•

ليس هناك مانع من أن ينظر الشاهد عن كثب في روايته وقد يكون لديه الوقت لتعديل إفادته من أجل الدقة.

•

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

•

الشاهد هو خبير مطلوب لشرح السياسة أو اإلجرآءات أو الوثائق املقدمة لهم.

•

هناك بالفعل وفرة من الشهود املباشرين لنفس احلقائق.

.5و.1.ت
 .184وتتميز مقابالت الشهود املسجلة رقميا ً بأنها توفر سجال ً دقيقا ً ال جدال فيه عموما ً للمحادثة التي جرت أثناء املقابلة .ميكن مراجعة التسجيل
لتسوية أي منازعة حول األسئلة واألجوبة.
 .185استخدم املقابالت الصوتية املسجلة للقضايا عندما:
•

قد يصف الناجي الصدمة التي أثرت عليه بشكل مباشر.

•

هم شهود مباشرون على األحداث حيث سيحتاجون إلى وصف كيف رأوا أو سمعوا األحداث بالتفصيل وأنه سيتم تفحص صحة أدلتهم.

•

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

•

عندما يكون الشخص الذي تتم مقابلته موضوعًا للتحقيق.
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 .186تسجيل املقابلة إلكترونيا ً يسمح للشخص الذي يعقد املقابلة بالتركيز على األسئلة واألجوبة بدال ً من تشتيت انتباهه بعملية كتابة الردود أو
طباعتها .والنتيجة هي مقابلة متسلسة تغطي عادة حيزا أكبر من محضر إفادة مكتوبة.
 .187يشكل امللف الرقمي  /الصوتي جزءا ً من ملف التحقيق اإللكتروني وينبغي تأمينه مثل أي دليل آخر.
 .188يجب على احملقق إعداد ملخص شامل للمقابلة في ختام املقابلة الصوتية املسجلة إلدراجه في ملف التحقيق .قد تعني النزاعات حول محتوى
سيطلب منه إعداد سجل حرفي من املقابلة.
املقابلة أو احلاجة إلى مراجعة املقابلة في بعض احلاالت أن احملقق ج

5
 .189ال توجد قواعد مشددة لتشكيل املقابلة .أحد األشكال شائعة االستخدام هو فصل املقابلة إلى أربعة أجزاء  -املقدمة ؛ أسئلة مفتوحة النهاية،
األسئلة مغلقة النهاية واخلامتة.
.5ز1.
 .190ينبغي أن تكون بنية املقابلة على النحو التالي:
•

تاريخ ووقت ومكان املقابلة

•

أسماء كل احلاضرين في املقابلة

•

اسم الشاهد ومنصبه ومكان عمله

•

الغرض من املقابلة

•

سؤال الشاهد عما إذا كانت لديه أي أسئلة عن االجرآءات فقط .هذه األسئلة و األجوبة يجب أن تسجل كجزء من محضر إفادة الشاهد

