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المــــلخص
تتن ا اااول ه ا ااذه الد ارس ا ااة موض ا ااو إنه ا اااء خدم ا ااة الموظ ا ااف الع ا ااام االتح ا ااادي وفق ا ااا لق ا ااانون
ار علي ا اات م ا اان تع ا ااديالت وم ا ااا اقا ا اره
الما ا اوارد البشا ا ارية االتح ا ااادي رق ا اام ( )8لس ا اانة  8008وم ا ااا ط ا ا أ
القض ا ا اااء االتح ا ا ااادي م ا ا اان مب ا ا اااد منطلق ا ا ااة م ا ا اان إش ا ا ااكالية تتمث ا ا اال ف ا ا ااي م ا ا اادى نج ا ا ااا المش ا ا اار
الوظيفي االتحادي في حفظ حقوق الموظف العام عند تقريره ألسباب إنهاء خدمتت.
ولقا ااد حاولا اات الد ارسا ااة االجابا ااة علا ااى ها ااذه اإلشا ااكالية ما اان خا ااالل تقسا اايم الد ارسا ااة الا ااى
فص ا االين وفق ا ااا لت ا اادخل اإلدارة م ا اان عدم ا اات ،االول بعنا ا اوان إنه ا اااء خدم ا ااة الموظ ا ااف بق ا ااوة الق ا ااانون
دون حاج ا ااة لص ا اادور قاا ارار اداري وتض ا اامن س ا اابب الوف ا اااة ،وبل ا ااوع س ا اان التقاع ا ااد ،والع ا اازل بحك ا اام
قضائي ،وأخي ار سحب الجنسية أو اسقاطها ،وما يترتب عليهم من آثار قانونية.
وأما ااا الفصا اال الثا اااني فقا ااد جا اااء بعن ا اوان إنها اااء خدما ااة الموظا ااف العا ااام بمقتضا ااى ق ا ارار
إداري ،وتض ا ا اامن االس ا ا ااتقالة بأنواعه ا ا ااا الصا ا ا اريحة والض ا ا اامنية ،والفص ا ا اال م ا ا اان الخدم ا ا ااة بقا ا ا ارار
يتعلا ااق بمخالفا ااة إداريا ااة ،عا اادم اللياقا ااة الصا ااحية ،عا اادم الكفا اااءة الوظيفيا ااة ،إعا ااادة الهيكلا ااة ،عا اادم
تجديا ا ااد العقا ا ااد او فسا ا ااخت قبا ا اال انتها ا اااء مددتا ا اات ،وأخي ا ا ا ار سا ا اابب إنها ا اااء الخدما ا ااة بسا ا اابب صا ا اادور
مرسوم اتحادي واالقالة من مجلس الوزراء ،وما يترتب عليهم من آثار قانونية.
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ولق ا ااد خلصاا اات الد ارسا ا ااة ال ا ااى نجاا ااا المشا ا اار ال ا ااوظيفي االتح ا ااادي ال ا ااى ح ا ااد ماا ااا فاا ااي
إحاطا ااة الموظا ااف االتحا ااادي بالضا اامانات التا ااي ت ا ااؤمن مرك ا ازه وتحفا ااظ حقوقا اات الماليا ااة ،بي ا ااد ان
هناك بعض الثغرات القانونية التي تستوجب تدخل المشر لسدها ومعالجتها.
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العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
TERMINATING THE PUBLIC EMPLOYEE'S SERVICE AS
PER THE LEGISLATIONS OF THE UNITED ARAB
EMIRATES
Abstract
This study deals with the issue of terminating the Public Employee's Service as
per the Legislations of the United Arab Emirates in the light of the legal updating and
amendments, which took place in regards of federal employment. This was carried
out through talking about the problem which is represented in the extent to which the
federal employment legislator succeeded in maintaining the rights of the public
employee when enhancing the reasons of service termination.

The study, however, tries to respond to this problematic by dividing the study
into two chapters. The first chapter is entitled "Termination of the Employee's
Service by the force of law. It includes the cause of death, reaching the age of
retirement, dismissal by judicial award, and finally withdrawing or dropping the
citizenship and its resulting legal effects.

The second chapter is entitled "The Termination of the Public Employee by
virtue of an administrative order or decision. It includes the reason of retirement and
its explicit and implicit kinds- work abstinence , dismissal from service by a decision
related to administrative violations , lack of fitness ,employment incompetence,
restructuring , employees` replacement or substitution , non-renewal of contract or
terminating it before its due expiry , and finally the issue of a federal decree and
dismissal from office from the cabinet and the resulting legal effects of the same .

The study reaches the conclusion that the employment federal legislator
succeeded to some extent in acquainting the employee with some warranties which
secure his position and status and contribute

in providing professional stability y.

x
But still there are some gaps which necessitate the interference of the legislator to
address and fill them.
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شكـــــــر وتقدير
أشكر اهلل سبحانت وتعالى وأحمده فهو المنعم المتفضل قبل كال شايء ،أشاكره إذ أكرمناي
بالصحة والعافية ،وأن حقق لي ماا أصابو إليات فاي اساتكمال درجاة الماجساتير فاي القاانون العاام.
كما أتقدم بجزيال شاكري وخاالم امتنااني وتقاديري الاى الادكتور الفاضال :إباراهيم الشاوابكة وذلاك
لتكرمات باإلشاراف علاى هاذه الرساالة ،فقاد أبرقناي بكارم علمات وساعة صادره وتشاجيعت المتواصال،
فجزاه اهلل خير الجزاء لما بذلت معي من نصح وتوجيت في سبيل إنجاز هذه الرسالة.
كما وأتقدم بالشكر الى جميع أعضاء الهيئة التدريسية في كلية القاانون العاام فاي جامعاة
االمااارات وكليااة القااانون فااي جامعااة العااين للعلااوم والتكنولوجيااا وذلااك علااى عنااايتهم بطلبااة العلاام
وتقااديمهم النصااح واإلرش اااد والتوجياات ،ع ااالوة علااى دعمه اام الالمحاادود لن ااا .فشااك ار لك اام علااى م ااا
بذلتموه من جهد لالرتقاء بمستوى كلية القانون التي نفخر بالتخرج منها.
والشكر موصول الى جميع من ساعدني وأعانني في كتابة هذه الرسالة.
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إهداء

الى أمي الغالية وأبي العزيز ..أمد اهلل في أعمارهم
الى من شجعتني على مواصلة مسيرتي العلمية ورفيقة دربي ..أختي الحبيبة هدى
الى جميع أهلي وأصدقائي ..
والى كل من ساندني وأمدني بتشجيعت المتواصل ..
فلهم مني جميعا الحب والتقدير واالحترام
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1

المقدمة
يرتبط وجود الوظيفة العامة بنشأة الدولة ،حيث تحتااج الدولاة لمان يقاوم بتنظايم شاؤونها،
والعماال علااى سااير الم ارفااق العامااة فيهااا لخدمااة المصاالحة العامااة ،االماار الااذي ياادفعها الااى تعيااين
االفراد ليقوموا بذلك.
وقد ازدادت أعباء الدولة في العصر الحديث مع تطاور دورهاا وتوساع وظائفهاا مماا أدى
الى زيادة المرافق العامة ،وبالتالي تطلب ذلك زيادة في الوظائف العامة بشكل كبير .إضافة الى
رببة االفراد في العمل في القطا العام لما يوفره لهام مان اساتقرار وضامان وظيفاي ال يقاارن ماع
بيره من القطاعات األخرى .حيث " يميال افاراد الشاعب الاى االلتحااق بالوظاائف الحكومياة علاى
أساااس أن هااذه الوظااائف أكثاار ثباتااا ،كمااا انهااا بالبااا مااا تضافي علااى صاااحبها الحمايااة فااي حالااة
العجز والشيخوخة بواسطة قوانين التأمينات االجتماعية "

1

" فا االموظفون العمومي ااون ه اام األداة البشا ارية الت ااي تس ااتخدمها ك اال دول ااة لتحقي ااق أه اادافها
العامااة ماان اشاابا حاجااات المااواطنين لتيسااير كاال تنظاايم نحااو هدفاات المرسااوم ،ف ااذا عاارف كاال

1

د .نبيلاة عبااد الحلاايم كاماال ،الوظيفااة العامااة وفقااا ألحكااام القضاااء االداري فااي مصاار وفرنسااا ،ط ،0776، 8دار النهضااة

العربيا ا ا ا ا ا ا ا ااة ،القا ا ا ا ا ا ا ا اااهرة ،م  ، 6مسا ا ا ا ا ا ا ا ااتود االصا ا ا ا ا ا ا ا ااول الرقميا ا ا ا ا ا ا ا ااة ،مكتبا ا ا ا ا ا ا ا ااة االسا ا ا ا ا ا ا ا ااكندرية ،متا ا ا ا ا ا ا ا ااوفر لا ا ا ا ا ا ا ا اادى
 http://dar.bibalex.org/webpages/dar.jsfتاريخ المشاهدة .8003-0-1
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موظف حقت واطمأن على مستقبلت أمنت الدولاة باذلك عثارات الطرياق الطويال الشااق الاذي تساير
فيت لتؤدي واجباتها نحو المواطنين".

2

ولذلك حرصت الدول على تنظيم شؤون الوظيفة العاماة مان خاالل سان التشاريعات التاي
تاانظم الوظيفااة العامااة وتضاابط عمليااة تعيااين وانهاااء خدمااة المااوظفين فااي الوظيفااة العامااة بصااورة
دقيقااة وواضااحة وعادلااة .وقااد سااعى المشاار االماااراتي الااى إيجاااد تش اريع مميااز يتصااف بالحداثااة
والمرونااة ومواكبااة التغي ارات والتطااورات االداريااة فااي المجااال المهنااي ،ممااا يخاادم تطااور الوظيفااة
العامااة ومسااتوى الخدمااة فااي القطااا االتحااادي وذلااك ماان خااالل عاادة م ارحاال وتعااديالت سااارت
عليها التشريعات الوظيفية االتحادية ،3فكاان أولهاا ماا تام إصاداره ماع قياام دولاة االماارات العربياة
المتحادة فاي تاااريخ  6ديسامبر  ،0796وهااو قاانون ماوظفي دولااة األماارة العربيااة المتحادة رقاام()4
لس اانة  0796حي ااث أحال اات الم ااادة األول ااى م اان تنظ اايم الوظيف ااة العام ااة من اات عل ااى ق ااانون خدم ااة
المااوظفين فااي إمااارة ابااوظبي رقاام  5لساانة  .0790علااى ان يااتم العماال باات الااى ان يصاادر قااانون
متكامل ينظم شأن عمل الموظف العام االتحادي .ثم صدر قانون الخدماة المدنياة االتحاادي رقام

2

د .بدرية جاسر الصالح ،تطور النظام القانوني لحقوق الموظف العام وفقا لتشريعات الوظيفية العامة في الكويت ،ملحق

مجلة الحقوق العدد األول ،السنة الثامنة عشرة ،0771 ،طباعة مطابع الخط ،ط ،0م.1
3

لالطال على التطورات التشريعية التي طرأت على القانون الوظيفي االتحادي انظر الى:


د .إبراهيم كامل الشوابكة ،النظام القانوني للوظيفة العامة االتحادية في دولة االمارات ،جامعة االمارات،



د .موسى مصطفى شحادة ،الوظيفية العامة في دولة االمارات العربية المتحدة ،ط ،2مكتبة الجامعة،



منصور محمد نصار ،رسالة ماجستير بعنوان أسباب انتهاء خدمة الموظف العام ،جامعة الشارقة ،الشارقة،

 ،1022م.1

الشارقة ،1021،م.9-8

 ،1021م.10-26

2

( )8لساانة  0791والااذي عاادل م ارتين ،وظاال العماال باات الااى أن أصاادر المشاار قااانون الخدم ااة
المدنيااة فااي الحكومااة االتحاديااة رقاام ( )60لساانة  6110والااذي تاام تعديلاات م ارتين كااذلك ،وظاال
معموال بات ان الاى صادر المرساوم بقاانون اتحاادي رقام ( )00لسانة  6118بشاأن الماوارد البشارية
االتحاديااة .وبعااد ماارور ساانتين ماان القااانون المااذكور صاادر ق ارار مجلااس الااوزراء رقاام ( )01لساانة
 6101في شأن الالئحة التنفيذية والذي تضمن  006ماادة .وبعادها بسانة فاي تااريخ - 01- 0
 6100ص اادر المرس ااوم بق ااانون اتح ااادي رق اام ( )7لس اانة  6100ف ااي ش ااأن تع ااديل بع ااض احك ااام
المرسوم بقانون ( )00لسنة  6118بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية ،وعليت تم إلغااء
الالئحة التنفيذية لعام  6101واقارار الالئحاة التنفيذياة لسانة  6106بموجاب قارار مجلاس الاوزراء
رقم ( )01لسنة .6106
وكما هو معلوم إن الرابطة التي تربط الموظف العام بالوظيفة العاماة تتمياز بانهاا رابطاة
مؤقت ااة وليس اات دائم ااة ،فه ااي تنته ااي بموج ااب أس ااباب قانوني ااة أو أس ااباب اداري ااة أورده ااا المش اار
الوظيفي االتحادي على سبيل الحصر في تشاريعت .وان المتأمال للتطاورات الواقعاة علاى التشاريع
الااوظيفي فااي القطااا االتحااادي ساايجد كثارة التعااديالت فياات ،و ٌجاال هااذه التعااديالت كاناات متمرك ازه
حااول موضااو إنهاااء خدمااة الموظااف .اذ كاناات فااي باااد االماار فااي قااانون الخدمااة المدينااة رقاام
( )60لسنة  6110وحسب المادة ( )71عبارة عن سبع أسباب منهية للخدمة فقاط ،ثام اصابحت
أحدي عشر سببا بموجب المرسوم بقانون اتحاادي رقام ( )00لسانة  .6118ومان ثام قاام المشار
فااي اخاار تعديالتاات وجعلهااا أربعااة عشاار سااببا ،االماار الااذي ياادفعنا الااى تسااليط الضااوء حااول توجاات
التشريع اإلماراتي فاي توساعت فاي أساباب انهااء خدماة الموظاف العاام فاي الوظيفاة العاماةو وبياان
مواطن الغموض والنقم في نصوم هذه التعديالت التشريعية في الشأن الوظيفي.
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وستسااعى هااذه الد ارسااة الااى التعمااق فااي د ارسااة أسااباب إنهاااء خدمااة الموظااف العااام فااي
الوظيفااة العامااة فااي دولااة االمااارات العربيااة المتحاادة .وتوضاايح التعااديالت التااي اسااتحدثها المشاار
االما ارتي من خالل سنت لمرسوم بقانون اتحادي رقم ( )7لسنة  6100التي جاءت لتعديل احكام
القااانون بمرسااوم اتحااادي رقاام ( )00لساانة  ،6118باإلضااافة الااى ق ارار مجلااس الااوزراء رقاام 01
لساانة  6106فااي شااأن الالئحااة التنفيذيااة للمرسااوم بقااانون اتحااادي رقاام ( )00لساانة  6118بشااأن
الموارد البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالتت.
كم ااا سنس االط الض ااوء عل ااى أوج اات القص ااور وال اانقم الت ااي ارتاب اات النص ااوم القانوني ااة
المنظمة للشاأن الاوظيفي االتحاادي فاي الدولاة .أضاف الاى ذلاك بياان المسالك القضاائي للمحكماة
االتحادية العلياا وبيرهاا مان الجهاات القضاائية مان خاالل التعارض لألحكاام والمواضايع والقضاايا
التي عالجت موضو إنهاء خدمة الموظف في الوظيفة العامة.
وقااد اعتماادت هااذه الد ارسااة ماان -الماانهج التحليلااي  -ماانهج لهااا ،وذلااك لكااوني اربااب فااي
د ارسااة وتوصاايف قااانون الم اوارد البش ارية فااي دولااة االمااارات العربيااة المتحاادة فااي وقتنااا الحاضاار،
وذلك من خالل تحليل مضمون النصوم القانونياة التاي تناولات موضاو إنهااء خدماة الموظاف
العام في الوظيفة العامة ،كما ستقوم الدراسة بالوقوف على أحكام المحكمة االتحادياة العلياا التاي
تنصب في موضو انهاء خدمة الموظف العام.
وستنطلق هذه الدارسة من إشكالية تتمثل في مدى نجا المشر الاوظيفي االتحاادي فاي
توفير الضمانات الكافية لحفظ حقوق الموظف العام عناد تقرياره ألساباب إنهااء الخدماةو وخاصاة
تلك االسباب التي أرجحت كفة االدارة فيها وبسطت من سلطانها واعطاءها النصايب االكبار فاي
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إنهاء خدمة الموظف العام .ووجدت ان االجابة على هذه االشاكالية تفارض عليناا تقسايم الدارساة
الى فصلين:
الفصل األول :انهاء خدمة الموظف العام بحكم القانون.
الفصل الثاني :انهاء خدمة الموظف العام بمقتضى قرار اداري.
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الفصل األول :إنهاء خدمة الموظف العام االتحادي بقوة القانون
قا ا ا ا ا ااد تقا ا ا ا ا ااع بعا ا ا ا ا ااض األسا ا ا ا ا ااباب التا ا ا ا ا ااي ما ا ا ا ا اان شا ا ا ا ا ااأنها اسا ا ا ا ا ااتحالة اسا ا ا ا ا ااتمرار خدما ا ا ا ا ااة
الموظ ا ا ا ا ااف الع ا ا ا ا ااام ،فيق ا ا ا ا اارر الق ا ا ا ا ااانون إنه ا ا ا ا اااء خدمت ا ا ا ا اات دون ان يك ا ا ا ا ااون لا ا ا ا ا ا دارة اي س ا ا ا ا االطة
تقديريا ا ا ااة فا ا ا ااي بقائا ا ا اات فا ا ا ااي الوظيفا ا ا ااة ما ا ا اان عدما ا ا اات ،ويمكا ا ا اان تعريا ا ا ااف ها ا ا ااذه األسا ا ا ااباب بانها ا ا ااا
وق ا ا ا ا ااائع مادي ا ا ا ا ااة ظه ا ا ا ا اارت ف ا ا ا ا ااي حي ا ا ا ا اااة الموظ ا ا ا ا ااف م ا ا ا ا اان ش ا ا ا ا ااأنها ان تنه ا ا ا ا ااي خدمت ا ا ا ا اات م ا ا ا ا اان
الوظيفاا ا ا ا ااة العاماا ا ا ا ااة ،اي انها ا ا ا ا ااا ترتا ا ا ا ا ااب اث ا ا ا ا ا ا ار قانوني ا ا ا ا ا اا بق ا ا ا ا ااوة الق ا ا ا ا ااانون بمجا ا ا ا ا اارد وقوعه ا ا ا ا ا اا،4
وتتمثا ا ا ا ا ا اال هاا ا ا ا ا ااذه األساا ا ا ا ا ااباب فاا ا ا ا ا ااي الوفا ا ا ا ا ا اااة ( المبح ا ا ا ا ا ااث األول) وبل ا ا ا ا ا ااوع س ا ا ا ا ا اان التقاعا ا ا ا ا ا ااد (
المبحا ا ا ا ااث الثا ا ا ا اااني) والعا ا ا ا اازل بحكا ا ا ا اام قضا ا ا ا ااائي بسا ا ا ا اابب ادانا ا ا ا ااة الموظا ا ا ا ااف العا ا ا ا ااام بارتكا ا ا ا اااب
جريما ا ا ا ااة ( المبحا ا ا ا ااث الثالا ا ا ا ااث) ،وسا ا ا ا ااحب جنسا ا ا ا ااية الدولا ا ا ا ااة أو اسا ا ا ا ااقاطها عا ا ا ا اان الموظا ا ا ا ااف (
المبحث الرابع ).

المبـــحث األول :الـوفـــاة
تنتهااي خدمااة الموظااف العااام حكمااا بمجاارد وفاتاات السااتحالة قياماات بأعباااء الوظيفااة ،ولقااد
أورد المشر الوظيفي في المادة ( )010البند الثامن من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )00لسنة
 6118وتعديالتات ،علاى اعتبااار الوفااة كأحااد األساباب المنهياة لخدمااة الموظاف ،وتعااد الوفااة ماان
األسااباب التااي تتشااارك بهاا جميااع التشاريعات الوظيفيااة بكونهااا ماان األمااور الحتميااة التااي قااد يماار
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عبد العزيز سعد مانع العنزي ،رساالة ماجساتير بعناوان النظاام القاانوني النتهااء خدماة الموظاف العاام :د ارساة مقارناة باين

القانونين االردني والكويتي ،جامعة الشرق األوسط  ،1021،م  ،1م.42

1

الموظف بها .ولقاد ورد لفاظ الوفااة كسابب مان أساباب انهااء الخدماة بصاورة مطلقاة لتشامل الوفااة
الحقيق ااة والوف اااة الحكمي ااة ،وذل ااك بن اااء عل ااى القاع اادة االص ااولية الفقهي ااة ان المطل ااق يج ااري عل ااى
اطالقاات مااا لاام يقيااد .فااإذا كاناات شخصااية االنسااان تااالزم وجااوده وحياتاات ،فمعنااى ذلااك انهااا تنتهااي
بوفاتت ،بير أن ثمة أحواال قد يحيط الشاك فيهاا وجاود االنساان ،بحياث ال تعلام حياتات مان مماتات
كما هو الشأن في المفقود ،فاإن بلاب احتماال موتات علاى احتماال حياتات ،جااز -علاى الاربم مان
تخلف اليقين والدليل على الموت الحقيقي -الحكم باعتباره ميتاا وانهااء شخصايتت ،5وبالتاالي فاإن
شخص ااية االنس ااان ال تنته ااي إال ب ااالموت الحقيق ااي ،واس ااتثناء -يمك اان ان تنته ااي ك ااذلك ب ااالموت
الحقيقي أو الحكمي.6وهنا علينا ان نتساءل هل فرق المشر االماراتي بين الوفااة الحقيقاة والوفااة
الحكمي ااة للموظ ااف الع ااامو وه اال تختل ااف الض اامانات الممنوح ااة للموظ ااف المت ااوفى ع اان الموظ ااف
المفقودو
ل جابااة علااى هااذه التساااؤالت أرياات ماان المناسااب ان نتنااول موضااو التمييااز بااين الوفاااة
الحقيقااة والحكميااة (المطلااب األول) ،ثاام سانحاول معالجااة موضااو االثااار القانونيااة المترتبااة علااى
الوفاة في (المطلب الثاني).
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منصور محمد نصار ،مرجع سابق ،م.85-88

6

د .حسن كيرة ،المدخل الى القانون ،منشاة المعارف ،االسكندرية ،0771 ،م  381متوفر في موقع االصول الرقمية،

عبر الرابط التالي  .=q&011http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:49تاريخ
المشاهدة8001-00-80:
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المطلب األول :التمييز بين الوفاة الحقيقة والوفاة الحكمية
لمص ا ااطلح الوفاا اااة تعاا اااريف عدي ا اادة ومتنوعاا ااة ،فتعا ا اارف الوف ا اااة بم ا اادلولها الطباا ااي علاا ااى
انها ا ااا " التوقا ا ااف النها ا ااائي لألعما ا ااال الحيويا ا ااة لجسا ا اام اإلنسا ا ااان المتمثلا ا ااة فا ا ااي التا ا اانفس والا ا اادورة
الدموية والجهاز العصبي والعقلي".

7

أم ا ااا المش ا اار اإلم ا اااراتي فق ا ااد ق ا ااام بتعري ا ااف الوف ا اااة ف ا ااي الق ا ااانون االتح ا ااادي رق ا اام ()08
لس اانة  6117ف ااي ش ااأن تنظ اايم الموالي ااد والوفي ااات ف ااي الم ااادة األول ااى عل ااى أنه ااا التوق ااف ال اادائم
لجميا ااع الوظا ااائف الحيويا ااة ،وكما ااا ها ااو معلا ااوم لا اادى الجميا ااع ان شخصا ااية االنسا ااان تبا اادأ بتما ااام
والدت ا ا اات حي ا ا ااا وتنته ا ا ااي بموت ا ا اات وذل ا ا ااك بن ا ا اااء عل ا ا ااى م ا ا ااا ج ا ا اااء ف ا ا ااي الم ا ا ااادة ( )90م ا ا اان ق ا ا ااانون
المع ا ا ااامالت المدني ا ا ااة االتح ا ا ااادي رق ا ا اام ( )5لس ا ا اانة  ،0785أم ا ا ااا الق ا ا ااانون االتح ا ا ااادي رق ا ا اام ()9
لس ا ا اانة  0777بإص ا ا اادار ق ا ا ااانون التأمين ا ا ااات والمعاش ا ا ااات االجتماعي ا ا ااة وتعديالت ا ا اات فق ا ا ااد ع ا ا اارف
الوف ا اااة الطبيع ا ااة ف ا ااي ب ا اااب التعريف ا ااات العام ا ااة بأنه ا ااا الوف ا اااة الت ا ااي ال تعتب ا اار ف ا ااي حك ا اام إص ا ااابة
العما اال .وعليا اات فا ااأنني أرى ان تعريا ااف الوفا اااة الحقيقا ااة واضا ااح وبا ااين وال يثيا اار أيا ااة إش ا ااكاليات،
حي ااث تثبااات وف اااة الشاااخم بتقريا اار طب ااي ما اان المرك ااز الطباااي المخاااتم يليه ااا صااادور شاااهادة
الوفا ا اااة .وذلا ا ااك بخا ا ااالف الوفا ا اااة الحكميا ا ااة التا ا ااي ال تثبا ا اات اال بعا ا ااد صا ا اادور حكا ا اام يفيا ا ااد بوفا ا اااة
الشخم المفقود الذي ال يعلم مكانت أو ق ارره ،وال يعلم حالتت إن كان حيا ام ميتا.
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لالطال انظر الى المدونة االلكترونية ،د .كامل جام ،مذكرة تخرج بعنوان دور الطب الشرعي في البحاث عان الجريماة،

عب ا ا اار الا ا ا ارابط  http://djamakamel.over-blog.com/2014/03/532857da-9506.htmlت ا ا اااريخ المش ا ا اااهدة
.8006/8/6
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والحقيقا ا ا ااة ان المرسا ا ا ااوم بقا ا ا ااانون اتحا ا ا ااادي رقا ا ا اام ( )00لسا ا ا اانة  6118وتعديالتا ا ا اات فا ا ا ااي
شاا ااأن الم ا ا اوارد البش ا ا ارية لا ا اام يا ا اانظم موضا ا ااو الوفا ا اااة الحكميا ا ااة ولا ا اام يتعا ا اارض لا ا اات مما ا ااا يا ا اادفعني
للرج ا ا ااو ال ا ا ااى ق ا ا ااانون االحا ا ا اوال الشخص ا ا ااية االتح ا ا ااادي رق ا ا اام ( )68لس ا ا اانة  6115لبي ا ا ااان ه ا ا ااذا
االم ا اار ،فلق ا ااد مي ا اازت أحك ا ااام ه ا ااذا الق ا ااانون ب ا ااين الغائ ا ااب والمفق ا ااود ف ا ااي الم ا ااادة ( )611من ا اات ،إذ
عرفا اات :الغائا ااب :ها ااو الشا ااخم الا ااذي ال يعا اارف موطنا اات وال محا اال إقامتا اات ،فا ااي حا ااين عرفا اات
المفقا ااود :بأن ا اات الغائ ا ااب الا ااذي ال تع ا اارف حيات ا اات أو وفات ا اات .ويتعا ااين العتب ا ااار الش ا ااخم المفق ا ااود
أو الغائ ا ااب ميت ا ااا ان يص ا اادر حك ا اام م ا اان القاض ا ااي المخ ا ااتم ب ا ااذلك .ويتع ا ااين عل ا ااى القاض ا ااي ان
يبحا ااث بكا اال الوسا ااائل للوصا ااول الا ااى معرفا ااة ما ااا إذا كا ااان حيا ااا أو ميتا ااا .وان يق ا ايم دلا اايال علا ااى
وف ا ا اااة المفق ا ا ااود أو الغائ ا ا ااب ،وان تمض ا ا ااي م ا ا اادة معين ا ا ااة عل ا ا ااى إع ا ا ااالن فق ا ا ااده .وتختل ا ا ااف الم ا ا اادة
المطلوبا ااة حسا ااب أح ا اوال المفق ا ااود فا اااذا كا ااان المفق ا ااود فا ااي االح ا اوال الت ا ااي يغلا ااب فيها ااا هالك ا اات،
كحا ا اادوث زل ا ا ازال أو كارثا ا ااة ...الا ا ااخ ،كا ا ااان للقاضا ا ااي االما ا اااراتي ان يحكا ا اام بما ا ااوت المفق ا ا ااود إذا
مض ا اات س ا اانة عل ا ااى إع ا ااالن فق ا ااده بن ا اااء عل ا ااى طل ا ااب ذوي الش ا ااأن .بينم ا ااا يختل ا ااف الح ا ااال ف ا ااي
االحا ا اوال العادي ا ااة الت ا ااي ال يغل ا ااب فيه ا ااا ه ا ااالك المفق ا ااود ك ا ااأن يك ا ااون ف ا ااي س ا اافر أو س ا ااياحت...
ال ا ااخ ،ول ا اام يع ا ااد ول ا اام تعل ا اام حال ا ااة موت ا اات أو حيات ا اات ،هن ا ااا اج ا اااز المش ا اار االم ا اااراتي للقاض ا ااي ان
يحك ا اام بم ا ااوت المفق ا ااود بع ا ااد مض ا ااي أرب ا ااع س ا اانوات عل ا ااى اع ا ااالن فق ا ااده .واعتب ا اارت الم ا ااادة رق ا اام
( )618م ا ا اان ق ا ا ااانون االحا ا ا اوال الشخص ا ا ااية ي ا ا ااوم ص ا ا اادور الحك ا ا اام ه ا ا ااو ت ا ا اااريخ وف ا ا اااة الش ا ا ااخم
المفقاااود .فا اااذا صا اادر الحكااام بوفا اااة الموظاااف العا ااام تطبا ااق علي اات ما ااا جا اااء فا ااي احكاااام المرسا ااوم
بق ا ا ااانون اتح ا ا ااادي رق ا ا اام ( )00لس ا ا اانة  6118ف ا ا ااي ش ا ا ااأن الما ا ا اوارد البشا ا ا ارية وتعديالت ا ا اات .حي ا ا ااث
يص ا اادر قاا ارار م ا اان ال ا ااوزير المخ ا ااتم أو م ا اان يفوض ا اات ف ا ااي إنه ا اااء خدم ا ااة الموظ ا ااف بن ا اااء عل ا ااى
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وفات اات وذلا ااك حسا اابما ذك اار فا ااي الما ااادة ( )011البن ااد ( )6م اان احك ااام المرس ااوم بقا ااانون اتحاااادي
رقم( )00لسنة  6118وتعديالتت.

المطلب الثاني :آثار الوفاة على حقوق الموظف العام
كما أوضحنا ان النصوم القانونية الواردة في قانون الموارد البشرية اعتبارت الوفااة مان
األسباب المنهية لخدمة الموظف العام بقوة القانون ،ويمكن حصر الحقوق التاي تترتاب للموظاف
العام المتوفى حال إنهاء خدمتت بالوفاة في:
 .0الحصول على منحة الوفاة (الفر األول)
 .6الحصول على المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة (الفر الثاني)
 .1التكفل بنفقات نقل جثمان المتوفى (الفر الثالث)

الفرع األول :الحصول على منحة الوفاة
أعطت المادة ( )006من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )00لسنة  6118وتعديالتت في
شااأن الماوارد البشارية للموظااف المتااوفى خااالل خدمتاات لاادى الااو ازرة ساواء أكاناات الوفاااة طبيعيااة أو
نتيجة لحادث خارج مكان العمل -بير ناشئ عن انتحار -الحصول على مبلغ مالي يدفع دفعاة
واحدة للشخم الذي سبق وأن حدده خطيا قبل وفاتت بماا يعاادل الرواتاب اإلجمالياة لثالثاة أشاهر
باإلض ااافة ال ااى ال ارت ااب اإلجم ااالي للش ااهر ال ااذي تح اادث في اات الوف اااة ك ااامال وبيا اره م اان المس ااتحقات
المنصوم عليها في هذا المرسوم بقانون.
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وفي حالاة عادم قياام الموظاف بتحدياد الشاخم المناوه عنات أعااله فتصارف تلاك الرواتاب
لمن كان يعاولهم عناد وفاتات بالتسااوي فيماا باين الاذكور واإلنااث .وتعتبار كال المباالغ المنصاوم
عليها في هذه المادة منحة ال يجوز اعتبارها جزءا من مستحقات نهاية الخدماة أو خصامها منهاا
بأي شكل من األشكال ،كماا ال يجاوز الحجاز عليهاا أو إجاراء المقاصاة بينهاا وباين أياة مباالغ قاد
تكون مستحقة للو ازرة على الموظف المتوفى.
وتثيار المااادة ( )006بأحكامهااا هااذه ثالثااة إشاكاليات رئيسااية ،وهاي كالتااالي ،أوال إمكانيااة
تحديد المتوفى ألي شخم كان – دون تحديد صلة قرابتات أو عالقتات باالمتوفى وأهلات ،حياث إن
الاانم جاااء بصااورة مطلقااة دون تقييااده بشاارط أو بساابب أو بدرجااة ماان الق اربااة ،فماااذا لااو اختااار
المتااوفى أحاادا ماان أصاادقائت أو برمائاات أو إحاادى زوجاتااتو فماان الااذي يسااتطيع ان يتصاادى لهااذا
الظلم الواقع على من يعيلهم المتوفى في ظل وجود هذا النمو أما كان أجدر بالمشر الوظيفي
االتحادي ان ينم على أن تذهب الرواتب المشار إليهاا فاي الماادة الساابقة الاى مان كاان يعايلهم
المت ااوفى مباش ا ارة ،أو ال ااى مااان كا ااان يق ااوم مقامااات ف ااي رعا ااايتهم ماااثالو خاص ااة ان هنا اااك بعاااض
التشا اريعات تجنبا ات الوق ااو ف ااي ه ااذا الثغا ارة ،ومنه ااا المش اار ال ااوظيفي المص ااري ،ب ااأن حص اام
األشخام الذين لهم الحق في استالم هذا المنحة ،فقد نصت الماادة ( )22مان قاانون رقام ()08
بشااأن الخدمااة المدنيااة لساانة 6105علااى تحديااد ثالثااة فئااات يحااق لهاام اسااتالم منحااة الوفاااة ،وهاام
أخير للشخم الذي يثبت قيامت بصرف النفقة.
االرامل أو ألرشد أبناء المتوفى و ا
إما االشكال الثاني فيتمثل في إشكال شرعي باعتقادي ،ذلك ان تحديد المتوفى شخصا
بعينت يسلم لت اجمالي رواتب األشهر االربع ،يتعارض مع المباد

الفقهية ،ذلك ان هذا المال

المتروك يدخل في التركة ،والمتوفى هنا يدخل في مصطلح المورث الذي ال يجوز لت شرعا
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تحديد شخم بعينت ،وخصت بالمال -التركة -دون بيره من الورثة .وذلك بناء على قول
الرسول صلى اهلل عليت وسلم :ال وصية لوراث .وعليت جاءت أحكام قانون االحوال الشخصية
في مادتت ( )651على أنت ال وصية لوارث اال إذا اجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في
حصة من أجازها .فكيف لمشر االماراتي ان يتجاهل هذه المادة ،وينفذ المادة ( )006من
قانون

الموارد

البشرية

دون

ان

يتطلب

اجازة

باقي

الورثة.

كما ال يسلم البند الثاني من نم المادة ( )006من النقد ،اذ تنم علاى توزياع االماوال
المسااتحقة للموظااف بالتساااوي بااين الااذكور واالث ااث ،االماار الااذي يتعااارض بصااورة صااارخة مااع
قواعد التركات وفقت المواريث ،اذا نصت اآلية الكريمة في القران الكريم علاى " ي ِ
وصايكم اللهات ِفاي
أواالِدكم ۖ لِ هلذ اك ِر ِم ْثل ح ِّ
ات
ق اثْانتا ْاي ِن افلاه هان ثلثااا اماا تا اار اك ۖ اوِا ْن اك اان ْ
ظ ْاأل ْنثااي ْي ِن ۖ فاِإ ْن ك هن نِ اسااء فا ْاو ا
ا
ْ
ِ
ِ ِ
ِِ
وِ
اح ادة افلاهاا ِّ
ان لات اولا ٌد ۖ فاِإ ْن لا ْم ايك ْن لات
صف ۖ اوِأل ااب اوْيت لك ِّل اواحد م ْنه اما السُّدس م هما تاار اك إِ ْن اك ا
الن ْ
ا
صايهة ي ِ
ولا ٌد ووِرثات أابواه فا ِأل ِّم ِت الثُّلث ۖ فاِإن اكان لات إِ ْخوةٌ فا ِأل ِّم ِت السُّدس ۖ ِمن بع ِاد و ِ
وصاي بِهااا أو
ْ ا
ْ اْ ا
ا
اا
ا اا
اد ْياان ۖ "  8وبيرهااا ماان النصااوم الدينيااة المااذكورة فااي الق اران والساانة ،ومااا يتقاارر ماان االحك اام
القانونيااة المااذكورة فااي باااب التركااات والمواريااث  9التااي تعنااى بااأمر توزيااع التركااات .أضااف الااى
ذلك ان هذا االمر يؤدي الى التعارض بين القوانين ،وعليت كان حريا بالمشر االماراتي ان يترك
تنظاايم هااذا الشااأن الااى للقااانون الخااام الماانظم لاات ،وهااو قااانون االح اوال الشخصااية الااذي نصاات
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القران الكريم ،سورة النساء ،اية رقم .00
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قانون االحوال الشخصية ،الكتاب الخامس ،أحكام التركات والمواريث ،من المادة رقم ( )811الى المادة رقم ()560

جاءت لتنظم جميع أحكام توزيع التركات.
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مادتت ( )126على :يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .وكان من االسالم
علااى المشاار االماااراتي ان يضاام هااذه المنحااة المااذكورة فااي المااادة ( )006الااى المسااتحقات التااي
يستحقها المتوفى عند نهاية خدمتت ،فتدخل في ذمة الورثة ويطبق عليها احكام الواردة في قاانون
االحوال الشخصية.
والغريب أن القانون االتحادي رقام ( )9لسانة 0777م ا للمعاشاات والتأميناات االجتماعياة
وتعديالت اات ق ااد اتب ااع المس االك الص ااحيح ف ااي ذات االم اار ،اذ ن اام عل ااى اس ااتحقاق الموظ ااف الع ااام
المتوفى على عالوة الوفاة ،التي يجب ان يتم توزيعها حسب أحكام الشريعة اإلسالمية ،كما جاء
فااي المااادة ( )25والتااي نصاات علااى أناات :إذا انتهاات خدمااة المااؤمن علياات بساابب الوفاااة الطبيعااة
يصاارف لورثتاات عااالوة علااى المعاااش الشااهري المسااتحق طبقااا ألحكااام هااذا القااانون تعااويض وفاااة
دفعة واحدة قدره ستون ألف درهم توز بيانهم طبقاا ألحكاام المياراث فاي الشاريعة اإلساالمية .وهاو
مسالك مغااير لطريقاة توزياع منحااة الوفااة ،فماا هاو الفارق بااين منحاة الوفااة المنصاوم عليهاا فااي
ق ااانون الما اوارد البشا ارية وب ااين ع ااالوة الوف اااة المنص ااوم عليه ااا ف ااي ق ااانون المعاش ااات والتأمين ااات
االجتماعيااةو ومااا هااو الساابب الااذي ابااا للمشاار الااوظيفي مخالفااة أحكااام الشاريعة اإلسااالمية فااي
توزيااع اإلرثو إضااافة الااى ذلااك نجااد ان المااادة السااالف بيانهااا قااد حااددت الفئااة المسااتحقة للعااالوة
وهم الورثة ،وليس من يقوم المتوفى بتحديده كما انتقدت سابقا.

11

ولكن هناك من يرى 10أن منحة الوفاة "هي أحد الحقوق اإلضاافية" التاي اضاافتها معظام
التشريعات المقارنة ،وهي عطية من الدولة للموظف العام المتوفى وذويت ،ويحاق للدولاة فاي هاذه
العطية أو المنحة الوظيفية ان تنظم شروطها وطريقة استحقاقها كيفما تشاء دون قيد أو شرط.
ويارى مؤياادو هااذا الاراي 11ان هااذه األماوال الممنوحااة للموظااف مااا هااي اال معونااة عاجلااة
تا اواترت عليه ااا التشا اريعات الوظيفي ااة المختلف ااة ،والت ااي م اان ش ااأنها أن تع ااين ذوي المت ااوفى عل ااى
الترتيبات العاجلة والضروريات التاي قاد تطا أر لهام بعاد واقعاة الوفااة مان ترتيباات العازاء وتجهي ازتات
وهو ما جاء ذكره صراحة في المادة ( )22مان قاانون الخدماة المدنياة المصاري رقام ( ،)08علاى
أنت :يصرف ما يعادل االجر الكامل لمدة شهرين لمواجهاة نفقاات الجناازة .بياد أن االمار إذا كاان
عل ااى ه ااذا النح ااو فأن اات يتن ااافى م ااع البن ااد الث اااني م اان الم ااادة ( )006م اان ق ااانون الما اوارد البشا ارية
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انظر الى:


محما ا ا ا ااد الصا ا ا ا ااياد ،الحقا ا ا ا ااوق التأمينيا ا ا ا ااة ،مدونا ا ا ا ااة اإللكترونيا ا ا ا ااة ،لالطا ا ا ا ااال عبا ا ا ا اار ال ا ا ا ا ارابطhttps://ar- :
 ar.facebook.com/kamel.alsayed1/postsتاريخ المشاهدة .8006/8/6



المستشار عليوة مصطفى فتح الباب ،المدخل الى القانون اإلداري دراسة في ضوء آراء الفقت واالحكام والفتااوى،
دائرة القضاء ،أبوظبي ،ط ،8م .000
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بنااء علاى عاادة مناقشاات دارت بينااي وباين اساتاذتي فااي القاانون وهاام :د .اباراهيم كاماال الشاوابكة ،أساتاذ مشااارك فاي كليااة القاانون فااي

جامع ااة االم ااارات العربي ااة المتح اادة .د .طاي اال محم ااود الع ااارف ،نائ ااب عمي ااد كلي ااة الق ااانون للد ارس ااات العلي ااا ف ااي جامع ااة الع ااين للعل ااوم
والتكنولوجيا .د .فاير محمد النصير ،أستاذ مساعد في كلية القاانون جامعاة العاين للعلاوم والتكنولوجياا ،د .فيصال عباد الحاافظ الشاوابكة،
أسااتاذ مشااارك فااي كليااة القااانون جامعااة العااين للعلااوم والتكنولوجيااا ،د الحاااج محمااد الاادوش ،أسااتاذ دكتااور فااي قساام الش اريعة اإلسااالمية
جامعة االمارات العربية المتحدة.
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االتحادي والتي تفيد بتوزيع هذه األموال بالتساوي بين الذكور واالناث وهو ما يتجافى ماع الغاياة
المذكورة.
ولكن ا اي أعتقا ااد ان المشا اار الا ااوظيفي االما اااراتي قا ااد بنا ااى توجها اات علا ااى اخا ااتالف فقها ااي
ف ا ااي ه ا ااذه المس ا ااالة ،متم ا ااثال ف ا ااي ماهي ا ااة الترك ا ااة ومض ا اامونها ،حي ا ااث أن الترك ا ااة تع ا اارف عل ا ااى
أنها ااا جميا ااع ما ااا يتركا اات المتا ااوفى ما اان أم ا اوال ومنا ااافع بعا ااد وفاتا اات ،وتشا اامل جميا ااع األم ا اوال الت ا اي
دخل ا اات ذمت ا اات ف ا ااي حيات ا اات .اال أن منح ا ااة الوف ا اااة المق ا ااررة ف ا ااي الق ا ااانون ال ا ااوظيفي ال ت ا اادخل ذم ا ااة
الموظا ااف اال بعا ااد تحقا ااق وفاتا اات ،أي ان واقعا ااة الوفا اااة تحا ااول بينا اات وبينها ااا ،فمتا ااى ما ااا تحققا اات
واقع ا ااة الوف ا اااة دخل ا اات ذمت ا اات ،فه ا ااو ل ا اام يمتلكه ا ااا أص ا ااال حت ا ااى يورثه ا ااا لورث ا اات تبع ا ااا .ف ا اااذا ك ا ااان
المش ا ا ار الا ا ااوظيفي االتحا ا ااادي قا ا ااد أراد بمنحا ا ااة الوفا ا اااة ان يعا ا ااين اها ا اال المت ا ا اوفى فا ا ااي مواجها ا ااة
نفق ا ااات العا ا ازاء فأنناا ااا نتمن ا ااى علياا اات ان يخ ا ااذو ح ا ااذو المسا ا االك المص ا ااري ف ا ااي جمي ا ااع تش ا ا اريعاتت
الوظيف ااة

12

ب ااأن ي اانم صا اراحة عل ااى الغاي ااة الت ااي ج اااءت م اان أجله ااا منح ااة الوف اااة ،وتحدي اادها

لألشا ااخام الا ااذين يسا ااتحقون ها ااذه المنحا ااة بكا ااونهم االقا اادر علا ااى تحقيا ااق الها اادف المرجا ااو ما اان
س ا اانها .وأم ا ااا إذا ك ا ااان المشا ا ار ال ا ااوظيفي االتح ا ااادي يقص ا ااد ان ت ا ااذهب ه ا ااذه المنح ا ااة ال ا ااى ذوي
المت ا ااوفى مباش ا ا ارة فك ا ااان ماا اان ب ا اااب أولا ا ااى أن يضا ا اامها ال ا ااى ترك ا ااة الموظ ا ااف المتاا ااوفى ،فتاا ااوز
بينهم حسب شر اهلل ومنهاجت.

12

قانون الخدمة المدنية رقم ( )08لسنة  8003وكذلك القانون الوظيفي السابق قانون العاملين المدنيين رقم ( )11لسنة
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الفرع الثاني :الحصول على المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة
يسااتحق ورثة الموظااف العام المواطاان عنااد انته اااء الخدم ااة المعااش التقاعادي ،أماا الموظاف
العااام الغياار م اواطن فأناات يسااتحق مكافا ااأة نهايا ااة الخدما ااة وذلااك حسااب المااادة ( )004ماان قااانون
الموارد البشرية اذ نصت على االتي :يساتحق الموظاف الغيار ماواطن عناد انتهااء الخدماة مكافاأة
نهاية الخدمة وفقا لما يلي:
 الراتب األساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس األولى.
 ال ارتااب األساسااي لشااهر ونصااف عاان كل ساانة ماان ساانوات الخدمااة الخمااس التاليااة.
 ال ارتااب األساسااي لشااهرين عاان كل ساانة ماان ساانوات الخدمااة التااي تزيااد عاان ذلك.
 ال يسااتحق الموظااف مكاف ااأة نهاي ااة الخدم ااة إذا كان اات م اادة خدمت اات ف ااي ال ااو ازرة أق اال م اان
ساانة واحاادة متواصلااة.
ويختلااف الحااال فااي الوفاااة الحكميااة ،ففااي ظاال عاادم تعاارض قااانون الماوارد البشارية االتحااادي
لحالة المفقود نجد ان القانون االتحادي رقم ( )9لسنة 0777ما للمعاشات والتأمينات االجتماعية
وتعديالتاات قااد ناام فااي المااادة ( :)08إذا صاادر حكاام باعتبااار المااؤمن علياات مفقااودا يصاارف الااى
المس ااتحقين عن اات مع اااش ش ااهري مؤق اات يع ااادل م ااا يس ااتحقونت م اان مع اااش ب ااافتراض وفات اات أثن اااء
الخدمة ،فإذا اتضح بعد ذلك أن المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنت تساوى حالتات
فااي ضااوء مااا تساافر عناات التحقيقااات القضااائية .فااإذا ثباات عاادم سااالمة موقفاات يكااون للهيئااة حااق
الرجو عليت بما سبق صرفت أما إذا ثبت ساالمة موقفات فتجارى مقاصاة باين اساتحقاقاتت وباين ماا
ص ارف للمسااتحقين عناات ،فااإذا تجاااوزت مسااتحقاتت قيمااة مااا ص ارف لهاام أدى إلياات الفاارق .وسااار

11

قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية إلمارة أبوظبي علاى ذات المساار ،اذ تعارض الساتحقاق
الموظف العام المفقود والمستحقين عنت للمعاش الشهري وكيفياة التوزياع بيانهم ،فقاد نصات الماادة
( )68علااى أناات :إذا صاادر حكاام باعتبااار المااؤمن علياات مفقااودا يصاارف الااى المسااتحقين عناات ماان
معاش بافتراض وفاتت اثناء الخدمة.
بقي ان نشير الى الوفاة تقطع العالقاة الوظيفياة باين الموظاف وجهاة العمال فيكاون اساتحقاقت
من المعاش والعالوات وبيرها ،على اخر حالة كان بها الموظف العام ،فمثال إذا توفى الموظف
وكانت امراتت حامل فال تصرف العالوة االجتماعية للولد الذي ولد بعاد الوفااة .وذلاك يصاادق ماا
جاء على لسان إدارة الفتوى والتشريع بو ازرة العدل بدولة االمارات العربية المتحدة اذ أفادت بأن "
الوفاة بالنسبة للموظف يترتب عليها قطع العالقة الوظيفية  ....فإنت يبنى على ذلك أن احتسااب
مرتبت يكون بالمرتب وما حكمت عند وفاتت وبالتالي فإن أي واقعة مان الوقاائع يترتاب عليهاا زياادة
أو نقم المرتب تحدث بعد الوفاة ال أثر لها بعد انقطا العالقة الوظيفية " ....

13

الفرع الثالث :التكفل بنفقات نقل الجثمان
منح المشر الوظيفي االتحادي وفقا للمادة ( )001من قانون الموارد البشرية وتعديالتت فاي
حالااة وفاااة الموظااف العااام الغياار ماواطن خااالل خدمتاات ميازة ،وهااي ان تتكفاال الدولااة بتكاااليف نقاال
جثمانت الى بلده إذا ربب ذويت في دفنت في بلده ،كما تتحمل نفقة تذكرة سفر واحدة ألحد مرافقي
الجثمان.

13

انظ ا اار ه ا ااذا اإلفت ا اااء ف ا ااي مجل ا ااة العدال ا ااة الت ا ااي تص ا اادرها و ازرة الع ا اادل بدول ا ااة االم ا ااارات العربي ا ااة المتح ا اادة ،الع ا ااد ()16

م  .086-083مشار اليت في :المستشار عليوة مصطفى فتح الباب ،مرجع سابق ،م .008
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المبحــــث الثــاني :بلــــــوغ ســن التقاعــــــد
ان معظم التشريعات الخاصة بالموظفين والماوارد البشارية تتفاق علاى وجاوب تحدياد سان
معين ،يحق فيت للموظف ان يتقاعد عن العمال ،وان يتارك الوظيفاة ويفساح المجاال لادخول دمااء
جدياادة وعناصاار شااابت فااي الوظيفااة العامااة .وذلااك انطالقااا ماان كااون االنسااان قااد يعترياات الضااعف
والااوهن مااع كب اار الساان .ل ااذا نصاات الم ااادة ( )011ماان المرس ااوم بقااانون اتح ااادي بشااأن الما اوارد
البشرية لسنة  6118على ان تنتهي خدمة الموظف ببلوبت سن االحالة الى التقاعد وفقا للقوانين
السااارية فااي هااذا الشااأن .لااذا أرياات ماان الواجااب ان نتناااول تعريااف ساان التقاعااد (المطلااب األول)
ومدى جواز مد خدمة الموظف الى ما بعد سن التقاعد (المطلب الثاني).

