اﻷسئلة المتكررة بشأن ?Got a concern
مﺎ هو Got a concern؟
إن ? Got a concernهو عبارة عن قناة خارجية ﻣﺳﺗﻘﻠة يطرح ﻣن خﻼلها الزﻣﻼء ﻓﻲ الشركة ﻣخاوﻓهم أو يطﻠبون الﻣشورة ﻓيﻣا يﺗعﻠق بﺳﻠوكيات غير
ﻣﺗﺳﻘة ﻣﻊ قِيﻣنا أو الﺗﻲ ﻣن الﻣحﺗﻣل أن ﺗنﺗهك ﺳياﺳاﺗنا أو الﻣعايير الﻣهنية لدينا أو الﻘانون .يُ َعد ? Got a concernقناة إضاﻓية لﻣجﻣوعة ﻣن الﻘنوات
الﻣوجودة لدى الشركة والﺗﻲ ﺗﺗضﻣن طرح الﻣخاوف عﻠﻰ أو طﻠب الﻣشورة ﻣن ﻣدراء ﻓﻲ الشركة وزﻣﻼء ﻣن قﺳم الﺗنﻣية الﻣهنية  /PD -وﻣن قﺳم
الﻣوارد البشرية –  HRوﻣﺳؤولﻲ الشؤون الﻘانونية وﻣن رؤﺳاء ﻣوظفﻲ الﻣوارد البشرية .يﻣكنك الﺗواصل ﻣن خﻼل? Got a concernإﻣا عبر
اﻹنﺗرنت أو الهاﺗف .نحثك عﻠﻰ ﺗحديد هويﺗك عند طرح ﻣخاوﻓك ،حيث إن ﻣن شأن ﺗحديد هويك دعم قدرﺗنا عﻠﻰ جﻣﻊ الﻣعﻠوﻣات الﻼزﻣة ،كﻣا أننا
ﺳنخاﻓظ عﻠﻰ ﺳرية ﻣعﻠوﻣاﺗك وهويﺗك قدر اﻹﻣكان .وﻣﻊ ذلك ،يﻣكن طرح الﻣخاوف دون الكشف عن الهوية ،حيثﻣا يﺳﻣح الﻘانون بذلك.
لمﺎذا نقوم بتطبيق Got a concern؟
نود أن يعﻣل كل ﻣوظف ﻓﻲ بيئة داعﻣة وحاضنة ،وبناء عﻠيه  ،يجب أﻻ يﺗردد الزﻣﻼء ﻓﻲ طرح أي ﻣخاوف أو طرح أي أﺳئﻠة ﺗﺗعﻠق بﺳﻠوكٍ قد يﺗعارض
ﻣﻊ قِيﻣنا أو ينﺗهك ﺳياﺳﺗنا أو الﻣعايير الﻣهنية أو الﻘانون .يﺗﻣثل الغرض ﻣن ? Got a concernﻓﻲ ﺗﻘديم وﺳيﻠة إضاﻓية لﻠزﻣﻼء لطرح ﺗﻠك الﻣخاوف
وﻣعالجﺗها .يﻘدم ? ،Got a concernحيثﻣا أﻣكن ،خيار عدم الكشف عن الهوية ،ﻣﻣا ييﺳر عﻠﻰ بعض الزﻣﻼء عﻣﻠية طرح ﻣخاوﻓهم أو أﺳئﻠﺗهم .وﻣن
صا ﻓﻲ قﺳم الﻣوارد البشرية  HR -أو ﻓﻲ قﺳم الﺗنﻣية الﻣهنية -
صا إﻣا يكون
ﻣديرا ﻓﻲ الشركة أو ﻣﺗخص ً
الناحية الﻣثالية ،يكون لدى الزﻣﻼء بالشركة شخ ً
ً
 PDأو أحد الﻘادة ﻓﻲ الشركة ،يﻣكنهم الﺗحدث إليه ﻣباشرةً ،إﻻ أنه ﻓﻲ حال لم يﺗوﻓر لهم شخصا ً يﻣكنهم الﺗحدث إليه ﻣباشرة  ،ﻓﺳيكون Got a
? concernﻣﺗا ًحا لهم ﻣن اﻵن ﻓصاعداً.
كيف تضمن أن ? Got a concernيخفي الهوية؟
ص ّﻣم ? Got a concernبهدف حﻣاية
.
