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 ملخص
أو الوقف عن العمل احتياطيًا هو  الوقف اإلحتياطي يعترب 

أحد إجراءات التحقيق الوقائية اليت هتدف إىل تنحية املوظف 
العام بصفة مؤقته عن أعمال وظيفته مبناسبة ما جيرى معه من 
حتقيق إداري عند قيامه بإرتكاب خمالفات تأدبية أو إرتكابه 
جلرمية ما، وذلك بغية أن يتم هذا التحقيق يف ظروف ختلو من 

صونًا للوظيفة العامة، مؤثراته، رغبة يف الوصول إىل احلقيقة، و 
 وحرًصا على كرامتها، وصيانة هلا من العبث أو اإلخالل هبا.

وتسعى الدول إىل الوصول إىل افضل تنظيم قانوين لوقف       
املوظف العام احياطيًا عن العمل لتحقيق التوازن بني املصلحة 

وظف العام، لذلك جاءت هذه العامة واملصلحة اخلاصة للم
الدراسة املقارنة لتحليل التنظيم القانوين يف كاًل من التشريع 

 اإلمارايت واألردين.
وقف املوظف العام احتياطياً، املوظف  كلمات مفتاحية:

 العام، الوظيفة العامة.
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Abstract 

Aprecautionary suspension or "Cessation  " is 

one of the preventive investigative measures 

aimed at temporarily suspending the public 

servant from his duties for the purpose of the 

administrative investigation. This applied when 

s/he commits a violation or committing a crime, 

to be carried out without his influences, and 

being accordingly more realistic and due 

course. Furthermore, such a way preserves the 

public service and its dignity. 

States usually seeks the best legal regulation to 

suspend the public servants from working to 

balance between the public interest and the 

private interest of the public service. This 

comparative study analyses the legal regulation 

in both UAE and Jordanian legislation. 
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