ضمانات المساءلة التأديبية والرقابة
القضائية عليها

بين الموظف العام السعودي وموظفي جامعة
الدول العربية

 دراسة مقارنة -د .حمدي محمد العجمي
أستاذ القانون العام المشارك

د .غفون سالم اليامي
أستاذ القانون المساعد

معهد اإلدارة العامة  -جامعة األمير سلطان

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م
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المقدمة
متارس اإلدارة نشاطاهتا وتقديم خدماهتا كشخص معنوي من خالل
موظفيها ،الذين خيضعون ألحكامها وفق ًا لألنظمة واللوائح ،وإذا كان
املفرتض من كافة املوظفني أن يلتزموا بتلك األحكام ويسريوا عىل ما
رسمته نصوصها لفظ ًا ومعنى ،فإن ذلك قد ال يسري بالشكل املأمول دائ ًام،
فقد يتجاوز البعض تلك األحكام ،عمد ًا كان أم عن إمهال ،ويف كال األمرين
تتأثر الوظيفة العامة سلب ًا ،وتبع ًا لذلك تتأثر بالرضورة املصلحة العامة ،ومن
ثم فقد وضعت األنظمة ذلك يف اعتبارها ،ورتبت األحكام النظامية ملعاجلة
هذه األوضاع السلبية؛ بام حيقق املصلحة العامة ،وبام تقتضيه هذه األخرية
من قيام املساءلة عىل أسس عادلة ،ال إفراط فيها وال تفريط ،فكالمها وجهان
لعملة واحدة فاسدة تتناىف مع وجه املصلحة العامة.
وعليه فإن األنظمة قد وضعت أحكام ًا إلجراء املساءلة التأديبية ،شك ً
ال
وموضوع ًا ،بدء ًا من اإلحالة إىل التحقيق ،مرور ًا بالتحقيق واملبادئ التي
يلزم توافرها يف هذا األخري من إعامل كافة ضامناته من توجيه االهتام،
وإتاحة الفرصة للمحقق معه للدفاع عن نفسه بكافة الوسائل النظامية،
وصوالً إىل توقيع اجلزاء ،والتزام السلطة التأديبية بتحقيق مبدأ الرشعية،
والتناسب بني املخالفة واجلزاء ،ووحدة اجلزاء ،وعدم الرجعية ،وغريها من
املبادئ التي تلتزمها السلطة التأديبية وهي تقوم بتوقيع العقوبات التأديبية.
وإذا كان ذلك يف اإلدارة العامة ،فإن احلال ذاته جيري يف املنظامت
الدولية ،والتي خيضع موظفوها ألوضاع معينة ملساءلتهم ،فاملوظف الدويل
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رغم االعتبارات التي تصاحب عملية التعيني ،إال أن ذلك ال يمنع من خروج
البعض منهم عىل أحكام الوظيفة األمر الذي يقتيض مساءلتهم؛ حفاظ ًا عىل
سمعة املنظمة الدولية ،وحتقيق ًا ألغراضها وحسن أدائها ألعامهلا.

ويف هذا البحث فإننا سنبني ضامنات املساءلة التأديبية ملوظفي اخلدمة
املدنية يف اململكة العربية السعودية وفق ًا لنظام تأديب املوظفني((( واألنظمة
ذات العالقة ،وبني موظفي جامعة الدول العربية وفق ًا للنظام األسايس
ملوظفي األمانة العامة جلامعة الدول العربية((( ،والالئحة التنفيذية للنظام
األسايس للموظفني ،مع اإلشارة إىل النظام األسايس املوحد ملوظفي
املنظامت العربية املتخصصة ،والالئحة التنفيذية للنظام األسايس املوحد
ملوظفي املنظامت العربية املتخصصة(((.
((( صدر نظام تأديب املوظفني باملرسوم امللكي رقم م 7/وتاريخ 1391/2/1هـ ،جريدة
أم القرى ،العدد  ،2365بتاريخ 1391/2/10هـ ،املوافق 1971/4/2م.
((( يالحظ أن املادة األوىل من النظام األسايس نصت عىل أن« :يسمى هذا النظام (النظام
األسايس ملوظفي األمانة العامة جلامعة الدول العربية) ويتضمن املبادئ واألحكام
األساسية التي تنظم أوضاع املوظفني وحقوقهم وواجباهتم والتزاماهتم األساسية
وعالقات العمل باألمانة العامة وأجهزهتا امللحقة» .يف حني نصت املادة ( )2التعاريف
عىل أن ..« :النظـام :النظام األسايس ملوظفي جامعة الدول العربية» ،وثالث ًا جاء مسامه
يف الالئحة التنفيذية يف املادة (« :)2النظام :النظام األسايس للموظفني» ،وإنه وإن
كان املعنى واحد ًا إال أنه كان جيب مراعاة توحيد الصياغة ،هذا وقد جاءت الالئحة
بعنوان الالئحة التنفيذية للنظام األسايس للموظفني ،وتنطبق عليها ذات املالحظة ،إذ
إن الالئحة التنفيذية جيب أن تتوحد صياغة عنواهنا مع النظام الذي وضعت لتنفيذه
نظر ًا لتبعيتها له شك ً
ال وموضوع ًا.
((( تعد املنظامت العربية املتخصصة ومؤسسات التمويل العربية ،التي تأسست حتت مظلة
جامعة الدول العربية هي أحد أهم ركائز العمل العريب املشرتك ،وهي األذرع الفنية

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

391

اهيلع ةيئاضقلا ةباقرلاو ةيبيدأتلا ةلءاسملا تانامض

إشكالية البحث:

تتمثل إشكالية البحث يف دراسة ضامنات املساءلة التأديبية ملوظفي
اخلدمة املدنية يف اململكة العربية السعودية وموظفي جامعة الدول العربية،
واملنظامت العربية املتخصصة لتحديد مدى كفاية األحكام القانونية الواردة
هبام لتغطية الضامنات التأديبية يف مرحلتي التحقيق والتأديب ،وفق ًا للمبادئ
العامة لضامنات املساءلة التأديبية.
أمهية البحث:

تتمثل أمهية البحث يف جدته يف جمال احلقل العلمي بام يقدمه من مقارنة
بني األحكام املتعلقة بضامنات املساءلة التأديبية بني موظفي اخلدمة املدنية يف
اململكة العربية السعودية ،وموظفي جامعة الدولة العربية واملنظامت العربية
املتخصصة ،والتي مل حتصل عىل حظها من الدراسات العلمية .ليكون
مرجع ًا يف معاجلة ضامنات التأديب بام حيقق التوازن املنشود بني املصلحة
العامة واملصلحة اخلاصة للموظف العام.

للجامعة وبيوت اخلربة العربية التي تقدم املشورة واخلربة والنصيحة يف شتى القضايا
واألنشطة االقتصادية واالجتامعية والثقافية واملالية ،وتقوم بدور حموري لتحقيق
طموحات الدول العربية يف التعاون والتنسيق يف مجيع جماالت ختصصها التي تتصل
باملواطن العريب http://www.lasportal.org/ar/devices/organizations/Pages/
OrganizationsManual.aspx
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منهجية البحث ونطاقه:

تتمثل منهجية البحث يف املنهج الوصفي التحلييل املقارن ،ونطاقه يف
دراسة مقارنة بني نظام التأديب يف اململكة العربية السعودية ،وبني النظام
األسايس ملوظفي اجلامعة العربية والئحته ،مع اإلشارة إىل النظام األسايس
املوحد ملوظفي املنظامت العربية املتخصصة والئحته ،مع التطبيق بأحكام
ديوان املظامل ،واملحكمة اإلدارية للجامعة العربية يف هذا الشأن.

خطة البحث:

تتمثل خطة البحث يف مطلب متهيدي عن ماهية املوظف واملخالفة
التأديبية ،ومبحثني :األول عن ضامنات املسالة التأديبية وينقسم إىل مطلبني،
املطلب األول عن ضامنات التحقيق ،واملطلب الثاين عن ضامنات التأديب،
أما املبحث الثاين فعن الرقابة القضائية عىل املساءلة التأديبية ،وينقسم إىل
مطلبني ،األول عن مفهوم القرار التأديبي ،والثاين عن أوجه الرقابة القضائية
عليه ،وأخري ًا خامتة البحث ومصادره العلمية.
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مطلب تمهيدي
ماهية الموظف العام والمخالفة التأديبية
نظر ًا لالرتباط الوثيق بني صفة املوظف العام واملخالفة التأديبية،
فسنتناول هذا املطلب من خالل تبيان ماهية املوظف العام والدويل من
ناحية ،واملخالفة التأديبية من ناحية أخرى وذلك كام ييل:

أوالً :ماهية املوظف العام:

قد خال نظام اخلدمة املدنية السعودي((( من تعريف للموظف العام،
غري أن الالئحة التنفيذية له يف نسختها املعدلة قد عرفت املوظف العام يف
املادة ( )1منها بأنه« :كل من يشغل وظيفة مدنية عامة يف الدولة أو يامرس
مهامهتا ،أ ًّيا كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته ،سوا ًء كان ذلك عن طريق
التعيني أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة».

ومن ثم فإن املوظف العام طبق ًا هلذه الالئحة هو كل من يشغل وظيفة
مدنية يف الدولة أو مهمة ،أي ًا كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته ،بأي طريقة
كانت سواء عن طريق التعيني أم التعاقد ،وسواء كانت بصفة دائمة أم
مؤقته ،لكن ال بد أن تكون املهمة من طبيعة عمل املرفق(((.

((( راجع نظام اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )49/وتاريخ
1397/7/10هـ ،جريدة أم القرى ،العدد  ،26682وتاريخ 1397/7/15هـ،
والالئحة التنفيذية للموارد البرشية الصادرة بتاريخ 1440/6/9هـ ،وتم العمل هبا
بتاريخ 1440/9/11هـ.
((( راجع يف تفاصيل تعريف املوظف العام :د .محدي حممد العجمي ،واجب املحافظة
عىل كرامة الوظيفة العامة ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة  -بني سويف1999 ،م،
منشورات دار اإلجادة ،الرياض1438 ،هـ ،ص  46وما بعدها.
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أما عن تعريف املوظف الدويل فهو كل من يعمل بشكل دائم ومتفرغ يف
منظمة دولية ومكلف بمهام دولية ،وخيضع لنظام قانوين خاص ذي طبيعة
دولية((( ،أو هو كل شخص يتوىل وظيفة عامة بصفة مستمرة ومنتظمة وفق ًا
لنظام قانوين خاص تضعه املنظمة حيدد حقوقه والتزاماته(((.

وبعيد ًا عن الدخول يف التعريف املوسع واملضيق للموظف الدويل
فقد عرفه النظام األسايس بأنه« :كل من يشغل درجة يف املالك الوظيفي
(((
لألمانة العامة ،وكل من يصدر بشأنه قرار تعيني بصفة دائمة أو مؤقتة
وسواء كان املوظف يف األمانة العامة أم األجهزة امللحقة هبا»(((.
(((

(((
(((
(((
(((
(((

راجع :د .عيل ضوي ،القانون الدويل العام ،طرابلس ،ليبيا ،ط2019 ،6م.
راجع :د .حممد املجذوب ،التنظيم الدويل ،النظرية العامة ،واملنظامت الدولية،
منشورات احللبي ،بريوت2006 ،م ،ص .97
راجع :د .إسامعيل صعصاع البديري وآخرون ،املوظف الدويل وطبيعة عالقته
باملنظمة الدولية ،جملة جامعة بابل للعلوم القانونية ،جملة املحقق احليل للعلوم القانونية
والسياسية ،العراق ،العدد األول السنة 2019 ،11م ،ص  109وما بعدها.
راجع :املادة ( )2من النظام.
راجع :املادة ( )1من النظام األسايس والتي نصت عىل أن« :يسمى هذا النظام (النظام
األسايس ملوظفي األمانة العامة جلامعة الدول العربية) ،ويتضمن املبادئ واألحكام
األساسية التي تنظم أوضاع املوظفني وحقوقهم وواجباهتم والتزاماهتم األساسية
وعالقات العمل باألمانة العامة وأجهزهتا امللحقة» ،وراجع أيض ًا :املادة ( )5من النظام
والتي نصت عىل أن« :ينطبق هذا النظام عىل مجيع املوظفني عىل اختالف وظائفهم
ودرجاهتم بمن فيهم املوظفني يف األجهزة التابعة للجامعة ،وكذلك املوظفون املعينون
بموجب عقود خدمة» ،ومن ثم كان ينبغي أن يتفق تعريف املوظف الوارد يف املادة
( )2مع املواد املشار إليها.
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حيث جاء يف نص املادة (« :)3موظفو األمانة العامة موظفون دوليون،
مسؤولياهتم وانتامءاهتم تفرضها املصلحة العربية املشرتكة ،ويلتزمون بالقيام
بمهامهم وفق ما تقتضيه مصلحة اجلامعة وأهدافها».
وهذا التعريف من وجهة نظري هو التعريف الصحيح للموظف
الدويل ،فيكفي أن يلتحق الشخص بوسيلة قانونية وسواء بصفة دائمة أم
مؤقتة ما دام عىل وظيفة من املالك الوظيفي للمنظمة.
ثاني ًا ماهية املخالفة التأديبية:

مل يتعرض نظام اخلدمة املدنية السعودي ،وال الئحته ،وكذلك النظام
األسايس والئحته لتعريف املخالفة التأديبية ،لكن قد نصا عىل األساس
القانوين هلذا التعريف ،ومن ثم يكون أساس التعريف وإطاره نابع ًا من
النظام ،وذلك من خالل حتديد نطاق املخالفة التأديبية بمخالفة الواجبات
الوظيفية أو إتيان املحظورات ،فاملخالفة التأديبية هي اإلخالل بواجب
وظيفي أو اإلخالل بكرامة الوظيفة العامة((( ،ومن ثم فقد نص نظام تأديب
املوظفني يف املادة ( )31عىل أن« :يعاقب تأديبي ًا كل موظف ثبت ارتكابه
خمالفة مالية أو إدارية».
أما النظام األسايس فكان أكثر رصاحة عىل حتديد هذا اإلطار فنص يف
املادة ( )45منه عىل أن« :يتعرض املوظف الذي خيل عن عمد أو إمهال
بالواجبات املنصوص عليها يف هذا النظام ،للمساءلة واجلزاء وفق ًا ألحكام

((( راجع :د .فؤاد حممد النادي ،القضاء اإلداري وإجراءات التقايض وطرق الطعن يف
األحكام اإلدارية1988 ،م ،ص .453
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النظام اهليكيل وهذا النظام والئحة شئون املوظفني» ،وهو ما أشارت إليه
أيض ًا الالئحة التنفيذية له بنصها يف املادة ( )85عىل أن« :يسأل املوظف عن:
 إخالله عن عمد أو إمهال بالواجبات املنصوص عليها يف ميثاقاجلامعة أو النظام األسايس للموظفني أو األنظمة األخرى واللوائح
الصادرة استناد ًا إليها.
 امتناعه عن تنفيذ األوامر الصادرة إليه من رؤسائه يف حدود األنظمةواللوائح والقرارات املعمول هبا».

ومن ثم فإن املخالفة التأديبية تتأتى ملخالفة الواجبات الوظيفية عمد ًا أم
إمهاالً ،إجياب ًا أم سلب ًا.
وعىل الواجبات الوظيفية نصت املادة ( )14 ،13 ،12 ،11من نظام
اخلدمة املدنية ،واملادة ( )209 ،208من الئحته ،وعىل ذلك أيض ًا نصت
املادة ( )2/1/6من النظام األسايس ،ويف ضوء ذلك يمكن تقسيم تلك
الواجبات إىل ما ييل(((:

أوالً :أداء العمل الوظيفي بالدقة واإلخالص.

نصت املادة (/11ج) من نظام اخلدمة املدنية السعودي عىل أنه« :جيب
عىل املوظف خاصة...:
((( يراجع يف التزامات املوظف الدويل بشكل عام د .السيد مصطفى أمحد أبو اخلري،
القانون الدويل املعارص ،دار اجلنان للنرش والتوزيع ،عامن2017 ،م ،ص  ،.185ود.
منصور الفيتوري ،التزامات املوظف الدويل جتاه املنظمة ودولة املقر ،جملة البحوث
القانونية ،مج ،2ع2015 ،2م ،ص  261وما بعدها.
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ج .أن خيصص وقت العمل ألداء واجبات وظيفته ،وأن ينفذ األوامر
الصادرة إليه بدقة وأمانة يف حدود النظم والتعليامت».

ويف ذات السياق نصت املادة ( )1/6من النظام األسايس بقوهلا1/ « :
يتعني عىل املوظف:
أ .أن يؤدي أعامل الوظيفة املنوطة به بدقة وإخالص.

ب .أن يراعي مصلحة اجلامعة ،وأن يلتزم بتطبيق أنظمتها».

هذا ،ومن مقتضيات أداء العمل بالدقة املطلوبة ،أن يكون املوظف
متفرغ ًا للعمل ،ويف الوقت نفسه أال يتعدد والؤه ألي جهة أخرى ومن ثم
فإنه ال جيوز للموظف اجلمع بني وظيفته ووظيفة أخرى ،إال يف احلاالت
التي املحددة نظام ًا ،وأال يتعارض ذلك مع طبيعة العمل(((.

ومن مقتضيات أداء العمل أيض ًا أن يتعاون املوظف مع زمالئه تعاون ًا
كامالً ،وذلك لتأمني حسن سري العمل(((.
((( راجع :املادة ( )14من نظام اخلدمة املدنية والتي نصت عىل أنه« :ال جيوز للموظف
اجلمع بني وظيفته وممارسة مهنة أخرى ،عىل أنه جيوز وفق الئحة يصدرها جملس
الوزراء السامح باالشتغال باملهن احلرة ملن تقيض املصلحة العامة السامح هلم بذلك؛
للحاجة إىل مهنهم» ،وراجع :املادة (/2/6د) من النظام األسايس والتي نصت عىل
أنه ال جيوز« :د .اجلمع بني وظيفته ووظيفة أخرى خارج األمانة العامة ،إال يف احلاالت
التي يوافق عليها األمني العام كتابة ،عىل أال يتعارض ذلك مع طبيعة ومواعيد عمله
يف األمانة العامة».
((( راجع املادة (/11ب) من نظام اخلدمة املدنية والتي نصت عىل أنه« :جيب عىل املوظف
خاصة:
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ومن مقتضيات ذلك الواجب كذلك من حيث اإلخالص واألمانة أن
يكون هناك والء لعمل املنظمة ،وإال انتفت هذه األوصاف ،ولذلك فإن
املادة ( )4من النظام األسايس نصت عىل أن« :يؤدي املوظفون امللزمون
القسم التايل يف حضور األمني العام أو من يفوضه .كام يتم التوقيع عليه
من قبل الطرفني وحيفظ بملف خدمة املوظف( :أقسم باهلل العظيم أن أكون
خملص ًا جلامعة الدول العربية وأهدافها ،وأن أحرتم ميثاقها وأنظمتها ،وأن
أؤدي واجبات وظيفتي بدقة وأمانة)».
وهذا األخري ال جمال له يف نظام اخلدمة املدنية ،وذلك ألن علته منتفية
فنظام اخلدمة املدنية السعودي يعتمد اجلنسية السعودية األصل العام يف
التعيني ،بخالف تعدد االنتامءات الوطنية بني موظفي اجلامعة ،بام يستدعي
القسم لضامن الوالء للجامعة العربية نفسها.

ثانيا :واجب الطاعة الرئاسية:

عىل املوظف أن يلتزم واجب الطاعة الرئاسية ،ومن ثم عليه تنفيذ
تعليامت رؤسائه ويف حدود املرشوعية ،حيث نصت املادة (/11ج) من
نظام اخلدمة املدنية السعودي عىل أنه« :جيب عىل املوظف خاصة :ج..-
وأن ينفذ األوامر الصادرة إليه بدقه وأمانه يف حدود النظم والتعليامت».
 ....ب .أن يراعي آداب اللياقة يف ترصفاته مع اجلمهور ورؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه»،
ونصت املادة (/1/6د) من النظام األسايس عىل أنه عىل املوظف« :د .أن يتعاون مع
زمالئه تعاون ًا كام ً
ال لتأمني حسن سري العمل».
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أما عىل صعيد التعليامت غري املرشوعة فقد نص نظام تأديب املوظفني
للمخالفات
يف املادة ( )34عىل أنه« :و ُيعفي املوظف من العقوبة بالنسبة ُ
ِ
للمخالفة كان تنفيذ ًا ألمر
العادية اإلدارية أو املالية إذا ثبت أن ارتكابه ُ
مكتوب ِ
صادر إليه من رئيسه ا ُملختص بالرغم من ُمصارحة املوظف له كتابة
بأن الفعل ا ُملرتكب يكون ُمالفة».
ويف ذات السياق نصت املادة (/1/6هـ) من النظام األسايس أنه عىل
املوظف« :أن يلتزم بتنفيذ تعليامت رؤسائه ،إال إذا كانت هذه التعليامت
خمالفة لألنظمة ،ويف هذه احلالة ،عىل املوظف أن يوضح لرئيسه كتاب ًة نوع
املخالفة والرضر املحتمل ،وال يقوم بتنفيذ هذه التعليامت إال إذا أكدها عليه
رئيسه كتاب ًة» ،ومن ثم أيض ًا حيظر عليه وفق ًا للامدة (/2/6ح) من النظام
نفسه« :تنفيذ أو تلقي تعليامت من أي جهة غري األمانة العامة».
ومن ثم فال يوجد أي اختالف يف حدود وضوابط التزامات هذا
الواجب بني النظام السعودي ونظام اجلامعة العربية ،فاملوظف أي ًا كانت
صفته يكون ملزم ًا بطاعة تعليامت رؤسائه ،ولكن يف حدود النظام ،وإن
كانت هذه التعليامت غري مرشوعة ،فانه يلزم تنبيه الرئيس كتابة ،وذلك
حتى ال يتعطل العمل الوظيفي ،ويف الوقت نفسه لتنبيه الرئيس إىل النظام
ال سيام يف املسائل القانونية.
ثالث ًا :االلتزام بأخالقيات الوظيفة الدولية:

ويتضمن هذه االلتزام جمموعة من الواجبات ،تبدأ بأن يكون سلوك
املوظف مرتفع ًا عن كل ما خيل برشف الوظيفة ،فقد نص عليه نظام اخلدمة
املدنية والئحته تفصي ً
ال عىل هذا االلتزام فنصت املادة ( )13 ،12 ،11عىل
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أنه« :جيب عىل املوظف خاصة :أ .أن يرتفع عن كل ما خيل برشف الوظيفة
والكرامة سواء كان ذلك يف حمل العمل أو خارجه .ب .أن يراعي آداب
اللياقة يف ترصفاته مع اجلمهور ورؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه» .كام حيظر
عليه طبق ًا للامدة (« :)12أ .إساءة استعامل السلطة الوظيفية .ب .استغالل
النفوذ .ج .قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور املنصوص عليها
يف نظام مكافحة الرشوة .د .قبول اهلدايا أو اإلكراميات أو خالفه بالذات أو
بالوساطة لقصد اإلغراء من أرباب املصالح .هـ .إفشاء األرسار التي يطلع
عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه اخلدمة» ،ويف ذات الشأن فقد تناول
النظام األسايس هذا االلتزام فنصت (/1/6ج) من النظام األسايس عىل
أن سلوك املوظف جيب أن يكون« :متفق ًا مع ما يقتضيه عمله ،وأن حيافظ
عىل املستوى الالئق بوظيفته ،وعىل أموال وممتلكات ووثائق اجلامعة».
وأيض ًا احلفاظ عىل النزاهة واحلياد ومن ثم يلتزم املوظف وفق ًا للامدة
(/2/6هـ ،و ،ز) باالمتناع عن« :هـ .ممارسة أي نشاط سيايس أو حزيب
يتعارض مع حياد واستقاللية اجلامعة .و .البيع أو الرشاء املبارش أو
بالواسطة ملا تطرحه أو تطلبه األمانة العامة .ز .قبول أية هدية أو وسام أو
هبة أو مكافأة أو منحة من أي جهة غري األمانة العامة تكون مقدمة بحكم
وظيفته بدون موافقة األمني العام».

وأخري ًا احلفاظ عىل أرسار املنظمة ،ومن ثم حيظر عليه وفق ًا للامدة
(/2/6أ/ب/ج)« :أ .االحتفاظ لنفسه بأية وثيقة من وثائق اجلامعة
الرسمية غري املسموح بتداوهلا .ب .إفشاء املعلومات الرسية التي يطلع
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عليها أثناء قيامه بوظيفته .ج .اإلدالء بترصيح أو إلقاء حمارضة أو حديث
يف وسائل اإلعالم املختلفة ،ما مل يكن ذلك يف إطار مسؤولياته أو برتخيص
من األمني العام».
وعليه ومن خالل تبيان هذه الواجبات واملحظورات ،يتحدد إطار
املخالفة التأديبية ،وإن كانت املخالفات التأديبية ليست حمددة عىل سبيل
احلرص فإنه جيب العتبار الفعل أو االمتناع عنه سلوك ًا خمالف ًا أن يقع حتت
أي من هذه الواجبات أو املحظورات ،وإال أصيب ركن السبب يف القرار
التأديبي بعدم املرشوعية ،ومن ثم حيكم قضائي ًا بإلغاء القرار.