المطلب األول :تعريف سن التقاعد
يعرف مفهوم سن اإلحالة الى التقاعد بأنات " بلاوع السان المقاررة قانوناا لتارك الخدماة ".14
ِ
اي مناات  ،أو اسااتعفاى  ،أاو أحياال
وفاي المعجاام الوساايط يقااال تاقا ا
اعا ااد الموظااف عاان العماال  :أي أ ْعفا ا
ه
ِ
ِ
ِ
ُّ
الع ام ِال لِبلاوِع
إِلاى المعااش .ويقاال تا ا
قاع ااد اْلم اوظاف :أحي اال علاى التهقاعاد  ،أاي التهاوقاف اع ْان مزااولااة ا
مبلاغا اشه ِريا لِم ِ
ِِ
الس ِّ
عاش ِت 15ويعد بلوع سن التقاعد هو أكثار األساباب شايوعا
قاضى ْ
ِّن القانونِيهة ل ايتا ا
ّْ ا
في الوظيفة العامة ،بل يعد هو الطريق العادي الذي يمكن أن يعتبار ماا عاداه مان أساباب أخارى
أساابابا اسااتثنائية ،ذلااك أناات مااا لاام يتحقااق انتهاااء خدمااة الموظااف العااام بساابب آخاار كاالسااتقالة أو

14

د .بدرية جاسر الصالح ،قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكويتي  ،0776،جامعة الكويت ،م.61

15

المعجم الغني ،انظر الى  /http://www.almaany.comتاريخ المشاهدة .1026/1/16

14

الفصل أو الوفاة ،فإن انتهاء خدمة الموظف العام ببلوع السن القانوني هاو أمار مؤكاد فاي الحيااة
الوظيفية ،وهو سبب ال دخل إلرادة الموظف العام فيت.

16

" وان العلااة الت ااي ماان أجله ااا حاادد المش اار ساانا معين ااة يتعااين عن ااد بلوبهااا انه اااء خدم ااة
الموظف فو ار وبقوة القانون مردها هو ان الوظيفة العامة نو من أنوا الوالية يسلط بها الموظف
فاي فاار مان فاارو العمال ،فيلاازم لالضااطال بهاذه الواليااة وتحملهاا وتصاريفها الاى الغايااة المرجااوة
قاادر ماان الخب ارة والنضااوج ،كمااا ان الموظااف ال يبقااى علااى حااال واحاادة ماان القاادرة علااى العماال
واحتمالت والنهوض بت ...لذلك كان من طبيعيا ان يعين الشاار السان التاي يساتوفى بهاا النضاوج
المطلوب وتلك التي ينتهي اليها حد الخدمة المجدية واإلنتاج المرضي".

17

ونجا ااد أن قا ااانون الم ا اوارد البش ا ارية االتحا ااادي لا اام يحا اادد سا ااننا معينا ااة للتقاعا ااد با اال تا اارك
ها ااذا االما اار الا ااى الق ا اوانين المنظما ااة لا اات ،واذا عا اادنا الا ااى القا ااانون الا ااذي يا اانظم ها ااذا االما اار وها ااو
القا ا ااانون االتحا ا ااادي رقا ا اام ( )1لس ا ا انة 0777ما ا ا ا للمعاشا ا ااات والتأمينا ا ااات االجتماعيا ا ااة وتعديالتا ا اات
س اانجد أن اات ن اام ف ااي الم ااادة الثاني ااة عل ااى ان س اان التقاع ااد (اإلحال ااة) للا اذكور ه ااو س ااتون س اانة

16

محمد زكي النجار ،أسباب انتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة والقطا الخام ،دار الفكر العربي ،ط  ،0القااهرة 0781

م.00
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انظر الى حكم محكمة القضاء اإلداري في الدعوى رقم  576لسنة  1ق في  ،0730/1/08مجموعة المباد القانونية

التي قررتها محكمة القضاء اإلداري في خمسة عشر عامل  0760-0716الجزء الرابع م .5701مشار إليت لدى د.
زكي محمد النجار ،مرجع سابق ،م.00

21

ميالدي ا ا ااة ،ول ن ا ا اااث خمس ا ا ااة وخمس ا ا ااون س ا ا اانة ميالدي ا ا ااة .ول ا ا اام تختل ا ا ااف التشا ا ا اريعات الوظيفي ا ا ااة
المحليا ااة عااان ذلا ااك ،فنا اارى ان قا ااانون الخدما ااة المدنياااة للعا اااملين بحكوم ااة الفجي ا ارة قا ااد نااام فا ااي
الما ااادة ( :)61بلا ااوع سا اان التقاعا ااد وها ااو سا ااتون عاما ااا ،وقا ااانون الخدما ااة المدنيا ااة إلما ااارة الشا ااارقة
الما ااادة ( )008علا ااى ذلا ااك أيضا ااا .بينما ااا نجا ااد ان االما اار يختلا ااف بالنسا اابة للوظا ااائف القضا ااائية
ف ا ااي الدول ا ااة إذ أف ا ااادت الم ا ااادة ( )58م ا اان ق ا ااانون الس ا االطة القض ا ااائية رق ا اام ( )5ب ا ااأن يك ا ااون س ا اان
اإلحالة إلى التقاعد بالنسبة إلى رجال القضاء هو سن الخامسة والستين.
وم اان جه ااة أخ اارى أن المش اار الك ااويتي ق ااد ح اادد س اان الخامس ااة والس ااتين إلنه اااء خدم ااة
الموظااف العااام كقاعاادة عامااة ،امااا المشاار االردنااي فقااد حاادد بموجااب المااادة ( )06ماان احكااام
التقاعد على اعتباار سان الساتين مان العمار هاو سان نهاياة الخدماة ،ولقاد ساار المشار الساعودي
علااى ذات ال اانهج ف ااي الم ااادة السادس ااة م اان الئح ااة انته اااء الخدم ااة التابع ااة لنظ ااام الم ااوظفين لع ااام
0170ها ،ولكنت استثنى بعض الفئات التي يجوز لها االستمرار فاي العمال الاى ماا بعاد الخامساة
والسا اتين ،مث اال وظ ااائف االرش اااد ال ااديني وأئم ااة المس اااجد والمؤذن ااون والف ارش ااون الت ااابعون لخدم ااة
الحاارمين وبسااالي المااوتى وبياارهم ماان الوظااائف المااذكورة فااي الئحااة انتهاااء الخدمااة فااي نظااام
المااوظفين .بينمااا نجااد التشاريع الااوظيفي الفرنسااي قااد حاادد ساان اإلحالااة الااى التقاعااد "بحسااب نااو
الفئة الوظيفية ،حيث اعتبر سن اإلحالة الى التقاعد للموظفين من الفئة أ هي الساتين سانة وسان
اإلحالة الى التقاعد بالنسبة لموظفي الفئة ب هي سن الخامسة والخمسين "

18

18

د .محمد إبراهيم الدسوقي على ،حماية الموظف العام إداريا ،دار النهضة العربية ،8000 ،م.880

21

وان الحكمة مان تحدياد سان الساتين لنهاياة خدماة الموظاف العاام ،إنماا تكاون قريناة علاى
ضاعف القاادرة علااى العمال والنهااوض باات وحاجااة الموظاف الااى ال ارحااة بعااد هاذه الساان ،وعلااى هااذا
االساس تنقطع عالقة الموظف بالوظيفة العامة بقوة القانون عند بلوبت هذه السن 19.وببلوع سان
التقاعد تنتهي خدمة الموظف بقوة القانون ،ويصدر قرار إداري باإلحالة الى التقاعاد مان السالطة
المختصة بالتعيين ،ويعد القرار الصادر باإلحالة الى التقاعد كاشفا وليس منشئا لوضع أو مركز
قانوني جديد

20

" وعلياات ف اإن خدمااة الموظااف العااام تنتهااي بقااوة القااانون أي بصااورة آليااة بإكمالاات للساان
المعينااة ل حال ااة علااى التقاع ااد  ...وال يتوقااف ه ااذا األث اار علااى ص اادور ق ارار اداري م اان الس االطة
المختصة ،بل يتحقق بوجاود سابب وهاو إكماال السان المحاددة بالقاانون ،الن دور الجهاة اإلدارياة
فاي هااذه الحالاة يقتصاار علاى مجاارد اتخااذ اإلجاراءات التنفيذياة الالزمااة لوضاع هااذا األثار موضااع
التنفيذ21".وهذا ما قضت بت محكمة النقض في أبوظبي :إنات وان كاان القاانون قاد اشاترط صادور
ق ارار ماان جهااة اإلدارة بإنهاااء خدمااة الموظااف لبلوباات ساان التقاعااد ف اإن هااذا الق ارار ال ينشاائ وال
يحاادث مرك ا از قانونيااا كمااا هااو الشااأن بالنساابة للق ارار اإلداري بمعناااه االصااطالحي ،وماان ثاام فااإن
القارار الااذي يصادر فااي هااذا الشااأن ال يغاادو – بوصاافت هااذا – أن يكااون قا ار ار تنفيااذيا أو هااو قارار

19

د .محمد قدري حسن ،القانون االداري دراسة مقارنة ،مكتبة دار الجامعة ،الشارقة  ،8007م .831

د .أعاد علي القيسي ،الوجيز في القانون اإلداري ،أكاديمية شرطة دبي ،ط ،8008 ،5م.873

20

21

د .نواف كنعان ،الخدمة المدنية في دولة االمارات العربية المتحدة ،مكتبة الجامعة ،الشارقة ،ط ،8008 ،0م .807

22

كاشااف تعلاان فياات جهااة اإلدارة عاان انتهاااء خدمااة الموظااف الااذي وقااع بحكاام القااانون بمجاارد تحقااق
سببت وهو بلوع سن التقاعد ،وأنت ليس من ترخيم أو تقرير لجهة اإلدارة في هذا الشأن.
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المطلب الثاني :مــد خدمــة الموظف الى ما بعد سن التقاعــــد
أباح ا اات بع ا ااض التشا ا اريعات الوظيفي ا ااة المقارن ا ااة تمدي ا ااد خدم ا ااة الموظ ا ااف ال ا ااى م ا ااا بع ا ااد
سا ا اان التقاعا ا ااد ،وتعتبا ا اار ها ا ااذه االجا ا ااازة ما ا اان المشا ا اار سا ا االطة تقديريا ا ااة لجها ا ااة اإلدارة تسا ا ااتخدمها
بحس ا ااب م ا ااا تقض ا اايت المص ا االحة العام ا ااة م ا اان إج ا ااازة اس ا ااتم اررية الموظ ا ااف بالعم ا اال رب ا اام بلوب ا اات
الس ا اان القانوني ا ااة وذلا ا ااك لح ا ااين تا ا ااوفير خل ا ااف لا ا اات ،واذا ل ا اام تسا ا ااتخدم اإلدارة س ا االطتها الممنوحاا ااة
بس ا ااند م ا اان الق ا ااانون بم ا ااد خدم ا ااة الموظ ا ااف فا ا اإن خدم ا ااة الموظ ا ااف تعتب ا اار منتهي ا ااة م ا اان ت ا اااريخ
بلوبا اات سا اان اإلحالا ااة الا ااى التقاعا ااد .23وقا ااد وضا ااحت سا ااابقا أن المشا اار الا ااوظيفي االم ا اااراتي –
االتح ا ااادي والمحل ا ااي -ق ا ااام بتحدي ا ااد س ا اان اإلحال ا ااة حس ا ااب القا ا اوانين المنظم ا ااة ل ا اات ،االم ا اار ال ا ااذي
ي اادفعنا للتس اااؤل ح ااول إج ااازة الق ااانون ال ااوظيفي االتح ااادي لم ااد س اان التقاع اادو وم ااا ه ااي القواع ااد
التنظيميا ااة التا ااي فرضا ااها التش ا اريع االتحا ااادي فا ااي تمديا ااد ما اادة خدما ااة الما ااوظفين لما ااا بعا ااد عما اار
الستين عاماو
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ولعلن ا ااا نج ا ااد ض ا ااالتنا ف ا ااي الم ا ااادة ( )005م ا اان المرس ا ااوم االتح ا ااادي رق ا اام ( )00لس ا اانة
 8008وتعديالت ا ا اات إذ نص ا ا اات عل ا ا ااى :تنته ا ا ااي خدم ا ا ااة الموظ ا ا ااف ببلوب ا ا اات س ا ا اان اإلحال ا ا ااة ال ا ا ااى
التقاع ااد وفق ااا للقا اوانين السا ااارية ف ااي ه ااذا الش ااأن ،وذلا ااك م ااا ل اام تم اادد خدمتا اات بقا ارار م اان الا ااوزير
أو ما اان يفوضا اات .إي ان التش ا اريع الا ااوظيفي االتحا ااادي أقا اار ابتا ااداء بج ا اواز تمديا ااد سا اان اإلحالا ااة
لم ا ااا ف ا ااوق الس ا ااتين عام ا ااا ،وأعط ا ااى ص ا ااالحية التمدي ا ااد ألعل ا ااى س ا االطة ف ا ااي ال ا ااو ازرة متمثل ا ااة ف ا ااي
ال ا ااوزير او م ا اان يفوض ا اات .وه ا ااو م ا ااا تتش ا ااارك ب ا اات معظ ا اام التشا ا اريعات المحلي ا ااة 24،وب ا ااالربم م ا اان
ذلا ا ااك ف ا ا اإن التش ا ا اريع الا ا ااوظيفي االتحا ا ااادي قا ا ااد خا ا ااال ما ا اان تنظا ا اايم ها ا ااذه المسا ا ااألة فلا ا اام يتعا ا اارض
لشا ا ااروطها أو الا ا ااى الضا ا ااروريات التا ا ااي تبا ا اايح ل ا ا ا دارة اسا ا ااتعمالها لها ا ااذا الحا ا ااق الممنا ا ااو لها ا ااا،
إضا ااافة الا ااى ذل ا اك نجا ااد ان نا اام الما ااادة  -سا ااالفة الا ااذكر -ال تضا ااع حا ااد اقصا ااى لفت ا ارة التمديا ااد
بخ ا ااالف م ا ااا س ا ااارت عليه ا ااا التشا ا اريعات الوظيفي ا ااة المحلي ا ااة والمقارن ا ااة .فن ا اارى م ا ااثال ان ق ا ااانون
رقا ا اام ( )3لسا ا اانة  8006بشا ا ااأن الخدما ا ااة المدنيا ا ااة إلما ا ااارة أم القيا ا ااوين فا ا ااي الما ا ااادة ( )000أقا ا اار
حا ااق اإلدارة فا ااي تمديا ااد سا اان اإلحالا ااة إذا اقتضا اات المصا االحة العاما ااة ذلا ااك ،ما ااع اشا ااتراطها الا ااى
أما ا ارين وهما ا اا أن ال تتج ا اااوز فتا ا ارة التمدي ا ااد ع ا اان خم ا ااس س ا اانوات ،وان ي ا ااتم التمدي ا ااد بن ا اااء عل ا ااى
شا ااهادة طبيا ااة معتمااادة مااان اللجناااة الطبياااة المختصاااة تثب اات فيها ااا صا ااالحية الموظاااف للوظيفا ااة.
وه ااو االم اار ال ااذي يضا اع ح ااق تمدي ااد س اان اإلحال ااة الممن ااو لا ا دارة ف ااي إط ااار ق ااانوني منهج ااي
وواضح.

 24فنجد مثال ان المادة ( )800من قانون الموارد البشرية ألمارة دبي لسنة  8006تفيد بذات االمر.
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أما ا ااا عا ا اان الوضا ا ااع ال ا ا اراهن فا ا ااي الجها ا ااات االتحاديا ا ااة التا ا ااي خلا ا اات ما ا اان أي تش ا ا اريع أو
قا ا ا ارار إداري تنظيم ا ا ااي لمس ا ا ااألة تمدي ا ا ااد الخدم ا ا ااة ،فنج ا ا ااد أن اع ا ا ااداد الم ا ا ااوظفين ال ا ا ااذين تتج ا ا اااوز
أعما ا ااارهم  60عاما ا ااا ها ا اام  1606موظا ا ااف ما ا اانهم  000موظفا ا ااا 25تتجا ا اااوز أعما ا ااارهم السا ا اابعين
عاما ااا االما اار الا ااذي يا اادفعنا للتسا اااؤل عا اان االليا ااة والا اادوافع واالشا ااتراطات التا ااي تضا اابط عمليا ااة
التمديد في الجهات االتحادية.
وال يغيا ا ااب عنا ا ااا ان قا ا ااانون السا ا االطة القضا ا ااائية االتحا ا ااادي رقا ا اام ( )5لسا ا اانة  0785قا ا ااد
ع ا ا ااالج عملي ا ا ااة تمدي ا ا ااد خدم ا ا ااة الم ا ا ااوظفين – القض ا ا اااة – بص ا ا ااورة دقيق ا ا ااة وواض ا ا ااحة ،إذ نص ا ا اات
الما ااادة ( )58ما اان القا ااانون الما ااذكور علا ااى أنا اات :تكا ااون سا اان اإلحالا ااة إلا ااى التقاعا ااد بالنسا اابة إلا ااى
رج ااال القض اااء ه ااي س اان الخامس ااة والس ااتين ،وم ااع ذل ااك إذا ك ااان بل ااوبهم ه ااذه الس اان ف ااي الفتا ارة
م ا اان أول س ا اابتمبر إل ا ااى آخ ا اار يوني ا ااو فيبق ا ااون ف ا ااي الخدم ا ااة إل ا ااى ه ا ااذا الت ا اااريخ األخي ا اار .ويج ا ااوز
عناااد االقتضا اااء ما ااد خا اادمتهم إلا ااى ما ااا بعا ااد بلا ااوبهم سا اان اإلحالا ااة إلا ااى التقاعا ااد لما اادة أو ما اادد ال
يج اااوز مجموعه ااا خم ااس س اانوات بحي ااث ال تق اال كا اال م اادة ع اان س اانة قض ااائية ويك ااون م ااد مااادة
الخدمة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس األعلى للقضاء

االتحادي.

وكا ا اام كنا ا ااا نتمنا ا ااى علا ا ااى المشا ا اار الا ا ااوظيفي االتحا ا ااادي أن يسا ا االك ذات المسا ا االك ف ا ا ااي
تبيانت لعملية التمديد وشروطها وان ال يجعل االمر بيد اإلدارة وأهوائها دون قيد او حد.

 25حسب البيانات الواردة في النشرة اإلحصائية للموارد البشرية في الحكومة االتحادية لسنة  ،8003بعنوان أعداد

الموظفين في الحكومة االتحادية لعام  ،8003قسم الدراسات من الموقع االلكتروني للهيئة االتحادية للموارد البشرية،

لالطال www.fahr.gov.ae :
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" ويا اارى جانا ااب ما اان الفقا اات أن الموظا ااف الا ااذي يسا ااتمر فا ااي مباش ا ارة عملا اات بعا ااد بلوبا اات
سا اان اإلحالا ااة الا ااى التقاعا ااد دون اتخا اااذ إج ا اراء قا ااانوني سا االيم بما ااد الخدما ااة يعتبا اار بها ااذه الحالا ااة
مج ا اارد موظ ا ااف فعل ا ااي " 26.وه ا ااذا م ا ااا أيدت ا اات االجته ا ااادات القض ا ااائية ك ا ااذلك ،اذ قض ا اات محكم ا ااة
نق ااض أب ااو ظبا اي ف ااي ذات الحك اام الم ااذكور انفا اا ب ااالقول :أم ااا بالنس اابة ال ااى م ااد خدم ااة الموظ ااف
التا ااي تبا اادأ ما اان تا اااريخ انتهائها ااا فا ااي  60/1/6112م حتا ااى صا اادور ق ا ارار جها ااة عملا اات بإنهائها ااا
ف ا ا ااي 0/9/6119م بأن ا ا اات ال يعتب ا ا اار موظف ا ا ااا أو مس ا ا ااتخدما م ا ا اان الناحي ا ا ااة القانوني ا ا ااة وانم ا ا ااا ه ا ا ااو
موظاااف أو مسا ااتخدم فعلا ااي ال يسا ااتحق إال تعويضا ااا عما ااا قدما اات ما اان جه ااد ،وخيا اار تعا ااويض لا اات
عا اان ذلا ااك ها ااو ما ااا تقا اارر لا اات ما اان أجا اار دون أن تا اادخل ما اادة خدمتا اات الفعليا ااة تلا ااك فا ااي حسا اااب
مستحقاتت المترتبة على انتهاء خدمتت.
وفي حالة انهاء خدمة الموظف العام باإلحالة الى التقاعاد فإنات يساتحق المعااش شاريطة
ان تبلااغ ماادة اشااتراكت فااي التااأمين خمس اة عشاار ساانة علااى األقاال وذل اك حساابما ورد فااي القااانون
االتحادي رقم ( )9لسنة 0777م ا للمعاشاات والتأميناات االجتماعياة وتعديالتات فاي الماادة (.)02
وقااد ناام التش اريع الااوظيفي المصااري فااي مادتاات ( )022علااى ضاارورة إخطااار الموظااف الااذي
سيبلغ سن التقاعد بإجراء انهاء خدمتت قبل شهرين من بلوبت السن المحددة.

26

 .د .عادل الطبطبائي ،الوسيط في قانون الخدمة المدنية الكويتي ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت ،ط  ،0778 ،5م
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ونجد ان التشريع السعودي قد أقار فاي قانونات المانظم للشاأن الاوظيفي العاام مباادرة رائعاة
تتمثل في ضرورة إقامة حفال تكاريم للمتقاعادين بموجاب القاانون،

27

وذلاك تقادي ار لسانوات خادمتهم

وعرفان بما قدموه من خدمات وتفاني في العمل ،والحقيقة ان النم على هذا التكريم في القانون
يجعلت إلزاميا على كل جهة ،ولهذا التكريم أثر نفسي كبير في نفوس الموظفين المتقاعدين الذين
أفن اوا حياااتهم فااي خدمااة الوظيفااة العامااة ،فهااو عماال ارقااي كتعبياار نبياال عاان الاادور الااذي قااام باات
المتقاعد عن العمل .وكم كنا نتمنى لو اتبع المشر الوظيفي االماراتي هاذا المسالك األصايل فاي
تقدير الموظفين المتقاعدين.

المبحـــث الثالــث :العــــزل بحكـــم قضــائي
يعتب اار الع اازل بحك اام قض ااائي م اان األس ااباب المنهي ااة لخدم ااة الموظ ااف الع ااام وفق ااا للم ااادة
( )010البند الثامن منها في قاانون الماوارد البشارية وتعديالتات حياث نصات علاى :تنتهاي خدماة
الموظف  -8...الفصل من الخدمة بقرار يتعلاق بمخالفاة تأديبياة أو باالعزل بحكام قضاائي ،وان
كنت أرى ان الشاق األول مان الماادة الماذكورة يعتبار ساببا إدارياا ،والشاق االخار المتعلاق باالعزل
بسااب حكاام قضااائي يعتباار س اببا قانونيااة ،وأعتقااد ان المشاار االماااراتي لاام يوفااق حااين جمااع بااين
ه اذين السااببين فااي بنااد واحااد وذلااك بااالنظر الااى االخااتالف الكبياار بياانهم ،فاااألولى تنهااي خدمااة
الموظااف العااام بمقتضااى ق ارار يصاادر م ان الااوزير المخااتم بعااد توصااية ماان لجنااة المخالفااات،
والسبب االخر يكون أثره بقوة القانون.
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ويعتبر شرط عدم اداناة الموظاف العاام بأياة جناياة أو جريماة مخلاة بالشارف أو االماناة
أو االخااالق ماان الشااروط التااي تطلبهااا المشاار فااي تعيااين الموظااف العااام فااي البنااد السااادس ماان
المااادة ( )05ماان قااانون الم اوارد البش ارية ،وذلااك بهاادف التأكااد ماان كفاااءة ون ازهااة الموظااف العااام
الذي سيدخل مضمار الوظيفة العامة ،ويعتبر شرط صاالحية يطلاب المشار ان يبقاى قائماا فاي
الموظف العام أثناء توليت الوظيفة العامة التي يشغلها ،وذلك من أجال االساتمرار فاي شاغل هاذه
الوظيفة ،لذا فإن فقد الموظف لهذا الشرط  -بارتكابت جناية أو جنحاة مخلاة بالشارف أو االماناة
أو االخالق – لت أن ينهي خدمتت حكما وبقوة القانون  ،ألنت يكون في هذه الحالة قد فقد شارطا
من شروط االستمرار في شغل الوظيفة العامة

28

وعلياات فااإن خدمااة الموظااف العااام تنتهااي بحكاام ماان القضاااء يتضاامن عزلاات ماان وظيفتاات،
باعتبااار ان العاازل ماان الوظيفااة يكااون عقوبااة تبعيااة للعقوبااة االصاالية التااي يحكاام بهااا الموظااف
المدان من القضاء" 29.فالحكم الجنائي النهائي الصادر ضد الموظف العام أو المنتج ماع النفااذ
يرتب إنهاء الخدمة بقوة القانون".
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نوفان العقيل العجارمة ،أثر الحكم الجزائي في إنهااء الرابطاة للموظاف العاام ،الجامعاة االردنياة ،د ارساات علاوم الشاريعة

والقااانون ،ملحااق  ،8007مجلااد رقاام  56م  118متااوفر ف ااي موقااع الجامعااة األردنيااة ،تاااريخ 6المش اااهدة8003-8- 7
.http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/1834/1822
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ويثير العزل بحكم قضائي تساؤلين حول ماهية الحكام القضاائي المقارر للعازل (المطلاب
األول) وعن مدى إمكانية عودة الموظف العامة الى الوظيفة العامة بعد العزل (المطلب الثاني)
وهو ما سنتناولت تباعا.

المطلب األول :ماهية الحكم القضائي المقرر للعزل
نص اات الم ااادة ( )88م اان ق ااانون الما اوارد البشا ارية وتعديالت اات عل ااى أن اات :تنه ااى خ اادمات
الموظف في حال إدانتت بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو األخالق ،أو في حال
ادانتاات بأيااة جنايااة أو جنحااة أخاارى وحكاام علياات بأيااة عقوبااة مقياادة للحريااة لماادة تزيااد علااى ثالثااة
أشهر .االمر الذي يدفعني للتقسيم الجرائم الموجبة للعزل كاالتي.
اوال :ارتكاب الموظف لجناية او جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو االخالق.
ان ارتكاب الموظف العام ألحدى الجرائم المخلاة بالشارف او األماناة او االخاالق العاماة
يعد دلايال قوياا علاى عادم أهليتات لممارساة الوظيفاة العاماة ،وحجاة كافياة لقياام سابب االنهااء مان
الخدمة بقوة القانون .ويشترط النم المذكور ارتكاب الموظف العام لجناية او جنحة وهاي التاي
عرفها قاانون العقوباات االتحاادي فاي الماادة ( )68و ( ،)67باأن الجناياة هاي الجريماة المعاقاب
عليها بإحدى العقوبات االتياة(:أياة عقوباة مان عقوباات الحادود فيماا عادا حادي الشارب والقاذف،
أو عقوبة اإلعدام ،أو السجن المؤبد ،السجن المؤقت .أما الجنحة فهاي الجريماة المعاقاب عليهاا
بعقوبااة أو أكثاار ماان العقوبااات االتيااة :الحاابس ،الغ ارمااة التااي ال تزيااد علااى ثالثااين ألااف درهاام)،
وأخي ار الدية .وذلك انساجاما ماع الماادة ( )98مان قاانون العقوباات االتحاادي اذ تانم علاى )إذا
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كان المحكاوم عليات بعقوباة الساجن المؤباد أو المؤقات موظفاا عاماا أو مكلفاا بخدماة عاماة ترتاب
على الحكم بها عزلت منها).
وبالعودة الى النصوم الواردة في قانون الموارد البشرية وقانون العقوبات االتحادي لن
نجد ما يشير الى معيار تمييز الجرائم المخلة بالشرف أو األمانة أو األخالق العامة عن بيرهاا
ماان الج ارائم ،وي ارى الاابعض ان الج ارائم المقصااودة هااي تلااك الج ارائم التااي تمااس المباااد والقاايم
المجتمعيااة او التااي تتعلااق بااالقيم العليااا فااي االنسااان كعرضاات وأمانتاات ،وهااي تتصااف بالمرونااة
والتغياار .ولقااد عرفاات المحكمااة االرديااة العليااا هااذه الجارائم(31بأنهااا تلااك الجارائم التااي ينظاار اليهااا
المجتمع على أنها كذلك وينظر الى مرتكبها بعاين االزدراء واالحتقاار ،إذ يعتبار ضاعيف الخلاق
منحرف الطبع ودنئ النفس ،فاذا تمت الجريمة بحساب الظاروف التاي ارتكبات فيهاا عان ضاعف
في الخلق أو انحراف الطبع أو تأثير بالشهوات أو النزوات أو سوء السايرة كانات مخلاة بالشارف
أو األمانة بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون).
وماان الج ارائم التااي يمكاان ان نعتهااا بأنهااا مخلااة بالشاارف أو األمانااة أو االخااالق العامااة
ج ارائم تزوياار المحااررات وج ارائم االخااتالس واالض ارار بالمااال العااام والرشااوة واسااتغالل الوظيفااة
واس ا اااءة اس ا ااتعمال الس ا االطة وش ا ااهادة ال ا اازور واليم ا ااين الكاذب ا ااة والجا ا ارائم الواقع ا ااة عل ا ااى الع ا اارض
كاالبتصاب وهتك العرض والزنا وجرائم السرقة واالحتيال وخيانة األمانة.
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ويجااب اإلشااارة هنااا أن الج ارائم المخلااة بالشاارف أو األمانااة تكااون إمااا جنايااات او جاانح
وليس من بينها المخالفات ،وذلك كقاعدة عامة أن المخالفات ال تصل الى درجة الجساامة التاي
تجعلها مخلة بالشرف أو األمانة لبسااطتها وعادم خطورتهاا ،ومان ثام فاال يمكان ان تاودي باذاتها
الااى انهاااء خدمااة الموظااف 33كمااا أن الحااد األقصااى للحجااز فااي المخالفااات هااي ماادة ال تتجاااوز
العشرة أيام وفق قانون العقوبات االتحادي.
ويشترط لتحقق حالة انهاء الموظف العام ان يكون الحكم الصادر في الموظف باتا ،أي
ان يكااون قااد اسااتنفذ جميااع طاارق الطعاان ماان اسااتئناف ونقااض باإلضااافة الااى انقضاااء مواعيااد
الطعن إذا كان الحكم قابل للطعن.

ثانيا :ارتكاب الموظف لجناية او جنحة بير مخلة بالشرف أو األمانة أو االخالق.
ان ارتكاااب الموظااف العااام أليااة جريمااة بياار مخلااة بالشاارف أو األمانااة أو االخااالق ماان
شأنها ان تنهي الرابطة الوظيفاة للموظاف شاريطة تاوافر بعاض األماور فيهاا .ومنهاا ان ال تخارج
الجريم ااة الت ااي ارتكبه ااا الموظ ااف ع اان نط اااق الجناي ااات والج اانح ،فكم ااا بين ااا س ااابقا ان اات ال يمك اان
االعتااداد بالمخالفااات وجعلهااا ماان ضاامن الجارائم التااي لهااا أن تنهااي خدمااة الموظااف كمااا يشااترط
لتحقق حالة االنهاء لخدمة الموظف العام ان يكون الحكم الصادر بحقت باتا.
باإلضافة الى ما ذكار فاأن الشارط األساساي فاي هاذا الناو مان الجارائم المشاار إليهاا هاو
ان تزيد مدة حبس الموظف عن ثالثة أشهر ،وهو مرداف لنم المادة ( )88من قانون الماوارد
البش ارية والتااي جاااء فيهااا :تنهااى خاادمات الموظااف فااي حااال إدانتاات بأيااة جنايااة أو جنحااة مخلااة
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بالشرف أو األمانة أو األخالق ،أو في حال ادانتت بأية جناياة أو جنحاة أخارى وحكام عليات بأياة
عقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على ثالثة أشهر.
وتجاادر اإلشااارة هنااا ان المشاار قاارن ماادة الحاابس التااي تزيااد عاان ثالثااة أشااهر فااي تلااك
الجنايااات والجاانح التااي ال تكااون مخلااة للشاارف أو األمانااة أو االخااالق أمااا إذا كاناات الجنايااة او
الجنحاة التاي أديان بهاا الموظاف العاام مخلااة بالشارف أو األماناة او االخاالق فاإن خدمتات تنتهااي
حتى لو حكمت عليت المحكماة بالغ ارماة أو بعقوباة مقيادة للحرياة لمادة ال تزياد عان ثالثاة أشاهر،
أي بصرف النظر عن نو العقوبة ومقدرها

34

ثالثا :االحكام المدنية
إضافة الى ما تم ذكره من االحكام الجنائية الصاادرة فاي حاق الموظاف والتاي مان شاأنها
ان تقطااع الرابطااة الوظيفيااة ،فلقااد تطاارق قااانون الم اوارد البش ارية وتعديالتاات الااى صاادور االحكااام
المدنية في حق الموظف العاام والتاي أجاازت للاوزير إنهااء خدماتات وذلاك بنااء علاى نام الماادة
( )71والتااي جاااء فيهااا :كاال موظااف يحاابس تنفيااذا لحكاام قضااائي فااي دعااوى مدنيااة ،يوقااف عاان
عملاات ويحاارم ماان راتباات اإلجمااالي طاوال ماادة حبساات ،ويجااوز للااوزير إنهاااء خدماتاات إذا زادت ماادة
الحبس المحكوم بها عن ثالثة أشهر .أي ان االمر جوازي وخاضع لتقادير الاوزير وصاالحياتت،
فيحق لت إنهاء خدمات الموظف المحكوم عليت مدنيا أو اإلبقاء عليات علاى رأس وظيفتات .االمار
الااذي يخاارج هااذه االحكااام ماان قائمااة األسااباب القانونيااة ليعااود االماار ل ا دارة لتقاارر إنهاااء خدمااة
الموظف العام بكون االمر يحتاج الى قرار اداري.
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المطلب الثاني :إمكانية عودة الموظف الى الوظيفة العامة بعد العزل
ق ااد بين اات ف ااي المطل ااب األول ان اإلدارة ال تمتل ااك أي ااة س االطة ف ااي إبق اااء الموظ ااف الع ااام
الماادان فااي جنايااة أو جنحااة مخلااة بالشاارف أو االخااالق العامااة أو األمانااة فااي الوظيفااة العامااة،
بكونت يعد من األسباب الجبرية التي تنهاي خدماة الموظاف فاي الوظيفاة العاماة .وهناا قاد يتباادر
الى أذهاننا سؤال حول حق الموظف العام في التعيين في الوظيفية العامة بعد عزلت منهاو وهل
هناك شروط معينة اشتراطها المشر الوظيفي االتحادي لذلكو
إذا ما تأملناا قاانون الماوارد البشارية وتعديالتات نجاد ان الماادة السادساة قاد تناولات شاروط
تعيين الموظفين في الدوائر االتحادية قد نصات علاى ضارورة ان ال يكاون قاد سابق الحكام علاى
الموظااف الم اراد تعييناات فااي الوظيفااة العامااة بعقوبااة مقياادة للحريااة أو فااي جنايااة أو جنحااة مخلااة
بالشرف واألمانة ،وجعلت هذا االمر من شروط تولي الوظيفية العامة فاي الدولاة ،ولكان باالنظر
الى الواقع الوظيفي والنم التشريعي نجد ان عودة الموظف الى رحاب الوظيفاة مرهاون بتحقاق
إحدى الحالتين ،إي ان الموظف العاام يحارم مان العاودة الاى الوظيفاة العاماة وتقلاد مناصابها إذا
صاادر حكاام جنااائي فااي جنايااة أو جنحااة مخلااة بالشاارف واألمانااة مااا لاام يتحقااق إحاادى الحاااالت
التالية:
 .0صدور عفو من السلطة المختصة ،وذلك اعتمادا على ما جاء ذكره البند السادس مان
المااادة ( )05والتااي تقتضااي بعاادم قبااول تعيااين الموظااف إذا كااان قااد ساابق الحكاام علياات
بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشارف أو األماناة ماا لام يكان قاد صادر
عفااو عناات ماان الساالطات المختصااة .إي ان صاادور العفااو ماان الساالطة المختصااة يباايح
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للموظا ااف العا ااام العا ااودة الا ااى فنا اااء الوظيفا ااة العاما ااة ،وقا ااد يكا ااون ها ااذا العفا ااو شا ااامال أو
خاصا.
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 .6أن ياارد للموظااف العااام اعتباااره بعااد صاادور الحكاام الجنااائي .ونقص اد باارد االعتبااار هااو
مسح السوابق القضائية من سجل الشخم واعتبارها كأن لام تكان ،هاو نظاام يقصاد بات
ماانح المحكااوم علياات بعقوبااة فرصااة إل ازلااة أثاار الحكاام فااي المسااتقبل للحكاام الااذي ساابق
صاادوره ضااده .فيسااترد بااذلك اعتباااره الااذي تااأثر بااالحكم المااذكور ،وماان ثاام يسااهل علياات
العودة إلى االندماج ثانية إلى المجتمع.
وقا ااد نصا اات الما ااادة ( )02ما اان القا ااانون االتحا ااادي رقا اام  12لسا اانة  0776فا ااي شا ااأن رد
االعتبار على أنت :يترتب على رد االعتبار محو الحكم القاضي باإلدانة بالنسبة للمستقبل وزوال

35التعريف الفقهي للعفو الشامل هو إزالة الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ومحو آثاره سواء قبل رفع الدعوى أو
بعد رفعها أو قبل صدور الحكم أو بعد صدور العقوبة فهو يحول دون اتخاذ أي أجراء من إجراءات الدعوى ويوقف
إجراءات المحاكمة ويمحو العقوبة الصادرة ،وفي تعريف آخر :هو قانون يصدر عن السلطة التشريعية يهدف إلى محو
الصفة اإلجرامية عن الفعل بحيث يصبح بير معاقب عليت فيغدو كأنت فعل مبا وبت يتنازل المجتمع عن حقت بمعاقبة
الفاعل على فعلت .وقد تناولت المادة ( )015من قانون العقوبات موضو العفو الشامل بنصها أن العفو الشامل عن
جريمة أو جرائم معينة يصدر بقانون ويترتب عليت انقضاء الدعوى الجنائية أو محو حكم اإلدانة الصادر فيها و اعتبار
هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات االصلية والفرعية والت\ابير الجنائية وال يكون لت أثر على
ما سبق تنفيذه من العقوبات و التدابير الجنائية .أما العفو الخام هو كما جاء في المادة ( )013من قانون العقوبات
االماراتي :هو إصدار مرسوم يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية أو بعضها أو يستبدل بها
عقوبة أخف منها مقررة قانونا.
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مااا يترتااب علياات ماان انعاادام األهليااة والحرمااان ماان الحقااوق وسااائر اآلثااار الجنائيااة .بينمااا يختلااف
الوضع في الوظائف القضائية التي تشترط أن يكون الشخم المعين فيها محماود السايرة وحسان
الساامعة ولاام يساابق الحكاام علياات ماان إحاادى المحاااكم أو مجااالس التأديااب ألماار مخاال بالشاارف أو
األمانة ولو كان قد رد إليت اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليت.
وأخيا ا ار لعلا اي ان أض اايف إج ااازة بع ااض التشا اريعات الوظيفي ااة المحلي ااة ع ااودة الموظ ااف
للوظيفية ،مع اشتراطها مرور فترة من الزمن وذلك من تاريخ العزل ،فنجد مثال ان قانون الخدمة
المدني ااة ف ااي إم ااارة الش ااارقة اش ااترط ف ااي التعي ااين م اارور م ااا ال يق اال ع اان م اادة س اانتين عل ااى فص اال
الموظااف بساابب حكاام قضااائي حسااب المااادة ( ،)06بخااالف ق اانون الخدمااة المدنيااة إلمااارة رأس
الخيمة الذي اشاترط مضاي سانة علاى قارار العازل ،بينماا أجاازت نصاوم قاانون الماوارد البشارية
لحكومااة دبااي فااي شااروط تعيااين الموظااف عااودة الموظااف للوظيفااة ش اريطة ان ال تكااون الجريمااة
التي ارتكبت مخلت بالشرف واألخالق ،حسب نم الماادة ( :)17علاى ان ال يكاون قاد تام فصالت
خااالل الساانة األخيارة ماان الخدمااة السااابقة بساابب  ...حكاام قضااائي نهااائي فااي جريمااة بباار مخلااة
بالشرف واألمانة.
ولقااد تكفاال المشاار االماااراتي باسااتحقاق الموظااف العااام المعاازول ماان الوظيفيااة للمعاااش،
وذلااك بعااد إكمالاات لفت ارة االشااتراك المقااررة فااي القااانون المخااتم ،وهااي خمسااة عشاار عامااا فااي
الخدمااة ،بناااءا علااى مااا تاام ذك اره فااي المااادة ( )004الفااانون االتحااادي رقاام ( )9لساانة 0777ما ا
للمعاشات والتأمينات االجتماعية وتعديالتت على استحقاق الموظف للمعاش في الحاالت التالية:
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انته اااء خدم ااة الم ااؤمن علي اات بالفص اال أو الع اازل أو اإلحال ااة إل ااى المع اااش بق اارار ت ااأديبي أو حك اام
قضائي متى كانت مدة اشتراك هذا التأمين خمس عشرة سنة على األقل.
أما قانون الموارد البشرية فقد نم على عدم استحقاق الموظف المنهية خدماتت بموجاب
قرار قضائي ألية مستحقات مالياة بادل فتارة االشاعار حساب الماادة ( )062مان الالئحاة التنفيذياة
لسنة .6106

المبحث الرابع :سحب الجنسية أو إسقاطها عن الموظف
اعتباار القااانون بمرسااوم اتحااادي رقاام ( )00لساانة  6118وتعديالتاات ان الرابطااة الوظيفيااة
تنفص اام ع اره ااا مت ااى م ااا سا احبت الجنس ااية أو ت اام اس ااقاطها ،وأنه ااا م اان األس ااباب المنهي ااة لخدم ااة
الموظااف العااام قانونااا .ويمكاان ان نعاارف الجنسااية بأنهااا :رابطااة سياسااية بمقتضاااها يغاادو الفاارد
عنصا ا ار م اان العناص اار المكون ااة بص اافة دائم ااة للدول ااة 36.وك ااذلك عرفه ااا ال اابعض 37بأنه ااا الرابط ااة
القانونيااة والسياسااية التااي تفيااد اناادماج الفاارد فااي عنصاار السااكان بوصاافت ماان العناصاار المكونااة
للدولة ذاتها .وترتب بعض قوانين الجنسية علاى قياام الفارد بفعال مان االفعاال التاي تشاكل إخاالال
بواجباتت االساسية نحو وطنات ،الاى زوال الجنساية عنات وذلاك كعقوباة أو جازاء ،فمان الصاعب ان

 .36د .عكاشة محمد عباد العاال ،أحكاام الجنساية فاي دولاة االماارات العربياة المتحادة ،أكاديمياة شارطة دباي ،دباي ،الطبعاة
الثانية  ،6114،م.24
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تقباال الدولااة باسااتمرار تمتااع الشااخم بجنساايتها مااا دام قااد اظهاار عاادم والئاات واخالصاات التااي ثباات
من خالل اعتدائت على مصالح الدولة

العليا38.

وتعتبر الجنسية رابطة االنتماء الى دولة معينة ،ويؤدي فقدها الى انتهاء خدمة الموظف
العام بقوة القاانون وذلاك مان تااريخ صادور قارار ساحب أو اساقاط الجنساية" .فاإذا انفصامت عارى
هذه الرابطة بأن فقد الفرد جنسيتت فال بزو أن يكون لذلك أثره في مجال انتهاء العالقة الوظيفياة
التي تربطت مع اإلدارة العامة"

39

وكمااا هااو معلااوم ان المشاار االتحااادي لاام يشااترط الجنسااية بصااورة ص اريحة فااي التعيااين
حسااب المرسااوم بقااانون اتحااادي رقاام ( )00لساانة  6118وتعديالتاات وذلااك بخااالف مااا كااان فااي
التش اريعات الوظيفيااة السااابقة التااي كاناات تاانظم الوظيفااة العامااة ،حياات كااان شاارط الجنسااية ماان
شااروط التعيااين فااي الوظيفااة العامااة .ولكاان إذا مااا تأملنااا المااادة ( )09نجااد ان التش اريع الااوظيفي
االتحادي قد اعطى للمواطن االماراتي األولوية في التوظيف والتعيين فاي شاغل الوظاائف العاماة
في الدولاة ،حياث نصات علاى :يعطاى مواطناو الدولاة األولوياة فاي التعياين فاي أي مان الوظاائف
الشابرة لدى الو ازرات .وما كانت هذه األولوية في التعيين للمواطنين ان تمنح اال ترجمة لما جاء
في دستور دولة االمارات العربية المتحدة ،اذ نصت المادة ( )15على ان :باب الوظائف العامة

38

عبد العزيز سعد مانع العنزي ،مرجع سابق ،م .46

39عليااوة مصااطفى فااتح الباااب ،الماادخل الااى القااانون اإلداري د ارسااة فااي ضااوء آراء الفقاات واالحكااام والفتااوى ،دائارة القضاااء،
أبوظبي ،ط ،8005، 8م .001

21

مفتو لجميع المواطنين ،على أساس المساواة بينهم في الظروف .لذا نستطيع القول أن اكتسااب
الجنس ااية الوطني ااة يع ااد م اان األس ااباب األساس ااية لت ااولي الوظ ااائف العام ااة الدول ااة .وف ااي مختل ااف
التشريعات نجد أن األولوية في شغل الوظائف العامة دائما ما نكون مان نصايب ماواطني الدولاة
ذاتها ،ففي مصر نجد ان المادة ( )05من قاانون الخدماة المدنياة 40يانم علاى اشاتراط الجنساية
المصا ارية أو جنس ااية إح اادى ال اادول العربي ااة الت ااي تعام اال المصا اريين بالمث اال ف ااي ت ااولي الوظ ااائف
المدنيااة .وكااذلك ناام المااادة ماان ( )62ماان الدسااتور الكوياات :41الوظااائف العامااة خدمااة وطنيااة
تن اااط بالقا ااائمين به ااا ،ويساااتهدف موظفاااو الدول ااة فا ااي أداء وظا ااائفهم المص االحة العاماااة وال ياااولى
األجانب الوظائف العامة إال في األحوال التي يبينها القانون.
لذا يتبين لنا ان شرط الجنسية من األسباب األساسية لتولي الوظيفة العاماة وكاذلك يعاد
سااحب أو اساقاط الجنسااية ماان األسااباب العامااة التااي تحااول دون اسااتمرار الموظااف فيهااا .ويكااون
اسقاط الجنسية جزاء عقابيا لحامليها بالقانون ،واماا لمكتسابيها باالتجنس فاان ساحب الجنساية هاو
الج ازاء وقااد ٌذكاار هااذا الساابب فااي القااانون السااابق الماانظم للشااأن الااوظيفي 42ولكناات اقتصاار علااى
سحب الجنسية دون االسقاط ،االمر الذي يعيب هذا السبب لذا قام المشر االماراتي بتدارك هذا
النقصان بإن شمل السحب واالسقاط في األسباب المنهية لخدمة الموظف العام.

40

القانون رقم ( )08لسنة  8003بإصدار قانون الخدمة المدنية في 08مارس سنة .8003
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وبالرجو الى قاانون الجنساية وجاوازات السافر االتحاادي رقام ( )09لسانة  0796المعادل
بالمرسوم بقاانون اتحاادي رقام ( )01لسانة  ،0795نجاد انات قاد فارق باين حااالت اساقاط الجنساية
(المطلب األول) وحاالت سحب الجنسية (المطلب الثاني) بموجب المادتين ( )05و ( ،)02كماا
رتبت آثار قانونية على إنهاء الخدمة لهذا السبب (المطلب الثالث).

المطلب األول :اسقاط الجنسية
يعاارف إسااقاط الجنسااية إناات :هااو إج اراء تتخااذه الدولااة عنااوة فااي مواجهااة ماان يقااع فااي إحاادى
حاالتاات التااي حااددها المشاار حص ا ار " 43حيااث يعتباار إسااقاط الجنسااية إج اراء عقااابي توقعاات الدولااة
على حاملي جنسيتها بالقانون وذلك إذا ما ارتكب إحادى الحااالت المنصاوم عليهاا علاى سابيل
الحصر في قانون أحكام الجنسية وجوازات السفر .والتي سأقوم بدراستها في الفروع التالية:
الفــرع االول :انخ ـراط الشــخص فــي خدمــة عســكرية لدولــة اجنبيــة دون إذن مــن الدولــة،
وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك.
"يعتبر أداء الخدمة العسكرية لدولاة أجنبياة ساببا ذائعاا تعتاد بات معظام تشاريعات الجنساية فاي
إسقاط الجنسية عن المواطن ،الن قبول الفرد أداء الخدماة العساكرية فاي دولاة اجنبياة ،واساتعداده
لبذل دمت فاي سابيلها يكشاف بجاالء مادى والء الشاخم لهاذه الدولاة األجنبياة ،االمار الاذي يقاد

 43د .عكاشة محمد عبد العال ،مرجع سابق ،م.588
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في ذات الوقت والئت لدولة

االمارات"44.

