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الدليل اإلرشادي

مركز الفزعة واإلرشاد  القانوني
Advocacy & Legal Advice Center (ALAC)

تبي حقــك...

جل موقف....... ضد الفساد... وُينسب لك
تبي تس

إفــــــــــــزع..... ونفـزع لك
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متهيـــد  -  1

على الرغم من أن ظاهرة الفساد تعتبر ظاهرة اجتماعية قدمية ، إال أنه قد 
تنامى اإلهتمام مبكافحتها في كافة دول العالم، بعد أن أظهرت مؤشرات الفساد 

حجمه وآثاره اخلطيرة على التنمية .

األمر الذي دفع الكثير من املجتمعات إلى إنشاء منظمات أهلية وطنية تعنى 
بالشفافية ومكافحة الفساد، بسبب عدم خضوع السلطات العامة لقوانني واضحة 
وضوابط معلنة متكن من ممارسة الرقابة عليها، وكذلك جهل اإلنسان بالقوانني 
واللوائح أو بسبب اخلوف من عواقب اإلدالء بشأن حاالت الفساد، أو بسبب ضيق 

مساحة حرية التعبير.  
ولعل من أبرز األسباب التي أدت إلى منو وانتشار الفساد:

- ضعف اإلرادة السياسية ملكافحة الفساد وذلك بعدم تنفيذ برامج اإلصالح 
ونقص التشريعات املتعلقة مبحاربة الفساد.

- االفتقار للقنوات املؤثرة واجلادة التي ميكن من خاللها اإلبالغ عن الفساد مثل 
الهيئة العامة للنزاهة الفساد .

املعلومات  إل��ى  الوصول  األف��راد  على  معه  يتعذر  املجتمعي مما  الوعي  قلة   -
املتعلقة مبحاربة الفساد 

- ضعف دور وسائل اإلعالم ومحدودية احلريات التي تتمتع بها هذه الوسائل.
- ضعف املجتمع املدني بسبب حتييده فضال عن نقص الدعم احلكومي وعدم 

وجود حوافز للقطاع اخلاص تدفعه لتقدمي التبرعات.
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مدخـــل مفاهـــيمي  -  2

هذا وقد صاحب انتشار الفساد-السيما في الوطن العربي-تزايد في عدد 
 ،WB الدولي  كالبنك  الفساد  مكافحة  مجال  في  الناشطة  وامل��راك��ز  املنظمات 
العربية البلدان  في  احلكم  إدارة  تطوير  وبرنامج   ،IMFالدولي النقد  وصندوق 

POGAR، برنامج الألمم املتحدة اإلمنائي UNDP ، ومنظمة الشفافية الدولية 
العديد من دول  املتزايد جهود ودع��وات حلث  الدولي  ، وقد واكب االهتمام   TI
العالم على القيام بإصالحات سياسية واقتصادية وإدارية بهدف متكني تلك الدول 

من التصدي آلفة الفساد بشكل أكثر فاعلية.

العاملية غير احلكومية  2-1 ( منظمة الشفافية الدولية: تعد من أهم املنظمات 
والتي تأسست في العام 1993 ومقرها )أملانيا/برلني( ، وقد أخذت على 
بالعديد من األنشطة  القيام  العاملي من خالل  عاتقها كبح جماح الفساد 
والبرامج ،وتضم فروعاً عديدة في مختلف أنحاء العالم تصل إلى )111( 
لقياس  دولية  ومؤشرات  تقارير  الدولية  الشفافية  منظمة  وتصدر  دول��ة. 

الفساد في دول العالم.
2-2 ( جمعية الشفافية الكويتية: هي منظمة أهلية غير ربحية تأسست بجهود 
مجموعة من األشخاص حتى مت إشهارها في 2006/3/26 ومقرها )دولة 
الفساد  الكويت/اليرموك( وتختص في مجال تعزيز الشفافية ومناهضة 

وإقامة مختلف األنشطة املعنية في اإلصالح. 
األساسي  نظامها  في  الكويتية  الشفافية  عرفتها جمعية  وقد  2-3 ( الشفافية: 
بأنها: »من له مصلحة مشروعة في أن يعرف معلومة، فله احلق في ذلك«