•

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

.5ز2.
 .191ينبغي أن يتألف هذا اجلزء من املقابلة من أسئلة تؤدي إلى استجابة سردية من الشاهد .و يقصد هنا نوع األسئلة الذي يسمح للشاهد بوصف ما
حدث بكلماته اخلاصة .يجب استخدام األسئلة مغلقة النهاية فقط لتأكيد اإلجابات التي قدمها الشاهد أو إذا كان الشاهد مراوغًا أو يقدم إجابة
غامضة.
 .192الهدف من املقابلة هو السماح للشخص الذي تتم مقابلته باحلديث .شجع السرد .قد يرغب احملقق في الطعن في دقة السرد الذي قدمه الشخص
الذي تتم مقابلته .ينصح بالقيام بذلك الحقً ا في املقابلة .بجرد أن تشعر أن املقابلة فيها نوع من التحدي ،فقد يبدأ الشخص الذي تتم مقابلته
أيضا أنه من غير الضروري حتدي كل عدم دقة يتم مالحظتها.
في فقدان الصلة مع احملقق .الحظ ً
.5ز3.
 .193في نهاية املقابلة اسأل الشاهد عما إذا كان لديه أي معلومات أخرى يرغب في إضافتها وما إذا كان لديه أي اعتراضات على الطريقة التي أجريت بها
املقابلة.
 .194أبلغ الشاهد أن املعلومات التي قدمها سيتم تقييمها وأنه قد يكون من الضروري إجراء مقابلة ثانية إذا لزم التوضيح أو إذا ظهرت حقائق جديدة.
اد جع الشاهد لالتصال باحملقق إذا فكر في أي شيء آخر قد يكون ذا صلة .ميكن العثور على منوذج محضر إفادة الشاهد في امللحق .1
.5ز4.
 .195قد يحصل احملقق أثناء املقابلة على معلومات تشير إلى أن الشخص الذي ُتري مقابلته قد ارتكب سوء سلوك وظيفي متعلق أو غير متعلق
باالدعاءات قيد التحقيق .إذا مت اإلقتناع بأن الشخص قد يكون ارتكب سوء سلوك وظيفي فيجب على احملقق إنهاء املقابلة إذا كان االعتراف يتعلق
بالقضية قيد التحقيق .إذا كانت مسألة منفصلة فتأكد من إحالة أي ادعاءات جديدة من خالل القنوات املناسبة.
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.5ز5.

الشهود غير اخملولني باحلصول على نسخة من محاضر إفادتهم

 .196يحق ملوضوع التحقيق فقط احلصول على نسخة من املقابلة (الصوتية أو غير ذلك) للتحقق والتصحيح و ذلك إذا لزم األمر .قد يطلب بعض الشهود
في ختام املقابلة نسخة من محاضر إفادتهم  .ال ينبغي عادةً املوافقة على هذه الطلبات فقد يؤدي ذلك إلى تقويض سرية أو نزاهة التحقيق.
 .197وسيؤدي التداول املتعمد أو غير املتعمد حملضر اإلفادة إلى حتديد األشخاص اآلخرين كشهود وميكن أن يؤدي إلى التواطؤ .إذا كان احملقق ينوي بدال ً من
ذلك منح حق الوصول إلى محضر اإلفادة ،فقد يكون من احلكمة االحتفاظ بحضر اإلفادة حتى انتهاء التحقيق .اشرح للشهود أنه إذا كانت محاضر
إفاداتهم مطلوبة في إجراءات تأديبية الحقة ،فستتاح لهم الفرصة ملراجعتها في ذلك الوقت.

5
 .198ينبغي أن تتبع بنية املقابلة بشكل عام الشكل املوصى به ملقابلة الشهود .فيما يلي بعض العناصر اإلضافية:
.5ح1.
 .199ينبغي أن تتضمن املعلومات االفتتاحية عناصر من محاضر إفادة الشهود ولكن أيضاً:
•

إشعار موضوع التحقيق بأنه موضوع حتقيق في الواقع وقد يواجه إجراءات تأديبية ؛

•

ملخص موجز لإلدعآءات وذكر أن هذه االدعاءات -إذا كانت صحيحة -قد تشكل انتهاكًا ألنظمة األونروا أو قوانينها أو املنشورات اإلدارية:

•

إشعار موضوع التحقيق بأنه إذا مت إعداد تقرير حتقيق فسيتم إحالته إلى املدير املعني الذي قد يتخذ إجراءات أخرى:

 .200بعد االنتهاء من املقابلة سيتم إعطاء موضوع التحقيق نسخة من احملضر الصوتي للمقابلة وأي ملخص أو سجل حرفي يتم إنتاجه.
.5ح2.
 .201هناك عدة أمور ينبغي طرحها على موضوع التحقيق في نهاية االستجواب و قبل االنتهاء من املقابلة.
 .202يجب سؤال موضوع التحقيق:
•

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

•

إذا كان لديه أي وثائق يرغب في تقدميها

•

إذا كان هناك أي أشخاص يجب على احملقق مقابلتهم.

