معرفی  ICACدر نیو ساوث ولز
راهنمایی برای جامعه نیو 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.
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.
 ICACبه این روش درباره فساد تحقیق می کند:


هدف قرار دادن فساد جدی و نظام مند و قسمت های آسیب پذیر در برابر فساد در بخش دولتی NSW



تهیه آمار و اطالعات و ارجاع موضوعات به سایرین برای پیگیری قانونی ،برقراری نظم و انجام اقدامات پیشگیرانه



توصیه برای ایجاد تغییرات سیستمی به منظور جلوگیری از تکرار فساد



برگزاری جلسات دادرسی و تهیه گزارشات درباره تحقیقات ما

 ICACبه این روش ،فساد را به حداقل می رساند:


ارائه مشاوره ،راهنمایی و اطالعات به بخش دولتی



تقویت و کمک کردن به بخش دولتی برای انجام وظایفش به منظور به حداقل رساندن فساد



جلوگیری از بروز فساد با انجام بازرسی و معرفی عمومی

 ترویج انسجام و اعتبار و شهرت خوب برای ادارت دولتی با این هدف که مسئوالن بخش دولتی و افراد با فساد مقابله کنند
 ICACبه دولت وابستگی ندارد و مستقل از آن عمل می کند و از طریق پارلمان نیو ساوث ولز در برابر مردم 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.

سازمانهای دولتی مانند ادارات دولت ایالتی ،نهادهای قانونی ،مدارس دولتیTAFE ،ها و دانشگاه ها ،بیمارستان های دولتی و مراکز
خدمات درمانی محلی و شوراهای محلی شهر.
افراد شاغل در پارلمان ،ادارات دولتی ،نهادهای قانونی و شوراهای محلی در نیو ساوث ولز ،به اضافه روسای دادگاه های بخش،
قاضی ها ،اعضای محلی شورا و سیاستمداران ،همگی از مسئولین دولتی به حساب می آیند.
قانون  ICACتعریف دقیقی از «فساد» «نهاد دولتی» و «مسئول دولتی» دارد .برای اطالع دقیق از اینکه آیا موضوعی در حوزه
اختیارات  ICACاست یا خیر ،لطفاً با  ICACتماس بگیرید.
نحوه عملکرد ICAC
 ICACمطابق با اختیاراتی که دارد می تواند هر موضوع مربوط به فساد در بخش دولتی نیو ساوث ولز را مورد بررسی قرار دهد.
 ICACشکایاتی را هم از مردم و هم از مسئوالن دولتی و نیز گزارشاتی از مدیران عامل سازمانهای دولتی دریافت می کندICAC .
همچنین تحقیقاتی انجام می دهد تا زمینه های موجود مشکوک به فساد را شناسایی کند.
حوزه اختیارات  ICACبرای انجام انواع بازرسی ها و تحقیقات بسیار گسترده است و آنها می توانند برای کسب مدارک و شواهد
نشان دهنده فساد ،بررسی های اجباری و/یا استعالم های عمومی انجام دهند.
 ICACمجاز نیست درباره نیروی پلیس نیو ساوث ولز یا کمیسیون جرائم نیو ساوث ولز یا سازمانهای بخش خصوصی و افراد
بررسی انجام دهد ،مگر اینکه عمل آنها شرایط زیر را داشته باشد:



فردی یک مسئول دولتی را تحت تاثیر قرار دهد تا از موقعیتش با عدم رعایت صداقت و با غرض ورزی و جانبداری استفاده
کند ،یا قصد این کار را داشته باشد.
فردی اقدامی انجام دهد که ممکن است در بر گیرنده موارد مطرح شده در بخش  )2A( 1از قانون  ICACباشد ،و این اقدام به
اعتماد عمومی به ادارات دولتی آسیب وارد کند یا این احتمال وجود داشته باشد.

 ICACقادر به نظارت بر نهادهای سایر ایالتها یا نهادهای فدرال نیست.
 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.
 ICACبا ارائه مشاوره ،اطالعات و منابع به سازمانهای دولتی برای ترویج انسجام و اعتبار و شهرت خوب برای ادارت دولتی فعالیت
می کند با هدف مقابله مسئوالن بخش دولتی و افراد با فساد فعالیت می کند تا مشکالت فعلی یا بالقوه را برطرف نماید  ICACهمچنین
به سازمانها کمک می کند تا ریسکهای بروز فساد را شناسایی نموده و به آنها رسیدگی کنند.
گزارش فساد به ICAC
همه می توانند شکایت مربوط به مورد مشکوک به فساد که در بخش دولتی نیو ساوث ولز انجام می شود یا بر این بخش تاثیر می
گذارد را نزد  ICACمطرح کنند یا در این زمینه اطالعاتی ارائه دهند.

مسئوالن ارشد نهادهای دولتی باید هرگونه موضوعی مربوط به فساد یا هرگونه دغدغه در زمینه احتمال وجود فساد را به ICAC
گزارش دهند.
همه شکایات و گزارشهای دریافتی به دقت توسط  ICACبررسی می شوند ICAC .ممکن است موضوع را به سازمانی ارجاع دهد که
از آنها شکایت شده ،ممکن است تصمیم بگیرد به تنهایی موضوع را بررسی کند یا اینکه می تواند اقدامات پیشگیرانه از بروز فساد
انجام دهد.
در صورت امکان ،کسانی که شکایت می کنند یا اطالعات ارائه می دهند از نحوه عملکرد  ICACدر زمینه موضوع مورد نظر مطلع
خواهند شد.
برای کسب اطالعات بیشتر لطفاً بروشور گزارش فساد به  ICACرا مطالعه کنید.
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.
برای کسب اطالعات ،مشاوره یا کمک بیشتر ،لطفاً مستقیم به وسیله نامه ،تلفن ،فاکس یا ایمیل با  ICACتماس بگیرید.
سایر بروشورهای اطالع رسانی ICAC
معرفی  ICACدر نیو ساوث ولز :راهنمایی برای مسئولین دولتی نیو ساوث ولز
گزارش فساد به  ICACنیو ساوث ولز
Level 7, 255 Elizabeth Street, Sydney, NSW, Australia 2000
آدرس پستی:
GPO Box 500, Sydney, NSW, Australia 2001
شماره تلفن:
02 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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