الكويتية - في  كما عرفته جمعية الشفافية   – 2-4 ( الفساد: ويقصد بالفساد 
نظامها األساسي بأنه » سوء استغالل السلطة في القطاع العام والقطاع 
أو  خاصة  منافع  لتحقيق  ال��ف��رد  بها  املكلف  األه��ل��ي،  وال��ق��ط��اع  اخل��اص 
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جرائم  وم��ن  ؛  مشروعة«  غير  بطرق  واملجتمع  الدولة  اإلض��رار مبصالح 
الفساد: )اإلختالس، الرشوة، الغش والتالعب في املزايدات واملناقصات، 
جرائم غسيل األموال، إساءة استعمال السلطة ، قبول الواسطة واحملسوبية 
مبا يخالف النظم وإجراءات العمل، التزوير، التحرش في أماكن العمل ، 

وغيرها(
بهدف محاربة  أنشئ  ال��ذي  القانوني  واالرش��اد  الفزعة  2-5 ( املركز: هو مركز 
،ويندرج ضمن شبكة  ومدروسة  موضوعية  آللية  وفقاً  الفساد  ومناهضة 
بالدميومة  تتميز  والتي  الغرض  لهذا  املنشأة  والدولية  اإلقليمية  املراكز 

واإلحترافية القانونية واإلدارية.
2-6 ( الفزعة: هي تقدمي املساعدة القانونية واإلداري��ة من خالل التصدي حلاالت 
الفساد التي يتم اإلبالغ عنها وذلك بالتوجيه التخاذ إجراءات حيوية جتاهها 
وتقدمي الدعم واملؤازرة لضحية الفساد أو املبلغ عنها ومساعدته في مناهضة 
املساءلة  وتعزيز  العامة  السلوكيات  التغيير في  إحداث  بهدف  وذلك  الفساد، 
لدى لدى األفراد أو املجموعات التي تتم الفزعة لها، فضال عن زيادة التفاعل 

بني املجتمع املدني واجلهات العامة.
2-7 ( االرشاد القانوني: هو الرأي الذي يقدمه املختصني لدى املركز حول أي 
أو  أو سلوك  املركز ح��ول فعل  إل��ى  املراجع  به  يتقدم  أو س��ؤال  استفسار 

ممارسة في شأن عام له عالقة مبوضوع الفساد.
2-8 ( البالغ أو الشكوى: هو أي إدعاء يتقدم به ضحية الفساد أو املبلغ حول وجود 
حالة فساد حياله أو حيال واقعة شهدها أو بشأن حالة تتضمن تعرضه 

لضغوط نتيجة ملقاومته أفعال الفساد.
2-9 ( ضحية الفساد: هو من وقع فعل أو سلوك الفساد في مواجهته.

2-10 ( املبلّغ عن الفساد: هو الشخص الذي يقوم بدور بطولي في مواجهة الفساد 
من خالل اإلبالغ عن احلاالت التي يشهدها أو يسمع بها واملؤيدة بالسند 
والدليل؛ وقد يكون املبلغ )شاهداً( أي يشهد واقعة الفساد، أو )خبيراً( أي 
يعمل في مجاال فنياً تخصصياً يستطيع من خالله تقدمي بالغ بشأن حالة 

فساد شهدها أو تعامل معها. 
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3-1 ( القرآن الكرمي
قال تعالي: ))ولوال دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن الله 

ذو فضل على العاملني(( سورة البقرة / اآلية251
وقال تعالى: ))وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه(( سوة البقرة 

/ اآلية283
3-2 ( الدستور الكويتي

والطمأنينة  األم��ن  وتكفل  املجتمع  دعامات  الدولة  تصون   ((  :)8( م��ادة 
وتكافؤ الفرص للمواطنني((

مادة )17(: ))لألموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن((
مادة )26( : )) الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني بها، ويستهدف 

موظفو الدولة في أداء وظائفهم املصلحة العامة((
3-3 ( قانون اجلزاء الكويتي

مادة )143(: )كل من علم بوجود مشروع الرتكاب جرمية قتل أو حريق 
إلى  إبالغ ذلك  وامتنع عن  ارتكابها  فيه منع  أو سرقة في وقت يستطاع 
السلطات العامة أو إلى األشخاص املهددين بها ، يعاقب باحلبس مدة ال 

تزيد على سنة واحدة وبغرامة...أو بإحدى هاتني العقوبتني(
3-4( القانون رقم 1993/1 بشأن حماية األموال العامة

مادة )1(:  لألموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب 
على كل مواطن. 