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ﺗﺗم اﺳﺗضاﻓة ? Got a concernﻣن ِق َبل جهة
ُ
ً
ﺳريﺗك وهويﺗك ،عند طﻠب ذلك .يﺳﻣح ? Got a concernبالﻣراﺳﻼت ﻣجهولة الﻣصدر بين أي زﻣيل يطرح ﻣخاوف أو ﺳؤاﻻ وبين الﻣوظف الﻣعنﻲ
إخطار
بالشركة الﻘادر عﻠﻰ اﻹجابة عن الﺳؤال أو الﺗحﻘيق ﻓﻲ الﻣخاوف .إن ﻣا ﺗﻘدم يﻣ ّكن ﻣن ﺗﻘديم ﻣعﻠوﻣات إضاﻓية عند اﻻقﺗضاء كﻣا يُﻣكنك ﻣن ﺗﻠﻘﻲ
ٍ
عند إنهاء الﺗحﻘيق .ﻻ ﺗُﺳجل  Navexﺗفاصيل اﻻﺗصال وﻻ ﺗحدد هوية جهات اﻻﺗصال كﻣا أنها ﻻ ﺗحرر ﺳجﻼت اﺗصاﻻت داخﻠية لعناوين  IPالخاصة
بأجهزة الكﻣبيوﺗر.
قدر ﻣﻣكن ﻣن الﻣعﻠوﻣات حﺗﻰ ﺗﺗﻣكن الشركة ﻣن الﺗحﻘيق ﻓﻲ
إذا طرحت ﻣخاوف أو طﻠبت ﺗﻠﻘﻲ ﻣشورة دون الكشف عن الهوية ،ﻓﻣن الﻣهم ﺗﻘديم أكبر ٍ
ﻣخاوﻓك أو ﺗﻘديم اﺳﺗجابة دقيﻘة .يﻣكنك اﻻﺳﺗجابة لﻠطﻠبات الﻣﺗعﻠﻘة بالحصول عﻠﻰ ﻣزيد ﻣن الﻣعﻠوﻣات عند اﻻقﺗضاء باﺳﺗخدام "ﻣفﺗاح الﺗﻘرير" – report
 keyوكﻠﻣة ﻣرورك  .password -عﻠﻰ الرغم ﻣن أننا ﺳنبذل أقصﻰ الجهود لﻠﺗحﻘيق ﻓﻲ جﻣيﻊ اﻷﺳئﻠة والﻣخاوف وﻣعالجﺗها بدقة ،ثﻣة حاﻻت ﺗكون
ﻓيها الﻣعﻠوﻣات غير كاﻓية لﻠﺳﻣاح لنا باﻻﺳﺗجابة .وﻓﻲ ﺗﻠك الحالة ،ﺳنطﻠب ﺗﻘديم ﻣزي ٍد ﻣن الﻣعﻠوﻣات عبر ﻣيزة الﻣراﺳﻠة اﻹلكﺗرونية .يﻣكن لﻠزﻣﻼء
ﻣواصﻠة الحفاظ عﻠﻰ إخفاء هويﺗهم ويﻣكنهم اخﺗيار ﻣا إذا كانوا ﺳيﻘدﻣون ﻣزي ٍد ﻣن الﻣعﻠوﻣات أم ﻻ.
مﺎذا يحدث إذا اخترت الكشف عن هويتي؟
عند طرح ﻣخاوف أو طرح ﺳؤال ﻣن خﻼل ? ،Got a concernيجوز لك اخﺗيار الكشف عن هويﺗك ،اﻷﻣر الذي قد يﺳاعد الشركة ﻓﻲ ﻣعالجة
ﺗﻘريرك ،وﺳﺗﺗعاﻣل الشركة ﻣﻊ الﻣﺳألة بﺳرية وﺳﺗحﻣﻲ هويﺗك عﻠﻰ أﻓضل وج ٍه ﻣﻣكن .ﻻ نﺗشارك هوية الزﻣﻼء الذين يطرحون ﻣخاوف ﻣﻊ أي ﻓرد ليس
لديه حاجة لﻣعرﻓة هوية الشخص الذي طرح ﻣخاوﻓه أو أﺳئﻠﺗه.
مﺎ الذي تفعله الشركة لحمﺎيتي من التعرض لﻺنتقﺎ ٍم عندمﺎ أطرح أي مخﺎوف؟
ﺗحظر الشركة اﻻنﺗﻘام ﻣن أي شخص يطﻠب ،بحﺳن نية ،الﻣشورة أو يطرح ﻣخاوف أو يشارك ﻓﻲ أحد الﺗحﻘيﻘات ،حﺗﻰ إن لم يﺗم إثبات الﻣزاعم ﻓﻲ
ت لضﻣان حﻣاية أي شخص ﻣن اﻻنﺗﻘام.
