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شما حق دارید تا انتظار داشته باشید که کارمندان بخش دولتی و ماموران پولیس با توجه به منافع شما
عمل نمایند – بدون آنکه تحت تاثیر منافع شخصی ،حرص و آز و انگیزه های جنایی قرار داشته باشد.
جهت کمک به حفظ اعتماد شما به بخش دولتی IBAC ،در راستای جلوگیری و افشای فساد اداری و سوء
رفتاریکه باعث اتالف بودجه عمومی و آسیب رساندن به زندگی می گردد ،فعالیت می نماید.
 IBACسازمان مبارزه با فساد و اداری ویکتوریا
می باشد
چشم انداز  IBACیک بخش دولتی می باشد که بطور فعاالنه در برابر فساد
اداری مقاومت می نماید.
ما به این طریق در این جهت فعالیت می نماییم:
 .1دریافت شکایات و اعالنیه ها درباره فساد اداری بخش دولتی و سوء
رفتار (بشمول سوء رفتار پولیس و سوء رفتار در دفاتر دولتی)
 .2تحقیق و بررسی و افشای فساد اداری و سوء رفتار با دادن اولویت به
موارد جدی و سیستمیک
 .3آگاه ساختن بخش دولتی ،پولیس و جامعه در باره خطرات و اثرات فساد
ا داری وسوء رفتار و راههای جلوگیری از آنها.

 .1راپور نمودن فساد اداری
 IBACساالنه  5000مورد اتهامات فساد بخش اداری و سوء رفتار را دریافت
می نماید .این معلومات در افشای فساد اداری و همچنین شناسایی روندهای تازه
وخطرات موجود در بخش دولتی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
 IBACاز طریق بررسی متقابل معلومات با تحقیقات مان ،شکایات دریافتی و
منابع معلوماتی دیگر  ،هر شکایت را بطور دقیق مورد ارزیابی قرا می دهد .ما
بعد از آن تصمیم می گیریم که آیا:
• شکایت را به یک نهاد دیگر ارجاع می دهیم بطور مثال بازرس رسیدگی
به شکایات ویکتوریا ( ، )Victorian Ombudsmanپولیس ویکتوریا
( )Victoria Policeو یا سازمان مورد شکایت IBAC .اغلب برای
کسب اطمینان از انجام تحقیق و بررسی جامع و برخورد مناسب نتایج
حاصله از این موارد را مورد بررسی مجدد قرار می دهد.
• خودمان درباره شکایت تحقیق و بررسی می نماییم IBAC .ممکن است
جهت کمک به تصمیم گیری آگاهانه در ابتدا یک پرس و جوی اولیه را
بعمل آورد.
• اقدام بیشتری بعمل نیاورد.

 IBACحوزه قضایی – بخش دولتی ویکتوریا

دولت ایالتی

شاروالی ها

• مدیریت ها

• اعضای شاروالی

()Victoria Police

• نمایندگان پارلمان

• نهاد ها  /دفاتر

• کارکنان شاروالی

• مامورین پولیس قسم یاد
کرده

• کارکنان حوزه انتخابیه

• خدمات صحت عامه
• مکاتب
• تیف ها و پوهنتون ها

پولیس ویکتوریا

• مامورین خدمات
محافظوی ()PSOs
• کارکنان تازه استخدام
پولیس
• مامورین مدیریت
بازداشت پولیس
• کارکنان

پارلمان

قوه قضاییه
قضات عالی ،قضات محاکم
ابتدایی و دیگر نهادهای قضایی
بشمول:
• ستره محکمه
• محکمه بخش
• محکمه طب قانونی
• محاکم ابتدایی
• VCAT

• هیات وزیران

فساد اداری بخش دولتی چه می باشد؟
فساد اداری می تواند یک کارمند بخش دولتی باشد که مرتکب تقلب،
دریافت یا پیشنهاد رشوت ،اعطای قراردادهای کاری به فامیل و دوستان و
استفاده ونشت معلومات محرمانه جهت منافع شخصی می گردد.
سوء رفتار در دفاتر دولتی چه می باشد؟
سوء رفتار در دفاتر دولتی می تواند رفتار انجام شده توسط یک کارمند
بخش دولتی باشد که غیر قانونی بوده و یا معیارهای اخالقی و مسلکی
الزم برای انجام وظایف یا اعمال قدرت و اختیارات واگذار شده به آنها را
بر آورده نسازد.

سوء رفتار پولیس چه می باشد؟
 IBACبه شکایات درباره سوء رفتار وسیع تر توسط پرسنل پولیس
ویکتوریا بشمول مامورین قسم یاد کرده ،مامورین تازه استخدام ،ضابطین
و مامورین خدمات محافظوی ( )PSOsرسیدگی می نماید.
سوء رفتار می تواند یکی از کارکنان پولیس باشد که مطالب و مواد توهین
آمیز پخش می نماید ،در حالت نشئه گی موتوررانی می نماید ،مطالب
کاذب را در کتابچه های ثبت/رجستر ها ثبت می نماید یا از نیروی بیشتر
از حد استفاده می نماید.

 .2تحقیق و بررسی درباره فساد اداری

 .3جلوگیری از فساد اداری

مطابق قانون IBAC ،باید به تحقیق و بررسی درباره فساد اداری و سوء رفتار
بخش دولتی جدی یا سیستمیک اولویت دهد IBAC .اقدام به تحقیق و بررسی
درباره یک شکایت یا اعالنیه را کرده می تواند یا می تواند تحقیق و بررسی را
حسب “صالحدید خود" آغاز نماید.