ويتباين لناا مان ظااهر الانم أن المشار اشاترط بعاض

األمور لتحقق االسقاط في هذا السبب وهي كالتالي:
 oأن ينخارط الشاخم فاي خدماة معيناة وهاي الخدماة العساكرية وليسات الخدماة المدنياة أو
المهنية مثال ،فال بأس من عمل الشخم حامل الجنسية اإلما ارتياة فاي دولاة اجنبياة فاي
مختلف المجاالت ما عدا المجال العسكري.
 oعدم حصول الشخم على موافقة أو تصريح من الدولة يبيح لت الخدماة العساكرية لادى
الدولااة األجنبيااة ،حيااث إن حصااول الشااخم علااى إذن أو موافقااة ماان دولتاات تجعاال ماان
أمر مشروعا ومباحا ،كما تزيل عنت صفة عدم الوالء أو الخيانة.
عملت ا
 oأن يستمر الشخم في العمل العسكري لدى الدولة األجنبية ماع إخطااره مسابقا بضارورة
تركتت لهذا العمل ،فان عدم استجابة المواطن وامتثالت ألمر التكلياف الصاادر مان الدولاة
يدل على نيتت السيئة التي تشكك في أمر انتماءه للدولة ،مما يبرر جزاء إسقاط الجنسية
عنت.
لذا ينبغي على الشخم الذي يربب فاي العمال العساكري لادى دولاة اجنبياة ان يحايط الدولاة
علما برببتت فاي العمال فاي القطاا العساكري لادى دولاة اجنبياة ،وثام يجاب أن يأخاذ موافقتهاا فاي
االنخراط في هذا العمل ،أخي ار يجب أن ينصا ألمر الدولة إذا ماا كلفتات باالكف عان هاذا العمال
ويمتثل ألوامرها.
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 الفرع الثاني :العمل لمصلحة دولة اجنبية معادية.
ان العماال لمصاالحة دول ااة اجنبيااة معادي ااة أماار تجرماات الدول ااة وتعاقااب علي اات ،ويكااون جاازاءه
اسااقاط الجنسااية حسااب التش اريع االماااراتي ،ولكاان إذا تأملنااا الاانم القااانوني ساانجد أناات لاام يحاادد
ماهية العمل المجرم كما فعل بالحالاة الساابقة فاي تحدياده وتخصيصات للعمال العساكري دون عان
ساواه ،لااذا أساتطيع القاول إن هااذه الحالااة تتساام بشادة مرونتهااا ،وماان ثاام فهاي تعطااي للدولااة ساالطة
تقديرية في تقرير توافر شروط تطبيقها .ويتحقق العمل لمصلحة دولة معادية بصرف النظر عان
مكااان وجااود الشااخم الااذي يتعاارض لعقوبااة إسااقاط الجنسااية ،أي حتااى لااو كااان مقيمااا فااي دولااة
االمااارات العربيااة المتحاادة  45ويعااد الشاارط األساسااي لقيااام هااذا الساابب هااو ان تكااون الدولااة التااي
يعمل لها الشخم من الدول المعادية.
 الفرع الثالث :التجنس محتا ار بجنسية دولة اجنبية.
من المعروف ان دولة االمارات من الدول التي ترفض االزدواجية فاي الجنساية ،لاذا فاإن
قيام الشخم باكتساب جنسية أخرى من شاأنت ان يساقط عنات جنساية دولاة االماارات العربياة
المتحدة ،ولكي تتحقق هذه الحالة يجب ان يكون هذا االمر اختيا ار من الشخم ولايس جبا ار
من قبل الدولة األخرى عليات ،حياث ان الانم القاانوني لهاذه الماادة قاائم علاى أسااس اختياار
الشخم وتوجت إرادتت ورببتت في الحصول على جنسية أخرى.

45
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وكم ا ااا ه ا ااو مالح ا ااظ ان الح ا اااالت الم ا ااذكورة ه ا ااي " ح ا اااالت وارده ف ا ااي الق ا ااانون عل ا ااى س ا اابيل
الحص ا اار ،وأن ا اات ال مج ا ااال ل ض ا ااافة إليه ا ااا ع ا اان طري ا ااق القي ا اااس أو بيا ا اره م ا اان ط ا اارق التفس ا ااير،
فها ااي أوال عقوبا ااة ،وم ا ان ثا اام ال تتقا اارر إال با اانم وفا ااي حا اادود الا اانم ،وها ااي حا اااالت اسا ااتثنائية
يتقيد القضاء فيها بقواعد التفسير الضيق ".46

المطلب الثاني :سحب الجنسية
يقصااد بهااا هااو تجريااد الم اواطن ماان جنساايتت عقابااا لاات علااى مااا ارتكباات ماان فعاال يعااد إخااالال
خطي ا ار بوالئاات ،47ويعتباار إج اراء سااحب الجنسااية إج اراء عقابيااا يقااع علااى مكتساابي جنسااية الدولااة
ب ااالتجنس ،وق ااد ق ااام المش اار بتحدي ااد ح اااالت معين ااة تب اايح للدول ااة س ااحب جنس اايتها ع اان مكتس اابيها
بالتجنس أسوة بحاالت االسقاط .وهو ما سنتناولت في الفروع التالية:
 الفرع االول :إذا اتى عمال يعد خط ار على امن الدولة وسالمتها أو شرع في ذلك.
ان العالقة التي تنشأ بين المتجنس ودولتت يجاب أن تقاوم علاى ركيازة الاوالء واتباا المتجانس
لنظم دولتت وقواعدها ،وان ال يخرج عن اإلطار الذي رسمتت الدولة لمواطنيها ،لاذا فاإن شارو أو
قيام المتجنس باي عمل يهدد فيت امن الدولة من شأنت ان يقطع حبال الثقة واألمانة والوالء التاي
يفترض أن يتحلى بها مواطني الدولة .ويبدو من ظااهر عباارات الانم أنات يشامل كافاة االعماال
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التي تهدد أمن وسالمة الدولة من جهة الداخل أو جهة الخارج  ...ويلازم أن تكاون هاذه االعماال
علااى قاادر ماان الخطااورة بحيااث تنطااق بعاادم والء المتجاانس للدولااة 48،ورببتاات فااي تهديااد أمنهااا.
ارئم التخااابر والتجسااس أو القياام بأعمااال ماان شااأنها ان
وتنادرج تحاات مساامى جارائم أماان الدولااة ج ا
تثير الفتن بين طوائف المجتمع وفئات الدولة.
"ويعزز هاذا المنحاى ماا ذهاب إليات القاانون المقاارن الاذي اشاترط لساحب أو إلساقاط الجنساية
صدور حكم قضائي يدين الشاخم المعناي بتهماة تضار بمصاالح الابالد أو تماس أمنهاا الاداخلي
أو الخارجي ولم يترك تقدير الموقف بيد جهة اإلدارة مطلقاة مان كال قياد لماا سايكتنفت مان الربباة
فااي التنكياال بالمعارضااين والمناااوئين للنظااام وتعمااد تصاافيتهم بساايف القااانون " 49وهااذا مااا اتبعاات
المشاار المصااري الااذي اشااترط صاادور حكاام ماان القضاااء ي ادين االشااخام بتلااك الجارائم المض ارة
بأمن الدولة.

50

 الفرع الثاني :إذا تكرر الحكم عليه بجرائم مشينه.
إذا قام المتجنس بعدة جارائم ماع تكرارهاا فإنهاا مان الحااالت التاي تملاك الدولاة فيهاا صاالحية
سحب الجنسية ،وتفياد هاذه الحالاة بعادم جادارة الشاخم لالنتمااء الاى الدولاة أو بمعناى أدق عادم
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جدارتات لالساتمرار فاي حمال جنسايتها ،ألنات يحمال الضارر الباالغ لمجتماع الدولاة الاوطني 51،فاإن
ارتكاااب الشااخم للج ارائم المشااينة وبصااورة متكااررة ماان شااأنت ان يكااون سااببا ماان أسااباب سااحب
الجنسية عن مكتسبها .ومن خاالل الانم القاانوني نارى " أن المشار تتطلاب صادور عادة أحكاام
أي أكثر من حكمين على األقل حتى يمكن أن تتحقق حالة االعتياد ".52
ولكن االمر يثير اساتغرابنا هاو مادلول الجارائم المشاينة ،أليسات جريماة القتال مان الجارائم
المشااينةو وجريمااة الخطااف واالبتيااال بااالجرائم المشااينة كااذلكو وهاال تقاال جريمتااي االبتصاااب أو
السطو المسلح خطورة عما ذكر من الجرائمو وما هو مؤشار الخطاورة الاذي يادفعنا الاى أن ننعات
بعض الجرائم بالمشينة دون األخرىو واال يمكان لناا أن نصاف جمياع الجارائم بالمشاينة والخطارةو
ولاام تساامى الجريمااة بالجريمااة اال النط اواء ساالوك الجاااني فيهااا عاان خطااورة كبي ارة لاات وللمجتمااع
وللدولة.
فكيف لنا ان نصنف بعض الجرائم بالمشينة واألخرى بغير ذلك إذا لم يقم المشر ابتداء
بهذا االمر
وعليت ،يمكن أن نستخلم من ثنايا هذا النم القانوني ،أن هذا المصطلح المذكور هو
مصطلح فضفاض ،وما هو اال جلبااب واساع تنادرج تحات مطلتات مختلاف الجارائم التاي يمكان ان
يصفها رجل اإلدارة بأنها جرائم مشينة متى ماا شااء حساب الصاالحيات الممنوحاة لات .بينماا نارى
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أن المشاار الليبااي مااثال قااام بتقييااد الج ارائم بجاانح أو الجنايااات المخلااة بالشاارف لجعلهااا ساابب ماان
أسااباب سااحب الجنسااية ،وهااذا القيااد أو الشاارط التااي تطلباات المشاار األخياار ماان شااأنت أن يجعاال
األمور أكثر وضوحا وعدالة .وهو االمر الذي يادفعني لادعوة المشار االمااراتي ان يخطاو خطاى
المسلك الليبي في تحديده للجرائم التي تحرم المتجنس من جنسيتت.
ومن األمور التي لنا راي فيها ،هي صالحية السلطة التنفيذية في نز الجنسية سحبا أو
اسااقاطا دون اللجااوء الااى الساالطة القضااائية ،والتااي تغاادو أكثاار انصااافا وتقاادي ار لمجريااات األمااور.
خاصااة ان هناااك بعااض التش اريعات تقتضااي بتسااليم االماار لساااحات القضاااء ،كالتش اريع السااوري
مثال .وبالربم من ذلك فإننا نوافق رأي من يرى ان هذا االمر-ساحب الجنساية أو اساقاطها -هاو
أم اار س اايادي يخض ااع لم ااا تا اراه الدول ااة ،اال ان تبعي ااات ه ااذا االجا اراء م اان س ااحب أو اس ااقاط كبيا ارة
وخطي ارة ومنهااا ان تعاادم الحياااة الوظيفيااة للموظااف العااام بقااوة القااانون ،لااذا كااان ال بااد ماان ماانح
الموظف تلك الضمانات التي تقدمها ساحات القضاء والتقاضي من حقوق والتزامات.
الفرع الثالث :إذا ظهر تزويـر أو غـش أو احتيـال فـي البيانـات التـي اسـتند عليهـا فـي
منحة الجنسية.
دائم ااا م ااا يش ااترط المش اار ف ااي م اانح الجنس ااية للمتج اانس أن يك ااون متحليا اا باألمان ااة والش اارف
واألخالق واالنتماء للدولة ،ومن ثم فإن االخالل بهذه الصفات يجعل المتجنس بير جدير بحمل
جنسية الدولة ،فإذا كان اكتساب األجنبي لجنسية الدولاة قاد تام بنااء علاى إدالئات باأقوال كاذباة أو
تقديماات لبيانااات بياار صااحيحيت أو ماازورة كااان ذلااك مباار ار قويااا للدولااة فااي ان تسااحب جنساايتها،
فحصول المتجنس على جنسية الدولة بهذه الطريقة يفصح عن عدم امانتت وتوافر نية الغش لديت
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والغش يفسد كل شيء 53.ويالحظ " أن كسب الجنسية بناء على باش فاي البياناات يجعال رابطاة
الجنسية ال أساس لها فهي والعدم سواء في حكم القاانون ،ومان ثام فاإن نهاج المشار الاذي يتمثال
في عدم تحصين كسب الجنسية المبني على بش مهماا طالات عليات المادة هاو نهاج محماود ،وال
يشاترط أن يكااون كشاف التزوياار ثابات بمقتضااى حكام قضااائي ،ولكان يكفااي اكتشااف ذلااك واثباتاات
من جانب السلطة المختصة

"54

وقااد ساااندت أحكااام القضاااء هااذا الم اذهب ،وتعااد القضااية التاليااة تطبيقااا لهااذا الاانم ،اذ
ت اادور القض ااية ح ااول حص ااول أح ااد األش ااخام عل ااى جنس ااية دول ااة االم ااارات ع اان طري ااق الغ ااش
والتزوير ،فقد عمل هذا الشخم لدى أحدى الجهات الحكومية باعتباره موطنا للدولة ،الى ان تم
اكتشاف امره وانهاء خدمتت في العمال ماع مطالبتات باساترداد أجاور الشاهور التاي كاان يعمال بهاا،
فجاااء حكاام المحكمااة االتحاديااة العليااا بمااا يلااي( :فلمااا كااان ماان المقاارر شاارعا فااي المااادة الحاديااة
والعشرين وثالثمئة من قانون المعامالت المدنية ،انت يصح استراد بير المستحق إذا كاان الوفااء
قد تم تنفيذا لدين زال سببت بعد أن تحقق ا ولماا كاان ذلاك  ....وكاان الباين مان أوراق االساتئناف
 ،أن المستأنف عليت ع ٌاين فاي المساتأنفة فاي  6يونياو  0772باعتبااره مواطناا بحكام القاانون فاي
 ، ...وحصل على اجوره الشهرية لهذه  ...وعالواتها كونت مواطنا  ،ولم تقدم المستأنفة أي دليل
تطمئن إليت المحكمة على ان المستأنف عليت أسقطت عنت جنسية الدولة لكونات قاد حصال عليهاا
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بطريق الغش ،ومن ثم فإن طلب المستأنفة إلزام المستأنف عليت رد ما قبضت من المستأنفة من
ممي ازات ماليااة حصاال عليهااا كوناات مواطنااا أثناااء عملاات فااي  ،...يااأتي عل اى بياار سااند قااويم ماان
الشر والواقع ،وال يساتقيم ساويا علاى صاراط مان أحكاام توجيهاات رئايس الدولاة  ،ألنات لام يصادر
مرسااوم بمنحاات الجنسااية  ،حتااى يصاادر مرسااوم بسااحب الجنسااية  ،وانمااا تحصاال علااى الجنسااية
باعتبار أنت مواطن لرجل مواطن ميت بموجب القيد رقم  ،268/67وقد تباين أنات لايس مان نسال
هذا المواطن صاحب القيد رقم  267لسنة  67الذي ال يزال على قيد الحيااة ،إذ إنات نعاي ظااهر
الفساد ،ذلك بأنت من المقرر فاي الماادة العشارين مان قاانون الجنساية وجاوازات السافر ،أن جنساية
الدولة تساقط بمرساوم بنااء علاى عارض وزيار الداخلياة و موافقاة مجلاس الاوزراء ،ولماا كاان ذلاك،
وكااان البااين ماان أوراق االسااتئناف ،أن المسااتأنفة لاام تقاام إي دلياال علااى أن مرسااوما صاادر يسااقط
جنسااية الدولااة عاان المسااتأنف علياات ،وال يشااترط لصاادور مرسااوم بإسااقاط الجنسااية عاان المسااتأنف
عليت ،أن يكون قد صدر لت مرسوم بمنحت الجنسية ،إذ إن جنسية المستأنف عليت جنسية أصالية
بحكم القانون ،وال يشترط لمنحها صدور مرسوم لت ،متى ثبت انت ابان لماواطن بجكام القاانون واذ
التزم الحكم الطعن هذا النظر ،وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل األوان لعدم صدور مرساوم
بإسقاط الجنسية ،فإنت أصاب حكم القانون ولم يشبت فساد في االستدالل أو قصور في التسابيب
أو يخالف الثابت في األوراق ،مما يتعين القضاء بتأييده).
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وكااذلك مااا ج اااء فااي حكاام المحكم ااة المااوقرة فااي قض ااية أخاارى 56بنياات وقائعه ااا علااى س اابب
االحتيااال والغااش فااي اكتساااب الجنسااية وهااي كالتااالي( :لمااا كااان ذلااك وكااان الثاباات ماان ماادونات
الحكاام المطعااون فياات أناات حصاال الواقااع فااي الاادعوى وفهماات علااى نحااو أن حصااول الطاااعن علااى
جنسية الدولة كان وليد باش وتزويار وقاع فاي البياان االحصاائي .وكاان ماؤدى الماادتين 60,07
من القانون االتحادي رقم ( 0796 )09في شاأن الجنساية وجاوازات السافر والقاوانين المعدلاة لات،
أن لوزير الداخلية سلطة سحب القرار الصادر فيت بثبوت الجنسية  ...وال يجدي الطاعن نفعا ما
تمسااك باات فااي دفاعاات أمااام محكمااة الموضااو ومااا أثاااره فااي أسااباب طعنات ماان أناات لاام يوقااع البيااان
اإلحصاائي ،وان ن ازعاات ماع اإلدارة " المطعااون ضادهما " محكااوم بالمرساوم المااؤر ،0788/5/8
وأن وزياار الداخليااة تجاااوز حاادود اختصاصاات بإصاادار قارار سااحب الجنسااية عناات .ذلااك أن العب ارة
بصحة بيانات البيان االحصائي أو خطئت ألن ينتج أثره في ثبوت الجنسية أو عدم ثبوتها).
وعلياات نسااتخلم ماان هااذه األحكااام الصااادرة ماان المحكمااة المااوقرة أنهااا أقاارت إنهاااء خدمااة
الموظااف بناااءا علااى حصااولت علااى الجنسااية اإلماراتيااة عاان طريااق الغااش ،وهااو تجساايد للقاعاادة
األصولية المعروفة ما بني على باطل فهو باطل وما بني على فاسد فهو فاسد فإذا بطل الشيء
بطل ما في ضمنت.
 الفــرع الرابــع :إذا اقــام خــارد الدولــة بصــورة مســتمرة دون مبــرر مــدة تزيــد عــن أربــع
سنوات.
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إن إقامة المتجنس خارج الدولة وبصورة مستمرة أما ار قاد يثيار الريباة والشاك فاي مادى انادماج
المتجنس و والئت للدولة ،خاصة اذا ما تجاوزت هذه المادة عان ارباع سانوات متواصالة دون عاذر
مقب ااول أو حاج ااة ملح ااة  ،ون اارى ان ه ااذا الس اابب يق ااع فق ااط عل ااى المتج اانس ول اايس عل ااى ح اااملي
الجنسية بالقانون " وال مجال للمقارنة بين وضع المتجنس وصاحب الجنسية االصالية ،نظا ار الن
ارتباط األخير بدولتت قديم ومتاوارث مناذ أجياال متعاددة ،لاذلك ال يمكان القاول باأن عالقتات بدولتات
االصاالية قااد تااأثرت أو شااابها الضااعف بساابب إقامتاات بالخااارج ولكاان االماار يختلااف تمامااا بالنساابة
للمتجاانس الااذي ينظاار الياات القااانون بعااين الحااذر ،ويعتباار بعااض المظاااهر دلاايال لعاادم أحقيتاات فااي
االستمرار في االحتفاظ بجنسيتت لضعف ارتباطت بها "

57

وبعاد عرضاانا لمجمااو حاااالت سااحب الجنسااية ناارى ان" هااذه الماواد تقاارر أن سااحب الجنسااية
هااي عقوب ااة للمتج اانس ،تن اازل ب اات نتيج ااة اإلخ ااالل برابطت اات ب اااألرض أو المك ااان ال ااذي ت ااوطن في اات
وتجنس بجنسيتت ومن المفترض أن يحترم قوانينت ولوائحت58".ويؤدي قيام الموظف العام بارتكاب
أحد االفعال المشار لها الى إنهاء خدمتت بقوة القانون وذلك خدمة لغاية مهمة تتمثل فاي ضارورة
تمتااع الموظااف العااام بقاادر ماان الاوالء واالنتماااء للااوطن ،بكوناات يقااوم بأعباااء الوظيفااة العامااة نيابااة
عاان الدولااة فااذا انقطعاات رابطااة الجنسااية انقطعاات معهااا روابااط الاوالء واالنتماااء .وقااد أكااد التشاريع
االماراتي المنظم لشأن الوظيفي العام على ذلك في كافة تعديالتت.
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المطلب الثالث :االثار القانونية المترتبة على إنهاء الخدمة بسبب إسقاط
الجنسية أو سحبها
إن فقاادان الموظااف العااام لجنساايتت – س اواء بالسااحب أو باإلسااقاط – يااؤدي الااى انقضاااء
عالقتاات بالوظيفااة العامااة بحكاام القااانون ،واذا اسااتمر بممارسااة مهااام الوظيفيااة فيعتباار بهااذه الحالااة
مج اارد موظ ااف فعل ااي ،والقا ارار الص ااادر م اان الس االطة المختص ااة بإنه اااء الخدم ااة لفق ااد الجنس ااية أو
اسقاطها ال يعدو أن يكون ق ار ار كاشفا للحالاة التاي تحققات.59عاالوة الاى ذلاك ان المشار المحلاي
إلمااارة أبااوظبي حاارم الموظااف الااذي تسااقط أو تسااحب مناات الجنسااية اإلماراتيااة ماان كافااة حقوقاات
المالية ،اذ انت يحرم من المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وذلك حسبما ما ورد في الماادة ( )52مان
قانون معاشات ومكافاآت التقاعاد إلماارة اباوظبي ،اذ نصات علاى :يحارم مان المعااش أو المكافاأة
صاااحب المعاااش أو المااؤمن علياات يفقااد أو تسااقط عناات أو تسااحب مناات جنسااية الدولااة وعنااد وفاتاات
يؤدى للمستحقين عنت نصف أنصبتهم.
ولاام يختلااف التشاريع االتحااادي عاان هااذا المساالك ،إذ ورد فااي القااانون االتحااادي رقاام ()9
لسنة 0777ما للمعاشات والتأمينات االجتماعياة وتعديالتات فاي الماادة ( )52علاى :الماؤمن عليات
أو صاحب المعاش الذي تسقط عنت أو تسحب منت جنسية الدولة يحرم من المعاش المستحق لت
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وعند وفاتت يؤدي للمستحقين عنت كامل أنصبتهم إذا كانوا متمتعين بجنسية لدولة ،أما إذا سحبت
من المستحقين جنسية الدولة ولم يكونوا أصال متمتعين بها فيؤدى لهم نصف أنصبتهم.
هااذا وقااد نص ات الم اادة ( )062ماان ق ارار مجلااس الااوزراء رقاام ( )01لساانة  6106بشااأن
الالئحااة التنفيذيااة لقااانون الم اوارد البش ارية فااي الحكومااة االتحاديااة علااى أناات :ال يسااتحق الموظااف
الذي تنتهي خدماتت بموجب قرار قضاائي أو ساحب أو اساقاط الجنساية اياة مساتحقات مالياة بادل
فترة االشعار.
ويرجع سبب حرمان المشر االتحادي الموظف من حقوقات فاي معااش التقاعاد عناد فقاد
الجنسااية علااى أن المعاااش يكااون لماان يحملااون جنسااية الدولااة باعتباااره مي ازة لمواطنيهااا ،وبهااذا ال
يسااتحقت ماان لاام يكاان متمتعااا بجنسااية الدولااة ،كمااا أن المشاار االماااراتي رتااب الحرمااان علااى ماان
يثبت عدم والئت للدولة.

60
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الفصل الثاني :انهاء خدمة الموظف العام بمقتضى قرار اداري
إذا كانا ا اات هنا ا اااك أسا ا ااباب تنهاا ااي خدماا ااة الموظ ا ااف بق ا ااوة الق ا ااانون كما ا ااا أوضاا ااحت فاا ااي
الفصا ا اال االول فإنا ا اات بالمقابا ا اال توجا ا ااد أسا ا ااباب تنه ا ا اي خدمتا ا اات با ا ااأثر ق ا ا ارار إداري يصا ا اادر م ا ا ان
الجها ا ااة االداري ا ا اة ،حيا ا ااث يخضا ا ااع الموظا ا ااف العا ا ااام لعالقا ا ااة تنظيميا ا ااة فيما ا ااا بينا ا اات وبا ا ااين جها ا ااة
اإلدارة تنظمه ا ااا القا ا اوانين واللا ا اوائح المعم ا ااول به ا ااا ف ا ااي التنظ ا اايم اإلداري للدول ا ااة ،وبالت ا ااالي فإن ا اات

يترت ا ااب عل ا ااى ه ا ااذه العالق ا ااة جمل ا ااة م ا اان الحق ا ااوق والواجب ا ااات المتبادل ا ااة ب ا ااين طرف ا ااي العالق ا ااة.

61

فح ا ااق اإلدارة ف ا ااي فص ا اال الموظ ا ااف الع ا ااام ح ا ااق أص ا اايل ،م ا اارده ال ا ااى أس ا اااس طبيع ا ااي ه ا ااو ح ا ااق
اإلدارة ف ا ااي االشا ا اراف عل ا ااى س ا ااير الم ارف ا ااق العام ا ااة عل ا ااى الوج ا اات ال ا ااذي يحق ا ااق الص ا ااالح الع ا ااام،
كما ااا يتأسا ااس ها ااذا الحا ااق اعتما ااادا علا ااى بعا ااض النصا ااوم التش ا اريعية ،وسا اابب ذلا ااك ان عالقا ااة
الموظ ا ااف ب ا اااإلدارة عالق ا ااة الئح ا ااة تنظيمي ا ااة ،تحكمه ا ااا القا ا اوانين واللا ا اوائح .62وق ا ااد نظ ا اام المش ا اار
االماا ااا ارتي هاا ااذا الشاا ااأن باا ااأن حاا اادد عاا اادة أسا ا ااباب إداريا ا ااة منهيا ا ااة لخدم ا ااة الموظ ا ااف العاا ااام فا ا ااي
القطا ا ااا االتحا ا ااادي ،وها ا ااي االسا ا ااتقالة (المبحا ا ااث األول) ،الفصا ا اال ما ا اان الخدما ا ااة بق ا ا ارار يتعلا ا ااق
بمخالفا ااة إداريا ااة (المبحا ااث الثا اااني) ،عا اادم اللياقا ااة الصا ااحية ،عا اادم الكفا اااءة الوظيفيا ااة (المبحا ااث
الثالاا ا ااث) ،عا ا ا اادم تجديا ا ا ااد العقا ا ا ااد أو فسا ا ا ااخت قبا ا ا اال انتها ا ا اااء مدتا ا ا اات ،واعا ا ا ااادة الهيكلا ا ا ااة واالحا ا ا ااالل

61
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(المبحا ا ااث ال اربا ا ااع) ،وأخي ا ا ا ار صا ا اادور مرسا ا ااوم اتحا ا ااادي ،واالقالا ا ااة بق ا ا ارار ما ا اان مجلا ا ااس الا ا ااوزراء
(المبحث الخامس).

المبحث األول :االستقــــالة
يقصد باالستقالة :ترك الموظف لوظيفتت بحريتت بصفة نهائية ،لذا نستطيع ان نقول انها
عماال إرادي ماان قباال الموظااف العااام ،يفصااح فياات عاان رببتاات فااي تاارك الوظيفااة قباال بلااوع الساان
المقرر قانونيا لتركها .وتعرف كذلك بانها " عملية ارادية تتفاعل فيها ارادتان ،هما إرادة الموظف
ماان خااالل رببتاات فااي تاارك العماال وارادة االدارة ماان خااالل قبولهااا لطلااب االسااتقالة " 63أو انهااا "
رببااة الموظااف فااي تركاات للعماال الااوظيفي بصاافة نهائيااة ،وذلااك عاان طريااق التعبياار عاان إرادتاات
صاراحة أو ضاامنا ،وتتوقااف فااي إنتاااج أثرهااا علااى صاادور قارار بقبولهااا ماان الجهااة المختصااة".

64

وق ااد نص اات الم ااادة ( )010م اان ق ااانون الما اوارد البشا ارية وتعديالت اات ف ااي البن ااد األول عل ااى اعتب ااار
االسااتقالة ساابب ماان أسااباب انتهاااء خدمااة الموظااف العااام فااي الوظيفااة العامااة .وقااد جاااءت كلمااة
االسااتقالة مطلقااة ولاام تقيااد ،وهااو االماار الااذي يجعلنااا للوهلااة األولااى أن نعتقااد بااان رببااة المشاار
الااوظيفي االتحااادي قااد ذهباات الااى االعتااداد باالسااتقالة الص اريحة والضاامنية ،وهااذا مااا ال اعتقااده
حيااث أنااى ارى ان التش اريع الااوظيفي االتحااادي اخااذ باالسااتقالة الص اريحة الصااادرة ماان الموظااف
فقااط ،وسااأقوم بتفصاايل ذلااك بناااء علااى بعااض المعطيااات التااي سااأذكرها تباعااا .وعلياات ساانتناول

63
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موضو االستقالة الصريحة (المطلب االول) واالساتقالة الضامنية االنقطاا عان العمال (المطلاب
الثاني).

المطلب االول :االحكام القانونية لالستقالة الصريحة
نكااون فااي صاادد االسااتقالة ص اريحة فااي حالااة قيااام الموظااف العااام بتقااديم طلااب مكتااوب
يطلب فيت صراحة إنهااء العالقاة الوظيفياة ،وحساب الماادة ( )014يجاب ان يتضامن هاذا الطلاب
الخطي إخطار الو ازرة بفترة االنذار المقررة وهي شهران للوظائف العليا وشهر لباقي الوظاائف أو
حساابما هااو مكتااوب فااي العقااود الخاصااة بااالموظفين المعينااين بموجااب عقااود خاصااة .وال يعتباار
الموظف مستقيال اال بعد إخطاره بقبول االستقالة  -صراحة أو ضمنا  -اي ان االستقالة ال تقع
بمج اارد اإلفص ااا صا اراحة او ض اامنا ع اان إدارة الموظ ااف المس ااتقيل ،وانم ااا يتع ااين لتحق ااق آثاره ااا
صاادور ق ارار ماان االدارة بقبولهااا خااالل ماادة معينااة .65ونسااتطيع أن نسااتنتج ممااا ساابق شاارطين
لالستقالة الصريحة أولهما طلب االساتقالة يجاب ان يكاون مكتوباا والشارط الثااني ان تقبلات الجهاة
االتحادية االستقالة.
وتعتبر االستقالة مقبولة حكماا فاي حاال عادم قياام الجهاة الو ازرياة باتخااذ القارار المناساب
بشااأنها ،وابااالع الموظااف بهااا خطيااا خااالل اساابوعين ماان تقااديمها ،أي ان ذلااك يعتباار ماان قبياال
الموافقااة الضاامنية لالسااتقالة .ويعااد موقااف الجهااة االداريااة الساالبي داللااة علااى اإليجاااب ،اي ان

65
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موقف االدارة المتمثل في عدم الرد على طلب االستقالة ال يعني رفضها ،بخالف بعض القوانين
االتحاديااة التااي تعتباار ماان سااكوت الجهااة المسااؤولة وعاادم ردهااا علااى طلااب االسااتقالة ماان قبياال
الارفض لالسااتقالة .ومثالاات المااادة ( )47مان القااانون رقاام  9لساانة  6114بشاأن خدمااة االفاراد فااي
القوات المسلحة.
ويمكاان لنااا ان نسااتخلم االحكااام المنظمااة لالسااتقالة ماان ثنايااا قااانون الم اوارد البش ارية وأراء
فقهاء القانون ،وهي كالتالي:
 .0يقدم الموظف طلب االستقالة مكتوب للجهة االدارية المسؤولة.
 .6عدم اقتران االستقالة بأي شرط أو قيد.
 .1يج ااب أن ي ااتم تق ااديم االس ااتقالة بمح ااض إرادة الموظ ااف واختي اااره ،ام ااا إذا ثب اات أن طل ااب
االستقالة قد تم تحت تأثير إكراه مادي أو أدبي أو شاب إرادة الموظف عيب من عياوب
اإلرادة بطل هذا الطلب.

66

 .4يلتزم الموظف باالستمرار في عملت حتى ابالبت بقبول استقالتت.
 .5يلتزم الموظف باالستمرار فاي عملات الاى حاين انقضااء فتارة االناذار المقاررة وهاي شاهران
للوظااائف العليااا وشااهر لباااقي الوظااائف ،أو حساابما مااا هااو منصااوم علياات فااي عقااود
الموظفين بموجب عقود خاصة.
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أي اناات يتعااين علااى الموظااف العااام بعااد تقديماات لطلااب االسااتقالة قضاااء فت ارة االنااذار وهااي
شهران للوظائف العليا وشهر لبااقي الوظاائف ،ويجاوز للسالطة االدارياة تقلايم فتارة االناذار بنااء
علاى طلااب الموظاف ،علااى ان يقاوم االخياار بادفع باادل االناذار المسااتحق لا دارة عاان هاذه الفتارة.
كمااا ماانح القااانون الساالطة االداريااة ساالطة التصاارف فااي تقلاايم فت ارة االسااتقالة وانهاااء خاادمات
الموظف العام مباشرة حيث نم القانون موضو الد ارسة ،في المادة ( )015على:
 oيلتزم الموظف باالستمرار فاي عملات الاى حاين انقضااء فتارة اإلناذار وماع ذلاك يجاوز
للااو ازرة بناااء علااى طلااب الموظااف تقلاايم فت ارة اإلنااذار بعااد قبااول االسااتقالة وانهاااء
خدماتت مباشارة شاريطة موافقتات علاى دفاع بادل اإلناذار المساتحق لهاا أو خصامت مان
مستحقاتت على أن ال تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمتت لدى الو ازرة.
 oيجوز للو ازرة من تلقاء نفسها خالل فترة االنذار إنهاء خدمات الموظف المستقيل شاريطة
ان تدفع لت الرواتب المساتحقة لات عان هاذه الفتارة ،علاى ان ال تحتساب هاذه المادة ضامن
مدة خدمتت لديها.
o

يجوز للو ازرة إعفاء الموظف المستقيل الذي تمات الموافقاة لات علاى تقلايم فتارة اإلناذار
من دفع بدل اإلنذار المستحق عليت للو ازرة.
ويرى البعض

67

أن اختالف فترات االنذار بين الفئات الوظيفياة مان شاأنت أن يخال بمبادأ

المساااواة بااين المااوظفين أمااام الوظااائف العامااة ،والمقصااود بمباادأ المساااواة بشااكل عااام :ان االفاراد

67

انظاار الااى رأي الباحااث الادكتور جاسام عبااد اهلل محمااد باان عمياار ،رسااالة دكتااوراه بعناوان الرقابااة القضااائية علااى قا اررات

انتهاااء خدمااة الموظااف العااام ،جامعااة الشااارقة  ،8001،م .001اذ انتقااد الباحااث ماانهج المشاار االتحااادي فااي اخااتالف

16

يجااب ان تت اوافر لهاام ذات المكنااات والحقااوق فااي الظااروف الواحاادة بااال تمييااز لساابب او آلخاار.
ويتحقااق ذلااك بوحاادة المعاملااة فااي الظااروف الواحاادة لجميااع الم اواطنين امااام الحقااوق والواجبااات
واالنتفا بالخدمات.

68

اما مبدأ المساواة في تاولي الوظاائف العاماة نعناي بات " االعتاراف للجمياع

بحق التقدم إلشغال الوظائف االدارية

69

او هو اتاحة االمكانياة اماام جمياع الماواطنين فاي الدولاة

لولوج الوظيفة العامة وطرق بابها فيمن تتوافر فيت شروط الوظيفة الشابرة.
وأرى أن الموضو يختلف عن ذلاك ،اذ أن االمار ال يتجااوز علاى ان يكاون نعتاا لمانهج
أصاب المشر الوظيفي االتحادي حين انتهجات ،فعنادما نصات الماادة ( )012مان قاانون الماوارد
البشرية وتعديالتت على منح شهرين كفترة إنذار للوظائف العليا وشهر لباقي الوظائف ماا هاو اال
لضرورة تفرضها معطيات العمل وأبجدياتت.
فماان الم اساالم باات أن اإلدارة دائمااا مااا تهاادف إلااى خدمااة المرفااق العااام وانتظااام العماال فياات
واطاراده ،وعلياات فاإن اسااتقالة الموظااف ماان وظيفتاات وتركاات لعملاات بموجااب االسااتقالة قااد يااؤثر علااى
فترات اإلنذار حسب الدرجات الوظيفياة وهاو ماا يخاالف مسالك القاانون الفرنساي والمصاري  ...ويخاالف مبادأ المسااواة أماام
الوظائف العامة حسب رأي الباحث.
68
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سير العمل في المرفق ،فكان ال بد من اشتراط فترة زمنية معينة (فترة اإلناذار) كاي تتاولى اإلدارة
ترتيب أوراقها ،لضمان تقديم المرفق لخدماتت مان خاالل إيجااد باديل مناساب للموظاف المستق ايل،
وسد هذا النقم .فإذا كان الموظف المستقل مان ذوي الوظاائف العلياا فاإن المساؤولية والواجباات
التي تقع على عاتقت أكبر من تلك التي كان يتوالها الموظف العادي ،لذا يصبح أمر إيجاد بديل
ار معقاادا وصااعب ويحتاااج الااى وقاات أطااول وفت ارة كافيااة لتمكااين اإلدارة ماان تااولى هااذا
مناسااب أما ا
الاانقم وسااد هااذا الف اراع الااوظيفي .وهااذا مااا يعلاال قيااام المشاار الااوظيفي االتحااادي بااالتمييز بااين
فترات اإلنذار بناءا على ثقل المسؤوليات الممنوحة للموظفين بحسب الدرجات الوظيفية.
وبعد ما قمت ببيان ماهية االستقالة وشروطها أربب في التعرض لموضو ما إذا كانات
اإلدارة تملك الحق في رفض االستقالة بموجب ما لها من صالحياتو
بداية يجب ان نشير بأن االستقالة حاق مان الحقاوق المشاروعة للموظاف العاام ،وقاد أكاد
عليها الدستور دولة االمارات العربية المتحدة في المادة ( )14حيث نم علاى :كال ماواطن حار
في اختيار عملت أو مهنتت أو حرفتت ،في حدود القانون وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هاذه
المهن والحرف ،وال يجوز فرض عمال اجبااري علاى أحاد اال فاي االحاوال االساتثنائية التاي يانم
عليها القانون ،وبشرط التعويض .وترادفهاا الماادة ( )06مان الدساتور المصاري الصاادر فاي سانة
6104ما التي تحمل ذات المعنى اذ تنم على :العمل حق وواجب وشرف وتكفلت الدولة ويكون
العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتماع وال يجاوز فارض أي عمال جبا ار علاى الماواطنين
اال بمقتضااى قااانون وألداء خدمااة عامااة وبمقاباال عااادل .ولااذلك فااإن" فاارض العماال جب ا ار أو كرهااا
وربم ااا ع اان إرادة الموظ ااف ع اان طري ااق م ااا يع اارف ب ااالتكليف أما ا ار ال تتقبل اات المنظوم ااة الدس ااتورية
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الحديثااة .ولقااد كااان ذلااك فااي الماضااي علااى ساابيل االسااتثناء فااي مهاان أو وظااائف معينااة ولماادد
محااددة وقااد أخااذ هااذا النظااام يتالشااى شاايئا فشاايئا فااال يكاااد يبااين مااع وفارة التخصصااات التااي كااان
يسري عليها التكليف.
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لااذا نجااد حاارم التش اريع الااوظيفي االماااراتي والمصااري علااى تنظاايم حااق االسااتقالة عاان
طريااق الموازنااة بااين حااق الموظااف العااام فااي االسااتقالة وتركاات للخدمااة وحريااة عملاات ،وبااين حااق
االدارة المتمثل في ضرورة اساتمرار تقاديم المرفاق الخدماة العاماة ،والحفااظ علاى مبادأ دوام سايرها
بانتظام واضطراد .وال يجوز لنا ان نغلب كفة االدارة ونمتع ترك الموظف لعملت بناء على رببتات
بذريعااة سااير المرفااق العااام وتسااخير عماال الموظااف فيهااا ،وذلااك مااا جاااء تأكيااده فااي الطعاان رقاام
 016لسنة  6104اداري الصادر من المحكمة االتحادية العليا حيث نصت مقدمة الحكام علاى:
(واناات ماان مباااد قااانون الخدمااة أو الوظيفااة العامااة اناات ال يجباار موظااف علااى البقاااء فااي وظيفتاات
خصوصااا بعااد انتهاااء عالقتاات التعاقديااة معهااا ،إذا أن القااول بخااالف ذلااك يعااد وجهااا ماان وجااوه
السااخرة وهااو مااا ال تقاارره القواعااد الدسااتورية الحديثااة ،واذ انتهااى الحكاام المطعااون فياات ال اى هااذه
النتيجة الصحيحة).
" أن سلطة اإلدارة في البت في االستقالة سلطة تقديرية فلها أن تقبلها أو ترجئها كما أن
لهااا ان ترفضااها بااال معقااب عليهااا فااي ذلااك مااا دام قرارهااا قااد خااال ماان إساااءة اسااتعمال الساالطة"

70

المستشار .عليوة مصطفى فتح الباب ،مرجع سابق ،م .008

71

د .زكي محمد النجار ،مرجع سابق ،م.058

71

14

فكمااا نعلاام جميعااا ان ساالطة اإلدارة فااي الباات فااي شااأن االسااتقالة ،وهااي ساالطة نابعااة ماان كااون
العالقة القائمة بين اإلدارة والموظف ليست عالقة تعاقدية قائمة على حرية كل متعاقاد فاي إنهااء
العقد بإرادتت المنفاردة فاي الوقات الاذي يرياده ،بال عالقاة تنظيمياة مساتنده الاى إرادة اإلدارة العاماة
وحاادها ،تلااك اإلرادة المسااتمدة ماان القاوانين واللاوائح 72،وعلياات ناارى ان مجلااس الدولااة الفرنسااي قااد
ذهب الى االعتراف بحرية اإلدارة في تقديرها في رفض االساتقالة أو قبولهاا حساب ماا تقضاي بات
مصلحة المرفق العام.73
وفااي المقاباال ناارى ان بعااض التش اريعات الوظيفيااة منحاات اإلدارة الحااق فااي تأجياال قبااول
االساتقالة وذلاك لخدماة المصالحة العاماة التاي تقتضااي بوجاود الموظاف فاي وظيفتات وبقائات عليهااا
الى ان تتولى اإلدارة شغل مكانت باالموظف المناساب ،ماع شاريطة اباالع الموظاف بهاذا االجاراء.
وتكماان الحكمااة ماان إعطاااء اإلدارة حااق التأجياال فااي قبااول االسااتقالة هااو ان يكااون لهااا متسااع ماان
الوقاات تتااولى بهااا امورهااا وتعااالج اثااار خلااو الوظيفااة دون أن يااؤثر ذلااك علااى عماال المرفااق العااام
وتقديمت للخدمات.
أما عن رأينا في هذا الموضو فإننا نعتقد ان اإلدارة ال تملك حق رفض االستقالة رفضا
باتا نهائيا تحت ذريعاة المصالحة العاماة إنماا لهاا ان تؤجال طلاب االساتقالة لمادة محادده ومعيناة،
على ان يتم اعالم الموظف بها .وبهذا فإنني أتفق مع من يرى أن لايس لا دارة أن تارفض قباول
االستقالة بكونت بير جائز قانونا ،إنما ينحصر حقها في تأجيل القبول لفترة زمنية ،وسلطتها فاي
72
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هااذا المجااال ساالطة تقريريااة تعملهااا للصااالح العااام تحاات رقابااة القضاااء .74فكمااا أن تااولي الوظيفااة
العامة أمر اختياري للشخم ،فلت كامال الحرياة فاي االلتحااق بهاا ،أو صارف النظار عنهاا وذلاك
برفضاات تساالم العماال حتااى بعااد صاادور ق ارار تعيناات .كااذلك االسااتمرار فااي الوظيفااة العامااة جعلاات
المشر أم ار جوازاي للموظف ،فال إجبار في الوظيفة.

75

ومع هذا فإننا ال تستطيع إنكاار ماا تقاوم بات بعاض اإلدارات مان رعاياة الموظاف وتعهاده
حتااى يحص اال علااى درج ااة علمي ااة عاليااة ،وتدريب اات عل ااى أياادي مهااره لك اائ يصاابح م اان الكف اااءات
الوطنية المتخصصة الرائدة .وهو االمر الذي يكبد اإلدارة تكاليف باهظة تتمثل في كلفاة الد ارساة
والرعايااة والسااكن وعقااد بعااض االتفاقيااات مااع جهااات أخاارى – قااد تكااون دوليااة أحيانااا – لتمكااين
الموظااف ماان الحصااول علااى الخب ارة المتمي ازة فااي مجااال عملاات .عندئااذ قااد يصااعب علااى اإلدارة
التسليم بقبول االستقالة بناءا على أهواء الموظف دون مراعاة لجهودها المبذولة.
ولكن لو أننا تأملنا قانون الموارد البشارية الماادة ( )014المنظماة لحاق االساتقالة ،سانجد
ان الاانم القااانوني يشااير بوضااو علااى قبااول اإلدارة لالسااتقالة ،ولاام يتعاارض لحقهااا فااي الارفض،
أي ان المسا االك األساسا ااي والقاعا اادة العاما ااة ها ااي قبا ااول اإلدارة لالسا ااتقالة ويكا ااون ال ا ارفض حالا ااة
اساتثنائية ،وهااو االنعكاااس المنطقاي لاانم المااادة ( )14ماان الدساتور حينمااا نصاات علااى ... :وال
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يجوز فرض عمل اجباري على أحد اال في األحوال االستثنائية التي ينم عليها القاانون .االمار
الذي يدفعنا لتفحم نصوم القانون لنبحث عن هذه األحوال المنصوم عليها.
وسنجد ضالتنا في المادة ( )84التاي أشاارت الاى حاق اإلدارة فاي إرجاا قباول االساتقالة
صراحة اثناء إحالة الموظف الى لجنة المخالفات للتحقيق معت أو فاي حالاة إحالاة الحاد الجهاات
القض ااائية المختص ااة حت ااى يص اادر قا ارار ف ااي ذل ااك ،وكا اذلك ف ااي حال ااة الح ااروب أو إع ااالن حال ااة
الطوار أو إعالن حالة االحكام العرفية.
وم اان ناحي ااة أخا اارى نعتق ااد أن تبريااار اإلدارة لحقه ااا فا ااي رف ااض االس ااتقالة عل ااى ضا اارورة
استم اررية تقديم المرفق لخدماتت ومدى حاجتها للموظف الرابب في االستقالة لكونت من أصحاب
الخبرات الفريدة والمميزة أمر يطعن في السياسة العامة ل دارات االتحادياة العاماة ومادى نجاحهاا
في إعداد وتأهيل الصف الثاني مان الكاوادر البشارية ضامن اساتراتيجية طويلاة األماد تعتماد علاى
إدارة المخاااطر 76،تلااك المخاااطر التااي قااد تتعاارض لهااا اإلدارة ومنهااا حاااالت الوفاااة واالسااتقاالت
وعدم اللياقة الصحية وبيرها من األسباب التي تؤدي الى فقد اإلدارة لبعض موظفيهاا .فادائما ماا
نارى احتجااج اإلدارة بمااا قدمتات للموظااف مان تساهيالت وامكانيااات وتكااليف حتااى يصال لمسااتوى
عالي من الحرفية المهنية في وظيفتت ،والتي قد يتعذر إتمام المهام المهنية من دون وجوده فيها،
االمار الاذي يجعال اإلدارة تفارض علاى الموظاف البقاااء فاي ساجن الوظيفاة ،وهاو الاذي ياؤدي فااي

 76إدارة المخاطر أو إدارة المخاطرة أو إدارة الخطر باإلنجليزية ): Risk Managementهي عملية قياس
وتقييم للمخاطر وتطوير استراتيجيات إلدارتها .تتضمن هذه االستراتيجيات نقل المخاطر إلى جهة أخرى وتجنبها وتقليل
آثارها السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتها .كما يمكن تعريفها بأنها النشاط اإلداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر
وتخفيضها إلى مستويات مقبولة .وبشكل أدق هي عملية تحديد وقياس والسيطرة وتخفيض المخاطر التي تواجه الشركة
أو المؤسسة.
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تااالي االماار الااى لجااوء المااوظفين الااى الحياال التااي تمكاانهم ماان الفارار ماان هااذا التسااخير الااوظيفي
المؤبد من خالل الحصول على تقييم إداء متدني او االنقطا عن العمل وهو ما يحرمهم بعاض
من المميزات.
ونعتقد ان العماود الفقاري فاي الشاأن الاوظيفي هاو ذلاك الاوالء واالنتمااء واإلخاالم الاذي
يكنات الموظااف لجهاة عملاات وهاو مااا يدفعات الااى التمياز واالبتكااار فاي وظيفتاات ،فاإذا مااا بابات هااذه
الدوافع من انتماء ووالء كيف يمكن لنا أن نتصور إنتاجياة الموظاف العاام خاصاة انناا نحياا فاي
دولة تحظى فيها معايير سعادة الموظفين 77األولية في مبادرتها وخططها السنوية.
لذا نهيب بالمشر الوظيفي االتحادي ان ينم صراحة على حق اإلدارة في تأجيل قبول
االستقالة علاى ان يكاون هاذا التأجيال مقياد بمادة زمنياة معيناة يمكان االتفااق عليهاا ،بحياث يكاون
الحد األقصى فيها هو ستة أشهر ،وذلك مراعاة للحق اإلدارة ولحرية الموظف في ترك العمل.
وأخي ا ار بناااء عل ااى المااادة ( )012م اان احكااام المرس ااوم بقااانون اتح ااادي رقاام ( )00لس اانة
 6118وتعديالت اات فان اات يج ااب ان تج ااري ادارة الما اوارد البشاارية ب ااالو ازرة مقابل ااة شخص ااية م ااع ك اال
موظف يستقيل من عملت أو يتقادم بطلاب عادم تجدياد عقاده ،وذلاك بهادف جماع البياناات الالزماة

 77ويظهر ذلك جليا من خالل استحداث الحكومة لمنصب وزير دولة للسعادة والذي أعلن عنه مؤخرا صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه هللا» إليجاد بيئة يتمكن فيها
الناس من تحقيق سعادتهم واالستمتاع بها .وتم تعيين معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة .وعليها قامت
دولة االمارات العربية المتحدة بإطالق «البرنامج الوطني للسعادة واإليجابية» والذي يهدف إلى مواءمة خطط الدولة
وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها لتحقيق السعادة واإليجابية في المجتمع 1إضافة إلى تحفيز الجهات الحكومية والخاصة
إلطالق وتبني المبادرات والمشاريع والسياسات لتحقيق السعادة واإليجابية في المجتمع بجانب تطوير مؤشرات قياس
مستوى السعادة في الجهات الحكومية.
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لتحسااين وتط ااوير أنظمااة العم اال المتبعااة .ويعتب اار هااذه الم ااادة ماان الما اواد الحديثااة الت ااي أض ااافها
المشر االتحادي رببة منت في الوقوف على معطيات بيئة العمل ،والعمل على تحساين وتطاوير
الشؤون الداخلياة للمؤسساات الحكومياة .وتقابلهاا الماادة ( )607مان قاانون الماوارد البشارية ألماارة
دبي.

