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  المفوضیة األھلیة لشفافیة االنتخابات

  م٢٨/٧/٢٠١٣بتاریخ واألخیر  الخامسالتقریر 
  

  الملخص التنفیذي

ع عشربھدف التأكد من شفافیة ونزاھة  ي  انتخابات مجلس األمة للفصل التشریعي الراب الت
ة ، یولیو ٢٨م وظھرت نتائجھا صباح یوم األحد ٢٧/٧/٢٠١٣في یوم السبت  جرت شكلت جمعی

ة  فافیة الكویتی ات(الش فافیة االنتخاب ة لش یة األھلی مت، ) المفوض ا ) ٩١( ض ا، كم ا محلی مراقب
  .دولة عربیة وأجنبیة) ١٨(مراقبا من ) ٣٣(بلغ عددھم  الدولیینمن المراقبین  ااستضافت فریق

  

ي  "االنتخابات على المشرفة العلیا القضائیة اللجنة "ن ون والدولیون المحلیوراقبالم ىالتق ف
اء  وم األربع اء ی راع  ٢٤/٧/٢٠١٣مس وم االقت تعدادات إلدارة ی یر االس ى س الع عل دف االط بھ

ان ،والرد على كافة االستفسارات والتساؤالت اء اطمئن ذا اللق د  فكانت حصیلة ھ ن سیر لالوف حس
في  مقر إدارة االنتخاباتلالدولیین المحلیین والمراقبین توجھ كما . .للعملیة االنتخابیةاالستعدادات 
و ھافي وزارة الداخلیة والتقى بمدیرھا والعاملین فی م٢٥/٧/٢٠١٣یوم الخمیس  ب وتعرف ن كث ا ع

  . ح والمراحل التي مرت بھا واالستعدادات لیوم االقتراععلى كافة إجراءات الترش
  

ن فرو ا م ة حرص یة المعنی ة السیاس ى الحال رف عل ى التع دولیین عل راقبین ال ق الم ی
اخبین، میدانیة عدة زیارات الفریق المحلي  لھمباالنتخابات، نظمت  ع الن ن مجتم ددة م لشرائح متع

اطعون  اطعین، ومق انوا مق ابقا، ومرشحون ك ا وس اطعون حالی ابقا، ومق شملت مرشحین حالیا وس
  .للمشاركة في التصویتیدعون الناس للترشح ولكنھم 

  

س، وخرج ة الخم دوائر االنتخابی ع ال ي جمی راع ف  كما قام الفریق المحلي بزیارة مقار االقت
ق  اتالفری ن المالحظ ة م ي بمجموع ر الت ذا التقری ي ھ یال ف ا تفص م ذكرھ ات .. ت ي مالحظ ال وھ

ل  ات للفص ة االنتخاب ي نزاھ دش ف ةتخ س األم ر لمجل ع عش ریعي الراب ث ، التش نھج حی إن ال
ةوكذلك اللجنة القضائیة العلیا الذي اتبعتھ " الشفاف" ات المعنی ات یستحق  الجھ ي إدارة االنتخاب ف

  .الثناء والشكر، كما أن السماح للمراقبین الدولیین في متابعة االنتخابات أمر یبعث على االعتزاز
  

ق على التوصیات المرفقة مع ھذا التقریر  ان یطلع المعنیونآملین  ن بعنایة، لتحقی د م المزی
  .تطویر الدیمقراطیة الكویتیة وآلیات إدارة االنتخابات

  

  .التنمیةفي تحقیق جاح النألعضاء مجلس األمة الجدد منین للكویت وشعبھا التوفیق ومت
  

  جمعیة الشفافیة الكویتیة
  المفوضیة األھلیة لشفافیة االنتخابات
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  :تمھید

ة الدستوری م المحكم دور حك ي فصلھ التشریعي  اتانتخابة بإبطال بعد ص ة ف س األم مجل
ي الرابع عشر  ي جرت ف دعوة م١/١٢/٢٠١٢للمرة الثانیة ، الت ري بال دور مرسوم أمی م ص  ، ث