ويبدو من خالل العرض السابق أن الواجبات واملحظورات ال ختتلف
يف طبيعتها بني نظام اخلدمة املدنية السعودي والئحته التنفيذية وبني
النظام األسايس ،وكذلك النظام األسايس املوحد ملوظفي املنظامت العربية
املتخصصة ،فقد وردت بصورة طبق األصل يف املادة ( )2/1/6من الفصل
الثاين للنظام.
وذلك التفاق طبيعة الوظيفة سواء كانت وظيفة عامة أم وظيفة دولية،
فإذا كانت الوظيفة العامة تعد كيان ًا معرب ًا عن الدولة ،فإن الوظيفة الدولية
هي كيان ًا أكثر تعبري ًا عنها ،فهي الصورة املرئية لعدة دول وليست دولة
واحدة؛ ومن ثم فكالمها حيتاج إىل جمموعة من تقرير الواجبات ،وأخرى
لتحديد املحظورات هبدف االرتقاء بأداء العمل الوظيفي بام حيقق مصلحة
املرفق عىل املستوى املحيل ،أو مصلحة املنظمة عىل املستوى الدويل ،وقد
فصلت األنظمة وإىل حد كبري يف تبيان هذه الواجبات وحتديد املحظورات.
َّ
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المبحث األول
ضمانات المساءلة التأديبية
نتناول هذا املبحث من خالل مطلبني :األول عن ضامنات التحقيق،
والثاين عن ضامنات التأديب ،وذلك كام ييل:
المطلب األول :ضمانات التحقيق:

يعد التحقيق يف املخالفات التأديبية إجراء جوهري ًا بحيث ال جيوز توقيع
عقوبة تأديبية إال بعد التحقيق مع املوظف ،والتحقيق عبارة عن اختاذ مجيع
اإلجراءات والوسائل املرشوعة للكشف عن احلقيقة((( ،وملا كان ذلك كذلك
فإن إجراء التحقيق وفق أصوله الصحيحة يعد بال ريب ضامنة جوهرية
ال مناص من إعامهلا لصحة القرار التأديبي ،وهلذه األمهية فقد نصت املادة
( )35من نظام تأديب املوظفني يف اململكة عىل أنه «:ال جيوز توقيع عقوبة
تأديبية عىل املوظف إال بعد التحقيق معه كتابة وسامع أقوالِه وحتقيق دفاعه
ِ
الصادر بالعقاب أو يف حمرض ُمرفق به».
وإثبات ذلك يف القرار

وهو ما نصت عليه املادة ( )47من النظام األسايس بقوهلا« :ال جيوز
توقيع أي جزاء عىل املوظف قبل إبداء دفاعه كتابة»(((.

((( راجع يف تفاصيل تعريف التحقيق :د .حممد فتوح حممد عثامن ،التحقيق اإلداري ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،ص  1وما بعدها.
((( هو نفسه ما نصت عليه املادة ( )45من النظام األسايس املوحد.
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وعليه فإن إجراء التحقيق يعد ضامنة للمحقق معه واستظهار ًا ملرشوعية
اجلزاء ومالئمته(((.
هذا وتتمثل ضامنات التحقيق فيام ييل:

أوالً :احلياد:

ويبدأ احلياد من خالل جتنب صفة النسب أو القرابة بني املحقق واملحقق
معه ،وقد حددها النظام السعودي يف املادة (/9ج) من الالئحة الداخلية
هليئة الرقابة والتحقيق((( ،والتي نصت عىل أنه« :ال جيوز أن يتوىل التحقيق
من يتصل بأحد اخلصوم بصلة القرابة أو النسب حتى الدرجة الرابعة»(((.
وهذا النطاق من احلياد متوافر دائ ًام يف موظفي اجلامعة العربية ،وذلك
ألن املادة ( )13من النظام األسايس نصت عىل أنه« :ال جيوز تعيني زوج أو
زوجة أو أب أو أم أو ابن أو ابنة أو أخ أو أخت أحد موظفي الفئات الثالث
األوىل يف إحدى درجات هذه الفئات» ،وما أشارت إليه املادة ( )3/27من

((( راجع :أ .رشيف أمحد الطباخ ،التحقيق اإلداري والدعوى التأديبية ،ص .41
((( جتدر اإلشارة إىل ضم هيئة الرقابة والتحقيق واملباحث اإلدارية إىل اهليئة الوطنية
ملكافحة الفساد ليكون مسامها مجيع ًا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد .راجع األمر امللكي
رقم (أ )277/وتاريخ 1441/4/15هـ.
((( حددت الالئحة التنفيذية للموارد البرشية هذه الدرجات فنصت املادة األوىل عىل أن:
«األقارب حتى الدرجة الرابعة هم:
الدرجة األوىل :اآلباء ،واألمهات ،واألجداد ،واجلدات ،وإن علوا.
الدرجة الثانية :األوالد ،وأوالدهم ،وإن نزلوا.
الدرجة الثالثة :اإلخوة واألخوات األشقاء ،أو ألب ،أو ألم ،وأوالدهم ،وأوالد
أوالدهم.
الدرجة الرابعة :األعامم والعامت ،وأوالدهم ،واألخوال واخلاالت ،وأوالدهم».
404

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

اهيلع ةيئاضقلا ةباقرلاو ةيبيدأتلا ةلءاسملا تانامض

الالئحة التنفيذية للنظام األسايس فقد نصت عىل أنه« :عىل كل مرشح وقع
عليه االختيار للتعيني وقبل مبارشته للعمل أن يقدم الوثائق واملستندات
األصلية التالية أو صور ًا منها  ...وهي - ...:إقرار من املرتشح يثبت أن
ليس له زوجة أو زوج أو أب أو أم أو ابن أو ابنة أو أخ أو أخت يعمل
باألمانة العامة أو األجهزة امللحقة».

هذا باإلضافة إىل ما نصت عليه املادة ( )3/2/1/95من الالئحة
بقوهلا .1« :يتنحى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها عن النظر يف قضية متعلقة
بأحد أقاربه.
 .2يتنحى عضو اللجنة عن النظر يف قضية تتعلق بموظف حمال أمام
اللجنة إذا كانت درجة هذا املوظف أعىل من درجة عضو اللجنة.

 .3للموظف املحال أمام اللجنة احلق يف طلب تنحية رئيس اللجنة أو
أي عضو آخر من أعضائها عند وجود أسباب تربر ذلك ،وتبت اللجنة يف
الطلب قبل السري يف اإلجراءات ويعترب قرارها يف هذا الشأن هنائي ًا».

وأخري ًا ،فإنه وفق ًا للقواعد العامة فإنه يمكن قطع هذه احليدة بأي دالئل
تشري إليها بني املحقق واملحقق معه ،سواء كانت تلك الوقائع تشري إىل عالقة
إجيابية أم سلبية ،سواء كان مصدرها القرابة أم املصاهرة أم الصداقة أم غري
املحقق احليد َة التي يلزم توافرها يف التحقيق ،وهو
ذلك ،فكل أولئك ُيفقد
َ
ما اختزلته الفقرة األخرية من املادة السابقة بقوهلا« :للموظف املحال أمام
اللجنة احلق يف طلب تنحية رئيس اللجنة أو أي عضو آخر من أعضائها عند
وجود أسباب تربر ذلك».
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ثانيا :الكتابة:

وهو ما نصت عليه املادة ( )35من نظام التأديب يف اململكة والتي أشري
إليها ،وتتبدى أمهية الكتابة يف أهنا أكثر ضامن ًا للتحقيق ،وسهولة اإلثبات،
ومن ثم فإن األنظمة املعنية قد تطلبت كإجراء جوهري أن يكون التحقيق
مكتوب ًا ،وجاء لفظ الكتابة مطلق ًا دون حتديد من يقوم به ،وكذلك وسيلة
إجرائه ،ومن ثم إذا مل يكن هناك نص خاص فيمكن إجراء الكتابة بأي وسيلة
كانت ،وكذلك يمكن أن يقوم بالكتابة املحقق نفسه ،أو كاتب التحقيق ،أو
حتى املحقق معه كام جيري العمل به أحيان ًا ،ومن النصوص اخلاصة يف هذا
الشأن ما حددته املادة ( )10من الالئحة الداخلية هليئة الرقابة والتحقيق
يف اململكة فنصت عىل أن« :يتوىل املحقق أو كاتب التحقيق إن وجد حترير
حمارض االستجواب ،وال جيوز للمأخوذ أقواله كتابة إجابته بنفسه».

وإذا كان النظام األسايس مل يرش رصاحة كام النص يف النظام السعودي
إال إن النصوص الواردة يف املادة ( )89تقطع بأن التحقيق يكون كتابة،
ومنها الفقرة الثانية والتي نصت عىل أن« :يوقع كل من املحقق واملوظف
عىل كل ورقة من أوراق التحقيق».

وعليه فإن الكتابة إذا كانت أمر ًا جوهري ًا َيب ُطل التحقيق بدونه ،فإن
وسيلة القيام هبا أو طريقة الكتابة تعد أمر ًا ثانوي ًا ال يؤثر عىل سالمة التحقيق،
وذلك ألنه ال يؤثر يف مضمون التحقيق كتابته يدوي ًا أو آلي ًا ،أو كتابته من
قبل املحقق أو كاتب التحقيق أو حتى املحقق معه.
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هذا ،وتعد الكتابة ضامنة أساسية حتى ولو مل ُينَص عليها ،وذلك إلثبات
حصول التحقيق وفق أصوله الصحيحة بكل دقة(((.
ثالث ًا :كفالة حقوق الدفاع:

يعد هذا احلق من أهم ضامنات املتهم سواء يف مرحلة التحقيق أم يف
مرحلة املحاكمة ،إذ ال بد من متكني املتهم من تقديم كافة أوجه دفاعه،
ويرتتب عىل اإلخالل بذلك بطالن التحقيق ،ومن ثم يكون القرار التأديبي
عرضة لإللغاء.

وقد أكدت املادة ( )35من نظام تأديب املوظفني املذكورة آنف ًا عىل
رضورة إتاحة الفرصة للمحقق معه للدفاع عن نفسه ،ويف ذات االجتاه
نصت املادة ( )13من الالئحة الداخلية هليئة الرقابة والتحقيق عىل أنه« :ال
جيوز للمحقق إبداء الرأي قبل استجواب املوظف وسامع الشهود واستكامل
مجيع عنارص القضية وقفل التحقيق».

وقد نصت املادة ( )47عىل أنه« :ال جيوز توقيع أي جزاء عىل املوظف
للمح َّقق
قبل إبداء دفاعه كتابة» .ومن ثم فإن عىل املحقق أن يتيح الفرصة ُ
معه من تقديم كافة أوجه الدفاع ومن ذلك سامع شهود النفي ،ومتكني
املخالف من مناقشة شهود اإلثبات ،وتقديم املستندات التي تدفع عنه
املخالفة مع إعطائه املدة الكافية لذلك ،وحقه يف توكيل حمام للدفاع عنه،
((( راجع :د .أمحد أمحد رسالن ،التحقيق اإلداري ،مطبعة كلية احلقوق جامعة القاهرة،
2004م ،ص .149
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للمح َّقق معه لدحض البينات التي تقدم
وعموم ًا جيب إعطاء الفرصة كاملة ُ
ضده واالستعانة بكل وسائل اإلثبات لدرء التهمة عنه.

غري أنه وقبل مغادرة هذه املسألة فام هو مقصود صياغة املادة ()47
املشار إليها يف النظام األسايس يف نصها ..« :قبل إبداء دفاعه كتابة» هل يلزم
أن يقدم الدفاع يف مذكرة مكتوبة إىل جهات التحقيق أم املقصود أن يكتب
يف حمرض التحقيق كل أوجه الدفاع ،فإن كانت األوىل فهذا ال يستقيم وحده،
فأوجه الدفاع قد تُقدَّ م شفاهة وتسجل يف حمرض التحقيق ،كام يمكن أن تقدم
كتابة من املحقق معه يف مذكرات مكتوبة ،كام أن أوجه الدفاع ليست قارصة
عىل ما ُيقدَّ م مكتوب ًا من ا ُملح َّقق معه ،وان كانت الثانية ،فاإلضافة ال تقدم
جديد ًا الن التحقيق يكون مكتوب ًا ،وعليه فإن صياغة هذه الفقرة ليست
بالدقة املطلوبة ،ومن ثم فان نص نظام تأديب املوظفني السعودي كان أكثر
دقة وشموالً يف املوضوع(((.
((( راجع أيض ًا يف ذات السياق :نظام اخلدمة املدنية املرصي رقم ( )81لسنة 2016م،
حيث نصت املادة ( )59عىل أنه« :ال جيوز توقيع أي جزاء عىل املوظف إال بعد
التحقيق معه كتابة وسامع أقواله وحتقيق دفاعه ،ويكون القرار الصادر بتوقيع اجلزاء
مسبب ًا» ،وأيض ًا نظام اخلدمة املدنية األردين رقم ( )82لسنة 2013م وتعديالته يف املادة
(/145ب ،)1/وأيض ًا ذات السياق يف النظام اجلديد لسنة 2020م ،حيث نصت
املادة (/146ب )1/منه عىل أن« :يراعى لدى إجراء التحقيق ما ييل :اطالع املوظف
املحال إىل التحقيق عىل مجيع األوراق املتعلقة باملخالفة أو الشكوى التي يتم التحقيق
معه بشأهنا ،والسامح له بتقديم دفوعه ،واعرتاضاته كتابة أو شفاهة ،ومناقشة الشهود
املطلوبني فيها واستدعاء أي شخص للشهادة ،كام يسمح له بضم أي وثائق أو تقارير
أخرى ذات عالقة إىل ملف التحقيق ،ويشرتط أن ال تسمع أقوال أي شاهد إال بعد
أداء القسم القانوين».
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رابع ًا :عدم استخدام وسائل اإلكراه:

للمح َّقق معه احلرية يف إبداء
من ضامنات التحقيق أن يطلق املحقق ُ
أقواله دون استخدام أية وسيلة من وسائل اإلكراه معنوي ًا كان أم مادي ًا،
وإال غدا التحقيق معرب ًا عن إرادة املحقق ال ا ُملح َّقق معه ،مما يفقد التحقيق
حياديته ونزاهته ويفقده مرشوعيته مما جيعله حري ًا بالبطالن.

