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لقد أسسنا مكتب أمين المظالم منذ أكثر من 12 عاما بغرض 
تزويد موظفينا بمكان حيث يمكنهم بيان أية مخاوف أو مسألة 

تتعلق بمكان العمل في أمان وبثقة. عندما تواجه الموظفين 
معضلة أو مشكلة في مكان العمل، فإن معظمهم يستخدم 
القنوات الرئيسية في الدرجة األولى مثل مديرهم أو قسم 

الموارد البشرية. ولكننا ندرك أنه هناك أوقات حيث تسمح 
إمكانية الوصول إلى مكان سري، ومحايد، وغير رسمي مثل 

أمين المظالم للموظفين بالمشاورة أو السعي وراء اإلرشاد 
حول مخاوف ما كانت ستظهر لوال وجود هذا المكان.

ومنذ تأسيسه في 2002، ذهب أكثر من16,000  شخص 
إلى مكتب أمين المظالم بمخاوفهم - مما يشهد على الثقة التي 
تكونت لديهم في هذا الطريقة البديلة لحل المسائل. وأشجعكم 

بالتفكير في استخدام هذه الخدمة الهامة أينما توجد الحاجة.
وبتزويد الموظفين بالفرصة لرفع المسائل بطريقة سرية، 

يلعب مكتب أمين المظالم دورا رئيسيا في إظهار التزام إيتون 
بمباشرة األعمال بصورة صحيحة.

،)Sandy Cutler( ساندي كتلر
رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام التنفيذي

 مكتب أمين المظالم: 
مورد سري مستقل

لقد اجتهدت شركة إيتون في فترة الـ 18 
شهرا منذ تقريرنا األخير عن مكتب أمين 

المظالم. ونتيجة لعدة عمليات استمالك، 
أضافت شركة إيتون أكثر من 30,000 
موظف جديد. ومنذ عملية االستمالك فقد 
أدخلنا برنامج أمين المظالم لعدد كبير من 
هؤالء الموظفين الجدد في أكثر من 90 
موقع على مستوى العالم. مرحبا بكم في 

برنامج أمين المظالم! 
إن هذا التقرير، الذي يعالج الفترة من يناير 
2013 - يونيو 2014، سيلخص البيانات 

من نشاط الحاالت لدينا من أكثر من 2,700 
موظف الذين اتصلوا بنا خالل فترة الـ 18 

شهر هذه. كما سيزود هذا التقرير أيضا 
نظرة عامة وجيزة عن اول ستة دول تم 

تفعيل البرنامج فيها ، وسيسلط الضوء على 
نشاطاتنا الرئيسية، وسيصف أدوار 

ومسؤوليات مكتب أمين المظالم، وسيعطي 
سيناريوهات إيضاحية لبعض الحاالت 

النموذجية لدى أمين المظالم. أود أن اتقدم 
بالشكر إلى جميع الموظفين من حول العالم، 
الذين قاموا بتزويد المقوالت المستخدمة في 

هذه التقرير طواعية. ويأتي الفن الوارد على 
الغالف من أحد ملصقات أمين المظالم 

الجديدة العديدة والتي ستتاح قريبا في مواقع 
عالمية.

استمر مكتب أمين المظالم، منذ عام 2002، 
في تزويد مورد فريد لضمان تطبيق قيم 

شركة إيتون وفلسفتها والعمل بها في جميع 
أنحاء المنظمة.  إذا كانت لديك أية مخاوف 

تتعلق بالعمل، فإن مكتب أمين المظالم يعتبر 
موردا سريا حيث يمكنك أن تجد أمين مظالم 

من شركة إيتون ذا خبرة ومعرفة بثقافتك، 

وقيمك، وأعرافك ليصغي إليك ويساعدك 
على العمل مع موقفك. إن خدماتنا ُتكمل - 

ولكنها ال تستبدل أو تتنافس مع - قنوات 
شركة إيتون الرسمية مثل مديرك، أو مكتب 

األخالقيات واالمتثال العالمي، أو الموارد 
البشرية. 