 .203وينبغي أيضا تذكير موضوع التحقيق بالتوجيه االجرائي رقم  5/2007اخلاص بسياسة االنتقام للوكالة بشأن احلماية من االنتقام للموظفني الذين
يتعاونون مع التحقيقات .أبلغ موضوع التحقيق بأن أي مضايقة للمشتكني أو غيرهم من املشاركني في التحقيق قد يجنظر إليها على أنها سوء
سلوك وظيفي وقد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.
.5ح3.
 .204احملقق ملزم بالسماح ملوضوع التحقيق بالرد على كل مسألة لها آثار ضده .يجب أن يكون موضوع التحقيق على دراية باالدعاءات وأن يتم
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تزويده بالتفاصيل الكافية للتمكن من الرد 19.وهذا يشمل أسماء الشهود إال في الظروف التي قد يتعرض فيها الشاهد أو الشهود للخطر بسبب
هذا اإلفصاح .يجب أن يكون عدم اإلفصاح على هذه األسس معقوال ً في ظل الظروف ويجب أن يضمن العدالة اإلجرآئية ملوضوع التحقيق 20 .ميكن
العثور على سجل املقابلة مع منوذج املقابلة موضوع التحقيق في امللحق .4
 .205تذكر أن العدالة اإلجرآئية تتطلب إعطاء موضوع التحقيق فرصة للرد على االدعاءات .يجب على مواضيع التحقيق التعاون مع التحقيق املأذون له
حسب األصول .إذا رفض مواضيع التحقيق ذلك ،يجب إشعارهم بالتزامهم بالتعاون وإذا رفضوا إجراء املقابلة ،يجب تسجيل قرارهم وإدراجه في
تقرير التحقيق.
.5ح4.
 .206قد يكون من املناسب طلب وضع موضوع التحقيق في إجازة إدارية بانتظار التحقيق و  /أو حتى االنتهاء من اإلجرآءات التأديبية في بعض األحيان .قد
يكون هذا ضروريًا عندما ينشأ خطر غير معقول ألن يتدخل موضوع التحقيق في الشهود أو يتلف أو يخفي أو يتالعب باألدلة؛ أو حيث يشكل استمرار
وجود موضوع التحقيق في مرفق األونروا خطرا على املوظفني اآلخرين أو املستفيدين من اخلدمات.
 .207يحدد القانون  110.2من قوانني عمل املوظفني احملليني والقانون  10.4من قوانني عمل املوظفني الدوليني املسائل األساسية الثالث التي يتعني النظر
فيها قبل إيقاف املوظف احمللي عن العمل بأجر أو بدون أجر بانتظار التحقيق:
•

في حالة وجود سوء سلوك وظيفي جسيم؛

•

حيثما يكون الإلدعاء أساس جيد للوهلة األولى ؛ و

•

إذا كان استمرار املوظف للحضور في املكتب ريثما يتم إجراء التحقيق سيضر بصالح الوكالة.

 .208وباملثل ينص القانون  110.2من قوانني عمل املوظفني احملليني والقانون  10.4من قوانني عمل املوظفني الدوليني على أنه إذا مت توجيه إدعاء بسوء
السلوك الوظيفي إلى أحد املوظفني وقرر املفوض العام ذلك يجوز وضع املوظف في إجازة إدارية انتظارا ً للتحقيق.
تأديبيا ،فقد يكون له تأثير ضار على
 .209وال ينبغي االستخفاف بقرار طلب فصل عمل املوظف .في حني أن الفصل إما بأجر أو بدون أجر ال يعتبر إجرا ًء
ً
املسار الوظيفي للموظف وسيزيد الضغط على احملققني إلكمال التحري بسرعة.
 .210إن احلاجة إلى إيقاف املوظف عن العمل هو أمر ينبغي مراعاته في مراحل التخطيط للتحقيق ورصده على مدار التحري .إذا لزم األمر قم بناقشة
األمر مع الشخص الذي كلف بإجراء التحقيق وحدد االطار املرجعي للتحري.

