
 

دليــل مبّســط للعّمــال حــول 
آلية فّض المنازعات العمّالية 

١ ــيناريو  الس أعتقــد أنّ صاحــب العمــل قــد أخــّل بعقــد العمــل و/ أو انتهــك قانــون العمــل القطــري� 

التنمية  وزارة  لدى  شكوى  تقديم 
االجتماعيّة  والشؤون  والعمل  اإلداريّة 
مدّة   ضمن  أو  الخدمة  فترة  خالل 
عالقة  إنهاء  تاريخ  من  سنة  أقصاها 

العمل�

الوزارةالخطــوة األولــى- بدء المســار  الخطــوة ٢- االجتمــاع يف 

تدعو الوزارة الطرفين إلى اجتماع بهدف النظر يف حّل

�١ احرص على أن يكون بحوزتك أدلّة تدعم الشكوى  
�٢ كن مستعدًّا لمناقشة قضيّتك 

�٣ قم باحتساب مستحقاتك

٣ ــيناريو  صاحــب العمــل اتهمنــي بإلحــاق الضــرر عــن قصــد الس
وقــد خصــم مــن أجــري أو يريــد أن يقتطــع منه�

من  أيام   ٧ مهلة  ضمن  الوزارة  لدى  بشكوى  تقدّم 
تاريخ إبالغك بالخصم� 

الوزارةالخطــوة األولــى- بدء المســار  الخطــوة ٢- 

الوزارة تقرر إلغاء الخصم أو تقليصه أو الموافقة عليه  
قرارالوزارة نهائي�

 الخطــوة ٣- جلســات لجــان فــّض المنازعــات

لجان فّض المنازعات هي محاكم منشأة بموجب القانون- سوف 
تنظر يف األدلة التي يقدمها كال الطرفان� كن مستعدًّا:   
�١ احرص على أن يكون بحوزتك أدلّة تدعم الشكوى 
�٢ أحضر وثيقة احتساب مستحقاتك باللغة العربيّة 

�٣ كن مستعدًّا لإلجابة عن أسئلة اللجنة 

إلى حّل ــل  التوّص
اتّفــاق،  إلــى  التوصــل  تــّم 

تسوية الشكوى� 

إلى حّل التوصــل  عــدم 
يمكــن أن تطلــب إحالــة الشــكوى إلــى لجــان فــّض 
ــدم  ــد جلســة محكمــة يف حــال ع ــات لعق المنازع

التوصل إلى حّل�

ــة النتيج
 لجنة فّض المنازعات تصدر حكمها�

يف حال عدم االستئناف ضمن مهلة  
١٥ يومًا، يصبح حكم اللجنة نهائيا� 

 الخطــوة ٤: قضايا الفصل فقط- جلســات محكمة
تحال المسالة إلى لجان فّض المنازعات�

انظر الخطوة ٣ من السيناريو ١

٢ ــيناريو  �الس لــذي اتخــذ بحقــي جــزاءً  تأديبيـًـا أودّ أن يُنظــر يف قــرار صاحــب عملــي ا

عملك  صاحب  إلى  تظلّم  كتاب  أرسل 
(احتفظ بنسخة عنه) ضمن مهملة  ٧ 
بالجزاء  إخطارك  تاريخ  من  أيّام 

التأديبي� 

العمــلالخطــوة األولــى- بدء المســار الثانيــة -ردّ صاحــب   الخطــوة 

لدى صاحب العمل ٧ أيّام للردّ� 

بالنسبة إلى جزاء الفصل
أن  العامل  يستطيع  منصف:  الفصل  أنّ  الوزارة  قرّرت  حال  يف 

يطلب إحالة إلى القضاء�

الوزارة  الخطــوة ٣- 

وزارة التنمية اإلداريّة والعمل 
والشؤون االجتماعيّة تقرّر ما 

إذا كان الجزاء منصفا � 

وزارة  تعامل  تختلف طريقة  مالحظة –  
والشؤون  والعمل  اإلداريّة  التنمية 
التي  التأديبية  اإلجراءات  مع  االجتماعيّة 
طبيعة  بحسب  العمل  صاحب  يتّخذها 
هذه الجزاءات: جزاءات غير جزاء الفصل 
األجور؛  من  االقتطاع  تنبيه؛  أو  (تحذير 
أو  األجور  الترقية/زيادة  وتأخير  تعليق 

الفصل من العمل�
إلى حّل ــل   التوّص

بالــردّ-  راٍض  العامــل 
تمّت تسوية الشكوى� 

بالنسبة إلى الجزاءات 
غير جزاء الفصل  قرار 

الوزارة يكون نهائيا� 

إلى حّل التوصــل   عــدم 
العامــل غيــر راٍض أو صاحــب العمــل لــم يــردّ: 
ّــة  اإلداري التنميــة  وزارة  لــدى  شــكوى  تقديــم 
والعمل والشؤون االجتماعية ضمن مهلة   ٧ أيّام�

الشــكوى كيفيــة تســجيل 

زيارة أحد مكاتب الوزارة 

اتصل بالخط الساخن - ١٦٠٠٨

www.adlsa.gov.qa قم بزيارة

LBR-complaints@adlsa.gov.qa :عبر البريد االلكتروني

تطبيق آمرني 

تُقدّم وزارة التنمية اإلداريّة والعمل 
والشؤون االجتماعيّة المشورة 
المجانيّة - يف حال احتجت إلى 

المساعدة اتصل بالرقم ١٦٠٠٨ أو قم 
بزيارة أحد مكاتب الوزارة�  


