خبر دادن راجع به فساد به  ICACنیوساوت ولز
نقش ICAC
کمیسیون مستقل مبارزه با فساد نیو ساوت ولز [  (ICAC) NSW Independent Commission Against Corruptionدر سال
 8811تأسیس شد تا فساد در بخش دولتی نیوساوت ولز یا مؤثر بر آن را تحقیق و بررسی نموده و فساد را به حد اقل برساند
راجع به ICAC
کمیسیون  ICACفساد جدی وسیستمیک را مورد تحقیق قرار داده ،احتمال خطر های فساد را شناسایی می نماید و با بخش دولتی کار
می کند تا نسبت به این نوع از احتمال خطر ها چاره جویی نموده و نسبت به فساد مقاومت ایجاد نماید.
کمیسیون  ICACمستقل از دولت روز می باشد و از طریق پارلمان نیوساوت ولز پاسخگوی مردم ایالت نیوساوت ولز می باشد.
فساد چیست؟
رفتار فاسد در ( Independent Commission Against Corruption Act 1988قانون کمیسیون مستقل بر علیه فساد مصوب
 )8811تعریف شده است .و شامل قصد و عمد داشتن در انجام کار غلط توسط (یا مؤثر بر) یک مأمور دولت یا یک اداره دولتی
نیوساوت ولز می باشد .رفتار فاسد ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد .در اینجا برخی از آنها به حیث مثال ذکر می شود:


یک مأمور دولتی بطور ناصحیح از معلومات ،قدرت یا منابع برای کمک به خود و یا دیگران استفاده می نماید



یک مأمور رسمی بر خالف امانت به وظایف رسمی خود عمل کرده ،اعتماد عمومی را نقض کرده یا از معلومات یا موادی که
در نتیجه ی مقام خود به دست آورده سوء استفاده می نماید.



یک فرد عادی بر روی یک مأمور دولتی نفوذ می کند تا از شغل خود به طریقی که بر خالف امانت یا با غرض ورزی
باشد استفاده نماید.
یک مأمور دولتی یا فردی عادی رفتاری می کند که اعتماد عمومی نسبت به ادارات دولتی جریحه دار شود و شامل
همدستی در مزایده و مناقصه ها ،تقلب در ارتباط با درخواست برای بعضی از الیسنس ها ،استفاده از اموال دولت به
نفع اشخاص خصوصی ،سوء استفاده از عایدات دولتی یا به دست آوردن یا نگهداری یک مقام رسمی با تقلب کردن
می باشد.



خبر دادن فساد – چرا مهم است
فساد شامل هدر دادن منابع و پول عمومی (بیت المال) توسط مأمورین دولتی و ایجاد کننده نابرابری است و به ناکارآمدی و نقض
اعتماد جامعه نسبت به کارمندان دولت رهنمون می شود.
خبر دادن در مورد وجود فساد و یا بد گمانی نسبت به آن به نفع عمومی است .گزارش دادن به کارمندان دولت و سازمان های
دولتی کمک می کند تا از فساد مانع شده و هنگام وقوع آن فوری و بطور مؤثر به آن رسیدگی نمایند.
خبر دادن راجع به رفتار فاسد نقشی حیاتی در تضمین امانت و خوش نامی ادارات دولتی ایفا کرده و به نفع کل جامعه است.
اطالع دادن به سازمان مربوطه را مورد توجه قرار دهید
سازمان های اداری دولت ایالتی نیوساوت ولز ،مسئول هستند که اطمینان یابند ساختار کافی و نظامی برای رسیدگی به گزارش های
فساد داشته باشند ،خواه این گزارش از درون سازمان و خواه از خارج از آن باشد.