الفرع األول :صور من االستقالة
أوال :االستقالة لعضوية المجلس الوطني االتحادي
الحقيقااة اناات يباارز عنااد الحااديث عاان االسااتقالة موضااو االسااتقالة للتعيااين فااي المجلااس
الوطني ،ويمثل المجلس الوطني االتحادي السالطة التشاريعية فاي دولاة االماارات العربياة المتحادة
ويمااارس دو ار بااار از فااي ساان القاوانين ومناقشااة الموضااوعات العامااة ويسااعى الااى ان يكااون ساالطة
مساااعدة ومساااندة للحكومااة ،كمااا اناات يناااط باات دورياان مهمااين وهمااا دور الوظيفااة التشاريعية ودور
الوظيفة الرقابية.
ودائماا مااا يااتم تعيااين اعضاااء المجلااس االتحااادي بم ارساايم اتحاديااة ،ففااي تشااكيل المجلااس
الوطني االتحادي االخير لدور انعقاد الفصل التشريعي السادس عشر تم إصدار مرسوم اتحادي
رقم ( )015لسنة  .6105وفي حالة انتخاب الموظف العام من قبال أعضااء الهيئاات االنتخابياة
او اختياااره ماان قباال حاااكم االمااارة ليمثاال إمارتاات فااي المجلااس الااوطني االتحااادي فاناات يتعااين علياات
ترك عرين الوظيفة العامة ،فمن بير المعقول ان يحمل الموظاف المعاين فاي المجلاس االتحاادي
الحصانة البرلمانية ويكاون فاي ذات الوقات عرضاة للمسااءلة والمحاسابة أماام رئيساة المباشار فاي
عملت في الجهة االدارية ،اضافة الى ذلك ان طبيعاة العمال فاي أروقاة المجلاس االتحاادي تحتااج
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تفربا لتحري و تقصي للحقائق والوقائع والممارسات ،وبذل الكثير من الوقت والجهد االمر الاذي
قد يتجافى مع مذهب واداء الوظيفة العامة في الحكومة االتحادية.
وكااان هااذا مااا جاااء نصاات فااي الدسااتور االماااراتي فااي المااادة (: )90ال يجااوز الجمااع بااين
عضااوية المجلااس الااوطني االتحااادي وأيااة وظيفااة ماان الوظااائف العامااة فااي االتحاااد بمااا فااي ذلااك
المناصب الو ازرية.
فال يمكن للعضو المعين في المجلس االتحادي ان يماارس عملات الرقاابي علاى الحكوماة
والجهااات االتحاديااة ماان جهااة وان يكااون تحاات مظلتهااا ماان جهااة اخاارى .وقااد سااارت الممارسااات
الواقعيااة للمجلااس علااى ذات المسااار ،78ونجااد ان الالئحااة الداخليااة لعماال المجلااس االتحااادي قااد
أكدت ذات المعنى فنصت في البند الرابع على :ال يجوز لعضو المجلس أثناء مادة عضاويتت ان
يجمع بين العضوية وأية وظيفة من الوظائف العامة فاي حكوماة االتحااد بماا فاي ذلاك المناصاب
الو ازرية.
ول ااو أنن ااا تمعن ااا النظ اار ف ااي البن ااد الخ ااامس م اان ذات الالئح ااة الت ااي ت اانم :عل ااى عض ااو
المجلس الذي يجمع باين العضاوية وتاولي احادى الوظاائف العاماة فاي حكوماة االتحااد ان يختاار
أيهما خالل الخمسة عشر يوما التالية لقيام حالة الجمع واال اعتبر انات اختاار األحادث منهاا .وال
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تعتبر العضوية قائمة اال بثبوت صحتها .وال يستحق العضو خالل الفتارة الساابقة علاى االختياار
اال مرتب أو مكافأة العمل الذي ينتهي األمر باختياره.
ساانجد ان الاانم علااى كلمااة االختيااار فااي المااادة المااذكورة تمثاال رببااة العضااو وتجساايد
توجهاات فااي اي الااوظيفتين شاااء ،بمعنااى اخاار يتعااين علااى الموظااف العااام الااذي يااتم انتخاباات او
اختياااره لاادخول المجلااس الااوطني ان يقاادم طلااب يبااين فياات اختياااره  ،وهااذا الطلااب قااد يتمثاال فااي
االستقالة من عملت من الوظيفة العامة ،او االستقالة من عملت فاي المجلاس ،حسابما ذكارت البناد
( )05من الالئحة الداخلية للمجلس :المجلس هو المخاتم بقباول االساتقالة مان عضاويتت وتقادم
االستقالة كتابة الى رئيس المجلس  ،وال يجوز عرضها على المجلس قبل مرور شاهر مان تااريخ
تقديمها اال اذا كانت االستقالة بسبب قبول العضو احدي الوظائف العامة االتحادية.
وبمعنى اخر ،ان إنهاء خدماة الموظاف العاام الاذي دخال معتارك الحيااة التشاريعية تكاون
باالسااتقالة ،وهااذا مااا نسااتنتجت ماان خااالل عاادم الاانم علااى ساابب مسااتقل يمثاال حالااة إنهاااء خدمااة
الموظف العام في حالة تعينت في المجلس الوطني فاي الماادة ( )010مان قاانون الماوارد البشارية
وهااي المااادة المعنيااة بااذكر حاااالت انتهاااء خدمااة الموظااف الحصارية .بينمااا نجااد ان هناااك بعااض
التش اريعات قااد نصاات ص اراحة علااى هااذا الساابب ،ومنهااا مااا نصااتت الئحااة الخدمااة العامااة لساانة
0775م في السودان ،المادة ( )091في ذكرها ألساباب انتهااء الخدماة :شاغل منصاب دساتوري،
ويقابلت المادة ( )057من التشريع الوظيفي االردني :حااالت التعياين الاوزاري أو عضاوية مجلاس
االعيان .وعليت ارى ان سبب اإلنهاء الناتج عن قبول الموظف العام لعضوية المجلس االتحادي
يمكن ان يتم تكيفت بسب االستقالة ،وذلك لعدم تعارض قاانون دولاة االماارات الاوظيفي لات بصاورة
صريحة.
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ثانياً :التقاعد االختياري
التقاعد االختياري و هاو ماا يسامى باالساتقالة التشاجيعية أو التيسايرية  ،وهاي تتمثال فاي
رببة المشر في اتاحة الفرصة لفئات معينة من الموظفين بترك الخدمة قبل السن المقررة لاذلك،
بقصد اتاحة الفرصة امام فئات اخارى مان الماوظفين االكفااء والشاباب للترقاي فاي مجاال الوظيفاة
العامة 79وقد منحت التشريعات االماراتية لموظفي الو ازرات االتحادية ممان اتماوا مادة اشاتراك فاي
التامين الثالثون سنة فأكثر حق التقاعد االختياري وذلك وفقا ألحكاام القاانون االتحاادي رقام ()9
لسانة  0777بإصادار قاانون التأميناات والمعاشاات االجتماعيااة وتعديالتات ،وقاد صادر باذلك قارار
مجلااس الااوزراء االتحااادي رقاام  61لساانة  ،80 6101وقااد ناام الق ارار سااالف الااذكر فااي المااادة
األول ااى ان اات  :يج ااوز لم ااوظفي الهيئ ااات والمؤسس ااات الحكومي ااة االتحادي ااة مم اان اكملا اوا أو س ااوف
يكملون مدة اشتراك فاي نظاام المعاشاات والتأميناات االجتماعياة قادرها ثالثاون سانة فاأكثر بتااريخ
 6100-06-10ان يتقدموا بطلب التقاعد االختياري .
ويحتسااب المعاااش التقاع اادي لماان تت اوافر في اات الشااروط ويقباال طلب اات علااى اساااس م اادة
االشاتراك الحالياة مضااافا اليهاا خمسااة سانوات كحاد اقصااى تتحملهاا الحكومااة االتحادياة وبسااقف
خمس وثالثون عاما ،ويصدر قرار االحالة الى التقاعد من السلطة المختصة بالتعيين.81
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ول اام يتف اارد المش اار ال ااوظيفي اإلم اااراتي به ااذا االم اار ،ب اال س ااار عل ااى نه ااج الكثي اار م اان
التشريعات المقارنة السابقة ومنها مسلك التشاريع الاوظيفي المصاري إذ أجااز قباول طلاب تقاعاد
الموظااف قباال بلوباات لساان القانونيااة للتقاعااد بشاارط أال تقاال ماادة خدمتاات عن اد تقااديم الطلااب عاان
خمس وخمسين سنة ،وأال تكون المدة المتبقية لبلوع سن اإلحالة الى التقاعد أقل عن سنة.
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وقااد اصاااب المشاار االم اااراتي فااي فااتح المجااال ام ااام الم اوظفين فااي القطااا االتح ااادي
بالتقاعد االختياري ،لماا ينصاب فاي مصالحة العمال وذلاك مان خاالل تجدياد الادماء وفاتح المجاال
أمام العناصر الشابة في إعادة رونق التميز المهني بأساليب حديثة معاصرة في الوظيفة العامة.
وبااالربم ماان اعتبااار ساابب التقاعااد ماان األسااباب التااي تنهااي خدمااة الموظااف العااام بحكاام
القااانون اال ان الحااال يختلااف علياات فااي التقاعااد االختياااري ،وذلااك الشااتراط المشاار فااي األخياار
افصا الموظف عن رببتت في التقاعد المبكر ،وتقديمت لطلب خطي يفصح فيت بصورة واضاحة
عن رببتت في التقاعد االختياري ،بصورة شابيت لطلاب االساتقالة ،وال يكاون جبا ار كماا هاو الوضاع
في التقاعد الذي يكون مضمونت بلوع الموظف العام لسان اإلحالاة ،وهاي واقعاة مادياة تناتج أثرهاا
بقوة القانون بخالف الوضع في التقاعد االختياري ،ولهذا ارتأينا تناول هذا الموضو في المطلب
الخام باالستقالة في فصل االسباب اإلدارية وليست القانونية.
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المادة ( )94مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ( )24لعام .2948
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المطلب الثاني :االستقالة الضمنية (االنقطاع عن العمل)
وهااي مااا تساامى باالسااتقالة الحكميااة أو االسااتقالة االعتباريااة أو االفت ارضااية أو الضاامنية
وهااي االسااتقالة التااي يفترضااها المشاار فااي حالااة اتخاااذ الموظااف موقااف معااين ،كااأن ينقطااع عاان
العمل ،وقد نم التشريع الوظيفي االماراتي القديم في المادة ( )55من قانون الخدمة المدنياة:83
علااى اعتبااار الموظااف الااذي ينقطااع عاان عملاات وال يعااود الياات بعااد انتهاااء اجازتاات بثالثااين يومااا
مستقيال بحكم القانون من تاريخ انقطا أو انتهااء االجاازة .وهاذا مسالك العدياد مان الادول بياد ان
دولة االمارات عدلت عن هذا النهج في قانون الموارد البشرية الجدياد باأن جعلات االنقطاا عان
العماال ساببا مسااتقال ماان أسااباب انهاااء خدمااة الموظااف العااام ،وهااذا مااا سااتناولت فااي هااذا المطلااب
حين نعرج على سبب االنقطا عن العمل كسابب قاائم بذاتات لات ان ينهاي خدماة الموظاف العاام،
االمر الذي يدفعني الى القاول ان التشاريع االتحاادي لام يأخاذ باالساتقالة الضامنية ولام يخلاط باين
االنقطا عن العمل واالساتقالة الضامنية ،بال اعطاى السابب األول االساتقاللية التاماة ،وبموجبهاا
تقوم بإنهاء خدمة الموظف ،ولكن أخذ التشريع االماراتي بالموافقة الضامنية الصاادرة مان الجهاة
اإلدارية.
وكما هو معلوم ان انقطاا الموظاف العاام عان العمال يانم عان اساتهتاره بوظيفتات ،وعادم
اعتداده بمسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتقت ،وهو الفعل الذي يجب أن يعاقاب عليات ،فقاد
نصت المادة ( )010من المرسوم بقانون اتحادي سالف الذكر على :تنتهاي خدماة الموظاف ...
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-7حال ااة انقط ااا الموظ ااف ع اان عمل اات ب اادون مب اارر مقب ااول عشا ارة اي ااام متص االة أو عشا ارين ي ااوم
منفصلة خالل السنة الواحدة .ويتضح لنا من المادة المذكورة ان بياب الموظف العام عن العمل
حسب المدد المذكورة دون عذر تقبلت الجهة االتحادية يعد سببا من أسباب انهاء خدمة الموظاف
العااام .لهااذا يقااع علااى عاااتق الموظااف اثبااات ان بياباات عاان العماال كااان بساابب طااار أو لعااذر
وجيهة.
فإن تغيب الموظف عن العمل دون إخطار جهة العمل يعد بمثابة ان " يضع الموظف
العااام نفساات ضاامنيا موضااع ال اربااب عاان الوظيفااة وبالتااالي ماان حااق الجهااة االداريااة اتخاااذ الااالزم
بإنهاااء خدمتاات ،حتااى تااتمكن ماان تعيااين البااديل الااذي يحاال محلاات حتااى يتحقااق دوام سااير المرفااق
العام".

84

وقااد اكااد القضاااء االماااراتي هااذا الاانهج فااي احااد احكاماات الصااادرة ماان المحكمااة االتحاديااة
العليااا الطعاان  072لساانة  6106إداري إذ ناام علااى  :لمااا كااان الاانم فااي المااادة ( )010ماان
المرسااوم بقااانون اتحااادي رقاام ( )00لساانة  6118بشااأن الم اوارد البش ارية فااي الحكومااة االتحاديااة
المطبااق علااى وقااائع الاادعوى تنهااي خدمااة الموظااف ألي ساابب ماان األسااباب االتيااة -7.......
االنقطا عن العمل بدون مبارر مقباول عشارة اياام متصالة أو عشارين ياوم منفصالة خاالل السانة
الواحاادة ياادل وعلااى مااا جاارى باات عماال المحكمااة ان الموظااف الااذي ينقطااع عاان عملاات دون عااذر
تقبلات االدارة لمادة عشارة اياام يعاد بمثاباة قريناة علاى نيتات فاي هجار وظيفتات ،وهاو ماا يبارر تاادخل
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االدارة إلنهاااء خدمتاات لااديها ،ولمااا كااان ذلااك وكااان الثاباات باااألوراق وممااا ال خااالف علياات بااين
الخصوم ان الطاعنة اصدرت القرار رقام  56لسانة  6100بتااريخ  6100-9-1بنقال المطعاون
ضده من ديوان عام و ازرة الطاعنة بأبوظبي للعمل بفرعها في ام القيوين وكان الثابت ايضا ومما
ال يجااادل فياات ان المطعااون ضااده لاام ينفااذ ق ارار نقلاات الااى عملاات الجديااد واسااتمر فااي امتناعاات عاان
تنفيذ القرار المذكور الى ان قررت الطاعنة إنهاء خدمتت .
وأربب هنا في التأكيد على ما تضمنتت المادة ( )010إذ تطلبت وجود عذر مقبول حتى
ال يعتااد باالنقطااا  ،حيااث ان انقطااا الموظااف عاان العماال حسااب الماادد المنصوصااة عليهااا فااي
القانون يعاد قريناة مقاررة لصاالح االدارة فلهاا ان تعملهاا أو ال تعملهاا .فاإن االنقطاا بحاد ذاتات ال
يحقااق االسااتقالة الضاامنية اال إذا تمسااكت االدارة بهااذا الحااق ".فممااا ال شااك فياات أن هااذه القرينااة
القانونية قررها المشر لصاالح جهاة اإلدارة ،وذلاك ضامانا لحسان ساير العمال فاي الم ارفاق العاماة
التي تتوالها ومن ثم فليس ثمة ما يمنع سواء من حيث االعتبارات العملية أو القانونية أن تتنازل
جهااة اإلدارة عاان التمسااك بقرينااة االنقطااا المقااررة لمصاالحتها" ،85وهااذا مااا ت اواترت علياات احكااام
القض اااء االداري ،اذ ج اااء الطع اان رق اام  404لس اانة  610186عل ااى م ااا يل ااي :ان م اان المق اارر ان
انقطا الموظف خالل المدة الماددة قانوناا عان عملاة بغيار إذن أو بغيار عاذر يعاد قرينات قانونياة
على استقالتت بتركت لوظيفتت وهجره لها  ،وهاي قريناة مقاررة لصاالح االدارة لهاا بسالطتها التقديرياة
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ان تعملهااا أو ال تعملهااا ،واناات متااى انتهاات الااى إعمالهااا وجااب عليهااا اصاادار قارار بإنهاااء خدمااة
الموظف بمجرد تحقق شروط االنقطا

اذ ان االنقطا بذاتت ال يحقق االستقالة الضمنية اال اذا

تمسكت االدارة بهذا الحق.
وبناااء علااى هااذا الحكاام نسااتطيع أن نقاار بااان الساالطة المختصااة بإصاادار قارار التعيااين تتمتااع
بصااالحية تقديريااة واسااعة لتقاادير مشااروعية عااذر بياااب الموظااف ماان عدماات هااو أماار تسااتقل باات
الجهة التي جعل لها القانون حق هذا التقدير
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ويمكاان لنااا ان نسااتنتج ممااا ٌذكاار شااروط يجااب توفرهااا حتااى تتحقااق لاادينا حالااة إنهاااء خدمااة
الموظف العام بناء على سبب االنقطا وهي كالتالي:
 .0ان تكون مدة بياب الموظف وفقا للمدد المحددة في القانون ،وهي عشرة أيام متصلة أو
عشرين يوم منفصلة في السنة الواحدة ،إي " يجب أن يكون انقطا الموظف العام لمدة
عشارة أيااام متصاالة ،أمااا إذا عاااد الموظااف إلااى عملاات قباال تمااام الماادة ،فااال يتحقااق ساابب
انته اااء خدمت اات ،ولك اان ه ااذا ال يمن ااع جه ااة اإلدارة ع اان مسا ااءلتت تأديبي ااا ع اان مث اال ه ااذا
الفعا اال 88،ونجا ااد ان القا ااانون االتحا ااادي رقا اام ( )9لسا اانة 0777م للمعاشا ااات والتأمينا ااات
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نجد أن واقعة االنقطا عن العمل بدون أذن قانوني قد تم الانم عليهاا فاي الماادة ( )005مان الالئحاة التنفيذياة لقاانون

الموارد البشرية لسنة  8008التي أوردت بعض المخالفات المتعلقة بمواعيد العمل المقررة في الدوام الرسامي ،والتاي نصات
على حرمان الموظف العام من الراتب عن أيام االنقطا باإلضافة الى جزاء الخصم من الراتب.
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االجتماعية وتعديالتت قاد نام علاى عادم ادخاال فتارات انقطاا الموظاف عان عملات فاي
حساااب ماادة اشااتراك الموظااف فااي التااأمين ،اذ نصاات المااادة ( )1ماان الباااب الثالااث فااي
فصاال حساااب ماادة االشااتراك فااي التااأمين علااى :ال ياادخل فااي حساااب ماادة االشااتراك فااي
التاأمين الماادد االتيااة -0 :ماادد الوقااف عاان العمال بغياار مرتااب ،أو االنقطااا التااي يتقاارر
حرمان المؤمن عليت من مرتبت عنها.
 .6ان تعتد الجهة الو ازرية باالنقطا  ،فهي قرينة مقررة لصالح االدارة كما أسلفت.
 .1ان ال يكااون بياااب الموظ ااف العااام لعااذر مش اارو أو لساابب مقبااول .ف اااذا قااام الموظ ااف
بتقااديم عااذر مقبااول كااأن " يثباات الموظااف اناات كااان معااتقال علااى ذمااة أحااد القضااايا ولاام
تثبت عليت التهمة ،فقد اثبت القاانون لات الحاق فاي العاودة الاى وظيفتات ،وجعال ذلاك ساببا
خارج اا عاان إرادتاات وال يفقااد بساابت وظيفتاات 89".اي ان وجااود س ابب مشاارو يعتباار قاطع اا
ل نهاء ،و أربب هنا باستدالل بتلك الواقعة التي تدور احداثها حول تغياب موظاف عان
جهااة عملاات لماادة اربعااة ايااام متواصاالة ،وفااي اليااوم ال اربااع قااام الموظااف المتغيااب بإخطااار
الجهااة التااي يعماال بهااا عاان وجااود عااذر طبااي حااال دون حضااوره للعماال ،وقاادم مااا يثباات
تاادهور حالتاات الصااحية  -اجااازة مرضااية  -وهااو مااا رفضااتت االدارة رباام شاارعية العااذر
ومعقوليتاات وذلااك بذريعااة مخالفتاات ل جاراءات الشااكلية والنظاميااة المتبعااة فااي هااذه الجهااة،
وه ااو ما ااا ارى انااات مخاااالف لصا ااميم القواع ااد القانونياااة ،االم اار ال ااذي اس ااتدعى المحكماااة
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االتحادية العليا الى النم في حكمها  452لسنة  6101اداري( :90ان المقرر في الفقت
والقضاء االداري ان مناط اعتبار الموظف منقطعا عان عملات بعاد تجااوز مادة االنقطاا
المقررة قانونا  ،ومن ثم إنهاء خدمتت بحكام القاانون قياام قريناة علاى نياة الموظاف ذهبات
رببتت في هجر وظيفتات واعت ازلات عنهاا بغيار عاذر يبارر ذلاك  ،فااذا ثبات باأي طريقاة ان
هناااك سااببا لالنقطااا تنفااى معاات قرينااة نيااة الموظااف فااي تاارك الوظيفااة وعزوفاات عنهااا،
 .......من ثم فأن ذلك ما يكفي ل فصا عن سبب انقطا المطعون ضاده عان عملات
وهااو الماارض وال يكااون هناااك اي وجاات ال فت ارام ان ارادتاات ذهباات الااى هجاار وظيفتاات
وانقطاعت عنها ،حاال ان انقطاعات عان العمال اقتارن بإبالبات عان مرضات وتقديمات ثاالث
شااهادات طبيااة بتاادهور حالتاات الصااحية علااى النحااو المتقاادم) .وعلياات فقااد اقاارت المحكمااة
المااوقرة ب ارفض الطعاان المقاادم ماان جهااة االدارة وعاادم صااحة ق ارار اإلنهاااء المبنااي علااى
ساابب االنقطااا  .وبااذلك تكااون المحكمااة قااد جااادة الص اواب بااأن قاماات بحمايااة الموظااف
العام امام طغيان وصالحيات االدارة التي قد تسئ أو تتعسف باستخدامها باسم القانون.
فااإذا تحققاات هااذه الش اروط الثالثااة المااذكورة أعاااله ،ماان حيااث انقطااا الموظااف عاان العماال
حسااب الماادد المنصااوم عليهااا مااع عاادم وجااود عااذر شاارعي ومقبااول ،إضااافة الااى تمسااك اإلدارة
بحقهااا فااي إعمااال قرينااة االنقطااا علااى انهااا تاارك للعماال جاااز لهااا انهاااء خدمااة موظفيهااا اعتمااادا
على سبب االنقطا عن العمل المنهي للخدمة.
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وفااي المقاباال نجااد ان مسالك القضاااء قااد أقاار هااذا الساابب فااي العديااد ماان أحكاماات ،و هااذا مااا
سنستدل عليت من خالل حكم المحكمة االتحادية العليا ،اذ نم علاى االتاي( :أن المشار وضاع
حكمااا تنظيميااا عامااا ،النقطااا الموظااف عاان العماال ماادة خمسااة عشاار يومااا ،ويتاارخم الااوزير
المختم بمالت من سلطة تقديرية في تقرير عدم اعتبار الموظف مستقيال إذا أبدى أسبابا مقبولة
تبرر انقطاعت عن العمل ،فالموظف الاذي ينقطاع عان عملات بغيار إذن وال عاذر مقباول تقاوم فاي
شانت قرينة قانونية باعتبااره مساتقيال ،وللجهاة اإلدارياة إعماال حكام هاذه القريناة فاي حقات ،وتعتبار
خدمتاات منتهيااة فااي هااذه الحالااة بقااوة القااانون منااذ تاااريخ انقطاعاات أو انتهاااء االجااازة ،ولمااا كااان
الثاباات ان الحكاام المطعااون فياات أقااام قضاااءه علااى أساااس أن الطاعنااة أبلغاات بفحااوى ق ارار النقاال
خااالل عاارض إخااالء الطاارف عليهااا الص اادر ماان مدرسااة النااوف الثانويااة  ......إال أنهااا رفضاات
التوقيااع علياات ،ولاام تباشاار عملهااا فااي المدرسااة التااي انتقلاات إليهااا ،وهااذا مااا ثباات ماان خااالل كتاااب
م ااديرة روض ااة االم اال الم ااؤر  .....الموج اات لم اادير المنطق ااة التعليمي ااة ،إلخط اااره بع اادم مباشا ارتها
لعملهااا المنقولااة إلياات حتااى تاااريخ هااذا الكتاااب ،واسااتمرت فااي انقطاعهااا عاان عملهااا ...ممااا حاادا
بالجهة اإلدارية المطعون ضدها الى إصدار القرار الوزاري رقم  82لسانة  6112بإنهااء خادمتها
لالنقطا عن عملها تطبيقا لنم القانون  ....وبالتالي يكون هذا القرار قائما على ساببت المبارر
لا اات ،ومتفقا ااا والوجا اات الصا ااحيح ألحكا ااام القا ااانون) 91.أي ان الحكا اام القضا ااائي جا اااء بتأكيا ااد سا اابب
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حكم المحكمة االتحادية العليا ،في الطعن رقم  ،570جلسة 8001/08/50ما .لالطال على الحكم انظر موقاع منتادى
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االنقطا عن العمل كسابب منهاي لخدماة الماوظفين ،باإلضاافة الاى وجاود واحاد وأربعاين 92حالاة
انهاء خدمة بناءا على سبب االنقطا عن العمل.
ولعلنا هنا ان نتساءل ما إذا كان المشر الوظيفي االتحادي قد اشاترط اساتنفاذ الموظاف
العام إلجازاتت لتحقق حالة االنقطا و وهل يحاق لا دارة ان تخصام مادة انقطاا الموظاف وبيابات
عن العمل من أيام اجازتات السانوية إذا تباين لهاا وجاود رصايد كاافي مان االجاازات لادى الموظاف
العامو
أرى انت في ظل عدم وجود نام صاريح فاي قاانون الماوارد البشارية وتعديالتات يبايح هاذه
الفرضية فأنت يمكن لنا أن نستنج مما تم استع ارضات مان نصاوم قانونياة وأحكاام قضاائية تتعلاق
بسبب االنقطا عن العمل ،أنت بموجاب الصاالحية التقديرياة لا دارة التاي منحتهاا لهاا النصاوم
القانونياة واالحكااام القضااائية فااي تقرياار حاااالت االنقطااا فااان اإلدارة تمتلااك ثالثااة حلااول لمعالجااة
هااذا الساابب أولهااا ان تقياايم قرينااة االنقطااا عاان العماال وتعملهااا ،ولهااا فااي هااذا أن تنهااي خدم اة
الموظاف العاام حساب االشاتراطات التاي بينهاا مسابقا .او ان تحيال الموظاف المنقطاع عان العماال
للجزاءات التأديبية فيحرم من اجرة أيام التي انقطع بها عن العمال إضاافة الاى العقوباات المقاررة.
وأخيا ار يحااق لا دارة ان اقتنعاات باألسااباب وبوجاهااة العلاال واالعااذار التااي قاادمها الموظااف وحالاات

 92بناءا على المعلومات واالحصائيات والدراسات الصادرة من الهيئة االتحادية للموارد البشرية قمنا بعمل إحصائية سنوية
لحاالت انهاء خدمة الموظف العام في الحكومة االتحادية بحيث تشمل اإلحصائية اعداد الموظفين المنهية خدماتهم من

الربع األخير من سنة  8001والربع األول والثاني والرابع من سنة  .8003كما تم ارفاق اإلحصائية في المرفقات.
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دون التزامت بالعمل ان تقرر عدم حرمان الموظف من أجره عان فتارة االنقطاا شاريطة ان يكاون
لت رصيد كافي من االجازات يسمح لت بذلك.

93

وقد يثور هنا تساءل آخر حول الفرق بين االنقطا عان العمال واضاراب الموظاف العاام
عن العملو وما هو الفارق بينهماو ففاي كلتاا الحاالتين يتغياب الموظاف عان العمال ،وينقطاع عان
أداء عملت الذي يخدم بت المرفق العام .ل جابة على هذا التسااؤل يجاب عليناا أوال أن نوضاح ماا
المقصود باألضراب عن العمل ،وما هي شروط تحققتو
يمكن لنا ان نعرف االضراب بأنت توقف مجموعة من الماوظفين او امتنااعهم عان القياام
باألعم ااال الموكل ااة إل اايهم بمقتض ااى التشا اريعات الناف ااذة ،دون ربب ااة م اانهم بإنه اااء خ اادماتهم ،بغي ااة
الضااغط علااى اإلدارة لالسااتجابة الااى مطااالبهم وتحقيااق مصااالحهم الخاصااة او رفااع ضاارر يروناات
واقع عليهم او لالجتيا على ام ار من األمور وتعبي ار عن عدم الرضى عليت

94

ويعد الفارق بين االنقطا واالضاراب كبيار ،فاالنقطاا عان العمال ال يتعادى علاى كونات
ساالوك معااين يتمثاال فااي بياااب الموظااف عاان العماال حسااب الماادد المنصااوم عليهااا ،بينمااا يعااد
االضراب عان العمال جريماة يعاقاب عليهاا القاانون فاي دولاة االماارات العربياة المتحادة ،فقاد نام

 93وذلك بناء على الممارسات الحالية في الدوائر الحكومية ،كما يمكن لالطال يرجى النظر في رأي د .زكي محمد
النجار ،مرجع سابق ،م.065
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قااانون العقوبااات االتحااادي فااي المااادة ( )610علااى ( :إذا تاارك ثالثااة علااى األقاال ماان المااوظفين
العااامين عملهاام أو امتنع اوا عماادا عاان تأديااة واجااب ماان واجبااات وظيفااتهم متفقااين علااى ذلااك أو
مبتغاين مناات تحقيااق باارض بياار مشاارو عوقااب كاال ماانهم بااالحبس ماادة ال تجاااوز ساانة .وتكااون
العقوبة الحبس إذا كان التارك أو االمتناا مان شاأنت أن يجعال حيااة النااس أو صاحتهم أو أمانهم
في خطار أو كاان مان شاأنت أن يحادث اضاطرابا أو فتناة باين النااس أو إذا عطال مصالحة عاماة
أخرى أو كان الجاني محرضا).
وعند تفحم قانون الموارد البشرية وتعديالتت لن نجد ما يجرم هذا الفعال او يحظاره ،اال
انت " يستفاد من مجماو النصاوم التاي تحادد واجباات الماوظفين واالعماال المحظاورة علايهم ان
االض اراب يعااد مخالفااة مساالكية ،ألناات يمتنااع علااى الموظااف ان يقااوم بأيااة اعمااال تجااافي واجبااات
وظيفتت".

95

وصفوة القول إنت وان كان هناك تشابت بين االضراب واالنقطا عان العمال فإنناا يمكان ان نفارق
بينهما من خالل أمرين نصات عليهماا الماادة الماذكورة أعااله ،وهاي ان االضاراب يتطلاب لتحققات
تعدد الموظفين بان يكونوا أكثر من اثنين على األقل ،مع اتفاقهم على االمتنا عمادا عان القياام
بالمهام الوظيفية والتخلف عن العمل .بينما يكون االنقطا عن العمل رببة صادره من الموظف
ألسااباب شخصااية أو مهنيااة تعااود إلياات فقااط ،دون أن يشااحذ رببااات المااوظفين اآلخ ارين فااي ان
يخطو خطاه.
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واالم اار االخ اار يع ااود ال ااى ربب ااة المضا اربين ع اان العم اال ف ااي تحقي ااق باي ااة معين ااة بي اار
مشااروعة او التساابب فااي عطاال المرفااق العااام بغيااة االسااتجابة الااى مطااالبهم ،بخااالف الحااال فااي
االنقطااا عاان العماال الااذي ال يقتاارن بشااروط او مطالااب ،انمااا يربااب الموظااف العااام فياات بتاارك
الوظيفة العامة فقط.
ونعتقااد ان االض اراب عاان العماال ساابب بياار مباشاار إلنهاااء خدمااة الموظااف العااام فااي
الوظيفااة العامااة ،فهااو ساالوك يتنااافى مااع واجبااات الموظااف ويخاارج عاان إطااار أخالقيااات العماال
المعمول بها في الدولة ،فإن إتيان الموظاف بهاذا االضاراب هاو فعال يساتحق عليات إنازال العقوباة
التأديبياة والتااي قااد تصاال الااى حاد اإلنهاااء ماان العماال والفصاال مان الخدمااة ،لمااا يسااببت ماان ضاارر
على الموظفين وما يجلبت من سمعة قد تضر بالمرفق العام ،خاصاة إذا كاان الموظاف المضارب
هو من قام بتحريض الموظفين على االضراب.
إضافة الى ذلك نجد ان العقوبة التي اقرتها المادة ( )610هي الحبس لمدة ال تقل عن
سانة وتزياد عان ذلاك فااي حااالت أخارى ،باالرجو الاى المااادة ( )88مان الماوارد البشارية نجاد انهااا
تباايح للااوزير إنهاااء خدمااة الموظااف إذا تعاادت فت ارة حبس ات عاان ثالثااة أشااهر .حيااث نصاات علااى:
يجوز للوزير إنهاء خدماتت إذا زادت مدة الحبس المحكوم بها على ثالثة أشهر.

وفااي ظاال مااا ذكاار ال يمكاان أن نشااكك فااي رببااة أي مسااؤول اداري أو وزياار فااي جهااة
اتحادي ااة ف ااي إرج ااا موظ ااف ق ااد يس اامم األجا اواء الوظيفي ااة ويس اابب بتعطي اال تق ااديم المرف ااق الع ااام
لخدماتاات ،االماار الااذي ياادفعني ان أرى ان ساابب االض اراب عاان العماال هااو ساابب منهااي لخدمااة
الموظااف العااام بصااورة بياار مباشارة .فعااادة مااا يتخفااى خلااف واقعااة االضاراب نيااة ساايئة للموظااف

14

تظهاار فااي عاادم اكت ارثاات واسااتهتاره فااي واجبااات عملاات وضااعف والئاات الااوظيفي ،وتغليااب مصاالحتت
الشخصية الغير مشروعت على المصلحة العامة.
اب تحققهااا
وهكااذا نكااون قااد بينااا ماهيااة االنقطااا عاان العماال ،ومااا هااي الشااروط التااي او ّجا ا
لتحقااق هااذا الساابب المنهااي لخدمااة الموظااف العااام ،وأن المشاار قااد جعاال االنقطااا عاان العماال
حسب المماد المنصاوم عليهاا ساببا مساتقال ،بكونات ذنباا إدارياا شاديد الجساامة فاي حاق الوظيفاة
والمرفق العام حسب المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )00لسنة  6118وتعديالتت.

المبحث الثاني :الفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية
تقع على الموظف العام مسؤولية االلتزام بقواعاد الوظيفياة وواجباتهاا وهاي أماور فرضاتها
علي اات ال اانظم واقتض ااتها طبيع ااة الوظيف ااة العام ااة ،ويترت ااب عل ااى االخ ااالل به ااا جاازاءات تق ااع عل ااى
الموظف المخالف ،96وقد أقر المشر الوظيفي بحق الجهة اإلدارية في إنهاء خدمة موظفيهاا إذا
ما حادت سلوكياتهم عن األطار المرساومة والقواعاد المهنياة المنظماة ألخالقياات الوظيفاة ،وعليات
نرى ان نبدأ في بيان مفهاوم المخالفاة التأديبياة المؤدياة الاى الفصال مان الخدماة (المطلاب األول)
ومن ثم تحديد ضمانات الموظف عناد إصادار قارار الفصال مان الخدماة (المطلاب الثااني) وأخيا ار

96

ابراهيم بن محمد المفيز ،رسالة ماجساتير بعناوان االعتاداء علاى الموظاف العاام د ارساة تأصايلية تطبيقياة مقارناة ،جامعاة

نايف العربية للعلوم االمنية ،8006،م  .86يمكان االطاال عبار الارابط http://repository.nauss.edu.sa:تااريخ
المشاهدة .8006/0/88

81

إمكانياة عااودة الموظااف المنتهيااة خدمتات بناااءا علااى المخالفااة الوظيفياة للوظيفااة العامااة ( المطلااب
الثالث).

المطلب األول :مفهوم المخالفة التأديبية المؤدية الى الفصل من الخدمة
" تحماال اإلدارة علااى عاتقهااا مسااؤولية تحقيااق هاادف ضاامان سااير الم ارفااق العامااة ،فماان
حقهااا االضااطال بساالطة التأديبيااة تمكنهااا ماان ضاابط ومراقبااة المااوظفين العاااملين فيهااا لتحقيااق
األهااداف المرسااومة لهااا قانونااا"

97

وهااو مااا يفساار ماانح المشاار الااوظيفي االتحااادي الجهااة اإلداريااة

صالحية فصل الموظف العام تأديبيا ،فمما ال شك فيت " إن مبدأ الثواب والعقاب يجب ان يكاون
حاض ا ار فااي نطاااق الوظيفااة العامااة ،فااالموظف المحساان يجااب ان يكافااأ علااى عملاات عاان طريااق
الع ااالوات والترقي ااات ومنح اات الميا ازات المادي ااة والمعنوي ااة المختلف ااة .والموظ ااف المس اايء يج ااب ان
يعاقااب .واذا كاناات الضاامانة الزمااة فااي الحااالتين ،فأنهااا فااي الحالااة الثانيااة الاازم منهااا فااي الحالااة
األولى .الن دفع االذى – كما يقول علماء االصول – مقدم على جلب المنافع "(.)98
ولم يعرف المشر الوظيفي االتحادي كغياره مان التشاريعات الوظيفياة المخالفاة التأديبياة،
وانمااا اكتفااى بوضااع قاعاادة عامااة تعطااي ل ا دارة الحااق فااي معاقبااة الموظااف اذا خااالف واجبااات

97

مخلوفي مليكة ،رسالة ماجستير بعنوان رقابة القاضي اإلداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي ،جامعاة

مولود معمري ،تيري وزو ،1021 ،م .28
 98د .سااليمان الطم ااوي :ضاامانات المااوظفين بااين النظريااة والتطبيااق ،مجلااة العلااوم االداريااة ،العاادد االول ،2969 ،م
 .384مشااار إلياات فااي :ضاامانات الموظااف ،فصاال ضاامانات ممارسااة حريااة الارأي العااام ،بحااث مرفااق فااي الموقااع الرساامي
لجامعة الكوفة ،لالطال على موقع الجامعة /http://edu.uokufa.edu.iq :تاريخ المشاهدة .1024/2/18
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الوظيفااة العامااة وفقااا لمااا جاااء بالمااادة ( )80ماان قااانون الماوارد البشارية والااذي ياانم علااي (:كاال
موظااف يخالااف الواجبااات المنصااوم عليهااا فااي هااذا المرسااوم بقانااون أو يخاارج عل ااى مقتض ااى
الواجا ااب فا ااي أعما ااال وظيفتا اات يجا ااازى إداريا ااا وذلااك ما ااع عا اادم اإلخا ااالل بالمسا ااؤولية المدنيا ااة أو
الج ازئيا ااة عنا ااد االقتضا اااء ،وال يعفا ااى الموظااف ما اان الج ا ازاءات اإلداريا ااة إال إذا أثبا اات أن ارتكابا اات
للمخالفااات المتصلااة بالوظيفااة كان تنفيااذا ألم اار كتاب ااي ص اادر إلي اات م اان رئيس اات المباش اار بالرب اام
م اان تنبيه اات خطي ااا إل ااى المخالف ااة وف ااي ه ااذه الحال ااة تك ااون المس ااؤولية عل ااى مص اادر االمار) .أي
ان ارتك اااب الموظ ااف الع ااام للمخالف ااة اإلداري ااة م اان ش ااأنها ان تعرض اات لمس اااءلة أو الفص اال م اان
الخدمة ،ولقد خول المشر االماراتي اإلدارة سالطة محاسابة ومعاقباة الموظاف إدارياا إذا بادر منات
تصرفا يسئ لوظيفيتت ما لم يبرر قيامت بهذا الفعل.
ويساتعمل القضاااء مصاطلحات متعااددة لتساامية الخطاأ الااذي يرتكباات الموظاف وماان أشااهر
تل ااك المص ااطلحات الجريم ااة التأديبي ااة ،أو ال ااذنب االداري ،أو المخالف ااة االداري ااة 99.ولق ااد ج اااءت
بعاض االحكاام القضاائية بتعرياف المخالفااة اإلدارياة ،ومنهاا ماا جاااء فاي حكام المحكماة االتحاديااة
العليا اذ عرفت المخالفة التأديبية بانها :إخاالل الموظاف بالواجباات الوظيفياة أو اتيانات عماال مان
االعمال المحرمة عليت ،فتتجت إرادة اإلدارة لتوقيع جزاء عليت بحسب االشاكال واألوضاا المقاررة
قانونا ،وفي حدود النصاب المقرر ،ولها فاي هاذا الشاأن سالطة تقادير خطاورة الاذنب اإلداري وماا

99

د .سليمان الطمأوي ،القضاء االداري دراسة مقارنة ،القاهرة ،دار الفكر العربي  ،0773،م .10-57

82

يناساابت ماان جازاء بغياار معقااب عليهااا فااي ذلااك متااى كااان تقااديرها هااذا سااائغا ال يشااوبت بلااو بعاادم
المالئمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب اإلداري وبين نو الجزاء "

100

نضاايف الااى ذلااك حكاام اخاار لااذات المحكمااة المااوقرة ( :وحيااث إن المجلااس يشااير ابتااداء
إلااى أن الجريمااة التأديبيااة قوامهااا مخالفااة الموظااف أيااا كاناات صاافتت لواجبااات الوظيفااة إيجابااا أو
ساالبا ،وال يقصااد بواجبااات الوظيفااة تلااك المنصااوم عليهااا فااي الق اوانين والل اوائح المختلفااة إداريااة
كانت أو بير إدارية فقط ،بل يقصد بها ايضا الواجبات التي يقتضيها حسان انتظاام ساير العمال
فااي المرفااق العااام ولااو لاام ياانم عليهااا ،فااإن طبيعااة الجريمااة التأديبيااة تستعصااي علااى التحديااد
الجااامع المااانع علااى خااالف مااا يجااري فااي مجااال الج ارائم الجنائيااة التااي يحاادد القااانون الجنااائي
أفعالها وأوصافها التزاما بمبدأ ((ال جريمة وال عقوبة بغير نم)) ،وأنت بالنسبة لفئاات معيناة مان
المااوظفين كرجااال القضاااء ،ولاائن كااان معيااار محاساابتهم يقااوم علااى أساااس أرقااى قواعااد الساالوك
والفضائل)

101

وأضافت المحكمة اإلدارية العليا المصرية الى ذلك بانت " يجوز لمان يملاك قانوناا سالطة
التأديااب أن ياارى فااي أي عماال إيجااابي أو ساالبي يقااع ماان الموظااف عنااد ممارسااتت أعمااال وظيفتاات

100

حكم المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم  80القضائية 01 ،يونية سنة 8000ما.مدني.

 101حكم المحكمة االتحادية العليا في الدعوى رقم  0لسنة  8001تأديب رجال القضاء.

82

ذنبا تأديبيا إذا كان ذلك ال يتفق مع واجبات الوظيفة ،ومن ثم فال يمكن حصار الاذنوب التأديبياة
مقدما "

102

وعلياات ،يمكاان ان نقاار ب اأن األخطاااء التأديبيااة ليساات محااددة علااى ساابيل الحصاار ،لااذلك
فهي ال تخضاع لمبادأ ال جريماة وال عقوباة إال بانم أو ماا يسامى بمبادأ الشارعية المتعاارف عليات
فااي ق ااانون العقوب ااات ،الن الق ااانون التااأديبي ل اام ينس ااج عل ااى من اوال الق ااانون الجن ااائي ف ااي حص اار
األفعااال المؤثمااة وتحديااد عناصاارها ،ونااو العقوبااة المقااررة لكاال منهااا ومقاادارها ،وانمااا ردهااا بوجاات
عام الاى االخاالل بواجباات الوظيفياة أو الخاروج علاى مقتضاياتها.

103

ويمكان ان نعارف المخالفاة

التأديبية أو الوظيفية بأنها ":االعمال المخلة بواجب من واجبات الوظيفية مما يتعلق بتأديتها ،أو
االعم ااال المخل ااة بمقتض ااى الس االوك الشخص ااي ال ااالزم له ااا ،تس ااتوي ف ااي ذل ااك ب ااالطبع األعم ااال
اإليجابية واألعمال السلبية التي تصدر من شابلي الوظائف العامة "

104

فاإذا تاوافر لاادى جهااة اإلدارة المختصااة االقتنااا باأن الموظااف ساالك ساالوكا معيباا ينطااوي
علاى تقصااير أو إهمااال فاي القيااام بعملاات ،أو أداء واجباتاات أو خاروج علااى مقتضاايات وظيفتاات ،أو

102

حكا اام المحكما ااة اإلداريا ااة العليا ااا المص ا ارية ،الصا ااادر فا ااي تا اااريخ  ،0071/0/1س  ،7م .568مشا ااار إليا اات لا اادى:

المستشار .أحمد عبد الاله محمد ،مرجع سابق ،م .081
 103محجوب أيوب السباعي ،الوجيز في منازعاات القضااء التاأديبي والجناائي ،دار الجامعاة الجديادة للنشار ،اإلساكندرية،
م  .080مشااار إلياات لاادى د .قاساام حاااج بااوثي ،رسااالة دكتااوراه بعن اوان مباادأ التناسااب فااي الج ازاءات التأديبيااة والرقابااة
القضائية عليت –دراسة مقارنة ،جامعة تلمسان ،8008 ،م.83
 104د .نواف كنعان :الخدمة المدنية في دولة االمارات العربية المتحدة ،مرجع سابق ،م .061

81

إخااالل بكرامت اات أو بالثق ااة الواجااب توافره ااا ف اايمن يقااوم بأعبائه ااا.

105

ك ااان لهااا ص ااالحية محاس اابة

الموظف ومسائلتت.
ولتذليل صعوبة تحديد اناوا المخالفاات التأديبياة لجاأ المشار فاي بعاض التشاريعات الاى
وضع لوائح تتضمن تصنيفا أنوا المخالفات التأديبية ،وتحديد الجازاءات التأديبياة لكال ناو منهاا
كمااا هااو مااذكور فااي الالئحااة التنفيذيااة لمرسااوم بقااانون اتحااادي رقاام ( )00لساانة  ،6118حيااث
وردت عدة مخالفات متعلقة بالدوام الرسمي على سبيل المثال ال الحصر.
ويكون الفصل من الخدمة في هذا البناد بنااء علاى قارار اداري يصادر عناد ارتكااب الموظاف
مخالفة جسمية في عملت ويحال على أثرها الى لجنة المخالفات التي تقوم بالتحقيق مع الموظاف
والتأكد من المخالفات التاي ارتكابهاا والتوصاية بإنهااء خدمتات .وعندئاذ يكاون للاوزير أو مان يمثلات
سلطة إنهاء خدماة الموظاف العاام ،وقاد جااءت الماادة ( )017مان المرساوم ساالف الاذكر بابعض
التفاصيل ،على النحو التالي:
 يجوز بقرار من الوزير أو رئايس الجهاة االتحادياة إنهااء خدماة الموظاف العاام بنااء علاى
توصية من لجنة المخالفات المشكلة في كل و ازرة وجهة اتحادية بفصلت من الخدمة.
 تحدد لجنة المخالفات في توصيتها وفقا لكل حالة ،فترة االناذار والمساتحقات التاي يجاوز
صا ارفها للموظ ااف ،أو خص اامها م اان الموظ ااف ،وفق ااا ألحك ااام المرس ااوم بق ااانون والئحت اات
التنفيذية.

 105حكم المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم  060 ،011لسنة  8008إداري ،جلسة في تاريخ 8008/6/03ما.

81

يتبين لنا بعد االطال على المواد الماذكورة أن لجناة المخالفاات تلعاب دو ار أساسايا فاي إنهااء
خدمااة الموظااف العااام تأديبيااا ،وأن قارار الفصاال ماان الخدمااة الصااادر ماان الااوزير يجااب أن يااركن
الااى توصااية صااادرة ماان اللجنااة المااذكورة ،االماار الااذي ياادفعنا لتعمااق فااي ماهيااة اللجااان اإلداريااة
التي أقرها المشر والضمانات الممنوحة للموظف أمامها.

المطلب الثاني :ضمانات الموظف عند الفصل من الخدمة
إذا كانت سلطة التأديب قد أعطيت الوسائل القانونية الكافية إليقا الجزاء التأديبي على
الموظ ااف الع ااام به اادف إدام ااة س ااير الم ارف ااق العام ااة ف ااإن للموظ ااف الع ااام ف ااي المقاب اال الح ااق ف ااي
الحصااول علااى ضاامانات تكفاال لاات عدالااة الجازاء.

106

وكمااا هااو معلااوم أن " العقوبااة التأديبيااة تعااد

سااالحا فعاااال بيااد االدارة تسااتطيع اسااتخدامت فااي مواجهااة الموظااف المخااالف لحملاات علااى االلت ازام
ايء اسااتخدامت م اان قباال االدارة فق ااد أح اااط
بواجباات ال ااوظيفي وبااالنظر لخط ااورة هااذا الجا ازاء إذا اس ا ا
القانون الموظف بضمانات متعددة فاي مواجهاة اإلدارة"( ،)107وهاذا ماا سنساعى فاي بيانات فاي هاذا
المطلااب العتماااد بحثنااا فااي هااذه الد ارسااة عاان الضاامانات التااي اقرهااا المش ار الااوظيفي االتحااادي
للموظااف العااام .ولقااد حظااي موضااو انهاااء خدمااة الموظااف عاان طريااق إجاراءات التأديااب الكثياار
ماان االهتمااام ماان الباااحثين والفقهاااء ،االماار الااذي يجعلنااا نبحااث حااول الضاامانات التااي منحاات
للموظف العام أمام اللجاان اإلدارياة فقاط .فكماا أن المشار مانح لا دارة السالطة فاي إيقاا الجازاء
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المناس ااب للموظ ااف ف ااي ح ااال ارتكاب اات ألي ذن ااب اداري ،فإن اات ف ااي المقاب اال م اانح الموظ ااف ع اادة
ضاامانات وهااي مااا يطلااق عليهااا الضاامانات التأديبيااة ،التااي تعاارف بأنهااا :مجموعااة ماان القواعااد
والمباااد ناام عليهااا المشاار وأقرهااا القضاااء لمصاالحة الموظااف المحااال الااى التحقيااق التااأديبي،
وحمايتت مان القا اررات التعسافية ،ولضامان عدالاة الجازاء التاأديبي .108فاإذا كانات السالطة التأديبياة
متمثلة باإلدارة  ...تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تكييف الجرائم التأديبياة واختيارهاا ماا يتناساب
ماان جازاء  ...فااان هااذه الساالطة ليساات امتيااا از تحكيمااا باال تخضااع الااى العديااد ماان المباااد ياانظم
القااانون احكامهااا ،وعلااى الساالطة التأديبيااة مراعاتهااا وعاادم إساااءة اسااتخدامها

109

والتااي ساانتناول

البعض منها بصورة مختصرة.
وض ااحنا س ااابقا ان النظ ااام الت ااأديبي يه اادف ال ااى المحافظ ااة عل ااى حس اان س ااير المؤسس ااة
وانتظام العمل واستق ارره فيها ،حيث ان الموظف إذا ما ترسخت لديت عقيدة قوياة بأنات متاى أخطاأ
تعاارض للج ازاء المناسااب لخطئاات ،جعلاات ذلااك االعتقاااد محافظااا قاادر اإلمكااان علااى حساان س اير
المرفااق العااام ،خوفااا ماان توقيااع الجازاء التااأديبي علياات.

