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 الملخص

تتناول هذه الدراسة ضوابط التحقيق اإلداري مع الموظف العام في النظام التأديبي الفرنسي واإلماراتي والقوانين 
تسري أحكامها على الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في إمارة دبي، وتهدف الدراسة إلى المحلية التي 

تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمسائلة، وتهدف أيضاً إلى تحقيق التوازن بين استعمال اإلدارة حقها في اتخاذ 
انات ناحية، وحماية الموظفين وتوفير الضماإلجراءات التأديبية تجاه الموظفين المخالفين للواجبات الوظيفية من 

طرقت فصول، وت ةوقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثالث القانونية لهم في مرحلة التحقيق اإلداري من ناحية أخرى.
الدراسة في الفصل التمهيدي والذي جاء تحت عنوان ماهية التحقيق اإلداري مع الموظف العام، وتضمن هذا 

مبحث األول مفهوم الموظف العام من الناحية التشريعية والفقهية والقضائية، وبين المبحث الفصل مبحثين، بين ال
ة للضوابط أما الفصل األول فقد تعرضت الدراس الثاني تعريف التحقيق اإلداري والفرق بينه وبين التحقيق الجنائي.

مارة دبي، وبينت اإلجراءات التأديبية اإلجرائية للتحقيق اإلداري في فرنسا ودولة اإلمارات العربية المتحدة وإ
السابقة لصدور القرار التأديبي بحق الموظف المخالف، وذلك من خالل توضيح السلطة المختصة بإحالة الموظف 
المخالف إلى التحقيق واآلثار التي تترتب على صدور هذا القرار، والسلطة المختصة بمباشرة التحقيق، والتصرف 

ل أما الفص ع على الوقائع واألدلة وسماع شهادة الشهود وأي أمر آخر يحدد وضع المتهم.في التحقيق بعد االطال
الثاني خصص لدراسة الضمانات التأديبية في مرحلة التحقيق اإلداري، أي في مرحلة تسبق صدور قرار تأديبي 

يق، حيدة جهة التحقبحق الموظف المتهم، وتشمل هذه الضمانات: كتابة محضر التحقيق والضوابط الشكلية له، 
ومواجهة المتهم بالمخالفات المنسوبة إليه، واالطالع على ملف التحقيق، والسماح للموظف بالدفاع عن نفسه أو 

 .تائج والتوصيات ادرجت في نهايتهاوانتهت الدراسة بمجموعة من الن االستعانة بمحام يدافع عنه.
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