همه ما مسئولیت داریم تا از فساد اداری بخش دولتی جلوگیری نموده و اطمینان
حاصل نماییم که بودجه عمومی آنطور که باید مصرف شده و خدمات دولتی و
زیر بنایی مهم برای تمامی ساکنین ویکتوریا فراهم گردد.

تحقیق و بررسی ها معلوم می نمایند که آیا رفتار مفسدانه یا سوء رفتار پرسونل
پولیس صورت گرفته است یا نه؟ وارد ساختن اتهامات جنایی یا توصیه برای
انجام اقدامات بیشتر تنها بخشی از نتایج ممکن می باشد .ما همچنین ممکن است
اقدام به انتشار راپورها و توصیه در جهت بهبود سیستم یا طریقه انجام کار نماییم.

جلوگیری از فساد اداری بخش دولتی و سوء رفتار جدی یکی از اولویت های
کلیدی  IBACمی باشد ،چیزی که تمامی سازمان در انجام آن شرکت وهمکاری
می نماید.
همراه با شرکای کلیدی خودمان در نظام اخالق وصداقت کاری  IBAC ،طیف
جامعی از مداخالت جلوگیری را ارائه و ارزیابی می نماید تا:

انجام بازرسی

• افراد را قادر به شناسایی و راپور نمودن فساد اداری و سوء رفتار نماید

بازرسی بخشی از روند تحقیق و بررسی می باشد و حسب معمول بطور
خصوصی انجام می گردد .کمیشنر ممکن است جلسات عمومی برگزار نماید در
صورتیکه از نظر او:

• از سازمانها در جهت ایجاد کنترل های موثر فساد اداری و سوء رفتار
حمایت نماید

• شرایط استثنایی وجود داشته باشد

• معیارهای اجتماعی برای ایجاد فرهنگ قوی و ماندگار مبارزه با فساد
اداری را تحکیم بخشید.

• منافع عمومی ایجاب نماید
• امکان برگزاری بدون آسیب رساندن غیر منطقی به حیثیت ،مصونیت یا
تندرستی یک فرد موجود باشد.

بکارگیری مسئوالنه قدرت و اختیارات IBAC
در طول مدت تحقیق و بررسی  IBACممکن است:
• وادار به ارائه اسناد و چیزهای دیگر نماید
• وارد اماکن شده و آنها را تفتیش نماید ،اسناد و اشیائی را ضبط نماید
• از سامان آالت نظارتی استفاده نماید ،ارتباطات از راه دور را رهگیری
نماید
• بازرسی های خصوصی و عمومی انجام دهد
• از افراد بخواهد که تا در یک جلسه رسیدگی شها دت دهند.
جهت اعمال بخشی از این اختیارات ،ما باید از محاکم و دیوانهای قضایی
درخواست مجوز نماییم .ما همچنین باید بطور منظم به نهادهای مختلف ایالتی و
دولت مشترک المنافع در باره استفاده از اختیارات مان راپور دهیم.

درک اثرات فساد اداری
جهت درک بهتر زمینه هایی که بیشترین امکان اسیب پذیری را دارند ،ما بررسی
های استراتژیک را درباره روندها و مسائل کلیدی ،و پروژهای دیگر جهت
خاطر نشان کردن فرصتها برای بهبود بخشیدن به سیستم ها و طریقه عمل ها ،به
انجام می رسانیم.
در عین حال که این تحقیقات ،ما را هدایت کرده می تواند ،همچنین در این موارد
نیز مورد استفاده قرار می گیرد:
• تعامل با جامعه و بخش دولتی جهت بهبود درک از فساد اداری و مضرات آن
• بهبود طریقه راپور نمودن فساد اداری و ایجاد ظرفیت در بخش دولتی
جهت رسیدگی به راپورها
• آگاه ساختن سازمانها از آخرین معلومات و اخبار جهت غلبه بر خطرات
فساد اداری.

 IBACسازمان مبارزه با فساد اداری ایالت ویکتوریا می باشد و مسئولیت جلوگیری و افشای فساد اداری بخش دولتی وسوء رفتار پولیس
را برعهده دارد .ما این را به این طریق انجام می دهیم:

Level 1 North Tower
459 Collins Street
Melbourne VIC 3000
GPO Box 24234
Melbourne VIC 3001

•  آگاه ساختن بخش دولتی ،پولیس وجامعه از خطرات و اثرات فساد اداری و سوء رفتار پولیس و راههای جلوگیری
از آن.

T 1300 735 135
F (03) 8635 6444

برای دریافت معلومات مزید راپور فساد مالی از سایت  www.ibac.vic.gov.auدیدن نمایید یا با نمبر 1300 735 135به تماس
شوید.

ژانویه 2017

اگر احتیاج به ترجمان دارید لطفا با مرکز خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی به نمبر  13 14 50به تماس شوید
یا از سایت  www.ibac.vic.gov.au/general/accessibility/trدیدن نمایید

•  تحقیق و بررسی درباره فساد اداری جدی و سوء رفتار پولیس

این ورقه تنها جهت ارائه معلومات می باشد و نباید به حیث جایگزینی برای دریافت مشوره حقوقی تلقی شود.

www.ibac.vic.gov.au
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