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اقرتاح ق�نون رقم )    ( ل�شنة 2013 ب�ش�أن

الهيئة العامة للدميقراطية

- بعد اإلطالع على الدستور

- وعلى القانون رقم )16( لسنة 1960 بإصدار قانون اجلزاء والقوانني املعدلة له،

- وعلى القانون رقم )17( لسنة 1960 بإصدار قانون اإلجراءات اجلزائية والقوانني املعدلة له،

- وعلى القانون رقم )35( لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة والقوانني املعدلة 
له،

- وعلى القانون رقم )30( لسنة 1964 بإنشاء ديوان احملاسبة املعدل باملرسوم بقانون رقم 4 لسنة 
1977 والقوانني املعدلة له،

- وعلى القانون رقم )37( لسنة 1964 بشأن املناقصات العامة،

املصرفية  واملهن  املركزي  الكويت  وبنك  النقد  بشأن  1968م  لسنة   )32( رقم  القانون  وعلى   -
والقوانني املعدلة له، 

- وعلى القانون رقم )01( لسنة 1993 بشأن حماية األموال العامة والقوانني املعدلة له،

- وعلى القانون رقم )35( لسنه 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل األموال،

- وعلى القانون رقم )05( لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، 

- وعلى القانون رقم )47( لسنة 2006 باملوافقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،

- وعلى املرسوم بقانون رقم )31( لسنة 1978 بقواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها 
واحلساب اخلتامي،

- وعلى املرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له، 

- وعلى املرسوم بقانون رقم )38( لسنة 1980 بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية والقوانني 
املعدلة له،

- وعلى املرسوم بقانون رقم )23( لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له،
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- وعلى املرسوم األميري رقم )10( لسنة 1960 بشأن ديوان اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له،

- وبناء على موافقة مجلس األمة.

فقد وافقنا على هذا القانون و أصدرناه.

تعريفات

امل�دة )1(

ألغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه املعاني املبينة أمام كل 
منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:yy الهيئة العامة للدميقراطية.

الرئيس:yy رئيس الهيئة العامة للدميقراطية.

مجلس األمناء املشرف على أعمال الهيئة. yy :املجلس

املعنية  باملوضوعات  واخلاصة  املجلس،  عن  تصدر  التي  الالئحة  هي   yy:الداخلية الالئحة 
بالتنظيم الداخلي للهيئة والعاملني فيها واملتعاقدين معها.

هي الالئحة التي تصدر عن املجلس، واخلاصة باجلوانب الفنية ملمارستها  yy :الالئحة التنفيذية
وفقا  تنفيذية  الئحة  من  أكثر  أو  واحدة  تنفيذية  الئحة  تصدر  أن  ويجوز  اختصاصاتها، 

لألبواب الواردة في هذا القانون.

كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو اشتراك أو قرض أو سلفة أو  yy :املساهمة االنتخابية
دفعة مالية أو أي شيء له قيمة مادية يتم تقدميها للمرشح.

مجموع النفقات التي تتعلق مباشرة باحلملة االنتخابية وبعملية االقتراع  yy :النفقات االنتخابية
وبتحقيق التواصل املشروع بني املرشح والناخب، املدفوعة من قبل املرشح وكذلك النفقات 

املدفوعة من قبل الغير حلسابه أو مصلحته أو برضاه الصريح أو الضمني.
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الباب الأول - الهيئة 

اإن�شاء الهيئة:

امل�دة )2(

تنشأ مبوجب هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى )الهيئة العامة للدميقراطية( 
وُتلحق في وزير الدول لشؤون مجلس األمة.

وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقاللية وحيادية كاملة وفقا ألحكام هذا القانون وال يجوز 
ألي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.

اخت�شا�شات الهيئة:

مادة )3(

تتولى الهيئة، جميع الشؤون املتعلقة بالدميقراطية ، السيما االختصاصات اآلتية :

1- إدارة االنتخابات العامة:

1-1( وضع خطة عامة للعملية االنتخابية مبختلف مراحلها، واإلشراف على حسن تطبيقها من 
قبل جميع األجهزة املعنية. 

