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ً
ف
ف
فسادا؟ هل تشتبه ف� ش�ء؟ إن المعلومات ت
ال� لديك قد تساعدنا ي� فضح الفساد ي� القطاع
هل شهدت
ي
ي
ي
ض
العام وإساءة ترصف ش
ن
بمواط� فيكتوريا .واألهم،
واإل�ار
ال�طة ،وكيف يؤدي هذا إىل إهدار المال العام
ي
ُّ
ِّ ف
قيمة ي� منع الفساد وإساءة الترصف
من ذلك هو أن شكواك يمكن أن تساعد الجميع عىل تعلم دروس
ف ي� المستقبل.
ما الذي يمكنك إبالغه لـ ـ ـ ـ IBAC؟
ي ن
الموظف�
 1فساد احدى هيئات القطاع العام أو أحد

ً
ً
شخصا يغش ،أو ق
يتل� رشوة أو يقدمها ،أو يمنح عقودا ألرسته أو
قد يكون الفساد
أصدقائه ،أو يستغل أو يرسِّ ب معلومات رسية لمنفعته الشخصية.
يل:
يمكنك تقديم شكوى إىل  IBACحول ما ي
ف
(� الوزارات ،والوكاالت/المكاتب،
•موظفو حكومة الوالية ي
والمستشفيات الحكومية ،والمدارس الحكومية ،والجامعات،
ف
ن
اإلضا� /التايف)
التق� والتعليم
ومعاهد التدريب
ي
ي
•ضباط ش�طة فيكتوريا  ،Victoria Policeوالمجندون ،وضباط
خدمات الحماية ،وضباط سجون ش
ال�طة والموظفون
•موظفو مجالس البلدية  council employeesوأعضاؤها
Councillors
ال�لمان  Members of Parliamentوالموظفون به
•أعضاء ب
وغ�هم من
•القضاة  ،judgesوقضاة المحاكم  ،magistratesي
رجال القضاء.
ً
ش
ت
ه موضوع
يمكنك أيضا اختيار اإلبالغ عن مخاوفك مبا�ة إىل الوكالة ي
ال� ي
شكواك ،من خالل منسق االفصاح للمصلحة العامة .معظم وكاالت القطاع العام
ف
لديها شخص َّ
ف
المحل ي� تقديم الشكاوى،
موظ� وأعضاء المجتمع
مجهز لدعم
ي
ي
وحماية ُ
الم ِّبل ي ن
غ� عن المخالفات.
َ
يمكنك إيجاد قائمة بالوكاالت المخولة لتسلم االفصاحات عىل
www.ibac.vic.gov.au/PID

ف
 2إساءة الترصف ي� المناصب العامة

يتم تعريف إساءة الترصف ف ي� المناصب العامة ،بشكل واسع .قد يوصف أي
ف
المعاي�
موظ� القطاع العام بعدم القانونية وعدم إستيفاء
ترصف من جانب أحد
ي
ي
ف
َّ
ُ
األخالقية والمهنية المطلوبة ي� أداء واجباته أو ممارسة الصالحيات المخولة له.

 3إساءة الترصف من جانب أفراد ش�طة فيكتوريا

ً
تقبل  IBACأيضا الشكاوى المتعلقة بإساءة ترصف جميع أفراد ش�طة فيكتوريا
َّ
 ،Victoria Policeبما فيهم الضباط المحل ي ن
ف� ،والمجندين ،وضباط خدمات
ف
الحماية ،وضباط سجون ش
ال�طة وعامليها .وقد يكون إساءة الترصف ي� شكل
ف
ش
تأث� الكحول ،أو إدخال معلومات مزيفة ي�
ن� مواد مزعجة ،أو القيادة تحت ي
السجالت وكتيبات متابعة اآلداء ،أو استخدام القوة المفرطة.
ً
أيضا تقديم الشكاوى المتعلقة بإساءة ترصف ش
المعاي�
ال�طة إىل “سلطة
ويمكن
ي
المهنية ش
ب�طة فيكتوريا Victoria Police’s Professional Standards
 ”Commandعىل الرقم .1300 363 101

ما الذي ال يمكن لـ ـ ـ ـ  IBACالتحقيق فيه؟
•القطاع الخاص.

