
  
 

 للديمقراطيةالمفوضية األهلية |                                          م٢٤/٢/٢٠١٦ - النهائيالتقرير  1
 

  للديمقراطيةالمفوضية األهلية 

  ٢٠١٦بشأن االنتخابات التكميلية  النهائيالتقرير 
  م٢٤/٢/٦٢٠١بتاريخ 

  :الملخص التنفيذي
فافية ونزاهة  ريعي بهدف التأكد من ش ل التش االنتخابات التكميلية لمجلس األمة في الفص

في الساعات االخيرة من م وظهرت نتائجها  ٢٠/٢/٢٠١٦سبت في يوم الالتي جرت الرابع عشر 
مفوضية الامت فقد ق ،الثالثةاالنتخابية  الدائرةالمرشحين في من بين  نائب واحدالختيار  نفس اليوم

كيل فريق  ديمقراطيةهلية للاأل فافية الكويتية بتش دالتابعة لجمعية الش فافية تأكد من بهدف ال رص ش
ة االنتخابيةو اد االنتخابي،  نزاهة االنتخابات وتقييم الممارس كال الفس والتأكد من خلوها من أش

  بهدف تقديم التوصيات التي من شأنها أن تعزز الديمقراطية الكويتية وشفافيتها.
   .خلو مقعده وفاة نائب واعالنفي أعقاب هذه االنتخابات وتأتي 

ية هو عملية  د"إن ما قامت به المفوض مية واألهلية،  "رص ائل االعالم المتنوعة الرس لوس
ذ  ات من اب ة" االنتخ ادة في "مراقب ا جرت الع ا مراقبين في مراكز االقتراع كم دون أن يكون له

٢٠٠٦.  
سبةوقد الحظت المفوضية  عن  لحوظبشكل م تارتفعائرة الثالثة اقبال الناخبين في الد ان ن

ابقة ة مقاعد بدال عن  االنتخابات التكميلية الس تقيلالنواب التي جرت النتخاب خمس حيث  ين،المس
  .وفقا للمصادر الرسمية % ٣٢بلغت نسبة المشاركة في هذه االنتخابات 
  وأهم المالحظات التي خصلنا اليها هي:

ة لتلقي بالغات لم تعلن )١ بين الناخ وزارة الداخلية عن عناوين وأرقام هواتف المراكز المختص
  كما هي العادة. بشأن الجرائم االنتخابية

ى ضرورة علالتكميلية  االنتخابات على بتشكيل اللجنة المشرفةالخاص أكد قرار وزير العدل  )٢
ات، ول ة االنتخاب دني في مراقب ات المجتمع الم اون مع منظم ذا لم يحدث، وينبغي التع كن ه

تقبال على  فافية مس فاء مزيد من الش باب عدم تنفيذه إلض مراجعة هذا األمر والبحث في أس
  ادارة العملية االنتخابية.

لم يتم اإلعالن الرسمي لنتائج االنتخابات بعد انتهاء عمليات الفرز، وتم االكتفاء بما تم إعالنه  )٣
كا في النتائج لدى قطاع  د، مما أوجاثناء البث التلفزيوني لعمليات الفرز ين حيث من الناخبش

ر بدأوا بتداول أ اركة، وهذا مما ينبغي مراجعته وإعطاء األوامر بنش بة المش رقام تتعلق بنس
  النتائج تفصيليا لعامة الناس.
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يات المرفقة مع هذا التقرير  على نييطلع المعني أنآملين   لمزيد من ابعناية، لتحقيق التوص
  الديمقراطية الكويتية وآليات إدارة االنتخابات.تطوير 

  تنمية.الفي تحقيق جاح الن ولعضو مجلس االمة الجديدمنين للكويت وشعبها التوفيق مت
  
  تمهيد:

(بسبب الوفاة) عن  أحد النوابعن خلو مقعد  ١٢/١/٢٠١٦إعالن مجلس األمة بتاريخ بعد 
ها علما بانها المرة الرابعة في تاريخ الحياة النيابية الكويتية التي يخلو في -الدائرة االنتخابية الثالثة 

بب وفاته   د -مقعد احد النواب بس نة ١١٢( ر قرار وزير الداخلية رقمص  الثالثاء يوم) ٢٠١٦ لس
أن دعوة الناخبين  ١٢/١/٢٠١٦ الموافق اء مجلس األمةنتخابات الالبش  حيث، لتكميلية ألعض

بت تحدد موعد االقتراع في يوم ال فافية لذا ، م ٢٠١٦راير فب ٢٠الموافق س قامت جمعية الش
ية األهلية  رة أعمال "المفوض د ومتابعة االديمقراطية الكويتية بمباش تخابات نال" وذلك بهدف رص

ية كما أطلقت المفوض ،واألنظمة النافذةلتأكد من نزاهتها وفقا للقوانين لمجلس األمة التكميلية ل
) وكذلك تخصيص خدمة الواتساب ي(وسم #رصد_انتخابحملة في شبكات التواصل االجتماعية 