1-2( اإلشراف على القيود االنتخابية وتنقيحها، واإلعالن عن هذه القوائم ضمن املهلة احملددة.

1-3( تعيني رؤساء وأعضاء جلان القيد واالنتخاب والفرز، واإلشراف على عمل هذه اللجان، 
على أن يتم التنسيق مع اجلهات املعنية في ذلك.

1-4( حتديد مواقع اللجان االنتخابية في كافة املناطق السكنية. 

1-5( تدريب املرشحني ووكالئهم ومندوبيهم على العملية االنتخابية.

واللجان،  املراكز  مختلف  على  وتوزيعها  االنتخابية،  العملية  مستلزمات  كافة  تأمني   )6-1
والعمل على حسن استعمالها وحفظها .

النافذة  واألنظمة  للقوانني  وفقا  فيها،  والبت  ودرسها  املرشحني  تسجيل  طلبات  تلقي   )7-1
وضمن املهل القانونية احملددة. 
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1-8( تلقي طلبات تسجيل املسئولني املاليني عن حملة كل مرشح وطلبات املندوبني واملراقبني 
االنتخابيني وتسليمهم ما يثبت املوافقة على طلباتهم.

تغطية  في  باملشاركة  الراغبة  واملقروءة  واملسموعة  املرئية  اإلعالم  وسائل  طلبات  تلقي   )9-1
عملية االقتراع والفرز وتسليمها التصاريح الالزمة لذلك .

1-10( تلقي طلبات جمعيات النفع العام واملنظمات الدولية املعنية مبراقبة االنتخابات والبت 
فيها.

1-11( وضع قواعد سلوك، ضمن الالئحة التنفيذية، لكل من له صلة في العملية االنتخابية، 
ومتابعة التأكد من التزام املعنيني بها.

1-12( ممارسة الرقابة على اإلنفاق االنتخابي وفقا ألحكام القانون واللوائح املنظمة لذلك.

1-13( مراقبة تقيد املرشحني ووسائل اإلعالم بأحكام القانون واللوائح املنظمة لذلك.

فيها،  والفصل  بها  املتعلقة  الشكاوى  وتلقي  االنتخابية،  العملية  إدارة  على  اإلشراف   )14-1
واختيار مراقبني ملواكبة مجريات العملية االنتخابية داخل اللجان االنتخابية بالتنسيق 

مع اجلهات املعنية. 

إمكانية وجدوى إجراء  الهيئة  التي ترى  الدول  للكويتيني في  االقتراع  إدارة عمليات   )15-1
واإلجراءات  املواعيد  حتديد  ومنها  لذلك  املناسب  النظام  ووضع  فيها،  االنتخابات 
اخلاصة بذلك مبا يضمن حسن سير العملية االنتخابية وإجراءات فرز األصوات ونقل 

صناديقها ونتائجها إلى مقر الهيئة داخل الكويت.

1-16( اإلشراف على عملية فرز األصوات وعلى احتسابها وإعالن النتائج. 

العائدة حلمالت املرشحني خالل مهلة شهر من تاريخ إجراء  املالية  1-17( استالم الكشوف 
االنتخابات والتدقيق في هذه الكشوف. 

1-18( نشر نتائج االنتخابات فور ظهورها.

1-19( إعداد تقرير نهائي عن مجمل العملية االنتخابية وتقدمي االقتراحات املناسبة لتطويرها، 
وتقدمي نسخة من التقارير خالل مهلة خمسة أشهر من تاريخ إجراء االنتخابات كال 
املوقع  وعلى  الرسمية،  اجلريدة  في  التقرير  هذا  ونشر  الثالث،  السلطات  رؤساء  من 

االلكتروني للهيئة.
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2- إعداد الدراسات وإبداء الرأي في مشاريع  واقتراحات القوانني املتعلقة بأعمال الهيئة.

