آليات التبليغ ومعاجلة الشكاوى

حرصــا علــى منــاخ العمــل المريــح والصحــي بيــن العاملين فــي الشــبكة ،وبينهم وبيــن اإلدارة ،يكــون على جميــع العاملين
أيــا كانــت مســؤولياتها االلتــزام بــآداب العالقــات اإلنســانية واالحتــرام والمهنيــة فــي تعامالتهــم فــي مــكان العمــل واثنــاء
تنفيــذ المهــام .ان رســم حــدود التعامــل المقبــول وغيــر المقبــول بيــن العامليــن يتطلــب درجــة مــن الصراحــة والحريــة
فــي التعبيــر عــن مالحظاتهــم لزمالئهــم ليرســموا قواعــد التعامــل فــي مــكان العمــل المشــترك ،او اثنــاء تنفيــذ المهــام.
وهــذه مســؤولية جماعيــة وابتدائيــة.
يســري العمــل بسياســية آليــات التبليــغ ومعاجلــة الشــكاوى علــى كل العاملين/العامــات و/أو المستشــارين/
المستشــارات فــي الشــبكة علــى اختــاف مســتوياتهم الوظيفيــة ،ويشــمل العاملين/العامــات بنظــام الــدوام الكامــل
 ،أمــا بالنســبة الــى المتعاقديــن مــع الشــبكة بصــورة مؤقتــة ،لهــم حــق التقــدم بشــكوى شــرط ان تكــون محصــورة
بمضمــون العقــد وبالمــدة الزمنيــة واالعمــال المتصلــة بالعقــد مــع الشــبكة حصــرا.
بنــاء عليــه ،تتبــع األليــات واإلجــراءات التاليــة فــي كل مــا يتعلــق بشــكاوى العامليــن والمتعاقديــن مــع الشــبكة فــي مــا
يخــص القضايــا المشــمولة بمدونــة الســلوك ،سياســة مكافحــة الفســاد وسياســة الحمايــة.

الجهة المسؤولة عن تلقي الشكاوى
11 .يحــدد تلقــي الشــكاوى بشــخص وحيــد هــو الشــخص المنتخــب لهــذه الغاية ،ما لــم يكن هو المشــكو منــه .في هذه
الحالــة للمشــتكي ان يختــار ارســال الشــكوى الــى رئيــس اللجنــة النقابيــة ،او الــى المديــر التنفيــذي ،او الــى الشــخص
المكلــف مــن أعضــاء مكتــب التنســيق.
2 .يتــم انتخــاب شــخص مــن العامليــن فــي الشــبكة (يكــون امــرأة حكمــا) مــن اجــل تلقــي الشــكاوى المتعلقــة بــأي
إســاءة معاملــة او تحــرش بــأي عامــل فــي الشــبكة ،او متعاقــد معهــا اثنــاء تنفيــذ مهــام وانشــطة تتعلــق بتعاقــده.
3 .يمكــن لهــذا الشــخص ان يكــون احــد أعضــاء اللجنــة النقابيــة فــي حــال ترشــح لهــذه المهمــة وفــاز بأغلبيــة أصــوات
العامليــن .كمــا يمكــن ان يكــون مــن غيــر أعضائهــا .وتتــم االنتخابــات ســنويا بالتزامــن مــع انتخــاب اللجنــة النقابيــة.
4 .يجــب ان يكــون الشــخص المشــكو منــه مــن العامليــن فــي الشــبكة او مديرهــا او مســؤولي االقســام ،او مــن
أعضائهــا ،او أعضــاء مكتــب التنســيق.

آليات الشكاوى التبليغ
1 .يفتــرض ان يتــم التبليــغ عــن الســلوك المســيء فــورا ،او فــي اقــرب وقــت الــى الشــخص المنتخــب .وفــي حــال التأخــر
يجــب توضيــح ســبب ذلــك .وفــي كل حــال ،ال تقبــل أي شــكوى عــن تصــرف مســيئ لــم يبلــغ عنــه خــال شــهر مــن
حصولــه.
2 .يمكــن للمشــتكي ان يتبــع أي وســيلة يراهــا مناســبة مــن اجــل ابــاغ الشــكوى الــى المســؤول عــن تلقيهــا :شــفيها،
كتابيــا ،فــي مراســلة الكترونية...الــخ .وتكــون المرســات ســرية (بريــد الكترونــي خــاص) ويتمتــع الشــخص المنتخــب
لتلقيهــا بحصانــة كاملــة لعــدم التصريــح والتعامــل بســرية مــع الشــكوى حتــى بــدء مســار المعالجــة.
3 .يحتــاج اطــاق مســار المعالجــة للشــكوى ان يتــم توثيقهــا كتابيــا ،والتبليــغ الشــفهي ال يكفــي هنــا .وال بــد مــن ان
تتضمــن الشــكوى تحديــدا دقيقــا لالســاءة وظروفهــا وتاريخهــا ووجهــة نظــر المشــتكي.
4 .يتمــع المشــتكي بالحصانــة الكاملــة إزاء أي اجــراء انتقامــي مــن قبــل المشــكو منــه ،وتضمــن اإلدارة او مكتــب
التنســيق احتــرام حقوقــه فــي هــذا المجــال.