، قامت م٢٧/٧/٢٠١٣تحدد موعد االقتراع في یوم السبت الموافق  حیثالنتخابات مجلس األمة، 
ال  رة أعم ة بمباش فافیة الكویتی ة الش ات"جمعی فافیة االنتخاب ة لش یة األھلی دف " المفوض ك بھ وذل

  .لتأكد من نزاھتھا وفقا للقوانین واألنظمة النافذةلمجلس الرصد ومتابعة انتخابات 
وم حتى باب الترشح لعضویة مجلس األمة  فبعد أن تم فتح ق  السبتی ،  ٦/٧/٢٠١٣المواف

د م، ١٩/٧/٢٠١٣أغلق باب االنسحاب من الترشح یوم الجمعة  ثم دد المرشحین فق غ ع ) ٣٢١(بل
  .ناخبا وناخبة) ٤٣٩٧١٥(سیدات، فیما بلغ عدد الناخبین الذین یحق لھم االقتراع ) ٨(من بینھم 
  

  :یوم االقتراع وعلى انتخابات مجلس األمةوفیما یلي أھم المالحظات على 
  

  

  :الموسم االنتخابيمالحظات عامة على : أوال

  :االنتخابات على المشرفة العلیا القضائیة اللجنة )١
در ر أص دل وزی ر الع اف وزی ؤون األوق المیة والش ً  اإلس رارا كیل ق ة" بتش ائیة اللجن  القض

، المستشارین من )٨( وعضویة ناف االستئ محكمة رئیس برئاسة "االنتخابات على المشرفة العلیا
ین رار وب رورة الق یم تیسیر ض ل  وتنظ الم وسائلعم ة اإلع ة المحلی وعي واألجنبی ة ومتط  جمعی

اون االنتخابات سیر لمتابعة المدني المجتمع ومنظمات الكویتیة الشفافیة م والتع د رشحتمعھ  ، وق
ة ال اللجن اء رج اء القض ة وأعض ة النیاب ة العام ان لرئاس یة اللج لیة الرئیس ة واألص اء والفرعی  أثن

نھم ) ٨٠٣(حیث شارك ، والفرز االقتراع عملیتي قضاة ووكالء نیابة وأعضاء سلطة قضائیة، م
  .بصفة احتیاط) ٣٤١(قاضیا بصفة أصلیة، و ) ٤٦٢(

ة  یوم االقتراع بكفاءة فيالقضاة اللجان االنتخابیة  أدار ي الثامن عالیة منذ بدایة االنتخابات ف
ا ي الس راع ف نادیق االقت رز ص ى ف باحا وحت دص الي، وق وم الت ن الی ى م دت  عات األول ك أوج تل

ااإلدارة  ات ونتائجھ ة االنتخاب ن اإلدارة ونزاھ ث حس ن حی حین م دى المرش ا ل ا عام ، دون رض
  .اإلخالل بحق الطعن على نتائج االنتخابات

  
  :آلیة التبلیغ عن الفساد االنتخابي )٢

غ خصصت وزارة الداخلیة مخفرا في كل دائرة انتخابیة وأرقام  ة للتبلی ھواتف أرضیة ونقال
د، ، عن الجرائم االنتخابیة ام، وھو شيء جی ك األرق ن تل ة ع وقد تم إبالغ جمعیة الشفافیة الكویتی

ھ  ا بأن رعلم م نش و ت ا ل ل أیض ن األفض ان م ر ك ف عب ام الھوات میة  أرق الم الرس ائل اإلع ي وس ف
  .الرسائل النصیةوواألھلیة 
  
  



 
 
 

 المفوضیة األھلیة لشفافیة االنتخابات|                         م٢٨/٧/٢٠١٣ - الخامس واألخیرالتقریر  3
 

  :أصواتالقبض على مرشحین بجریمة شراء  )٣
وات  راء أص ة ش دي لجریم ال التص ي مج ام ف ل ھ از عم ن إنج ة م ت وزارة الداخلی تمكن
ة  دوائر االنتخابی ن ال ل م ي ك حین ف ة مرش وات ألربع راء أص ة ش بط جریم ك بض اخبین، وذل الن
ن  دد م ة بحضور ع اتیح االنتخابی ن المف دد م بس لع ة تل ي حال ا ف الثالثة والرابعة والخامسة، وكلھ