•المشاكل الناشئة ف ي� الواليات والمقاطعات األخرى.

•أعضاء برلمان الحكومة الفيدرالية أو وزاراتها أو مكاتبها.

ستتم حمايتك
تتناول  IBACمعلوماتك وبياناتك الشخصية بكل العناية ووفقا ش
للت�يعات ذات
ً
تعت� إفصاحا للمصلحة
الصلة .فإذا تقدمت بشكوى حقيقية .إذا كانت شكواك ب
العامة:
•لن يتم مشاركة اسمك وبياناتك الشخصية مع ّ
أي شخص (باستثناء الوكاالت
ف
ت
ال� قد يتم اإلشارة إليها ي� شكواك)
ي
•ال يمكن فصلك من العمل ،أو تأديبك ،أو مضايقتك والتنمر عليك ،بسبب
ُّ
تقدمك بشكوى

ً ً
إذا كنت قلقا جدا بشأن خصوصيتك ،فيمكنك اختيار تقديم شكوى دون الكشف
عن هويتك .إذا قمت بتقديم شكوى دون الكشف عن هويتك ،فسيكون تحقيقنا
ً
محدودا .هذا ألننا ال نستطيع االتصال بك للحصول عىل مزيد من المعلومات ،أو
مناقشة الشكوى إذا قمت بالمتابعة.

ما هو اإلفصاح للمصلحة العامة؟

ً
ُ
غ� الئق من قبل مسؤول أو هيئة عامة (عىل سبيل
اإلفصاح الذي يظهر سلوكا ي
المثال ،الفساد) ،أو ِفعل ضار (عىل سبيل المثال  ،طرد شخص بسبب اإلفصاح).

التشه� والمسئولية المدنية
•تتم حمايتك من أي إجراءات قانونية مثل
ي
ً
•تتم حماية أصدقائك وأرستك وزمالئك أيضا.
إذا لم تكن شكواك تتعلق باإلفصاح للمصلحة العامة ،فليس من ال�ض وري الحفاظ
عىل رسية هويتك ،ولكن:
•ال يمكن فصلك من العمل ،أو تأديبك ،أو مضايقتك والتنمر عليك ،بسبب
ُّ
تقدمك بشكوى
التشه� والمسئولية المدنية.
•تتم حمايتك من أي إجراءات قانونية مثل
ي

ّ
ماذا يحدث عندما تبلغ  IBACبالفساد وإساءة الترصف؟
تحدد  IBACما إذا كان ما قمت باالبالغ عنه هو اإلفصاح
للمصلحة العامة

نعم ،إنه إفصاح للمصلحة
العامة.

التحقيق
ف
قد تحقق  IBACي� الشكوى.
اإلحالة
قد تحيل  IBACالشكوى إىل احدى هذه الوكاالت للتحقيق:
ين
أم� المظالم لوالية فيكتوريا ،ش�طة فيكتوريا (إذا كان االمر
ش
ش
مفت� البلدية ومفوض المعلومات
وكب�
يتعلق بال�طة) ي
ي
ومفوض نزاهة السباقات ومفوض اللجنة القضائية.
ً
بموافقة الشخص الذي قدم الشكوى ،يجوز لنا أيضا إحالة
الشكوى إىل هيئة عامة أخرى للتعامل معها.

كال ،هذا ليس إفصاح
للمصلحة العامة.

اإلحالة
قد تحيل  IBACاإلفصاح إىل وكالة أخرى (عىل سبيل المثال،
ين
أم� المظالم لوالية فيكتوريا) أو المنظمة المذكورة ف ي� الشكوى.
قد يتم إحالة إفصاحات إساءة ترصف ش
ال�طة إىل رئيس مفوض
ش
ال�طة.

ال يوجد إجراء آخر
لن تتخذ  IBACأي إجراء آخر.