وفي مايو 2014، تقاعد إيفان أروسميث 
)Evan Arrowsmith(، أمين المظالم 

الميداني لشمال أمريكا. وسوف نفتقد مساهمة 
إيفان للمكتب، ونتقدم إليه بأفضل أمنياتنا 

وخالص شكرنا على سنوات خدمته العديدة. 
يعتبر هذا التقرير فرصة لنا ليس لإلحاطة 

فحسب، بل أيضا للوصول إلى مجتمعنا من 
الموظفين ولتجديد التزامنا بالتجاوب، 

وسهولة الوصول إلينا باعتبارنا بيئة آمنة 
تتسم بالسرية، وعدم الرسمية، والحيادية 

حيث يتمكن الموظفين من مناقشة أية مسألة 
أو مخاوف تتعلق بمكان العمل.  شكرا لك 

على ثقتكم.

،)Ilene Butensky( ايلين بوتينسكي
المدير العام، مكتب أمين المظالم

معتمد تنظيمي  مظالم  أمين 

رسالة من المدير العام،
مكتب أمين المظالم
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تقرير النشاطات
قام فريق أمين المظالم، خالل الثمانية عشر شهرا الماضية، بتعريف 

موظفي شركة إيتون بالبرنامج وذلك في الدول التالية: كوريا الجنوبية، 
وماليزيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، واليابان. 

كما قام الفريق أيضا بإدخال البرنامج إلى أكثر من 19,000 موظف 
سابق من شركة كوبر )Cooper( في 14 دولة، وموظفين آتيين من 
عملية استمالك جيل )Geil( بجنوب أفريقيا، وروليك )Rolec( في 

تشيلي، وبوليمر كاكوك )Polimer Kaucuk( في تركيا. ومن حيث 
اإلجمالي، قدم أمين المظالم التدريب بالموقع في عدد 172 مرفق ألكثر 

من 40,000 موظف من شركة إيتون على مستوى العالم.

مواقع شركة كوبر السابقة

من استخدم المكتب

منذ استمالك شركة كوبر في 
2012، قدم مكتب أمين المظالم 
التدريب التعريفي ألمين المظالم 

ألكثر من 19,000 موظف سابق 
من شركة كوبر في 14 دولة في 

93 موقع.

وكان ربع الحاالت تقريبا، منذ 
يناير 2013، من مواقع شركة 

كوبر السابقة.

172
موقع تمت زيارته 

وتدريبه

6
دول جديدة

لضمان الحفاظ على السرية، 
ال يحتفظ أمين المظالم إال 

بسجالت البيانات عالية 
المستوى. وال يتم االحتفاظ 

بأية سجالت تفصيلية يمكن أن 
تكشف هوية أي فرد من 

الموظفين.

تقني مهني

20%
30%

مدير/ مشرف

16%
11%

مكتب

5%
5%

 متصل خارجي 
أو غير معروف

8%

 متقاعد/ 
موظف سابق

2%
عقد/ مؤقت

1%

46%
53%
مصنع

2,710
إجمالي الحاالت

30%
آسيا والمحيط الهادئ

4%*
أوروبا، والشرق 
األوسط، وأفريقيا

أمريكا الشمالية
43%

 أمريكا الالتينية 
وجزر الكاريبي

23%

توزيع الحاالت حسب المنطقة

*  لم يتم إدخال برنامج أمين المظالم بعد في معظم الدول 
األوروبية في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا 

 .)EMEA(

لقد تم إدخال أمين المظالم 
حتى اآلن في 30 دولة 
تغطي 80 في المئة من 

جميع موظفي شركة إيتون.

دراسة احصائية لشركة إيتونالمتصلين بأمين المظالم

مدير أول
2%

.05%
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اليابان
في يونيو 2014، تم إدخال برنامج 

أمين المظالم على أكثر من 300 
موظف بأربعة مواقع في اوساكا 
 ،)Kyoto( وكيوتو ،)Osaka(

وطوكيو باليابان، وبما في ذلك عدة 
مواقع لشركة كوبر سابقا.