110

وعلياات فاإن التشاريع الااوظيفي االتحااادي

اوجااد بعااض اللجااان اإلداريااة للوقااوف علااى المخالفااات التااي قااد تصاادر ماان الموظااف ماان جهااة،
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وكااذلك للتأكااد ماان ان تص ارفات وأعمااال اإلدارة قااد سااارت علااى المساالك القااويم الااذي رساامت لهااا
الشااار ماان جهااة أخاارى عاان طريااق فااتح باااب الااتظلم االداري .ويعتباار الااتظلم اإلداري ماان اهاام
وس ااائل تحري ااك الرقاب ااة اإلداري ااة الت ااي تمارس ااها اإلدارة عل ااى نفس ااها ال س اايما بالنس اابة للجا ازاءات
التأديبي ااة ،فأهمي ااة وخط ااورة الجا ازاء ،وجس ااامة االث ااار الت ااي تترت ااب علي اات ،تس ااتوجب ف ااتح المج ااال
للموظف لطرق باب االدارة ،علها أن تعيد النظر في قرارها.

111

وأول لجنااة ماان اللجااان اإلداريااة التااي قااد يتعاارض لهااا الموظااف خااالل عملاات فااي القطااا
االتحادي هي لجنة المخالفات ،وتمثل السلطة التأديبية اإلدارية " :وهي تلك الجهة التي اناط لها
القااانون تلااك الصااالحية التااي بموجبهااا تملااك هااذه الساالطة صااالحية توقيااع العقوبااة التأديبيااة علااى
الموظف العام مرتكب المخالفة المهنية ،وذلك بهدف تحقيق النظام داخل المرافق العامة ،وكفالاة
حسن سيرها بانتظام واطراد"112حياث أقار قاانون الماوارد البشارية وتعديالتات باأن تقاوم لجناة معيناة
بتحديد تلك االعمال المخلة بالوظيفة العامة والتي قد تصدر من موظفي الجهات االتحادياة ،فقاد
نصاات المااادة ( )86علااى ضاارورة تشااكيل لجنااة تساامى لجنااة المخالفااات فااي كاال و ازرة حكوميااة،
وذلك بناء على قرار يصدر من الوزير ،يناط بها النظار فاي المخالفاات التاي يرتكبهاا الموظفاون،
وتوقيع الجزاءات اإلدارية.
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كم ااا نص اات الالئح ااة التنفيذي ااة عل ااى تفاص اايل لجن ااة المخالف ااات وذل ااك م اان خ ااالل الم ااادة
(( :)74تش ااكل لجن ااة المخالف ااات برئاس ااة وكي اال الا اااو ازرة المس اااعد للخ اادمات المس اااندة أو م اان ف ااي
حكمت بالو ازرة أو الجهة االتحادية وعادد مان األعضااء يحاددهم قارار التشاكيل علاى أن يكاون مان
ضمنهم ممثال عن كل من إدارة الموارد البشرية وادارة الشؤون القانونية ويكون للجنة مقرر يتولى
إعااداد الترتيبااات الالزمااة النعقاااد اجتماعاتهااا وتاادوين محاضاارها وق ارراتهااا أو توصااياتها والتبليااغ
عنها) .ونتحفظ هنا على تشكيلة هذه اللجنة  -ولجنة االعتراضات كذلك ،-فلم يحدد المشر لنا
عددها وال قواعد انعقادها وضمانات الحيادية فيها ،فهل من المعقول ان يحقاق ماع الموظاف مان
الدرجااة الخاصااة موظااف ماان الدرجااة الخامسااة وفااي المقاباال نجااد ان المااادة ( )062ماان الئحااة
الما اوارد البشا ارية ف ااي الجه ااات االتحاديا اة المس ااتقلة تش ااترط ب ااأن ال يك ااون م اان ب ااين أعض اااء لجن ااة
التظلمات عضوا فاي لجناة المخالفاات الماتظلم مان قرارهاا واال تقال درجاة العضاو فيهاا عان درجاة
الموظف المتظلم.
أضف الى ذلك ما نصت عليت المادة ( )29من قانون الخدمة المدنية -رقم ( )0لسنة
2006المعدل بالقانون رقم ( )0لسنة 2008في شأن الخدمة المدنية فاي إماارة أباوظبي قاد عاالج
هااذا الموضااو بصااورة أدق اذا حاادد العاادد األدنااى ألعضاااء هااذه اللجنااة مااع اشااتراطت أن تكااون
درجاااتهم الوظيفااة ماان االولااى ومااا فااوق ،باإلضااافة أال تقاال درجااة أي ماان أعضاااء اللجنااة عاان
درجااة الموظااف المحااال للمحاكمااة التأديبيااة .وهااو االماار الااذي يتوافااق مااع االعاراف االداريااة ،فااي
تقااديرها للاادرجات الوظيفي اة والخب ارات المهنيااة ،ممااا يعيااين الموظااف المحااال للتأديااب علااى قبااول
للجزاءات االدارية الموقعة عليت.

84

وقد نم قاانون الماوارد البشارية علاى عادة مقوماات أساساية يجاب علاى لجناة المخالفاات
اتباعهااا فااي مسااارها التااأديبي مااع الموظااف العااام والااذي قااد يترتااب علااى انعاادامها بطااالن العماال
التحقيقااي ،ومنهااا ضاامانة االسااتدعاء والتحقيااق ،وضاامانة الاادفا  ،وضاامانة الااتظلم ماان الق ا اررات
اإلداريااة ،وضاامانة اللجااوء الااى القضاااء وبيرهااا الكثياار ولكاان هااذا مااا سنسااعى فااي بياناات التصااال
الضمانات المذكورة باللجان اإلدارية التي يؤكل إليها التوصية بإنهاء خدمة الموظف العام.
أوال :ضمانة االستدعاء والتحقيق:
لمااا كااان خطااأ الموظااف يعطااي جهااة اإلدارة الحااق فااي اتخاااذ اإلجاراءات الالزمااة للكشااف
عن الجارائم التأديبياة والحصاول علاى أدلاة اإلداناة فاان اول هاذه اإلجاراءات يبادأ بإحالاة الموظاف
واسااتدعائت للتحقيااق معاات فااي شااأن الوقااائع المنسااوبة إلياات ،ولهااذه التحقيقااات أهميااة أساسااية فااي
الحاااالت التااي ال تكااون الوقااائع ثابتااة بوضااو كمااا انهااا مهمااة فااي جميااع األح اوال لتقاادير ساالوك
الموظ ااف بص اافة عام ااة لتحدي ااد الجا ازاء ال ااذي يق ااع علي اات
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ونعن ااي باس ااتدعاء الموظ ااف للتحقي ااق

اإلداري هو" إجراء يكلف بت المحقق الستدعاء الموظف بالحضور في المكان والزمان المحاددين
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باالس ااتدعاء لسا اؤالت عم ااا ه ااو منس ااوب إلي اات ،أو الس ااتجوابت أو مواجهت اات بغيا اره م اان المتهم ااين أو
الشهود".114
ويعتبر االساتدعاء للتحقياق مان الضامانات المهماة التاي منحات للموظاف ،اذ انهاا تمكنات
من االطال جميع المخالفات المنسوبة إليت ،مماا يمانح لات القادرة الكافياة علاى االساتعداد والادفا
عاان نفساات أمااام المخالفااات المنسااوبة الياات .إضااافة الااى ذلااك فاإن االسااتدعاء للتحقيااق يشاامل علااى
موعد الجلساة التحقيقياة ومكاان إقامتهاا ،كماا وضاحت الماادة ( )75مان الالئحاة التنفيذياة 6106
البند الثاني منها حيث نصت بالتالي :يتم استدعاء الموظف المحال الى التحقيق بموجب إخطار
خطي يوقاع مان رئايس لجناة المخالفاات ،يوجات الاى الموظاف والاى الوحادة التنظيمياة الاي يتبعهاا،
على أن يتضمن االخطار ما هو منسوب إليت وتاريخ الجلسة ومكانها ،وذلك قبل الموعد المحادد
لها بخمسة أيام على األقل.
فاااذا لاام يااتمكن الموظااف ماان المثااول أمااام لجنااة المخالفااات حسااب الموعااد المحاادد حسااب
األخطار ،فيحق لت ان يتم إخطاره مرة أخارى للمثاول أماام اللجناة باذات االجاراء المتباع ساابقا ماع
تقليل فترة االخطار من خمسة أيام الى ثالثة أيام على األقل قبل موعد الجلسة.
ولقااد تاواترت االحكااام القضااائية علااى أهميااة هااذا االجاراء ،ولنااا أن نسااتدل بمااا قضاات باات
المحكمة اإلدارية العليا في مصر ":أنت من األصاول العاماة التاي تساتلزمها نظام التأدياب ضارورة
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إجا اراء التحقي ااق م ااع م اان تج ااري محاكمت اات تأديبي ااا ،و أن يتا اوافر له ااذا التحقي ااق جمي ااع المقوم ااات
األساس ااية ،و أهمه ااا ض اارورة ت ااوفير ض اامانات الت ااي تكف اال ل اات اإلحاط ااة باالته ااام ،والتمك ااين م اان
الدفا  ،فإرسال المحقق إخطا ار للكلياة التاي يعمال بهاا عضاو هيئاة التادريس الساتدعائت للحضاور
لمقابلتاات بمكتباات دون تحديااد ساابب االسااتدعاء أو اإلشااارة إلحالااة العضااو الااى التحقيااق معاات ،ممااا
يترتب عليت بطالن التحقيق الذي بنى عليت قرار تأديبت".115
كما ااا ويعتبا اار إج ا اراء التحقيا ااق ما ااع الموظا ااف المخا ااالف ما اان أها اام الضا اامانات الممنوحا ااة
للموظف ،وان أهميتت تمكن في إعطاء الموظف الفرصة العادلة لسما أقوالت ،او الظروف التاي
أدت الااى ارتكاباات المخالفااة الوظيفيااة ،حتااى ال يؤخااذ الموظااف االتحااادي بااذنب لاام يرتكباات .وقااد
عرف اات المحكم ااة اإلداريا اة العلي ااا المصا ارية التحقي ااق بأن اات " الفح اام والبح ااث والتح ااري والتقص ااي
الموضوعي والمحايد والنزيت ال ستبانت وجت الحقيقة ،واستجالئها فيما يتعلق بصحة حدوث وقاائع
محاادده ،ونساابتها الااى اشااخام محااددين ،وذلااك لوجاات الحااق والصاادق والعدالااة

116

وأضااافت فااي

ذات الحكم الى التعريف التحقيق التأديبي :هو "مجموعة مان اإلجاراءات تباشارها سالطة مختصاة
قانوناا بهادف الكشاف عان مرتكاب المخالفاة التأديبيااة ،وحشاد األدلاة الدالاة علاى ذلاك بهادف إنازال
العقوبة التأديبية على مرتكب المخالفة التأديبية.
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من أهم الضمانات التي أوجبها التشريع الاوظيفي االمااراتي – االتحاادي والمحلاي – هاو
ضاارورة أن يكااون التحقيااق المجااري مااع الموظااف كتابيااا ،حيااث أكاادت المااادة ( )80ماان مرسااوم
بقاانون اتحااادي رقاام ( )00لسانة  6118وتعديالتاات هااذا االماار بنصاها :ال يجاوز أن يفاارض علااى
الموظف أية جزاء إدارية إال بعد إجراء تحقيق خطي معت تتا لت الفرصة المناسبة لسما أقوالت
ودفاعت.
واتبعت التشريعات المحلية ذات المسلك ،اذ نم قانون رقام ( )0لسانة  6112فاي شاأن
الخدمة المدنية المعدل إلمارة أبوظبي في المادة ( )57على :ال يجوز توقيع جزاء على الموظف
إال بعااد إج اراء تحقيااق كتااابي معاات .وهااذا مااا اتبعاات قااانون إدارة الماوارد البش ارية لحكومااة دبااي وقاام
( )69لساانة  6112المع اادل ف ااي مادتاات رق اام ( .)088كم ااا اق اارت المحكمااة االتحادي ااة العلي ااا ه ااذا
الشرط من خالل أحد أحكامها بنصها التالي (:أن المشر حظر توقيع أية عقوبة على الموظف،
اال بعد إجراء تحقيق كتابي معت ،تسمع فيت أقوالت ويحقق دفاعت ....إن قواعد الشكل في إصدار
القرار اإلداري ليست كأصل عام هادفا فاي ذاتهاا ،أو طقوساا ال مندوحاة مان اتباعهاا ،تحاتم جازاء
البطالن ،وانما هي إجاراءات حاددتها المصالحة العاماة ومصالحة األفاراد علاى الساواء ،يفارق فيهاا
بين الشكليات الجوهرية التي تناال مان تلاك المصالحة ويقاد إبفالهاا فاي ساالمة القارار وصاحتت،
وبيرهااا ماان الشااكليات الثانويااة .وعلياات ال يبطاال القارار اإلداري لعيااب شااكلي إال إذا ناام القااانون
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علاى الاابطالن لادى إبفااال اإلجاراء ،أو كااان اإلجاراء جوهرياا فااي ذاتات يترتااب علاى إبفالاات تفوياات
المصلحة التي على القانون تأمينها).
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وق ااد أص االت الالئح ااة التنفيذي ااة لق ااانون الما اوارد البشا ارية موض ااو التحقي ااق الكت ااابي ب ااأن
اشااترطت مقومااات التحقيااق اإلداري وهااي البيانااات التااي يجااب أن يتضاامنها التحقيااق الكتااابي فااي
المااادة ( )78ماان الالئحااة التنفيذيااة وهااي كالتااالي :تاريخاات وساااعة تحري اره ،اساام المحقااق وق ارار
اإلحالة والجهاة التاي أصادرتت ،اسام الموظاف المحاال للتحقياق وسانت ومحال إقامتات واإلدارة التاابع
لها ووظيفتت ودرجتت الوظيفية ،وملخم للواقعة محل التحقياق ،إثباات أقاوال مان سامعت أقاوالهم،
قراءة ما جاء بمحضر التحقيق على الموظف ،إثبات ما تم اتخاذه من إجراءات وما تام االطاال
علياات ماان مسااتندات واثبااات ساااعة وتاااريخ إتمااام المحضاار ،تااذييل كاال ورقااة ماان أوراق التحقيااق
بتوقيع المحقق ومن أدلى بأقوالت في هذه الورقة ،إثبات أقوال الموظف وأوجت دفاعت ومستنداتت.
و تعد هذه البنود المذكورة من دعائم التحقيق ومقوماتت ،وان عادم اساتيفائها فاي التحقياق
من شأنت أن يخل بسالمة قارار التأدياب وصاحتت ،وهاذا ماا اهتادينا إليات مان خاالل حكام المحكماة
االتحاديااة العليااا الااذي يعااد برهانااا علااى أهميااة مقومااات التحقيااق الااذي تطلبهااا التش اريع الااوظيفي
حي ااث ن اام حك اام المحكم ااة االتحادي ااة العلي ااا ":إن توقي ااع الجا ازاء اإلداري ال يك ااون إال بن اااء عل ااى
تحقي ااق ص ااحيح تتا اوافر في اات أرك ااان الض اامانات و األس ااس الجوهري ااة لمواجه ااة الموظ ااف باألفع ااال
واألخطاء التي ارتكبها ولت الحق في الدفا عن نفست على نحو كامل وشامل أما إذا صدر قرار
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إنهاااء الخدمااة بساابب تااأديبي باادون تحقيااق أو بتحقيااق لاام تتاوافر فياات األسااس الصااحيحة واألركااان
الالزمة وقع باطال مستوجبا اإللغاء وكانات الطاعناة لام تنااز فاي أنهاا لام تجار تحقيقاا إدارياا قبال
إصدار قرار الفصل  ،ومن ثم فإن ما خلم إليات الحكام يكاون صاحيحا ويغادو النعاي المثاار فاي
بير محلت".
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وهذا ما تواترت عليها أحكام المحكمة االتحادية العليا في القضايا اإلدارياة  ،ساواء أكاان
الموظف يعمل في القطا االتحادي أو القطا المحلي ،حيث جاءت االحكام لتأكد أهمية إجراء
التحقيااق الكتااابي  ،وضاارورة احتاواءه علااى البنااود التااي حااددها القااانون والتااي اطلااق عليهااا مساامى
مقومااات التحقيااق الكتااابي  ،ولعاال ماان أبرزهااا قضااية رقاام  069لساانة  6101والتااي تاادور حااول
أمور ومنها تطاول زميل على زميلت في العملِ ،
بعبارات و ألفاظ بيار الئقاة و نابياة  ،وماع ذلاك
فقد رفضت المحكمة الموقرة االعتداد بقرار إنهاء خدمة الموظف المخطئ وذلك إلبفاال التحقياق
الكتابي بعض البنود التي اشترطها التشريع الوظيفي االماراتي  ،حيث جاء الحكم بالتالي ( :أنت
لما كان من الثابت من مدونة الحكم المطعون فيت ومن ساائر أوراق الطعان أن سابب قارار إنهااء
خدمة المطعون ضده هو ما نسب إليت من تطاولت على زميل لت في العمل بعباارات وألفااظ بيار
الئقة ونابية في مقر العمل و أثناء ساعات الدوام  ،وكانت المادة  ....تقضي بعادم جاواز توقياع
الجزاء التأديبي على الموظف إال بعد إجراء تحقيق كتابي معت .و إذا كان من الثابت مان صاور
اره نقام شاكلت و
محاضر التحقياق الكتاابي الاذي تام إجاراءه ماع المطعاون ضاده أن التحقياق اعت ا
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إج ارئاات ،إذ ال يبااين ماان تلااك المحاضار اساام الهيئااة التااي قاماات بااالتحقيق ،وال توقيعااات ماان قاااموا
بااالتحقيق أو شاااركوا فياات  ،كمااا خلاات ماان توقيااع أمااين ساار الطاعنااة بتشااكيل لجنااة للتحقيااق مااع
مااوظفي الطاعنااة الااذين قااد ينسااب إلاايهم أي مخالفااة إداريااة  ،إذ المقاارر فااي فقاات وقضاااء التحقيااق
االداريااان  ،أن محاضاار التحقيااق اإلداري يتعااين ان تتضاامن بااذاتها مقومااات صااحتها وسااالمتها
الش ااكلية والموض ااوعية  ،ولم ااا ك ااان قا ارار إنه اااء خدم ااة المطع ااون ض اادها ق ااد اس ااتند عل ااى أعم ااال
ومحاضر اللجنة المذكورة  ،فإنت يكون معيبا بعيب مخالفة التسبيب"119.
هذا الحكم وبيره مان االحكاام التاي تناولات موضاو التحقياق اإلداري جااءت لتؤكاد علاى
حااق الموظااف العااام بااإجراء تحقيااق كتااابي عااادل لاات ،شااامال علااى مااا افترضااتت نصااوم القااانون
حسبما جاء ذكره سابقا .فاإذا قامات لجناة المخالفاات باساتيفاء جمياع مقوماات التحقياق ،وأصادرت
قارار تأديبيااا يصاال الااى حااد الفصاال ماان الخدمااة بحااق الموظااف بعااد ارتكاباات مخالفااة إداريااة ،فااان
ق ار ارهااا ال يصاابح نهائيااا حيااث اقاارت نصااوم المرسااوم بقااانون اتحااادي رقاام ( )00لساانة 6118
وتعديالتت حق الموظف في التظلم من الق اررات الصادرة من لجنة المخالفات.
ثانيا :ضمانة حق الدفا
نصت الماادة ( )80مان قاانون الماوارد البشارية وتعديالتات علاى أنات :ال يجاوز أن يفارض
على الموظف أية جزاء إدارية إال بعد إجراء تحقيق خطي معت تتا لات الفرصاة المناسابة لساما
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أقوالاات ودفاعاات .وعلياات ناارى أن المشاار الااوظيفي االتحااادي قااد كفاال للموظااف العااام حااق الاادفا
لسااما أقوالاات والتأكااد ماان مبر ارتاات والوقااوف علااى ظااروف المخالفااة ،وذلااك ماان خااالل السااما لاات
باالطال على المخالفات المنسوبة إليت ومن ثم السما لت بالحضور لجلسات التحقيق.
ولقااد أكاادت المنظومااة القضااائية علااى هااذه الضاامانة ،ومنهااا مااا جاااء فااي حكاام المحكمااة
اإلداريااة العليااا المص ارية " :إذا امتنااع الماادعي عاان تلبيااة اسااتدعائت للتحقيااق معاات فااي المخالفااات
المنسوبة إليات وعادم إنكااره لاذلك يكاون قاد فاوت علاى نفسات فرصاة الادفا وأهادر ضامانة أساساية
خولهااا لاات القااانون ،وعلااى ذلااك تكااون اإلدارة فااي حاال ماان توقيااع الجازاء علياات ممااا لااديها ماان أدلااة
ثبوت ضده.
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ثالثا :ضمانة التظلم اإلداري من ق اررات لجنة المخالفات
الااتظلم اإلداري هااو لجااوء الموظااف الااى ساالطة إداريااة أخاارى أقرهااا القااانون للااتظلم ماان
ق اررات اإلدارة .ولقد جاء حكم المحكمة االتحادية العليا بتعريف التظلم اإلداري فنم على :هو "
طريق من طرق التشكي من القرار اإلداري ،بت تراجع اإلدارة مصدرة القرار الماتظلم منات او جهاة
ادارية اعلى منها القرار إلعادة النظر فيت او لفحم ما قد يعزوه إليت المتظلم من عيوب توصال
الااى سااحبت او الغائاات إداريااا121.لااذا جاااء القااانون الااوظيفي االتحااادي بااالنم علااى تشااكيل لجنااة
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التظلمات ،ويكون الهدف منهاا الكشاف عان األخطااء التاي وقعات فيهاا اإلدارة حتاى يمكان العمال
على إصالحها وتجنب حدوثها مستقبال بموجب المادة (.)72
ونجد أن السياسة العامة لموضاو تظلماات الموظاف تتاوازي ماع هاذا الماذهب الاذي يقار
بإنشاء لجنة تنظر في تظلم الموظفين من الق اررات الصادرة من لجنة المخالفاات ،إذ احتاوت عال
التااالي  :تلتا اازم الحكوما ااة  -للحا ااد ما اان اإلشا ااكاالت والن ازعا ااات الوظيفيا ااة التا ااي تحا اادث فا ااي بيئ ا ااة
العماال  -بالمحافظ ااة علااى عالقااات تواصاال فعالااة وعادلااة بياان الااو ازرات ،وبي اان موظفيه ااا وذل ااك
ما اان خا ااالل اعتما اااد إج ا اراءات فوريا ااة لحا اال تلا ااك اإلشا ااكاالت دون أن يخا اال ذلا ااك بحا ااق الموظا ااف
بتقديا اام التظلما ااات التا ااي ينبغا ااي تسا ااويتها ما اان خا ااالل اإلج ا اراءات الداخليا ااة للا ااو ازرة بشا ااكل واضا ااح
وعااادل مااع منااح الموظااف الفرصااة الكافيااة للدفااا عاان وجهااة نظ اره.
" ف ا ا ااالمراد به ا ا ااذا ال ا ا اانم تحقي ا ا ااق باي ا ا ااة المش ا ا اار االتح ا ا ااادي بتحقي ا ا ااق ه ا ا ااذه الض ا ا اامانة
المهم ا ااة لتحقي ا ااق العدال ا ااة ،ولحماي ا ااة الموظ ا ااف وتمكين ا اات م ا اان ال ا اادفا ع ا اان نفس ا اات ف ا ااي مواجه ا ااة
قا ا ا ا اررات التأدي ا ا ااب الص ا ا ااادرة م ا ا اان الس ا ا االطات اإلداري ا ا ااة "122اض ا ا ااافة ال ا ا ااى ذل ا ا ااك ف ا ا ااان المش ا ا اار
ال ا ا ااوظيفي أوج ا ا ااد درج ا ا ااة أخ ا ا اارى م ا ا اان درج ا ا ااات ال ا ا ااتظلم اإلداري تت ا ا اايح للموظ ا ا ااف ال ا ا ااتظلم م ا ا اان
القا ا اررات اإلداري ااة ل اادى لجن ااة أخ اارى تس اامى لجن ااة النظ اار ف ااي االعت ارض ااات وه ااي اللجن ااة الت ااي
ين ا اااط به ا ااا النظ ا اار ف ا ااي اعت ارض ا ااات الم ا ااوظفين عل ا ااى الق ا ا اررات الص ا ااادرة م ا اان لجن ا ااة التظلم ا ااات،
وق ا ااد بين ا اات الما ا اواد ( )000ال ا ااى ( )007م ا اان الالئح ا ااة التنفيذي ا ااة لق ا ااانون الما ا اوارد البشا ا ارية آلي ا ااة
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عما ا اال ها ا ااذه اللجنا ا ااة ،وطريقا ا ااة تقا ا ااديم االعت ارضا ا ااات ،كما ا ااا اشا ا ااترطت النصا ا ااوم القانونيا ا ااة اال
ي ا ا ااؤثر االلتجاا ا اااء إل ا ا ااى إج ا ا ا اراء االعتا ا ا اراض بالسا ا ا االب عل ا ا ااى ش ا ا ااخم الموظ ا ا ااف المعتا ا ا اارض أو
وضعت الوظيفي ،أو تقييد أو تحديد أو المساس بأية حقوق يتمتع بها.
والجا ا ا اادير بالا ا ا ااذكر ان ها ا ا ااذه اللجنا ا ا ااة تتمتا ا ا ااع بصا ا ا ااالحيات واسا ا ا ااعة فا ا ا ااي سا ا ا اابيل ممارسا ا ا ااة
صا ا ا ا ااالحياتها ،ومنها ا ا ا ااا أن تكلا ا ا ا ااف با ا ا ا ااإجراء البحا ا ا ا ااوث والد ارسا ا ا ا ااات التا ا ا ا ااي تتعلا ا ا ا ااق بموضا ا ا ا ااو
االعتا ا اراض ،وان تطل ا ااب الا ا اراي واالستش ا ااارة م ا اان إدارة الفت ا ااوى والتشا ا اريع ب ا ااو ازرة الع ا اادل وبيره ا ااا
من الصالحيات التي ال تمتلكها اللجان اإلدارية السابقة.
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وقااد يالحااظ القااار كث ارة اللجااان اإلداريااة التااي ساانها المشاار االماااراتي فااي الشااأن الااوظيفي
االتحااادي ،إذ أنهااا تبلااور لنااا رببااة المشاار فااي ماانح الموظااف حصااانة ذات صاابغة إداريااة ضااد
بطااش اإلدارة وتعساافها ،وتمكيناات ماان ساارعة إنجاااز وفااض المنازعااات اإلداريااة .ونعتقااد ان وجااود
اللجااان اإلداريااة فااي الوسااط اإلداري لاات م ازيااا وفوائااد كبي ارة تعااود للموظااف والصااالح العااام ،ولعلنااا
نذكر البعض منها:
 أن اللجااوء للجااان اإلداريااة ال تكلااف األط اراف خسااائر ماليااة ،بعكااس الحااال فااي عمليااة
التقاضي عند األجهزة القضائية ،التي عادة ما يتكبد الخصوم فيها مبالغ مالية كبيرة.
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تلقت لجنة االعتراضات  56اعتراض مان عاام  8008وحتاى الرباع الثالاث مان  ،8001وبلاغ نسابة االعت ارضاات فاي مواضايع انهااء
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 سهولة اإلجراءات المتبعة في التظلم اإلداري بالمقارنة مع التظلم القضائي والذي يتطلب
الا ااى العدياااد ما اان اإلج ا اراءات مثااال إيا اادا الصا ااحفية لا اادى قلا اام كتا اااب المحكما ااة ،وارفا اااق
المس ااتندات ،وانتظ ااار إع ااالن الخص ااوم  ...ال ااخ ،باإلض ااافة ال ااى بس اااطة وس اارعة تنفي ااذ
الق اررات اإلدارية.
 تخفيف العبء المؤكل للقضاء فاي النظار فاي القضاايا اإلدارياة ،والتاي قاد تسااهم اللجاان
اإلدارية في حلها قبل وصولها لعتبات المحاكم.
 أنها تتألف من أشخام يلمون بالنواحي الفنية التي قد تتعلق بطبيعة الن از .
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 إن ه ااذه اللج ااان م ااع تع ااددها واخ ااتالف درجاته ااا فإنه ااا تق ااوي م اان ق اادرة اإلدارة وتزي ااد م اان
خبرته ااا ف ااي التعام اال م ااع التظلم ااات اإلداري ااة ،االم اار ال ااذي ق ااد يجنبه ااا الوق ااو ف ااي ذات
العثارات عنااد إصاادار ق ارراتهااا ،كمااا ساايكون لاادى أعضاااء اللجااان اإلداريااة ممارسااة وخبارة
فااي فااض المنازعااات اإلداريااة الااي سااتمكنهم م ان اكتساااب معرفااة قانونيااة واجرائيااة كبي ارة
تمكنهم من التنبؤ بالمشاكل اإلدارية التي قد تنشائ مان صادور بعاض القا اررات اإلدارياة،
والقيااام علااى اسااتيعابها وضاامان حقااوق الموظااف فيهااا .االماار الااذي ماان شااأنت أن يزيااد
الوعي القانوني لدى أعضاء اللجان ،والخصوم ،والجهة اإلدارية بشكل عام.
 ان تشااكيل هااذه اللجااان االداريااة ماان شااانت ان يخاادم االسااتقرار الااوظيفي فااي بيئااة العماال،
وان يحقق الرضا والطمأنينة لدى الموظف المخالف.
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د .محمد بطي ثاني الشامسي ،الرقابة على أعمال اإلدارة وفقا للنظام اإلداري لدولة االمارات العربية المتحدة،
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أخي ار يمكن لنا ان نقول اللجان اإلدارية يناط بها مهمة رقاباة أعماال وتصارفات الصاادرة مان
االدارة من حيث مطابقتها للقانون والتزامها بحفظ الحقوق .وان الحكمة من إنشاء هذه اللجان هو
تقليل المنازعات باين اإلدارة وأصاحاب الشاأن وتمكاين الجهاة اإلدارياة مان تادارك ماا تقاع فيات مان
أخطاء ،فهو يعد األصل في مجال استخالم ذوي الشأن لحقاوقهم ورفاع الظلام عانهم وذلاك الن
جهااة اإلدارة هااي الخصاام الش اريف لحقااوقهم ،فااالتظلم يقااوم علااى تحقيااق العدالااة اإلداريااة بأيساار
السبل والتيسير على الموظفين مان اتباا إجاراءات قضاائية طويلاة قاد تارهقهم ،وانهااء المنازعاات
اإلدارية في بدايتها األولى قبل ان تستفحل ويطول امدها وهاو ماا لايس بصاالح الموظاف واإلدارة
معا
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رابعا :ضمانة اللجوء الى القضاء
باإلضافة الى حق الموظف بالتظلم اإلداري فانت يحق لت كذلك اللجوء الى الطعن القضائي،
إذا " يعااد الطعاان القضااائي الضاامانة الثانيااة التااي يتمتااع بهااا الموظااف فااي المجااال التااأديبي بعااد
توقيع العقوبة عليت ،وليس القصد من كونت الضمانة الثانية بعاد الاتظلم اإلداري ،وانماا ياراد باذلك
فقط انت يشاترط للجاوء إليات ضارورة الاتظلم أماام السالطات اإلدارياة التاي تصادر القا اررات التأديبياة
"126وأرى ان إيجاد هذا الطريق وتمهيده أمام الموظف العام ،واشتراطت في قبول الاتظلم القضاائي

125

حامد عبد اهلل حامد الريامي ،رسالة ماجستير بعنوان ضمانات تأديب الموظف لقانون الشرطة واالمن االتحادي
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ما هو اال وسيلة ودية لحل النزاعات اإلدارية دون ان تطرق أبواب القضااء واللجاوء الاى سااحات
المح اااكم .ف ااإن لج ااوء الموظ ااف ال ااى المح اااكم م اان ش ااأنت ان يعك اار ص اافو العالق ااة الوظيفي ااة ب ااين
الموظف وادارتت وجهة عملت ،لذلك جاءت هذه النصوم الحكيمة لسد تلك الثغرة التي يمكن إن
يقاع بهاا الموظااف لاوال إقارار الااتظلم اإلداري مان خااالل لجناة التظلماات ولجنااة االعت ارضاات .فااإذا
صدر قرار أو حكم تأديبي متمثل في توصية صادرة من اللجناة المختصاة بفصال الموظاف مان
عملاات فااان خدمااة الموظااف تعتباار منتهيااة بعااد اصاادار ق ارار االنهاااء ماان الااوزير او ماان يفوضاات،
وينفااذ هااذا الق ارار بمجاارد صاادوره ماان الجهااة المختصااة مااا لاام يكاان الموظااف موقوفااا عاان العماال
فتعتبر خدمتت منتهية من بداية الوقف عان العمال

127

مان أجال ذلاك كاان ال باد مان وضاع نظاماا

متمي ا از بالضاامانات يقااوم علااى أساااس التوفيااق بااين حااق اإلدارة فااي تيسااير المرفااق العااام بانتظااام
وحق الموظف في الحماية من بطش اإلدارة ،لهذا ظهرت الضمانات التأديبياة كصامام لالساتقرار
القانوني والحفاظ على المراكز القانونية المستقرة للموظف العام.

128

وخالصااة االماار ان المشاار الااوظيفي خااول اإلدارة ساالطة محاساابة المااوظفين ومعاااقبتيهم بمااا
تراه يتناسب مع العقوبة شريطة أن ال تتعسف اإلدارة فاي ممارساات صاالحياتها وان تتباع األطار
والحدود القانونية التي رسمها المشر االتحادي.
ويعااج القضاااء بااالكثير ماان القضااايا التااي تقاار فيهااا أحكااام القضاااء الق ا اررات والعقوبااات
الصااادرة ماان اللجااان اإلداريااة والتااي قااد تصاال الااى حااد الفصاال بعاادما يااتم رفعهااا الااى الااوزير .فااان
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د .أشرف حسين عطوه ،مرجع سابق ،م 835
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المستشار .أحمد عبد الاله محمد ،مرجع سابق ،م.808
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العقوبة التي تقررها الجهاة اإلدارياة بعاد توصاية صاادرة مان لجناة المخالفاات تختلاف بحساب ناو
وجسااامة المخالفااة التااي ارتكبهااا الموظااف والتااي قااد ترقااى العقوبااة فيهااا الااى الفصاال ماان الخدمااة.
ومثااال ذلااك تلااك القضااية التااي تاادور حااول إخااالل أحااد المدرسااين العاااملين فااي القطااا التعليمااي
بواجب اات ف ااي مراقب ااة س ااير امتحان ااات الطلب ااة ،وه ااو االم اار ال ااذي عاقبت اات علي اات الجه ااات اإلداري ااة
المختصااة بالفصاال ماان الخدمااة نظ ا ار لجسااامة المخالفااة ،االماار الااذي رفضاات الموظااف المفصااول
لعدم تناسب العقوبة مع المخالفة ،وعليت فقد أحليات القضاية الاى المحكماة االتحادياة العلياا وكاان
حكمهااا كالتااالي ... :ولمااا كااان الق ارار التااأديبي شااأنت شااأن أي ق ارار إداري آخاار يجااب أن يك اون
على سب يبرره صادقا وعادال ،وكاان السابب الاذي قاام عليات القارار المطعاون فيات إخاالل الطااعن
بالتزاماتت الجوهرية وخروجت عن مقتضى واجبت الوظيفي القاانون ،وهاو أمار ثابات فاي حقات ،فاإن
القرار المطعون فيت يكون قد قاام علاى سابب يبارره وقاد صادر فاي إطاار القاانون ومان ثام فاإن ماا
نسب الى الموظف الطاعن من إخاالل بواجباتات فاي مراقباة ساير امتحاناات الطلباة والتوقياع علاى
محاضر هذه االمتحانات بشكل صوري خالف الحقيقة ال يعد من المخالفات البسايطة بال يتعاداه
الى ما يمكن أن يوصاف باإلهماال وعادم الحاذر والدقاة الماؤدي الاى اإلخاالل الصاار بالواجباات
الوظيفيااة لرجاال التعلاايم باال الخااروج عاان قواعااد منظومااة التربيااة والتعلاايم يقتضااي مجا ازتاات بأقصااى
الجازاءات  ،وماان ثاام فإناات ال يكااون ثمااة عاادم تناسااب بااين مااا نسااب فااي حااق الطاااعن وبااين جازاء
الفصل من الخدمة الذي أوقعتت اإلدارة . ..
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وعلياات ،فااإن هااذا الحكاام يؤكااد أحقيااة اإلدارة فااي فاارض الجازاء الااذي تاراه مناساابا فااي حااق
الموظف المخالف والتي قد تصل الى حد الفصل من الخدمة .ولنا أن نضيف في هذا الموضو
على استحقاق الموظف العام المنهية خدماتت بسبب قرار تأديبي في المعاش ،وقد قياد هاذا الحاق
بضرورة اكمالت خماس عشارة سانة فاي التاأمين حسابما أوردت الماادة ( )02مان القاانون االتحاادي
رقا اام ( )9لسا اانة 0777ما ا ا للمعاشا ااات والتأمينا ااات االجتماعيا ااة وتعديالتا اات :يسا ااتحق المعا اااش فا ااي
الحاااالت التاليااة-2 .... :انتهاااء خدمااة المااؤمن علياات بالفصاال أو العاازل أو اإلحالااة الااى المعاااش
بقرار تأديبي  ...متى كانت لت مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على األقل.
وال يجوز بتاتا حرمان الموظف المنتهية خدماتت تأديبيا من حقت فاي المعااش ،لكاون هاذا
االم اار يتع ااارض م ااع القواع ااد الدس ااتورية .ويتع ااارض ك ااذلك م ااع قاع اادة مهم ااة تتجل ااى ف ااي أحقي ااة
الموظااف فااي المعاااش التقاعاادي أو مكافااأة نهايااة الخدمااة وذلااك ضاامانا للعاايش الكاريم أثناااء حياااة
الموظف ومن يعولهم بعد مماتت ،فأن حرمان الموظف من هذا الحق ينطوي على مصادرة لحقات
الذي هو في حقيقتت جزء مان مساتحقات ال ارتاب الاذي يتقاضااه نظيار العمال ادخار لات بهاد انتهااء
تعاد علاى ملاك خاام يماس العايش الكاريم
فترة خدمتت ،وان حرماان الموظاف مان هاذا الحاق يعاد ّ
للموظ ااف ويدفع اات ال ااى الت ااردى ف ااي وه اااد الفق اار والفاق ااة ولم اان يعول اات بع ااد موت اات .وه ااذا م ااا أكدت اات
المحكمة االتحادية العليا في حكمها في الدعوى رقم  6لسنة  6101دستوري.
ولا دارة بناااءا علااى ق ار ارهااا التااأديبي إذا اسااتدعى االماار ان تحاارم الموظااف ماان حقاات فااي
المعاااش بمااا ال يتجاااوز ربااع المعاااش أو مكافااأة نهايااة خدمتاات فقااط وذلااك بناااءا علااى المااادة ()54
في القانون االتحادي رقم ( )9لسنة 0777ما للمعاشات والتأمينات االجتماعية وتعديالتت إذ نم
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على :ال يجوز حرمان المؤمن عليت أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إال بقرار تأديبي
وبما ال يتجاوز رباع المعااش أو المكافاأة .وعناد وفاتات ياؤدى للمساتحقين عنات كامال أنصابتهم مان
كامل المعاش ،فال يؤخذ المستحقين بجريرة الوارث -الموظاف العاام المفصاول بنااء علاى مخالفاة
وظيفية – حسبما ورد في المادة ( )55من القانون سالف الذكر.

المطلب الثالث :إمكانية عودة الموظف المنتهية خدمته الرتكابه المخالفة
الوظيفية للوظيفة العامة
بعد تناولنا لموضو الفصل الاتأديبي وضمانات الموظاف أماام اللجاان اإلدارياة يبغاي لناا
أن نتساااءل حااول إمكانيااة رجااو الموظااف للوظيفااة العامااةو ومااا هااي اشااتراطات المشاار الااوظيفي
االتحادي في ذلكو
إذا ماا نظرنااا للماادة ( )05ماان مرسااوم بقاانون اتحااادي رقاام ( )00لسانة  6118فااي البنااد
السابع منهاا نجاد ان قارار الفصال التاأديبي للموظاف العاام االتحاادي ياؤثر علاى حقات فاي التعياين
فااي وظيفيااة اتحاديااة أخاارى مسااتقبال بخااالف مااا هااو الحااال علياات فااي بعااض التش اريعات المحليااة
والمقارنة التي قد تشترط مرور فترة من الزمن حتى يقبل الموظف فاي وظيفاة أخارى ،وهاو االمار
الذي كان مقر ار فاي القاانون الاوظيفي الساابق رقام ( )60لسانة  ،6110اذ اشاترطت الماادة ()60
مرور سنة على األقل على فصلت من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي.
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لااذا ناارى ان مساالك التش اريع الااوظيفي االتحااادي الحااالي يثياار الغ اربااة االماار الااذي كااان
محل نقد 130في مدى تساهل التشريع الوظيفي ماع عاودة الموظاف المرتكاب للجريماة جنائياة بعاد
رد اعتباااره او صاادور العفااو وفااي المقاباال قسااوة التش اريع ذاتاات مااع الموظااف المفصااول للمخالفااة
التأديبية ومنعت من العودة الى رحاب الوظيفة العامة
االم اار ال ااذي دفعن ااا ال ااى التواص اال م ااع الهيئ ااة االتحادي ااة للما اوارد البشا ارية
ممارسااات الجهااات االتحاديااة فااي هااذا الشااأن ،اذ افاااد المستشااار القااانوني

131

لتح ااري ع اان

فيهااا بج اواز عااودة

الموظف المفصول من خدمتت بسب المخالفة التأديبية الى رحاب الوظيفة العامة دون تقيده بمادة
من الزمن .اال انت يمنع عليت الرجو لاذات الجهاة التاي أنهات خدماتات .ومان جهتناا اساتغربنا هاذا
االمر لعدم وجود نم قانوني يبيح هذا االجراء ،اال ان السيد المستشار أفاد بأن سكوت المشار
االتحااادي عاان هااذا االماار يعنااي االباحااة ،وان التشاريع الااوظيفي األخياار ارعااى مصاالحة الموظااف
الع ااام وس اامح ل اات ب ااالعودة دون الحاج ااة لالنتظ ااار لم اادة معين ااة م اان الس اانوات بخ ااالف التشا اريعات
الوظيفية السابقة.
وأضاااف الساايد المستشااار ان الموظااف المفصااول ماان الخدمااة يخضااع لااذات اإلج اراءات
التي يقوم بها الموظف العادي ،بيد ان بعض اإلجراءات قد تتطلاب وقات أكثار كالموافقاة األمنياة
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انظر الى رأي الدكتور إبراهيم كامل الشوابكة ،النظام القانوني للوظيفة العامة االتحادية ،مرجع سابق ،م .38
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تم التواصل مع المستشار القانوني السيد دلموك ثاني دلموك المهيري مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية سابقا في الهيئة

االتحادية للموارد البشرية.
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م ااثال ،وبإض ااافة ال ااى ذل ااك فا اان تفاص اايل المخالف ااة الت ااي ارتكبه ااا الموظ ااف الع ااام تط اال ف ااي ملف اات
الوظيفي الخاضع الهيئة االتحادية للموارد البشرية.
وحقيقة االمر نرى أننا نختلف مع السيد المستشار فاي هاذا الاراي ،ونعتقاد اعتقاادا جازماا
ان التشريع الوظيفي األخير أراد فعاال ان يحارم الموظاف المفصاول بسابب المخالفاة التأديبياة مان
العودة لفناء الوظيفة العامة ،وذلك لعدة اعتبارات نبدأها كالتالي:
أوال :عاادم وجااود بطاااء قااانوني يباارر مساالك الهيئااة االتحاديااة للم اوارد البش ارية فااي عااودة
الموظاف المفصاول للخدماة ،فاإذا ماا تفحصانا قاانون الماوارد البشارية بتعديالتات الساابقة والالحقااة،
والالئحة التنفيذية بنساختيها األولاى الملغياة والثانياة المعماول بهاا ،لان نجاد ماا يادلل علاى إمكانياة
رجو الموظف المفصول للخدمة ،بل العكس تماماا نجاد ان النصاوم القانونياة الاواردة فاي البناد
السابع من المادة ( )05صارمة في نصها وواضحة في مفرداتها للداللة على عادم جوازياة عاودة
الموظف المفصول للوظيفة العامة.
ثانيا :أضف الى ذلك الى ان استمرار ارتكاب الموظف العام للمخالفاات اإلدارياة وتاوالي
العقوبااات التأديبيااة علياات ماان إنااذارات وخصاام  ...الااى ان تصاال الااى االنهاااء ماان الخدمااة ،تعتباار
دلاايال علااى عاادم أهليااة الموظااف وصااالحية الوظيفيااة ،االماار الااذي يعكااس اسااتهتاره وعاادم اكت ارثاات
لخدمة المرفق العام وهو ما يبرر حرمانت من تقلد الوظائف العامة وعدم جدارتت للعودة إليها.
ثالثا :نعتقد أن التشريع الاوظيفي الساابق وماا قبلات مان التشاريعات الوظيفياة الساابقة التاي
كانت تبيح عودة الموظف العام المفصول للخدمة ،قد تم سانها فاي وقات كانات ماوازين الوظاائف
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العام ااة في اات مختلف ااة ،والت ااي كان اات تتس اام بكث اار الوظ ااائف وقل ااة الم ااوظفين الما اواطنين االكف اااء ذو
الشهادات العليا والتخصصات المربوبة .وهو ما يفسر تساهل التشريعات الوظيفية السابقة.
ومااع اخااتالف المعطيااات الحاليااة والمخرجااات التعليمااة للمؤسسااات االكاديميااة ،وتنااافس
المااوظفين الماواطنين فااي نياال الشااهادات والخبارات المتميازة دفااع بالمشاار االتحااادي الااى تحصااين
الوظيفة العامة باالشتراطات التي تضمن أحقية الموظف المعين لشغل الوظيفة العامة.
مع ذلك أننا نتقد هذا المسلك في عدم عدالة المشر في التعامل مع الموظاف المفصاول
بساابب المخالفااة التأديبيااة وبااين الموظااف المنتهيااة خدمتاات الرتكاباات جنايااة او جنحااة جنائيااة .فماان
باااب أولااى ان يااتم حرمااان األخياار ماان التمتااع بالوظيفااة العامااة .وخالصااة القااول إننااا مااع رجااو
الموظااف للوظيفااة االتحاديااة بعااد قضااي ماادة معينااة ماان الساانوات والتااي قااد تصااطلح بهااا أحوالاات
ويستعيد بها رشده.

المبحث الثالث :عدم اللياقة الصحية وعدم الكفاءة الوظيفية
يفقد الموظف أهليتت القيام بمهام الوظيفية العامة إذا فقد لياقتت الصحية (المطلب األول)
أو كفاءتت الوظيفية (المطلب الثاني) وذلك بق اررات تصدرها اإلدارة وفقا لما سيتم بيانت.

المطلــب األول :عدم اللياقة الصحية
ال شاك ماان ان شارط اللياقااة الصاحية ماان االماور المهمااة فاي المجااال المهناي ،وان تمتااع
الموظف العام بصحة جيدة تساعده على زياادة انتاجيتات وقيامات بمهامات الوظيفياة علاى اتام وجات.
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ولك اان ق ااد يعت ااري الموظ ااف بع ااض الض ااعف والم اارض وال ااوهن وبيره ااا م اان مظ اااهر ت اادني لياقت اات
الصحية والتي من شأنها ان تحول بينت وبين تحمل أعباء الوظيفة ،لذا فقد أقر التشريع الوظيفي
االتح ااادي بح ااق الموظ ااف ف ااي الحص ااول عل ااى اإلج ااازة المرض ااية .ون اارى أن اات م اان الض ااروري ان
نتع اارض للتنظ اايم الق ااانوني ل ج ااازات المرض ااية للم ااوظفين (الف اار األول) بإعتب اااره مقدم ااة إلنه اااء
الخدمة لعدم اللياقة الصحية (الفر الثاني).

الفرع األول :االجازات المرضية
تهااتم التش اريعات الوظيفيااة بتقااديم قاادر كبياار ماان الرعايااة والعنايااة لمااوظفي الدولااة ،وماان
صور هذا االهتمام أن منحت للموظف العاام الحاق فاي الحصاول علاى إجاازة مرضاية إن سااءت
ظروفت الصحية وحالت بينت وبين تحمل أعباء الوظيفة.
فقد أقر التشريع الوظيفي االتحادي بحق الموظف في الحصول على أجازة براتب إذا ماا
اسااتدعت ظروفاات الصااحية ذلااك ،حيااث ناام البنااد األول ماان المااادة ( )96ماان الالئحااة التنفيذيااة
للم اوارد البش ارية بماانح الموظااف إجااازة مرضااية إذا كاناات حالتاات الصااحية تحااول بيناات وبااين قياماات
بعملاات او درء أليااة مخاااطر صااحية عناات وع ان االخ ارين بناااء علااى تقرياار طبااي ماان جهااة طبيااة
معتمدة .وبناء على مجماو النصاوم التاي أوردتهاا التشاريعات الوظيفياة االتحادياة يمكان لناا ان
نقساام االجااازات المرضااية الااى نااوعين ،االجااازة المرضااية واالجااازة المرضااية الناتجااة عاان إصااابة
عمل.
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أوال :االجازة المرضية:
اقاار قااانون الم اوارد البش ارية وتعديالتاات فااي المااادة ( )50فااي حااق الموظااف فااي الحصااول
علااى إجااازة مرضااية بحيااث ال تجاااوز خمسااة أيااام عماال متواصاالة فااي المارة الواحاادة وبحااد أقصااى
خمسة عشر يوم في السنة ،واذا زادت مدة المرض عن ذلك كان الترخيم بتلاك إلجاازة بموجاب
تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية .وكما يحق للوزير المختم او من يفوضت إحالة الموظف الى
اللجنااة الطبيااة لتقرياار مااا ت اراه بشااأن حالتاات الصااحية إذا مااا تكااررت اجا ازتاات المرضااية .أمااا إذا مااا
اساتمرت االجااازة المرضااية لماادة تزياد عاان السااتة أشااهر كااان يجاب علااى الموظااف ان يرفااق تقريا ار
طبيا معتمد مان اللجناة الطبياة ،والتاي يحاق لهاا وفقاا لمعطياات الحالاة المرضاية ان تمادد االجاازة
المرضية لمدة أخرى ال تزيد عن الستة أشهر ،كما انهاء تملك الحق في التوصية بإنهاء خدمات
الموظف بسبب عدم اللياقة الصحية.
ولقااد كااان التش اريع الااوظيفي السااابق المتمثاال فااي قااانون الخدمااة المدنيااة رقاام ( )60لساانة
 6110منح الموظف الحق في أخذ إجازة مرضية مستقلة إذا ما أصابت مرض معدي يمنعات مان
القيااام بواجبااات عملاات ،بحيااث ال تحسااب هااذه الماادة ماان رصاايد اجازتاات ويسااتحق عنهااا الموظااف
كاماال اجاره عليهااا .اال ان قااانون الماوارد البشارية لاام يقاار بهااذه االجااازة ،باال وقااام بتقلاايم االجااازة
مدة االجازة المتصلة من سبعة أيام الى خمسة أيام.
ثانيا :االجازة الناتجة عن إصابة عمل
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يقصد بإصابة العمل هي أي إصابة تقع نتيجة حادث وقع أثنااء تأدياة العمال أو بساببت،
او اإلصااابة بأحااد االم اراض المهنيااة التااي تقررهااا اللجنااة الطبيااة المختصااة ،باإلضااافة الااى ذلااك
يعتبر الحادث الذي يقع للموظف أثناء الذهاب للعمل أو عودتت منت إصابة عمل.
ويختلف االمر إذا كانت االجازة المرضية ناتجة عن إصابة عمل عان االجاازة المرضاية
العادية ،فلقد ضاعف المشر المدة الممنوحة للموظف وجعلها ال تتجاوز السنة ،ويجاوز تمديادها
لمدة ال تتجاوز الستة أشهر إضاافية بعاد مراجعاة اللجناة الطبياة للحالاة المرضاية ،كماا انهاا تملاك
الحااق بالتوصااية فااي إنهاااء خدماتاات لعاادم اللياقااة الصااحية وذلااك وفقااا ألحكااام قااانون المعاشااات
والتأمينات االجتماعية.
ول اام يتطل ااب المش اار ال ااوظيفي االتح ااادي اس ااتنفاذ الموظ ااف الع ااام إلجازت اات المرض ااية أو
السنوية كشرط إلنهاء خدمتت بسبب عدم اللياقة ،االمر الذي يختلف عن مسلك المشر المصري
متمااثال فااي المااادة ( )029ماان الالئحااة التنفيذيااة لقااانون الخدمااة المدنيااة رقاام ( )08التااي نصاات
على عدم جواز إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازتت المرضاية واالعتيادياة
كذلك ،اال في حالاة طلاب الموظاف ذلاك .إضاافة الاى ذلاك فاان التشاريع الاوظيفي المصاري جعال
من اإلدمان للمخدرات سببا اساسيا في إنهاء خدمة الموظف في جميع الظروف واالحوال.

