گزارش فساد به  ICACنیو ساوث ولز
نقش ICAC
کمیسیون مستقل مقابله با فساد در نیو ساوث ولز ( )ICACدر سال  8811تاسیس شد تا درباره فساد که بخش دولتی نیو ساوث ولز را
تحت تاثیر قرار می دهد تحقیقاتی انجام دهد و آن را به حداقل برساند.
درباره ICAC
 ICACبه شکل جدی و نظام مند با فساد مقابله می کند ،ریسکهای فساد را شناسایی می کند و برای رسیدگی به این خطرات و مقابله
با آنها با بخش دولتی همکاری می کند.
 ICACبه دولت وابستگی ندارد و مستقل از آن عمل می کند و از طریق پارلمان نیو ساوث ولز در برابر مردم نیو ساوث ولز پاسخگو
است.
فساد چیست؟
فساد در قانون کمیسیون مستقل مقابله با فساد مصوب سال  8811تعریف شده است .این تعریف عبارت است از هرگونه اقدام خالف
عمدی یا ارادی که یک مسئول بخش دولتی یا نهاد مسئول دولتی در نیو ساوث ولز را در بر می گیرد (یا بر آن تاثیر می گذارد).
فساد می تواند شکلهای مختلفی داشته باشد .در اینجا چند نمونه را مشاهده می کنید:





وقتی یک مسئول دولتی از اطالعات ،قدرت یا منابع خود به شکلی نادرست برای نفع رساندن به خود یا دیگران استفاده می کند.
وقتی یک مسئول دولتی در انجام عملکردهای اداری و رسمی خود با صداقت عمل نمی کند ،اعتماد عمومی را خدشه دار می
کند یا از اطالعات یا مطالب به دست آمده در نتیجه موقعیتش ،سوء استفاده می کند.
وقتی فردی یک مسئول دولتی را به شکلی تحت تاثیر قرار می دهد تا از موقعیتش با عدم رعایت صداقت و با غرض ورزی و
جانبداری استفاده کند.
وقتی یک مسئول دولتی یا فردی اقدامی انجام می دهد که به اعتماد عمومی در بخشهای اداری دولتی آسیب می رساند و می
تواند عبارت باشد از پرداخت دسیسه آمیز پول ،کالهبرداری در زمینه درخواستهای بعضی از انواع مجوزها ،استفاده از بودجه
دولتی برای نفع شخصی ،کالهبرداری در زمینه درآمدهای عمومی یا استخدام شدن /حفظ شغل به عنوان مسئول دولتی با
فریبکاری.

گزارش فساد – چرا این موضوع اهمیت دارد
فساد وقتی صورت می گیرد که مسئولین دولتی منابع و پول عمومی را هدر می دهند و باعث ایجاد نابرابری می شوند که به عدم
کارایی و از بین رفتن اعتماد عمومی به ادارات دولتی می انجامد.
گزارش دادن فساد یا مورد مشکوک به فساد ،به نفع عموم جامعه است .گزارش این موضوع به مسئولیت دولتی و سازمانهای بخش
دولتی کمک می کند تا در صورت بروز فساد ،جلوی آن را بگیرند و فوراً و به شکلی موثر با آن برخورد کنند.
گزارش فساد ،در تامین انسجام و ایجاد شهرت خوب برای ادارات دولتی نقشی حیاتی دارد و به نفع کل جامعه است.
سعی کنید به سازمان مورد نظر اطالع دهید
بخش دولتی نیو ساوث ولز مسئول است اطمینان حاصل کند که ساز و کارهای کافی و مناسب برای رسیدگی به گزارشهای داخلی و
خارجی از فساد را در اختیار دارد.