النهاية .نحثك عﻠﻰ طﻠب الﻣشورة أو طرح ﻣخاوف دون الخوف ﻣن اﻻنﺗﻘام ،وﺳنﺗخذ ،عند اﻻقﺗضاء ،خطوا ٍ
إذا رأيت أنك ﺗعرضت لﻼنﺗﻘام ،يﻣكنك اﺳﺗخدام ? Got a concernأو إبﻼغ أي ﻣدير أو اخﺗصاصﻲ ﻓﻲ قﺳم الﻣوارد البشرية  HR -أو ﻓﻲ قﺳم الﺗنﻣية
الﻣهنية  PD -أو أحد رؤﺳاء ﻣوظفﻲ قﺳم الﻣوارد البشرية .ﺳيخضﻊ ﻣوظفﻲ الشركة الذين انخرطوا ﻓﻲ أي ﺳﻠوك انﺗﻘاﻣﻲ ﻹجراء ﺗأديبﻲ.

َمن يمكنه استخدام Got a concern؟
لن يكون ? Got a concernﻣﺗا ًحا إﻻ لﻣوظفﻲ الشركة ويﺗم ﺗطبيﻘه وﻓﻘا ً لﻠﻘوانين ذات الصﻠة ﻓﻲ كل بﻠد.
كيف يتم تعيين موظفي ? Got a concernوكيف تتم إدارته؟
يﻘدم شريكنا الخارجﻲ ،Navex Global’s EthicsPoint ،خدﻣات عبر الهاﺗف والويب لﺗشغيل ? .Got a concernيﺳاعد إجراء اﻻﺳﺗعانة بﻣﻘدم
ﺗﻘريرا ،وعﻠﻰ إخفاء هوية أولئك الذين يخﺗارون عدم الكشف عن هويﺗهم .ﺗُعد  Navexرائدا ً عالﻣيًا
خدﻣات خارجﻲ عﻠﻰ ﺗوﻓير الﺳرية ﻷي شخص يﻘدم
ً
ﻓﻲ الﻣجال ﻓيﻣا يﺗعﻠق بالخطوط الﺳاخنة ولديها نظام ﻣﺗين يشﻣل ﻓريﻘًا ﻣدربًا وﻣكرﺳا ً لهذه الغاية .لن ﺗُجري  Navexﺗحﻘيﻘًا بالحاﻻت الﻣرﻓوعة؛ وإنﻣا

ﺗرﺳل أي ﻣخاوف وأﺳئﻠة ﻣباشرة إلﻰ الشركة  -بدون الكشف عن هوية الشخص الﻣﻘدم لها )ﻣا لم يكشف ال ُﻣبﻠّﻎ عن هويﺗه( ،حﺗﻰ يﻣكننا اﺗخاذ الخطوات
الﻼزﻣة .كﻣا ﺗوﻓر  Navexخدﻣة الولوج إلﻰ ? Got a concernعﻠﻰ ﻣدار الﺳاعة طوال أيام اﻷﺳبوع.
هل يمكنني استخدام ? Got a concernسواء عبر اﻹنترنت أو عبر الهﺎتف؟
نعم ،يﻣكنك ذلك .بﻣنحك الخيارين ،ﻓإن الشركة ﺗﺳاعد ﻓﻲ ضﻣان ﺗﻣ ّكن الزﻣﻼء ﻣن طرح أي أﺳئﻠة أو طرح أي ﻣخاوف باﻷﺳﻠوب اﻷكثر راحة واﻷنﺳب
لهم .إن الﺗوجيهات الخاصة بالبﻠد بشأن كيفية إجراء ﻣكالﻣة باﺳﺗخدام رقم ﻣجانﻲ لﻼﺗصال عﻠﻰ ? Got a concernﻣﺗواﻓرة هنا.
مﺎ الفرق بين ? Got a concernوقنﺎة Ombuds؟
ﺗخدم قناﺗﻲ ? Got a concernو Ombudsأهداﻓا ً ﻣخﺗﻠفةً لﻣوظفﻲ الشركة .ﺗُعد  Ombudsﻣوردًا ﺳريًا ﻣﺗا ًحا لﻠزﻣﻼء الذين يطﻠبون ﺗﻠﻘﻲ ﺗوجيهات
بشأن ﻣواضيﻊ ﻣخﺗﻠفة ،ﺳوا ًء كانت ﺗﺗعﻠق بﻣشورة ﻣهنية أو بﻣوقف صعب أو بﻣخاوف ﻓﻲ ﻣكان العﻣل .ﺗﺳاعدك  Ombudsﻓﻲ ﻣعرﻓة خياراﺗك الﻣﺗعﻠﻘة
بكيفية طرح ﻣخاوﻓك أو حل ﻣشكﻠﺗك وﻣن خﻼل أي قناة يﻣكنك ذلك ،ولذا ،ﻓهﻲ جهة ﻣناﺳبة ﻻﺳﺗطﻼع الرأي وشريك ﻓكري  .ونظرا ً ﻷن  Ombudsﺗُعد
ً
وبدﻻ ﻣن ذلك ،ﺗبﻘﻰ الﻣناقشات عبر  Ombudsقيد الﺳرية
ﻣوردًا غير رﺳﻣﻲ ،ﻓإنها ﻻ ﺗﺗﻠﻘﻰ شكاوى أو ﻣظالم وﻻ ﺗراجعها بصفﺗها ﻣﻣثل عن الشركة.