3- تعزيز قيم املواطنة الصاحلة بني أفراد املجتمع، مبا يؤكد التالحم االجتماعي وينبذ العصبية والطائفية 
والعنف وجتاوز القوانني.

4- نشر الثقافة الدميقراطية بني أفراد املجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية املشاركة الدميقراطية، وتشجيع 
املواطنني على املشاركة االيجابية في االنتخابات، وإرشادهم لكيفية ممارسة دورهم بكفاءة. 

5- نشر الثقافة الدستورية والتوعية العامة باحترام نصوصه وكافة قوانني الدولة.

6- تلقي طلبات إشهار اجلماعات السياسية والبت فيها وفقًا للقانون الذي ينظمها.

1962م  لسنة   24 رقم  للقانون  اخلاضعة  واجلمعيات  االحتادات  انتخابات  على  اإلشراف   -7
شأن  في   1979 لسنة   24 رقم  بالقانون  واملرسوم  العام،  النفع  وجمعيات  األندية  شأن  في 

اجلمعيات التعاونية .

امل�دة )4(

تكون جميع األجهزة اإلدارية والقوى األمنية املعنية باالنتخابات حتت تصرف الهيئة خالل مدة 
االنتخابات، وتتلقى تلك األجهزة والقوى األوامر والتعليمات من الهيئة وتعمل على تنفيذها حتت 

إشرافها، وتكون مسئولة أمامها عن كل إخالل أو إهمال أو تقصير.

وللهيئة أن توقف عن العمل فورا املخالفني واملهملني واملقصرين من رؤساء وأفراد هذه األجهزة 
والقوى، وحتيل كال منهم إلى مسئوله األعلى حسب االختصاص. 

جمل�س الأمناء:

امل�دة )5(

يدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من سبعة أعضاء ممن تتوفر فيهم اخلبرة والنزاهة والكفاءة، ويشترط 
في العضو ما يلي :-

أن يكون كويتي اجلنسية. 1 -

أن ال يقل عمره عن أربعني عامًا. 2 -

أن يكون حاصاًل على مؤهل جامعي على األقل. 3 -
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يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة  أن ال - 4
بالشرف واألمانة. 

امل�دة )6(

يتم تشكيل املجلس على النحو التالي: 

يرشح مجلس الوزراء رئيسا للهيئة، ويتم املصادقة على الترشيح في جلسة سرية ملجلس األمة. 1 -

عضوًا. أمني عام مجلس األمة – - 2

ممثال عن وزارة الداخلية ال تقل درجته عن وكيل مساعد. 3 -

ممثال عن وزارة العدل ال تقل درجته عن وكيل مساعد. 4 -

ممثال عن وزارة الدولة لشؤون مجلس األمة ال تقل درجته عن وكيل مساعد. 5 -

ممثال عن جمعية نفع عام معنية مبتابعة االنتخابات. 6 -

ممثال عن جمعية نفع عام معنية باإلعالم. 7 -

وجميعهم يكونون أعضاء في املجلس مبرسوم.

امل�دة )7(

الهيئة  في  للعمل  متفرغني  ويكونا  وزارة،  وكيل  درجة  مينح  ونائبه  وزير،  درجة  الرئيس  مينح 
تفرغا كامال.

ويحدد راتب الرئيس ونائبه ومكافأة أعضاء املجلس بقرار من مجلس الوزراء.

امل�دة )8(

يتولى املجلس املهام والصالحيات التالية:

إدارة شئون الهيئة. 1 -

إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيالت الوظائف. 2 -

إقرار مشروع موازنة الهيئة ليتم إدراجها ضمن املوازنة العامة للدولة. 3 -
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إقرار التقرير السنوي للهيئة، وكذلك حسابها اخلتامي، ورفع نسخة منهما إلى كل من رئيس  4 -
مجلس األمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس املجلس األعلى للقضاء.