تركيا
في مارس 2014، درب فريق أمين 

المظالم أكثر من 2,000 موظف على 
برنامج أمين المظالم بمكاتب القسم 

الكهربائي والهيدرولوكي في اسطنبول 
وبالمنشأة الهيدرولوكية لتصنيع 

الخراطيم التي تبلغ مساحتها مليون قدم 
مربع في سيركيزكوي 

)Cerkezkoy( بتركيا.

كوريا الجنوبية
في مايو 2013، قامت ايلين بوتينسكي 

 )Sophia Qiao( وصوفيا كياو
بزيارة كوريا الجنوبية وقادتا 20 جلسة 
تدريبية ألمين المظالم ألكثر من 500 

موظف من األعمال الكهربائية، وأعمال 
المركبات، واألعمال الهيدرولوكية إلى 

جانب موظفي شركة كوبر السابقين. وتم 
التدريب في بوسان )Busan(، وسيول 
 ،)Pyungtek( وبايينجتيك ،)Seoul(

.)Hwasung( وهوسنج

جنوب أفريقيا
في يونيو 2013، قام فريق أمين 

المظالم بزيارة وادفيل 
)Wadeville(، وكيمبتون بارك 
)Kempton Park(، وويتبانك 
)Witbank(، وفاندربيجل بارك 

)Vanderbijl Park(، وكيب تاون، 
ودربان )Durban(، وريتشاردسباي  

)Richardsbay( بجنوب أفريقيا، 
بتدريب حوالي 500 موظف من 
األعمال الكهربائية والهيدرولوكية 

والمركبات في 23 جلسة.

المملكة العربية 
السعودية 

في أبريل 2014، تلقى التدريب أكثر 
من 80 موظف بمرفق شركة إيتون 
في الدمام بالسعودية من فريق أمناء 

المظالم.

ستة دول جديدة
ماليزيا

في مايو 2013، تم إدخال برنامج 
أمين المظالم لموظفي األعمال 
الكهربائية والهيدرولوكية في 

 )Penang( كوااللمبور وبينانج
بماليزيا.



89

المشاركة مع الرابطة الدولية ألمناء 
المظالم )IOA( والنشاط المهني

يدعم فريق أمين المظالم بشركة إيتون المهنة من خالل نشاطات االتصال 
.)IOA( في مجتمعاتنا والمشاركة مع الرابطة الدولية ألمناء المظالم

أبريل 2013
عينت سميت ايلين بوتينسكي أمينة 
صندوق مجلس اإلدارة في مجلس 

أبريل 2014إدارة الرابطة الدولية ألمناء المظالم.
تحدثت ايلين بوتينسكي في مؤتمر 

الربيع لرابطة المحاميين األمريكية في 
ميامي بفلوريدا حول موضوع »إدخال 

ممارسات أمين المظالم.« وركز 
حديثها على مستقبل ممارسات أمين 

المظالم في البيئة المؤسساتية.

يونيو 2014
تحدثت صوفيا كياو وايلين بوتينسكي 
لغرفة التجارة األمريكية باليابان في 

النادي األمريكي بطوكيو. وكان 
الموضوع محل التقديم »برامج أمناء 

المظالم التنظيمية - أدوارهم، وقيمتهم، 
وأثرهم.«

ديسمبر 2013
 Gennette( كانت جينيت ترايباري
Tripari(، أمينة المظالم الميدانية في 

منطقة أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي، 
المتحدثة الرئيسية في مؤتمر أمناء 

المظالم البرازيلي السادس عشر للرابطة 
البرازيلية ألمناء المظالم في ريسيفي 

)Recife( بالبرازيل. وقدمت جينيت 
المعلومات حول إدارة مكتب أمين 

المظالم بشركة إيتون، وشملت تطبيق 
مكتب أمناء المظالم، واالتجاهات، 

واإلحصاءات، واستراتيجيات التواصل. 
وشارك في المؤتمر أكثر من 360 أمين 

مظالم مهني من جميع أنحاء البرازيل.