اخبین الم ین الن ة المتھم م إحال ة، وت وال النقدی ن األم رة م ات كبی واتھم وكمی یعھم أص تبھ بب ش
  .والمضبوطات إلى النیابة العامة التي باشرت التحقیق

كما تم إلقاء القبض على خلیتین جدیدتین لشراء األصوات قبل ثالثة أیام من موعد االقتراع 
د ة، واح دائرة الخامس ي ال حین ف د المرش الح أح الن لص ي تعم رى ف باحیة وأخ ة الص ي منطق ة ف

  . الفنطاس
ات بشریة وبولیسیة  منإن تمّكن وزارة الداخلیة  ى وجود إمكانی ضبط تلك الجرائم یدل عل

دو  رار أو الغطاء السیاسي، ویب وفنیة للتعامل مع مثل تلك الجرائم، وأن ما ینقصھم ھو وجود الق
 .في الحاالت التي تم القبض علیھا أنھ توفر

ذلك  علما بأن ات، ل ن انتخاب ر م ي أكث بعض المرشحین قد اشتھر عنھم شراء األصوات ف
ھ وزارة  لجرم،ابھم ذات ارتكال علیھمكان ھناك توقع بالقبض  وال شك أن ھذا الدور الذي قامت ب

  .الداخلیة أحدث ردعا جیدا على جریمة شراء األصوات بشكل عام
ا  الین كم ع المح التحقیق م ة ب ة العام م قامت النیاب ن وجھت لھ ة مم ن وزارة الداخلی ا م إلیھ

ة  تھمة شراء أصوات ناخبین و ھم ثالثة مرشحین باإلضافة إلى عدد من المفاتیح االنتخابیة العامل
ة  داھمتھا ، حیث حجزت النیاب ي تمت م ار الت ي المق انوا ف معھم ومن الناخبین والناخبات الذین ك

على ذمة التحقیق، وقد أفرج عنھم جمیعا بعد دفع  العامة المرشحین الثالثة وآخرین ألكثر من یوم
  .كفاالت مالیة كبیرة ومنع بعضھم من السفر

بشكل عام، فإن النموذج الحالي لتقسیم الدوائر بشكلھا الكبیر مع صوت واحد للناخب تسھل 
  .من تفشي جریمة شراء األصوات، وتزید العبء على وزارة الداخلیة في تعقب تلك الجریمة

  
  :بات الفرعیةاالنتخا )٤

ة وإجر ات فرعی ل ائیجرم القانون الكویتي الدعوة النتخاب ي أو طائفي قب ى أساس قبل ا عل ھ
ى أن  را إل بیة، ونظ س عص ى أس حین عل داد المرش فیة أع ى تص دف إل ي تھ ام، والت راع الع االقت

ة شكال آخر یت ات الفرعی  ناسباالنتخابات قائمة على صوت واحد لكل ناخب، فقد أخذت االنتخاب
  .مع أوضاع النظام االنتخابي

  
د ف دائرة ق ت ال ة، وبقی ات فرعی ة انتخاب ة والخامس ة والرابع ى والثانی دوائر األول ھدت ال ش

  . الثالثة ھي الوحیدة دون أن تشھد أي انتخابات فرعیة
ة،  أحالتحیث  ات فرعی ة بشأن إجراء انتخاب ة العام وزارة الداخلیة خمس قضایا إلى النیاب

دائرة الخامسة،  ي ال ان ف ة، واثنت دائرة الرابع شملت واحدة جرت في الدائرة األولى، واثنتان في ال
رى،  ة أخ ات فرعی ن انتخاب یل ع اعي تفاص ل االجتم ائل التواص حف ووس رت الص ین نش ي ح ف

  . ثانیة، وثالث فرعیات في الدائرة الرابعة منھم اثنتان لفخذین في قبیلة واحدةاثنتان في الدائرة ال



 
 
 

 المفوضیة األھلیة لشفافیة االنتخابات|                         م٢٨/٧/٢٠١٣ - الخامس واألخیرالتقریر  4
 