 . اعتماد اللوائح املنظمة لعمل الهيئة- 5

امل�دة )9(

مدة العضوية في املجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، من دون اإلخالل باملادة )4( 
للمجلس حتى  التمديد  يتم  األمة،  فترة حل مجلس  املدة خالل  انتهت هذه  وإذا  القانون،  من هذا 
انقضاء ستة شهور ألول انتخابات جترى بعد احلل، على أن حتتسب مدة التمديد هذه من املدة احملددة 

لألعضاء الذين يتم التجديد لهم.

وإذا خال موقع الرئيس أو أي من أعضاء املجلس ألي سبب، يتم تعيني بديل له وفقا للمادة )4( 
من هذا القانون.

امل�دة )10(

يؤدي الرئيس ونائبه وأعضاء املجلس،  قبل مباشرة مهامهم، اليمني القانونية أمام حضرة صاحب 
السمو أمير الكويت، وحتدد الالئحة الداخلية الوظائف التي يجب على من يتوالها في الهيئة أداء 

ذات القسم أمام الرئيس.

ونص اليمني القانونية: “ أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن واألمير وان احترم الدستور 
وقوانني الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصاحله وأمواله، وأؤدي أعمالي باألمانة والصدق”.

اجلهاز التنفيذي:

امل�دة )11(

يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى املهام الفنية واإلدارية واملالية، وذلك وفق ما يلي:

يختار الرئيس مساعدين له يكونون مسئولني أمامه عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز  1 -
التنفيذي، وحتدد الالئحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.

والتخصصات  والنزاهة  والكفاءة  اخلبرة  ذوي  من  والفني  اإلداري  كادرها  الهيئة  تختار  2 -
العلمية وبشفافية وفقًا للمعايير التي حتددها الالئحة الداخلية.

تسري على موظفي اجلهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظائف العامة املدنية. 3 -
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للدولة  اإلداري  اجلهاز  موظفي  ومن  واملستشارين  اخلبراء  من  تراه  مبن  تستعني  أن  للهيئة  4 -
إلجناز مهامها. 

امل�دة )12(

العاملون في الهيئة ومن تستعني بهم يقدمون إقرارًا بالذمة املالية وفقًا للقانون املنظم لذلك، كما  5 -
يفصحون للهيئة عن أي حالة تعارض مصالح ميكن أن يقعوا فيها. 

املالية واخلدمة املدنية:

مادة )13(

موظفيها،  وشئون  أعمالها  وتنظيم  الهيئة  مبوازنة  املقررة  االعتمادات  باستخدام  يتعلق  فيما 
فلرئيس الهيئة االختصاصات املخولة لوزير املالية، وملجلس األمناء االختصاصات املخولة ملجلس 

اخلدمة املدنية.

امل�دة )14(

يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن املوازنة العامة للدولة، ويتبع في إعدادها القواعد واإلجراءات 
املنظمة للموازنة العامة للدولة.

تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان احملاسبة.

والثالثني من  احلادي  وتنتهي في  أبريل من كل عام  للهيئة في األول من شهر  املالية  السنة  تبدأ 
القانون  هذا  أحكام  سريان  تاريخ  من  فتبدأ  للهيئة  األولى  املالية  السنة  أما  التالي،  العام  من  مارس 

وتنتهي في اليوم احلادي والثالثني من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون. 

امل�دة )15(

ال يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على الرئيس أو أحد أعضاء املجلس أو اتخاذ 
أي إجراء جزائي بحقه، أو إلقاء القبض عليه منذ إعالن الدعوة لالنتخابات إلى حني إعالن نتائج 

االنتخابات، بغير حالة اجلرم املشهود. 

امل�دة )16(

بصفة  منه  بقرار  الرئيس  يحددهم  الذين  الهيئة  موظفو  يتمتع  القانون  هذا  أحكام  تنفيذ  ألغراض 
الضبطية القضائية، وتبني الالئحة التنظيمية األعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناًء على هذه الصفة . 
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املجتمع املدين:

امل�دة )17(

يحق جلمعيات النفع العام الكويتية مواكبة العملية االنتخابية ومراقبة مجرياتها وفقا لإلجراءات 
التي تضعها الهيئة.

