اللجنة النقابية للعاملين في الشبكة

انطالقــا مــن التزامهــا وممارســتها المنســجمة مــع مبــادئ الحقــوق والمشــاركة ،تعتــرف الشــبكة بحــق العامليــن فيهــا
فــي االنتظــام النقابــي ،وتلتــزم احتــرام هــذه الحــق.
ينظم العمل النقابي في الشبكة وفق القواعد التالية:
11 .كل العاملين في الشبكة يعتبرون أعضاء في النقابة ،ويقصد بذلك:
•الموظفون بموجب عقود دائمة طوال مدة سريان عقدهم،
•المستشــارون الدائمــون والعاملــون بــدوام جزئــي متــى كان عقودهــم دائمــة لمــدة ســنة او اكثــر ،ويقدمــون
استشــارات مســتمرة للشــبكة ،مــا لــم يعبــروا عــن عــدم رغبتهــم باالنتســاب الــى النقابــة،
•ال يعتبــر عضــوا فــي نقابــة العامليــن فــي الشــبكة المستشــارون والمتعاقــدون المؤقتــون مــن اجــل عمــا محــددا،
أيــا كان نــوع التعاقــد معهــم.
2 .يحــق لمســؤولي األقســام اإلداريــة فــي الشــبكة اإلنتســاب الــى النقابــة ،ويتمتعــون بحــق انتخــاب أعضــاء اللجنــة
دون ان يكــون لهــم حــق الترشــح للعضويــة .
3 .يعتبــر المديــر التنفيــذي للشــبكة عامــا فــي الشــبكة فــي كل مــا يخــص عالقتــه بمكتــب التنســيق .وتالفيــا لتضــارب
المصالــح ،ونظــرا لكونــه المســؤول األول عــن المكتــب التنفيــذ وعــن العامليــن ،ال يحــق لــه ان يكــون عضــوا فــي
اللجنــة النقابيــة الممثلــة للعامليــن ،وال ان يشــارك فــي اجتماعــات العامليــن النقابيــة .لكــن فــي حــال وجــود حــق او
اشــكال فــي عالقــة المديــر التنفيــذي مــع مكتــب التنســيق ،بمكنــه مخاطبــة النقابــة والمشــاركة فــي اجتماعاتهــا التي
تبحــث القضيــة المعنيــة بعالقتــه بمكتــب التنســيق ،ولــه حــق التضامــن والتأييــد ضمــن األصــول والحــق.
4 .فــي الوضــع الحالــي ،ونظــرا للعدد المحدود من العاملين في الشــبكة ،ينتخب جميع العاملين في الشــبكة بشــكل
ســنوي لجنــة نقابيــة لتمثيلهــا مــن ثــاث أعضــاء لمــدة ســنة واحــدة ،قابلــة للتجديــد مرتيــن علــى األكثــر .تتولــى اللجنــة
تمثيــل العامليــن فــي عالقتهــا مــع المديــر ،ومــع مكتــب التنســيق.
5 .اللجنــة النقابيــة (ثالثــة اشــخاص) تتكــون مــن العامليــن مــن الفئــات المذكــورة فــي البنــد األول باســتثناء أولئــك
المشــمولين بالبنــد الثانــي ،ويفتــرض ان تضــم ممثــل واحــد علــى األقــل مــن قســم الدعــم اإلداري والمالــي ،ومــن
قســم البرامــج والمسشــارين .كمــا يجــب ان يتمثــل الجنســان فــي عضويــة اللجنــة.
6 .للجنة النقابية ان تلتقي للتداول مرة كل ثالثة اشهر على األقل ،وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
7 .يمكــن للجنــة النقابيــة ان ترفــع الرســائل لمخاطبــة المديــر التنفيــذي ومكتــب التنســيق فــي القضايــا التــي تمــس
حقــوق العامليــن ،كلمــا وجــدت حاجــة الــى ذلــك .ويجــب عليهــا تقديــم تقريــر الــى الجمعيــة العامــة للشــبكة عنــد
انعقادهــا وان بصيغــة رســالة مختصــرة توجــز فيــه وضــع العامليــن خــال الفتــرة الممتــدة بيــن اجتماعــي جمعيــة
عموميــة للشــبكة.
8 .تنتخب اللجنة رئيسا/رئيسة لها لمدة سنة قابلة للتجديد.
9 .يحــق لرئيــس اللجنــة (او مــن ينــوب عنــه مــن أعضائهــا فــي حــال غيابــه) المشــاركة بصفتــه ممثــا للعامليــن فــي
الجمعيــات العموميــة واجتماعــات مكتــب التنســيق الســنوية ،ولــه ان يخاطــب األعضــاء باســم العامليــن.
10.تشــارك اللجنــة النقابيــة فــي مراقبــة االلتــزام بمدونة الســلوك وسياســة الحماية ،وفــق االليات المعتمــدة في هذه
األخيرة.
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