وعىل الرغم من أمهية ذلك إال أن نظام تأديب املوظفني قد خال من
النص عىل ذلك ،وأيض ًا النظام األسايس ،غري أنه وفق ًا للنظام يف اململكة
فقد نصت املادة (/9أ) من الالئحة الداخلية هليئة الرقابة والتحقيق عىل أنه:
«ال جيوز للمحقق استعامل وسائل اإلكراه أو الضغط أو التهديد يف حتقيقه
وعليه أن يقترص عىل التحقيق يف األمور املبارشة املتصلة بالتهمة والكاشفة
عن حقيقتها».
ونعتقد أن أمهية هذه الضامنة تستدعي النص عليها وبوضوح يف صلب
النظام السعودي والنظام األسايس ،ألمهية ذلك بالنسبة لسالمة التحقيق
والوصول إىل احلقيقة املجردة والدقيقة التي هي هدف إجراء التحقيق.

ونعتقد أخري ًا أن من مقتضيات هذه الضامنة عدم إجبار املوظف عىل
إلجابة عىل األسئلة املوجهة إليه ،فإذا كان من حقه الدفاع عن نفسه ،فمن
حقه يف املقابل الصمت ،فقد يرى أن خري وسيلة للدفاع هي الصمت ،ومن
ثم وجب عدم اعتبار الصمت قرينة أو دلي ً
ال عىل االعرتاف ،وهو وإن مل يرش
إليه نظام تأديب املوظفني فإن املادة ( )14من الالئحة الداخلية هليئة الرقابة
والتحقيق نصت عىل أنه« :إذا امتنع املوظف عن إبداء أقواله يثبت ذلك يف
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وي َطر عن طريق مرجعه بالعدول عن موقفه ،بحيث إذا أرص عىل
املحرضُ ،
االمتناع جاز السري يف إجراءات القضية عىل ضوء الوقائع الثابتة فيها».

بام يعني أحقية املوظف يف عدم احلضور أو يف الصمت ،وأعطت احلق
جلهة التحقيق بالسري فيه وفق الوقائع الثابتة لدهيا ،والتي يمكن أن تربئ
املخالف ،فالتحقيق ال يعتمد عىل أقوال املحقق معه وحدها ،فقد جييب
ولكنه ينكر ويرص عىل إنكاره ،ومن ثم يكون الوصول للحقيقة عن طريق
تفعيل وسائل اإلثبات األخرى؛ وعليه فإن ما ذهبت إليه املادة ( )3/89من
الالئحة التنفيذية للنظام األسايس بالنص عىل أنه« :إذا مل حيرض املوظف يف
املوعد واملكان املحدد للتحقيق معه ،يتم حتديد موعد آخر له ،فإن مل حيرض
املوظف يف املوعد اجلديد أو مل يعتذر عن عدم احلضور ألسباب مقبولة،
يعترب ذلك اعرتاف ًا من املوظف باإلدانة».
وأيض ًا املادة املذكورة الفقرة (« :)4إذا امتنع املوظف عن اإلجابة عىل
األسئلة املوجهة إليه أثناء التحقيق ،عليه أن يبني سبب ذلك كتاب ًة ،وإال
اعترب هذا الترصف بمثابة اعرتاف منه بالتهمة املوجهة إليه ،ويتوىل املحقق
إثبات االمتناع يف املحرض» ،يعد نصها خمالف ًا للمبادئ العامة للتحقيق ،ألنه
إذا كان من حق املوظف أن يدافع عن نفسه ،فمن حقه كذلك أن يتخىل عن
هذا احلق ،وإذا كان من حقه اختيار الوسيلة املناسبة للدفاع ،فمن حقه أن
خيتار االمتناع عن اإلجابة عىل أية أسئلة ،فقد يرى أن اهتامه باملخالفة ال
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يستند إىل أي دليل ومن ثم ال يستدعي الرد ،ويكون امتناعه لذلك االعتبار
سواء ابدأه أم ال أم لغري ذلك من االعتبارات(((.
هذا ونعتقد أن ما نصت عليه املادة ( )2/90من الالئحة التنفيذية من
أنه« :ال جيوز للمحقق أو للجنة أن تطلب من املوظف حلف اليمني ،كام ال
جيوز للشاهد الذي يستعني به املوظف أو األمانة العامة اإلدالء بشهادته
للمح َّقق معه احلرية
قبل حلف اليمني» ،هو اجتاه صحيح ،وذلك حتى ُيرتك ُ
كاملة يف إبداء أقواله ،كام أنه يف االجتاه اآلخر فإنه جيب حتليف الشاهد
اليمني قبل إبداء أقواله ،وذلك ألمهية القسم يف تصحيح اجتاه الشاهد نحو
قول احلقيقة بام خيدم التحقيق.
وهذه النصوص غري موجودة يف نظام تأديب املوظفني ،ومن ثم نرى
ألمهيتها النص عليها ،وإن كان املعمول به هو عدم حتليف املحقق معه
اليمني ،فوجود النص رضوري لتقرير ما استقر عليه العمل ،أما حتليف
الشاهد فاملعمول به عدمه ،باعتبار أنه ال تُقبل إال شهادة العدول ،والعدول
ال حيتاج األمر لتحليفهم ،غري أنني أرى من وجه نظري أن حتليف الشاهد
من األمهية بمكان ،ألنه بالرضورة حيرك سواكن النفس البرشية وينبهها إىل

((( راجع املادة ( )107من تعليامت النيابة اإلدارية املرصية والتي نصت عىل أنُ « :يخطر
املتهم باملوعد املحدد الستجوابه ،فإذا تكرر ختلفه عن احلضور دون عذر مقبول يتم
استدعاؤه بخطاب موىص عليه بعلم الوصول ُيرسل عىل حمل إقامته أو حمل عمله
حسب األحوال يوضح به املوعد الذي حيدد الستجوابه وموجز ًا للمخالفة املنسوبة
إليه ،مع تنبيهه إىل أنه يف حالة ختلفه عن احلضور يعد تنازالً عن دفاعه ،فإذا ختلف
املتهم عن احلضور يف املوعد املحدد له دون مربر مقبول تعني حتديد مسئوليته يف ضوء
األدلة املتوافرة باألوراق والتحقيقات».
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خطورة ما تقدم إليه وهذا معلوم ال حيتاج إىل دليل ،ومن ثم وجب إعامله،
والنص عىل وجوب حتليف الشاهد قبل اإلدالء بشهادته.

خامس ًا :إحاطة املوظف بالتهمة املنسوبة إليه:

ويقصد بذلك إحاطة املخالف علام باملخالفة املنسوبة إليه ،وباألدلة
القائمة ضده ،ليتمكن بالدفاع عن نفسه ،وتقديم ما لديه من أدلة ومستندات
للرد عليها ،وهذا ما أكدته املادة ( )16من الالئحة الداخلية هليئة الرقابة
والتحقيق حيث نصت عىل أنه« :جيب مواجهة املوظف املحقق معه يف هناية
التحقيق بجميع األدلة والقرائن القائمة ضده وأن ُيطلب منه الرد عليها كل
منها عىل حدة».
ومل يرش النظام األسايس والئحته إىل هذه الضامنة اهلامة يف التحقيق،
وإن كانت الالئحة قد أشارت يف املادة ( )6/89إىل أنه« :للموظف املحال
عىل التحقيق حق االطالع بنفسه أمام املحقق عىل األوراق املتصلة باملخالفة
املنسوبة إليه ،وله أن يسجل مالحظاته عن هذه األوراق دون أن يكون له
احلق يف احلصول عىل نسخة منها».
غري أنه وإن كان ذلك قد يفي بالغرض إال أنه يراعى النص عىل إلزام
املحقق بمواجهة املخالف باملخالفات املسندة إليه ،واألدلة القائمة ضده،
حتى يكون عىل بينة من مركزه جتاه التحقيق.
هذا وطبق ًا للامدة العارشة من نظام تأديب املوظفني جيب« :أن جيري
التحقيق بحضور الشخص الذي جيري التحقيق معه ما مل تقتض املصلحة
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العامة إجراء التحقيق يف غيبته» .وذلك حتى يكون عىل اطالع بمجريات
التحقيق ،وهو ما يمكن استخالصه من املادة ( )3/98من الالئحة والتي
نصت عىل أنه« :إذا مل حيرض املوظف يف املوعد واملكان املحدد للتحقيق معه،
يتم حتديد موعد آخر له ،فإن مل حيرض املوظف يف املوعد اجلديد أو مل يعتذر
عن عدم احلضور ألسباب مقبولة ،يعترب ذلك اعرتاف ًا من املوظف باإلدانة».

وقد متت اإلشارة إىل أن ذلك يتناىف مع أصول التحقيق ،فحضور
املوظف للدفاع عن نفسه ومن ثم له احلق أن يستعمله أو ال يستعمله ،وال
يستقيم منطق ًا أن يكون عدم ممارسة احلق دلي ً
ال عىل االعرتاف ،فاالعرتاف
له ضوابطه القانونية التي ال عالقة هلا باحلضور من عدمه.
المطلب الثاني :ضمانات التأديب:

وتتمثل ضامنات التأديب يف ضامنات توقيع اجلزاء التأديبي سواء كان
ذلك عن طريق السلطة اإلدارية أم القضاء وبياهنا كام ييل:

أوالً :رشعية اجلزاء:

من أهم الضامنات التي وضعها املنظم لتوقيع اجلزاءات رشعية اجلزاء،
وذلك أنه إذا كانت املخالفات التأديبية ال تقع حتت حرص ،فإن العقوبات
التأديبية قد حددها النظام بشكل دقيق ،تارك ًا للسلطة تقدير نوع اجلزاء ،ومل
يرتك هلا ابتداع اجلزاءات ،ويف ذلك ذكرت املذكرة التفسريية لنظام تأديب
املوظفني أن ..« :النظم اإلدارية مل تعدد املخالفات اإلدارية تعداد ًا حيرصها،
إال أهنا تشرتك مع ِ
غريها من النظم يف حتديد اجلزاءات التي جيوز توقيعها

 بجر | نورشعلاو سداسلا ددـعلاـعلاداسلا ددـعلاـعلاا

مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

413

اهيلع ةيئاضقلا ةباقرلاو ةيبيدأتلا ةلءاسملا تانامض

حتديد ًا دقيق ًا ال يرتك جماالً للتقدير عند التطبيق ،إال فيام يتعلق باختيار اجلزاء
وتشديده من عدمه وهذا هو ما أخذ به النظام ،حيث نصت املادة ( )32منه
عىل أن« :العقوبات التأديبية التي جيوز أن توقع عىل املوظف هي:
أوالً :بالنسبة ملوظفي املرتبة العارشة فام دون أو ما يعادهلا .1 :اإلنذار.
 .2اللوم .3 .احلسم من الراتب بام ال يتجاوز صايف راتب ثالثة أشهر ،عىل
أال يتجاوز املحسوم شهري ًا ثلث صايف الراتب الشهري .4 .احلرمان من
عالوة دورية واحدة .5 .الفصل.
ثاني ًا :بالنسبة للموظفني الذين يشغلون املرتبة احلادية عرشة فام فوق أو
ما يعادهلا .1 :اللوم .2 .احلرمان من عالوة دورية واحدة .3 .الفصل».
كام نصت املادة ( )33من النظام عىل أنه« :ال يمنع انتهاء خدمة املوظف
من البدء يف اختاذ اإلجراءات التأديبية أو االستمرار فيها .ويعاقب املوظف
الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة ال تزيد عىل ما يعادل
ثالثة أمثال صايف آخر راتب كان يتقاضاه ،أو باحلرمان من العودة للخدمة
مدة ال تزيد عىل مخس سنوات أو بالعقوبتني مع ًا».