عن األشخاص الذین تم التحقیق قبل االنتخابات وقد أفرجت النیابة العامة في األیام األخیرة 
  .معھم بتھمة تنظیم انتخابات فرعیة في كافة الدوائر االنتخابیة

ذا الموضوع وبشكل عام فیمكن مالحظة غیاب الشفافی ة في إجراءات وزارة الداخلیة في ھ
ة . .بشكل الفت ة مماثل ة بمھنی ات الفرعی وكنا نأمل أن یتم تعامل وزارة الداخلیة في رصد االنتخاب

  .لتلك التي استخدمت في رصد شراء األصوات
  
  

  :الصمت االنتخابي )٥
م  وزاري رق رار ال ي الق اء ف نة ) ٧٨(ج ة  ٢٠١٢لس ة اإلعالمی وابط التغطی نظم لض الم

على جمیع وسائل اإلعالم ضرورة االلتزام بالصمت االنتخابي  ما یوجبالنتخابات مجلس األمة 
رامج  اءات أو ب یوم االقتراع والیوم السابق لھ، وذلك باالمتناع عن بث أو إعادة بث أو نشر أي لق

وحظ  أو تقاریر ھ ل ة، إال أن س األم ات مجل ن المرشحین النتخاب ن أي م امأو إعالنات مع أو ع  قی
ة بعض الصحف  وات التلفزیونی ر والقن دد كبی ث نشرت ع رار الصمت االنتخابي، حی اختراق ق ب

حین،  حفیة لمرش ریحات الص ة والتص ات االنتخابی ن اإلعالن ریعات م ة التش ي مراجع ذلك ینبغ ل
 .بي وتطویرھاالخاصة بالصمت االنتخا

  
  :االقتراعمالحظات عامة على یوم : ثانیا

  :المقاطعة )١

  حق كل ناخب باختیار أربعة مرشحین إلى حقھ باختیار  بشأنبسبب تعدیل آلیة التصویت
، فقد أعلن عدد من أعضاء مجلس األمة السابقین مقاطعتھم لالنتخابات التي فقط مرشح واحد

من الناخبین، وفي ھذه االنتخابات، ورغم  م وتضامن معھم عدد٢٠١٢جرت في دیسمبر 
تحصین المحكمة الدستوریة للصوت الواحد، فقد استمر عدد كبیر من مقاطعي الترشیح على 

، أما الناخبین فقد تضامن ا شارك بعضھم في الترشحموقفھم في مقاطعة االنتخابات ، بینم
  .في االنتخاباتالمقاطعین من منھم مع مقاطعة االنتخابات بینما شارك جزء غیر قلیل عدد 

  انتخابات أكثر من أعداد المشاركین في  معیتبین من األرقام المشاركة في االقتراع ومقارنتھا
البد للجھات المعنیة أن تتوقف  لذاالناخبین،  جزئیة منمجلس األمة أن ھناك مقاطعة سابقة ل

في العملیة  راد المجتمعكافة أفمشاركة نضمن عندھا وتدرسھا وتضع اآللیات المناسبة لكي 
 .الدیمقراطیة

  
  :اتالتصویت طوال یوم االنتخاب )٢

  لكن كل صباحا فتح باب االقتراع في الوقت المحدد وھو الثامنة عنتأخر بعض اللجان ،
  .اللجان تقریبا كانت قد باشرت أعملھا في حلول الثامنة والنصف

  للجانعند زیارتھم لمراقبین المحلیین والدولیین باالقضاة رؤساء اللجان من  من جیدترحیب 
 .االقتراع أوقاتأثناء  االنتخابیة
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  اإلفطار من الصیام في عدد محدود من مراكز االقتراعتم إیقاف عملیة االنتخاب بسبب.  
 لم یتم كشف وجھ المرأة المنقبة والمبرقعة في بعض األحیان لمطابقة االسم.   
  أمام ذوي اإلعاقة من ممارسة دورھم في االقتراع، أما كبار السن  صعوبات أحیاناتوجد

والمقعدین الذین استطاعوا الوصول إلى مكان التصویت فلم یتوفر لكثیر منھم منصة خاصة 
  .للتصویت