 19احملكمة ااإلدارية لألمم املتحدة ( 30كانون الثاني  )2004احلكم رقم  ، 1154املرجعAT / DEC / 1154
 20احملكمة ااإلدارية لألمم املتحدة ( 21تشرين الثاني  )2000احلكم رقم  ، 983املرجعAT / DEC / 983
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.6
يقدم هذا الفصل إرشادات حول كيفية تقييم األدلة وتقرير النتائج والتوصيات .يوفربنية مقترحة لإلبالغ عن القضايا وإسداء
املشورة للمديرين بشأن تقييم ما إذا كان التحقيق قد اكتمل وأجري وفقً ا ملعايير األمم املتحدة

6
 .211يجب على احملقق إعد اد وتقدمي وثيقة تلخص التحقيق وتقدمي توصيات تستند إلى حقائق ميكن التحقق منها بعد االنتهاء من التحقيق .يجب أن
ومنظما بشكل منطقي.
ونزيها وموجزًا
صحيحا من الناحية الواقعية
يكون التقرير
ً
ً
ً
 .212أنشأت دائرة خدمات الرقابة الداخلية منوذجني للتقارير .يجب استخدام تقرير التحقيق عندما يقدم احملقق نتائج ضد موضوع التحقيق .تجستخدم
تقارير إقفال التحقيق لتحديد احلقائق التي مت إثباتها أثناء التحقيق والتي تدعم االستنتاج بأنه ال ميكن إثبات االدعاءات ،أو أن التحقيق في االدعاءات
لم يعد قابال ً للتطبيق.

6
 .213عند صياغة تقرير قد يواجه احملقق أدلة متضاربة أو غامضة .عند استخالص أو التوصل إلى النتائج قم بوازنة األدلة بعناية واشرح سبب إعطاء أحد
األدلة وزن ًا أكبر من اآلخر.
 .214عند اتخاذ هذا القرار ناقش األدلة في ضوء واحد أو أكثر من العوامل التالية:
.6ب1.
 .215ينبغي بذل جميع احملاوالت لتأكيد أو دعم (من خالل أدلة إضافية) اإلفادات التي قدمها الشهود و موضوع التحقيق .في حني أن األدلة الداعمة قد تأتي
من مجموعة متنوعة من املصادر مثل الشهود اآلخرين فإن أي دليل موضوعي له قيمة خاصة .اعتمادًا على ظروف املسألة قيد التحقيق ميكن العثور
على مداعمة في سجالت البريد اإللكتروني أو سجالت احلضور أو ملفات املوظفني أو السجالت املالية.
.6ب2.
 .216اشرح الصفة التي ُتعل شاه ًدا أو دليال ً معي ًنا جديرًا لألخذ بعني اإلعتبار.
 .217ضع في اعتبارك أي شيء له ميل وسبب إلثبات أو دحض صحة اإلفادة التي قدمها الشاهد عند حتديد مصداقيته .وقد يشمل ذلك مدى أو فرصة أو
قدرة الشاهد على رؤية أو سماع أو إدراك األمور التي تشكّل حقائق القضية و هي قدرة الشاهد على تذكر إفادته وإلبالغ عنها و وجود أو عدم وجود
حتيز محتمل ربا يكون قد شوه إفادة الشاهد أو دفعه للكذب.
 .218عند تقييم املصداقية انظر فيما إذا كانت أقوال الشاهد متسقة أو غير متسقة مع أية أقوال سابقة .يجب أن نتذكر عند إجراء هذا التقييم أن
تغيير تذكر احلقائق أو األحداث هو أمر شائع وال ينبغي بالضرورة أن يؤدي إلى تشويه مصداقية الشاهد .عندما يشهد شخصان نفس احلادثة أو
املوقف فغالبًا سينظران إليه بشكل مختلف  .ما إذا كان التناقض يتعلق بحقيقة ذات أهمية ،أو فقط بتفاصيل تافهة فيجب أن يؤخذ في االعتبار
عند موازنة أهميته.
.6ب3.
 .219ال تولي أهمية كبيرة حملاولة شخص ما إنكار االدعاءات املوجهة ضده .ومع ذلك ميكن استنتاج عدم األمانة الذي يضر بصداقية الشخص موضوعيا
واضحا ملوضوع التحقيق وسمح له بفرصة للتعليق.
تناقضا
لدحض إنكاره و خاصة إذا قدم احملقق
ً
ً

 | 32ص ف ح ة

6
 .220ينبغي أن يشرح تقرير التحقيق اخلطوات املتخذة جلمع األدلة التي تقدم حتليال ً للقضايا ويشرح سبب إعطاء دليل ما وزنا ً أكبر من اآلخر .يجب أن
خاليا من التكهنات وال يجب تضمني حتليل نظري أو أخالقي أو نفسي.
يكون التحليل
ً