   .وذلك لتلقي بالغات المواطنين عن وجود جرائم انتخابية 90905300على الرقم 
  

  مجلس األمة:ل التكميلية نتخاباتالعلى اوفيما يلي أهم المالحظات 
  

  :الموسم االنتخابيأوال: مالحظات عامة على 
  :االنتخابات على المشرفة العليا القضائية اللجنة )١

ير االنتخابات  رفة على س كيل اللجنة المش در وزير العدل بالوكالة قرارا وزاريا بتش أص
ةالتكميلية لمجلس األمة  ار برئاس تش تئناف محكمة في المس ر عدنان االس وية الجاس  من لك وعض

 حت، وقد رشالسريع عبداللطيف العدل وزارة ووكيل الطريري وبدر الشمري حسن المستشارين
اء رجال اللجنة اء القض ة العامة النيابة وأعض ية اللجان لرئاس لية الرئيس  ثناءأ والفرعية واألص

ارك، والفرز االقتراع عمليتي يا ١٣٦( حيث ش ارا وقاض تش فة ٨٤(من بينهم ) مس ية) بص اس  أس
) ٦٤( أصلية و) لجنة ٢٠( تبلغوالتي والفرعية،  األصليةاللجان  ترأسوا) بصفة احتياطية ٥٢و(

  .فرعيةلجنة 
اة اللجان االنتخابية  أدار امنة عالية منذ بداية االنتخابات في الث يوم االقتراع بكفاءة فيالقض

ناديق االقتراع  باحا وحتى فرز ص اعات اإوص اء يومعالن النتائج النهائية في الس  الخيرة مس
رضا عاما لدى المرشحين من حيث حسن اإلدارة تلك اإلدارة أوجدت  ، وقد٢٠/٢/٢٠١٦السبت 

  .، دون اإلخالل بحق الطعن على نتائج االنتخاباتونزاهة االنتخابات ونتائجها
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  آلية التبليغ عن الفساد االنتخابي: )٢
اءبعد  وم إنش ن التي كانت تتلقى البالغات ع اللجنة الوطنية العليا لالنتخابات إبطال مرس

لك  ية في تلقى ت لداخل ية وزارة ا ؤول عادت إلى مس فإن األمور  ية  خاب فات االنت الجرائم والمخال
رقام هواتف أوقد لوحظ خالل هذه االنتخابات ان وزارة الداخلية لم تعلن عن عناوين و ،البالغات

  .كما هي العادة المراكز المختصة لتلقي هذه البالغات
  :ناخبين شراء أصوات ةجريم )٣

 منتأكد يتم الولم  ،األصواتالمرشحين خالل هذه االنتخابات من ظاهرة شراء  بعضحذر 
والناخب له مرشح واحد التي جرت هي الختيار نتخابات االفإن بشكل عام، و، هذه الظاهرةوجود 

وت بة  ص ل  الفائزمرتفعا (المطلوب تحقيقه جعل رقم النجاح وهذا ) %١٠٠واحد (أي نس حص
وت) بعكس حال انتخاب الدائرة  ٧٣١١على  وت واحد لص حين ولكل ناخب ص ر مرش عش

ل على ) %١٠( وات، و ١٤٠٣حيث نجح من حص راء أص هل كثيرا من عمليات ش هذا يس
  األصوات.

  الخطاب الديني: )٤
رعي بتوجيه دعوات للناخبين  ها الش ص يات عامة عرف عنها تخص خص لوحظ قيام ش
تقطاب بين الناخبين،  د واالس كل الفت على عمليات الحش ح أو أكثر، وهذا أثر بش لحة مرش لمص
تخدام دور العبادة وتزكية  وفي تقديرنا ان هذا توجه خاطئ وال ينبغي أن يمر مرور الكرام، فاس

  .صحيحةشحين أو االساءة لمرشحين أمور غير الشخصيات الشرعية لمر
  

  دور الجهات الحكومية في تنظيم االنتخابات: – ثانيا
اركة في إدارة العملية االنتخابية، و ها وزارة  ىعلقامت عدة جهات حكومية في المش رأس

 ل، ونود هنا تسجياإلعالم وبلدية الكويت وغيرهاوالصحة و وزارات العدل إلىالداخلية باإلضافة 
  أهم المالحظات:

 وزارة الداخلية: )١
فتها المعني األول عن هذه االنتخابات تحديدا اء وزارة الداخلية دور  ،وبص بذل رجال ونس

يق مع المجتمع المدني لل في حين كان دورها فاترا في، في تنظيم االنتخابات جيد دّ تالتنس  يص
  .وغيرها من جرائم انتخابية رصد شراء أصوات الناخبينلمجموعة من الجرائم االنتخابية مثل 

  :بلدية الكويت )٢
فتها دار  بص حين، قامت البلدية بإص الجهة المعنية بترخيص المقار االنتخابية للمرش

حي االنتخابات التكميلية بتحديد الموقع على الخرائط  المقارتراخيص  االنتخابية المؤقتة لمرش
ويمكن من خالل الدخول الى  ،قميةالرقمية وتسجيل بيانات المرشح في النظام إلصدار رخصة ر