م��ادة )18(:  كل من علم بوجود مشروع الرتكاب جرمية مما نص عليه 
في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبالغ ذلك الى النيابة 
العامة أو ديوان احملاسبة يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات 

وبغرامة ال تزيد على عشرة آالف دينار أو باحدى هاتني العقوبتني.

الفســــاد ملناهضة  تشريعيــــة  نظـــرة   -  3
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مادة )19(:  مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يقدم الى 
جهات التحقيق في اجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون أو الى أي 
جهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفي بيانات 
أو معلومات عن اجلهات املذكورة في املادة الثانية أو يرتكب غشا أو تدليسا 
في شهادة أو اقرار يتعلق بهذه اجلرائم أو يخفي احلقيقة أو يضلل العدالة، 

يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وال تقل عن ستة أشهر.
مادة )21( يعفى من العقاب كل من بادر من اجلناة بابالغ النيابة العامة 
أو ديوان احملاسبة بوجود اتفاق جنائي الرتكاب إحدى اجلرائم املنصوص 
عليها في هذا القانون ومبن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ اجلرمية، 
ويجوز للمحكمة االعفاء من العقوبة اذا حصل البالغ بعد امتام اجلرمية 
وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك اذا مكن اجلاني في التحقيق 
األموال  أو ضبط  اآلخرين  اجلرمية  مرتكبي  على  القبض  من  السلطات 
النوع  ف��ي  لها  أخ��رى مماثلة  مرتكبي جرمية  على  أو  اجل��رمي��ة  م��وض��وع 

واخلطورة.
ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  على  باملوافقة   2006/47 القانون   )  5-3

الفساد:
مناسبة  تدابية  االتفاقية(  )ف��ي  ط��رف  دول��ة  كل  ))تتخذ   :)1/32( م��ادة 
...لتوفير حماية فعالة للشهود واخلبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق أفعال 
الوثيقي  األشخاص  وسائر  ألقاربهم  وكذلك  اإلتفاقية  لهذه  وفقا  مجرمة 

الصلة بهم عند االقتضاء ، من أي انتقام أو ترهيب محتمل((
مادة )33(: ))تنظر كل دولة طرف في أن تدخل في صلب نظامها القانوني 
الداخلي تدابير مناسبة لتوفير احلماية من أي معاملة ال مّسوغ لها ألي 
بأي  السلطات املختصة  بإبالغ  نية وألسباب وجيهة  شخص يقوم بحسن 

وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه اإلتفاقية )أفعال الفساد((
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 ، ALAC في ضوء منو الشبكة العاملية ملراكز املناصرة ومكافحة الفساد
فقد قررت جمعية الشفافية الكويتية إنشاء مركز تخصصي مماثل لتلك املراكز 
العاملية املنتشرة في العديد من دول العالم التي بلغت 70 مركزاً، وليتولى بدوره 
املتعاملني مع أجهزة  لكافة  املعنوي  املتمثل في دعم اجلانب  الهدف  حتقيق ذلك 
الدولة املختلفة في سبيل مناهضة ومقاومة الفساد، من خالل املهام املوكلة إليه 
وبصورة  من خاللها  والتي سيتحدد  اإلحصائية  البيانات  من  إليه  وما سيتوصل 
موضوعية أعداد ضحايا الفساد واملبلغني وكافة املستفيدين وكذلك اجلهات التي 
انتهت  ملا  إيضاحياً  وبيانا  لبيانات محددة،  وفقا  البالغات  ستقدم في مواجهتها 
مدروسة  بصورة  وذلك  وحلول،  معاجلة  من  واالستفسارات  البالغات  تلك  إليها 
وقانونية، ال سيما في ظل عدم وجود هيئة مركزية ملكافحة الفساد وعدم إقرار 
قانون الهيئة العامة للنزاهة، األمر الذي عزز السلبية املجتمعية في مواجهة آفة 

الفساد. 

لذا فقد أخذت جمعية الشفافية الكويتية على عاتقها بناء نواة الستراتيجية 
تستهدف املشاركة األهلية في مواجهة الفساد والتصدي له والفزعة للمبادرين من 
القانوني  واالرش��اد  الفزعة  مركز  إنشاء  خالل  من  عنه،  واملبلغني  الفساد  ضحايا 
الشفافية  جلمعية  والفاعلة  واجل��دي��ة  امل��ؤث��رة  االجن���ازات  ضمن  ليندرج   ALAC
مبشاركة  الفساد  ومكافحة  مناهضة  في  واملأمول  الفاعل  ب��دوره  وليقوم  الكويتية 

مجتمعية عامة.