ويف ذات السياق فإن النظام األسايس قد حدد ذلك أيض ًا ،فقد نصت
املادة ( )45من النظام عىل أن« :يتعرض املوظف الذي خيل عن عمد أو
إمهال بالواجبات املنصوص عليها يف هذا النظام للمساءلة واجلزاء ،»..وقد
جاءت املادة ( )102من الالئحة ونصت عىل أن« :تكون العقوبات وفق ما
ييل:
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أوالً :العقوبات اخلفيفة:

1/102اإلنذار الكتايب :ويكون بلفت نظر املوظف كتابة إىل املخالفة
املنسوبة إليه والتنبيه عليه بتحسني عمله وسلوكه مستقبالً.

 2/102اخلصم من الراتب ملدة أقصاها أسبوع واحد :خصم ما ال يقل
عن راتب يوم واحد ،وال يزيد عىل راتب سبعة أيام ،وذلك عىل أساس
مقدار واحد من ثالثني من الراتب الشهري للموظف ،وينفذ القرار اعتبار ًا
من الشهر التايل إلبالغ املوظف بالعقوبة.
 3/102ختفيض درجة تقدير الكفاءة :يكون ختفيض درجة تقدير
الكفاءة داخل مرتبة الكفاءة التي حصل عليها املوظف.
ثاني ًا :العقوبات الشديدة:

 4/102احلرمان من عالوتني سنويتني عىل األكثر :حرمان املوظف من
العالوة الدورية ملدة سنة أو سنتني كحد أقىص.

 5/102احلرمان من الرتقية ملدة أقصاها أربع سنوات :ويكون ذلك
بحذف اسمه من كشوف املستحقني للرتقية طوال فرتة العقوبة.

 6/102ختفيض الدرجة :إنزال درجة املوظف إىل الدرجة األدنى
مبارشة أو درجتني ضمن الفئة نفسها ،ويكون راتبه يف الدرجة اجلديدة يف
العالوة املامثلة لعالوته السابقة ،ويأيت ترتيب أقدميته يف أول قائمة الدرجة
املخفض إليها ويدرج اسمه يف قائمة املستحقني للرتقية بعد أربع سنوات،
برشط توافر باقي رشوط الرتقية.
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 7/102الفصل من اخلدمة :إهناء خدمة املوظف وتصفية حقوقه اعتبار ًا
من تاريخ صدور قرار الفصل».

ويبدو من تصنيف اجلزاءات أن النظام السعودي قد قسم العقوبات
عىل أساس املراتب الوظيفية ،يف حني قسم النظام األسايس العقوبات عىل
أساس نوع العقوبات ،ولكل اجتاه ما يربره ،حيث إن رؤية نظام التأديب
هي أن العقوبات جيب أن تراعى يف توقيعها املراتب الوظيفية ،فام يكون من
عقوبات بالنسبة ملراتب معينة قد ال يتناسب مع مراتب أخرى ،واجلانب
الذي يرى تقسيم العقوبات من حيث خفتها وشدهتا ،يرى أن خيضع اجلميع
لذات العقوبات ويكون التقدير حسب جسامة املخالفة ،ال حسب الفئة
الوظيفية .ونعتقد أن األفضل هو تقسيم العقوبات إىل عقوبات خفيفة
وأخرى شديدة ،مع إحاطة العقوبات الشديدة بضامنات أشد نظر ًا خلطورهتا
عىل املركز الوظيفي.
وال تقترص رشعية اجلزاء يف حمله عىل االختيار من بني العقوبات
املنصوص عليها فقط ،وإنام كذلك يمتد ليشمل عدم جواز ازدواج اجلزاء
التأديبي ،فال جيوز ازدواج العقوبة عن خمالفة واحدة سواء كان ذلك يف
ذات القرار أم بقرار آخر ،ما مل يكن منصوص ًا عىل ذلك يف النظام ،فال جيوز
أن يتضمن القرار التأديبي عقوبة اإلنذار واحلسم مث ً
ال أو احلسم واحلرمان
وهكذا ،أو أن يعاقب املوظف بعقوبة معينة وبعد فرتة وعن ذات الواقعة
الواحدة يعاقب مرة أخرى.
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غري أنه جتب مالحظة أنه ال يعد من قبيل ازدواج العقوبة ما ييل(((:

 حالة تكرار اجلزاء عن ذات املخالفة حال تكرارها ،فكلام تكررتاملخالفة يتكرر معها بالرضورة اجلزاء ،حيث االزدواج أو التكرار يتعلق
بذات الواقعة الواحدة ،وليس بجنس الواقعة ،فمع تكرار اإلمهال يمكن
تكرار اجلزاء حيث إن كل واقعة تشكل خمالفة متميزة وقائمة بذاهتا.

 حالة ازدواج العقوبات حال النص عليها سواء كانت أصلية أم كانتتبعية لعقوبات إدارية أو لعقوبات جنائية .فمساءلة املوظف جنائي ًا وإداري ًا
ومدني ًا عن واقعة واحدة ال يعد ازدواج ًا يف العقوبة الستقالل كل جهة عن
األخرى ،ولكل منهام احلق يف توقيع العقوبة املناسبة عن تلك الواقعة التي
أصابتها آثارها ،حيث ال يغني اقتضاء إحداها العقوبة عن األخرى.
هذا ،وال تقترص رشعية اجلزاء عىل حمله ،والعالقة بينه وبني السبب،
وإنام متتد إىل كافة األركان األخرى للقرار من حيث االختصاص،
والشكل ،والغاية ،وقد حدد نظام تأديب املوظفني سلطة إصدار القرار
التأديبي ،وأسندها إىل الوزير ،ويف حاالت أخرى أسندها إىل ديوان املظامل،
حيث نصت املادة ( )35عىل أنه« :جيوز للوزير ا ُملختص أن يوقع العقوبات
املنصوص عليها يف املادة ( )32عدا الفصل» ،ومن ثم فإن ديوان املظامل هو
الذي يملك الفصل دون السلطة اإلدارية ،وكذلك يملك األخري توقيع كل

((( راجع :د .محدي حممد العجمي ،الوجيز يف القانون اإلداري السعودي ،دار اإلجادة،
الرياض2020 ،م ،ص .294
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العقوبات سواء يف حالة طلب توقيع عقوبة الفصل أو يف احلاالت التي ترفع
إليه من هيئة الرقابة والتحقيق.

وال شك أن هذه ضامنة قوية للموظف جتاه السلطة املختصة نظر ًا
خلطورة هذا اجلزاء ،أما يف النظام األسايس ،فإن األمني العام يستطيع توقيع
كافة العقوبات بام فيها الفصل ،وإن كان هناك إجراء شكيل ألزمه به النظام
يف حالة الفصل وهو استطالع رأي جلنة شئون املوظفني ،حيث نصت املادة
( )2/1/98من الالئحة عىل أن -« :يستطلع األمني العام رأي جلنة شئون
املوظفني إذا كانت العقوبة الفصل من اخلدمة.

 -يصدر األمني العام قرار العقوبة ،وجيوز له ختفيف العقوبة املقرتحة».

وهذا اإلجراء وإن كان ملزم ًا إعامله ،لكنه ليس واجب ًا التزام نتيجته،
فيستطيع صاحب الصالحية ،أن ُيصدر القرار الذي يراه مناسب ًا حتى
وإن جاء عىل خالف ما أوصت به جلنة شئون املوظفني ،ومن ثم فاالجتاه
األكثر ضامن ًا للموظف أن يكون جزاء الفصل عن طريق املحكمة اإلدارية
للجامعة؛ حتقيق ًا ألكرب قدر من الضامنات للموظفني.
ثاني ًا :عدم رجعية اجلزاء:

عدم رجعية اجلزاء من املبادئ املقررة يف القرارات اإلدارية أي ًا كان
نوعها ،حيث ال يعود اجلزاء بأثر رجعي وإنام ُيطبق بأثر مبارش ،وإال اتسم
القرار بعدم املرشوعية ،ما مل يكن هناك حكم أو نص يقرره ،كاحلالة التي
نصت عليها الالئحة التنفيذية للموارد البرشية يف نظام اخلدمة املدنية يف
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اململكة بقوهلا« :مع مراعاة حكم املادة ( )19من نظام اخلدمة املدنية ،إذا
كان املفصول من اخلدمة مكفوف اليد ،أو من يف حكمه ،فتعد خدمته منتهية
من تاريخ كف يده أو حبسه احتياط ًّيا».
ثالث ًا :التناسب بني اجلزاء واملخالفة:

ينص نظام تأديب املوظفني عىل وجوب مراعاة التناسب بني اجلزاء
واملخالفة ،وإال فإن القرار يف هذه احلالة سيكون معيب ًا يف حمله ،وكذلك
يراعى أنه إذا كانت املخالفة تشكل ركن السبب ،وكان اجلزاء يمثل ركن
املحل ،فان عدم التناسب سيكون بني ركن السبب وركن املحل لعدم
مالئمة املحل للسبب ،ويف هذا تقرر املادة ( )34من نظام تأديب املوظفني
لزوم أن« :يراعى يف توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسب ًا
مع درجة ا ُملخالفة مع اعتبار السوابق والظروف املخففة واملشددة املالبسة
للمخالفة ،وذلك يف حدود العقوبات املقررة يف هذا النظام».
ومل يرش النظام األسايس إىل مراعاة التناسب بني العقاب واملخالفة ،غري
أن من مبادئ العقاب أن يكون اجلزاء متناسب ًا مع املخالفة ،وإال أضحى
القرار الصادر معيب ًا بعيب يف املحل للغلو يف تقدير اجلزاء.
رابع ًا :التسبيب:

ألزم نظام تأديب املوظفني اإلدارة أن تصدر قرارها مسبب ًا حيث نصت
املادة ( )35عىل أنه« :جيوز للوزير املختص أن يوقع العقوبات املنصوص
عليها يف املادة الثانية والثالثني عدا الفصل ،وال جيوز توقيع عقوبة تأديبية
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عىل املوظف إال بعد التحقيق معه كتابة وسامع أقواله وحتقيق دفاعه ،وإثبات
ِ
الصادر بالعقاب أو يف حمرض مرفق به».
ذلك يف القرار
والتسبيب هو ذكر الوقائع واحليثيات التي بني عليها القرار ،والتسبيب
هبذا اخلصوص إجراء جوهري يرتتب عليه بطالن القرار ،وهو ال شك
محاية للموظف ولإلدارة ،محاية للموظف حتى يقف عىل األسباب التي ُبني
عليها قرار اجلزاء فيستطيع حماجاهتا أمام القضاء ،ومحاية لإلدارة بتجنيبها
القرارات الرسيعة.

ومل ينص النظام األسايس عىل هذه الضامنة ،غري أنه قد متت اإلشارة إىل
التسبيب يف توصيات جلنة التأديب حيث نصت املادة ( )4/93عىل أن:
«تضع اللجنة تقرير ًا تضمنه رأهيا وتبني فيه أسباب اقرتاح العقوبة أو تربئة
املوظف املحال أمامها .ويوقع التقرير أعضاء اللجنة احلارضون ،ويرفعه
رئيس اللجنة أو نائبه مع امللف إىل األمني العام .وجيوز للرئيس وألي عضو
إبداء رأيه املخالف يف التقرير».

