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Chini ya sheria za kazi ya Qatar, kampuni zilizo na wafanyikazi zaidi
ya 30 yanaweza kuunda Kamati ya Pamoja. Kamati ya Pamoja
inakusanya pamoja idadi sawa ya wafanyikazi na usimamizi kutoka
kampuni yako.
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Je! Kamati ya Pamoja inaweza kunisaidiaje?
Ikiwa una shida au maoni, wawakilishi wa wafanyikazi kwenye
Kamati ya Pamoja wanaweza kujadili na usimamizi.

Je! Wanakutana mara ngapi?
Kamati za Pamoja zinakutana angalau mara moja kwa mwezi kujadili maswala muhimu ya
mahali pa kazi.

Nani anawakilisha wafanyikazi?

Wafanyikazi huchagua wawakilishi wao wenyewe kuketi kwenye
Kamati za Pamoja kwa miaka miwili. Wanasikiliza wafanyikazi wenzao na kujadili
wasiwasi zao. Pia wanawasilisha makubaliano katika mikutano ya Kamati ya
Pamoja kwa wafanyikazi.

Je! Ninaweza kuwa mgombea?

Ikiwa kampuni yako ina Kamati ya Pamoja unaweza kusimama kama
mgombea wa uchaguzi kama mwakilishi wa mfanyikazi.
Wafanyikazi wote ikiwa wameajiriwa moja kwa moja na kampuni au kama wanafanya kazi
kwa mkataba au wakala na wakitegemea kampuni wanaweza kusimama kwa uchaguzi.
Lazima uwe na mkataba halali, na pia umekamilisha angalau mwaka mmoja wa huduma,
na haujashikilia wadhifa wa usimamizi
Hakuna malipo ya ziada ya kuwa Mjumbe wa Kamati ya Pamoja, hata hivyo
utapewa muda wa likizo wakati wa kufanya kazi ili kutekeleza majukumu yako.

Nitalipwa?

Nitajuaje ikiwa kuna uchaguzi?
Idara yako ya Rasilimali itatangaza ikiwa kutakuwa na uchaguzi wa Kamati ya
Pamoja katika kampuni yako na jinsi itakavyofanyika.

Je! Nitapata mafunzo ikiwa nitachaguliwa?
Ukichaguliwa, utafundishwa juu ya majukumu yako mapya.

Ninaweza kupata wapi habari zaidi?
Kwa habari zaidi angalia tovuti www.ilo.org/qatar-office

