
 

 
 

 
 

 جمعية الشفافية الكويتية لن تراقب االنتخابات البرلمانية

، على مبلد  فل لم اقبة 2006 منذ اشفففففففل مل ك  مل   جمعية الشففففففالكية ال  ي ية  دأبت

ق ل حقي ذلك بمل كيفل االن خلبلت ال  ميلية،  2013 ح ى  2006 من ان خلبلت مجل  االمة لكة 

 ألمداف ال للية:ا

 .لد لة كقل لق انين ا الج ائم االن خلبية للحد منلسلطلت المخ صة مع االمج مع المدن    عل ن( 1

 ممل يعالال من كقل للمعليي  الد لية، ك  جميع م احلفل شففففففالكية  نالامة االن خلبلت  ضففففففملن( 2

 .،  مصداقية االن خلبلت ال  ي ية على المس  ى الد ل ال مثيل النيلب  للشعبمصداقية 

  ك على ثقلكة الديمق اطية  نشففففففف  ال ع    عاليال الم اطنةالمج مع المدن  (  د يب   أميل 3

 .المج مع

 ة.يالمسلءلة  ال قلبة المج معية على أعملل األجفالة المعنية بإدا ة العملية االن خلب ثقلكة اليلدة( 4

أسفففب عية   ضفففمن  صفففدا م اقبة  قل ي  خالل م اسفففم االن خلبلت  صفففد   لنت الجمعية ك

ألداء األجفالة الح  مية المعنية بإدا ة االن خلبلت،   عليقل على أي ج ائم ان خلبية قلن نيل  كنيل 

ي   بفل أي م شفففف  أ  جملعة أ  م،سففففسففففة،  مل  سفففف ضففففيف م اقبين د ليين لل أ د من نالامة 

ك  مخ لف الم ا ال،  ك ال األصففف ات عملية االق  اع عن ق ب مل  م ط ع  ي اقببلت، االن خل

أمم  نالام فل، مع  مدى ق ي  خ لم  كيه  قييم لمجمل العملية االن خلبية      ج ذلك بإصفففففففدا 

  ال  صيلت ل ط ي  الديمق اطية ال  ي ية.

 ج انب ال للية: يم ن  حديد ع امل نجلح  قلبة المج مع المدن  لالن خلبلت بلل

 ( إيملن السلطلت المخ صة بأممية م اقبة المج مع المدن  لالن خلبلت.1

 (  سفيل مفمة المج مع المدن  للقيلم بد  ه ال قلب  بنجلح.2

ب ال أميل المنلسفففففففلت،  الن خلباألملية ل( الخب ة الجيدة لدى المج مع المدن  ك  إدا ة ال قلبة 3

 بفم ك  أعملل ال قلبة االن خلبية.للم اقبين على الد   المن ط 

جل  م لن  سفففف طيع القيلم بم اقبة ان خلبلتجمعية الشففففالكية ال  ي ية انطالقل من ذلك، كإن 

لظ  ف الجمعية بعد اغالق مق مل    قف م ا دمل ، سفففففففلبقل مل  م  2016ك  مذا العلم  األمة

 لمنع الجمعية من مية المعنية، األجفالة ال سففففمن جلنب  معفلالسففففلبية  علمل الط يقة ل  ،المللية

اسفف م ا  عالقل فل الد لية المعنية بللديمق اطية مثل األمم الم حدة،  المعنية بللشففالكية مثل منظمة 

لذا ، لدالشب ة الع بية ل عاليال النالامة  م لكحة الاسالشالكية الد لية،  المعنية بم لكحة الاسلد مثل 

بإصففدا   ق ي   صففد علم بعد ظف   ن لئ  مة الحللية خالل ان خلبلت مجل  األسفف   ا  الجمعية 

  االن خلبلت ي ضمن مجم عة من ال  صيلت كقط.

 م منين نجلح العملية االن خلبية  كقل للق انين ال  ي ية  المعليي  الد لية لنالامة االن خلبلت.
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