الفرع الثاني :تقرير عدم اللياقة الصحية
اشااتراط المشاار الااوظيفي االتحااادي اللياقااة الصااحية كشاارط ماان شااروط التعيااين حسااب
المااادة ( )05البنااد الخااامس ماان قااانون الم اوارد البش ارية إذ اشااترط ان يكااون المعااين فااي الوظيفااة
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الئق اا طبيااا ،ويقصااد بعاادم اللياقااة الصااحية هااو عجااز الموظااف العااام عاان القيااام بأعباااء الوظيفااة
لاادواعي صااحية ،لااذا يجااب ان يتمتااع الموظااف العامااة باللياقااة ط اوال فت ارة خدمتاات فااي الوظيفيااة
العامة ،فإن زوالها يبيح ل دارة إنهاء الرابطة الوظيفية بينها وبين الموظف العام .لهذا فقد نصت
المادة ( )010من قانون الموارد البشرية على اعتبار فقد اللياقاة الصاحية مان أساباب التاي تنهاي
خدمااة الموظااف فااي الوظيفااة العامااة ،وهااذا مااا جاااء بياناات فااي المااادة ( )019ماان المرسااوم بقااانون
اتحادي رقم ( )00لسنة  6118وتعديالتت والتي نصت على التالي:
 .0يتم إنهاء خدمة الموظف المواطن ألسباب صحية وفقا لألحكام واالجراءات المتبعة لدى
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.
 .6يجااوز للساالطة المختصااة بااالتعيين إنهاااء خدمااة الموظااف الغياار م اواطن إذا ثباات للجنااة
الطبية عدم لياقتت الصحية ألداء أعباء وظيفتت.
 .1ويشترط في جميع االحوال إنهاء خدمت الموظف مباشرة مع صرف الراتب اإلجمالي مدة
اإلنااذار المقااررة لدرجتاات الوظيفيااة علااى أن ال تحتسااب هااذه الماادة ماان ضاامن ماادة خدمتاات
لدى الو ازرة.
ونربب باإلشارة هنا ان قانون الموارد البشرية رقم ( )00لسنة  6118كاان يضاع اإلدارة
أمااام خيااارين ،أولهمااا ان تماانح الموظااف إشااعا ار مدتاات شااهران أو ان تنهااي خدماتاات مااع ص اارف
الراتب األساسي عن هذين الشهرين .الى ان جاء التعديل بمرسوم اتحادي رقم ( )8لسنة 6100
الذي جعل اإلدارة أمام خيار واحد يتمثل فاي إنهااء خدماة الموظاف مباشارة ماع صارف ماا يعاادل
الراتب اإلجمالي عن مدة اإلنذار المقررة لدرجتت الوظيفية.
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ولعل الحسنة فاي هاذا التعاديل هاي مانح الموظاف ال ارتاب اإلجماالي ولايس األساساي كماا
كااان علياات الحااال ،االماار الااذي ينصااب فااي مصاالحة الموظااف ،وماان جهااة أخاارى ال تاادخل ماادة
اإلنذار ضمن مدة خدمة الموظف لدى اإلدارة.
و م اان المالح ااظ أن المش اار ال ااوظيفي مي ااز ب ااين ع اادم لياق ااة الموظ ااف الما اواطن والغي اار
م اواطن ،وذلااك الخااتالف اسااتحقاق كاال منهمااا عاان االخاار ،اذ اكتفااى قااانون الم اوارد البش ارية و
تعديالتت بحكم اللجنة الطبية لتقرير حالة عدم لياقة الموظف العام الغير مواطن ،بينما أحال أمر
الموظااف العااام الم اواطن الااى إج اراءات الهيئااة العامااة للمعاشااات والتأمينااات االجتماعيااة ،والتااي
بدورها تمتلك صالحية إنهاء خدمة الموظاف الماواطن حساب الماادة ( - )019الساالف ذكرهاا –
وذلك حسب إجراءات الهيئة المتبعة ،إذ أقارت الماادة األولاى بصادور قارار مان وزيار الصاحة فاي
شأن تشكيل لجنة طبية خاصة بالمؤسسة تقوم بدراسة حاالت لياقة الموظف من عدمها.
إي ان قرار إنهاء خدمة الموظف العام الغير مواطن يكون بصورة جوازيت للجهاة اإلدارياة أو
لساالطة المختصااة بااالتعيين ،بينمااا يختلااف الحااال فااي ق ارار إنهاااء خدمااة الموظااف الم اواطن العااام
الذي يجب أن يكون بيد الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية أوال وثم بعدها يكون لدى
الساالطة المختصااة بااالتعيين ،وذلااك اعتمااادا علااى تقرياار صااادر ماان اللجنااة الطبيااة التابعااة للهيئااة.
وقااد يكااون ق ارار الجهااة اإلداريااة الحقااا علااى ق ارار الهيئااة العامااة للمعاشااات والتأمينااات .ولعلنااا أن
نستعين بهذه القضية كي نوضح هذا االمر ،والتي تدور حول قبول و ازرة التربية والتعلايم – وهاي
إحادى الجهاات االتحاديااة -إنهااء خدماة إحاادى المعلماات بساابب عادم اللياقاة الصااحية بنااءا علااى
تقرير طبي صادر من أحد المؤسسات الطبية في الدولة ،االمر الاذي تعاارض ماع ماذهب الهيئاة
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العامااة للمعاشااات والتأمينااات االجتماعيااة ،التااي رأت عاادم اسااتحقاق المعلمااة للتقاعااد المبنااي علااى
عدم اللياقة الصحية ،وذلك اعتمادا على تقرير اخر صاادر مان اللجناة الطبياة المقاررة فاي قاانون
الهيئة .حيث قضت المحكمة االتحادية العليا بالتالي :لما كانت و ازرة التربية والتعليم قاد أصادرت
ق ار ار .بإنهاء خدمة الطاعنة – وهي مدرسة بدار المعلمين  ...-لعدم اللياقة الصاحية .وثبات مان
تقرير اللجنة الطبية بمستشفى خليفة بن زايد في عجماان عادم لياقاة الماذكورة للعمال حياث تعااني
ماان التهاااب ماازمن تشاانجي بااالحنجرة  ...ثاام أفاااد ماادير عااام الهيئااة العامااة للمعاشااات والتأمينااات
االجتماعية بأن اللجنة الطبية المشتركة قررت  ...عدم استحقاقها للتقاعد في الوقت الحاضر...
مما يعني لياقتها للعمل وأوصى مدير عام دائرة شئون الموظفين مجلس الخدمة المدنية بإعادتها
الااى الخدمااة بااذات الوظيفااة والدرجااة التااي كاناات تشااغلها ،وطلااب ماان و ازرة التربيااة والتعلاايم م ارعاااة
عرض طلبات اإلحالة للتقاعد على اللجنة الطبية المختصة ....
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وهو ما يؤكد أحقية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية في النظر ودراسة حااالت
إنهاااء خدمااة الموظااف الماواطن بساابب عاادم اللياقااة الصااحية ،وأن قارار اإلنهاااء الااذي يصاادر ماان
الجهااة اإلدارة يجااب أن يكااون مبنااي علااى ق ا اررات واج اراءات الهيئااة العامااة للمعاشااات والتأمينااات
االجتماعية.
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حكم المحكمة االتحادية العليا ،في الطعن رقم  6لسنة 87ق .نقض إداري ،بالجلساة العلنياة المنعقادة ،فاي ياوم االحاد

 7جمااادي االخارة  ،0188الموافااق  01/6/8001ماا .لالطااال انظاار الااى :موقااع منتاادى قااانون االمااارات ،أحكااام المحكمااة
االتحادية العليا http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2664 ،تاريخ المشاهدة 8006/8/6
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والج اادير بال ااذكر أن الموظ ااف الما اواطن الع ااام المنتهي ااة خدمت اات بس اابب ع اادم اللياق ااة الص ااحية
يستحق المعاش التقاعدي .وذلك اعتمادا على ما جاء ذكره فاي القاانون االتحاادي رقام ( )9لسانة
0777ما للمعاشات والتأمينات االجتماعية وتعديالتت ،إذ نام الفصال الثالاث مان بااب اساتحقاق
معاااش الشاايخوخة والعجااز والوفاااة المااادة ( )02فااي الفق ارة الثانيااة :يسااتحق المعاااش فااي الحاااالت
االتية ... :انتهاء خدمة المؤمن في القطا الحكاومي بسابب عادم اللياقاة للخدماة صاحيا ،ويثبات
ذلك بمعرفة اللجنة الطبية.

المطلب الثاني :عدم الكفاءة الوظيفية
تحرم دولة االمارات العربية المتحدة على تسليح موظفيهاا العااملين بالقطاا االتحاادي
بسااال الكفاااءة المهنيااة والفنيااة واإلداريااة العاليااة ،والتااي تمكاانهم ماان أداء مهااام وظااائفهم علااى أتاام
وجت وأكمل صورة ،وعليت نرى ان قانون الموارد البشارية وتعديالتات قاد فارض ثالثاة شاروط للتأكاد
من كفاءة الموظف المراد تعيينات ،فنارى ان الماادة ( )05قاد احتاوت علاى شارطين ،وهماا ضارورة
حصول الشاخم علاى الماؤهالت العلمياة والعملياة الالزماة ،ومان ثام يجاب إجاراء مقابلاة ماع هاذا
الشااخم للتأكااد ماان مالئمتاات للوظيفااة ،والوقااوف علااى قد ارتاات وكفاءتاات الوظيفيااة .باإلضااافة الااى
اش ااتراط المش اار ال ااوظيفي االتح ااادي نج ااا الموظ ااف المع ااين ف ااي فتاارة االختب ااار .وه ااذه الش ااروط
الثالث تؤكد حرم الدولة علاى تاوافر عنصار الكفااءة فاي الموظاف العاام وحرمانات مان الوظيفياة
إذا مازالت او انعدمت او خابت هذه الكفاءة عن المستوى المنشود.
ويسااعى المسااؤولون عاان إدارة الم اوارد البش ارية او الوظيفااة العامااة فااي الااو ازرات والم ارفااق
والمؤسسااات والهيئااات العامااة الااى أن يصاال العاااملون فااي القطااا االتحااادي فااي انتاااجيتهم الااى
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أقصى كفاءة ممكنة 133لذا نارى حارم التشاريع الاوظيفي االتحاادي علاى إيجااد آلياة واضاحة ياتم
بها قياس الكفاءة الوظيفية وهذا ما يجدر بينا التعمق فيت وهو قياس كفاءة الموظاف العاام (الفار
األول) وس اابب إنه اااء خدم ااة الموظ ااف لع اادم الكف اااءة (الف اار الث اااني) وم اان ث اام التع اارض لموض ااو
استبعاد عدم كفاءة الموظف الواقع تحت االختبار من اسباب انهاء الخدمة (الفر الثالث).

الفرع األول :قياس أداء الموظف العام
تعتمد الدولة على تقارير الكفاءة في تقييم األداء الوظيفي لموظفيها ،كما إن ثقاة الدولاة
بالمسااؤول وبالجهاااز الحكااومي ال تعنااي عاادم مراقبااة عملاات وتقااويم أدائاات ،فمهمااا ت اوافرت الرقابااة
الذاتية فإن من مصلحة العمل والمستفيدين من الخدمة إيجااد نظاام مساتمر للتقاويم يحاساب علاى
التقصااير ويكااافئ علااى االباادا واالنجاااز المتميااز.

134

وهناااك عاادة مقااايس يااتم بهااا قياااس كفاااءة

وجاادارة الموظااف ،ومنهااا" االمتحانااات بأنواعهااا ( ،)open Examinationواالمتحانااات المقياادة
( )Limited Examinationسواء أكانت تحريرية أم عملية أم ثقافية أم نفسية .وكذلك اختبارات
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حمد ماجد العاويس ،رساالة ماجساتير بعناوان التعياين فاي الوظيفاة العاماة –د ارساة مقارناة باين القاوانين المحلياة والقاانون

االتحادي بدولة االمارات ،-جامعة الشارقة ،الشارقة  ،8003،م.6
134

د .محمد بطي ثاني الشامسي ،مرجع سابق ،م.081
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الصالحية ألداء الوظيفة  ،Pass Examinationوالوضع تحت التجربة أو التكليف بأداء مهام
وظيفة أعلى ،وتقارير الكفاية وهي تحليل لما يؤديت العامل من مهام وواجبات.
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ومن هنا جاءت فكرة قياس األداء للماوظفين والتاي يمكان أن نعرفهاا بأنهاا " تحليال دقياق
لما يؤديت الموظف من واجبات ،وما يتحملت من مسئوليات بالنسبة للوظيفة التي يشغلها ،وبعدها
يتم تقييم هذا األداء تقييماا موضاوعيا وفقاا لنظاام كامال يسامح بتساجيل عمال كال موظاف ،ووزنات
بشااكل دقيااق ليااأتي التقياايم ممااثال لحالااة الموظااف ،وماادى كفاءتاات فااي خااالل عااام كاماال".
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كمااا

عرفا ات ال اابعض بأن اات عب ااارة ع اان "اإلجا اراءات الت ااي تس اااعد ف ااي تجمي ااع مراجع ااة ،مش اااركة إعط اااء
واستخدام المعلومات المتجمعة من حول االفراد لغرض تحسين أدائهم في العمل ".
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إض ااافة ال ااى جمي ااع م ااا ذك اار م اان تعريف ااات فق ااد قام اات الهيئ ااة االتحادي ااة للما اوارد البشا ارية
بتعريااف هااذا النظااام باناات :عمليااة تجااري بوساااطتها تقياايم أداء الموظااف بالمقارنااة مااع األهااداف
والمؤشرات الرئيسة لألداء ،والتي ياتم وضاعها بالشاراكة باين الموظاف ورئيسات المباشار عان الفتارة
التااي يااتم خاللهااا التقياايم ،بحيااث تكااون محااددة فااي بدايااة فت ارة التقياايم ،وتخضااع لتحااديث مسااتمر
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د .بركااات موسااى الحاواتي ،تش اريعات الوظيفااة العامااة فااي العااالم العربااي د ارسااة قانونيااة تحليليااة مقارنااة ،ط ،8المنظمااة

العربية للتنمية االدارية ،8008 ،م.066
136

محمد بن عبد العزيز الرشيد ،حقوق الموظف العام في المملكة السعودية ،مطبعة سفير ،الرياض ،ط ،0م.800
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مصطفى كامل ،إدارة الموارد البشرية ،الشركة العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة  ،0778،م .817مشار اليت فاي أحماد

ازيااد ارشااد الزيااودي ،تقياايم تقااارير األداء فااي الوظيفااة العامااة فااي دولااة االمااارات العربيااة المتحاادة-د ارسااة مقارنااة ،-جامعااة
الشارقة ،الشارقة ،م.86
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خااالل فتارة األداء .وينظاار لااألداء هنااا علااى أناات ترجمااة عمليااة لكافااة م ارحاال التخطاايط فااي الجهااة
الحكومية ،وال يعتبر هدفا بحد ذاتت ،وانما وسيلة لتحقيق باية نتائج.138
وقااد قاماات دولااة االم اارات العربيااة المتحاادة بااإطالق نظااام إدارة األداء فااي 6106/5/7م
بناااءا عل ااى قا ارار مجل ااس ال ااوزراء رق اام  06لس اانة  6106بش ااأن اعتم اااد نظ ااام إدارة أداء لم ااوظفي
الحكومااة االتحاديااة ،لااذا نربااب فااي تسااليط الضااوء علااى هااذا النظااام المعمااول باات فااي الحكومااة
االتحادية في دولة االمارات العربية المتحدة.
ويعتبر نظام إدارة االداء المتبع في الدوائر االتحادية من الوساائل الحديثاة التاي تفياد فاي
تقييم الموظف العام ،والتي من شأنها ان تساهم في ربط اهداف الموظف بأهداف الجهة الو ازرية
االستراتيجية التي يعمل بها ،االمر الذي من شانت ان يساهم في رقاي وتطاوير الخطاط التشاغيلية
والتنفيذية للمؤسساة االتحادياة ،كماا ان الماادة ( )11مان قاانون الماوارد البشارية وتعديالتات حاددت
اهداف هذا النظام ومبرراتت وما يسعى إليت وهو كالتالي:
- 0ترسيخ منهج علمي لمكافأة اإلنجازات والنتائج المتميزة.
-6تطوياار أداء الموظفياان ماان خااالل تقيياام دوري ينسااجم وأهااداف الااو ازرة
والجهااة االتحاديااة.
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لالطا ا ا ا ا ا ا ا ااال عبا ا ا ا ا ا ا ا اار الموقا ا ا ا ا ا ا ا ااع الرسا ا ا ا ا ا ا ا اامي لهيئا ا ا ا ا ا ا ا ااة االتحاديا ا ا ا ا ا ا ا ااة للم ا ا ا ا ا ا ا ا اوارد البش ا ا ا ا ا ا ا ا ارية عبا ا ا ا ا ا ا ا اار ال ا ا ا ا ا ا ا ا ارابط:
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-1توفيق األهداف الفردية للموظفين مع أهداف الو ازرة والجهة االتحادية.
- 4تشجيع االنجاز الفردي ورو الفريق الواحد.
- 5تشجيع التعليم والتطور المستمرين.
كمااا "يسااعى نظااام تقياايم الكفاااءة الااى تحقيااق العديااد ماان األهااداف لعاال أهمهااا النهااوض
بمسااتوى الخدمااة التااي يقاادمها المرفااق العااام ،وتقااويم ب ارامج وأساااليب تعيااين المااوظفين وتاادريبهم،
والكشف عن عياوب اإلدارة ومشااكلها ،وتحساين كفااءة الماوظفين واشاعارهم بمسائولياتهم المنوطاة
بهاام139".ويقااوم نظااام إدارة األداء بقياااس عاادة معااايير يااتم علااى أثرهااا تقياايم الموظااف عليهااا ،فهااو
يقااوم علااى قياااس مسااتويات أداء التااي يسااتحق الموظااف عليهااا العااالوة الدوريااة الساانوية ،وقياااس
مستويات األداء المطلوبة للترقية ،كما يحدد هذا النظام شروط ومتطلبات منح المكافآت.
ويحت ااوي نظ ااام إدارة االداء المعم ااول ب اات ف ااي الجه ااات االتحادي ااة ف ااي الدول ااة عل ااى أربعا اة
مسااتويات تقييمي ااة تح اادد مس ااتوى الموظ ااف الع ااام وهااي كالت ااالي :يف ااوق مس ااتوى التوقع ااات بش ااكل
ملحااوظ وتقااديره  ،4يفااوق التوقعااات وتقااديره  ،1يلبااي التوقعااات وتقااديره  ،6يحتاااج الااى تحسااين
وتقديره  .0فإذا حصل الموظف على التقييم االخير -يحتاج الى تحساين -وهاو اقال درجات تمانح
في نظام ادارة االداء ،فانت يخضع لخطة تحسينية لمعالجة تتدني مستواه ،ويتعين على المساؤول

139

د .ترك اي سااطام المطيااري ،تقياايم كفاااءة الموظااف العااام فااي قااانون الخدمااة الكااويتي ،مجلااة الش اريعة والقااانون ،جامعااة

االمارات العربية المتحدة ،العدد  ،35م .571

114

المباشار ان يجتماع مااع الموظاف ويناقشاات عان أسااباب تادني مساتواه ومااا هاي الطريقااة المثلاى فااي
مساعدتت لتحسين انتاجت ،بحيث يتم وضع حلول وخطط تطورية الرتقاء بأداء الموظف العام.
ولقااد أحساان المشاار االتحااادي فااي إحاطااة الموظااف العااام بالعديااد ماان الضاامانات التااي
تكفاال عدالااة قياااس أدائاات وبالتااالي تضاامن عاادم اسااتبعاده لضااعف ادائاات اال ألسااباب موضااوعية
ويمكن حصر هذه الضمانات كاالتي:
أوال :المشاركة في إعداد تقرير األداء السنوي عدم انفراد الرئيس في وضع األهداف
اوجب نظام إدارة األداء ضرورة المشاركة في وضع األهداف السنوية ،فال ينفارد الارئيس
المباشر في وضع األهداف بل يجب ان يتفق الموظف والارئيس المباشار علاى األهاداف المرجاو
تحققها ااا خاااالل السا اانة ،فا ااال يجبا اار الموظا ااف علا ااى القيا ااام بالمها ااام التاااي تفا ااوق مؤهالتااات وقد ارتا اات
وامكانياتت .ومن ناحياة أخارى ان اتفااق الطارفين علاى األهاداف السانوية يعطاي داللاة علاى قباول
الموظف ألهدافت ورضاءه عليها واستعداه للقيام بها.
ثانيا :عالنية التقييم السنوي
يجااب ان يحاايط ال ارئيس المباشاار الموظااف بنتيجااة تقييماات بحيااث ال يبقااى االماار محااط
كتمان وسر بين الرئيس المباشر واإلرادة العليا ،لذا جاء النظاام بضارورة اعاالم الموظاف بتقييمات
بحيث يتمكن من معرفة نقااط قوتات وباواطن ضاعفت فيعمال علاى تجاوزهاا وتحساينها وهاو ماا جااء

121

ذك اره فااي الاادليل االرشااادي لنظااام إدارة األداء باإلضااافة الااى ت اوافر نظااام بياناااتي
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الااذي يتاايح

للموظف رؤية تقييمت ومعرفة جميع المالحظات الموجت إليت من الارئيس المباشار .وذلاك بخاالف
مااا كانات علياات الانظم التقييميااة السااابقة التااي كاناات ال تعتاارف بحااق الموظااف فااي االطااال علااى
تقييمت.
ثالثا :المراجعة المرحلية لألهداف الموظف السنوية
يتصااف نظااام ادارة األداء بالمرونااة واليساار ،فهااو يمانح فت ارة للتعااديالت المرحليااة ليتساانى
لجمي ااع األطا اراف التع ااديل عل ااى الخط ااط الس اانوية الموض ااوعة ومراجع ااة األه ااداف المتف ااق عليه ااا،
والوقوف على ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه .فقد يظهر للموظف او للرئيس عدم إمكانية تحقيق
بعااض االهااداف أو صاادور ق ارار وزاري بتعااديل مهااام بعااض المااوظفين أو نقلهاام ،ممااا يسااتوجب
تغيير األهداف السنوية الموضوعة لهم .وعادة ما تكون هذه المرحلاة المرحلياة باين شاهري يونياو
ويوليو أي بعد انقضاء فترة مناسبة الختبار األهداف ومراجعتها.
رابعا :مشاركة لجنة ضبط وموازنة النسب في التقييم
وهااي ماان الضاامانات التااي ساانتها الاانظم فااي الوظيفااة العامااة وتتمثاال فااي ضاارورة تشااكيل
لجن ااة برئاس ااة الم اادير الع ااام لل ااو ازرة وبعض ااوية م اادير إدارة الما اوارد البشاارية وال ااوكالء المس اااعدين.
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نظام بياناتي هو نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة االتحادية وهو عبارة عن نظام إلكتروني يمكن من

خاللت أتمتة كافة االجراءات الخاصة بالموارد البشرية في كافة الجهات المشغلة لت ،حيث يشكل النظام نقلة نوعية في
عمل الجهات االتحادية المستفيدة منت ،ويوفر أتمتة لكافة إجراءات الموارد البشرية بما فيها اإلجراءات المالية والمتعلقة

بأجور الموظفين ،ويؤسس قاعدة بيانات موحدة في الحكومة االتحادية تغطي كافة الو ازرات والهيئات االتحادية المستقلة.
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وتهدف هذا اللجنة الى موازنة وضبط تصنيفات أداء جميع الموظفين بهدف تقاديم بياناات عادلاة
ومنصاافة داخاال الااو ازرة عاان طريااق عمليااة الضاابط وموازنااة النسااب ،التااي تااتم بعااد اجتمااا تقياايم
األداء السنوي وقبل ابالع الموظفين بنتيجة تقييم األداء النهائية.
وناارى ان الضاامانة التااي تتمثاال فااي هااذا االماار هااو عاادم خضااو الموظااف لتقياايم رئيساات
المباشار فقاط ،الاذي قااد ينفارد فاي عاادم تقاديره إلنجاازات الموظاف أو تااأثره بعالقتات الشخصاية فااي
عمليااة التقياايم لااذا كااان البااد ماان إش اراك لجنااة أخاارى محاياادة تنظاار الااى تقياايم الموظااف بطريقااة
حيادية وعادلة تمتاز بالشفافية والمصداقية .كما يتعين على لجنة ضبط وموازنة النسب ان تاوز
النتائج االجمالية لتقييم أداء الموظفين وفق جدول ساقف النساب المباين فاي النظاام شاريطة ان ال
يزيد المجمو النهائي لنسب نتائج تقييم أداء الموظفين عن .%011
خامسا :التظلم من التقييم
أجاز المشر الاوظيفي عملياة الاتظلم اإلداري مان التقيايم لفئاة محاددة مان الماوظفين وهام
الحاصلين على تقييم يحتاج الى تحسين ،وذلاك عان طرياق تقاديم الموظاف طلاب الاتظلم الخطاي
الاى الارئيس المباشار خااالل خمساة أيااام مان تبليغاات او علمات بنتيجااة تقيميات ،ويجااب علاى الارئيس
المباشر مناقشة موضاو الاتظلم ماع الموظاف ومحاولاة حال موضاو الاتظلم ،فاإذا تعاذر ذلاك ياتم
إحالة موضو التظلم الى إدارة الموارد البشرية التخاذ اإلجراءات الالزماة .وبعادها فاي حالاة عادم
التوصاال لحاال المشااكلة يااتم ارسااال هااذا الااتظلم الااى الارئيس التااالي فااي المسااتوى اإلداري ،فاإذا لاام
يفلااح االماار يكااون للموظااف رفااع موضااو الشااكوى الااى الااوزير او ماان يمثلاات مااع ضاارورة االلت ازام
بالمواعيد التي اقرتها الئحة إدارة نظام األداء.
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والج اادير بال ااذكر ان التشا اريع ال ااوظيفي ح اارم الموظ ااف الحاص اال عل ااى تقي اايم يحت اااج ال ااى
تحسااين ماان أي نااو ماان أن اوا الترقيااة باإلضااافة الااى حرماناات ماان حااق الحصااول علااى االجااازة
الدراسية واستحقاقت للعالوة الدورية.
ونتقااد التش اريع الااوظيفي االتحااادي بكوناات فااتح باااب الااتظلم ماان التقياايم لفئااة محااددة ماان
الموظفين ،وهم الحاصلين على أقل درجة تقييمية ،ونارى ان الظلام الواقاع علاى هاذه الفئاة ال يقال
عن ظلم الواقع على الموظف المساتحق لتقادير عاالي يفاوق التوقعاات بشاكل ملحاوظ ،خاصاة إذا
ما تفاجأ بحصولت على تقدير يلبي التوقعاات .لاذا تادفعنا معاايير العدالاة الوظيفياة ومبادأ المسااواة
باين الماوظفين أمااام الوظاائف العامااة الاى دعااوة المشار الاوظيفي االتحااادي الاى فااتح بااب الااتظلم
االداري من التقييم السنوي لكل الموظفين الخاضعين للنظام.
وماان جهااة أخاارى أجاااز المشاار االماااراتي للموظااف العااام اللجااوء الااى الااتظلم القضااائي
للطعاان علااى ق ارار التقياايم ،وفااتح المجااال أمااام جميااع المااوظفين باااختالف درجااات تقياايمهم خااالل
ستين يوما من تااريخ العلام اليقيناي باالقرار ،ماع اشاتراط الشاار االتحاادي وجوبياة الاتظلم اإلداري
أوال للموظفين الحاصلين على تقدير يحتاج الى تحسين كشرط للطعن القضائي.

الفرع الثاني :تقرير عدم الكفاءة الوظيفية
نصت المادة ( )018من المرسوم بقاانون اتحاادي بشاأن الماوارد البشارية بدولاة االماارات
العربيااة المتحاادة بأناات يجااوز للساالطة المختصااة بااالتعيين إنهاااء خدمااة الموظااف العااام بساابب عاادم
كفاءتت الوظيفية فاي حالاة حصاولت علاى تقيايم سانوي وفقاا للمساتوى واإلطاار الزمناي الاذي يحادده
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نظام ادارة األداء لهذا العرض ،ويشرط في جميع األحاوال إعطااء الموظاف فتارة االشاعار المقاررة
لدرجت اات أو ص اارف م ااا يع ااادل ال ارت ااب اإلجم ااالي لفتا ارة االش ااعار وذل ااك دون المس اااس بمس ااتحقاتت
األخرى.
وكما بيناا ساابقا ان التشاريع الاوظيفي االتحاادي قاد وضاع تسلساال واضاح لم ارحال إنهااء
خدمااة الموظااف بناااءا علااى تقييماات المتاادني ،يباادأ بحصااول الموظااف علااى درجااة تقياايم رقاام واحااد
وهااي تعنااي يحتاااج الااى تحسااين ،فاااذا لاام يتحساان اداء الموظااف الحاصاال علااى هااذا التقياايم خااالل
الفترة الالحقة ،وذلك بعد وضع االدارة خطة تطورية لت تمتد لمدة ساتة أشاهر،

141

فاان لا دارة ان

توجاات لاات إنااذار رساامي وتمنحاات مهلااة أخاارى لماادة سااتة أشااهر ،فاااذا لاام يتحساان أداء الموظااف فااي
الم ارة األخاارى يكااون أمااام االدارة خياااريين ،أمااا نقاال الموظااف الااى إدارة أخاارى بمااا تتناسااب مااع
قدراتت وامكانياتت ،وأما ان توصي اإلدارة العليا بإنهاء خدماتت وذلاك بسابب عادم كفاءتات الوظيفياة
التي تعكس عدم جديتت ورببتت في التطور.
" فااإن عجااز الموظااف العااام وقصااوره المهنااي الااذي يظهاار ماان خااالل ساالوكت وتص ارفاتت
أثناء قيامت بواجباتت الوظيفية  ...هو الذي يؤخذ بعين االعتبار عند فصل الموظف بسبب عدم

141

بينما نصت أحكام قانون إدارة الماوارد البشارية لحكوماة دباي رقام ( )81لسانة  8006علاى ان تكاون المادة أربعاة أشاهر

حسب المادة المعدلة ( )801بموجب القانون رقم ( )01لسنة .8000
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الكفاياة المهنياة" 142ويشاترط فاي جمياع االحاوال إعطااء الموظاف فتارة إشاعار المقاررة لدرجتاات وان
تصرف لت جميع مستحقاتت المالية.
وم اان المالح ااظ ان س االطة إنه اااء الموظ ااف لع اادم الكف اااءة الوظيفي ااة ه ااي س االطة جوازي اات،
وليست وجوبية ،فال تقع بقوة القانون .وهي تعكاس الواقاع المتطاور والربباة الطموحاة لادى القياادة
العليا فاي الدولاة فاي تنيمات الماوارد البشارية العاملاة فاي المؤسساات االتحادياة واخضااعها ألحادث
نظم التقييم العالمية ،واعطاء اإلدارة تلك المساحة في النظر في أمار الموظاف مان خاالل تقييمات
الس اانوي ،فله ااا ان تنه ااي خدم ااة الموظ ااف الغي اار كف ااؤ وذل ااك بع ااد محاول ااة تط ااوير أداءه ال ااوظيفي
واعطااءه فرصااة لاذلك .وحسااب اإلحصاائية الساانوية 143يباين لنااا عادد حاااالت االنهااء التااي كاناات
بناءا على سبب عدم الكفاءة في الحكومة االتحادية قد بلغت  25حالة.
وكم كنا نتمنى على المشر الوظيفي االتحادي ان يؤجل جزاء الفصل من الخدمة وذلاك
بعد إنزال سلسلة من الجزاءات اإلدارية يعاقب بهاا الموظاف علاى تادني مساتواه مباشارة .علاى ان
تكون هذه الجازاءات بمثاباة التادرج فاي العقوباة بحياث تسابق جازاء اإلنهااء ،وذلاك لماا يتتبعات هاذا
اإلنه اااء م اان وي ااالت ومغب ااات تق ااع عل ااى ع اااتق الموظ ااف الع ااام وم اان يع اايلهم .ف ااان الت اادرج ف ااي

 142د .موسى مصطفى شحادة :عدم الكفاءة المهنية باعتبارهاا سابا مان أساباب الفصال مان الوظيفاة العاماة ،مجلاة الشاريعة
والقانون ،العدد  ،85مايو  ،8003م.551
143

بناءا على المعلومات واالحصائيات والدراسات الصادرة من الهيئة االتحادية للموارد البشرية قمنا بعمل إحصائية

سنوية لحاالت انهاء خدمة الموظف العام في الحكومة االتحادية بحيث تشمل اإلحصائية اعداد الموظفين المنهية

خدماتهم من الربع األخير من سنة  8001والربع األول والثاني والرابع من سنة  .8003كما تم ارفاق اإلحصائية في

المرفقات.
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العقوبات من شاانت ان يخاف وطاأة قارار اإلنهااء علاى الموظاف العاام أو أن تكاون هاذه العقوباات
دافعاا لاات نحااو اتقاااء قارار االنهااء ،وماان هااذه العقوبااات مااثال تقليال ماادة االجااازة الساانوية أو خصاام
من الراتب.

الفرع الثالث :استبعاد عدم صالحية الموظف أثناء فترة االختبار من أسباب انتهاء
الخدمة
خااول المشاار الااوظيفي االتحااادي الجهااة اإلداريااة صااالحية إنهاااء خدمااة الموظااف الواقااع
تحاات فتارة االختبااار ،وذلااك إذا رأت اإلدارة عاادم كفاءتاات لشااغل الوظيفااة العامااة وعاادم قدرتاات علااى
تحماال أعبائهااا .ونعنااي بفت ارة االختبااار :هااي الفت ارة التااي يااتم فيهااا تهيئااة الموظااف الجديااد عمليااا
لممارسة مهام الوظيفة المعين عليهاا تادريجيا لتحقاق مان مادى صاالحيتت لممارساة مهاام الوظيفاة
قبل تثبيتت عليها144.وكما هو معلوم ان المادة ( )07من قانون الموارد البشرية وتعديالتات و قا ارر
مجلااس الااوزراء رقاام ( )01لساانة  6106فااي شااأن الالئحااة التنفيذيااة للمرسااوم بقااانون اتحااادي رقاام
( )00لسنة  6118بشأن الموارد البشرية قد نصا على إخضا الموظف المعين الى فترة اختبار
تك ااون م ااددتها ثالث ااة أش ااهر قابل اات للتمدي ااد لم اادة مماثل ااة حس اابما ت اارى اإلدارة ،اذ ذك اارت نص ااوم
الالئحااة التنفيذيااة المااادة ( )61البنااد أ :يخضااع الموظااف المعااين ألول م ارة لفت ارة اختبااار مااددتها

144

انظا ا ا ا ا ا ا اار الا ا ا ا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ا ا ا ااع و ازرة الماليا ا ا ا ا ا ا ااة المملكا ا ا ا ا ا ا ااة ال عربيا ا ا ا ا ا ا ااة السا ا ا ا ا ا ا ااعودية ،ملا ا ا ا ا ا ا ااف  ،008فا ا ا ا ا ا ا ااي الموقا ا ا ا ا ا ا ااع
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ثالثة أشهر تبادأ مان تااريخ مباشارة العمال قابلات للتمدياد لمادة مماثلاة ".وتعاد فتارة التجرباة مان أهام
المراحل في حياة الموظف الوظيفية باعتبارها فترة تهيئة واختبار تستهدف الجوانب التالية:

145

-0

تهيئة الموظف عمليا لممارسة مهام الوظيفة المرشح لها.

-6

ترسيخ المفاهيم األساسية للخدمة المدنية.

-1

الكشف عن قدراتت وميولت العملية.

-4

التحقق من مدى صالحيتت لشغل الوظيفة المعين عليها تمهيدا لتثبيتت عليها.

وكمااا هااو جلااي ان اإلدارة تربااب بااالوقوف علااى مسااتوى الموظااف المعااين والتأكااد ماان
مالئمتاات لملائ الفاراع الااوظيفي الااذي سيشااغلت ،وهااذا مااا أكاادت علياات حكاام المحكمااة االتحاديااة فااي
أحد أحكامهاا ،إذ نصات علاى :وضاع الموظاف المعاين ألول مارة مادة ساتة أشاهر تحات االختباار
من تاريخ تسلمت العمل مقصودة إتاحة الفرصة لجهة اإلدارة للتثبيت مان صاالحيتت للقياام بأعبااء
الوظيفيااة .مااؤدى ذلااك وجااوب أن تكااون هااذه الماادة فت ارة اختبااار فعليااة ،فاااذا أوقااف الموظااف عاان
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انظا ا ا ا ا ا ا اار الا ا ا ا ا ا ا ااى موقا ا ا ا ا ا ا ااع و ازرة الماليا ا ا ا ا ا ا ااة المملكا ا ا ا ا ا ا ااة العربيا ا ا ا ا ا ا ااة السا ا ا ا ا ا ا ااعودية ،ملا ا ا ا ا ا ا ااف  ،008فا ا ا ا ا ا ا ااي الموقا ا ا ا ا ا ا ااع
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العماال خاللهااا وجااب عاادم احتساااب ماادة الوقااف ض امن فت ارة االختبااار وانمااا تسااتكمل بعااد انتهاااء
الوقف".

146

وقد كان التشريع الوظيفي السابق – قانون الخدمة المدنية لسنة  6110في المادة ()66
قد منح الموظف المعين في الجهة االتحادية فترة ساتة أشاهر يقاع فيهاا تحات االختباار ،بينماا قاام
قااانون الم اوارد البش ارية األخياار بتقلاايم الماادة وجعلهااا ثالثااة قابلااة للتجديااد لماادة مماثلااة ،بحيااث
تصاابح سااتة أشااهر كحااد اقصااى ،وهااذا مااا سااار علياات قااانون الخدمااة المدنيااة المصااري رقاام ()08
لساانة  ،6105إذا جعاال فتارة االختبااار سااتة أشااهر ماان تاااريخ تساالمت العماال ،تقاارر خاللهااا اإلدارة
مدى صالحية الموظف للعمل ،فإذا ثبت عدم صاالحيتت أنهيات خدماتات دون الحاجاة الي إجاراء
اخر.
وكمااا هااو مالحااظ ان معظاام التش اريعات الوظيفيااة أقاارت ل ا دارة بفت ارة التجربااة ،بكونهااا
أرادت ان يظاال الموظااف خاللهااا تحاات رقابااة اإلدارة واش ارافها المباشاار إلمكااان الحكام علااى ماادى
صالحيتت للقيام بالعمل الحكومي المسند إليت بما يستتبعت من مسائوليات وماا يطلبات مان اساتعداد
وتأهيل خاصين التصالت بالمرافق العامة.
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 146الطعن رقم  001لسنة  83ق جلسة  ،8001/5/50ق  .57مشار إليت في د .جاسم عبد اهلل محمد بن عميار ،مرجاع ساابق،
م.008
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د .محما اد عب ااد العزيا از بك اار ،أعم ااال ن اادوة آف اااق وتح ااديات تشا اريعات الما اوارد البشا ارية ف ااي القط ااا الحك ااومي ،جامع ااة

االمارات ،م.88
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وأكاادت المحكمااة اإلداريااة العليااا المص ارية علااى فت ارة التجربااة الممنوحااة للموظااف المعااين
وضاارورة تخطياات لهااا فااي حكمهااا التااالي (:إن تحديااد فت ارة االختبااار بماادة زمنيااة معينااة ،أراد بهااا
المشاار أن يظاال الموظااف خاللهااا تحاات رقابااة الجهااة اإلداريااة واش ارافها المباشاار إلمكااان الحكاام
على مدى صالحيتت للعمل المسند إليت ...ومقتضاى هاذا أن تعياين الموظاف ال يكاون نهائياا فاي
هذه الفترة ،ألن بقااءه فاي الوظيفياة يكاون منوطاا بقضاائت فتارة االختباار بنجاا وثباوت صاالحيتت
لممارسة أعمال وظيفتت .)....

148

وقااد ماانح المشاار الحااق ل ا دارة بإنهاااء خدمااة الموظااف العااام خااالل فت ارة االختبااار وذلااك
لعاادم كفاءتاات كمااا هااو مب اين فااي المااادة ( )61البنااد  :1يجااوز إنهاااء خدمااة الموظااف خااالل فت ارة
االختب ااار إذا ثب اات أن اات بي اار كف ااؤ أو بي اار ص ااالح للقي ااام بمه ااام وظيفت اات أو بس اابب أدائ اات الغي اار
المرضي .لذا نرى ان المشر خول اإلدارة السلطة في إنهاء خدمة الموظف أثنااء فتارة االختباار
المقررة والحول دون تثبيتت في الوظيفة العامة ،ولكنت في المقابل اعطى بعض الحقاوق للموظاف
العااام لمواجهااة اإلدارة اثناااء فت ارة االختبااار ،اذ أعطاااه أوال حااق ان يقااوم ال ارئيس المباشاار بمتابعااة
عمل اات بص ااورة دقيق ااة  ،ومس اااعدتت ف ااي تقي اايم س االوكت ال ااوظيفي و تق ااديم ك اال الع ااون ومس اااعدتت و
توجيهاات لتحسااين أدائاات وذلااك كمااا نصاات المااادة ( )61البنااد  :6علا ااى الرئيا ااس المباشا اار القيا ااام
بمتابع ااة دقيق ااة لتقيي اام أداء وس االوك الموظ ااف الوظيف ااي خ ااالل فتا ارة االختب ااار وتقدي اام كاال الع ااون
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ومس ا اااعدتت وتوجيه ا اات لتحس ا ااين أدائ ا اات وس ا االوكت ال ااوظيفي ،وقب ا اال انته ا اااء فتا ا ارة االختب ا ااار إم ا ااا أن
يوصااي بتثبيتاات فااي الوظيفة أو إنهاء خدماتاات إذا ثباات عاادم صالحيتاات للوظيفااة.
باإلضاافة الااى مااا ذكاار نجااد أن المشاار اشاترط ضاارورة ان يكااون التقياايم للموظااف الواقااع
تحاات االختبااار علااى أمااور محاادده وواضااحة تاام إعااالم الموظااف بهااا ،فغالبااا مااا يفتقاار الموظااف
الحااديث العلاام بكيفيااة القيااام باألعمااال فااي اإلدارة التااي يعماال بهااا ،ويجهاال أساساايات األمااور التااي
يغيب عنت تفاصيل مجريات العمل ،وهذا ما قاد يضاع الموظاف الحاديث فاي
يجب اتباعها أو ان ّ
موقاف صاعب أثنااء تقييمات ،لااذلك تادارك التشاريع الاوظيفي هاذا االماار باأن نام علاى وجااوب أن
يكون التقييم على أسس واضحة ومعلومة لدى الموظف الواقع تحت االختبار.
عاالوة الااى ذلااك نجااد ان المشار االماااراتي قااد اقاار بمهلااة ماددتها خمسااة أيااام عماال تماانح
للموظااف العااام الواقااع تحاات االختبااار قباال اصاادار قارار إنهاااء خدمتاات وتساامى فتارة اإلشااعار بناااءا
على المادة ( )61الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم ( )01لسنة  6106فاي شاأن الالئحاة
التنفيذية لقانون الموارد البشرية ،وتعد فترة االشعار مان الضامانات المهماة التاي منحات للموظاف
الجديد الواقع تحات التجرباة والتاي ال يمكان لا دارة أن تتغافال عنهاا .واذا ماا قامات اإلدارة بإنهااء
خدمة الموظف الواقع تحت التجربة دون منحة فترة االشعار المقررة قانونيا فإن قرار اإلنهااء يعاد
بااطال الفتقااره القااوة الملزماة لفتارة االشاعار ،ولعنااا نساتعين بحكاام المحكماة االتحاديااة العلياا لتأكيااد
هااذا المعنااى ،اذ قاماات أحااد الجهااات بإنهاااء خدمااة أحااد موظفيهااا الاواقعين تحاات التجربااة دون ان
تمانحهم فتارة االشاعار وكاان رأي المحكماة الماوقرة كالتاالي ( :إن القواعاد التاي تحكام إنهااء خدماة
الموظف المعين ألول مرة  ....أنت يجوز خاالل فتارة االختباار إنهااء خدماة الموظاف إذ ثبات أنات
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بياار كفااؤ وبياار صااالح للقيااام بمهااام وظيفتاات  ،أو بساابب أداءه بياار المرضااي  ،وذلااك بقارار ماان
الساالطة المختصااة بااالتعيين شاريطة منحاات فتارة االشااعار ...ياادل علااى أن المشاار جعاال ماان ماانح
فتارة االشااعار للموظااف فااي حالااة االختبااار شاارطا الزمااا لمشااروعية قارار إنهاااء خدمتاات ،ولمااا كااان
ذلك الثابت باألوراق ومما ال خالف عليت أن الطاعنة عينت لدى المطعون ضدها ألول مارة فاي
02/01/6100ما ا ا وأن ق ا ارار إنها اااء خا اادمتها كا ااان فا ااي 01/06/6100ما ا ا أي قبا اال انتها اااء فت ا ارة
االختبااار األولااى المحااددة فااي ثالثااة أشااهر ،وماان بياار أن تماانح المطعااون ضاادها للطاعنااة فت ارة
إشعار عمال بالمادة  ، ....واذ قضى الحكم المطعون فيت علاى خاالف هاذا النظار قاوال منات "(..
ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر سليما مطابقا للقانون ،وال يعيبت من ذلك عدم إعطاء الموظف
إشعار قبل إنهاء خدماتت حتى يرتب أوضاعت وفقا لمركازه القاانوني الجدياد ،ذلاك أن مخالفاة مثال
ذلااك ال يمكاان أن يغاال يااد ال ارئيس عاان ممارسااة ساالطاتت متااى قاماات الاادواعي وتحققاات األسااباب
المبااررة لتدخلاات واعمالاات ساالطاتت المخولااة قانونااا)  ...وماان ثاام فااأن مااا ذهااب إلياات الحكاام فااي هااذا
الشأن بير سديد إذ أهدر ما للمادة  ...من قوة ملزمة ،وهو ما يعيبت بمخالفة القانون والخطأ في
تطبيقت بما يوجب نقضت دون حاجت لبحث باقي أوجت الطعن.
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كماا يمكان للموظاف ان يسااتقيل اثنااء فتارة االختباار شاريطة إشاعار رئيسات المباشار بااذلك
خااالل فت ارة خمسااة أيااام عماال .وبموجااب الم اواد المااذكورة أعاااله فإننااا نقاار أن تعيااين الموظااف ال
يكون نهائيا أو ق ار ار حاسما اال بعد استيفاء الموظف للمهارات المطلوبة خالل فترة التادريب ،فااذا
انقضاات الماادتين – أي الثالث ااة الشااهور األولااى وم ااا يليهااا ماان تمدي ااد -دون ان يثباات الموظ ااف
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حكم المحكمة االتحادية العليا ،في الطعن رقم  318لسنة 8008إداري ،جلسة األربعاء الموافق 8005/8/80ما.
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احقيتاات وقدرتاات علااى القيااام بالوظيفااة العامااة فااان لا دارة الحااق فااي إنهاااء خدمتاات بناااء علااى المااادة
( )61السالف بيانها " .أي ان موقاف الموظاف المعاين تحات االختباار هاو موقاف وظيفاي معلاق
أثناء تلك الفترة ،اذ ال يستقر وضاعت القاانوني فاي الوظيفاة اال بعاد قضااء فتارة االختباار وانحساام
موقااف الموظااف بق ارار ماان اإلدارة ماان حيااث الصااالحية للبقاااء فيهااا أو عاادمها "
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ولعاال هااذا

المساالك يتشااابت مااع مس الك المشاار المحلااي وماانهم قااانون إدارة الم اوارد البش ارية لحكومااة دبااي فااي
المادة ( ،)59وكذلك ما قررتت بنود قانون الخدمة المدنية إلمارة الشارقة في المادة (.)04
وقااد اقاار قااانون الماوارد البشارية فااي الحكومااة االتحاديااة وتعديالتاات للموظااف الواقااع تحاات
االختبااار فااي حااال إنهاااء خدماتاات ،ال ارتااب اإلجمااالي حتااى اخاار يااوم عماال لاات ،كمااا اقاار لاات بباادل
تذاكر السفر لات وألفاراد أسارتت المساتحقين لمغاادرة الدولاة – شاريطة ان يانم علاى ذلاك فاي عقاد
التوظيف.
ويجدر بنا اإلشارة الى حكم المحكمة االتحادية في الطعن رقم  598لسنة  6100إداري
الذي أقر بهذا الحق الممنو ل دارة في إنهاء خدمة موظفيها الواقعين تحت االختبار ،اذا نصت
على ( :ولما كان ذلك ومن الثابت من تقرير تقييم أداء الطاعنة خالل فترة االختبار في الوظيفة
لدى المطعون ضدها والمؤر في  05/9/6101أن الطاعنة ال تكثرت بالتعليمات الصادرة إليها
ولاام يتضااح مهاراتهااا فااي القيااادة واإلدارة ،وقااد لااوحظ عليهااا تك ارار الغياااب والتااأخير فااي الحض اور
للعمل وانتهى التقرير الموقع مان رئيساها المباشار الاى ماا يلي(:تادني مساتوى األداء الاوظيفي لهاا

150

د .محمد عبد العزيز بكر ،مرجع سابق ،م.85

122

وعدم تقيدها بمواعيد الادوام والتعليماات الصاادرة) ومان ثام فقاد خلات األوراق مان أياة واقعاة يمكان
أن تكااون قرين ااة عل ااى إس اااءة اسااتعمال الس االطة ،وم اان ث اام يك ااون الق ارار ق ااد ص اادر س االيما مطابق ااا
للقانون).
ومن المهم التأكيد على ما تواترت عليت االحكام القضائية باأن ان إنهااء خدماة الموظاف
الواقااع تحاات االختبااار ال يعااد ماان قبياال الفصاال التااأديبي النتفاااء هااذه الصاافة عناات ،وال ماان قبياال
أسباب انتهااء خدماة الموظاف لخروجات مان عاداد هاذه األساباب ،بال يقاع نتيجاة تخلاف شارط مان
الشروط المعلق عليها مصير التعيين ،وأن صالحية الموظف للتعيين فاي الوظيفاة المعاين عليهاا
منوط بنجاحت في فترة االختبار في هذه الوظيفة.
والجدير بالذكر ان المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )7لسنة  6100في شان تعديل أحكاام
قانون الموارد البشرية قاد فارض الت ازماا جديادا علاى الموظاف المعاين تحات االختباار ،ويتمثال فاي
ضارورة أن يااؤدي الموظاف المعااين اليماين القااانوني وذلاك قباال مباشارة خدمتاات حساب ناام المااادة
(.)07

المبحث الرابع :عدم تجديد العقد أو فسخه واعادة الهيكلة واالحالل
قااام المشاار االتحااادي بإضااافة أسااباب حديثااة منهيااة لخدمااة الموظااف العااام ومنهااا ساابب
عاادم تجديااد العقااد أو فسااخت قباال انتهاااء مدتاات (المطلااب األول) إعااادة الهيكلااة (المطلااب الثاااني)،
وسبب االحالل وفقا لخطط توطين وظائف بير المواطنين (المطلب الثالث).

