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 مقدمة

 تعزيز والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة  بوزارة التربية اإلبالغسياسة تأتي 
 
لتحقيق  باد  الووكمةمل ا

الغ عن على االب هاواملتعاملين معبالوزارة أعلى درجات الشفافية واالنضباط واملساءلة، بما يشجع العاملين 

 اومصالوه الوزارةأعمال األموال العامة و التي تصل الى علمهم وتطال  وحاالت سوء السلوك املخالفات

 هام، بحيث يكون املبلغ محط تقدير وحماية على املستوى املؤسس يا، وسمعته
 
 كما تشكل السياسة مكونا

 
ا

 .الفساد واالحتيال، وتدابير الود من الوزارةدارة املخاطر في إملتطلبات 
 

 واعتمادها إعداد السياسة

ل دليإعداد هذه السياسة، في ضوء القوانين والنظم السارية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وخاصة تم 

مع ، م2018و( لسنة 11/ 4مجلس الوزراء رقم )املعتمد بقرار ، مكافحة االحتيال في الوكومة االتحادية

 االسترشاد بأفضل املمارسات العاملية في مجال مكافحة الفساد.
 

 .بها للتوعية الالزم اتخاذ وعليه السياسة، هذه وتحديث إعداد عن مسؤولالداخلي  قالتدقي مكتب
 

 تعتمد هذه السياسة من وزير التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 

 تعريفات

ُيقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق  هذه السياسةفي تطبيق 

 النص على خالف ذلك:

 التعريف املصطلح

 اإلمارات العربية املتحدة ةدولب وزارة التربية والتعليم الوزارة

 وزير التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة. الوزير

 اإلبالغ عن املخالفات بوزارة التربية والتعليم، بدولة اإلمارات العربية املتحدة.سياسة  السياسة

مساعدته كفاعل أصلي أو عن طريق  وسواءوحده أو مع الغير،  سواءقيام موظف،  املخالفة

أو األنظمة الوظيفية  راراتمعهم، بمخالفة أّي من القوانين أو الق راكآلخرين أو االشت

 ير غلك استغالل وظيفته أو مهامه املوكولة إليه بهدف تحقيق منفعة ذ السارية، بما في

 حفمصطل وسواء تحققت هذه املنفعة أم لم تتحقق. لنفسه أو للغير، سواء مشروعة

لِوق األذى باملمتلكات العامة واملال العام وكل عمل  يتضمن االحتيال
ُ
األنشطة التي ت

 . ة العامة للوكومةقانوني يمكن أن يؤثر على املصالح املاليغير 

يقصد به التصرفات أو املمارسات املقصودة أو غير املقصودة التي تنافي االخالق القويمة  سوء السلوك 

عتمدة معايير العمل املالقوانين و نصاف أو ال تتوافق مع وتضر بالسمعة وتفتقر إلى اإل 

 أو السلوك املنهي أو االجتماعي السديد. الوزارةلدى 
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 التعريف املصطلح

 
م
َبِلغ من سواء كانسوء سلوك، أو  أي مخالفةهو الشخص الذي يبلغ عن  غل  ب  امل

ُ
 موظفي هذا امل

 ، واملجتمع.املتعامليـن مـع الوزارةو الوزارة أو من أصوـاب املصالـح 

 نظام اإلبالغ املطبق بالوزارة والذي تنظمه هذه السياسة.هو  اإلبالغنظام 

البالغات 

 الكيدية

دليل أو شكوك معقولة بنية اإلضرار بنزاهة شخص آخر أو اإلبالغ عن مخالفات دون 

 سمعته بما يرقى إلى سوء السلوك.
 

 

 الهدف

 يلي: فيمايتمثل الهدف من هذه السياسة 

 ؛سوء سلوكأو  مخالفةعلى االبالغ عن أي  التشجيع –

 سلوك؛سوء أو  مخالفةبغرض االبالغ عن أي وأمنة للمبلغين تقديم وسيلة سرية  –

 ؛سلوكالسوء أو  املخالفاتعن  املبلغين بحسن نيةاد حماية االفر  –

 ؛بأسلوب فعال اوالتعامل معه املخالفاتكشف عن ال –

 ؛املخالفاتتعزيز البيئة الرقابية من خالل توفير األدوات الفعالة لإلبالغ ومعالجة  –

 ؛املخالفاتالتركيز على الجانب الوقائي من خالل التوعية بوجود سياسة اإلبالغ عن  –

 ؛، وتحسين نظام الووكمة بالوزارةاالرتقاء بمستوى التواصل والشفافية –

 ؛وسوء السلوكاملخالفات توضيح األدوار واملسؤوليات املناطة الى املعنيين بإدارة نظام اإلبالغ عن  –