  
 

 للديمقراطيةالمفوضية األهلية |                                          م٢٤/٢/٢٠١٦ - النهائيالتقرير  4
 

ار ( www.Baladia.com.gov.kwموقع االلكتروني ال ت و اختي ل الكوي  –االلكتروني دلي
  ) االطالع على المقرات االنتخابية المصرح بها لجميع المترشحين .المقرات االنتخابية

حين  ر اإلعالنات، وقد لوحظ قيام بعض المرش ع المقرات والباصات ونش ين ح فيفي وض
  .المخالفاتتلك على إزالة لم تعمل البلدية  أن
   وزارة اإلعالم )٣

كلت الوزارة ة عليا إعالمية لجنة ش ة ب البرلمانية لالنتخابات اإلعالمية بالتغطية خاص رئاس
قدمت الوزارة،  وكيل مة و ية خد ية إعالم ية وإعالن كل مجان حي ل  لعرض األمة مجلس مرش

ية برامجهم ناخبيهم ورؤاهم االنتخاب ية مدة خالل ل اوية محددة زمن حين لجميع ومتس ، المرش
ته بشكل ممارس وكيفية الدستور لهم كفله الذي بحقهم والناخبات الناخبين توعيةوساهمت الوزارة ب

حيح اهديأوال بأول  نقلهاوعمليات الفرز و لالنتخابات اإلعالمية التغطية كما تمت ،ص ناة ق لمش
تمعي المجلس ف عن التزام بالمعايير الدولية  ،اإلذاعة ومس ادة به لما يكش تحق اإلش وهو توجه يس

  لسلوك اإلعالم الرسمي.
اعات في المقابل  ر اإلش ل االجتماعي، مثل تويتر، كما هائال من نش ائل التواص هدت وس ش

تخدام ايجابي محدود لتلك  حين، وهي تعتبر جريمة انتخابية، في حين إن هناك اس رار بمرش لإلض
ائل ف حين، يحدث هذا في ظل غياب الوس اد االنتخابي الذي يرتكبه بعض المرش ف الفس ي كش

، كما يغيب تتبع الجهات المعنية للجرائم االنتخابية الكثيرة التي تقع االنتخابيقانون ينظم اإلعالم 
  في تلك الوسائل.

  التوصيات:
ا مجموعة من  وص تحتاج الديمقراطية الكويتية عموما، وإدارة العملية االنتخابية خص

ينها،  ات لتطويرها وتحس ياس ريعات والس رنا لها في تقاريرنا لمراقبة االنتخابات في التش وقد أش
عاتق كل من مجلس األمة ومجلس الوزراء في الفترة أكثر من مرة،  ية تقع على  ؤول وهي مس

  ة، ومنها:القريبة القادم
دار قانون "الهيئة العامة للديمقراطية" والتي تختص في )١  إدارة االنتخابات :العمل على إص

بة اإلنفاق االنتخابي ويت للمقيمين  ،العامة، ومراق ية واإلعالم االنتخابيين، والتص لدعا وا
اركة المجتمع تطالعات الرأي، المدني خارج الكويت، وعمليات الفرز، ومش مت  واس والص

ر الثقافة الديمقراطية.االنتخابي،  افة إلى نش فافية الكويتية أع باإلض دت علما بأن جمعية الش
 .٢٠١٧تبنيه واعطائه األولوية لقرب انتخابات  ىاقتراح بقانون متكامل لهذا الغرض نتمن

دار "قانون  )٢ وابط  الجمعياتالعمل على إص روط وض ية" الذي ينظم عملها وفق ش ياس الس
يس هارها لتأس فافها وإش من ش يية حتى نض ياس رية  العمل الس أعمال  حيطالتي تبدال من الس

ية قائمة  ياس فافية مواردها جماعات س ؤونها المالية وش حاليا، وتنظيم حقوقها وواجباتها وش
  ومصارفها، وفقا للدستور.
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 ، على أن يشمل:١٩٦٢لسنة  ٣٥تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس األمة رقم  )٣
 .جداول الناخبين تعدها الهيئة العامة للمعلومات المدنية 
  ة االقتراع للكويتيين جونين في تنظيم حق ممارس المحجوزين على ذمة التحقيق أو المس

 . قضايا ال تسقط حقهم في ممارسة االنتخابات
  ى في ن والمرض حاب اإلعاقة وكبار الس اركة أص مان مش ل لض توفير خدمة أفض

 التصويت.
 حين، والوقت الالزم لذلك، وإجراءات الطعن ع طب المرش لى قرارات تحديد معايير ش

 الشطب.
  وات راء األص ة في االنتخابات الفرعية وش تغليظ العقوبات في الجرائم االنتخابية وخاص

 العضوية لمن ينجح في االنتخابات. إسقاطتصل إلى 
ويت بما يحقق المزيد من العدالةمراجعة نظام الدوائر وآليات الت )٤ ح ص ، ومراجعة نظام الترش

 .وتطبيق الديمقراطيةالمواطنة  قيمالفردي والجماعي بما يعزز من 
  

 انتهى