فئات الحاالت

الوظيفة والمسار 
الوظيفي

16%

11%
المكافأة

11%
المنافع

10%
إدارة األداء

23%
 مسائل المشرف/ 

الموظف
آخر

2%

 عالقات النظراء 
والزمالء

4%

6%
السالمة والصحة

4%
التنظيم واالمتثال

8%
التوجيه اإلداري

االتصاالت الخارجية
5%

التوجيه
49%

التسهيل
49%

الرفض
2%

أنواع الدعم

التوجيه 
يحدث عندما يساعد أمين المظالم الموظف على الحصول 

على توضيح حول مسألة ما أو يساعده على فهم الخيارات 
المتاحة له وأفضل طريق إلتباعها. وتنتهي أكثر من ثلث 

جلسات التوجيه بإحالة إلى قناة رسمية مثل الموارد البشرية 
أو األخالقيات. 

التسهيل 
يحدث عندما يفوض الموظف أمين المظالم بأخذ حالته إلى 

جهة رسمية.

الرفض 
يحدث في حالة معالجة المخاوف من قبل جهة رسمية مثل 

المستشار القانوني أو إجراء تظلم رسمي. كما يحدث 
الرفض أيضا عندما ال يتمكن أمين المظالم من معاودة 

االتصال بالموظف. 
يكون أمين المظالم حياديا في كافة التفاعالت ويبقى غير منحاز   *

ونزيه بينما يؤيد العملية العادلة.
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سيناريوهات نموذجية
لقد تقابل مكتب أمين المظالم التابع إليتون، إما عبر الهاتف أو 
شخصيا، مع أكثر من 16,000 شخص منذ تأسيسه وقد سمع 

 مجموعة مختلفة من المواقف من مواقع من حول العالم. 

 سيناريو ايبيكس 
)تحقيق االمتياز في األداء(

يعمل فرانك )Frank( مهندس تصميم لدى إيتون. 
وفي العام الماضي أصبح كارل )Carl( مشرفه 

الجديد. يقول فرانك أن توقعات كارل كانت تختلف 
عن توقعات مشرفه السابق وأن عالقتهما كانت 

متوترة منذ أول يوم تقريبا.  وفي العام الجاري استلم 
فرانك تقييم ايبيكس )P2(، وقد أزعجه ذلك كثيرا 

ألن تقييم ايبيكس الخاص به كان دائما )P3( أو 
أفضل من ذلك. ورأى أن التقييم ال أساس له من 

الصحة وأنه غير عادل وعبر عن اعتراضه بقوة 
لكارل. مما أدى إلى زيادة التوتر بينهما. فاتصل 
بمكتب أمين المظالم ليحصل على منظور محايد 

ومطلع ولكي يستفسر عن إمكانية االستئناف ضد 
تقييم ايبيكس الخاص به. وناقش أمين المظالم 

وفرانك معنى تقييم )P2( وسأل أمين المظالم فرانك 
إذا كان يعرف بوضوح لماذا أعطاه مديره تقييم 

»2« على كفاءاته، ولم يعرف السبب. 
وفيما يتعلق باالستئناف ضد تقييمه، فقد أوضح أمين 
المظالم أنه ال توجد عملية استئناف ألن تقييم ايبيكس 

النهائي يتطلب معايرة مع المدراء اآلخرين إلى 
جانب موافقة من مدير من مستوى ثاني.  تلقى 

فرانك التوجيه من أمين المظالم ليركز على المستقبل 
وناقشا معا بعض الطرق االستباقية واإليجابية إلدارة 

عالقته مع كارل للمضي قدما. سأل أمين المظالم 
فرانك إذا كان مرتاحا لترتيب اجتماع مع كارل 
لمراجعة التقدم ولمعرفة رأي كارل في أدائه.  

ووافق فرانك على تجربة هذا األسلوب. وعندما 
راجع أمين المظالم معه مجددا بعد بضعة أسابيع، 

قال أن عالقة عمله مع كارل ليست مثالية إال أنها قد 
تحسنت بالتأكيد. لقد أشار فرانك أنه يفهم بشكل 

أوضح لماذا أعطاه كارل تقييم 2 على كفاءاته وما 
عليه أن يفعله لتحسين هذا التقييم.