  مندوبي ل في عدد من الحاالتاستخدام الھاتف المحمول في قاعات الفرز واالقتراع
 .اخب تصویر ورقة االقتراع بعد اختیار المرشحالمرشحین والناخبین، مما یسھل للن

 توجد حاالت تم فیھا التصویت بصوت عاٍل إلسماع اآلخرین. 
  الناخبون أكثر وعیا بنظام الصوت الواحد عن االنتخابات السابقة التي جرت ألول مرة وفقا

 .للصوت الواحد
  المدرسة یوزعون المطبوعات اإلعالنیة داخل سورالمرشحین عدد من العاملین مع. 
  لوحظ سقوط بعض األسماء من كشوف الناخبین، كما رصدنا حاالت معدودة تم فیھا السماح

ً ، وھي حاالت محدودة  .لناخبین بالتصویت رغم أن أسمائھم تم شطبھا من السجالت مسبقا
  أثر قلیال على معرفة الناخبین بأماكن االقتراع التي فیھا  االنتخابیةتقلیص عدد اللجان

 .مأسماؤھ

 
  :الفرز )٣

 الفرز في نفس الوقتعملیات عدم التزام اللجان في البدء ب.  
  یسمحوا للمراقبین في الدخول للجنةبعض رؤساء اللجان في بعض مراكز االقتراع لم. 

  
  :دور الجھات الحكومیة في تنظیم االنتخابات – ثالثا

ا وزارة الصحة  ة، ومنھ ة االنتخابی ي إدارة العملی قامت عدة جھات حكومیة في المشاركة ف
  :، ونود ھنا تسجیل أھم المالحظاتووزارة اإلعالم وبلدیة الكویت ووزارة العدل وغیرھا

  
  :وزارة الداخلیة )١

توى  ى مس ات عل یم االنتخاب ي تنظ ز ف ر وممی ة دور كبی اء وزارة الداخلی ال ونس ذل رج ب
ن وضباط ) ١١(حیث شارك الدوائر الخمس،  صف لتسھیل وضباط ألف من رجال ونساء األم

ة،  دّ العملیة االنتخابی ا تص ات كم د االنتخاب ل رص ة مث ن الجرائم االنتخابی وزارة لمجموعة م ت ال
ت لت عالفرعیة حیث حوّ  ث أحال اخبین حی د شراء أصوات الن ة، ورص ة العام ى النیاب ا ال دد منھ

ات وشطب المرشحین ن إدارة الترشیح لالنتخاب ن  عدد من القضایا إلى النیابة العامة، فضال ع م
  .غیر المستوفین لشروط الناخب
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  بلدیة الكویت )٢
ة ا  قامت البلدی حین، كم ة للمرش ار االنتخابی رخیص المق رخیص بت ت بت ا ) ٢٧٠(قام إعالن

ةبقیت عدد في حین ، ةمخالفال اتعالنمئات اإلأزالت و ات المخالف ك  من اإلعالن دوا أن ذل ي یب الت
  .وغیاب وجود غرامات مالیة رادعةتھا وقع بسبب كثر

رات  ي وضع المق ض المرشحین ف أما في یوم االقتراع فقد وقعت بعض التجاوزات من بع
  .اإلعالنات، إال أن البلدیة عملت على إزالة المخالفات بأسرع وقت ممكنوالباصات ونشر 

  
    وزارة اإلعالم )٣

ة بالتغطیة خاصة علیا إعالمیة لجنة شكلت الوزارة ات اإلعالمی ة لالنتخاب برئاسة  البرلمانی
وزارة، ل ال دمت وكی ة وق ة خدم ة إعالمی ة وإعالنی ل مجانی حي لك س مرش ة مجل رض األم  لع

رامجھم ة ب م االنتخابی اخبیھم ورؤاھ الل لن دة خ ة م ددة زمنی اویة مح ع ومتس حین لجمی ، المرش
وزارة ب اھمت ال ةوس اخبین توعی ات الن م والناخب ذي بحقھ ھ ال م كفل تور لھ ة الدس تھ  وكیفی ممارس