 .221وبجرد اكتماله  ،ينبغي إرسال تقرير التحقيق إلى الشخص الذي كلف بالتحقيق التخاذ مزيد من اإلجرآءات .يتم توفير منوذج تقرير التحقيق في
امللحق .5
.6ج1.

ادعاءات
ملخصا موجزًا للشكوى كما عبر عنها املشتكي  .يجب أن حتدد وترقم كل ادعاء وأن تتضمن تاريخ ووقت ومكان احلادث
يجب أن يوفر هذا القسم
ً
أو (احلوادث).

نطاق التحقيق
يستشهد هذا القسم باإلطار املرجعي للتحقيق وميكن استخدامه إلبالغ القارئ بأية معوقات أو مشكالت أعاقت أهداف التحقيق مثل التأخير أو
عدم كفاية توثيق امللف.

القوانني املعمول بها

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

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

ملخص التحقيق
ملخصا موجزًا لكيفية إجراء التحقيق با في ذلك أسماء األشخاص الذين متت مقابلتهم ،وتفاصيل الوثائق
يجب أن يتضمن هذا القسم
ً
وملخصا ألي تقنيات حتقيق متخصصة مت استخدامها أثناء التحري .مطلوب سرد للقضية مع حتديد احلقائق غير
الرئيسية التي مت احلصول عليها
ً
املتنازع عليها وأين يختلف الشهود .سيتم تضمني االقتباسات .ستشكل جميع محاضر اإلفادات و الوثائق التي يتم االعتماد عليه كملحقات.

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

نتائج التحقيق
ميكن القول إن هذا هو أصعب قسم من التقرير يتم استكماله وغال ًبا ما يكون موضوعًا للنقاش .هذا القسم هو في األساس حتليل لألدلة ورأي
احملقق حول ما إذا كانت األدلة التي مت جمعها تدعم اإلدعاءات.
إذا كان هناك أكثر من ادعاء فيجب معاجلتها حتت عناوي ن فرعية وترقيم يتوافق مع الترقيم في األقسام السابقة .ينبغي التوصل إلى النتائج لكل
ادعاء .قد يكون من الضروري شرح التناقضات في األدلة وتقدمي تقييم ملصداقية الشهود الذين متت مقابلتهم.
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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قانونيا باإلدانة أو البراءة ،وبدال ً من ذلك يحدد ما يعتبرونه
االستنتاجات هي احلجة املنطقية التي تدعمها احلقائق والنتائج .ال يتخذ احملقق قرارًا
ً
حقائق في القضية ،وإذا قدمت استنتاجاتهم أدلة كافية (أي أنه من املرجح أكثر من غير ذلك) فقد حدث هذا اخلطأ.
تأكد من أن االستنتاجات والنتائج مدعومة بقوة باألدلة.

التوصيات

إذا اعتبر احملقق أن األدلة ميكن أن تثبت االدعاءات فيجب تقدمي توصية إلى صانع القرار بأنه ينبغي اتخاذ اإلجرآء املناسب ضد موضوع التحقيق.
من املهم أن تترك طبيعة اإلجرآء املناسب لصانع القرار .ال ينبغي للمحقق أب ًدا أن يوصي بإجراءات محددة حلل أو معاجلة االدعاءات.
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.

امللحقات \ املعارض

أيضا حتميلها على نظام إدارة
يجب على احملقق التأكد من أن الوثائق األصلية أو نسخ من الوثائق ذات الصلة مرقمة ومتوفرة مع التقرير .يجب ً
القضايا بالوكالة.