عالقات الموظفين
تلقى مكتب أمين المظالم مكالمة من كارمين 

)Carmen(، موظفة في مصنع لها مدة خدمة 12 
عاما. وادعت أن رئيس فريقها ال يحترمها وزمالئها 
- ويهددهم شفهيا بفقدان وظائفهم ويستخدم لغة غير 
مهنية. كانت كارمين قد تحدثت مع مشرفها بالفعل 
حول هذا الوضع وتحسنت األمور لفترة من الزمن 
ولكنها تدعي اآلن رجوع السلوك السيئ. ال ترتاح 

كارمين لرفع األمر مع مديرها مجددا ولذلك قررت 
االتصال بأمين المظالم. 

لقد استمع أمين المظالم لمخاوف كارمين وناقش 
عدة خيارات معها، إلى جانب محاسن ومساوئ كل 
منها. وألنها تخشى من االنتقام، طلبت كارمين من 
أمين المظالم أن يوصل مخاوفها إلى قسم الموارد 

البشرية دون ذكر اسمها.  وبعد تذكير كارمين بأن 
االنتقام يتنافى مع مدونة أخالقيات إيتون، وافق أمين 

المظالم على االتصال بمدير الموارد البشرية نيابة 
عنها. ونتيجة لذلك تحرى مدير الموارد البشرية عن 
األمر وتمكن من تأكيد إدعاءات كارمين. وبعد ذلك، 

تحدث قسم الموارد البشرية مع رئيس الفريق 
والمشرف على القسم معا - لتوضيح دور رئيس 

الفريق، وحدود صالحيته، والسلوك المتوقع. وُطلب 
من المشرف توجيه رئيس الفريق، وتزويد 

مالحظات شهرية إلى قسم الموارد البشرية على 
تقدمه، وإدخاله في تدريب الكفاءة المناسب من 

جامعة إيتون. وخالل هذه العملية لم يتم اخبار أي 
شخص أن كارمين كانت من أبرز هذا األمر.

وبينما تعتبر كل مكالمة فريدة من نوعها، إال أن بعض المواضيع 
تعتبر أكثر شيوعا من غيرها. إليكم أربعة سيناريوهات خيالية 

تمثل الحاالت النموذجية ألمين المظالم. 

في حالة عدم معرفتهم إلى أين أو   •
كيف يمكنهم التقدم بمسألة ما 

سعيا وراء محادثة سرية وغير   •
رسمية مع شخص ذو دراية 

بسياسات الشركة وممارساتها 
الحاجة إلى هيئة محايدة للمساعدة   •

على تحديد الخيارات ودراستها 
الحاجة إلى المعلومات أو توضيح   •

شيئا ما

بعد تجربة قناة رسمية  •

»أمين المظالم هو مورد 
مفيد - شبكة أمان هادفة 

في ثقافتنا.«
- موظف من إيتون

»لقد كان أمين المظالم 
ميسرا فعاال في حل 

األمور المتعلقة بالعمل 
في الوقت المناسب.«

- موظف من إيتون

»إن مكتب أمين المظالم 
هو مورد جيد ومحايد 

للموظفين. وهو يساهم في  
تحسين حالنا وقد رفع 

مستوى الثقة لدينا.«
- موظف من إيتون

سيستمع أمين المظالم إلى وضعك 
وسيطرح األسئلة لكي يفهمه بشكل 
كامل. وبعد ذلك ستقوم أنت وأمين 
المظالم بتكوين قائمة من الخيارات 
المعقولة. وستناقشان معا محاسن 
ومساوئ كل خيار. تشمل أنواع 

الخيارات: الحصول على توجيه من 
أمين المظالم حول كيفية الوصول 
إلى مورد آخر، أو الحصول على 
المعلومات التي تساعدك على حل 
األمر، أو أن يتحدث أمين المظالم 

مع شخص في قناة رسمية، أو اتخاذ 
أنواع أخرى من اإلجراءات. أنت 

من يحدد أي خيار يكون األفضل لك 
في رأيك، وليس أمين المظالم.