در اغلب موارد ،سازمان مربوطه باید اولین راه باشد که از طریق آن افراد راجع به کارهای اجرایی و راهکار های آن سازمان به
آنجا شکایت نموده یا از آنان مشوره بخواهند.
کمیسیون  ICAC -مسئول رسیدگی به موضوعاتی است که بخش دولتی نیوساوت ولز قادر نیست و یا نباید به آن موضوعات رسیدگی
نماید.
چه موضوعاتی را کمیسیون  ICAC -می تواند مورد رسیدگی قرار دهد؟
کمیسیون با دقت همه گزارش هایی را که دریافت می کند مورد توجه قرار می دهد .ولی برای اینکه کمیسیون –  ICACبتواند
موضوعی را پیگری نماید ،فساد باید در پیوند با یک کارمند دولت نیوساوت ولز یا یک اداره دولتی بوده و یا بر آن مؤثر باشد مقامات
دولتی به شرح ذیل هستند







وزارت های دولتی و اداراتی که مستقیما به پارلمان پاسخگو هستند
مکتب های دولتی ،مؤسسات تعلیمی عالی (کالیج ها) ،و پوهنتون ها
شفاخانه های دولتی و ادارات ارائه کننده خدمات صحی در محل
شورا های محلی (شاروالی ها)
پارلمان نیوساوت ولز ،بشمول سیاستمداران
عدلیه نیوساوت ولز (قضات محکمه های محلی  magistrates-و قضات محکمه های باالتر) judges-

یک رفتار ممکن است فاسد نباشد مگر اینکه تشکیل دهنده و یا شامل یک عمل جنایی بوده و یا عملی خالف نظم باشد به نوعی که
منجر به اخراج یک کارمند از خدمت دولتی گردد ،و در مورد نماینده پارلمان ،یک نقض عمده مقررات رفتاری باشد.
چه کسی می تواند به کمیسیون –  ICACخبر بدهد؟
هرکس می تواند به کمیسیون ICAC -شکایت کرده و یا بد گمانی راجع به رفتار فاسد در بخش دولت ایالتی نیوساوت ولز یا مؤثر بر
آن را خبر بدهد.
افراد عادی جامعه ممکن است بطور مستقیم به کمیسیون ICAC -با تیلفون ،فَکس ،ایمیل ،نامه یا از طریق ویبسایت کمیسیون –ICAC
به نشانی ذیل خبر بدهند www.icac.nsw.gov.au
کارمندان ادارات دولتی ممکن است معلومات را بطور مستقیم یا از طریق راهکار خبر دادن در اداره خودشان به کمیسیون – ICAC
ارائه دهند .کارمندان دولت می توانند چنین معلوماتی را به عنوان فاش سازی به خاطر منافع عمومی ارائه نمایند ،که دارای تضمینی
بر علیه اقدام سوء در پیوند با این فاش سازی است

برای معلومات بیشتر راجع به فاش سازی محافظت شده ،به ورق معلوماتی با عنوان " Blowing the whistleدمیدن در اشپالق"
در ویبسایت کمیسیون –  ICACمراجعه کنید
عالوه بر این ،رؤسای سازمان های دولتی نیوساوت ولز و هریک از وزرای ایالت نیوساوت ولز ،طبق ماده  88قانون ICAC -مکلف
هستند که هر موضوعی را که مایه نگرانی از رفتار فاسد باشد و یا ممکن است بطور معقول مظنون به نگرانی نسبت به چنین
رفتاری باشد را خبر بدهند برای معلومات بیشتر راجع به گزارش طبق ماده  ،88به ویبسایت کمیسیون –  ICACمراجعه کنید

من چطور می توانم به کمیسیون  ICAC-معلومات ارائه نمایم؟
برای خبر دادن و یا شکایت کردن به کمیسیون –  ICACیک شکل خاصی که قانون معین کرده باشد وجود ندارد کمیسیون – ICAC
معلومات و شکایات مردم عادی ،کارمندان دولت ،مأمورین ارشد وزارت های دولتی نیوساوت ولز ،مقامات مسئول و شورا های محلی
رامی پذیرد
وقتی ظن رفتار فاسدی به کمیسیون –  ICACگزارش می شود باید دارای شرایط ذیل باشد








نام اداره دولتی نیوساوت ولز یا کارمند دولت
خالصه ای روشن و مبسوط از رفتاری که ادعا می شود فاسد است ،بشمول اینکه چطور شما از آن آگاه شدید
لستی از هر نوع سند یا معلومات دیگری که از این ادعا پشتیبانی نماید
نام سایر افرادی که بتوانند این معلومات را تأیید نمایند
شرح هر نوع اقدامی که انجام شده تا موضوع را به استحضار اداره ذیربط برسانند
نام هر مؤسسه دیگری که وجود داشته
نام ،نشانی ،و شماره تیلفون خود شما در روز.