ال يوجد إجراء آخر
يجوز لنا إغالق أو رفض شكوى لعدة أسباب ،عىل سبيل المثال
إذا كانت:
•تفتقر إىل الجوهر أو المصداقية
•كيدية أو تافهة
ف
•تتعلق بمسألة اليمكن ل  IBACأو هيئة معينة ي� قانون
 IBACلعام  2011أن تحقق ف ي� األمر.
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كيف يمكنك اإلبالغ؟

ماذا تفعل  IBACبمعلوماتك؟

امأل النموذج اآلمن عىل شبكة ت
اإلن�نت من خالل الموقع www.ibac.vic.gov.au
ف
إذا كانت لديك صعوبة ي� الوصول إىل النموذج الموجود عىل الموقع ،اتصل بنا عىل
الرقم .1300 735 135
ال�جمة ،أطلب “خدمة ت
إذا كنت بحاجة إىل مساعدة ف� ت
ال�جمة التحريرية
ي
اإللك�و�ن
ت
والشفوية  ”TISعىل الرقم  13 14 50أو زر الموقع
ي
www.ibac.vic.gov.au/mylanguage

بموجب القانون ،تقوم  IBACبإعطاء األولوية الدعاءات الفساد أو إساءة الترصف
الجسيم أو الممنهج .بعد التقييم الدقيق لشكواك ،قد تقرر :IBAC

قبل اتصالك بـ ـ ـ ـ IBAC
ت
ت
ال� ال يمكننا قبولها.
ال� يمكننا قبولها ،وتلك ي
الرجاء أن تكون عىل علم بالشكاوى ي
إذا كانت شكواك ال تتعلق بالفساد أو إساءة الترصف ،فقد نحيلها إىل مكتب آخر،
مثل مكتب ي ن
أم� المظالم لوالية فيكتوريا .Victorian Ombudsman
ً
َ
بأك�
الرجاء أيضا ،أن تكون شكواك واضحة بشأن من وما تشكو منه ،مع تزويدنا ب
قدر ممكن من التفاصيل.

•إحالة الشكوى
ف
•التحقيق ي� الشكوى
•عدم اتخاذ اي إجراء آخر.
ً
ولمساعدتنا عىل إعطاء األولوية للمسائل الصحيحة ،تقوم  IBACأيضا بإجراء
ئ
مبد� لدعم قرارانا حول ما يجب فعله إزاء شكواك.
تحقيق
ي
ف
الكث� من صالحياتنا األوسع ي� التحقيقات أثناء
وبينما ال نستطيع استخدام
ي
ئ
المبد� ،فقد:
التحقيق
ي
ً
•نطلب مزيدا من المعلومات من أي شخص
نستدع أي شخص لتقديم المستندات
•
ي

•نصدر إخطارات رسية.

معلوماتك تساعدنا
ت
ال� تعطيها لنا
وبغض النظر عن النتيجة النهائية لشكواك ،فإن
المعلومات ي
ً
تساعدنا عىل تحديد االتجاهات واألنماط األوسع نطاقا .وتستخدم  IBACهذا
التحليل لتنبيه القطاع العام إىل مواطن الضعف الكامنة ف ي� ممارساته ومؤسساته.

Level 1, North Tower
459 Collins Street,
Melbourne VIC 3000
GPO Box 24234,
Melbourne, VIC 3001
ً
هاتفيا 1300 735 135
فاكس (03) 8635 6444
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ف
وه مسئولة عن منع وفضح الفساد ي� القطاع العام وإساءة
ه وكالة مكافحة الفساد بوالية فيكتوريا ،ي
 IBACي
ترصف ش
ال�طة .ونحن نقوم بذلك عن طريق:
•التحقيق ف� الفساد الجسيم وإساءة ترصف ش
ال�طة
ي
وال�طة والمجتمع حول مخاطر وآثار الفساد وإساءة ترصف ش
•إعالم القطاع العام ش
ال�طة ،والطرق ت
ال� يمكن بها
ي
منع ذلك.
للحصول عىل المزيد من المعلومات حول اإلبالغ عن الفساد ،زر الموقع  www.ibac.vic.gov.auأو اتصل
ً
هاتفيا بالرقم .1300 735 135
ً
هاتفيا بـ ـ ـ “خدمة ت
إذا كنت ف� حاجة إىل المساعدة ف� ت
ال�جمة التحريرية والشفوية  ”TISعىل الرقم
ال�جمة ،اتصل
ي
ي
 13 14 50أو زر الموقع www.ibac.vic.gov.au/mylanguage
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