ما الذي يمكنني أن أتوقعه 
إذا اتصلت بأمين المظالم؟

لماذا يتصل الموظفين 
بمكتب أمين المظالم؟
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يمكن لجميع الموظفين الحاليين 
والسابقين، والمتقاعدين، والمقاولين، 
والموظفين المؤقتين، واالحتياطيين، 

والذين يعملون دوام وقتي، 
والمتدربين استخدام المكتب لمناقشة 
أية مخاوف أو مسألة تتعلق بالعمل.

معضلة أخالقية
قبلت سارة )Sarah( وظيفة مساعد إداري في قسم 

ترأسه ميشيل )Michelle(، وهي مديرة منشأة 
جديدة في إيتون. وفي فترة خدمتها القصيرة، كانت 
ميشيل قد حققت نتائج استثنائية وكانت تنال احترام 

زمالئها واإلدارة العليا.
أعطت ميشيل اإليصاالت لسارة لكي تعد تقرير 

المصاريف الشهري. ولم تكن سارة قد أعدت تقارير 
المصاريف ألشخاص آخرين من قبل إطالقا، ولكنها 

اعتقدت أن أحد اإليصاالت كان لبند ال تسمح به 
الشركة لمصروفاتها. لم تكن سارة مرتاحة ولم ترد 
أن تخاطب ميشيل ألنها ظنت أن فعل ذلك يمكن أن 

يهدد عالقة عملهما، وخاصة إذا كان المصروف 
مسموح به. 

قررت سارة أن تجري محادثة سرية مع أمين 
المظالم. ومعا قاما بمراجعة الوضع، وسياسة 

المصروفات، ومحاسن ومساوئ خيارات عديدة 
تشمل االتصال بمكتب األخالقيات واالمتثال العالمي. 

وطمأنها أمين المظالم بأن مكتب األخالقيات لن 
يلزمها بتحديد هويتها إذا فضلت عدم فعل ذلك. وبعد 

هذه المحادثة مع أمين المظالم، شعرت سارة بأن 
المصروف قيد السؤال كان حديا، وإلراحة بالها فإنها 

ستتصل بخط مساعدة األخالقيات للحصول على 
تفسيرهم. ونتيجة لمكالمة سارة، اتصل مكتب 

األخالقيات بمراقب القسم الذي تحرى عن 
المصروف الوارد على تقريرها واستنتج أنه كان 

بالفعل صحيحا ومتفقا مع سياسة إيتون. وتم توصيل 
ذلك إلى سارة عندما عاودت االتصال للمتابعة. 

وشكرت موظف األخالقيات على مساعدته في حل 
هذه المعضلة وإراحة بالها.

جهد الساعات اإلضافية
اتصلت تانيا )Tanya( بمكتب أمين المظالم 

بخصوص عدد الساعات اإلضافية المطلوبة في 
منشأتها. وأخبرت أمين المظالم أن موظفين كثيرين 

ظلوا يعملون سبعة أيام في األسبوع لعدة أشهر 
متواصلة. وأن الكثير من زمالئها كانوا يعلقون 

أيضا عن تعبهم وعدم قضاء الوقت مع أسرهم.  
ونسبت سارة ذلك إلى المرات العديدة حيث ال يوجد 
عمل كافي في أيام االثنين بسبب عدم شراء المواد 

في الوقت المناسب أو لنفاذها أثناء عطلة نهاية 
األسبوع. وتحدثت تانيا مع مشرفها عدة مرات حول 

هذه المخاوف، ولكن قيل لها أنه مع أن األمر كان 
تحت النظر إال أنهم كانوا يتعاملون مع طلبات 

متأخرة وقيود على عدد العمالة. قررت تانيا أن 
تتصل بأمين المظالم لمعرفة ما إذا كان هناك أي 

شيء آخر يمكن عمله.

وبعد الحديث عن الخيارات المتاحة لها، طلبت تانيا 
من أمين المظالم الحديث مع مدير الموارد البشرية 
للمرفق ولكن دون الكشف عن اسمها. ناقش أمين 
المظالم المخاوف مع مدير الموارد البشرية، الذي 

أوضح وجود التراكم لدى المنشأة والحاجة إلى 
الساعات اإلضافية ولكنه أقر بقلقه حول حاجة 
الموظفين إلى إجازة وأنه سيطلب من اإلدارة 
معاودة النظر في ذلك. كما ذكر قسم الموارد 

البشرية أيضا أن هناك موظفين كثيرين من يريدون 
أكبر عدد ممكن من الساعات اإلضافية. وقرر 

موظفي المنشأة تشكيل فريق للنظر في أمر حركة 
المواد لضمان إمكانية استمرار عمل االنتاج دون 

تأخير في أيام االثنين. كما قام الفريق أيضا باستثارة 
بعض األفكار عن طرق يحصل بها الموظفين على 

بعض اإلجازة المطلوبة.