املواطنني واملقيمني  املعنوي لدى  من شأن املركز أن يحفز ويدعم اجلانب 
لتمكينهم من اإلنخراط واملشاركة املباشرة في عملية مناهضة الفساد، سواء أكانوا 
ضحايا أو مبلغني )شهود أو خبراء( أو متوخي الصالح العام، وذلك من خالل فزعة 
لهم  اجليد  باإلستماع  الفساد،  اإلب��الغ عن حاالت  في  ملبادراتهم  معهم  اجلمعية 
ومن ثم تزويدهم بالنصائح  واإلرش��ادات القانونية املجانية والتي تتسم باملهنية، 
مؤازرًة ودعماً جلهودهم ومبادراتهم في مناهضة الفساد، وكذلك تلقي البالغات 
تفسيرات  وفق  املعاجلة  أساليب  إلى  الشأن  وتوجيه صاحب  وتفعيلها  والشكاوى 

منطقية ومؤسسة قانونياً وذلك في إطار من السرية واألمان والثقة.

ملاذا مت إنشــاء مركــز الفـــزعة ؟  -  4
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5-1( الهدف العام : تقليل حجم الفساد اإلداري واملالي املتفشي في اجلهات العامة.
5-2( األهداف التفصيلية:

في  الفاعلة  املشاركة  من  واملقيمني  املواطنني  بتمكني  املجتمعي  التغيير  إح��داث   )1-2-5
مناهضة الفساد، وتشجيع السلطات العامة إلى التفاعل املؤثر مع تلك املشاركات 

وترجمتها وذلك حتقيقا لإلصالح والتنمية املستدامة. 
التنمية  في  ملشاركاتهم  ودعماً  تقديرا  عنه  واملبلغني  الفساد  لضحايا  الفزعة   )2-2-5

املستدامة.
5-2-3( إتاحة الفرصة لألفراد في دولة الكويت لإلسهام بدور نشط في محاربة الفساد 
من خالل تلقي طلبات األرشاد القانوني املجاني ومعاجلتها والرد عليها حتفيزاً لهم 

على املشاركة في مناهضة الفساد.
5-2-4( تعزيز ثقافة سيادة القانون لدى كافة أفراد املجتمع

العامة  احلياة  في  باملشاركة  وتنمية احلق  االجتماعية  باملسؤولية  الشعور  5-2-5( تعزيز 
والقضايا املجتمعية.

واستنكار  ورف��ض  الفساد  ح��االت  ع��ن  اإلب���الغ  ف��ي  األف���راد  إرادة  وتأييد  5-2-6( دع��م 
الالمبااله.

5-2-7( إجراء تغييرات هيكلية في اإلجراءات اإلدارية لدى مؤسسات الدولة التي تتيح 
الفرصة النتشار الفساد.

ثقافة  لكسر  الفساد  عن  املبلغني  حماية  في  تساهم  وسياسات  تشريعات  تبني   )8-2-5
الصمت واخلوف من املشاركة أو املواجهة.

5-2-9( بيان األهمية القصوى  للدور املفترض بالسلطات العامة في مجال مكافحة الفساد، 
االستفسارات  تفعيل  في  احلكومية  اجلهات  ورغبة  ق��درة  تقوية  من خالل  وذل��ك 
بصورة  ومعاجلتها  لها  والتصدي  مواجهتها  في  تقدم  التي  والشكاوى  والبالغات 

جدية وموضوعية وفي األطر القانونية.

املركـــز أهـــداف   -  5
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القانونية  الناحية  القانوني : استقبال طلبات االرش��اد من  6-1( طلبات االرش��اد 
والرد  املختلفة،  الفساد  مبجاالت  املتعلقة  واملكتوبة،  الشفهية  واإلداري���ة 

عليها.
ودراستها  الفساد  بحاالت  املتعلقة  البالغات  تلقي   : البالغات  استقبال    )2-6

وحتديد الرأي الفني والقانوني  بشأنها، والتعامل معها وفق ما يلي:
•البالغ اجلديد: متحيصه ، ثم قبوله أو حفظه في حال عدم اندراجه ضمن  	

حاالت الفساد.
•بعد قبول البالغ:  	

- مخاطبة اجلهة العامة املعنية ملعاجلة حالة الفساد، والرد على املركز. 
- أو إعداد الرأي الفني لتوجيه مقدم البالغ للجوء الى سلطات التحقيق 
الرسمية – أو اجلهات الرقابية كديوان احملاسبة أو ديوان اخلدمة املدنية 

أو جهاز متابعة األداء احلكومي– من قبل املبل�ّغ نفسه وبناء على إرادته.
- توجيه املبل�ّغ للجوء الى جلنة العرائض والشكاوى في مجلس األمة.