وﻻ ينﺗج عنها ﻣراجعات داخﻠية )ﻣا لم يكن هناك خطر وشيك ﻣﺗﻣثل ﻓﻲ ﺗعرض زﻣيل أو الشركة لضرر جﺳيم( .يُعد ? Got a concernقناة لطرح أي
أﺳئﻠة أو طرح أي ﻣخاوف )بﻣا ﻓﻲ ذلك طرحها دون الكشف عن الهوية( حﺗﻰ يﻣكن لﻠشركة ﻣراجعﺗها وﻣعالجﺗها .يﺗم اﻻحﺗفاظ بالﻣعﻠوﻣات بﺳرية قدر
اﻹﻣكان وذلك لضﻣان ﻣراجعﺗها بدقة ﻣن قبل الشركة .
هل يمكنني طرح أي مخﺎوف أو أي سؤال بلﻐة غير اللﻐة اﻹنجليزية؟
نعم ،يﻣكنك اﺳﺗخدام أي لغة؛ ولكن ﺗظهر اﻷﺳئﻠة الﻣوجودة عﻠﻰ الويب بالﻠغة اﻹنجﻠيزية .قد يﺗطﻠب ﺗزويد الﻣعﻠوﻣات عبر الهاﺗف اﻻﺳﺗعانة بﻣﺗرجم
خارجﻲ ،لﻣﺳاعدﺗك وﻣﺳاعدة ُﻣشغل ? Got a concernأثناء ﺗﻠﻘﻲ ﻣكالﻣﺗك.

مﺎ المخﺎوف واﻷسئلة التي يمكن طرحهﺎ عبر Got a concern؟
يﺗﻣثل الغرض ﻣن  Got a Concernﻓﻲ ﻣﺳاعدة الزﻣﻼء عﻠﻰ حل الﻣﺳائل الخطيرة الﻣﺗعﻠﻘة بﻘيﻣنا وﺳياﺳاﺗنا والﺳﻠوك الﻣهنﻲ لدينا .ﺗفرض بعض
البﻠدان قيودا ً قانونية عﻠﻰ نوع ﻣن الﻣخاوف الﺗﻲ قد يﺗم طرحها ﻣن خﻼل هذا النوع ﻣن الﻘنوات .وﻓﻲ حالة وجود ﻣثل هذه الﻘيود  ،ﺳﺗﻘدم الشركة ردًا ﻣن
خﻼل البوابة لﺗحديد الﻘنوات اﻷخرى الﺗﻲ يﻣكن اﺳﺗخداﻣها لضﻣان ﻣراجعة الﻣخاوف وﻣعالجﺗها.
متﻰ يمكنني توقع تلقي رد علﻰ سؤالي أو مخﺎوفي المطروحة عبر ?Got a concern؟
عادة ً ﻣا ﺗنشر الشركة ردًا أوليًا ﻓﻲ غضون ثﻼثة ) (3إلﻰ خﻣﺳة ) (5أيام عﻣل .ﻓإنه ﻣن الﻣهم أن ﺗﺗحﻘق بانﺗظام ﻣن ﺗﻠﻘﻲ طﻠبات لﻣعﻠوﻣات واردة ﻣن
قبل ﻓريق الﺗحﻘيق ،وذلك عبر اﺳﺗخدام ﻣفﺗاح الﺗﻘرير –  report keyوكﻠﻣة الﻣرور password -الخاصين بك .،قد ﺗكون بعض اﻷﺳئﻠة والﻣخاوف
أكثر ﺗعﻘيدًا عند ﻣعالجﺗها بالﻣﻘارنة ﻣﻊ غيرها  -ﺳنعﻣل بأﺳرع ﻣا يﻣكن لﻣعالجة بدقة جﻣيﻊ الﻣخاوف واﻷﺳئﻠة الﻣطروحة عبر ? .Got a concernﻣا
إن نُنهﻲ الﺗحﻘيﻘات الﻼزﻣة ،ﺳوف نﻘوم بنشرها حﺗﻰ ﺗﺗﻣكن ﻣن الولوج إليها باﺳﺗخدام ﻣفﺗاح الﺗﻘرير –  report keyوكﻠﻣة الﻣرور – password
الخاصين بك .نوصﻲ بﻣعاودة الﺗحﻘق بشكل ﻣﺗكرر .ﻓﻲ حالة اخﺗيارك الحفاظ عﻠﻰ إخفاء هويﺗك ،لن يكون لدينا ﺳبيل آخر لﻠعودة ﻹبﻼغك بالنﺗائج.
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