دة ، بشكل صحیح دولیین لع راقبین ال ین والم وافتتحت مركزا إعالمیا في فندق شیراتون لإلعالمی
رز و لالنتخابات اإلعالمیة التغطیة كما تمتأیام،  اوعملیات الف أول  نقلھ ون لمشاھديأوال ب  تلفزی

دوب ) ٦٥٠( مذیع ومراسل و) ٢٠٠(بتكلیف  ،اإلذاعة ومستمعي الكویت وھو توجھ یستحق من
  .اإلشادة بھ لما یكشف عن التزام بالمعاییر الدولیة لسلوك اإلعالم الرسمي

  
ن نشر اإلشاعات لإلضرار و ائال م شھدت وسائل التواصل االجتماعي، مثل تویتر، كما ھ

ك الوسائل  وھيبمرشحین،  دود لتل اك استخدام ایجابي مح تعتبر جریمة انتخابیة، في حین إن ھن
نظم  انون ی اب ق ي ظل غی ذا ف في كشف الفساد االنتخابي الذي یرتكبھ بعض المرشحین، یحدث ھ

ك اإلعالم االلكترو ي تل ع ف ي تق رة الت ة الكثی ة للجرائم االنتخابی ات المعنی ني، كما یغیب تتبع الجھ
  .الوسائل
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  :التوصیات

ن  ة م ا مجموع ة خصوص ة االنتخابی ا، وإدارة العملی ة عموم ة الكویتی اج الدیمقراطی تحت
ة  س األم ن مجل ى عاتق كل م ع عل التشریعات والسیاسات لتطویرھا وتحسینھا، وھي مسؤولیة تق

  :ومجلس الوزراء في الفترة القریبة القادمة، ومنھا
  

ة  )١ ة، ومراجع ة والمواطن ن العدال د م ق المزی ا یحق مراجعة نظام الدوائر وآلیات التصویت بم
 .نظام الترشح الفردي والجماعي بما یعزز من المواطنة والتواصل بھدف تحقیق التنمیة

  
انون  )٢ دار ق ة للدیمقراطی"العمل على إص ة العام ي" ةالھیئ ي تختص ف ات  :والت إدارة االنتخاب

ابي اق االنتخ ة اإلنف ة، ومراقب ین  ،العام ویت للمقیم ابیین، والتص الم االنتخ ة واإلع والدعای
 .خارج الكویت، وعملیات الفرز، ومشاركة المجتمع، باإلضافة إلى نشر الثقافة الدیمقراطیة

 
دار  )٣ ى إص انون الجماعات السیاسیة"العمل عل نظم ع" ق ذي ی وابط ال ق شروط وض ا وف ملھ

ا  ا وواجباتھ یم حقوقھ ا، وتنظ ا حالی ة بأعمالھ ریة المحاط ن الس دال م ھارھا ب ھا وإش لتأسیس
  .وشؤونھا المالیة وشفافیة مواردھا ومصارفھا، وفقا للدستور

 
ة  اإلعالمیةتنظیم العملیة  )٤ ي الدعای م االنتخابي، ف ام والخاص خالل الموس ي القطاعین الع ف

 .العات الرأيواإلعالم واستط
 

 :، على أن یشمل١٩٦٢لسنة  ٣٥تعدیل قانون انتخابات أعضاء مجلس األمة رقم  )٥
 جداول الناخبین تعدھا الھیئة العامة للمعلومات المدنیة. 
  ي تنظیم حق ممارسة االقتراع للكویتیین ق أو المسجونین ف ة التحقی ى ذم المحجوزین عل

 . قضایا ال تسقط حقھم في ممارسة االنتخابات
  ي ى ف ن والمرض ار الس ة وكب حاب اإلعاق اركة أص مان مش ل لض ة أفض وفیر خدم ت

 .التصویت
  رارات ى ق ن عل ذلك، وإجراءات الطع الزم ل ت ال تحدید معاییر شطب المرشحین، والوق

 .الشطب
  مخالفة الصمت االنتخابيوضع غرامات مالیة مرتفعة على. 
  ة وشراء األصوات تغلیظ العقوبات في الجرائم االنتخابیة وخاصة في ات الفرعی االنتخاب

 .تصل إلى اسقاط العضویة لمن ینجح في االنتخابات
  

  انتھى

 