122

المطلب األول :عدم تجديد العقد أو فسخه قبل انتهاء مدته
يعد السبب المذكور أعاله من األساباب الحديثاة المنهياة للخدماة فاي القطاا االتحاادي ،ولقاد
ماار هااذا الساابب باابعض التعااديالت التااي يجاادر بنااا التعمااق فيهااا ،لهااذا أرياات أناات ماان المناسااب ان
نتعرض ألنوا عقود التوظيف (الفر األول) ومن ثم نتناول سبب عدم تجدياد العقاد وانهااءه قبال
انتهاء خدمتت والتعرض للتعديالت التشريعية التي طرأت عليت (الفر الثاني).

الفرع األول أنواع عقود التوظيف
قيااد المشاار الااوظيفي االتحااادي عمليااة التعيااين فااي الوظيفااة العامااة بأربعااة أن اوا ماان عقااود
التوظيف جاءت بها التعديالت المذكورة في المرسوم بقانون اتحادي رقام ( )7لسانة  6100علاى
أن تضاام جميااع المااوظفين فااي القطااا االتحااادي سااواء أكااانوا مااوطنين أم بياار م اواطنين ،كمااا
أض اافت الالئحااة التنفيذيااة عقااد توظيااف للمااوظفين الجاادد ونمااوذج تنظاايم عالقااة وظيفيااة قائمااة
وبذلك تكون قد شملت جميع الفئات العاملة في الوظيفة االتحادية.
وبناااء علااى مااا جاااءت باات النصااوم ال اواردة فااي قااانون الم اوارد البش ارية وتعااديالتها والالئح اة
التنفيذية لسنة  6106فقد تم ابرام عقود التعيين ألربعة فئات وظيفية سنتناولها كالتالي:
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 .0التعيين بعقد دوام جزئي
يقصد بالتعيين بعقاد دوام جزئاي هاو التوظياف الاذي يعمال فيات الموظاف لعادد محادد مان
مجم ااو الس اااعات أو األي ااام المق ااررة للعم اال الي ااومي حس ااب الالئح ااة التنفيذي ااة ،ويتقاض ااى عليه ااا
الموظاف ارتاب يحتسااب نسابة وتناساب بااين سااعات العماال أو أياام العمال التااي يعملهاا الموظااف.
مع ضرورة مراعاة بعض األمور التي تختم بساعات العمل وهي:
أ -ان تحاادد ساااعات العماال اليااومي بمااا ال يقاال عاان ( )04ساااعة وال يزيااد عاان
( )68سااعة أسابوعيا .أو ان تحادد أياام عماال محاددة خاالل األسابو بمااا ال
يقل عن يومي عمل.
ب -أن تكون ساعات الدوام الجزئي خالل سااعات العمال ،وتحادد وفقاا لظاروف
وطبيعة وحاجة العمل.
باإلضافة الى ذلك هناك بعض االشتراطات التي وضاعها المشار االتحاادي فاي التعياين
بعقااد جزئااي وهااي ضاارورة وجااود وظيفااة شااابرة فااي الجهااة االتحاديااة مااع ج اواز تعيااين أكثاار ماان
موظااف علااى ذات الوظيفااة علااى ان ال يتجاااوز ذلااك التعيااين المخصصااات الماليااة للوظيفااة .كمااا
أجاااز الشااار االتحااادي ترقيااة الموظااف المعااين باادوام جزئااي ونقلاات وفقااا لنظااام األداء والق اوانين
المنظماة مااع جاواز تحوياال دوام الموظاف ماان جزئاي الاى دائام دون ان يشااترط عادم وجااود فاصال
زمني بين التعيين .وبالربم من ساعات العمل القليلة والمحدودة التي يمارسها الموظف في الدوام
الجزئي اال ان التشريع الوظيفي منعت من العمل في أكثر من جهة حكومية.
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 .6التعيين بعقد مؤقت
يعرف التعيين بعقد مؤقت بأنت التوظياف الاذي يعمال فيات الموظاف كامال سااعات العمال
اليومية طوال أيام العمل وفقا للقواعد المقررة ،وذلاك لمادة ثالثاة أشاهر قابلاة للتمدياد لمادة مماثلاة.
ولقد اشترط المشر الوظيفي االتحادي بعض االشتراطات في تنظيم هذا الناو مان التعياين وهاي
كالتالي:
أ -وجود وظيفة شابرة.
ب -أن يك ااون التعي ااين بموج ااب عق ااد مؤق اات ال تتج اااوز مدت اات ثالث ااة أش ااهر
ويجوز تمديده لمدة مماثلة.
ت -يم اانح الموظ ااف ال ارت ااب الش ااهري المخص اام للدرج ااة الوظيفي ااة والم ازي ااا
المالي ااة المق ااررة للدرج ااة المح ااددة ف ااي ج اادول ال اادرجات والروات ااب ،كم ااا
يسا ااتحق الموظا ااف المعا ااين با اادوام مؤقا اات االجا ااازات التا ااي تا اام تحديا اادها
بموجب المادة ( )01من الالئحة التنفيذية.
كمااا أجاااز المشاار الااوظيفي تحوياال العقااد المؤقاات الااى دائاام كمااا هااو الحااال فااي العقااد
الجزئي بيد أنت اشترط أمرين جاوهرين وهماا :دخاول مادة التعاقاد المؤقتاة ضامن مادة الخدماة التاي
تدفع عنها مكافاأة نهاياة الخدماة ومعااش التقاعاد ،وضارورة عادم وجاود فاصال زمناي باين التعياين
المؤقت والدائم.
 .1التعيين بعقد خام
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وهااو التعيااين الااذي قرناات المشاار الااوظيفي االتحااادي بالوظااائف العليااا الشااابرة – ونقصااد بهااا
الدرجة الثانية فما فوق – وذلك وفقا لألحكام االتية:
أ -وجود وظيفة عليا شابرة.
ب -اال تزيد مدة العقد عن سنتين ويجوز تمديده لسنتين إضافتين.
ت -أن تت اوافر فااي المرشااح للتعيااين إحاادى المااؤهالت والخب ارات وفقااا لنظااام
تقييم وتوصيف الوظائف.
ث -أن يكون المؤهل والخبرة في مجال الوظيفية المعين عليها.
ولقااد كااان قااانون المااوارد البش ارية قباال تعديلاات والالئح اة التنفيذيااة السااابقة قااد نظماات هااذا
التعيين بصورة دقيقة ومحددة للشهادات العلمية وسنوات الخبرة فيها،
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اال أنت في التعديل

االخير للقانون والالئحة التنفيذية جعل التعيين وفقا لنظام تقييم وتوصيف الوظائف.
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فقد اشترطت الالئحة التنفيذية لسنة  8000في التعيين بعقد خام أن تتوافر في المرشح للتعيين الماؤهالت

والخبرات اآلتية:
 -0دكتوراه  +خبرة عملية تخصصية ال تقل عن  2سنوات.
 -6ماجستير  +خبرة عملية تخصصية ال تقل عن  8سنوات.
 -1مؤهل جامعي  +خبرة عملية تخصصية ال تقل عن  01سنوات.
 -4أو مؤهل جامعي  +خبرة عملية في التخصصات الناادرة ال تقال عان  4سانوات ،ويصادر بتحدياد التخصصاات الناادرة
قرار من رئيس الهيئة بعد التنسيق مع الو ازرات.
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 .4التعيين بعقد دوام كامل
ونقصااد باات هااو التوظيااف الااي يعماال فياات الموظااف كاماال ساااعات العماال اليوميااة ط اوال أيااام
العمل وفقا للقواعاد المقاررة فاي الالئحاة التنفيذياة لسانة  ،6106ويتقاضاى الموظاف المعاين بادوام
كامل الراتب اإلجمالي والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها .وهو االمار الاذي يساري علاى معظام
المااوظفين العاااملين فااي القطااا االتحااادي ،وحتااى المااوظفين القاادامى فلقااد تاام اب ارام عقااود حديثااة
معهم تحت مسمى عقد تنظيم عالقة وظيفية قائمة.

الفرع الثاني :عدم تجديد العقد أو فسخه قبل إنهاء مدته
يعتبا اار ها ااذا السا اابب ما اان األسا ااباب الحديثا ااة المنهيا ااة لخدما ااة الموظا ااف فا ااي الوظيفا ااة العاما ااة
كم ا ااا أشا ا ارنا س ا ااابقا ،فلق ا ااد ن ا اام علي ا اات التشا ا اريع االتح ا ااادي ال ا ااوظيفي ألول ما ا ارة ف ا ااي المرس ا ااوم
بقا ا ااانون اتحا ا ااادي رقا ا اام ( )00لسا ا اانة  ،8008ولقا ا ااد كا ا ااان نصا ا اات كا ا اااالتي :عا ا اادم تجديا ا ااد العقا ا ااد
الخا ااام أو فسا ااخت قبااال انتها اااء مدتا اات ،ومااان خ ا االل ال اانم نالح ااظ ان المشا اار قياااد هاااذا العقا ااد
ب ا ا ااأن يك ا ا ااون م ا ا اان العق ا ا ااود الخاص ا ا ااة لتعي ا ا ااين الم ا ا ااوظفين ،والت ا ا ااي تناولته ا ا ااا الم ا ا ااادة ( )03م ا ا اان
الالئحا ااة التنفيذيا ااة لسا اانة  8000بتنظا اايم التعيا ااين بعقا ااد خا ااام وسا اانت لا اات شا ااروطت والتزاماتا اات،
اال ان التع ا ااديل الالح ا ااق لق ا ااانون الما ا اوارد البشاا ارية بموج ا ااب المرس ا ااوم بق ا ااانون اتح ا ااادي رق ا اام ()7
لس ا اانة  8000ق ا ااام بح ا ااذف كلم ا ااة الخ ا ااام وجع ا اال االم ا اار يش ا اامل جمي ا ااع العق ا ااود ،وتماش ا اايا م ا ااع
ها ااذا السا اابب نجا ااد ان التعا ااديل التش ا اريعي فا ااي الشا ااأن الا ااوظيفي المتمثا اال فا ااي الالئحا ااة التنفيذيا ااة
لس ا اانة  8008ق ا ااد فرض ا اات تص ا اانيف الم ا ااوظفين الع ا اااملين ف ا ااي القط ا ااا االتح ا ااادي تح ا اات أربع ا ااة
أنوا من عقود التعيين ،والتي تم تناولها في الفر األول من هذا المطلب.
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والجا ا اادير بالا ا ااذكر ان الالئحاا ااة التنفيذيا ا ااة قاا ااد تضا ا اامنت نم ا اااذج لعقا ا ااود التوظيا ا ااف التا ا ااي تا ا اام
اعتمادها ااا ما اان قبا اال رئا اايس مجلا ااس الا ااوزراء فا ااي تا اااريخ  ،6106/5/7وألزما اات جميا ااع ما ااوظفي
الا اادوائر الحكوميا ااة االتحاديا ااة با ااالتوقيع عليه ا اا .ولا ااو اننا ااا تأملنا ااا نم ا ااذج ها ااذه العقا ااود لوجا اادنا أن
القاس ا اام المش ا ااترك فيم ا ااا بي ا اانهم ه ا ااو خض ا ااو جمي ا ااع الم ا ااوظفين لبن ا ااد الم ا ااادة ( )000م ا اان ق ا ااانون
الم ا اوارد البش ا ارية فا ااي انتها اااء الخدما ااة ،ولقا ااد جا اااء نصا ااها فا ااي جميا ااع العقا ااود كالتا ااالي( :تسا ااري
عل ا ااى الط ا اارف الث ا اااني أس ا ااباب انته ا اااء الخدم ا ااة الا ا اواردة بالم ا ااادة ( )000م ا اان المرس ا ااوم بق ا ااانون
اتح ا ااادي رق ا اام ( )7لس ا اانة  8000بش ا ااأن تع ا ااديل بع ا ااض أحك ا ااام المرس ا ااوم بق ا ااانون اتح ا ااادي رق ا اام
( )00لس ا ا اانة  8008بشاا ا ااأن الم ا ا ا اوارد البش ا ا ا ارية فاا ا ااي الحكوما ا ا ااة االتحادي ا ا ااة والالئح ا ا ااة التنفيذياا ا ااة
لهما ااا) .ولكا اان نا اارى ان االما اار اختلا ااف فا ااي عقا ااود التعيا ااين الخاصا ااة با ااالمواطنين با اادوام كاما اال
والتا ااي أوردت تلا ااك األسا ااباب المنهيا ااة لخدما ااة الموظا ااف ،وجعلتها ااا أثنا ااي عشا اار سا ااببا فلا اام تا ااذكر
كامل ا ااة ب ا اال حا ا اذف س ا ااببين م ا اانهم ،وهم ا ااا س ا اابب االح ا ااالل وفق ا ااا لخط ا ااط الت ا ااوطين وس ا اابب ع ا اادم
تجديا ااد العقا ااود أو انها اااءه قبا اال انتها اااء مدتا اات .االما اار الا ااذي يجعلنا ااا نعتقا ااد جا ااازمين با ااان ها ااذين
السا ااببين ال يمكا اان اعتب ا ااارهم ما اان األس ا ااباب المنهيا ااة لخدما ااة الموظ ا ااف الم ا اواطن ،أي ان س ا اابب
االحا ااالل ال يقا ااع أث ا اره إال علا ااى بيا اار الما ااوطنين لكونا اات جا اااء لخدما ااة خطا ااط التا ااوطين ،وكا ااذلك
سبب عدم تجديد العقد.
ولك اان االم اار ال ااذي يلف اات انتباهنا ااا ف ااي ه ااذا االم اار ان اات وبع ااد الد ارس ااة واالط ااال علاااى
الممارسا ا ااات الواقع ا ا ااة ما ا اان الجه ا ا ااات االتحادي ا ا ااة والمعلوما ا ااات والبيان ا ا ااات الصا ا ااادرة م ا ا اان الهيئ ا ا ااة
االتحاديا ا ااة للم ا ا اوارد البش ا ا ارية نبا ا ااين لنا ا ااا ان عا ا اادد حا ا اااالت االنها ا اااء المبنيا ا ااة علا ا ااى سا ا اابب عا ا اادم
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تجدي ا ا ااد العق ا ا ااد م ا ا اان خ ا ا ااالل اإلحص ا ا ااائية الت ا ا ااي قمن ا ا ااا به ا ا ااا
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ه ا ا ااو  016حال ا ا ااة ،ويبل ا ا ااغ ع ا ا اادد

الما ا اواطنين م ا اانهم  006حال ا ااة انه ا اااء أي ان نس ا اابة انه ا اااء الما ا اواطنين تص ا اال ال ا ااى  %17م ا اان
إجم ا ااالي العا ا ادد .والسا ا اؤال ال ا ااذي نطرح ا اات هن ا ااا ه ا اال يش ا اامل س ا اابب ع ا اادم تجدي ا ااد العق ا ااد المنه ا ااي
للخدمة الموطنينو واذا كان هذا فلماذا أبفل المشر الوظيفي عن ذكره في العقدو
وال يخفا ااى علينا ااا ان إنها اااء خدما ااة الموظا ااف الم ا اواطن بنا اااء علا ااى سا اابب عا اادم تجديا ااد العقا ااد
يعا ا ااد سا ا ااببا قاسا ا اايا علا ا ااى الموظا ا ااف الم ا ا اواطن ،وان كنا ا ااا نتقبلا ا اات كسا ا اابب منها ا ااي لخدما ا ااة الغيا ا اار
ما ا اواطن باعتب ا ااار ان فتا ا ارة عمل ا اات وبقائ ا اات ف ا ااي الدول ا ااة مح ا ااددة ومؤقت ا اات ،وان ا اات مهم ا ااا طالا ا ات ب ا اات
المدة البد وأن يعود لموطنت بخالف وضع المواطن.
ولنفس ا اار ه ا ااذه اإلحص ا ااائية ت ا اام التواص ا اال م ا ااع الهيئ ا ااة االتحادي ا ااة للما ا اوارد البشاا ارية وأف ا اااد
المستشا ا ااار القا ا ااانوني لها ا ااا
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با ا ااأن ها ا ااذه الحا ا اااالت يا ا ااتم تعينها ا ااا عا ا اان طريا ا ااق العقا ا ااود الخاصا ا ااة

وال ااذي يتمت ااع فيه ااا الموظ ااف الما اواطن بامتي ااازات تميا ازه ع اان ب اااقي عق ااود التعي ااين االم اار ال ااذي
يا ا اادفع الما ا ااوطن للجا ا ااوء لها ا ااذه العقا ا ااود ،خاصا ا ااة الم ا ا اواطنين أصا ا ااحاب االعما ا ااال الخاصا ا ااة فا ا ااي
القط ا ااا الخ ا ااام ال ا ااذين يفض ا االون التعي ا ااين ع ا اان طري ا ااق العق ا ااود الخاص ا ااة حت ا ااى يتس ا اانى له ا اام
التفرع للعمل الخام.

 152بناءا على المعلومات واالحصائيات والدراسات الصادرة من الهيئة االتحادية للموارد البشرية قمنا بعمل إحصائية سنوية
لحاالت انهاء خدمة الموظف العام في الحكومة االتحادية بحيث تشمل اإلحصائية اعداد الموظفين المنهية خدماتهم من

الربع األخير من سنة  8001والربع األول والثاني والرابع من سنة  .8003كما تم ارفاق اإلحصائية في المرفقات.
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تم التواصل مع المستشار القانوني السيد دلموك ثاني دلموك المهيري مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في

الهيئة االتحادية للموارد البشرية سابقا.
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ولكنا ااي ال أقا اار تماما ااا بها ااذا التفسا ااير وذلا ااك بسا اابب العا اادد الكبيا اار المنهيا ااة خدمتا اات بنا اااءا
علا ا ااى ها ا ااذا السا ا اابب ،والا ا ااذي ال يمكا ا اان ان نتصا ا ااور انا ا اات يع ا ا اود لما ا ااوظفي العقا ا ااود الخاصا ا ااة ذو
ال ا اادرجات العلي ا ااا وال ا ااذين ع ا ااادة م ا ااا يكون ا ااون قل ا ااة ف ا ااي الجه ا ااات الحكومي ا ااة .أض ا ااف ال ا ااى ذل ا ااك
عمليا ااة تفضا اايل الم ا اواطنين للتعيا ااين تحا اات بنا ااد العقا ااود الخاصا ااة لا اايس با اااألمر االختيا اااري ،فا ااال
يمل ا ااك الموظ ا ااف الع ا ااام فيه ا ااا الخي ا ااار .فل ا ااو ك ا ااان ه ا ااذا ممكن ا ااا الخت ا ااار جمي ا ااع م ا ااوظفي ال ا اادوائر
االتحادي ا ااة ه ا ااذا االختي ا ااار ب ا ااأن ي ا ااتم تعيي ا اانهم تح ا اات بن ا ااد العق ا ااود الخاص ا ااة والتمت ا ااع بامتيازاته ا ااا
الكثيا ا ارة كم ا ااا ان التعي ا ااين تح ا اات مس ا اامى العق ا ااود الخاص ا ااة دائم ا ااا م ا ااا يقت ا اارن بالوظ ا ااائف العلي ا ااا
وه ا ااو ماا ااا يتعاا ااارض كما ا ااا أش ا ا ارنا ساا ااابقا م ا ااع ترتياا ااب الها ا اارم ال ا ااوظيفي وم ا ااع االع ا ااداد المنتهياا ااة
خا اادمتهم اعتما ااادا علا ااى ها ااذا السا اابب الما ااذكور .ونعتقا ااد ان التفسا ااير األقا اارب الا ااى الدقا ااة ها ااو أن
ها ا ااذا الع ا ا اادد يش ا ا اامل الما ا ااوظفين الما ا ا اواطنين المعين ا ا ااين بعق ا ا ااود مؤقتا ا ااة أو جزئي ا ا ااة ،وي ا ا ااتم إنه ا ا اااء
عق ااودهم فا ااي حالا ااة ربباااة اإلدارة ف ااي تعييااانهم علا ااى العق ااود بنظ ااام دوام كام اال .ونعتقاااد ان هاااذا
أنسب تفسير لهذا االمر حسب ما تم سرده من معطيات.

المطلب الثاني :إعادة الهيكلة
نم قانون الموارد البشرية المرسوم بقانون اتحادي رقام ( )00لسانة  6118علاى إحادى
عشاار ساابب النتهاااء خدمااة الموظااف العااام الااى ان جاااء التعااديل االخياار لااذات القااانون بااأن أوجااد
أربعة عشر سبب النتهاء الخدمة ،ومن احدى هاذه األساباب التاي اضاافها المشار االتحاادي هاو
إعادة الهيكلة .حياث نصات الماادة ( )000مان المرساوم بقاانون اتحاادي رقام ( )00لسانة 6118
وتعديالتت علاى انات يجاوز إنهااء خدماة الموظاف العاام بنااء علاى االثاار المالياة واالدارياة الناتجاة
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عان إعاادة هيكلاة الوحادات التنظيمياة ،أو الوظاائف فيهاا وذلاك بعاد التنسايق ماع الهيئاة االتحادياة
للموارد البشرية.
وكما ااا أسااالفنا ان السا اابب الما ااذكور يعا ااد ما اان األس ااباب الحديث ااة علا ااى التش ا اريع الا ااوظيفي
االتح ااادي ،والت ااي ل اام تك اان واردة ف ااي المرس ااوم بق ااانون االتح ااادي رق اام ( )00لس اانة  6118وانم ااا
أضيفت بمقتضاى المرساوم بقاانون اتحاادي رقام ( )7لسانة  .6100وقاد حادث فاي دولاة االماارات
ان استبقت احدى الجهات االتحادية هذا التعديل وقامت بإنهاء خدماة موظفاة تعمال فاي الوظيفاة
العامااة فااي شااهر فب ارياار لساانة  ،6101بناااء علااى ساابب إعااادة الهيكلااة ،ولاام يكاان حينهااا يسااري
التعااديل بمرسااوم اتحااادي رقاام(  )7لساانة  ،6100لااذا فقااد قضاات محكمااة أول درجااة بإلغاااء ق ارار
إنهاااء خاادمات الموظفااة ،واعتباااره كااأن لاام يكاان ،ومااا يترتااب علياات ماان آثااار ،وقضاات المحكمااة
االتحاديااة االسااتئنافية بالتأييااد ،فأقاماات جهااة العماال طعنهااا ضااد الحكاام أمااام المحكمااة االتحاديااة
العليا ورفضت المحكمة االتحادية العليا الطعن ،موضحة أن الئحة الموارد البشرية للهيئة أوردت
ونظمت فاي الماادة ( )74أساباب انتهااء خدماة ماوظفي الهيئاة ،وحاددتها فاي عشارة حااالت ،دون
أن تورد «إعادة الهيكلة» كا سبب النتهاء الخدمة ،مؤكدة أن ماا انتا اهى إليت الحكم المط اعون في ات
ماان النتيجااة وأيااده حكاام االستئا اناف ،وافااق صااحيح القااانون.
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وجاااء فااي حكاام سااابق للمحكمااة

االتحادية العليا على( :ان قانون الخدمة المدنية حادد أساباب انتهااء الخدماة علاى سابيل الحصار
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نشاار فااي جرياادة االمااارات اليااوم االلكترونيااة فااي تاااريخ http://www.emaratalyoum.com/local- 8008\88

 section/accidents/2012-01-28-1.456242تاريخ المشاهدة.8001-00-01 :
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وال يجوز إنهاء الخدمة لسابب خاالف األساباب المحاددة فيات ولايس مان باين هاذه األساباب الزياادة
عن حاجة العمل  ...باعتبار ان القانون لم ينم على ذلك سبب إلنهاء خدمة الموظفين).
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إي ان أسااباب انتهاااء خدمااة الموظااف المااذكورة فااي قااانون الم اوارد البش ارية هااي أسااباب
حصارية وال يجااوز لجهااة اإلدارة ان تتفااق علااى مخالفتاات ،أو ان تنشااى سااببا جدياادا ،وكااان هااذا مااا
ذهب إليت حكام محكماة االساتئناف فاي أباو ظباي اذ نصات علاى :ال يجاوز للقارار اإلداري أياا ماا
كان مصدره أن يتعارض مع نم تشريعي ،واذا كاان القارار الماذكور قاد تضامن حكماا متعارضاا
ماع القااانون .فااال يجااوز االتفاااق علااى مخالفتهااا ويقااع باااطال مثاال هااذا االتفاااق156.حيااث كااان حكاام
المحكمااة المااوقرة يتوافااق مااع المباااد الدسااتورية التااي تقضااي بعاادم مخالفااة اإلدارة لاانم تشاريعي
وهااو – حص ارية األسااباب المنهيااة للخدمااة – لكوناات يعتباار ماان قبياال اعتااداء اإلدارة علااى الساالطة
التشريعية ،وهو ما يخالف مبدأ مهم وهو مبدأ الفصال باين السالطات ،لاذا نارى ان حكام المحكماة
كان حكما صائبا يتوافق مع نظم الدولة الحديثة.
وكم ا ااا وض ا ااحنا أن االحك ا ااام الس ا ااابقة الص ا ااادرة م ا اان قض ا اااء الدول ا ااة أت ا اات لخدم ا ااة مب ا اادأ
المشاروعية ،والتأكيااد علاى ان األسااباب الماذكورة فااي القاانون هااي علاى ساابيل الحصار ال المثااال.
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الطعننن رقننم  585لساانة  13منندني المحكمننة االتحاديننة العليننا فنني الجلسننة العلنيننة المنعقنندة يننوم الثالثنناء الموافننق

 .1002/6/11انظر الى:


موقا ااع قا ااانون االما ااارات ،أحكا ااام المحكما ااة االتحاديا ااة العليا ااا  /http://theuaelaw.comتنننناريا ااخ المشا اااهدة
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حكم محكمة استئناف أبوظبي االتحادية ،في استئناف رقم  83لسنة  8006اداري ،جلسة /81ماارس8001/ماا .مشاار

إليت لدى :د .جاسم عبد اهلل محمد بن عمير ،مرجع سابق ،م.808
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لاذا فقاد قاام المشار بتاادارك هاذا الانقم واعطااء هاذا الساابب الشارعية القانونياة الالزماة باأن ناام
عليها في تعديلت االخير ،وسمح ل دارة بااإن تنهي خدم اة موظفيهاا العاماالين فاي الاوظياافة الع ااامة
بناء على سبب إعا اادة الهيكلة.
ومن المعلوم لدى الجميع ان جهة اإلدارة دائما ما تسعى لمواكبة المستجدات والمتغيرات
في االجواء المهنية ،بما يحقق لها خدمة النفع العام على أكمال وجات وأفضال صاورة ممكناة ،وقاد
تستند هذه التغيرات علاى أساباب مالياة أو اقتصاادية ،ومثالات" زياادة التضاخم التنظيماي والاوظيفي
لألجهزة الحكومية " ،157أو قيام الجهة الو ازرياة بادمج االدارات واشاراكها فاي اهاداف معيناة أو ان
تارتبط بعااض التغيارات بالميزانيااات المقااررة لقطااا الوظيفااة العامااة وبيرهااا ماان األسااباب التااي ماان
شانها ان تدفع اإلدارة العليا على إعادة هيكلة الو ازرات والهيئات االتحادية ،االمر الذي قد يترتب
عليت إنهاء خدمة بعض الموظفين العاملين في القطا االتحادي.
وهذا اإلنهاء دائما ما يصبو الى خدمة مقتضيات المصلحة العامة " االمر الذي يساتتبع
انتفاااء حاجااة االدارة لخاادمات بعااض موظفيهااا ،ففااي هااذه الحالااة تسااتطيع ع ازلهم دون أن يكااون
لهاؤالء االدعاااء بااأي حااق مكتسااب ،الن الوظيفااة العامااة تكليااف للقااائمين بهااا وليساات حقااا يتشاابث
بت" .
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د .موسى مصطفى شحادة ،الوظيفة العامة في دولة االمارات العربية المتحدة ،مرجع سابق ،م.870
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د .مفتا خليفة عبد الحميد ،مرجع سابق ،م.81
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وماان اه اام تطبيق ااات إعااادة هيكل ااة الوح اادات التنظيمي ااة أو الوظااائف فيه ااا إلغ اااء الوظ ااائف اذ
يقتضااي تنظاايم الم ارفااق العامااة فااي بعااض االحيااان اسااتحداث أو الغاااء بعااض الوظااائف العامااة
تحقيقا للصالح العام ،ويترتاب علاى إلغااء بعاض الوظاائف العاماة إنهااء خادمات الماوظفين الاذين
يشغلونها159ويمكن لنا ان نستخلم من التشريع الوظيفي الشروط االفتراضية إلعادة الهيكلة:
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 .0ان يك ااون الغ اااء الوظيف ااة العام ااة أو إع ااادة الهيكل ااة حقيق ااا مؤك اادا ،وألس ااباب موض ااوعية
(أسباب ادارية أو تنظيمية أو اقتصادية) ال صوريا وهميا.
 .6ان يكااون الغاارض الحقيقااي ماان الغاااء الوظيفااة هااو إعااادة تنظاايم المرفااق العااام أو إعااادة
هيكلة الواحات التنظيمية.
 .1ان يكون الغاء الوظيفة أو إعادة الهيكلة سابقا على صدور قرار الفصل.
 .4التنسيق مع الهيئة االتحادية قبل إلغاء الوظيفة العامة واعادة الهيكلة.
ويااأتي شاارط التنساايق مااع الهيئااة االتحاديااة بهاادف تحقيااق الصااالح العااام لااذا كااان ال بااد ماان
ضبط تصرفات اإلدارة التي قد تنهي خدمة موظفيها بناءا على ق اررات بير سوية وبير مدروسة
إلعااادة الهيكلااة ،لااذا كااان ماان الضااروري اقت اران هااذا الساابب المنهااي لخدمااة الموظااف العااام مااع
تنسيق الهيئة االتحادية للموارد البشرية ،اذ ان الهيئة االتحادية للماوارد البشارية عنادما تضاع قا ار ار
بإعااادة هيكلااة جهااة معينااة فإنهااا تضااع الكثياار ماان األمااور فااي حساابانيها ،لتجنااب مثالااب إعااادة
الهيكليااات اإلداريااة ماان صااعوبات والخسااائر فااي المااوارد البش ارية والمالي اة ،خاصااة وان ماان أهاام
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عناد رضوان محمود ،أطروحة دكتوراه بعنوان فصل الموظف العام ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،مصر ،م .868

 160د .موسى مصطفى شحادة ،الوظيفة العامة في دولة االمارات العربية المتحدة ،مرجع سابق ،م878
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أهااداف إنشاااء الهيئااة االتحاديااة للماوارد البشارية الحكوميااة 161هااو التنساايق مااع الجهااات الحكوميااة
فااي علميااات إعااادة الهيكلااة اإلداريااة واالش اراف عليهااا ،االماار الااذي يعااد صاامام أمااان للموظااف
ول دارة كذلك.
ولقد أكدت المحكمة االتحادية العليا في إحدى أحكامها التي كانت تدور حول انهاء مؤسساة
تعليميااة خدمااة أحااد موظفيهااا ،علااى الحااق الممنااو للجهااة اإلداريااة فااي إعااادة هيكلهااا ،إذ ناام
حكامه ااا عل ااى( :إن للم اادعي عليه ااا (المطع ااون ض اادها) س االطة إلغ اااء الوظ ااائف واح ااداث أخ اارى
وتعاديل هيكلهااا وفاق مااا تطلبات المصاالحة العاماة ،ووفااق ماا تاراه المادعي عليهااا ،وال معقاب عليهااا
من أحد في هذا الشأن وذلك لحسن سير المرافق العامة وحسن أداء العمل بها).
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وهي من أهداف الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية التي جاء البعض منها كالتالي:
 .0مساعدة القطا الحكومي على التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية.
 .8التأكد من التزام القطا الحكومي بأحكام القانون والنظم واللوائح التي تصدر تنفيذا لت.

.5

التنسيق مع القطا الحكومي حول ما يترتب على إعادة الهيكلة من آثار مالياة وادارياة .انظار الاى موقاع الهيئاة

االتحادية للموارد البشرية الحكومية  www.fahr.gov.aeتاريخ المشاهدة .8006/0/85
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حكم المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم  58لسنة  8008إداري ،جلسة األربعاء المرافق 8008/1/00ماا .ويمكان

االط ا ا ااال عل ا ا ااى الحك ا ا اام ف ا ا ااي موق ا ا ااع منت ا ا اادى ق ا ا ااانون االم ا ا ااارات ،أحك ا ا ااام المحكم ا ا ااة االتحادي ا ا ااة العلي ا ا ااا ،عب ا ا اار الا ا ا ارابط
 http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=18484تاريخ المشاهدة .8006/8/1
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ومن االمثلة على إنهاء خدمة الموظف العام بسبب إعادة الهيكلة ما قام بت دياوان المحاسابة
بإنهاااء خدمااة سااتة مااوظفين يعملااون فااي الااديوان اساانادا علااى المرسااوم االتحااادي رقاام ( )00لساانة
 6118في شأن الموارد البشرية الذي ينم فاي بناده  06مان الماادة ( )010علاى اعتباار إعاادة
الهيكلة سببا من أسباب نهاية الخدمة .وذكر الديوان أن إنهاء خدمات المواطنين الستة في إطار
إع ااادة الهيكل ااة داخ اال ال ااديوان ق ااد ت اام بإشا اراف مباش اار م اان الجه ااات الرس اامية وف ااي ض ااوء ال اانظم
والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن .وأوضاح الاديوان أنات يمار مثال جمياع الجهاات االتحادياة
بمرحلااة إعااادة هيكلاات التنظيمااي ،وصاايابة لاانظم عملاات ولوائحاات الداخليااة ماان جديااد ،واعااادة تقياايم
الماوارد البشارية لالرتقااء بمسااتوى العمال الااوطني وفقاا لمرسااوم القاانون االتحااادي رقام ( )00لساانة
".6118
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ويعد هاذا السابب مان أخطار األساباب المنهياة لخدماة الموظاف مان وجهاة نظاري ،اذ انات ياتم
فطام الرابطااة الوظيفيااة دون ارتكاااب الموظااف العااام اي جاارم أو خطااأ أو تغيااب ،أو حتااى نقصااان
أو عدم كفاءة .االمر الذي ارى فيت بسط لسلطان االدارة في إنهائها لخدمة موظفيهاا دون حاد أو
ضابط أو ضمان كأن يمنح الموظف مثال مهلاة معيناة تسابق قارار االنهااء اساوة بماا جااء نصات
في بند االحالل .أو اعطاء الموظف المعني قبال إنهااء خدمتات مهلاة عادلاة تسامح للموظاف باأن
يثبت فيها مدى قدرتت على التكيف والتأقلم مع مستجدات الهيكلاة والتطاورات التاي تنشادها االدارة
من خالل إعادة الهيكلة.
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جمعي ااة االم ااارات للمح ااامين والق ااانونين ،أخب ااار قانوني ااةhttp://eall.org.ae/content.asp?contentid=476 ،

تاريخ المشاهدة .801-00-8

111

ولعل من االمور التي تلفت انتباهي ان المشر االتحادي قاد أعطاى مهلاة شاهرين للماوظفين
في القطا العام -بير الماواطنين -وذلاك بعاد انتهااء خادماتهم بااإلحالل ،ولام يمانح ذات المهلاة
فااي بنااد إعااادة الهيكلااة فكيااف لنااا ان تتصااور أو ان نتقباال بإنهاااء خدمااة موظااف عااام -بالبااا ماا
يكااون ماان ماواطني الدولااة – بناااء علااى قارار مفاااجئ بإعااادة الهيكلااة دون ان يماانح هااذا الموظااف
فرصااة لترتيااب شااأنت وايجاااد عماال اخاار وذلااك لتاادبره ام اوره واعالااة ماان يعااولهم .بالمقاباال ناارى ان
بع ااض التش ا اريعات المحلي ااة تجنبااات الوق ااو فا ااي ه ااذه الثع ا ارة ب ااأن اقا اارت ب اادائل وتعويضا ااا تمااانح
للموظااف .كمااا هااو الحااال فااي المرسااوم االميااري رقاام ( )7لساانة  6118بإصاادار قااانون الخدمااة
المدنية في إمارة عجمان ،في نم الماادة ( :)87إذا ألغيات وظيفاة مان موازناة الوظاائف بالادائرة
الحكومية التي يعمل بها الموظف فينقل شاابلها الاى أي وظيفاة أخارى مان نفاس المساتوى وعلاى
نفس الدرجة إذا توافرت فيت شروط الوظيفة األخرى ،واال أنهيت خدمتت من تاريخ إلغاء الوظيفة.
ويسااتحق الموظااف راتباات اإلجمااالي ومسااتحقاتت القانونيااة األخاارى حتااى تاااريخ إنهاااء خدمتاات .وفااي
هااذه الحالااة يماانح الموظااف تعويضااا يعااادل مقاادار ال ارتااب اإلجمااالي لثالثااة أشااهر محسااوبا علااى
أساس آخر راتب اجمالي تقاضاه.
لذا فأني ارى انت من الواجاب علاى المشار الاوظيفي االتحاادي ان يقياد سابب إعاادة الهيكلاة
بضوابط أكثر عدالة وضمانا للموظف ،كأن يربطت مثال بتقادير الموظاف فاي التقيايم السانوي ،أو
ان تقاام اختباارات ومقاابالت للموظاف المعناي التاي ماان شاأنها لهاا ان تضاع الموظاف فاي موقااف
عادل نوعا ما أمام قرار إنهاء خدمتت بسبب إعادة الهيكلة ،أو نقلة الى جهاة اتحادياة اخارى بادال
عن إنهاء خدماتت باإلضافة الى منحت إشعار ومهلت ال تقل عن ثالثة أشهر تعاصر هذا القرار.
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ولعل المشر االماراتي ان يهتادي بمسالك التشاريع الاوظيفي األردناي اذ أقار بأحقياة الموظاف
واعطائت األولوية في التعيين في أي دائرة في وظيفة تتناسب مع مؤهالتت وخبرتت إذا ما تم إلغاء
وظيفتت ،ويفقد هذا الحق إذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليت إعادة تعينيات فيهاا ،واذا تعاذر
نقاال أي موظااف الااى وظيفااة أخاارى أو إعااادة تعينياات فيهااا فااي بضااون سااتة أشااهر ماان تس اريحت
فتصاارف لاات منحاات ماليااة تعااادل راتباات وعالواتاات عاان شااهر واحااد،

164

وهااذا يشااابت مساالك المشاار

السعودي في المادة ( )02من الئحة انتهاء الخدمة.
والجاادير بالااذكر أن المشاار الفرنسااي قااد أقاار تش اريع خااام بإلغاااء الوظااائف يساامى بقااانون
تخفيااف الوظااائف ،حياات ناام قااانون الوظيفااة العامااة الفرنسااي علااى (أناات باسااتثناء حالااة هجاار
الوظيف ااة واالحا اوال المنص ااوم عليه ااا ف ااي الم ااادتين ( 50و )91ال يمك اان فص اال الم ااوظفين اال
بمقتضى نصوم تشريع صادر بتخفياف الكاوادر الوطنياة وتقريار إعاادة تصانيف ذوي الشاأن أو
تعويضهم) .وهو تشريع خام يعاالج موضاو فصال الماوظفين بسابب إعاادة الهيكلاة وذلاك نظا ار
ألهمية هذا السبب المنهي للخدمة.
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هذا ما جاء بيانت في المادة  031من نظام الخدمة األردني.
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انظر الى:


الما ااادة ( )67والما ااادة ( )07ما اان قا ااانون رقا اام ( )00الخا ااام بنظا ااام ما ااوظفي الدولا ااة ف ا اي فرنسا ااا الصا ااادر فا ااي
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وصاافوة القااول إننااا ال يمكاان ان نتقباال تحماال الموظااف العااام مغبااة إعااادة الجهااات االتحاديااة
لهيكلتها ،فال يعقل ان يحرم الموظف من وظيفتت بسبب الغاء االدارة لقسم ما أو استحداثها لقسم
اخر ،وان كان ال بد من ذلك فيجب إعطاء الموظف التعويض العادل المجزي في الحاالت التي
يتعذر فيها نقلت لجهة أخرى بذات الدرجة والمرتب ماع اإلقارار لات فتارة االشاعار التاي يجاب ان ال
تقل عن شهرين.

المطلب الثالث :االحالل وفقا لخطط توطين وظائف غير المواطنين
المقصود باإلحالل هو إعطاء األولوياة للماواطنين لشاغل الوظاائف العاماة وانهااء خدماة
الغير مواطنين فيها ،حياث جااء المرساوم بقاانون اتحاادي رقام( )00لسانة  6118وتعديالتات علاى
اعتبار االحالل سببا من األسباب المنهية لخدمة الموظف العاام ،وهاي مان األساباب والتعاديالت
الجدياادة التااي ط ارأت علااى المرسااوم والتااي اسااتحدثها المشاار االتحااادي ،اذ تاانم المااادة ()010
البنااد ( )01علااى :تنتهااي خدمااة الموظااف -00 ...االحااالل وفقااا لخطااط تااوطين وظااائف بياار
المواطنين.
ويااأتي ساابب االحااالل فااي إنهاااء خدمااة المااوظفين الغياار م اواطنين فااي الوظااائف العامااة
خدمااة السااتراتيجية التااوطين التااي تتبعهااا دولااة االمااارات العربيااة المتحاادة ،واكماااال لمساايرتها فااي
ت اادعيم صا افوف الع اااملين ف ااي القط ااا االتح ااادي ب ااالمواطنين االكف اااء ،وم ااا ك ااان ه ااذا اال ترجم ااة
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لألهداف الدولة وخططها في تحقيق رؤية االماارات لعاام 6160م ،166حياث تضامنت فاي جادول
االمااارات الوطنيااة ،تحاات بنااد اقصاااد معرفااي تنافسااي علااى زيااادة نساابة الم اواطنين العاااملين ماان
إجمالي القوى العاملة في القطا الحكومي االتحادي حسب نسب معينة مدروسة.
إضافة الى ذلك أن سبب االحالل المنهي للخدمة ماا جااء اال ترجماة لتوجهاات الحكوماة
ورببتها في تعزيز العنصر الوطني في أروقة الجهات االتحادية في الدولة ،وعليهاا صادرت عادة
ق ا اررات ماان المجلااس الااوزاري للخاادمات ومنهااا الق ارار رقاام  118/06/ /9لساانة 167 6100حااول
آليااة التنساايق والمتابعااة لخطااة التااوطين الواجااب علااى الجهااات االتحاديااة اتباعهااا ،ومنهااا وضااع
خطة سنوية إلحالل وظائف الوافدين في الفئات اإلشراقية والتنفيذية والتخصصية وايقاف تعيينهم
عليها وهو االمر الذي يتوازى مع بند اإلحالل المنهي لخدمة الموظف العام.
وكمااا إن أهميااة التااوطين ال تتوقااف عنااد كونهااا إحاادى أهاام الساابل لمواجهااة خلاال التركيبااة
السكانية ،ولكنها هي أيضا السبيل نحو النهوض بالدولة من خالل خلق كوادر وطنية قادرة على
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تم إطالق رؤية اإلمارات  8080من قبل صاحب السمو الشايخ محماد بان ارشاد آل مكتاوم ،نائاب رئايس الدولاة ،رئايس

مجلااس الااوزراء ،حاااكم دبااي ،فااي اجتمااا مجلااس الااوزراء فااي عااام  8000تهاادف الرؤيااة ألن تكااون دولااة اإلمااارات ضاامن
أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لالتحاد .ولترجمة هذه الرؤية إلى واقاع ملماوس ،تام تقسايم عناصار رؤياة اإلماارات
 8080إلااى سااتة محاااور وطنيااة تمثاال القطاعااات الرئيسااية التااي ساايتم التركيااز عليهااا خااالل الساانوات المقبلااة فااي العماال
الحكا ااومي .ويمكا اان االطا ااال علا ااى الموقا ااع الرسا اامي لرؤيا ااة دولا ااة االما ااارات العربيا ااة المتحا اادة لسا اانة 8080ما ا ا فا ااي:
.http://www.vision2021.ae
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لالط ا ا ا ا ا ا ااال انظ ا ا ا ا ا ا اار ال ا ا ا ا ا ا ااى خط ا ا ا ا ا ا ااة الت ا ا ا ا ا ا ااوطين ف ا ا ا ا ا ا ااي القط ا ا ا ا ا ا ااا الحك ا ا ا ا ا ا ااومي االتح ا ا ا ا ا ا ااادي عب ا ا ا ا ا ا اار الموق ا ا ا ا ا ا ااع

 http://www.slideshare.net/FAHRUAEتاريخ المشاهدة .8006/8/88

111

أخذ زمام التنمية،

168

لذلك حرصت الدولة على وجود نم تشريعي يبيح ل دارة ان تستغني عان

بعض موظفيها الغير مواطنين ،وذلك عن طريق إيجاد سبب جديد إلنهااء خدماة الموظاف الغيار
مواطن واعطاء الفرصة لمواطني الدولة وهو ما يسمى االحالل .ولقاد أقار قاانون الماوارد البشارية
حمايااة للموظااف المنتهااي خدمتاات ضاامانة ضاارورة إعطاااءه مهلااة ال تقاال عاان شااهرين قباال إنهاااء
خدماتاات وذلااك وفقااا للقا اررات واالنظمااة والقاوانين التااي تاانظم هااذا االماار ،وتعتباار هااذه الماادة فرصااة
للموظف الغير الموطن لترتيب أوضاعت وايجاد مصدر دخل اخر.
والجدير بالذكر ان عدد الموظفين المنهية خدماتهم اعتمادا على سابب االحاالل هام 95
موظ ا ااف لس ا اانة  6104حس ا ااب د ارس ا ااة واحص ا ااائية ش ا اااملة قام ا اات به ا ااا الهيئ ا ااة األحادي ا ااة للما ا اوارد
البشرية.
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المبحـث الخامس :صدور مرسوم اتحادي واالقالة بقرار من مجلس الوزراء
س انتناول هااذين السااببين ماان األسااباب المنهيااة لخدمااة الموظااف العااام واللااذين حصاارهما
المشر في يد أعلى سلطات الدولة التنفيذية في مطلبين ،سبب صدور مرسوم اتحاادي (المطلاب
األول) وسبب االقالة بقرار من مجلس الوزراء (المطلب الثاني).
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محم ااد ب اان هوي اادن ،مقال ااة بعنا اوان ح ااال الت ااوطين ف ااي االم ااارات ،جري اادة البي ااان ،نش اار ف ااي  ،8000/0/50انظ اار ال ااى
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 169دارسة باسم تحليل الدوران الوظيفي في الوزرات والجهات االتحادية في عام  ،8001في قسم الدراسات من الموقع
االلكتروني للهيئة االتحادية للموارد البشرية ،لالطال www.fahr.gov.ae :
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المطلب األول :صدور مرسوم اتحادي من رئيس الدولة
نصت المادة ( )010من قانون الموارد البشرية وتعديالتت علاى صادور مرساوم اتحاادي
كساابب ماان األسااباب المنهيااة لخدمااة الموظااف العااام ،ويااأتي ذلااك تماشاايا مااع احكااام دسااتور دولااة
االمارات العربية المتحدة المادة ( )54والتاي أوردت اختصاصاات رئايس االتحااد ،وجااء فاي البناد
الخااامس منهااا عل ااى " :يعااين  ....كب ااار المااوظفين االتحاااديين الم اادنيين والعسااكريين  ...ويقبا ال
استقاالتهم ويعزلهم  ." ...و"تعترف قوانين ابلب الدول لرئيس الدولة أو للحكومة بحق فصل
الموظااف العااام لعاادم الثقااة أو بغياار الطريااق التااأديبي إذا قاادرت ان الصااالح العااام يقتضااي ذلااك،
ودون الحاجة الى محاكمة تأديبية قد ال تسفر عن الفصل من الخدمة كجزاء تأديبي"

170

وكمااا هااو معلااوم ان التش اريع الااوظيفي ف ااي نطاااق الموظااف االتحااادي العااام قااد خض ااع
للعديد من التعديالت ،ومن ضمن تلك التعاديالت هاي الغااء البناد األول مان الماادة ( )010التاي
ت اادور ح ااول أس ااباب انته اااء خدم ااة الموظ ااف الع ااام ،والت ااي كان اات ت اانم عل ااى الع اازل بن اااء عل ااى
مقتضاايات المصاالحة العامااة ،واضااافة أسااباب جدياادة إلنهاااء خدمااة الموظااف العامااة بناااءا علااى
التعديل االخير الذي جاء بت المرسوم بقانون اتحادي رقم( )7لسنة  6100في شأن تعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )00لسنة  .6118وأني ارى ان هذا السبب الملغي الذي لم
يرد تفصيال عنت في الالئحة التنفيذية الصادرة بناء على قانون الماوارد البشارية ماا هاو اال صاورة
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د .ماجد رابب الحلو ،تنظيم السلطة االدارية والوظيفة العامة في دولة االمارات دراسة مقارنة ،مطابع البيان التجارياة،

دبي  ،0787م .806
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أخرى لتلك الصالحية الممنوحة لرئيس الدولة ومجلس الوزراء في تعياين وانهااء خدماة الماوظفين
العاملين في القطا االتحادي ،وهو ما سنتناولت الحقا.
ويجااب أن نشااير أن هااذا الساابب الحااديث المنهااي لخدمااة الموظااف العااام ال ينطبااق علااى
جميع الموظفين ،وانماا يجارى علاى فئاة معيناة حاددها الدساتور االمااراتي فاي الماادة ( )54حينماا
ّب اين صااالحيات رئاايس االتحاااد وماان ضاامنها تعااين الممثلااين الدبلوماساايين لالتحاااد لاادى الاادول
األجنبيااة وبياارهم ماان كبااار المااوظفين االتحاااديين الماادنيين والعسااكريين (باسااتثناء رئاايس وقضاااة
المحكمة االتحادية العليا) ويقبل استقاالتهم ويعزلهم بناء على موافقة مجلس وزراء االتحااد .وياتم
هذا التعيين أو قبول االستقالة أو العزل بمراسيم وطبقا للقوانين االتحادية.
ولااذلك يمكننااا القااول إن العاازل أو االنهاااء الم اراد باات فااي هااذه المااادة ماان قااانون الم اوارد
البشا ارية ال يك ااون اال عل ااى فئ ااة كب ااار الم ااوظفين والوظ ااائف العلي ااا الت ااي ال يش ااترط فيه ااا الكف اااءة
الوظيفية فحسب ،بل يجب أن يتحلى الموظف فيها بثقة السلطة التنفيذية العلياا ،وأن يكاون علاى
قاادر كبياار ماان ال اوالء والن ازهااة واإلخااالم الااوظيفي الااذي يؤهلاات لشااغل منصاابت ،والتااي تعااد ماان
أسباب الصالحية الوظيفية لوظائف العليا.
بمعنااى آخاار نسااتطيع القااول بااإن هناااك بعااض الوظااائف التااي يااتم التعيااين واالنهاااء فيهااا
بناءا على مرسوم اتحادي ،وهذا ما أضافتت النصوم الواردة في قانون الموارد البشرية في دولة
االمارات العربية المتحدة في اخار تعاديالتها ،وعاادة ماا يتعلاق هاذا السابب بالوظاائف العلياا التاي
يجب على شابلها ان يتحلى بثقة القيادة العليا ،والصالحية لشغل هذه الوظاائف .فااذا ماا قامات
بشأنت دالئال ومعطياات تعاارض أساباب والياة الموظاف للوظيفاة العاماة ،وكاان لاذلك أثاره الضاار
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بمص االحة الدول ااة وس اامعتها ،ف ااان للس االطة العلي ااا – متمثل ااة با ارئيس االتح اااد -ان تص اادر مرس ااوم
اتحادي بإنهااء خدمتات .وقاد قامات دولاة االماارات العربياة المتحادة متمثلاة بارئيس الدولاة بإصادار
م ارس اايم اتحادي ااة عدي اادة بانه ااا خدم ااة بع ااض الم ااوظفين ولعلن ااا ن ااذكر منه ااا مرس ااوم رق اام  7لس اانة
.1716104
وقااد نصاات المااادة ( )002ماان مرسااوم بقااانون اتحااادي رقاام ( )7لساانة  6100فااي شااأن
تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )00لسنة  ،6118البند الثاني على االتي :ال
تسمع الدعاوي المتعلقة بالطعن في المراسيم االتحادية الصادرة بإنهاء الخدمة .وهذا يبين لناا ان
سابب إنهاااء خدمااة الموظااف العااام بنااء علااى مرسااوم اتحااادي قااد خارج ماان عباااءة وساالطة الرقابااة
القضائية عليت.
وقااد أكاادت المحكمااة االتحاديااة العليااا لااذات المعنااى فااي أحااد أحكامهااا :تتميااز الم ارساايم
بعناصر بارزة ذات صفة سياسية لصدورها عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم ،ينعقاد لهاا
الساالطة العليااا لتحقيااق المصاالحة العامااة للدولااة ،والسااهر علااى احت ارام الدسااتور ،واالش اراف علااى
عالقتهاا بالادول األخارى ،وتاأمين ساالمتها وأمنهاا فاي الاداخل والخاارج ،وماؤدى ذلاك عادم إمكااان
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المرس ااوم االتح ااادي رق اام  7لس اانة  ،8001الص ااادر ف ااي ت اااريخ  ،8001-8-86بإنه اااء خدم ااة م اادير ع ااام هيئ ااة تنمي ااة

وتوظيف الموارد البشرية.