در اکثر موارد ،سازمان مربوطه باید اولین محلی باشد که فرد شکایت خود را به آنجا ارائه می دهد یا درباره اقدامات و روالهای
کاری سازمان ،مشاوره می خواهد.
 ICACمسئول رسیدگی به موضوعاتی است که بخش دولتی نیو ساوث ولز نمی تواند یا نباید به آن رسیدگی کند.
 ICACچه موضوعاتی را می تواند در نظر بگیرد؟
 ICACکلیه گزارشهای دریافتی را با دقت مد نظر قرار می دهد .اما با وجود این ،برای اینکه  ICACبتواند موضوعی را دنبال کند،
فساد باید یک مسئول دولتی یا نهاد دولتی را تحت تاثیر قرار داده باشد .نهادهای دولتی عبارتند از:







ادارات دولت و نهادهای قانونی
مدارس دولتی ،کالجها و دانشگاه ها
بیمارستانهای دولتی و خدمات درمانی منطقه ای
شوراهای شهر محلی
پارلمان نیو ساوث ولز ،به همراه سیاستمداران
سیستم قضایی نیو ساوث ولز (روسای دادگاه های بخش و قاضی ها).

هیچ اقدامی ،فساد در نظر گرفته نمی شود مگر اینکه تخلفی مجرمانه یا انضباطی باشد ،دلیل انفصال از خدمت مسئولیت دولتی باشد،
یا (برای اعضای پارلمان) نقض آشکار و قابل مالحظه مجموعه قوانین مربوطه به شمار آید.
چه کسی می تواند به  ICACاطالع رسانی کند؟
همه می توانند اطالعات مربوط به مورد مشکوک به فساد که در بخش دولتی نیو ساوث ولز انجام می شود یا بر این بخش تاثیر می
گذارد را در اختیار  ICACقرار دهند.
همه افراد جامعه می توانند اطالعات را به صورت مستقیم از طریق تلفن ،فاکس ،ایمیل ،نامه یا وب سایت  ICACبه آدرس
 www.icac.nsw.gov.auبه اطالع  ICACبسانند.
مسئوالن دولتی می توانند از طریق روال گزارش درون سازمانی خود ،اطالعات را به صورت مستقیم در اختیار  ICACقرار دهند.
مسئو الن دولتی می توانند این اطالعات را برای تامین منافع عمومی منتشر کنند ،که این اقدام به منظور محافظت در برابر تبعات و
خسارات ناشی از بروز فساد انجام می شود.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره انتشار محافظت شده ،به مطلب اطالع رسانی  Blowing the whistleکه در وب سایت ICAC
موجود است مراجعه کنید.
به عالوه ،رئیس هر یک از سازمانهای دولتی و همه وزاری نیو ساوث ولز مطابق با بند  88از قانون  ICACموظف هستند هر
موضوع مشکوک یا هرگونه دغدغه در زمینه فساد را گزارش دهند .برای کسب اطالعات بیشتر درباره بند  88مربوط به ارائه
گزارش ،به وب سایت  ICACمراجعه کنید.

چگونه باید به  ICACاطالعات ارائه دهم؟
هیچ قالب از پیش مشخص شده ای برای گزارش یک موضوع ،تسلیم شکایت یا ارائه اطالعات به  ICACوجود نداردICAC .
اطالعات و شکایات را از سوی همه اعضای جامعه ،مسئولین دولتی و مسئوالن ارشد سازمانهای دولتی نیو ساوث ولز ،مسئوالن و
اعضای شوراهای محلی می پذیرد.
گزارش موارد مشکوک به فساد که به  ICACارائه می شود باید شامل موارد زیر باشد:








نام مسئول مربوطه نیو ساوث ولز یا مسئول دولتی
خالصه ای روشن و دقیق از فساد مورد اتهام ،شامل این موضوع که شما چگونه از آن مطلع شده اید
لیستی از هرگونه اسناد یا سایر اطالعات موجود که این اتهام را اثبات می کند
اسامی سایر افرادی که می توانند این اطالعات را تایید کنند
خالصه ای از هرگونه اقدامی که برای اطالع رسانی موضوع به مسئول مربوطه انجام شده است
اسامی هر نهاد دیگری که درباره موضوع با آنها تماس گرفته شده است (مانند اداره پلیس نیو ساوث ویلز یا دادرس نیو ساوث
ویلز)
نام ،آدرس و شماره تلفن خود که روزانه می توانید به آن پاسخگو باشید