6-3(  الفزعة مع ضحايا الفساد: انتهاج »الفزعة« مع ضحايا الفساد واملبلغني ، 
من خالل عدة وسائل قانونية وإعالمية.

6-4( التوعية العامة للجمهور بالتنسيق مع جمعية الشفافية الكويتية

املركز يقدمها  التي  اخلدمات  نوع   -  6
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7-1( ملــن يقــدم املركــز خدماتـــه ؟
•ضحايا الفساد 	

•املبلغني عن الفساد وهم:- 	
شهود الفساد

اخلبراء
•أي شخص يتقدم للمركز متوخياً الصالح العام 	

7-2( معلومـــات هامـــة
ماهي الشكاوى أو البالغات املقبولة لدى املركز :

7-2-1 ( هي الشكاوى أو البالغات التي يتقدم بها ضحية الفساد أو املبلغ 
أو املراجع وتتعلق بأي فعل من أفعال الفساد.

7-2-2 ( أن تكون الشكوى أو البالغ موجهاً ضد إحدى اجلهات العامة.
7-2-3 ( لم ميضى على موضوع الشكوى أو البالغ أكثر من )5( سنوات.

7-2-4 ( يجب أال تكون الشكوى قد سبق عرضها على املركز ومت رفضها 
مستجدات  أي��ة  إذا ظهرت  إال  بشأنها  نتيجة  إل��ى  اإلنتهاء  مت  أو 

جديرة بالعرض والبيان.
7-3( كيف يتم قبول الشكوى:

7-3-1( يجب تقدمي الشكوى أو البالغ على النموذج املعتمد لدى املركز ، وأن 
يتم التوقيع عليه من قبل ضحية الفساد أو املبلغ أو من ينوب عنهم.

7-3-2( يجوز للمركز قبول الشكوى من مصادر مجهولة إذا تضمنت تلك الشكاوى 
معطيات ودالئل وقرائن جدية تدعم تلك الشكوى أو اإلدعاء.

7-3-3( من املفترض أن يتقدم ضحية الفساد أو املبلغ أو املراجع طواعية 
مبدياً رغبته في اإلبالغ عن فعل من أفعال الفساد سواء بدر منه 

أو شارك فيه أو شهده وتأكد منه.
7-3-4( يجوز للمركز أن يطلب من ضحية الفساد أو املبلغ إحضار كافة 
الوثائق واملستندات الالزمة لسير الشكوى والتي يتعذر على املركز 

متابعتها دون توافرها.

املركز خدمات  تقدمي   -  7



12

املركز  التي تصلها من  البالغات  العامة مع  املسؤولني في اجلهات  تعاون   )1-8
يؤدي الى وقايتها من الفساد وإصالحها قبل فوات األوان.

8-2(  التعاون بني املجتمع املدني واجلهات العامة ملكافحة الفساد، من شأنه أن 
يعزز من ثقة املجتمع في اجلهات العامة املتعاونة.

وبالتعاون بني اجلمعية واجلهة  بدايتها،  الفساد في  من شأن معاجلة حاالت   )3-8
احلكومية ، تفويت الفرصة على أي تأزمي سياسي ممكن أن يقع بني السلطتني 

التشريعية والتنفيذية بسبب حاالت الفساد.
8-4( من شأن تعرف املسؤولني في اجلهات العامة على حاالت الفساد التي لديهم 
دي��وان احملاسبة وديوان  تلك اجلهات مالحظات  أن يجنب  في وقت مبكر 

اخلدمة املدنية.