آليات التعامل مع الشكاوى
.
.
.

.
.

.

.

11فــور تلقــي الشــكوي ،يســارع الشــخص المنتخــب باالجتمــاع بالمشــتكي خــال مهلــة ال تزيــد عــن  48ســاعة (او فــور
عودتــه الــى مقــر الشــبكة فــي حــال كان مســافرا) ،ويســتمع منــه الــى تفاصيــل الشــكوى ،ومــا يطالــب بــه ،وتفضيالتــه
بالنســبة الــى طــرق العــاج.
2علــى الشــخص المنتخــب لتلقــي الشــكاوي ان يقــدر خطــورة الســلوك ،وفــي حــال كان االمــر قابــا للعــاج مــن خالل
التواصــل المباشــر او غــر المباشــر بيــن األشــخاص المعنييــن ،يقــوم بذلــك بالمســاعي الالزمــة لحــل المســألة دون
االنتقــال الــى إجــراءات أخــرى .ويشــترط ان يكــون المشــتكي مقتنعــا وراضيــا بهــذا االجــراء.
3فــي حــال عــدم التمكــن مــن انهــاء المســألة مــن خــال التواصــل كمــا في الفقــرة الســابقة ،يعــود للمنتخــب ان يحدد
الخطــوات التاليــة التــي تتمثــل فــي اجــراء تحقيــق شــخصي فــي الشــكوى ،واالســتماع الــى وجهــة نظــر المعنييــن (بمــا
فــي ذلــك المشــكو منــه) وان يعــد تقريــرا يضمنــه رأيــه فــي طبيعــة الشــكوى والســلوك المشــكو منــه ،ويقتــرح مــا
يــراه مناســبا مــن حــل ســواء كان اجــراء مباشــرا مــن اقتراحــه ،او يكتفــي بتقريــر يرفعــه الــى الجهــة المعنيــة باتخــاذ
االجــراء الضــروري.
4مــع موافقــة كل مــن الشــاكي والمشــكو منــه علــى االجــراء ،يتــم اقفال القضيــة .في حال عــدم الموافقــة ،او في حال
رفعهــا الــى جهــة أخــرى فــي المكتــب التنفيــذي او مكتــب التنســيق ،يحــق لــكل مــن الشــاكي والمشــتكي عــرض وجهة
نظرهمــا والتمتــع بحقــوق متســاوية امــام اللجنــة المعنيــة باتخــاذ االجراء.
5بنــاء علــى اقتــراح او توصيــة الشــخص المنتخــب لتلقــي الشــكاوى ،يتخــذ االجــراء المناســب مــن قبــل لجنــة مشــكلة
مــن المديــر التنفيــذي ،ومســؤول (او مســؤولي) القســم المعنــي (او األقســام) ،ورئيــس اللجنــة النقابيــة (او مــن
ينــوب عنــه) والشــخص المنتخــب لتلقــي الشــكاوى .يتخــذ االجــراء باألغلبيــة ،ويبلــغ لصالــح العالقــة ،ويســجل فــي
ملفــه الشــخصي.
6فــي األمــور التــي تتعلــق بســلوكيات علــى درجة مــن الخطورة بحكــم طبيعتها (تحــرش ،او اعتــداء جســدي...الخ) ،او
اذا كانــت تتعلــق بالمديــر التنفيــذي او مديــر قســم ،يكــون مكتــب التنســيق هــو المعنــي باتخــاذ القــرار .حينهــا يعــود
لمكتــب التنســيق ان يكلــف اثنيــن مــن أعضائــه ينظــم اليــه المديــر التنفيــذي (مــا لــم يكــن هو المشــكو منــه ،وفي هذه
الحالــة يحــل محلــه رئيــس قســم) ،ورئيــس اللجنــة النقابيــة والشــخص المنتخــب لتلقــي الشــكاوى .يتخــذ االجــراء
باألغلبيــة ،ويبلــغ لصالــح العالقــة ،ويســجل فــي ملفــه الشــخصي.
7يتفــرض ان ال يتجــاوز اتخــاذ أي قــرار ،مهلــة شــهر مــن تاريــخ اطــاق مســار التحقيــق فــي حــال كان القــرار ضمــن
المكتــب التنفيــذي ،وشــهرين فــي حــال كان القــرار يعــود الــى مكتــب التنســيق.
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