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اختصاصات مكـتب

أيـن تبلِّـغ عن إ ّدعاءات

كيـف يمكـنك اإلبالغ

المفتش العـام

وقـع فيها سوء سـلوك؟

عن سوء سلوك

يقوم مكتب المفتش العام بإجراء ت تحقيق
عندما يكون هناك سبب لالعتقاد بأن أحد
الموظفين قد أساء التصـرف.
سوء السلوك يشمل وال يقتصر على :
♦ التحرّش الجنسي
♦ االستغالل واالعتداء الجنسي
♦ التحرش في مكان العمل وسوء استغالل
السلطة
♦ السـرقة
♦ اإلعتـداء أو التهـديد
♦ التحريف أو الشهادة الكاذبة فيما يتعلق
بمطالبات أو منافع خاصة باألمم المتحدة
♦ سوء استخدام أصول المفوضية بما في
ذلك معدات المكاتب والملفات والسيارات
♦ عدم احترام الخصوصية
♦ إسـاءة استعمال إمتيازات وحصانات
األمم المتحدة
♦ أفعال أو سلوك من شأنها أن تش ّوه
صورة األمم المتحدة
♦ عدم االمتثال للقوانين المحلية

البريد االلكتروني:
inspector@unhcr.org
الفاكس الخاص+14 -883793722 :
العنوان البريدي:
Inspector General’s office,
UNHCR
Case postale 2500,
CH-1211 Geneva 2 Depot
الخـط السـاخن
+14 -883792211

وماذا تنتـظـر؟

يستغرق التحقيق عادة  6أشهر لكنه ،اعتماداً على
طبيعة التحقيق ،يمكن أن يكون في بعض األحيان
إجرا ًء مطوالً.

اإلبالغ عن سوء السـلوك
اذا كنت تعتقد أن لديك معلومات عن سوء سـلوك
ُمحتمل من أحد موظفي المفوضية ،يجب اإلبالغ عن
ذلك.
يمكنك اإلبالغ عن سـوء السـلوك
المحتمل الى مديرك ،الذي هو منوط
باتخاذ اإلجراء الالزم ،أو الى أحد
أعضاء مكتب المفتش العام مباشرةً،
حيث يمكنهم إرشادك الى أفضل
السبل للمضي قدما ً مع شكواك.
يجب أن يكون التقرير محدداً وأن
يتضمن ،اذا أمكن ،تاريخ الواقعة/
الوقائع ،وأسماء الشهود ومرتكب/بي
الواقعة/الوقائع المزعوم /المزعومين.
يرحب مكتب المفتش العام بأي دليل
على ما اذا كانت األدلة الداعمة متاحة
أو قد تكون متاحة.
فور ورود شكوى الى قسم الوارد في
دائرة التحقيقات بمكتب المفتش العام،
يتلقى مقدم الشكوى إخطاراً باستالم
الشكوى خالل خمس أيام عمل.

نقـاط هـامة يجـب تذ ُّكـرها
عمـلية التحـقـيـق
اذا أبلغت عن سوء سلوك واعتبر إجراء تحقيق
أمراً ضرورياً ،فإنك ستتلقّى معلومات في هذا
الصدد ،بما في ذلك رقم تسجيل الحالة ألي مرجع
آخر اذا لزم األمر.
سوف يحقـق مكتب المفتش العام لتحديد اذا ما
كانت الوقائع تعزز وجود سوء السلوك؛
تحترم التحقيقات الحقوق
والواجبات الفردية لجميع
الموظفين؛
تُجرى التحقيقات مع المراعاة
والحياد
للنزاهة
التامة
وافتراض البراءة والمحاكمة
العادلة؛
اذا خلُصت التحقيقات الى
وجود أدلة كافية إلبثبات سوء
السلوك ،يتم إرسال تقرير الى قسم إدارة الموارد
البشرية؛
يقع قرار رفع دعوى تأديبية على عاتق مدير قسم
إدارة الموارد البشرية؛
اذا خلُص التحقيق الى أن إدعاء سوء السلوك ليس
له أساس أو دليل ،تُغلق القضية ويحصل الموظف
على خطاب براءة الذمة.

" الظروف خارجة عن سيطرة اإلنسان ،لكن سـلوكنا ينبع في قوتنا الشخصية".

♦ واجب على جميع الموظفين اإلبالغ عن
حاالت سوء السلوك تصل الى ِعلمهم.
♦ التحقيق عبارة عن ممارسة لتقصّي
الحقائق وليس إجرا ًء عقابياً.
♦ اإلجراء يكون سرّيا ً ويتم احترام
اإلجراءات القانونية الواجبة في جميع
األوقات.
♦ ال يتم إخبار مقدِّم الشكوى عن سير
التحقيق وال إعالمه بنتائج هذا التحقيق
(مع بعض االستثناءات القليلة المتصلة
بطبيعة الشكوى).

وثائق مرجعـية ذات قيـمة خاصـة
♦ مذكرة داخلية رقم  8224/41تاريخ
 7نوفمبر  8224بشأن" :دور ومهام
وطريقة عمل مكتب المفتش العام.
♦ مطبوعة "معالجة المظالم في المفوضية
 أين تذهب لطلب المساعدة".♦ مذكرة داخلية رقم  :8224/89سياسة
المفوضية بشأن التحرش ،التحرش
الجنسي وسوء استخدام السلطة.
♦ مذكرة داخلية رقم  8229/71بشأن
اإلدارة الجديدة لنظام العدالة.