الرامية  اإلعالمية  واملؤسسات  باالنتخابات  املعنية  الدولية  املنظمات  تستقبل طلبات  أن  وللهيئة 
إلى املشاركة في مواكبة العملية االنتخابية، وفقا لشروط وآليات حتددها الهيئة.

الباب الثاين – الإنفاق النتخابي

امل�دة )18(

حتدد فترة احلملة االنتخابية بالفترة التي تبدأ قبل ستني يوما من تاريخ االقتراع، وتنتهي بعد سبعة 
أيام من إعالن النتائج. 

ح�شاب احلملة النتخابية:

امل�دة )19(

احلملة  حساب  1 -“ يسمى  الكويتية  البنوك  أحد  في  حساب  فتح  مرشح  كل  على  يتوجب 
االنتخابية”، وتعيني مسئول مالي تناط فيه حصرا صالحية حتريك هذا احلساب، باإلضافة 

إلى  مدقق حسابات معتمد، ألجل تدقيق حسابات احلملة وفقا لألصول املرعية.

ال يخضع حساب احلملة االنتخابية للسرية املصرفية، ويعتبر املرشح متنازال حكما عن هذه  2 -
السرية وذلك مبجرد فتح احلساب.

املالي  املسئول  اسم  عن  التصريح  ترشحه،  طلب  تقدمي  لدى  مرشح  كل  على  يتوجب  3 -
ومدقق احلسابات املشار إليهما أعاله، يرفق معه موافقتهما، وشهادة من البنك الذي فتح 
لديه احلساب تتضمن اسم صاحب احلساب ورقمه واسم املسئول املالي املكلف بتحريك 

هذا احلساب.

يجب أن يتم استالم أي »مساهمة« ودفع جميع النفقات االنتخابية عن طريق هذا احلساب  4 -
حصرا وذلك خالل كامل فترة احلملة االنتخابية . 
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من  أكثر  يحرك  أو  ميسك  أن  له  يجوز  ال  كما  مرشحا  يكون  أن  املالي  للمسئول  يجوز  ال  5 -
حساب انتخابي واحد.

ال يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق خمسمائة دينار إال مبوجب شيك أو أية وسيلة دفع  6 -
أخرى غير النقدي.

تعتبر مهمة املسئول املالي منتهية حكما بعد انقضاء ثالثة أشهر على تقدمي حساب احلملة  7 -
االنتخابية إلى الهيئة. 

امل�شاهمة النتخابية:

امل�دة )20(

تعتبر أي مساهمة من مال الزوج أو أي من األصول أو الفروع مبثابة املال اخلاص للمرشح . 1 -

حتول جميع أموال املرشح املخصصة للحملة االنتخابية إلى حساب احلملة االنتخابية.  2 -

امل�دة )21(

ال يجوز أن تتجاوز املساهمة املقدمة من قبل شخص واحد لتمويل احلملة االنتخابية ملرشح  1 -
واحد مبلغا قدره خمسة آالف دينار، أو لقائمة واحدة مبلغا قدره ثالثون ألف دينار، وال 

يجوز للمساهم بأن يتبرع لعدد من املرشحني يفوق املسموح له بانتخابهم.

اجلمعيات  وكذلك  وطبيعتها  نوعها  كان  مهما  التجارية  والشركات  للمؤسسات  يجوز  ال  2 -
احلملة  في متويل  تساهم  أن  اخليرية  واملبرات  العام  النفع  واالحتادات وجمعيات  التعاونية 

االنتخابية ألي مرشح بأي شكل من األشكال.

