مسایای روش وظارت مردمی

مهمتریه اقذامات جهت اجرایی شذن گسارش
دهی فساد در کشور به شرح زیر می باشذ:
 تػَیب لاًًَی هذٍى درزهیٌِ حوایت از گسارش دٌّذگاى فساد
ٍتؿییي جایسُ برای پرًٍذُ ّایی وِ بِ ًتیجِ هی رسٌذ .
 اؾطای هجَز بِ آحاد هردم جْت طرح دؾَی لضاایای در
هَرد تخلفاتی وِ هٌافؽ ؾوَهی هَرد تؿرؼ لرار گارفاتاِ
است .
ٍ رٍد اجرایی دستگاُ ّای هختلف وطَر در زهیٌاِ وطاف
تخلفات بِ رٍش گسارش گیری از ؾوَم هردم

مسیت استفاده ازعموم مردم برای کشف وبرخورد باا
تخلفات به طور خالصه شامل موارد زیر است :

 آگاّی بخطی بِ هذیراى ٍپرسٌل زیرهجوَؾِ جْت پیگیری
ازتخلفات اجتواؾی
نتیجه گیری:












ًااهي بَدى فضاّای ؾوَهی دراحتوال فساد
افسایص احتوال وطف فساد
افسایص سرؾت وطف فساد
تمَیت سرهایِ ّای اجتواؾی
ّسیٌِ اجرایی ًسدیه بِ غفر
واّص بار هالی ٍاجرایی دستگاُ ّای ًػارتی
وسب درآهذ ازهحل هبارزُ با فساد
واّص اهٌیت برای هفسذیي
واّص پرًٍذُ ّای لضایی
حفع ًیرٍی اًساًی بِ ؾٌَاى هْوتریي سرهایِ
دستگاُ

اغلی تریي راّىار وطف فساد استفادُ ازغرفیت ًػارت هردهای در
لالب تمَیت هسیرّای گسارش فساد هی باضذ ایي سازٍواار ؾاهٍُ
بروطف فساد  ،فضا را برای هفسذیي ًااهي وردُ ٍهَجب پیطگیری از
هفاسذ  ,بِ ٍیژُ هفاسذ سازهاى یافتِ هی گردد زیرا در هفاسذ سازهاى
یافتِ ًیاز بِ ّوىاری هجرهیي در اجرای تخلف ٍجَد دارد ٍساز ٍواار
گسارش تخلف ایي اهىاى را بِ ٍجَد هی آٍرد وِ ّریه از هطااروات
وٌٌذگاى در تخلف  ،بِ ؾٌَاى یه گسارش دٌّذُ الذام وٌٌذ.
تهیه کننذه :
دفترمذیریت عملکرد
دبیرخانه کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

سالمت اداری

به نام خذا

کشف فساد با استفاده ازتوان مردمی به
روش گسارشگری تخلف

ٍ الغیر(هاًٌذ سازهاى بازرسی  ،دیَاى هحسابات ً ،یرٍی

سَت زًی ؾبارت است ازوطف ٍگسارش دّی فساد تَسط
ؾوَم هردم بِ ًْادّای ری غهح  ،ایي ّذف بِ ٍسیلِ

اًتػاهی ٍغیرُ )

دٍ بال زیر هحمك هی ضَد :

ایي تٌْا یه رٍش از چٌذیي رٍش استاًذار وطف فساد است

(سوت زوی )

وِ دردًیاباًام حسابرسی خارجی از آى یاد هی ضَد ٍجالب

 -1بال حمایتی :

آًىِ درغذ بسیارووی ازهفاسذ دًیا از ایي طریك وطف هی

گسارش دٌّذگاى فساد تحت حوایت ّای لاًًَی ٍحمَلی

ایي ٍالؿیت تلخیست وِ تخلفات ٍهفاسذ اداری

ضًَذ رٍش ًػارت تٌْا بِ ٍسیلِ ًْادّای هتوروس حاوویتی بِ

در برابر ّرگًَِ الذاهات تهفی جَیاًِ لرارهی گیرًذ .ایاي

دروطَر بِ حذی فراگیر ضذُ وِ آبرٍی ًػام را بِ خطر

دالیل زیر تا ایي حذ ًاوارآهذ است :

حوایت ّا ضاهل هَارد زیر هی ضَد:

اًذاختِ است .حجن فساد ٍضررّای هستمین ًاضی ازآى
همَلِ ایست ٍهیساى فسادی وِ هردم احساس هی وٌٌذ



اهىاى فساد ًاغریي ٍجَد دارد ٍدرایي غَرت فساد
وطف ًوی ضَد.



همَلِ ای دیگر.ضایذ اّویت هَضَؼ دٍم از اٍلی ّن
بیطتر باضذچراوِ هستمیوا“ بِ سرهایِ ّای اجتواؾی

ٍدیگر اسٌاد را بررسی هی وٌٌذ.

طبك ضاخع ادارن فساد وِ ًطاى دٌّذُ هیساى
فسادی است وِ هردم درجاهؿِ احساس هی وٌذد ،
ایراى دربیي  081وطَر جْاى  ،رتبِ  031را دراختیار
دارد .ایي یؿٌی ٍضؿیت وطَر از 021وطَر دیگر دًیا
ازایي ًػر بذتر است  ،یؿٌی جایگاّی ّوتر از وطَرّای
هیاًوار ٍگاهبیا ٍپاییي تر از وطَرّای هالی  ،لیبریا ،



اجباری  ،تْذیذ یا آزار بِ ّر رٍضی ًسبت بِ فارد

اطهؾاتی وِ برای تطخیع فساد الزم است  ،در اختیار
ًاغریي لرارًوی گیرد ٍآًْا تٌْا غَرت ّای هالی

ٍهیساى هطاروت ّای اجتواؾی هردم هرتبط هی ضَد.



اهىاى حضَر ًاغریي در تواهی هَاضؿی وِ احتوال

جلَگیری از اخراج  ،تٌسیل رتبِ ،تؿلیك  ،اًاتاماال
گسارش دٌّذُ ٍّوچٌیي ؾذم تَلف رًٍذ ارتماای
ضغلی



ؾذم افطای َّیت ضخع گاسارش دّاٌاذُ در
ّرضرایطی هگر برای اضخاظ رسیذگی وٌٌذُ باِ

ٍلَؼ فساد ّست ٍ ،جَد ًذارد.

پرًٍذُ فساد

سوت زوی چیست ؟


هحفَظ ًگِ داضتي حك ضىاایات ٍدرخاَاسات
خسارت تَسط ضخع گسارش دٌّذُ فسااد در
غَرت آسیب دیذى از ّریه از هَارد فَق

 -2بال انگیسشی :
بِ ایي ترتیب وِ در غذی از هبلغ پس گرفتِ ضذُ ازهفسذ

جیبَتی  ،گابَى  ،هالذیَ ٍ....

یا جریوِ ای وِ هَغف بِ پرداخت آى هی ضَد ،بِ ؾٌاَاى

آًچِ وِ دروطَر بِ ًام هبارزُ با فساد درسازهاى ّای

پاداش بِ گسارش دٌّذگاى اّذا هی ضَد .دروٌار پااداش

هختلف اًجام هی ضَد ّوِ از لاؾذُ هطابْی پیرٍی

ّای هالی،اًَاؼ حوایت ّای هؿٌَی ٍفؿالیت ّای فرٌّگی

هی وٌذ ٍآى ًػارت از طریك سازهاى ّای حاوویتی

ًیس برای ارتما جایگاُ گسارش دٌّذگاى فساد غَرت هی گیرد.