إال أن ذلك ليس كافي ًا ،ألن ذلك خاص بعمل اللجنة ،ومن ثم ال بد
من النص عىل تسبيب القرار التأديبي الصادر من األمني العام؛ ليكون ذلك
ضامن ًا كافي ًا للموظف للوقوف عىل أسباب القرار وإلزام املنظمة باألسباب
التي وردت يف القرار والتي بنته عليها أمام القضاء.
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خامس ًا :التظلم من القرار إداري ًا ،والطعن عليه قضائي ًا:

من الضامنات املقررة للتأديب هي إمكانية التظلم من القرار التأديبي،
وألن القرار التأديبي هو قرار إداري فإنه خيضع لإلجراءات املقررة يف ذلك،
والتي نصت عليها املادة ( )4/8من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل
بقوهلا « :فيام مل يرد به نص خاص ،جيب يف الدعوى  -املنصوص عليها يف
الفقرة (ب) من املادة (الثالثة عرشة) من نظام ديوان املظامل((( ..وجيب قبل
رفع الدعوى  -إذا كانت متعلقة بشؤون اخلدمة املدنية  -التظلم إىل وزارة
اخلدمة املدنية وحدها دون اجلهة اإلدارية ،وذلك خالل ستني يوم ًا من
تاريخ العلم بالقرار .وعىل الوزارة أن تبت يف التظلم خالل ستني يوم ًا من
تاريخ تقديمه .وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت املدة املحددة دون
البت فيه ،فللمتظلم رفع الدعوى إىل املحكمة اإلدارية خالل ستني يوم ًا من
تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستني يوم ًا
املحددة للوزارة دون البت يف التظلم .وجيب أن يكون قرار الوزارة برفض
التظلم مسبب ًا .وإذا صدر قرارها ملصلحة املتظلم ومل تقم اجلهة اإلدارية
بتنفيذه خالل ستني يوم ًا من تاريخ إبالغه ،جاز له خالل ستني يوم ًا من
تاريخ انتهاء هذه املدة رفع دعوى بذلك إىل املحكمة اإلدارية».
((( نصت املادة (/13ب) من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل عىل أن« :ختتص املحاكم
اإلدارية بالفصل يف اآليت ...:ب -دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية النهائية التي يقدمها
ذوو الشأن ،متى كان مرجع الطعن عدم االختصاص ،أو وجود عيب يف الشكل ،أو
عيب يف السبب ،أو خمالفة النظم واللوائح ،أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها ،أو إساءة
استعامل السلطة ،بام يف ذلك القرارات التأديبية.»..،
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وعىل تلك الضامنة نصت املادة ( )50من النظام األسايس عىل أنه« :أ.
حيق لكل موظف أن يقدم تظل ًام إىل األمني العام يطلب فيه إلغاء قرار أو
ترصف معني يمس مصاحله أو يلحق به رضر ًا أو اختاذ قرار معني إلزالة
الرضر الالحق به من جراء عدم اختاذ هذا القرار من قبل اجلهة املختصة يف
األمانة العامة» .ونصت املادة ( )51منه أيض ًا عىل أن« :أ .ختتص املحكمة
اإلدارية للجامعة بالفصل يف النزاع الذي ينشأ بني املوظف واألمانة العامة
وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف نظام املحكمة».
وأخري ًا ،فإن املساءلة تسقط خالل مدة معينة ،فقد نصت الالئحة
التنفيذية للموارد البرشية يف املادة ( )42عىل أن« :تسقط الدعوى التأديبية
بميض عرش سنوات من تاريخ وقوعها وتنقطع هذه املدة بأي إجراء من
إجراءات التحقيق أو التأديب وترسى املدة من جديد ابتداء من آخر إجراء،
وإذا تعدد املتهمون فإن انقطاع املدة بالنسبة ألحدهم يرتتب عليه انقطاعها
بالنسبة للباقي» ،يف حني حددهتا الالئحة التنفيذية للنظام األسايس بسنة
حيث نصت املادة ( )1/103عىل أن« :يسقط احلق يف مساءلة املوظف
بميض سنة من تاريخ اكتشاف املخالفة ،ويقطع التقادم البدء يف إجراءات
التحقيق أو املساءلة».
ونعتقد أن السنة مدة معقولة تتوافق مع فلسفة التأديب ،يف حني مدة
عرش سنوات مدة طويلة ،ومن ثم يراعى تعديل تلك املدة إىل سنة(((.

((( يالحظ أن نظام العمل السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )51/وتاريخ
1426/8/23هـ قد نص يف املادة ( )69عىل أنه« :ال جيوز اهتام العامل بمخالفة
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المبحث الثاني
الرقابة القضائية على القرار التأديبي
وتناول هذا املبحث تبيان مفهوم القرار التأديبي وأوجه الرقابة عليه،
وذلك من خالل مطلبني كام ييل:
المطلب األول :ماهية القرار التأديبي:

إن الرقابة القضائية عىل ضامنات التأديب تعود إىل الرقابة عىل القرار
التأديبي ،والقرار التأديبي هو ذلك القرار التي تصدره السلطة املختصة
بالتأديب ،وهي يف اململكة الوزير املختص ،حيث تكون السلطة اإلدارية
يف معظم احلاالت هي صاحبة االختصاص ،ويف حاالت استثنائية يكون
القضاء هو مصدر اجلزاء.

والقرار التأديبي هو قرار إداري ،ومن ثم فإن الرقابة القضائية تنصب
عىل أركان القرار اإلداري والتي تتمثل وفق االستقرار القضائي يف السبب
واالختصاص والشكل واملحل والغاية ،وهو ما قىض به ديوان املظامل
بقوله« :إفصاح اإلدارة عن إرادهتا امللزمة بام هلا من سلطة بمقتىض األنظمة
واللوائح بقصد إحداث اثر نظامي يكون جائز ًا وممكن ًا نظام ًا ،ومن ثم ال
بد لصحته أن يصدر من سلطة خمتصة بإصداره مطابق ًا لألنظمة واللوائح
شك ً
ال وموضوع ًا ومعتمد ًا عىل سبب يربره صدق ًا وحق ًا ومستهدف ًا حتقيق
مصلحة عامة ،وبالتايل فإن ما يرد عليه من عيوب جتعله غري مرشوع ينصب

مىض عىل كشفها أكثر من ثالثني يوم ًا ،وال جيوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء
التحقيق يف املخالفة وثبوهتا يف حق العامل بأكثر من ثالثني يوم ًا».
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عىل عدم االختصاص وعيب الشكل ،وخمالفة النظم واللوائح ،وعيب
السبب ،واالنحراف بالسلطة»(((.

وعليه فإن الرقابة القضائية تتجه نحو هذه األركان غري أن أكثر
املخالفات يف إصدار القرارات التأديبية تتأتى من خالل أركان السبب
والشكل واملحل ،وبيان ذلك كام ييل:

أوالً :السبب:

السبب يعرف قضائي ًا بأنه« :احلالة الواقعة أو النظامية التي تسوغ
تدخل اإلدارة إلصدار القرار إلحداث مركز نظامي معني يكون الباعث
عليه ابتغاء مصلحة عامة ،وللقضاء اإلداري حرية تقدير أمهية هذه احلالة
واخلطورة النامجة عنها ،بيد أن رقابة القضاء اإلداري لصحة احلالة الواقعية
أو النظامية التي تكون ركن السبب جتد حدها الطبيعي يف التحقق فيام إذا
كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار يف هذا الشأن مستخلصة استخالص ًا
سائغ ًا من أصول تنتهجها مادي ًا أو نظامي ًا»(((.

((( راجع :حكم ديوان املظامل رقم / 226ت /لعام 1427هـ ،بجلسة 1427/3/25هـ،
يف القضية رقم  3/370لعام 1423هـ .راجع :جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية،
لعام 1427هـ ،ج 3ص .1000
((( راجع :حكم ديوان املظامل رقم /528د/إ/2/لعام 1433هـ ،يف القضية رقم
/10/1269ق لعام 1432هـ ،واملستأنف باحلكم رقم  2/460لعام 1434هـ يف
القضية رقم /2/548س لعام 1432هـ .جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لعام
 ،1434ج 4ص.1749
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ثاني ًا :الشكل:

الشكل املظهر اخلارجي الذي تسبغه اإلدارة عىل القرار لإلفصاح
عن إرادهتا واإلجراءات التي اتبعتها يف إصداره ،والشكل يكون جوهري ًا
وثانوي ًا ،والشكل اجلوهري يف أكثر املعايري دقة هو ذلك الذي يؤثر يف
مضمون القرار(((.
ثالث ًا :املحل:

املحل يف القرار اإلداري بأنه األثر املتولد عن هذا القرار ،والذي خيتلف
حسب ما إذا كان القرار فردي ًا أو تنظيمي ًا ،فأثر القرار الفردي يتمثل يف إنشاء
أو تعديل أو إلغاء مركز قانوين ذايت ،كالقرار الصادر بالتعيني أو الرتقية أو
إهناء اخلدمة ،أما اثر القرار التنظيمي فينطوي عىل إنشاء أو تعديل أو إلغاء
ملراكز قانونية عامة(((.
المطلب الثاني :أوجه الرقابة القضائية:

وتتمثل أوجه الرقابة عىل القرار اإلداري يف التأكد من عدم وجود أحد
عيوبه ،وهي :االختصاص والسبب واملحل والشكل والغاية ،وذلك كام
ييل:
((( راجع يف تفاصيل الشكل وحتديد معايري التمييز بني الشكل اجلوهري والشكل الثانوي:
د .محدي حممد العجمي ،الوجيز يف القانون اإلداري السعودي ،مرجع سابق ،ص52
وما بعدها.
((( راجع :د .عبد العزيز خليفة ،مرجع سابق ،ص .532
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أوالً :عيب االختصاص.

ويكون عيب االختصاص إذا صدر القرار التأديبي من غري اجلهة املختصة
وهي الوزير املختص يف النظام السعودي ،واألمني العام جلامعة الدول
العربية واألمني العام للمنظمة يف حالة املوظف الدويل ،ونظر ًا لوضوح
االختصاص فإنه من الندرة وجود التطبيقات القضائية لذلك العيب من
ذلك ما قىض به ديوان املظامل بأنه« :وملا كان عيب االختصاص يف دعوى
اإللغاء يعني عدم القدرة عىل مبارشة عمل نظامي معني ،ألن املنظم جعله
من سلطة هيئة أو فرد آخر ..إذ إن من الالزم للحكم بصحة القرار اإلداري
أن يكون واقع ًا عىل حمل جائز إلنزاله عليه حتى يكون متصف ًا بالصحة منتج ًا
لآلثار وجدير ًا باالعتبار ،وعليه يكون من الواضح للناظر أن هذا القرار
حمل الدعوى -قد حلقه عيب االختصاص يف املحل الواقع عليه؛ إذ إنهصدر من جهة ال متلك احلق النظامي بإصداره نسبة إىل املحل الذي وقع
عليه؛ تكييف ًا عىل أن إصدار مثل هذه القرارات من اختصاص جهات أخرى
متلك السلطة النظامية الصحيحة إلصداره إذا توافرت موجباته ..،وملا
كانت القاعدة يف الفقه اإلداري تنص عىل بأن القرار اإلداري ينسب إىل من
حيمل توقيعه ..،وملا كان القرار اإلداري يعتمد قوته النظامية إللزام الغري به
واالعتداد باإلجراء اإلداري الوارد فيه عىل رشوط معينة والتي من أبرزها
صدوره -القرار اإلداري -ممن يملك احلق يف إصداره واملستمد من نص
املنظم عليه ومتكينه من هذا الترصف ،وحيث إن الدائرة بنظرها الختصاص
مساعد املدير العام بإصدار مثل هذا القرار إلكساب القرار للصفة النظامية
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من حيث املنشأ؛ مل جتد ما يسند ذلك إذ إن القرار الوزاري املشار إليه يف
الوقائع واملحدد للصالحيات املمنوحة من قبل الوزير املختص للعام
1423 -1422هـ للمدير العام للشؤون الصحية ..ال يشمل يف جزئياته
امتداد سلطة إصدار مثل هذه القرارات إىل غري املنصوص عليهم يف القرار
الوزاري املشار إليه وعليه يكون القرار -املتظلم منه -منسوب ًا إىل مساعد
مدير عام الشؤون الصحية ..وهو ال يملك هذه الصالحية فيتلبس بعيب
االختصاص الذي هو أحد عيوب القرار اإلداري ..وملا كان القرار املطعون
فيه صادر ًا من غري اجلهة املختصة نظام ًا ...لذلك حكمت الدائرة إلغاء
القرار»(((.
ثاني ًا :عيب السبب:

إذا كان السبب يف القرار هو حالة واقعية أو قانونية حتمل اإلدارة عىل
التدخل ،فإن عيب السبب يف القرار اإلداري يتعلق بوجوده أو تكييفه،
وعيب السبب يف القرار التأديبي يتمثل يف عدم وجود ما ُيشكِّل خمالفة تأديبية،
ومن ثم فإنه يلزم لصحة القرار التأديبي أن يقوم عىل سبب يربره وإال كان
القرار التأديبي باط ً
ال يستحق اإللغاء ،وقد طبق ديوان املظامل ذلك يف كثري
من أحكامه سواء تعلق ذلك بالوجود املادي للواقعة نفسها أو بالتكييف
القانوين هلا ،فقد قىض الديوان بأنه« :وحيث إن القرار التأديبي شأنه شأن
((( راجع :حكم ديوان املظامل رقم /54د/إ 15/لعام 1424هـ ،يف القضية رقم
/1/851ق لعام 1424هـ ،واملؤيد من هيئة التدقيق باحلكم رقم /235ت 6/لعام
1425هـ ،جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لألعوام  1402إىل 1426هـ ،ج ،19
ص .381
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أي قرار إداري جيب أن يقوم عىل سبب يربره فال تتدخل اإلدارة لتوقيع
اجلزاء إال إذا قامت حالة نظامية أو واقعية تربر تدخلها ،وملا كان السبب
هو ركن من أركان القرار فإن للقضاء اإلداري أن يراقب قيام هذه احلالة
أو عدم قيامها كركن من أركان القرار اإلداري ويف نطاق الرقابة النظامية
التي تسلط عىل تلك القرارات التي غايتها التعرف عىل مدى مرشوعيتها من
حيث مطابقتها للنظام ،فإن نأت عنه وجانبته استحقت اإللغاء»((( .وقىض
أيض ًا بأن« :قرار اجلزاء غري قائم عىل أسباب صحيحة إذ ال ي ِ
نسب إىل املتظلم
َ
شيئ ًا مما وقع من إمهال طاملا أنه مل يقم بضبط املعاملة وكتابة الصكوك»(((.
ومل خترج املحكمة اإلدارية جلامعة الدول العربية عن ذلك املفهوم
فقضت بأنه ومن« :حيث إن املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن القرار اإلداري
جيب أن يقوم عىل سبب يربره صدق ًا وحق ًا يف الواقع والقانون وذلك كركن
من أركان انعقاده باعتبار القرار ترصف ًا قانوني ًا وإن أي ترصف قانوين ال يقوم
بدون سبب ،والسبب يف القرار اإلداري هو حالة واقعية أو قانونية حتمل
اإلدارة عىل التدخل بقصد إحداث أثر قانوين هو حمل القرار ابتغاء وجه
املصلحة العامة ..وهذه احلالة الواقعية أو القانونية التي استدعت تدخل
اإلدارة جيب أن تكون حمققة الوجود وقائمة من وقت طلب إصدار القرار
إىل وقت صدوره ،بحيث تصدر تلك القرارات قائمة عليها باعتبارها أسس ًا

((( راجع :حكم ديوان املظامل رقم /72د/ف 4/لعام 1426هـ ،يف القضية رقم
/1/2922ق لعام 1426هـ ،املؤيد من هيئة التدقيق باحلكم رقم /154ت 5/لعام
1427هـ ،راجع جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية ،لعام 1427هـ ،ج  ،2ص .542
((( راجع :حكم ديوان املظامل رقم /42ت 2/وتاريخ 1412هـ ،جمموعة القضاء اإلداري
يف مخس سنوات 1414-1410هـ ،املستشار حسونة توفيق (غري منشور) ،ص .266
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صادقة وهلا قوام يف الواقع وإال كان القرار معيب ًا بعيب السبب ،وإن املستقر
عليه يف قضاء هذه املحكمة أن جهة اإلدارة إذا ما ذكرت سبب ًا لقرارها فإن
هذا السبب خيضع لرقابة القضاء ..وان مل يتوافر ذلك كان القرار مشوب ًا
بعيب السبب ومآله اإللغاء»(((.

وقضت أيض ًا بأن« :وحيث إنه وملا كان املقرر قانون ًا أن لكل قرار
إداري سبب ًا يقوم عليه ..وهو ركن من أركانه ال ينفصل عنه ويظل مالزم ًا
له ،ويكون ذلك حتت رقابة وبرص املحكمة ،وحيث مل يثبت من األوراق
ارتكاب املدعي أي خطأ أو خمالفة إدارية تستوجب عقابه ..مما يكون القرار
املطعون فيه والصادر من اجلمعية العامة بفصله وإهناء خدمته غري قائم عىل
سبب صحيح يربره حق ًا وعدالً مفتقد ًا ألهم ركن من أركانه وهو ركن
السبب ..األمر املوجب للقضاء بإلغائه مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار»(((.
وقضت املحكمة أيض ًا بأنه« :وملا كان الثابت بأوراق التحقيق مع
املدعي وشهادة الشهود أن املدعي قد ارتكب املخالفة املنسوبة إليه فع ً
ال بام
ال يدع جماالً للشك أو الريبة بخروجه عىل مقتىض الواجب الوظيفي وعدم
احرتامه للقواعد واآلداب العامة ،وعدم حمافظته عىل كرامة وهيبة الوظيفة
طبق ًا للعرف العام ومل يسلك يف ترصفاته مسلك ًا يتفق واالحرتام الواجب..
وإذ صدر القرار املطعون عليه من رئيس األكاديمية بالتصديق باملوافقة

((( راجع :حكم املحكة اإلدارية باجلامعة العربية يف الدعوى رقم  21لسنة  48بجلسة
2014/9/1م ،منشور عىل موقع اجلامعة العربية.
((( راجع :حكم املحكمة اإلدارية بجامعة الدول العربية يف الدعوى رقم  2لسنة  42ق،
بجلسة 2011/11/17م ،منشور عىل موقع اجلامعة العربية.
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عىل هذا اجلزاء ،فإنه يكون متفق ًا وأحكام القواعد املعمول هبا وبمنأى عن
اإللغاء»(((.

ومن ثم فإن عدم وجود السبب يف القرار التأديبي ،وهو احلالة الواقعية
أو القانونية جيعل القرار معيب ًا بعيب السبب ،وقد يكون منعدم ًا ،ويتشكل
أيض ًا ذلك العيب يف حالة وجود الواقعة القانونية لكنها ال تشكل خمالفة
للواجبات أو املحظورات وفق ًا للنظام.
ثالث ًا :عيب الشكل:

وعيب الشكل يتشكل يف كل حال ال حترتم فيه جهة اإلدارة القواعد
اإلجرائية والشكلية املقررة يف النظام املؤطرة لصدور القرارات اإلدارية،
سواء كان ذلك بإمهال القواعد بصورة كلية ،أم بمخالفتها جزئي ًا ،وعىل هذا
األساس فان القرار اإلداري يصدر حينئذ مشوب ًا بعيب الشكل(((.
ويتضمن عيب الشكل معظم الضامنات اإلجرائية التي نصت عليها
األنظمة حمل املقارنة ،ومن ذلك قىض ديوان املظامل من أنه« :جيب أن يتضمن
التحقيق مواجهة املوظف بالتهمة املوجبة للجزاء ،ال يكفي يف ذلك حتقيق
عام بشأن الواقعة وسؤال املوظف وإجابته عنها ،بل جيب مواجهته بالتهمة
املوجهة إليه واملوجبة للجزاء»(((.

((( راجع حكم املحكمة اإلدارية بجامعة الدول العربية يف الدعوى رقم  ،20 ،19بجلسة
2017/11/27م ،منشور عىل موقع اجلامعة العربية.
((( راجع :حكم ديوان املظامل رقم /433ت 6/لعام 1427هـ ،يف القضية رقم 1/3375
لعام 1425هـ ،جمموعة األحكام ،مرجع سابق ،،ج ،2ص.703
((( راجع :حكم ديوان املظامل رقم /151ت 2/وتاريخ 1413هـ ،جمموعة القضاء
اإلداري ،مرجع سابق ،ص .268
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ويف حكم أخر ألغى ديوان املظامل قرار ًا بتوقيع عقوبة اإلنذار نظر ًا ألن
املتهم مل يواجه بالتهمة املسندة إليه ،وإنام كانت األسئلة تضعه يف مقام
الشاهد والتي متثلت يف« :هل كنت متواجد ًا حلظة وقوع احلادث؟ وهل
لديك علم بوقوع تلك احلادثة حلظة وقوعها؟ وكيف علمت؟ وماذا
شاهدت؟ وهل تعلم أن الطالب أطراف القضية قد انتقلوا إىل املدرسة عىل
خلفية قضية مضاربة وقعت بينهم..؟ ،وما هي اإلجراءات التي اختذهتا
املدرسة ممثلة يف جلنة رعاية السلوك يف سبيل اإلجراءات الوقائية ملنع تكرار
ما وقع بينهم»..؛ فقىض الديوان بأنه« :أما بالنسبة ملوضوع الدعوى فقد
نصت املادة ( )35من نظام تأديب عىل أنه« :جيوز للوزير ا ُملختص أن يوقع
العقوبات املنصوص عليها يف املادة الثانية والثالثني عدا الفصل .وال جيوز
توقيع عقوبة تأديبية عىل املوظف إال بعد التحقيق معه كتابة وسامع أقوالِه
ِ
الصادر بالعقاب أو يف حمرض ُمرفق
وحتقيق دفاعه وإثبات ذلك يف القرار
به» .وحيث إن الدائرة اطلعت عىل التحقيق الذي قامت به اللجنة املشكلة
هلذا األمر ،فتبني هلا أهنا مل تقم بمراعاة األصول النظامية والفنية للتحقيق
اإلداري؛ إذ مل تقم بتوجيه هتمة معينة إىل املدعي ،ومل تنسب إليه خمالفة معينة
يمكنه الرد عليها ،وبالتايل فإهنا أهدرت أهم ضامنات التحقيق ...وبالبناء
عىل ما سبق حكمت الدائرة ...بإلغاء قرار ...رقم ...فيام تضمنه من معاقبة
املدعي ...باإلنذار»(((.
((( حكم :ديوان املظامل رقم /103د/ف 5/لعام 1429هـ يف القضية رقم /1/ 4723ق
لعام 1428هـ ،املؤيد من حمكمة االستئناف الدائرة 6باحلكم رقم /498إس بتاريخ
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وأيض ًا قىض الديوان بأنه« :وباطالع الدائرة عىل الدعوى ومستنداهتا
فقد ثبت للدائرة صحة ما دفع به املدعي من عدم التحقيق معه ...وملا كان
ذلك فإنه ولئن كانت قواعد الشكل واإلجراء يف إصدار القرار ليست هدف ًا
يف ذاهتا أو أمر ًا ال مندوحة من اتباعه حتت جزاء البطالن احلتمي بحسباهنا
أشكاالً وإجراءات ابتغى النظام مصلحة األفراد عىل السواء ،إال أنه يلزم
التفريق بني ما كان مؤثر ًا منها يف صحة القرار وما كان بخالفه ،وملا كان
مواجهة املدعي باملخالفة املنسوبة إليه يعترب من الضامنات األساسية التي
جيب توافرها ،وذلك بإجراء حتقيق ُيمكِّن املدعي من اإلحاطة بام نسب
إليه ليديل بأوجه دفاعه ،وملا كان املفقود جوهري ًا يف ذاته يرتتب عىل إهداره
تفويت املصلحة التي ُعني النظام بتأمينها واحليلولة دون املساس هبا ،ما
يعني ثبوت صدور القرارين خمالفني خمالفة جوهرية لإلجراء واملصلحة
التي قصد توافرها حال قيام املدعى عليها بام أنيط هبا من مهام باالبتعاد
عن الريبة يف استقامة أعامهلا وعدالة موازينها وعنايتها بتحقيق الضامنات
األساسية لألفراد.(((»...

1429/10/25هـ ،.جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لديوان املظامل لعام 1429هـ،
ج ،3ص .1111
((( راجع :حكم ديوان املظامل رقم /14تأ 2/1/لعام 1435هـ ،يف القضية رقم
/2/3572ق لعام 1434هـ ،واملؤيد بحكم االستئناف رقم  1/1281لعام
1435هـ ،يف القضية رقم /2/3585س لعام 1435هـ ،جمموعة األحكام واملبادئ
اإلدارية ،ج  ،6لعام 1435هـ ،ص .3470
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وقىض أيض ًا بأنه« :جيب أن يتضمن التحقيق مواجهة املوظف بالتهمة
املوجبة للجزاء ،ال يكفي يف ذلك حتقيق عام بشأن الواقعة وسؤال املوظف
وإجابته عنها ،بل جيب مواجهته بالتهمة املوجهة إليه واملوجبة للجزاء»(((.