111

أن تكون محال للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فيما
تتخذه من ق اررات.
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وسارت على هذا الانهج القاوانين المحلياة ل ماارات ،فماثال نارى ان المرساوم االمياري رقام
( )7لسنة  6118بإصدار قاانون الخدماة المدنياة فاي إماارة عجماان نام فاي الماادة ( )81علاى
إنهاء خدمة الموظف بمرسوم أميري يصدره الحاكم ،وكذلك المادة ( )617من أحكام قانون إدارة
الموارد البشرية لحكومة دبي رقم ( )69لسنة .6112
وقااد ناام القااانون االتحااادي رقاام ( )9لساانة 0777ما ا للمعاشااات والتأمينااات االجتماعيااة
وتعديالتاات فااي الفصاال الثالااث ماان باااب اسااتحقاق معاااش الشاايخوخة والعجااز والوفاااة المااادة ()02
ف ااي البن ااد العاش اار :يس ااتحق المع اااش ف ااي الح اااالت االتي ااة :انته اااء خدم ااة الما اؤمن علي اات بمرس ااوم
اتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمال خزيناة حكوماة االماارة المعنياة بالتكااليف الفعلياة التاي
قد ترتبت على ذلك ،على أن يصدر قرار من الرئيس بطريقة حساب تلك التكاليف.

المطلب الثاني :االقالة بقرار من مجلس الوزراء
إذا كان لرئيس االتحاد كما بينا سابقا صاالحية إنهااء خدماة كباار الماوظفين ،فلقاد اؤكال
قاانون الماوارد البشارية وتعديالتات مساؤولية إنهاااء خدماة الماوظفين العاااملين فاي القطاا االتحااادي
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حكم المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم  116لسنة  38ق ،إداري بجلسة االحد الموافق  ،3/6/8006مشار إليات

في مجموعة االحكام ،السنة السابعة والعشرون  8003العادد الثالاث ،م  ،306مشاار إليات لادى د .جاسام عباد اهلل محماد
بن عمير ،مرجع سابق ،م .060
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الااى مجلااس الااوزراء حسااب المااادة ( )010إذ نصاات علااى أناات :تنتهااي خدمااة الموظااف -9 ...
اإلقالة بقرار من مجلس الوزراء.
وال شك أن حق مجلس الوزراء في فصل الموظفين االتحاديين هو حق اصيل يستند في
أساساات الااى المااادة ( )21ماان الدسااتور االماااراتي التااي تناولاات مهااام مجلااس الااوزراء ،فنصاات فااي
البند الثامن منها على :تعيين وعزل الموظفين االتحاديين ،وفقا ألحكام القاانون ،ممان ال يتطلاب
تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك.
فقرار اقالة الموظف يصدر من مجلس الوزراء في دولة االمارات ،وعادة ما يصدر مان
المجلس الوزاري للخادمات وهاي هيئاة تنفيذياة متفرعاة عان مجلاس الاوزراء ،ويسااعد هاذا المجلاس
مجل ااس ال ااوزراء ف ااي ممارس ااة بع ااض اختصاص اااتت التنفيذي ااة واالداري ااة بموج ااب اناب ااة أو تف ااويض
اداري ،وماان ثاام فااإن مااا يصاادره المجلااس الااوزاري للخاادمات ماان أواماار تنظيميااة أو فرديااة ،أو مااا
يتخااذه ماان قا اررات اداريااة إنمااا ينسااب الااى مجلااس الااوزراء ويخضااع إلقا ارره واعتماااده .وتااتم االقالااة
بناء على توصية من الوزير المختم مع صرف الراتب االجمالي لفتارة االشاعار المقاررة لدرجتات
علااى ان ال تحتسااب هااذه الماادة ماان ضاامن م اادة خدمتاات لاادى الااو ازرة حسااب المااادة ( )066م اان
الالئحة التنفيذية لسنة .6106
ولعلااي كمااا اساالفت سااابقا باعتقااادي ان فحااوى السااببين المااذكورين مااا هااو اال مضاامون
للم ااادة المعدل ااة -البن ااد األول م اان الم ااادة ( ،)010والت ااي كان اات ت اانم عل ااى الع اازل بن اااء علاااى
مقتض اايات المص االحة العام ااة ،اي ان س اابب ص اادور مرس ااوم اتح ااادي واالقال ااة بقا ارار م اان مجل ااس
الااوزراء مااا هااو اال خدمااة لمااا تقتضااي باات المصاالحة العامااة ،وكااأن المشاار اإلماااراتي اراد ان يقيااد
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هذين السببين ويحدد الجهاة المساؤولة فاي كاال منهماا ضامانا للحقاوق وللمساؤوليات  ،وتالفياا لماا
أثارتاات المااادة المعدلااة م ان الشااكوك ،فقااد أثااارت مسااالة الفصاال للصااالح العااام باعتباااره فااي معظاام
االحوال تعسفا في استعمال السلطة -كثي ار مان النقااش الفقهاي ،خصوصاا أن بعاض االنظماة قاد
وظفتهااا توظيفااا سياساايا وهااو إج اراء يتطلااب الرقابااة علياات قضااائيا" ،173فمعيااار المصاالحة العامااة
معيار واسع ال يصلح بحاد ذاتات ان يكاون ساببا مان أساباب إنهااء خدماة الموظاف العاام ،اذ تعاد
المص االحة العام ااة ف ااي الواق ااع العمل ااي قاع اادة الس االوك االل ازم ااي "
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"وف ااي ذل ااك ذه ااب الق ااانون

اإلداري المقااارن إلااى ان اات ال يجاادي اإلدارة نفع ااا ان تتااذر بااالقول ب ااأن الصااالح الع ااام هااو س اابب
الق ارار ،فهااذا قااول ال يسااتقيم ،إذ إن الصااالح العااام هااو الغايااة التااي يسااتهدفها كاال ق ارار إداري ،
ولاايس هااو الساابب فياات  ،وكاال منهمااا ركاان مسااتقل بذاتاات وال يغنااي أحاادهما عاان االخاار "175فااان
االحالة لصالح الخدمة يجب ان تحاط بالضمانات القانونية الالزمة ...بتحديد ضوابط اساتعمالها
ماان حيااث الساالطة المختصااة بااذلك ،وعلياات فااأن إنهاااء الخدمااة يجااب ان يااتم م ان خااالل مجلااس
الوزراء
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وهذا ما اهتدى إليت المشر الوظيفي االتحادي.

173

د .بركات موسى الحواتي ،مرجع سابق ،م.018

174

د .موسى مصطفى شحادة ،الوظيفة العامة في دولة االمارات العربية المتحدة ،مرجع سابق ،م .888

175

د .جاسم عبد اهلل محمد بن عمير ،مرجع سابق ،م .57

 176د .بركات موسى الحواتي ،مرجع ساابق ،م .038وذكار ايضاا :بنااءا علاى اقتا ار وفاد الكويات فاي ورشاة العمال التاي
ناقشت مسودة الكتاب ( 01-03سبتمبر 8003ما -القاهرة) استبعاد هذا السبب من انتهاء الخدمة الحتمال ان يوظف ذلك
سياسيا.
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وق ااد أك اادت االحك ااام القض ااائية ه ااذا المعن ااى المشا ااار إلي اات س ااابقا ،وه ااذا م ااا نرب ااب فاااي
االستدالل عليت ،حيث جاء حكم المحكمة االتحادية العليا ،في الطعن رقم ( ،)492لسنة 6117
إداري

177

على...( :ان المقرر فاي قضااء هاذه المحكماة ان القارار االداري تنظيمياا كاان او فردياا

هو عمل قانوني من جانب واحد يصدر باإلرادة الملزماة ألحادى الجهاات االدارياة فاي الدولاة بماا
لهااا ماان ساالطة بمقتضااى القاوانين و اللاوائح فااي الشااكل الااذي يتطلباات القااانون بقصااد احااداث اثاار
قانوني معين ابتغاء تحقيق مصلحة عامة وانت يجب ان يقوم القرار على سبب يبارره وهاو الحالاة
الواقعية او القانونية التي تدفع االدارة الى اتخاذ القرار وانت ال يجوز الخلاط باين القارار االداري و
بايتت ،فبينما يمثال ركان السابب الجاناب الماادي فاي القارار باعتبااره حالاة واقعياة او قانونياة تنشاأ
وتتم بعيدا عن ارادة رجل االرادة ولذلك فانات يعتبار اسااس كال نشااط اداري فاان ركان الغاياة فاي
القرار االداري يمثل الجانب الشخصي فيت باعتباره النتيجاة النهائياة التاي يساعى رجال االدارة الاى
تحقيقها وتفرض عليت من خالل جميع اعمالات و تصارفاتت اساتهداف تحقياق الصاالح العاام ،وفاي
ذلاك ذهاب القاانون االداري المقاارن الاى انات ال يجادي االدارة نفعاا ان تتاذر باالقول باان الصاالح
العام هو سبب القرار فهذا قول ال يستقيم اذ ان الصالح العام هو الغاية التي يستهدفها كل قرار
اداري وليس هو السبب فيت وكل منهما ركن مستقل بذاتت وال يغني احدهما عن االخر).

 177حكم المحكمة االتحادية العليا ،في الطعن رقم ( ،)246لسنة  1009إداري ،في الجلسة العلنية المنعقدة يوم االربعاء
الموافااق. 20/1/2010لالطااال انظاار فااي موقااع منتاادى قااانون االمااارات ،أحكااام المحكمااة االتحاديااة العليااا عباار ال ارابط:
 /http://theuaelaw.com/vbتاريخ المشاهدة.1026/2/18:
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لذا فقد عالج المشر الوظيفي االتحادي هذا النو من االقالة أو االنهاء وقيده بإن جعلت
بيد اعلى السلطات االدارية والتنفيذية في الدولة وقد أحسن اذ فعل ذلك.
ولعلنا في هذا السياق ان نعرض احادى القضاايا التاي عرضات علاى المحكماة االتحادياة
العليا ،الطعن رقم  664لسنة  6101اداري ،والتي تدور حول مادرس يعمال فاي إحادى المادارس
وقد انهيت خدمتت عزال لمقتضيات المصلحة العامة كما ورد في قرار اإلنهاء ،فتقدم امام القضاء
طالباا بابطالن قارار االلغاااء ،وقاد جااء حكاام المحكماة االتحادياة كالتااالي :أن عازل الموظاف العااام
للمص االحة العام ااة مم ااا ي اادخل ف ااي نط اااق الس االطة التقديري ااة الت ااي تملكه ااا االدارة ،ول اايس للقض اااء
االداري فرض رقابتت على هذه السلطة اال في حالة تجاوز االدارة لسالطتها فاي التقادير .وان هاذا
التجاوز يقاس بمقياس النفع أو الضرر الاوظيفي واذا كاان الثابات مان المادونات الحكام المطعاون
فياات وسااائر أوراق الطع اان ان الحكاام المطعااون في اات تبنااى هااذا المقي اااس وقضااى بمشااروعية قاارار
اإلنهاااء ،فمتااى كااان ماان شااأن عاازل الموظااف انحاراف فااي أداء العماال الااوظيفي أو اخااالل بحساان
ساايره بانتظااام واط اراد ،أو تكليااف الجهااة االداريااة بنفقااات ماليااة بياار مرصااودة أو بياار ذلااك ماان
االمور الضارة ،فأن العزل يكون على خالف المصلحة العامة ويكون قرار اإلنهاء بير مشارو .
أمااا ان كااان ماان شااأن العاازل ترتيااب منفعااة للوظيفيااة كمااا لااو كااان الموظااف مماان يااؤمن بأفكااار
أيدلوجيااة متطرفااة أو بتعاااليم تناااقض المباااد السياسااية التااي تقااوم عليهااا ساايادة الدولااة ،أو آراء
دينية ،أو كان الموظف ممن ال تجدي فيهم برامج التطاوير والتأهيال الاوظيفي ،أو كاان ممان فاي
بقائت على الوظيفية حجبا عمن هو أكثر منت كفاءة وقدرة وتميزا ،أو بير ذلك من الحاالت التي
ال يلحااق عاازل الموظااف فيهااا ضاارر للوظيفااة العامااة فااأن العاازل عندئااذ يكااون موافقااا للمصاالحة
العامة.

161

ولعلنا ان نستنتج من ثنايا هذا الحكم ان التعديل االخير فاي الشاأن المقصاود ماا هاو اال
مرادف للعزل بناء على مقتضيات المصلحة العامة ،فقيام رئيس الدولة أو مجلاس الاوزراء بإنهااء
خدمة الموظف العام ما هو اال ترجمة لنم العزل بناء على مقتضيات المصالحة العاماة .وذلاك
حسب ما جاء بلورتت في هذا الحكم والعديد من االحكام الصادرة من المحكمة االتحادية العليا.
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الخاتمة
الحمااد هلل الااذي وفقنااي وهااداني الااى هااذا ومااا كناات ألهتاادي لاوال ان هااداني اهلل ،الحمااد هلل
الذي وفقني جل شاانت إلنجااز هاذه الد ارساة فاي موضاو إنهااء خدماة الموظاف العاام وفقاا لقاانون
بمرسااوم اتحااادي رقاام ( )00لساانة  6118وتعديالتاات فااي دولااة االمااارات العربيااة المتحاادة ،حيااث
تعتبر من المواضيع الهامة في حياة الموظف العام بكونها ترتكز على حق الموظف فاي معرفتات
لألسباب التي قد تنهي خدمتت سواء أكانت تلك االسباب تقع بقوة القانون او كانت بمقتضى قرار
اداري ،والتي جاء نصها حص ار في المادة ( )010في القانون محل الدراسة .وقد سعيت فاي هاذا
البحااث الااى التعمااق فااي د ارس ااة هااذه األسااباب فااي ظاال قا اانون الم اوارد البش ارية االتحاديااة لدول ااة
االمارات العربية المتحدة وبيان التغيرات التي احدثها المشر الوظيفي االتحادي في شأن الماوارد
البشرية في هذا الموضو .
ولقد توصلت للنتائج التالية:
 توس ااع المش اار ال ااوظيفي االتح ااادي متم ااثال بق ااانون الما اوارد البشا ارية – المرس ااوم بق ااانون
اتح ااادي رق اام ( )00لس اانة  6118وتعديالت اات –ف ااي أس ااباب انه اااء خدم ااة الموظ ااف الع ااام
توسااعا فرياادا متمي ا از ،عاان باااقي التش اريعات المحليااة والمقارنااة ،اذ اقاار أربعااة عشاار سااببا
منهي اا لخدمااة مااوظفي القطااا االتحااادي .االماار الااذي دفعنااا الااى البحااث والخااوم فااي
الضمانات التي منحها المشر في المقابل لموظفي الدولة ،ورأينا -كما وضحنا فاي هاذه
الدراسة -ان القضاء عزز الكثير من تلك الضمانات أيضا.
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 أن زيااادة أسااباب انهاااء خدمااة الموظااف العااام تطعاان فااي االعتقاااد السااائد بااأن الموظااف
العااام محصاان ماان الفصاال ماان الوظيفااة العامااة ،وأناات فااي مااأمن تااام مهمااا زادت عث ارتاات
وكثرة زالتت.
 ان السلطة القضائية المتمثلة بالمحكمة االتحادية العلياا غييههاا ال المحاا تلعا دغراً
فعاالً ف ي حماية عهيل الموظف العام ل قهارات الجهة اإلدارية التي قا تحيا فيهاا عال
الصهاط المستقي  ،فهاي تجسا حاها ال غلاة علاك تمكايل الماوظ يل ال حاة الضاما ة
القضااائية ،اال ااه ال ا

اقااهد دوااتور ال غلااة بموج ا الماااد  :)11ااا ا سااان تن يتق ا م

بالشكوى للجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية ل ا تهان الحقوق غالحهيات.
غلق تعهضنا للع ي ال القاهارات اإلدارياة التاي حاادت عال طهياة الصاوام ،غ ال ا
تناغلنااا يااف ا ااا االحكااام القضااائية لهااا بالمهقاااد حمايااة لحقااوق الموظااف غا ا اعا ً
لغهيز الع الة.
 أوجاادت التش اريعات الوظيفيااة اإلماراتيااة الخاصااة بااالموظف االتحااادي العديااد ماان اللجااان
اإلدارية وذلك التخاذ مواقف قانونية معينة لكبح جماا اإلدارة وردهاا الاى الطرياق القاويم
إذا ما انحرفت في ممارستها صالحيتها او المتيازاتها في مواجهة الموظفين.
 بالربم من خلو القانون محل الدراسة من تحديد سن ل حالة فإننا نستطيع القول ان سان
االحالااة هااو سااتون عامااا ،بموجااب قااانون المعاشااات والتأمينااات االجتماعيااة رقاام  9لساانة
 0777وتعديالتت اذ نم في مادتت األولى على تحديد سن التقاعد وهو ستون عاما.
 نستنج من ثنايا المادة ( )75من المرساوم بقاانون اتحاادي رقام ( )00لسانة  6118ربباة
المشاار االتحااادي فااي تجنيااب الموظااف ماان الحااوض فااي ساااحات القضاااء وذلااك حرصااا
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منت على ترسيخ العالقة الودية التي تربط بين الموظف وجهة عملت ،بأن منح لات العدياد
من الضمانات ،وفتح لت أبواب التظلم اإلداري وعلى عدة درجات.


نجح المشرع اإلماراتي إلى حد ما فـي حفـظ حقـوق الموظـف العـام بـققرار العديـد مـن
الضمانات ومن اهمها الرقابة القضـائية علـى معظـم قـ اررات انهـاء الخدمـة ،والتـي مـن
شأنها ان تصحح مسلك االدارة بما يتماشى مع المصلحة العامة .ومع هذا فأننا نعتقد
أن هناك بعض الثغرات القانونية التي تستوجب تدخل المشرع لسـدها ومعالجتهـا وهـذا
ما يدفعنا لتقديم التوصيات التالية:

 .0ك ااان م اان االج اادر بالمش اار االم اااراتي ان يتنح ااى ويت اارك موض ااو توزي ااع اما اوال
الموظ ا ااف الع ا ااام المت ا ااوفى للق ا ااانون الخ ا ااام الم ا اانظم ل ا اات وه ا ااو ق ا ااانون االحا ا اوال
الشخصية ،وأن يقوم بضم المنحة التاي يمنحهاا للمتاوفى -رواتاب االربعاة أشاهر
– الى مستحقات نهاية الخدمة ،فتادخل ضامن اماوال التركاة ويقاع عليهاا ماا يقاع
على المستحقات المالياة التاي تاوز حساب أصاول توزياع االنصابة والتركاات .أو
ان ي ا اوازي التش ا اريع االما اااراتي باااين قا ااانون االح ا اوال الشخص ااية وقا ااانون الم ا اوارد
البش ارية ب اأن ياارد ناام ال يتعااارض مااع قااانون االح اوال الشخصااية بحيااث يكااون
نا اام الما ااادة ( )006البنا ااد الثا اااني كالتا ااالي "- :إذا لا اام يقا اام الموظا ااف بتحديا ااد
الشااخم المنااوه عناات فااي البنااد السااابق فتصاارف تلااك الرواتااب لماان كااان يعااولهم
عن ااد وفات اات بالتس اااوي فيم ااا ب ااين ال ااذكور واإلن اااث وذل ااك بع ااد إج ااازة ب اااقي الورث ااة
ال ارشاادين فتنفااذ فااي حصااة ماان أجازهااا " بحيااث يصااادق وي ارادف هااذا الاانم مااا
جاااء نصاات فااي المااادة ( )651فااي قااانون اح اوال الشخصااية .أو أن يح اذو حااذو
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المساالك المصااري فااي جميااع تش اريعاتت الوظيفااة بااأن ياانم ص اراحة علااى الغايااة
التي جااءت مان أجلهاا منحاة الوفااة ،وتحديادها لألشاخام الاذين يساتحقون هاذه
المنحة بكونهم االقدر على تحقيق الهدف المرجو من سنها.

 .6بعا ااض اسا ااباب إنها اااء خدما ااة الموظا ااف تسا ااتوجب التا اادعيم واالث ا اراء للضا اامانات
الممنوحااة للموظااف المنتهيااة خدمتاات ،كساابب إعااادة الهيكلااة ،فقااد افتقاار القااانون
موضااو الد ارسااة الااى إي اراد النصااوم التااي تاانظم هااذا الساابب ،باإلضااافة الااى
دعوتنا المشر الوظيفي االتحادي ان يمنح الموظف العام بعض الضمانات في
حالة إنهاء خدمتت بسبب إعادة الهيكلاة ،كاأن ياربط هاذا السابب بكفااءة الموظاف
وتقييمت السانوي أو ان يخضاع الموظاف لالختباارات والمقاابالت التاي مان شاأنها
ان تستبين االدارة من خاللها الى قدرة الموظف على التأقلم مع الهيكلاة الجديادة
باإلضااافة الااى منحاات مهلااة زمنيااة ال تقاال ع ان شااهرين أسااوة بمااا جاااء فااي ساابب
االحالل.
 .1نظ ا ار لكث ارة عاادد اللجااان اإلداريااة التااي أقرهااا التش اريع الااوظيفي االتحااادي علااى
موظفي القطا العام كضمانة إدارية أمام اإلدارة ،فإن من الواجاب إخضاا فئاة
معينة من ماوظفي الجهاة اإلدارياة الاى نادوات وماؤتمرات ودورات وبارامج تدريباة
قانونيااة ،تتن ااول مفاااهيم ومتطلبااات وضاامانات العماال الرقااابي اإلداري القضااائي
للق ا اررات الصااادرة ماان اإلدارة ،حتااى تزيااد ماان كفاااءة اللجااان ،وتساااهم فااي نشاار
الثقافة القانونية في الجهة الو ازرية.
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 .4إذا كاان مان حاق الموظاف أن يقادم اساتقالتت مان الوظيفاة العاماة فاان هاذا الحاق
ليس مطلقا بال يجاب ان يخضاع العتباارين متعارضاين وهماا حاق الموظاف فاي
تركت للوظيفة وحريتات فاي اختياار بيرهاا ،وحاق اإلدارة المتمثال فاي ضامان ساير
العما اال فا ااي المرفا ااق العا ااام وعليا اات فإننا ااا نا اارى ان اإلدارة ال تمتلا ااك حا ااق رفا ااض
االسااتقالة رفضااا باتااا وذلااك بموجااب النصااوم الدسااتورية القانونيااة التااي تناولنهااا
في هذه الد ارساة ،لاذا فإنناا نتمناى مان الشاار االتحاادي إياراد نام يجياز لا دارة
استعمالها لحق تأجيل االساتقالة ،بحياث ال يتناافى هاذا االمار ماع حاق الموظاف
فاي تاارك الوظيفااة العامااة ،ويتاوازى كااذلك مااع حااق االدارة فااي رفضااها لالسااتقالة.
ش اريطة ان يااتم تنظاايم حااق تأجياال االسااتقالة الممنااو ل ا دارة بمواعيااد وش ااروط
وااللتزامات يلتزم بها الطرفين.
 .5نتمنااى ماان التشاريع الااوظيفي االتحااادي تنظاايم عمليااة تمديااد الخدمااة بعااد وصااول
الموظ ااف لس اان التقاع ااد ،وذل ااك ع اان طري ااق إقا ارار مس االك واض ااح تتبع اات جمي ااع
الجهااات االتحاديااة يحتااوي علااى الشااروط واآلليااات الموحاادة يحااث ال يكااون هااذا
االمر بيد االدارة وأهوائها دون قيد او شرط.
 .2إذا كان الموظف فاي دولاة االماارات قاد حظاي باالكثير مان االهتماام والمكافاآت
التااي توليهااا الدولااة فااي تشااجيع مااوظفي الدولااة علااى االبتكااار واالباادا لاات خااالل
مساايرتت المهنيااة ،فاناات ماان باااب أولااى تك اريم الموظااف المتقاعااد – الااذي أكماال
النصااب القااانوني إلنهااء الخدمااة – وذلاك جازاء وعرفاناا بجمياال ماا قاادم وأعطااى
ماان عم اره فااي ساابيل خدمااة الااوطن .لااذا نتمنااى ماان المشاار االماااراتي ان ينااتهج
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نهج المشر السعودي الاوظيفي الاذي أقار للماوظفين المتقاعادين الحاق فاي حفال
تكريمي في نهاية فترة خدمتهم بموجب القانون.
 .9كمااا نرجااو ماان التشاريع الااوظيفي االتحااادي فااتح باااب الااتظلم االداري ماان التقياايم
لجميااع المااوظفين باااختالف درجااات تقياايمهم ،وذلااك انطالقااا ماان معااايير العدالااة
الوظيفية ومبدأ المساواة بين الموظفين أمام الوظائف العامة.
 .8نأماال ماان الشااار االتحااادي أن يفااتح باااب الوظيفااة العامااة مجااددا أمااام الموظااف
المفص ااول م اان الخدم ااة بس اابب المخالف ااة التأديبي ااة ،وذل ااك م اان ب اااب العدال ااة ف ااي
التعاما اال بينا اات وبا ااين الموظا ااف المرتكا ااب للجنايا ااة أو للجنحا ااة .بكوننا ااا نعتقا ااد ان
ارتكاااب الموظااف للجنايااة أو الجنحااة هااي أولااى بالحرمااان والطاارد .وان المخالفااة
االداريااة وان بلغاات ماان الجسااامة مااا بلغاات فلاان تصاال الااى حااد ارتكاااب الج ارم
الجنااائي .ش اريطة ان يااتم تقييااد عااودة الموظااف المفصااول باابعض االشااتراطات
والقيود التي تضمن صالحية الموظف للعودة للرحاب الوظيفي مرة أخرى.
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المراجع
أوال :المراجع العامة
 القران الكريم
 السنة النبوية الشريفة
 د .إبراهيم كامل الشوابكة ،النظام القانوني للوظيفاة العاماة االتحادياة فاي دولاة االماارات،
جامعة االمارات ،الطبعة األولى.6104 ،
 د .أحمد محمد الهاواري ،الاوجيز فاي القاانون الادولي الخاام االمااراتي ،الطبعاة االولاى،
مكتبة الجامعة ،الشارقة ،دولة االمارات العربية المتحدة.6118،
 د .أشاارف حسااين عطااوه ،مباااد القااانون األدراج والماوارد البشارية ،مكتبااة الفااال  ،العااين
.6101
 د .أعاد علي القيسي ،الوجيز في القانون اإلداري دراسة مقارنة دولة االمارات العربية
المتحدة ،أكاديمية شرطة دبي ،الطبعة الثالثة.6118 ،
 د .بدرية جاسر الصالح ،تطور النظام القانوني لحقوق الموظف العام وفقا لتشريعات
الوظيفية العامة في الكويت ،ملحق مجلة الحقوق العدد األول ،السنة الثامنة عشرة،
 ،0771طباعة مطابع الخط ،الطبعة األولى.
 د .بركااات موسااى الح اواتي ،تش اريعات الوظيفااة العامااة فااي العااالم العربااي د ارسااة قانونيااة
تحليلية مقارنة ،ط ،8المنظمة العربية للتنمية االدارية،

.8008
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 د .حساان كي ارة ،الماادخل الااى القااانون ،منشاااة المعااارف ،االسااكندرية ،0774 ،م 569
مت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوفر ف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي موق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااع االص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااول الرقمي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF.=Job:49174&q
 د .حفا اايظ السا اايد الحا ااداد ،الما اادخل الا ااى الجنسا ااية ومركا ااز األجانا ااب ،منشا ااورات الحلبا ااي
الحقوقية ،الطبعة األولى .6101،
 أ .سااالم علااي الشااحي ،نظ ارة فااي ق ااانون الجنسااية االماراتيااة ،مدونااة الكترونيااة قانوني ااة،
.https://salemalshehhi.wordpress.com
 د .سا ا االيمان الطم ا ا ااوي ،القضاا اااء االداري د ارس ا ااة مقارن ا ااة ،القا ا اااهرة ،دار الفكاا اار العرباا ااي
.0775،
 د .س االيمان الطم اااوي ،ال ااوجيز ف ااي الق ااانون اإلداري د ارس ااة مقارن ااة 0797م ،دار الفك اار
العربي
 د .عادل الطبطبائي ،الوسايط فاي قاانون الخدماة المدنياة الكاويتي ،كلياة الحقاوق ،جامعاة
الكويت ،ط .0778 ،1
 عبااد الحميااد الكميتااي ،سااحب واسااقاط الجنسااية ماان المنظااور الاادولي ،مدونااة الكترونيااة
قانونية.http://alkumiti1968.blogspot.ae ،
 د .عصام الدين القصبي ،القانون الدولي الخام لدولة االماارات العربياة المتحادة د ارساة
مقارنة -الكتاب األول في الجنسية ،الطبعة األولى ،مطبوعاات جامعاة االماارات0775،
االمارات.
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 د .عكاش ا اة محما ااد عباااد العا ااال ،أحكا ااام الجنس ااية فا ااي دولا ااة االم ااارات العربيا ااة المتحا اادة،
أكاديمية شرطة دبي ،دبي ،الطبعة الثانية .6114،
 علااي خطااار شااطنأوي ،د ارسااات فااي الوظيفااة العامااة مطبعااة الجامعااة االردنيااة ،عمااان،
االردن.0778،
 المستشار .عليوة مصطفى فتح الباب ،المدخل الى القانون اإلداري دراسة في ضوء آراء
الفقت واالحكام والفتاوى ،دائرة القضاء ،أبو ظبي ،الطبعة الثانية .6101،
 د .كامل جام ،مذكرة تخرج بعنوان دور الطب الشرعي في البحث عن الجريماة ،المدوناة
االلكترونياا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ،عباا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارابط http://djamakamel.over-
.blog.com/2014/03/532857da-9506.html
 د .ماجد رابب الحلو ،تنظيم السلطة االدارياة والوظيفاة العاماة فاي دولاة االماارات د ارساة
مقارنة ،مطابع البيان التجارية ،دبي .0787
 د .محم اد إبا اراهيم الدس ااوقي عل ااى ،حماي ااة الموظ ااف الع ااام إداري ااا ،دار النهض ااة العربي ااة،
.6101

 محم ا ا ااد الص ا ا ااياد ،الحق ا ا ااوق التأميني ا ا ااة ،مدون ا ا ااة اإللكتروني ا ا ااة ،لالط ا ا ااال عب ا ا اار الا ا ا ارابط:
https://ar-ar.facebook.com/kamel.alsayed1/posts
 د .محم اد بطااي ثاااني الشامسااي ،الرقابااة علااى أعمااال اإلدارة وفقااا للنظااام اإلداري لدولااة
االمارات العربية المتحدة ،اكاديمية شرطة ،دبي االمارات.6118 ،
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 د .محمااد عبااد العزيااز بكاار ،أعمااال ناادوة آفاااق وتحااديات تش اريعات الم اوارد البش ارية فااي
القطا الحكومي ،جامعة االمارات.6100 ،
 د .محم ااد ق اادري حس اان ،الق ااانون االداري د ارس ااة مقارن ااة ،مكتب ااة دار الجامع ااة ،الش ااارقة
6117
 د .موسااى مصااطفى شااحادة ،الوظيفااة العامااة فااي دولااة االمااارات العربيااة المتحاادة ،مكتبااة
الجامعة ،الشارقة.
 د .نبيل ااة عب ااد الحل اايم كام اال ،الوظيف ااة العام ااة وفق ااا ألحك ااام القض اااء االداري ف ااي مص اار
وفرنسا ،ط ،0772، 6دار النهضة العربية ،القاهرة ،م  ،2مستود االصول الرقمياة،
مكتبة االسكندرية ،انظر الى . http://dar.bibalex.org/webpages/dar.jsf
 د .نواف كنعان ،الخدمة المدنية في دولاة االماارات العربياة المتحادة شار لقاانون الخدماة
المدنية فاي الحكوماة االتحادياة رقام  60لسانة  ،6110مكتباة الجامعاة ،الشاارقة ،الطبعاة
األولى.6118 ،
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ثانياً :المراجع المتخصصة
 :1الكتب
 د .أحمد حاافظ نجام ،انتهااء خدماة الموظاف العاام فاي أحكاام القضااء اإلداري المصاري،
دار النهضة العربية ،مصر.
 المستشار .أحمد عبد الاله محمد ،الرابطة الوظيفية بين قيامها وانقضائها (الموظف العام
– الحقوق وااللتزامات)  ،6101،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
 د .بدرية جاسر الصالح ،قواعد إنهاء خدمة الموظف العام في القانون الكاويتي ،0772،
جامعة الكويت.
 د .محمااد زكااي النجااار ،أسااباب انتهاااء الخدمااة للعاااملين بالحكومااة والقطااا الخااام ،دار
الفكر العربي ،ط  ،0القاهرة 0789
 د .مفت ااا خليف ااة عب ااد الحمي ااد ،الع اازل م اان الوظيف ااة العام ااة ،دار المطبوع ااات الجامعي ااة،
اإلسكندرية ،الطبعة االولى.6102 ،
 نزياات عبااد اللطيااف يوسااف ،انتهاااء خدمااة الموظااف العااام ،مصاار ،مدونااة قانونيااة ثقافيااة،
تا ا ا ا ا ا ا ا ا اااريخ النشا ا ا ا ا ا ا ا ا اار  01ديسا ا ا ا ا ا ا ا ا اامبر  ،6106تا ا ا ا ا ا ا ا ا اااريخ المشا ا ا ا ا ا ا ا ا اااهدة 6104-06-9
 http://ttpwwwblogspotcomhome.blogspot.ae/2012/12/blogpost_13.html

112

 :2الرسائل العلمية
 اباراهيم باان محمااد المفيااز ،رسااالة ماجسااتير بعناوان االعتااداء علااى الموظااف العااام د ارسااة
تأص ا اايلية تطبيقي ا ااة مقارن ا ااة ،جامع ا ااة ن ا ااايف العربي ا ااة للعل ا ااوم االمني ا ااة ،6112،م .62
لالطال عبر الرابط. http://repository.nauss.edu.sa:
 أحمد السيد محمد اسماعيل ،رسالة ماجستير بعناوان اجاراءات التأدياب االداري للموظاف
العااام د ارسااة مقارنااة ،دب ااي ،االمااارات العربيااة المتحاادة ،دار نش اار أكاديميااة شاارطة دب ااي
.6104،
 أحم ااد ازي ااد ارش ااد الزي ااودي ،تقي اايم تق ااارير األداء ف ااي الوظيف ااة العام ااة ف ااي دول ااة االم ااارات
العربي ااة المتح اادة-د ارس ااة مقارن ااة ،-جامع ااة الش ااارقة ،مدني ااة الش ااارقة ،االم ااارات العربي ااة
المتحدة.
 آمناات شاامل رسااالة ماجسااتير بعن اوان الضاامانات التأديبيااة للموظااف العااام-د ارسااة مقارنااة
وتطبيقيااة فااي دولااة االمااارات العربيااة المتحاادة ،جامعااة الشااارقة ،مدنيااة الشااارقة ،االمااارات
العربية المتحدة.6100،
 حاماد عباد اهلل حاماد الرياامي ،رساالة ماجسااتير بعناوان ضامانات تأدياب الموظاف لقااانون
الشاارطة واالماان االتحااادي وتعديالتاات ،جامعااة الشااارقة ،مدنيااة الشااارقة ،االمااارات العربيااة
المتحدة.6104،
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 د .جاسم عبد اهلل محماد بان عميار ،رساالة دكتاوراه بعناوان الرقاباة القضاائية علاى قا اررات
انتهاء خدمة الموظف العام ،جامعة الشارقة ،دولة االمارات العربية المتحدة.6104 ،
 حسين خير اهلل عسكر إسماعيل العسكر ،رسالة ماجستير بعنوان االستقالة مان الوظيفاة
العامااة بدولااة االمااارات العربيااة المتحاادة-د ارسااة مقارنااة ،جامعااة الشااارقة ،مدنيااة الشااارقة،
االمارات العربية المتحدة.6105،
 حمااد سااعيد ساالطان باان شاااهين ،ساالطة تأديااب الموظااف العااام ،جامعااة الشااارقة ،مدنيااة
الشارقة ،االمارات العربية المتحدة.6101 ،
 حمد ماجد العاويس ،رساالة ماجساتير بعناوان التعياين فاي الوظيفاة العاماة –د ارساة مقارناة
با ااين الق ا اوانين المحليا ااة والقا ااانون االتحا ااادي بدولا ااة االما ااارات ،-جامعا ااة الشا ااارقة ،مدنيا ااة
الشارقة ،االمارات العربية المتحدة .6105،
حماد محمد العنزي ،رسالة ماجساتير بعناوان النظاام القاانوني لترقياة الموظاف العاام
 خالد ّ
– دراسة مقارنة بين األردن والكويت ،جامعة الشرق األوسط ،االردن ،6106 ،لالطال
عل ا ا ااى الرس ا ا ااالة عب ا ا اار الا ا ا ارابط /http://www.meu.edu.jo :مت ا ا ااوفر حت ا ا ااى ت ا ا اااريخ
.6102/6/0
 س ااعيد سا ااالم المظلاااوم الس ااويدي ،رسا ااالة ماجس ااتير بعنا اوان إج ا اراءات وضااامانات تأدياااب
الموظف العام وفقا لقانون الموارد البشارية فاي الحكوماة االتحادياة رقام 00لسانة ،6118
اكاديمية شرطة دبي ،دار الكتاب القانوني ،دبي.6101،
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 عبااد اهلل جباار عبااد اهلل السااري ،رسااالة ماجسااتير بعناوان التظلمااات الوظيفيااة الناجمااة ماان
الجزاءات اإلدارية وفقا لقانون الموارد البشرية االتحادي والمحلي ،جامعة الشارقة ،مدنياة
الشارقة ،االمارات العربية المتحدة .6104
 عبااد العزيااز سااعد مااانع العناازي ،رسااالة ماجسااتير بعن اوان النظااام القااانوني النتهاااء خدمااة
الموظاف العااام :د ارسااة مقارناة بااين القااانونين االردنااي والكاويتي ،جامعااة الشاارق األوسااط،
االردن.6106 ،
 عااالء الاادين محمااد :موانااع الترقيااة فااي مجااال الوظيفااة العامااة ،رسااالة ماجسااتير ،جامعااة
بغداد ،كلية القانون.6111 ،
 عن اااد رضا اوان محم ااود ،أطروح ااة دكت ااوراه بعنا اوان فص اال الموظ ااف الع ااام ،كلي ااة الحق ااوق،
جامعة القاهرة ،مصر.
 د .قاسم حاج بوثي ،رسالة دكتاوراه بعناوان مبادأ التناساب فاي الجازاءات التأديبياة والرقاباة
القضائية عليت –دراسة مقارنة ،كلية الحقوق ،جامعة تلمسان.6106 ،
 محمااد عبااد اهلل ارشااد سااليمان الغيثااي ،رسااالة ماجسااتير بعن اوان الشاارعية الموضااوعية فااي
التأديااب فيظاال قااانون الم اوارد البش ارية – د ارسااة مقارنااة ،جامعااة الشااارقة ،مدنيااة الشااارقة،
االمارات العربية المتحدة .6104
 مخلااوفي مليكااة ،رسااالة ماجسااتير بعناوان رقابااة القاضااي اإلداري علااى القارار التااأديبي فااي
مجال الوظيف العمومي ،جامعة مولود معمري ،تيري وزو.6106 ،
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منص ااور محم ااد نص ااار ،رس ااالة ماجس ااتير بعنا اوان أس ااباب انته اااء خدم ااة الموظ ااف الع ااام،
جامعة الشارقة ،مدينة الشارقة ،االمارات العربية المتحدة.6106 ،

 :3بحوث منشورة في مجالت دورية
 د .ابراهيم كامل الشوابكة ،النظام التأديبي للموظف العام االتحادي ،مجلة الفكر
الشرطي ،المجلد الثاني والعشرون ،العدد الثالث رقم( )82يوليو  ،6101مركز بحوث
الشرطة ،القيادة العامة لشرطة الشارقة ،م.060
 د .تركي سطام المطياري ،تقيايم كفااءة الموظاف العاام فاي قاانون الخدماة الكاويتي ،مجلاة
الشريعة والقانون ،جامعة االمارات العربية المتحدة ،العدد.6101 ،51
 د .عبا اد الوه اااب عب اادول ،دور المحكم ااة االتحادي ااة العلي ااا ف ااي تعزي ااز وتط ااوير القا ااانون
اإلداري االم اااراتي .6100 ،ورق ااة بحثي ااة ق اادمت أم ااام الم ااؤتمر األول لرؤس اااء المح اااكم
االدارية العليا في الدول العربية والذي عقد في بيروت /لبنان في 6100/2/ 66 - 60
 د .موسى مصاطفى شاحادة :عادم الكفااءة المهنياة باعتبارهاا سابا مان أساباب الفصال مان
الوظيفة العامة ،مجلة الشريعة والقانون ،العدد  ،61مايو .6115
 نوفااان العقياال العجارمااة ،أثاار الحكاام الج ازئااي فااي إنهاااء الرابطااة للموظااف العااام ،الجامعااة
االردني ااة ،د ارس ااات عل ااوم الشا اريعة والق ااانون ،ملح ااق  ،6117مجل ااد رق اام  12م 946
مت ا ا ا ا ا ا ا ااوفر ف ا ا ا ا ا ا ا ااي موق ا ا ا ا ا ا ا ااع الجامع ا ا ا ا ا ا ا ااة االردني ا ا ا ا ا ا ا ااة حت ا ا ا ا ا ا ا ااى ت ا ا ا ا ا ا ا اااريخ 6104-06-2
http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/1834/1822
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ثالثاً :مواقع في الشبكة االلكترونية
 الهيئة االتحادية للموارد البشرية http://www.fahr.gov.ae/portal/ar
 جريدة االمارات اليوم االلكترونيةhttp://www.emaratalyoum.com ،
 جمعية االمارات للمحامين والقانونينhttp://eall.org.ae ،
 و ازرة المالية المملكة العربية السعوديةhttps://www.mof.gov.sa/Arabic ،
 موقع بوابة الكويت االلكترونيةhttp://www.kt.com.kw/ba/index1.html،


موقع لألحكام الصادرة من المحكمة االتحادية العليا Prestige. Advocates and
http://www.prestigeadvocates.com legal consultants



منتدى قانون االمارات./http://theuaelaw.com/vb ،

 رابعاً :التشريعات واالحكام
 دستور دولة االمارات العربية المتحدة
 قانون الموارد البشرية المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )00لسنة .6118
 المرسااوم بقااانون اتحااادي رقاام  7لساانة  6100فااي شااأن تعااديل أحكااام المرسااوم بقااانون
اتحادي رقم ( )00لسنة .6118
 قانون العقوبات االتحادي رقم  1لسنة .0789
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 قانون رقم  68لسنة  6115في شأن االحوال الشخصية.
 قانون المعامالت المدنية رقم  5لسنة .0785
 قانون الجنسية وجوازات السفر االتحادي رقم  09لسانة  0796المعادل بالمرساوم بقاانون
اتحادي رقم  01لسنة .0795
 قانون السلطة القضائية رقم ( )5لسنة 0781م في دولة االمارات العربية المتحدة.
 قانون اتحادي رقم ( )9قانون التأمينات والمعاشات االجتماعية  0777وتعديالتت.
 مان قاانون الخدماة المدنياة -رقام ( )0لسانة 2006المعادل بالقاانون رقام ( )0لسانة
2008في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي.
 أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم ( )69لسنة .6112
 المرسوم االميري رقم ( )7لسنة  6118بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة عجمان.
 قانون العاملين المدنيين رقم ( )94لسنة  0798في مصر.
 القااانون المصااري رقاام ( )08لساانة  6105بإصاادار قااانون الخدمااة المدنيااة فااي 06مااارس
سنة .6105
 قانون الخدمة المدنية إلمارة الشارقة رقم ( )5لسنة  6110وتعديالتت.
 قانون الخدمة المدنية رقم ( )60لسنة .6110
 القانون االتحادي رقم  12لسنة  0776في شأن رد االعتبار.
 قانون الخدمة المدنية االردنية رقم ( )11لسنة  6119وتعديالتت.
 قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية إلمارة أبوظبي رقم ( )6لسنة 6112ما.
 الئحة الخدمة العامة لسنة 0775ما في السودان.
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 الئحة انتهاء الخدمة التابعة لنظام الموظفين العام 0170ها في السعودية.
 أحكااام المحكمااة االتحاديااة العليااا فااي دولااة االمااارات العربيااة المتحاادة المشااار اليهااا فااي
البحث.
 قا ارار مجل ااس ال ااوزراء رق اام  61لس اانة  ،6100نش اار ف ااي الجري اادة الرس اامية ،الع اادد ،526
السنة  ،46في  10يوليو .6100
 ق ا اررات ماان المجلااس الااوزاري للخاادمات ومنهااا الق ارار رقاام  118/06/ /9لساانة 6100
حول آلية التنسيق والمتابعة لخطة التوطين
 قارار مجلااس الااوزراء رقاام  01لساانة 6106م ا فااي شااأن الالئحااة التنفيذيااة للمرسااوم بقااانون
اتحادي رقم ( )00لسنة 6118ما بشأن الموارد البشرية وتعديالتت.
 المرسوم االتحادي رقم ( )015لسنة  6105في شأن تشكيل المجلس االتحادي.
 الالئحة الداخلية لمجلس الوطني االتحادي.
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المرفقات
بناءا على المعلومات واالحصائيات والدراسات الصادرة من الهيئاة االتحادياة للماوارد البشارية
قمنااا بعماال إحصااائية ساانوية لحاااالت انهاااء خدمااة الموظااف العااام فااي الحكومااة االتحاديااة بحيااث
تشاامل اإلحصااائية اعااداد المااوظفين المنهيااة خاادماتهم ماان الربااع األخياار ماان ساانة  8001والربااع
األول والثاني والرابع من سنة  .8003وذلك بسب عدم وجود إحصائية سنوية حديثة شاملة لادى
الهيئة لذا قمنا بجمع إحصائية أربعة اربا بحيث تشمل أثني عشر شهر.
الجدول رقم ( :)0حاالت االنهاء بناءا على سبب عدم تجديد العقد

حاالت االنهاء بناء على سبب عدم تجديد العقد
[اسم الفئة]الموظف الغير
مواطن
[النسبة المئوية]

الموظف المواطن
%79

181
o

يوضخ المخطط األول نسبة حاالت إنهاء الخدمة بسبب عدم تجديد العقد أو فسخت قبل
انتهاء مدتت للفئة العاملة المواطنة والغير مواطنة.

o

يوضح الجدول التالي أعداد حاالت الترك حسب جميع األسباب القانونية واإلدارية
المنهية للخدمة.

الجدول رقم ( :)8إحصائية األسباب المنهية لخدمة الموظف االتحادي العام
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