»من خالل أساليب اإلرشاد، 
والصبر، والتوجيه التي مارستها 

في اتصالي الشخصي بأمين 
المظالم وجدت احساسا 

باإلنصاف وشاهدت النظام يعمل 
لصالح االستقامة.«

- موظف من إيتون

»من خالل مكتب أمين المظالم، 
يمكنني مناقشة أموري دون 
الخوف من االنتقام. كان من 

السهل الوصول إليهم وساعدوني 
على التقدم إلى األمام.«

- موظف من إيتون

»في تجربتي األولى مع 
مكتب أمين المظالم، 
استمعوا إلى مخاوفي 

ووجهوني إلى الشخص 
المناسب لحل مسألتي.«

- موظف من إيتون

عندما أسست إيتون مكتب أمين 
المظالم منذ أكثر من 12 عاما، 
كانت قد أنشأته خصيصا لتزويد 

الموظفين بمكان سري وآمن لرفع 
ومعالجة أمورهم. وإذا لم يتمكن 
مكتب أمين المظالم من احترام 
التزام السرية، إذاً ال يكون لدى 

إيتون وموظفيها حاجة إلى وجوده. 
أننا محايدين في كوننا لسنا من 

اإلدارة، وال جزء من أي وظيفة 
أعمال ولذلك ليس لدينا أية مصالح 
ثابتة في أية نتيجة غير اإلنصاف.

إذا كان أمناء المظالم 
موظفين يتقاضون أجورهم 

من الشركة، كيف نعرف 
أنهم سيكونون محايدين 

وسريين؟

من يمكنه استخدام المكتب؟
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سري
يحتفظ أمين المظالم بالسرية التامة لكافة 

االتصاالت مع طالبي المساعدة، وال يفصح عن 
االتصاالت السرية ما لم يؤذن له بفعل ذلك. 

ويعد االستثناء الوحيد المتياز السرية هذا حيث 
يبدو أنه يوجد خطر من األذى الخطير.

مستقل 
يعتبر أمين المظالم مستقل من حيث الهيكل، 
والوظيفة، والمظهر إلى أعلى درجة ممكنة 

داخل المنظمة.

حيادي
يحتفظ أمين المظالم بعدم االنحياز والنزاهة. 
وال يشترك أمين المظالم في أي موقف يمكن 

أن ينشئ تضارب مصالح.

غير رسمي
ال يشارك أمين المظالًم في أي إجراء رسمي 
للفصل في المنازعات أو إداري فيما يتعلق 
بالمخاوف المرفوعة إلى انتباهه. وال يعتبر 

االتصال بأمين المظالم إخطارا للشركة.
لمعرفة المزيد عن مدونة األخالقيات ومعايير 

 )IOA( الممارسة لرابطة الدولية ألمناء المظالم
زر الموقع التالي: 

.www.ombudsassociation.org

فريق أمناء المظالم
 ،)Terry Boudreau( من اليسار، صوفيا كياو، أمينة مظالم ميدانية، آسيا والمحيط الهادئ؛ وتيري بوردو 

 أمين مظالم ميداني، أمريكا الشمالية؛ وجينيت ترايباري، أمينة مظالم ميدانية، أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي؛ 
 وايلين بوتينسكي، المدير العام؛ وكريستال بحر )Crystal Bahr(، أمينة مظالم منتسبة؛ وديفياني سينغ 

)Devyani Singh(، أمين مظالم ميداني، الهند، وجنوب شرق آسيا، والشرق األوسط، وأفريقيا، وتركيا. 