6
 .222يجب على احملقق أن يبذل قصارى جهده ملقابلة الشهود الذين مت حتديدهم من قبل موضوع التحقيق .ومع ذلك قد يقرر احملقق أحيان ًا عدم إجراء مقابلة
مع كل من ذكرهم موضوع التحقيق إذا مت تقييمهم على أنهم ليسوا شهودًا على أحداث في قيد التحقيق ،أو أدلة متعلقة بالشخصية أو من إن
كان غير احملتمل أن تكون شهادتهم ذات صلة بأي حقائق متنازع عليها  .يجب على احملقق أن يشرح قراره بعدم مقابلة الشهود املقترحني وشرح
تبريرهم باألدلة ذات الصلة كجزء من التقرير (على سبيل املثال توثيق أي مكاملات أو استفسارات أولية مع هؤالء الشهود احملتملني).

6
 .223تتبع تقارير إقفال التحقيق نفس املبدأ الذي تتبعه تقارير التحقيق ولكنها متثل إما حتقيقً ا كامال ً في حالة عدم وجود أدلة كافية الستنتاج خطأ أو
حتقيق غير مكتمل حيث توجد أدلة جوهرية تتعارض مع االدعاءات األصلية .حتتوي هذه التقارير على أوصاف لسوء السلوك الوظيفي املبلغ عنه،
واخلطوات املتخذة للتحقيق في االدعاءات وأسباب إقفال التحقيق.
 .224حتضر تقارير إقفال التحقيق لضمان املسآءلة عن العملية التي يقوم عليها قرار إغالق التحقيق.
 .225عادة ما يكون سبب إقفال التحقيق هو وجود أدلة تقوض االدعاء مما قلل من االحتمالية أملنطقة لوقوع السلوك اخلاطئ.
 .226يتم تقدمي التقارير التي ال تثبت اإلدعاءات إلى الشخص الذي شرّع إجراء التحقيق و إن شرّع هذا الشخص إغالق القذية حسب األصول فسيتم حتميل
التقرير على ملف إدارة القضايا من أجل مراجعة محتملة من قبل دائرة خدمات الرقابة الداخلية .يجب تبليغ جميع األطراف الذين أصبحوا على
علم بهوية موضوع التحقيق بأن اإلدعاء لم يتم إثباته و يشمل هؤالء أيضا الشهود و املشتكيني الذين هم ناجون و أي مواضيع حتقيق مت إعالمهم
بوضعهم حتت التحقيق .يتوفر منوذج تقرير إقفال التحقيق في امللحق .6

6
 .227حتتوي جميع املواد املتعلقة بالتحقيق على معلومات سرية وحساسة تتعلق باألفراد أو بعمليات الوكالة وأنشطتها .يجب عدم اإلفشاء عن أي تقرير
حتقيق أو تقرير إقفال التحقيق إلى أشخاص غير مصرح لهم سواء داخل الوكالة أو خارجها.
.6و1.
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 .228ميكن أن تتناول تقارير التحقيقات االنتهاكات املتعددة لإلطار التنظيمي حتى لو نشأت هذه األمور عن مجموعات منفصلة من الظروف .إذا تورط
أكثر من موظف في سوء السلوك الوظيفي فيجب تقدمي تقرير منفصل بخصوص كل موضوع حتقيق.
.6و2.
 .229ميكن للمحقق أن يخبر املشتكي بحالة شكواه  ،أو أن املسألة قيد التقييم ،أو قيد التحقيق  ،أو أن ملف التحقيق قد أجحيل إلى صانع القرار ملراجعته.
توجد بعض االستثناءات ولكن ال يوجد عادة أي شرط ملناقشة نتائج القضية واحلقائق مع أي طرف .سيتم التعامل مع هذا من قبل مراجعي القضية
وصناع القرار الالحقني.

