مقدمة
صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم ( )49لسنة 2021م ،بشأن اعتماد سياسة اإلبالغ بوزارة التربية والتعليم
بدولة اإلمارات العربية املتحدة تعزيزا ملبادئ الحوكمة لتحقيق أعلى درجات الشفافية واالنضباط واملساءلة ،بما
يشجع العاملين بالوزارة واملتعاملين معها على االبالغ عن املخالفات وحاالت سوء السلوك التي تصل الى علمهم
وتطال األموال العامة وأعمال الوزارة ومصالحها وسمعتها ،بحيث يكون املبلغ محط تقدير وحماية على املستوى
املؤسس ي ،كما تشكل السياسة مكونا هاما ملتطلبات إدارة املخاطر في الوزارة ،وتدابير الحد من الفساد واالحتيال.

تعريفات
املصطلح
املخالفة

سوء السلوك

التعريف
قيام موظف ،سواء وحده أو مع الغير ،وسواء كفاعل أصلي أو عن طريق مساعدته
آلخرين أو االشتراك معهم ،بمخالفة ّ
أي من القوانين أو القرارات أو األنظمة الوظيفية
السارية ،بما في ذلك استغالل وظيفته أو مهامه املوكولة إليه بهدف تحقيق منفعة غير
مشروعة سواء لنفسه أو للغير ،وسواء تحققت هذه املنفعة أم لم تتحقق .فمصطلح
ُ
االحتيال يتضمن األنشطة التي ت ِلحق األذى باملمتلكات العامة واملال العام وكل عمل غير
قانوني يمكن أن يؤثر على املصالح املالية العامة للحكومة.
يقصد به التصرفات أو املمارسات املقصودة أو غير املقصودة التي تنافي االخالق القويمة
وتضر بالسمعة وتفتقر إلى اإلنصاف أو ال تتوافق مع القوانين ومعايير العمل املعتمدة
لدى الوزارة أو السلوك املنهي أو االجتماعي السديد.

من أهداف سياسة اإلبالغ:
– التشجيع على االبالغ عن أي مخالفة أو سوء سلوك؛
– تقديم وسيلة سرية وأمنة للمبلغين بغرض االبالغ عن أي مخالفة أو سوء سلوك؛
– حماية االفراد املبلغين بحسن نية عن املخالفات أو سوء السلوك؛
– الكشف عن املخالفات والتعامل معها بأسلوب فعال؛
– تعزيز البيئة الرقابية من خالل توفير األدوات الفعالة لإلبالغ ومعالجة املخالفات؛
– التركيز على الجانب الوقائي من خالل التوعية بوجود سياسة اإلبالغ عن املخالفات؛
– االرتقاء بمستوى التواصل والشفافية ،وتحسين نظام الحوكمة بالوزارة؛

نطاق سياسة اإلبالغ

ُيعنى بهذه السياسة جميع موظفي الوزارة واملوظفين السابقين واملتطوعين واملوردين والعمالء واملقاولين الذين
تتعاقد معهم الوزارة ،وأولياء األمور ،وجميع أصحاب املصلحة من املتعاملين مع الوزارة واملجتمع.
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السرية
ُ

هذه السياسة تضمن حماية املبلغ وعدم الكشف عن هويته ،ما لم ينص القانون على خالف ذلك .وسيتم بذل
كل العناية الالزمة للمحافظة على كتمان وسرية هوية مقدم البالغ ،كذلك يتوجب على مقدم البالغ املحافظة
على سرية البالغ املقدم من قبله وعدم كشفه ألي موظف أو شخص آخر.

قنوات اإلبالغ
يمكن للمبلغ استخدام أحد القنوات التالية لإلبالغ عن أي مخالفة:
أوال :إبالغ مديرمكتب التدقيق الداخلي (اإلبالغ املباشر)
ّ
يمكن تقديم الشكاوى والبالغات أو االعترافات إلى مدير مكتب التدقيق الداخلي مباشرة إما وجها لوجه أو كتابيا.
ثانيا :اإلبالغ من خالل البريد اإللكتروني
من خالل إرسال رسالة إلكترونية إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي ( )Eblagh@moe.gov.aeالخاص بنظام
اإلبالغ ،والذي يتم إدارته بمعرفة مكتب التدقيق الداخلي.
ثالثا :عبرالصفحة االلكترونية الخاصة بنظام االبالغ
من خالل تعبئة النموذج الخاص باإلبالغ املوجود على الرابط اإللكتروني الخاص بنظام اإلبالغ على موقع الوزارة.
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