 معايير الممارسة للرابطة الدولية 
)IOA( ألمناء المظالم

تعتبر شركة إيتون عضوا نشيطا من الرابطة الدولية ألمناء المظالم )IOA(. وباعتبارنا 
مورد مستقل لموظفي شركة إيتون، فإننا نتبع معايير الممارسة للرابطة الدولية ألمناء 

المظالم )IOA( ألمناء المظالم في المنظمات.



 احصل على المساعدة 
حول مخاوف مكان العمل.

هناك أربعة طرق للحصول على المشورة، واإلبالغ بالمشاكل، ومعالجة القضايا المتعلقة بالعمل.

أرقام سرية ومجانية
 آمنة ومستقلة عن خطوط إيتون الهاتفية. 

لالتصال بنا، اتصل على الرقم المجاني، أو شبكة )AT&T( كود الدخول + الرقم المجاني.

األرجنتين 
6283-296-866 + 5288-288-800-0

استراليا 
056-755-1800

كندا 
6283-296-866-1

البرازيل
6283-296-866 + 288-8888-0800

تشيلي 
6283-296-866 + 312-360-800

كولومبيا 
6283-296-866 + 0010+911-800-01

كوستاريكا 
6283-296-866 + 4114-011-800-0

الصين - داخل الصين
 8008-2008-91 )خط أرضي(  

4008-2008-91 )تلفون محمول(
الجمهورية الدومينيكية 

6283-296-866-1
هونج كونج 

331-968-800

 الهند 
3866-200-1800

أيرلندا
 348-946-1800

اندونيسيا 
8017-321-803-007

اليابان 
  0485-10-800-0034

ماليزيا 
6205-81-1800

المكسيك 
6283-296-866 + 2020-112-800-01

نيوزيلندا 
074-990-0800

الفلبين 
 1846-1110-1800

بورتوريكو 
6283-296-866-1

المملكة العربية السعودية 
 2820-814-800

)STC شبكات المحمول والشبكات األرضية لشركة(
 0205-850-800

)MOBIlITy MOBIlE، وزين موبايل، وشبكة عذيب( 

سنغافورة 
1121-321-800

جنوب أفريقيا 
 9983-99-0800
كوريا الجنوبية 

 0786-520-080
سويسرا

835575-0800
تايوان 

658-088-0800
تايالند 

029-32-800 001-
تركيا 

 00-800-1420-78374 )مستخدمي الخط األرضي(
90+ 212 331 4650 )المكالمة المحلية(   

اإلمارات العربية المتحدة 
 2896-3570-8000

المملكة المتحدة
5918-234-0808
الواليات المتحدة 
6283-296-866

فنزويال
6283-296-866 + 6288-552-800-0

للمزيد من المعلومات، زرنا على 
www.eaton.com/ombuds أو أرسل لنا 

ombuds@eaton.com بريد إلكتروني على
www.eaton.com/ombuds

ال يعتبر االتصال بمكتب أمين المظالم إخطارا 
لشركة إيتون.

تحدث مع 
مديرك

اسأل قسم 
الموارد البشرية

اتصل بقسم 
األخالقيات

اسأل أمين 
المظالم

أنه يعرفك أكثر من غيره، 
وهو ملم بمسؤوليات 

وظيفتك، وأمورك اليومية 
مثل السالمة، ومراجعات 

األداء، والمكافأة، أو 
المضايقات.

اتصل بقسم الموارد البشرية 
إذا لم يتمكن مديرك من 

مساعدتك أو إذا كانت لديك 
أسئلة حول أمور مثل فرص 

العمل، الترقيات، المنافع.

لإلبالغ عن أو مناقشة 
مخاوف قانونية أو أخالقية 

مثل الرشوة، أو السرقة، أو 
تضارب المصالح. 

ستجد إرشادات االتصال 
الخاصة ببلدك على الموقع 

اإللكتروني لمكتب 
األخالقيات واالمتثال 

.)JOE( العالمي على

تحدث في سرية مع أمين 
مظالم محايد حول كيفية 

التعامل مع أمر يتعلق 
بالعمل أو لحل مشكلة.

آمنة ومستقلة عن خطوط 
إيتون الهاتفية.