.6و3.
 .230يجب إحالة التقرير وأي ملحقات إلى الشخص الذي كلف بإجراء التحقيق وحتديد االطار املرجع للتحقيق.
 .231وال ميثل اختتام التحقيق اخلطوة األخيرة في معاجلة سوء السلوك الوظيفي احملتمل .إنها ببساطة النقطة التي يتم عندها اتخاذ القرار أن هناك
واقعيا ميكن بنا ًء عليه تقدمي توصيات بشأن سوء السلوك الوظيفي احملتمل  ،أو أنه يجب إقفال التحقيق.
أساسا
ً
ً
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.7
ملف التحقيق هو سجل الوكالة الدائم للتحري .من املهم أن يتم االحتفاظ بامللف بطريقة تسهل املراجعة من قبل احملققني
املدراء وصناع القرار

7
لفعالة على تنظيم التحقيق وتتبعه
 .232تعتبر اإلدارة السليمة مللف التحقيق جانبا ً مهما ً من وظيفة التحقيق .تساعد إدارة امللفات و ممارسات احلفظ ّ
وتسهيل التدقيق واملراجعة عند اكتماله.
 .233إن مفتاح اإلدارة الفعالة للملفات هو ضمان االحتفاظ بجميع الوثائق الالزمة إلجراء حتقي ق كامل وشامل بطريقة ميكن الوصول إليها بسهولة في
غضون مهلة قصيرة.
 .234تنظيم الوثائق يجب أن يسهل نسبيا حملقق اخر أن يراجع امللف و يتحديد مهام التحقيق التي مت إكمالها وما الذي ال يزال يتعني القيام به إلكمال
التحري.

7
 .235في أول فرصة متاحة ،قم بنسخ أي وثائق أصلية با في ذلك محاضر إفادات الشهود و قم بتأمني النسخ األصلية في خزانة مقفلة .تعني متطلبات
فوض به إلى املواد األصلية.
السرية أن األمن املتشدد يجب أن يحيط بإجراء أي حتقيق ومن األهمية منع الوصول غير امل ّ
إلكترونيا .يجب تطبيق مستوى مماثل من
 .236يجب تخزين الوثائق األصلية بطريقة حتافظ على حالتها األصلية .ميكن االحتفاظ بنسخة عمل من امللف
ً
األمان على نسخة العمل ملنع الوصول غير املصرح به.

7
 .237يوصى بأن يحتفظ احملققون بنسخة إلكترونية من ملف التحقيق .هذا مفيد بشكل خاص إذا كان هناك عدد كبير من الوثائق ،وإذا كان الوصول إلى
امللف مطلوبًا بعيدًا عن مركز العمل املعني للمحقق .نظرًا ملتطلبات السرية فقد يكون من املناسب االحتفاظ بالنسخة اإللكترونية من امللف على
أيضا تأمني
محرك أقراص مدمجة أو بعض أجهزة تخزين بيانات الذاكرة احملمولة األخرى بدال ً من محرك األقراص املشترك جلهاز كمبيوتر العمل .يجب ً
محرك األقراص احملمول مثل نسخة ورقية من امللف .ينصح بعمل نسخ احتياطية من الوثائق اخملزنة.

7
 .238قد تصبح املالحظات والرسوم التخطيطية والسجالت األخرى التي يتم إجراؤها أثناء املقابالت أو االتصال بالشهود على شكل معارض في بعض
الظروف وينبغي االحتفاظ بها.
 .239من الضروري توثيق جميع أنشطة التحقيق التي لم يتم توثيقها في محضر إفادة الشاهد أو مقابلة مع موضوع التحقيق .توفر املذكرة امللف وسيلة
لتسجيل هذه املعلومات .يشمل نوع املعلومات التي يجب توثيقها على سبيل املثال ال احلصر:
•
•
•
•

مناقشات القضية مع الرؤساء أو احملققني اآلخرين
تفاصيل املكاملات الهاتفية
محاوالت مقابلة الشهود
القضايا املتعلقة بسلسلة االحتفاظ بالدليل

 .240يوجد منوذج "مذكرة للملف" في امللحق .7
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7
 .241توصي دائرة خدمات الرقابة الداخلية بأن ينشئ كل مدير إقليم أو مدير دائرة إجراءات خاصة للتخزين املركزي وتأمني املستندات و متعلقات التحقيقات
املكتملة .يجب حتميل النسخ اإللكترونية من ملف التحقيق على منظومة إدارة القضايا املركزي.
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