خالفات املوضع خطط تحسين تعالج اية ثغرات في القوانين والتشريعات واإلجراءات للتقليل من حاالت  –

 .سلوكوسوء ال
 

 النطاق

ين الذين واملوردين والعمالء واملقاولواملتطوعين السياسة جميع موظفي الوزارة واملوظفين السابقين ُيعنى بهذه 

 .واملجتمع من املتعاملين مع الوزارة تتعاقد معهم الوزارة، وأولياء األمور، وجميع أصواب املصلوة
 

 

 السرية

بلغ حمايةهذه السياسة تضمن 
ُ
، ما لم ينص القانون على خالف ذلك. وسيتم تهالكشف عن هويعدم و  امل

كذلك يتوجب على مقدم البالغ  ،الالزمة للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البالغ العنايةبذل كل 

 املوافظة على سرية البالغ املقدم من قبله وعدم كشفه ألي موظف أو شخص آخر.
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 األدوار واملسؤوليات

 األدوار واملسؤوليات الواجب القيام بها الجهة

 معالي الوزير

 :يما يل مسؤولية معالي الوزير  تولىي

يختـص  ال وسوء السلوك عـن املخالفـات  إبالغالتأكـد مـن إنشـاء نظـام  –

ومزودي الخدمـات  ، والشـركاء،العمالءبموظفيهـا فقـط، ولكـن يشـمل 

 .الوزارةاملتعامليـن مـع  اآلخرينوأصوـاب املصالـح 

أو  تاملخالفاعن  باإلبالغلكي يقوم املوظفون  الضمانات الالزمةتوفير  –

أو  ،اإليذاءسوء السلوك دون الخوف من التعرض ألي نوع من أنواع 

من املوظفين التابعين أي أو االنتقام من الوزارة أو  ،التمييزأو  ،التهديد

 لها.

النظر عن الوالة وفق  صرفاتخاذ القرار بالبدء في إجراءات التحقيق أو  –

 .املعلومات املتوفرة

الجزاءات اإلدارية بناء على نتائج التحقيق او اإلحالة الي جهات  اعتماد –

 التحقيق الخارجية

 مدراء اإلدارات

العمل على تعزيز مباد  الشفافية وإرساء قدوة ُيحتذى بها تجاه األمانة  –

النزاهة املؤسسية والسلوك األخالقي، األمر الذي ينعكس إيجابا على و 

 .الوزارةكافة موظفي 

وعدم وسوء السلوك التأكد من تعزيز ثقافة اإلبالغ عن املخالفات  –

َبِلغ.
ُ
 مالحقة أو اإلفصاح عن هوية امل

ِلب منهم ذلك. –
ُ
 التعاون مع لجنة املخالفات خالل التحقيقات إذا ط

 القانونية الشؤون إدارة

إدارة الشؤون القانونية تأمين املشورة القانونية الالزمة للمبلغ يتولى مدير  -

إذا توجب عليه اإلدالء بشهادته أمام جهة قضائية مختصة بالتحقيق في 

، ويعامل أي موظف آخر يستدعى من هذه أو سوء السلوك املخالفة

 الجهة القضائية معاملة املبلغ.

 ديدوتح .لإلدارة إحالتها يتم التيسوء السلوك و  املخالفات منالتحقق  -

والتوصية باإلحالة إلى لجنة أو سوء السلوك  وقوع املخالفة عناملسؤول 

 املخالفات.

 لجنة املخالفات

لى تقديم نتائجها إو  حال وقوعها سوء السلوكو املخالفات التحقيق في حاالت 

شرية قانون املوارد البالوزير بما يتوافق مع اختصاصاتها املنصوص عليها في 

 والئحته التنفيذية.

 

 



 

  docxسياسة االبالغ بوزارة التربية والتعليم.