ويف ذات الشأن قضت املحكمة اإلدارية بجامعة الدول العربية بأن:
«ومن حيث أنه قد انتهت جلنة التحقيق التي أحال إليها األمني العام
املخالفات املنسوبة إىل املدعي إىل أهنا ترى إنزال عقوبة مشددة عىل املدعي
للمخالفات التي ترى ثبوهتا بحقه ،فإنه كان يتعني وقد اتضح أن املخالفات
املنسوبة إىل املدعي تستوجب عقوبة مشددة إعامالً للامدة ( )86من الالئحة
التنفيذية املشار إليها سالف ًا فإن كان يتعني أن يقرر األمني العام إحالة املدعي
إىل جلنة املساءلة بتشكيلها الوارد يف املادة ( ...)82فإن األمني العام مل يقم
بإحالة املدعي إىل جلنة املساءلة املشار إليها وابترس اإلجراءات بتفويت
درجة من درجات النظام التأديبي ملوظفي األمانة العامة جلامعة الدول
العربية وانتهى إىل إصداره القرار املطعون فيه ...األمر الذي يعد إهدار ًا
لألحكام التي حيتوهيا النظام التأديبي املشار إليه ،وهو ما يؤدي إىل اإلخالل
بحق الدفاع هذه الضامنات كام مقررة لصالح حسن سري املرفق فإهنا مقررة
لصالح املوظف ...ومن ثم فإن القرار املطعون فيه يعد قرار ًا غري مرشوع
وحقيق ًا باإللغاء مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار»(((.
((( راجع :حكم ديوان املظامل رقم /151ت 2/وتاريخ 1413هـ ،جمموعة القضاء
اإلداري ،مرجع سابق ،ص .268
((( راجع :حكم املحكمة اإلدارية باجلامعة العربية يف الدعوى رقم  4لسنة  ،49بجلسة
2017/5/2م ،منشور بموقع اجلامعة العربية.
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ومن ثم يعد الشكل ركن ًا جوهري ًا يف سالمة التحقيق من عدمه ،غري
أنه جتدر اإلشارة إىل وجوب التفرقة يف هذا الشأن بني الشكل اجلوهري
والشكل الثانوي ،فاألشكال اجلوهرية تؤدي إىل بطالن التحقيق ،يف حني
األشكال الثانوية ال تؤدي إىل بطالنه ،فإغفال توقيع املحقق مث ً
ال عىل إحدى
أوراق التحقيق مع وجود كافة التوقيعات ال سيام توقيع املحقق معه جتعل
إغفال هذا الشكل ال يؤدي إىل بطالن التحقيق باعتباره شك ً
ال ثانوي ًا ال يؤثر
عدم وجوده عىل ضامنات التحقيق.
رابع ًا :عيب املحل:

وعليه جيب أن يكون حمل القرار مرشوع ًا وال يتأتى ذلك إال برشعية
العقوبات وتناسبها مع املخالفات؛ ومن ثم فإن جتاوز القرار لذلك جيعله يف
حيز عدم املرشوعية.
ولذلك قىض ديوان املظامل بأن« :الطعن يف القرار الصادر من اللجنة
الطبية الرشعية بإلغاء ترخيص الطبيب املتظلم ومنعه من ممارسة املهنة يف
اململكة -ثبوت أن املخالفة املنسوبة له هي نسيان قطعة من الشاش يف بطن
املريضة بعد أن أجرى هلا عملية جراحية -ثبوت خمالفة الطبيب املذكور يف
اإلرشاف عىل املمرضة واملساعدة اللتان ختتصان أساس ًا بعد قطع الشاش
املستخدم يف العملية يوجب توقيع اجلزاء عليه مع ما ثبت يف حقه من
خمالفات أخرى ،إال أن اجلزاء الذي أوقعته اللجنة الطبية الرشعية بسحب
الرتخيص يعد جزاء قاسي ًا وال يتناسب مع املخالفات الثابتة يف حقه ،وال
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مع مدة عمله وخربته يف اململكة دون أخطاء ،خاصة أنه مل يرتتب عىل هذا
اخلطأ أي أرضار باملريضة أو فقد أي عضو أو منفعة»(((.

وقيض الديوان كذلك بأن« :القرار التأديبي شأنه شأن أي قرار إداري
جيب أن يقوم عىل سبب يربره ،فال تتدخل اإلدارة لتوقيع اجلزاء إال إذا كانت
حالة نظامية أو واقعية تربر تدخلها ،وملا كان السبب هو ركن من أركان
القرار ،فإن للقضاء اإلداري أن يراقب قيام هذه احلالة أو عدم قيامها كركن
من أركان القرار ويف نطاق الرقابة النظامية التي تسلط عىل تلك القرارات
التي غايتها التعرف عىل مدى مرشوعيتها من حيث مطابقتها للنظام ...إال
إنه مع ذلك ال بد أال تتعسف اإلدارة يف تطبيق اجلزاء املتناسب مع املخالفة
إلعامل املالئمة ،وإال خرج اجلزاء عن نطاق املرشوعية ،وليس يف القول
بذلك اعتداء عىل حرية اإلدارة يف تقدير اجلزاء»(((.

وقضت املحكمة اإلدارية باجلامعة العربية يف ذلك بأن« :القرار املطعون
عليه قد استند إىل النظام األسايس ..والذي نص عىل جزاء اخلصم من
الراتب يكون ملدة ال تتجاوز ستني يوم ًا يف السنة دون أن حيدد حد ًا أقىص
يف الشهر الواحد ...باإلضافة إىل أن املدعي قد أحيل إىل الشئون القانونية
باألكاديمية ،وأجري معه التحقيق هبا ،ثم أحيل إىل جلنة املساءلة والتي
أعملت شئوهنا بإجراء التحقيق معه وسامع أقواله وأوجه دفاعه ..ثم تصدق
((( حكم ديوان املظامل رقم /181ت 2/لعام 1411هـ ،جمموعة القضاء اإلداري ،مرجع
سابق ،ص .265
((( حكم ديوان املظامل رقم /154ت 5/لعام 1427هـ ،يف القضية رقم /1/2922ق
لعام 1426هـ ،جمموعة األحكام ،مرجع سابق ،ج ،3ص .544
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باملوافقة من رئيس األكاديمية ،وقد ثبت يقين ًا ..املخالفات عىل النحو سابق
الذكر ،..وإذ صدر القرار املطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم مخسة عرش
يوم ًا من راتبه ..فيكون متفق ًا وأحكام النظام واللوائح ...جدير بالتأييد
وبمنأى عن اإللغاء»(((.
وعليه فإن عيب القرار التأديبي يف حمله ،يتمثل يف حالتني حالة جتاوز
املحل التأديبي للنص القانوين باختيار عقوبة ال ينص عليها النظام ،فيكون
القرار واحلالة هذه معيب ًا باملخالفة املبارشة للنظام؛ وذلك ألن العقوبات
التأديبية واردة عىل سبيل احلرص ،واحلالة الثانية عند توقيع عقوبة ال تتناسب
مع املخالفة ،فيكون القرار أيض ًا يف هذه احلالة معيب ًا يف حمله بوصف الغلو يف
تقدير اجلزاء التأديبي.

خامس ًا :عيب الغاية:

ويتمثل هذا العيب كلام انحرفت سلطة التأديب باجلزاء عن الغاية املراد
حتقيقها منه ،واستعملته بغرض حتقيق أهداف أخرى مما يصف القرار بسوء
استعامل السلطة ،ومن ذلك ما قىض به ديوان املظامل بأنه« :والدائرة يف حكمها
مل تبحث أثر ميض هذه املدة عىل صحة القرار وسالمته من االنحراف يف
استعامل السلطة بالنظر إىل تأخر اإلدارة يف اختاذ قراراها بتأديب املدعي مدة
جتاوزت احلد املعقول دون سبب ظاهر يربر هذا التأخري ،وأن هذا التأخري
ال حيقق الغاية واهلدف من تأديب املوظف عند ارتكابه للذنب اإلداري؛

((( راجع :حكم املحكمة اإلدارية للجامعة العربية يف القضية رقم  23 ،9لسنة  48ق،
بجلسة 2014/9/1هـ ،منشور بموقع اجلامعة العربية.
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إذ الغاية من التأديب إنام تتحقق إذا صدر يف وقته ...وإذا كان نظام تأديب
املوظفني تضمن عدم سقوط الدعوى التأديبية إذا مل متض عرش سنوات عىل
تاريخ املخالفة فإن هذا ال يعني تأخر اختاذ اإلجراءات التأديبية مدة جتاوز
احلد املعقول دون سبب مرشوع يربر هذا التأخري وينفي شبهة االنحراف يف
استعامل السلطة عند إيقاع العقوبة التأديبية عىل املوظف ...فإنه يتعني نقض
احلكم»(((.

مما سبق يتضح أن القضاء يف اململكة ،وقضاء املحكمة اإلدارية باجلامعة
العربية اتفقا يف أوجه الرقابة القضائية عىل القرارات التأديبية كضامنة من
ضامنات التأديب حتقيق ًا للعدالة التي تقوم عىل محاية حق املوظف يف توقيع
اجلزاء العادل ،وحفظ حق السلطة التأديبية يف احلفاظ عىل املصلحة العامة،
سواء يف الوظيفة العامة أم يف الوظيفة الدولية.

((( راجع :حكم ديوان املظامل ،حمكمة االستئناف اإلدارية بالرياض احلكم رقم 3/769
لعام 1433هـ ،يف القضية رقم /2541ق لعام 1433هـ ،حكم غري منشور.
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خاتمة البحث
تناول هذا البحث ضامنات املساءلة التأديبية بني املوظف العام يف
اململكة العربية السعودية واملوظف الدويل يف جامعة الدول العربية،
واملنظامت العربية املتخصصة من خالل مطلب متهيدي عن ماهية املوظف
العام واملخالفة التأديبية ،واملبحث األول عن ضامنات املساءلة التأديبية
والتي متثلت يف تبيان ضامنات التحقيق ،والتي تعلقت باحلياد والكتابة
وكفالة حقوق الدفاع والتي تتمل يف إتاحة الفرصة للمخالف للدفاع عن
نفسه بأية وسيلة يراها مناسبة ،وعن ضامنات التأديب بينا الضامنات املتعلقة
بالقرار التأديبي من حيث الرشعية ،وعدم الرجعية ،والتناسب بني اجلزاء
واملخالفة ،والتسبب كضامنة رئيسه من الضامنات الشكلية ،واملبحث الثاين
عن الرقابة القضائية عىل القرار التأديبي ،والتي تتمثل يف إمكانية التظلم من
القرار إداري ًا للجهة املختصة ،والطعن عليه قضائي ًا أمام املحكمة اإلدارية
لديوان املظامل يف النظام السعودي ،وأمام املحكمة اإلدارية جلامعة الدول
العربية ملوظفي اجلامعة العربية واملنظامت العربية املتخصصة.
وقد بان من خالل البحث نتيجة عامة وهي أن ضامنات املساءلة التأديبية
،سواء متثلت يف ضامنات التحقيق أو التأديب ،وكذا الرقابة القضائية عىل
ذلك ،متشاهبة إىل حد بعيد وتتطابق يف كثري من األحيان بني النظامني حمل
املقارنة ،غري أن النظام السعودي يسمح يف بعض ضامنات التحقيق بالصمت
وال يعتربه قرينة لالعرتاف أو النفي ،يف حني النظام األسايس يعتربه اعرتاف ًا
وذلك يمثل جتاوز ًا حلق املخالف يف الدفاع عن نفسه ،وأيض ًا من ضمن ما
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نص عليه النظام األسايس وخال منه النظام يف اململكة هو حتليف الشاهد
اليمني وهو اجتاه نرى رضورته يف النظام السعودي ،وأيض ًا خيتلف النظام
األسايس عن النظام السعودي يف تقسيم العقوبات إىل عقوبات خفيفة
وأخرى شديدة ،ويشكل جلنة تأديبية يف احلالة الثانية ،يف حني النظام
السعودي ال يفرق بني العقوبات اخلفيفة والشديدة يف هذا اإلطار ويعود
ذلك إىل أن الفصل وهو اشد العقوبات ال متلكه السلطة اإلدارية يف اململكة
يف حني يملكه األمني العام للجامعة وحياط بضامنة إجرائية وهي استطالع
رأي جلنة شئون املوظفني ،وكذلك مل يرش النظام األسايس إىل تسبيب القرار
التأديبي يف حني أشار النظام السعودي إىل ذلك وهي ضامنة جوهرية من
ضامنات التأديب نرى رضورة النص عليها يف النظام األسايس.

ويتضح من خالل الدراسة كفاية الضامنات التأديبية يف األنظمة املقارنة
إىل حد بعيد حال تفعليها يف حفظ التوازن بني حق اإلدارة أو املنظمة يف
حتقيق حسن سري املرفق العام ،وبني حق املوظف يف مساءلة تأديبية عادلة.
غري أننا نوىص ببعض التوصيات والتي أتت ترتيب ًا عىل النتائج السابقة،
والتي تتمثل يف حتقيق ضامنة حقوق الدفاع كاملة للموظف يف النظام األسايس
من حيث كفالة احلق يف استخدام الصمت كوسيلة من وسائل الدفاع ،وهو
ما نص عليه النظام السعودي ،وذلك إكامالً حلق الدفاع وحتقيق ًا الستيفاء
عدالة املساءلة التأديبية يف النظام األسايس ،كام نرى رضورة النص عىل
حتليف الشاهد اليمني يف النظام السعودي؛ نظر ًا لرضورته يف تنبيه الشاهد
إىل خطورة ما يقوم به وهو ما يسهم يف حتقيق العدالة ،وهو منصوص عليه
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يف النظام األسايس ،ونرى أخري ًا أيض ًا رضورة النص عىل تسبيب القرار يف
النظام األسايس للجامعة كضامنة هامة من ضامنات التأديب؛ ليكون ذلك
ضامن ًا كافي ًا للموظف للوقوف عىل أسباب القرار وإلزام املنظمة باألسباب
التي وردت يف القرار والتي بنته عليها أمام القضاء .وهو ما نص عليه النظام
السعودي.
واهلل تعاىل نسأله التوفيق والسداد.
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