نکاتی که باید به آن توجه شود
می توان معلومات را بدون ذکر نام به کمیسیون –  ICACارائه نمود ،ولی این بدان معنی است که کمیسیون –  ICACنمی تواند برای
گرفتن جزئیات بیشتر با شما تماس بگیرد همچنین برای کمیسیون –  ICACاقدام راجع به موضوع را دشوارتر می نماید
ارائه بیانیه دروغ و یا گمراه کننده عمدی به کمیسیون –  ICACعملی خالف قانون است
توصیه می شود که جزئیات موضوع گزارش شده به کمیسیون –  ICACرا به دیگران نگویید ،چون این کار ممکن است باعث شود
تحقیقات بعدی کمیسیون –  ICACرا به خطر اندازد یا بی آنکه ضرورت داشته باشد موجب خسارت یا خجالت افراد شود
کمیسیون –  ICACبا معلوماتی که دریافت می کند چه خواهد کرد؟
همه شکایت ها و گزارش هایی که کمیسیون –  ICACدریافت می نماید با دقت مورد توجه قرار می دهد
کمیسیون –  ICACجدی بودن موضوع و در حیطه قدرت قانونی بودن کمیسیون –  ICACرا بررسی می نماید ممکن است کمیسیون
–  ICACموضوع را به سازمانی معرفی نماید که از آن شکایت شده است ،ممکن است تصمیم بگیرد که خود آن را مورد بررسی قرار
دهد یا نسبت به جلوگیری از فساد اقدام نماید
قانون کمیسیون –  ICACبه این کمیسیون اختیار داده تا تصمیم بگیرد که موضوع را مورد تحقیق قرار بدهد و یا ندهد این اختیار در
باره همه موضوعاتی که دریافت می کند کار بُرد دارد ،مگر موضوعاتی که توسط هر دو مجلس پارلمان ارجاع شده باشد که در این
صورت خودِ کمیسیون –  ICACباید آن را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد
کمیسیون –  ICACقدرت اقامه دعوی بر علیه افراد معمولی را ندارد ولی می تواند توصیه کند که مشوره رئیس اداره مدعی العموم
راجع به تعقیب قانونی یک فرد برای یک خالف جنایی خواسته شود
برای معلومات مزید
کمیسیون –  ICACدامنه وسیعی از معلومات و منابع اطالعاتی را انتشار می دهد ،بشمول نشریات معلوماتی ،رهنمودهای جلوگیری
از فساد ،و گزارش ها این نشریات در ویبسایت کمیسیون –  ICACبه نشانی  www.icac.nsw.gov.auموجود است و یا می توان
از دفتر کمیسیون –  ICACآنها را تقاضا کرد

تماس با ما
برای ارائه معلومات راجع به ظن کردار فاسد ،لطفاً با نامه ،تیلفون ،فَکس و یا ایمیل مستقیماً با کمیسیون –  ICACتماس بگیرید می
توان معلومات را به ویبسایت کمیسیون –  ICACهم تسلیم نمود در www.icac.nsw.gov.au
سایر نشریات معلوماتی کمیسیون – ICAC
معرفی کمیسیون –  ICACرهنمودی برای مأمورین نیوساوت ولز
معرفی کمیسیون –  ICACرهنمودی برای جامعه نیوساوت ولز
Level 7, 255 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000 Australia
آدرس پستی GPO Box 500, Sydney NSW 2001 Australia
تیلفون  02 8281 5999و  1800 463 909تیلفون رایگان برای کسانی که خارج از محدوده شهری سیدنی زندگی می کنند
فَکس 02 9264 5364
تله تایپ  02 8281 5773 TTYفقط برای کسانی که معیوبیت شنوایی دارند
ایمیل icac@icac.nsw.gov.auwww.icac.nsw.gov.au
ساعات کار از ساعت  8099صبح الی  0099عصر روزهای دوشنبه الی جمعه
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