7-4(   يحتفظ املركز باحلق في وقف االستمرار في معاجلة االستشارة أو البالغ 
في احلاالت اآلتية:

- عدم إلتزام املراجع باللقاءات أو إلغائها بشكل متكرر
- تقاعسه عن تقدمي البيانات الضرورية الالزمة لتفعيل املوضوع
- قيامه بتصرف عدواني أو غير مهذب إزاء القائمني على املركز

- استخدامه إلسم املركز دون موافقة األخير
من  إذن  دون  باملساعدة  انتفاعه  فترة  أثناء  لإلعالم  امل��راج��ع  جل��وء   -

املركز.

؟ املركـــز  من  العامــة  اجلهــات  تســتفيد  مــاذا   -  8
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يقبل املركز الشكوى أو البالغ إذا كانت موجهة ضد اجلهات التالية:
- الوزارات واملؤسسات احلكومية.

- األجهزة األمنية.
- احملافظات والبلدية.

- الشركات واملؤسسات التي تدير مرفقا عاما.
واملؤسسات  العامة  الهيئات  أو  الدولة  فيها  تساهم  التي  واملنشأت  الشركات   -
العامة بنسبة ال تقل عن ٪25 من رأس مالها باعتبار ان أموالها تعتبر أموال 

عامة وفقا للقانون 93/1.

بحقها: البالغات  أو  الشكاوي  تقبل  التي  اجلهات    -  9
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10-1( التنسيق اخلاص: مع األطراف التالية وغيرها:
- النيابة العامة.

- ديوان احملاسبة.
- ديوان اخلدمة املدنية.

- مجلس األمة – جلنة العرائض والشكاوى.
-جهاز متابعة األداء احلكومي.

- جمعيات النفع العام ذات الصلة.
بشكل  ومعاجلتها  املركز  من  البالغات  لتلقي  العامة،  اجلهات  كافة  مع  العام:  التنسيق   )2-10

ودي.
10-3( التقرير الشهري: سوف يصدر عن املركز تقرير شهري عن أعداد حاالت 

الفساد واجلهات املعنية بها، ومن هي اجلهات املتعاونة وغير املتعاونة.
10-4( التقرير السنوي: مع نهاية كل عام سوف يصدر تقرير عن حاالت الفساد 
ال��ع��ام��ة، ونسبة املعاجلة،  امل��رك��ز م��وزع��ة حسب اجل��ه��ات  ال��ت��ي رص��ده��ا 

والتوصيات لألطراف املعنية في السلطتني التشريعية والتنفيذية.
وسائل االعالم: التسيق االعالمي مع وسائل االعالم املرئية واملسموعة   )5-10

حول تقارير املركز، وأي حاالت لضحايا الفساد حتتاج إلى فزعة.

املركـــز وأدوات  وســـائل   -  10
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11-1( دور املركز )وقائي( وال يتداخل البتة مع األدوار املناطة باجلهات الرقابية 
اجلهات  بعض  ألداء  م��وازي��ا  أو  منافسا  م��رك��زاً  ليس  فهو  ال��دول��ة،  ف��ي 

الرقابية. 
11-2( تعد سرية املعلومات والبيانات من املبادئ الرئيسية التي ينتهجها املركز، كما  
يحافظ املركز على سرية استخدام إسم الضحية أو املبلغ أو أية بيانات 

خاصة تدل داللة مباشرة على أي منهما إال بعد املوافقه اخلطية

باملركـــز خاصـــة  أحكــام   -  11
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الفساد  بقضايا  املرتبطة  غير  البالغات  أو  اإلستفسارات  في  النظر   )1-12
ومفهومه.

12-2( إجراء التحقيق في البالغات أو استدعاء الشهود بشأنها، ويكتفي املركز 
بتلقي البالغ من صاحب الشأن ، ويتولى تكييفها ومتابعتها وإبالغ ذي 

الشأن بنتيجتها.
كل  املعنية  للجهات  ذلك  أمر  يترك  وإمن��ا  دحضها  أو  تهم  إثبات صحة   )3-12

بحسب اختصاصه. 
أو  أمام احملاكم  املعروضة  القضايا  ارشاد بشأن  أو  أية مساعدة  تقدمي   )4-12

جهات التحقيق املختصة، أو القضايا التي صدر بشأنها حكم نهائي.
12-5( القيام بدور املمثل القانوني ملراجعيه.

12-6( توجيه االتهام بشأن حاالت الفساد وإمنا دوره يقتصر على حث السلطات 
العامة على حتري األمر أو املوضوع.

12-7( النظر في التظلمات اإلدارية.

املركـــز مهـــام  ضمــن  تنــدرج  انتبــه،،،ال   -  12