مينع منعا باتا على املرشح قبول أو استالم مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية  3 -
أو عن شخص غير كويتي، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

يحظر على  املرشح استغالل املال العام ألغراض انتخابية، أو السعي لدى اجلهات العامة  4 -
بأي شكل لتعيني وندب ونقل وترقية أي موظف أو إلصدار أي قرارات إدارية فيها مزايا 

مالية أو السعي لتسهيل احلصول على أي صفقات مالية أو خدمات. 
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النفقات النتخابية:

امل�دة )22(

يكون سقف “النفقات” الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه للحملة االنتخابية وفقا ملا يأتي: 

عضو  راتب  مقدار  على  قيمتها  تزيد  وال  حملته،  نفقات  في  نفسه  املرشح  مساهمة  1 -
مجلس األمة ملدة سنتني، محسوبة على أساس أعلى راتب لعضو مجلس األمة في آخر 

فصل تشريعي.

مساهمة اآلخرين في نفقات حملة املرشح، وال تزيد قيمتها مع مساهمة املرشح نفسه على  2 -
مقدار راتب عضو مجلس أمة ملدة أربع سنوات، محسوبة على أساس أعلى راتب لعضو 

مجلس األمة في آخر فصل تشريعي.

امل�دة )23(

للفائزين في عضوية مجلس  الفرز، أن تصرف  نتائج  الطعون على  فترة  انتهاء  بعد  الهيئة،  على 
األمة مكافأة مالية تعادل قيمتها نصف مصروفاته التي تعتمدها الهيئة. 

امل�دة )24(

متنع أثناء فترة احلملة االنتخابية االلتزامات والنفقات التي تتضمن تقدمي خدمات أو دفع  1 -
مبالغ للناخبني.

ال متنع العطايا واملساعدات املذكورة أعاله إذا كانت مقدمة من مرشح أو مؤسسة ميلكها أو  2 -
يديرها، درج على تقدميها بذات احلجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال يقل عن 

ثالث سنوات قبل بدء فترة احلملة االنتخابية.

البيان املايل:

امل�دة )25(

من  عليه  مالي شامل مصادق  بيان  تنظيم  االنتخابات  انتهاء  بعد  يتوجب على كل مرشح  1 -
مدقق احلسابات املعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات املقبوضة، بحسب مصادرها 
وتواريخها، ومجموع النفقات، املدفوعة أو املترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خالل فترة 

احلملة االنتخابية.
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يجب تقدمي هذا البيان إلى الهيئة خالل مهلة شهر من تاريخ إعالن نتائج االنتخابات مرفقا  2 -
الصرف وسواها  اإليصاالت وسندات  مثل  احلساب  بنود  العائدة جلميع  الثبوتية  بالوثائق 
وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبني جميع العمليات التي متت على هذا 

احلساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقدمي هذا البيان .

- 3 يرفق بالبيان املالي تصريح موقع من املرشح ، يقر فيه مسؤوليته عن احلساب املرفق صحيح 
احلملة  ألجل  املترتبة  أو  املدفوعة  والنفقات  احملصلة  الواردات  كامل  ويتضمن  وشامل 
االنتخابية ، كما يقر صراحة بأنه ال توجد أية نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى 

دفعها نقدا أو من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة أشخاص آخرين.

ينظم  أن  انتخابية،  نفقات  أو  إيرادات  أية  املالي  البيان  يتضمن  لم  إذا  املالي،  املسئول  - 4 على 
شهادة مصدقة من مدقق احلسابات، تفيد انعدام وجود هذه الواردات أو النفقات.

امل�دة )26(

تقوم الهيئة بدراسة البيان املالي جلميع املرشحني وتدقيقه للتأكد من صحته، ولها في ذلك  1 -
االستعانة مبن تراه مناسبا من اخلبراء وغيرهم.

يجوز للهيئة الطلب من أي مساهم تقدمي كشف حساب عن ستة شهور قبل املساهمة للتأكد  2 -
من أن املساهمات صادرة من مال املساهم نفسه وليس وسيطا ملساهمني آخرين استنفذوا 

حدودهم في املساهمة. 

