
 

 

 الفصل الثالث عشر

  اتــــــالتظلم

  

  السیاسة العامة
  

  )95(المادة 

محافظة على عالقات الب -الوظیفیة التي تحدث في بیئة العمل نزاعات للحد من اإلشكاالت وال - تلتزم الحكومة 

اإلشكاالت  تلكوعادلة بین الوزارة وبین موظفیھا وذلك من خالل اعتماد إجراءات فوریة لحل تواصل فعالة 

تسویتھا من خالل اإلجراءات الداخلیة نزاعات، دون أن یخل ذلك بحق الموظف بتقدیم التظلمات التي ینبغي وال

  .وجھة نظرهللوزارة بشكل واضح وعادل مع منح الموظف الفرصة الكافیة للدفاع عن 

  

  لجنة التظلمات 
 

  )96(المادة 

من الجزاءات یناط بھا النظر في التظلمات " لمات ـنة التظـلج "ُتنشأ في كل وزارة بقرار من الوزیر لجنة تسمى 

  .اإلداریة

  

  )97(المادة 

التي قررت لجنة المخالفات للموظف أن یتقدم إلى لجنة التظلمات بتظلم خطي من الجزاءات اإلداریة یجوز 

وتكون قرارات اللجنة قطعیة في التظلمات المرفوعة إلیھا بشأن جزاءات لفت النظر واإلنذار . علیھ فرضھا

  .الكتابیین

  

  )98(المادة 

الصادر في غیر جزاءات اإلنذار ولفت النظر یجوز للموظف االعتراض على قرار لجنة التظلمات  .1

القرار وإال ب إبالغھجاوز أسبوعین من تاریخ خالل مدة ال ت قدیم اعتراض خطي إلى الھیئةالكتابیین وذلك بت

 .أعتبر قرار لجنة التظلمات قطعیًا

  .تقترح الھیئة نظاما للنظر في االعتراضات المرفوعة إلیھا وترفعھ لمجلس الوزراء العتماده .2

  

  

  

  



 

 

  )99(المادة 

أدوات ومعدات (حصر  ك دونماللموظف أن یقدم إلدارة الموارد البشریة أیة شكوى تتعلق وبیئة العمل ویشمل ذل

ات المضایقبالموظف أو بآرائھ، الشائعات، االستخفاف إطالق وترویج ، الكالم البذيء، اإلساءة الجسدیة، العمل

في وعلى ھذه اإلدارة مراجعة الشكاوى التي تقدم إلیھا وأن تقرر إحالتھا إلى لجنة المخالفات ) اللفظیة أو الكتابیة

  .الحاالت التي تتطلب ذلك

  .عتراض على ساعات العمل أو الدرجة الوظیفیة أو الراتب والمكافآتجمیع األحوال ال یجوز للموظف اإل وفي

  

  )100(المادة 

 ت  ؤدي إل  ى تق  دیم التظلم  ات   ق  د لت  يمعالج  ة األس  باب والظ  روف ا رؤس  اء الوح  دات التنظیمی  ة ب  الوزارات   یلت  زم 

أو تص ل إل یھم، وب ذل الجھ ود الالزم ة لتس ویة وح ل         عدم من ع أو إھم ال الش كاوى الت ي تق دم     الوظیفیة بما في ذلك 

  .تظلمات موظفیھم بطریقة ودیة

 