 8 من  7 صفحة رقم
 

 األدوار واملسؤوليات الواجب القيام بها الجهة

 الداخلي التدقيق مكتب

 :يما يل يتولى مدير مكتب التدقيق الداخلي

ن يضم، على النحو الذي وسوء السلوك إدارة نظام اإلبالغ عن املخالفات –

االحتفاظ بسجل الواالت التي تم اإلبالغ عنها ونتائج ما تم بشأن كل 

وء املخالفة أو سبوقوع  االشتباه حاالتويشمل ذلك تسجيل جميع ، حالة

عدم ل حفظهاالتي تم  الواالتعنها، بما في ذلك  اإلبالغالتي تم  السلوك

 .التي لم يتم التحقيق فيها الواالتأو  األدلةتوفر 

عبر القنوات الخاصة وسوء السلوك تلقي البالغات عن املخالفات  –

وتقييم األدلة، وفي حال وجود  فحصهان ثم املوضوة بهذه السياسة، وم

يتم رفع تقرير مبدئي مخالفة أو سوء سلوك أدلة تؤكد احتمالية وقوع 

 الى الوزير.

وعدم  ،ضمان حفظ امللفات السرية املتعلقة ببالغات املبلغين وبياناتهم –

اإلفصاح عن هوية املبلغ إال إذا قدم املبلغ موافقة كتابية لإلفصاح عن 

 إذا قضت القوانين اإلتحادية النافذة بذلك. شخصيته أو 

 ملوظفين وأصواب املصالح بشأن آليات التبليغ عن املخالفاتية اتوع –

 .اإلبالغوتزويدهم بكيفية  وسوء السلوك

التي يتم تحويلها اليه من  املخالفات وسوء السلوكالتدقيق في حاالت  –

 .بشأنهااإلدارة العليا وتقديم التوصيات 

دارة إاملوتملة مع كافة الوثائق إلى  املخالفة أو سوء السلوكحالة  تحويل -

 في حال تم اتخاذ قرار بفتح تحقيق. الشؤون القانونية

 املبلغين

 :مراعاة التاليوسوء السلوك  املخالفاتعن  املبلغينينبغي على 

 في أقرب فرصة ممكنهأو سوء السلوك سرعة اإلبالغ عن املخالفة  –

 القنوات املوضوة في هذه السياسة. إحدىباستخدام 

 ستندةاملتحري املصداقية في اإلبالغ وذلك بتجنب اإلشاعات واملزاعم غير  –

ما توفر لديه معطيات اشتباه حقيقية  على أساس حقيقي، واإلبالغ متى

 ومعقولة.

تجنب البالغات الكيدية لغرض تشويه سمعة اآلخرين أو اإليقاع بهم أو  –

  أو أصواب املصلوة. موظفيها أو  الوزارةلثقة في االنتقام أو زعزعة ا

بذل العناية الواجبة بتحري الدقة في اإلبالغ وإيضاح كافة التفاصيل  –

 أو سوءإلى حالة املخالفة  ذات العالقة بالبالغ التي من شأنها اإلرشاد

وبما  الوالةوإرفاق كل ما من شأنه إعطاء تفاصيل وأدلة عن السلوك 

 .الةالويتفق مع طبيعة 
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 األدوار واملسؤوليات الواجب القيام بها الجهة

 السرية التامة للبالغ لتحقيق الصالح العام.  –

 التعاون في عمليات التحقيق إذا طلب منهم ذلك. –

عند حدوث أي تبليغ بهدف اإلضرار أو الكيد على اآلخرين وبسوء نية أو  –

بهدف تحقيق مكاسب شخصية، فإن املبلغين سيخضعون إلجراءات 

 تأديبية.

الذين يتعرضون لألذى وسوء السلوك حق للمبلغين عن املخالفات ي –

سوء سلوك أن يتقدموا بشكوى ملدير  أو بسبب تبليغهم عن مخالفة 

 .مكتب التدقيق الداخلي أو الوزير
 

 

 قنوات اإلبالغ

 يمكن للمبلغ استخدام أحد القنوات التالية لإلبالغ عن أي مخالفة:
 

 (إلبالغ املباشر)ا إبالغ مدير مكتب التدقيق الداخليأوال: 

 ر أو االعت والبالغاتيمكن تقديم الشكاوى 
 
 إّما وجها

 
ه أو لوج افات إلى مدير مكتب التدقيق الداخلي مباشرة

.
 
 كتابيا

 

 اإلبالغ من خالل البريد اإللكترونيثانيا: 

الخاص بنظام ( Eblagh@moe.gov.aeالتالي ) اإللكتروني من خالل إرسال رسالة إلكترونية إلى عنوان البريد

 .، والذي يتم إدارته بمعرفة مكتب التدقيق الداخليغاإلبال 
 

 ثالثا: عبر الصفحة االلكترونية الخاصة بنظام االبالغ

من خالل تعبئة النموذج الخاص باإلبالغ املوجود على الرابط اإللكتروني الخاص بنظام اإلبالغ على موقع 

 الوزارة.

 