تفصل الهيئة في صحة البيان املالي أعاله خالل مهلة شهرين من تاريخ تقدميه، فتقرر إما  3 -
املوافقة عليه وإما رفضه أو طلب تعديله أو تصحيحه كليا أو جزئيا.

فإذا انقضت مهلة شهرين على تقدمي البيان املالي دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر  4 -
هذا البيان موافقا عليه حكما.

إذا تبني للهيئة أن قيمة إحدى النفقات االنتخابية املصرح عنها في البيان املالي ومرفقاته هي  5 -
النفقة، تقوم الهيئة، بتحديد الفرق وقيده  أقل من القيمة الرائجة واملعتمدة عادة ملثل تلك 
النفقات، ويعتبر هذا الفرق خاضعا لسقف اإلنفاق املنصوص عليه في هذا  حكما ضمن 
القانون؛ على أن تطبق على املنافع املباشرة وغير املباشرة وجميع العطايا العينية واخلدمات 

التي استفاد منها املرشح.
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امل�دة )27(

إذا تبني للهيئة  وجود مخالفات واضحة ألحكام هذا الباب، تتخذ  اإلجراءات املستعجلة لوقفها 
كما حتيلها، عند االقتضاء ، إلى اجلهة القضائية املختصة.

كما ترفض الهيئة البيان املالي إذا تبني لها انه لم يقدم ضمن املهلة القانونية أو انه غير صحيح أو 
انه يتضمن، بعد تصحيحه أو تعديله، جتاوزا لسقف اإلنفاق. 

الباب الث�لث – الدعاية النتخابية

التوعية العامة:

امل�دة )28(

ألجل تطبيق النصوص املتعلقة بالدعاية االنتخابية، حتدد فترة احلملة االنتخابية وفقا ملا هو وارد 
في هذا القانون.

ويجوز لكل مرشح تنظيم النشاطات املختلفة املشروعة ألجل شرح البرنامج االنتخابي باألسلوب 
والطريقة املناسبني مبا ال يتعارض مع القوانني واللوائح. 

امل�دة )29(

كل  تلزم  أن  االنتخابية  احلملة  فترة  خالل  للهيئة  القانون،  هذا  من   )3( املادة  أحكام  مراعاة  مع 
املرئي واملسموع الرسمي واخلاص بأن تخصص نصف ساعة أسبوعيا على األقل  وسائل اإلعالم 

ألجل بث برامج تثقيفية انتخابية حتت إشرافها .

التزامات اإعالمية:

امل�دة )30(

أثناء فترة احلملة االنتخابية يترتب على وسائل اإلعالم املرئي واملسموع وعلى املرشحني التقيد 
باملوجبات اآلتية :

االمتناع عن التشهير والقدح والذم والتجريح بأي مرشح. 1 -

االمتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو حتريضا على  2 -
ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييدا لإلرهاب أو اجلرمية أو األعمال التخريبية.



15

االمتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين  3 -
أو التكفير.

االمتناع عن حتريف املعلومات أو تزييفها أو إساءة عرضها . - 4

الإعالم الر�شمي:

امل�دة )31(

لتزم اإلعالم الرسمي موقف احلياد في جميع مراحل العملية االنتخابية، وال يجوز ألي من  ي- 1
أجهزته أو موظفيه القيام بأي نشاط ميكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحا على حساب آخر.

يحق لكل مرشح أن يستعمل وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة الرسمية دون مقابل، ألجل  2 -
عرض البرامج االنتخابية وفقا ألحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.

توزيع  وشروط  مواعيد  فيه  حتدد  خاصا  نظاما  الرسمي  اإلعالم  مع  بالتعاون  الهيئة  تضع  3 -
أوقات البث بني مختلف املرشحني مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة مبا يضمن 

حتقيق املساواة والتكافؤ في الفرص بني مختلف املرشحني.

يتقدم كل مرشح يرغب في استعمال هذا احلق بطلب خطي بهذا اخلصوص إلى اإلعالم  4 -
الرسمي، الذي يضع قائمة بأسماء املرشحني الراغبني باستعمال وسائل اإلعالم الرسمية. 

