نتائج حبثية
ً
الرقابة على أعمال إلادارة وفقا للنظام إلاداري لدولة إلامارات العربية املتحدة"
بقلم أ.د حممد بطي الشامسي

ًتناول البحث

من خالٌ اإلاإلف الىسائل أو آلاليات التي وطعتها دولة ؤلامازات العسبية اإلاححدة للسكابة على أعماٌ ئدازتها،

وذلً للحأهد من ثىافم أعمالها وكسازاتها مع مبدأ اإلاشسوعية من حيث ثحدًد مظمىن مبدأ اإلاشسوعية وبيان أهميحه ،ومن رم
ً
العسض للحفسكة بحن اإلاشسوعية وسيادة حىم اللاهىن ،وبيان مصادز مبدأ اإلاشسوعية ،وطماهات ثطبيم مبدأ اإلاشسوعية ،وأخحرا
اسحعساض الليىد التي ثسد على ثطبيم مبدأ اإلاشسوعية أو ما ٌسمى بمىاشهات مبدأ اإلاشسوعية.

أما املبحث

الثاني من اإلاإلف ،فيخىاوٌ مىطىعحن زئيسيحن هما :ثحدًد مفهىم السكابة على أعماٌ ؤلادازة ،واإلاىطىع آلاخس

هى ثحدًد الىسائل أو آلاليات التي وطعها الدولة للسكابة على أعمالها ئدازتها ،حيث ثخحلف عملية السكابة على أعماٌ ؤلادازة في
دوٌ العالم الحدًث باخحالف ألاهظمة اللاهىهية ،ئال أنها ثياد ثجمع على أن السكابة على مشسوعية أعماٌ السلطات ؤلادازٍة ثيىن
بثالذ وسائل :زكابة سياسية ،وزكابة ئدازٍة ،وزكابة كظائية ،وفي املبحث الثالث من اإلاإلف ،اسحعسض الباحث فيه الىظم
البدًلة للسكابة على أعماٌ ؤلادازة ،فلد اسححدذ اإلاحغحرات العاإلاية هظما بدًلة لححليم العدالة خازج الىظام اللظائي ،منها ما
ال ًفصل في الجزاع هىظم السكابة اإلاسحللة ولجان الحىفيم أو الىساطة أو حلىق ؤلاوسان .ومنها ما ًفصل في الجزاع هما هى الحاٌ
في هظام الححىيم اللائم على اثفاق الخصىم .ومن الىسائل البدًلة والتي أربخد هجاحها في ممازسة مهمة السكابة هظام
الامبىدسمان أو اإلافىض البرإلااوي الري اهخشس في الدوٌ ألاوزوبية الاسىىدهافية ،وهظام الىسيط الفسوس ي ،والادعاء العام
الاشتراوي ،وهظام اإلاحاهم ؤلادازٍة شبه اللظائية .أما اإلابحث ألاخحر ،فلد خلص فيه الباحث ئلى أن الحطىز ؤلادازي والحىسع على
ً
اإلاسحىي الاثحادي واإلاحلي ،واهخشاز اإلاإسسات والشسوات التي ثملىها الدولة ،وبالحالي شٍادة عدد اإلاىظفحن ،وأًظا الحطىز
الاكحصادي بالبالد واهخشاز الشسوات ألاحىبية والاسخثماز ألاحىبي بالبالد ،وهثرة اإلاعامالت الحجازٍة ،ول ذلً ًجعلىا من اإلاىادًن
بمىاهبة الحطىز ؤلادازي والحطىز في أحهصة السكابة على أعماٌ ؤلادازة في معظم دوٌ العالم ،وذلً باالهحمام باوشاء محاهم ئدازٍة
ً
ً
محخصصة لحفصل في كظاًا ومخالفات اإلاىظف العام ،بعيدا عن ثأرحر السؤساء الحىفيرًحن ،وحفظا للماٌ العام وحلىق
ً
ً
اإلاىاطىحن ،وئوشاء حهاش للمساكبة على اإلاإسسات الخاصة والشسوات التي جساهم الدولة في زأسمالها ،وأن ًيىن حهاشا مسحلال ًخبع
لسئاسة الدولة .باإلطافة ئلى ما سبمً ،سي الباحث أهه من ألاحدي ثىظيف عدد من اللاهىهيحن واإلاسخشازٍن اللاهىهيحن بالشإون
اللاهىهية بالىشازات الاثحادًة واإلاحلية واإلاإسسات والشسوات التي ثملىها الدولة أو جشازن فيها ليلىمىا باحساءات الاسحدالٌ
وئحساءات الححليم ألاولية حتى ال جسحفحل حسائم ئساءة اسحعماٌ السلطة .هرا باإلطافة ئلى اخححام الباحث ببعع الحىصيات
والسؤي اإلاسحلبلية لحطىٍس العمل ؤلادازي بدولة ؤلامازات العسبية اإلاححدة.

ً
ٌعحبر البحث مسحعا مهما للمشحغلحن باللاهىن إلاا ًحظمىه من معلىمات وأحيام وكىاهحن خاصة بمىطىع آليات السكابة على
أعماٌ ؤلادازة بدولة ؤلامازات العسبية اإلاححدة.
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