نکاتی که باید به آن توجه کنید
اطالعات را می توان به صورت ناشناس به  ICACارائه داد ،اما با این کار ICAC ،نمی تواند برای تبادل جزئیات بیشتر با شما تماس
بگیرد .همچنین در این وضعیت ،اقدام از سوی  ICACدشوار خواهد شد.
ارائه اظهارات غلط یا گمراه کننده به  ICACاز روی عمد تخلف محسوب می شود.
قویاً توصیه می شود اطالعات موضوع گزارش شده به  ICACرا در اختیار افراد دیگر قرار ندهید ،زیرا این کار باعث به خطر
افتادن هرگونه بررسی بعدی  ICACخواهد شد یا می تواند به افراد آسیب برساند و باعث شرمندگی آنان شود.
 ICACبا اطالعاتی که می گیرد ،چه می کند؟
 ICACکلیه گزارشهای دریافتی را با دقت مد نظر قرار می دهد.
 ICACبررسی می کند که آیا رسیدگی به موضوع در حوزه اختیارات آنها قرار می گیرد یا خیر و همچنین میزان جدی بودن مسئله را
نیز در نظر می گیرد ICAC .ممکن است موضوع شکایت را به سازمانی ارجاع دهد که از آن شکایت شده است ،ممکن است خودش
تصمیم به بررسی موضوع بگیرد و یا ممکن است اقدامات پیشگیرانه از فساد انجام دهد.
قانون  ICACبه  ICACامکان می دهد تا درباره انجام دادن یا انجام ندادن بررسی ،تصمیم بگیرد .این موضوع برای کلیه اطالعات
دریافتی صادق است ،مگر موضوعاتی که از سوی پارلمان مطرح شده باشند ،که در این موارد  ICACباید حتماً آنها را بررسی نماید.
 ICACنمی تواند فردی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد اما می تواند به منظور جلب نظر دادستان کل تخلفات دولتی توصیه هایی
ارائه هد تا فردی به دلیل ارتکاب به عمل مجرمانه تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

برای کسب اطالعات بیشتر
 ICACاطالعات و مطالب زیادی تولید و منتشر می کند از جمله ،بروشورهای اطالع رسانی ،راهنمای پیشگیری از فساد و
گزارشهای مختلف .این مطالب در وب سایت  ICACبه آدرس  www.icac.nsw.gov.auموجود است و همچنین می توانید آنها را
از  ICACدرخواست کنید.
تماس با ما
برای ارائه اطالعات مربوط به مورد مشکوک به فساد ،لطفاً مستقیم به وسیله نامه ،تلفن ،فاکس یا ایمیل با  ICACتماس بگیرید.
اطالعات را می توانید در وب سایت  ICACنیز وارد کنیدwww.icac.nsw.gov.au :
سایر بروشورهای اطالع رسانی ICAC
معرفی  ICACدر نیو ساوث ولز :راهنمایی برای مسئولین دولتی NSW
معرفی  ICACدر نیو ساوث ولز :راهنمایی برای جامعه نیو ساوث ولز
Level 7, 255 Elizabeth Street, Sydney, NSW, Australia 2000
آدرس پستیGPO Box 500, Sydney, NSW, Australia 2001 :
شماره تلفن02 8281 5999, 1800 463 909 :
(رایگان برای کسانی که از خارج از کالن شهر سیدنی تماس می گیرند)
فاکس02 9264 5364 :
 02 8281 5773 :TTYفقط مخصوص افراد دچار نقص شنوایی
ایمیلicac@icac.nsw.gov.au :
وب سایتwww.icac.nsw.gov.au :
ساعت کاری 8 :صبح تا  5عصر از دوشنبه تا جمعه
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