يجوز للمرشح الذي يشعر بأنه لم ينل حقوقه التقدم بشكوى إلى الهيئة التي تنظر في األمر،  5 -
وتقرر تصحيح اخلطأ أو حفظ الشكوى. 

الإعالم اخلا�س:

امل�دة )32(

وفقا  واملسموع  املرئي  اخلاص  اإلعالم  وسائل  في  األجر  املدفوع  االنتخابي  باإلعالن  يسمح 
لألحكام اآلتية : 

الهيئة قبل  إلى  تتقدم  أن  املتاجرة في اإلعالن االنتخابي  التي ترغب  على وسائل اإلعالم  1 -
فيه عن  رغبتها، مرفقا معه  تعلن  بداية احلملة االنتخابية بطلب  أيام على األقل من  سبعة 

الئحة بأسعار اإلعالنات، وال يحق لها أن تبدأ باملتاجرة إال بعد أخذ موافقة خطية.
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تلتزم وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة، بالئحة األسعار التي قدمتها إلى الهيئة، وال يحق  2 -
لها أن ترفض أي إعالن انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم باألسعار واملساحات احملددة.

يجب على وسائل اإلعالم أن توضح صراحة لدى بثها إلعالنات انتخابية أن هذه اإلعالنات  3 -
مدفوعة األجر وان حتدد طالب البث. 

امل�دة )33(

املرئي  اإلعالم  وسائل  برامج  في  اآلراء  ملختلف  التعبير  حرية  احترام  على  الهيئة  تسهر  1 -
واملسموع اخلاص أثناء فترة احلملة االنتخابية، وذلك عن طريق إصدار تعليمات ملزمة إلى 

هذه الوسائل، مبا يضمن تأمني العدالة والتوازن واحلياد في املعاملة بني املرشحني.

تتابع الهيئة التوازن في الظهور اإلعالمي بني املرشحني بحيث تلزم وسيلة اإلعالم، لدى  2 -
استضافتها ملرشح أن تسمح في املقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة من حيث التوقيت 

واملدة ونوع البرنامج.

ال يجوز ألية وسيلة من وسائل اإلعالم اخلاص املرئي واملسموع إعالن تأييدها أو معارضتها  3 -
أي مرشح.

حتدد الهيئة ، قبل بدء العملية االنتخابية ، املعايير التي تسمح بالتمييز بني اإلعالم االنتخابي  4 -
واإلعالن االنتخابي ، ويحق لها في كل وقت أن تتحقق ما إذا كان أي برنامج يخفي، حتت 
ستار اإلعالم، إعالنا انتخابيا مستترا غير مشروع وان تتخذ جميع التدابير القانونية لوضع 

حد لهذا األمر. 

الإعالم اخلارجي:

امل�دة )34(

املسموعة فيجب عليه  أو  املرئية  املرشح اإلعالن في إحدى وسائل اإلعالم اخلارجية  إذا رغب 
اإلعالنات  أسعار  من  بنسخة  الهيئة  تزويد  وكذلك  بينهما،  االتفاق  عقد  من  بنسخة  الهيئة  تزويد 

املعمول بها مع الغير لدى تلك الوسيلة اإلعالمية.

اإلعالم  وزارة  مع  بالتعاون  يلزم،  ما  واتخاذ  األجنبية  اإلعالم  وسائل  حياد  ترصد  أن  وللهيئة 
الكويتية، نحو وقف أي جتاوز في هذا الشأن يصدر من أي وسيلة إعالمية غير كويتية.
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الإعالنات يف الأماكن العامة:

امل�دة )35(

تعني بلدية الكويت األماكن املخصصة لتعليق ولصق اإلعالنات والصور االنتخابية طيلة  1 -
فترة احلملة االنتخابية، ومينع تعليق أو لصق أي إعالن أو صور للمرشحني خارج األماكن 

املخصصة لإلعالنات.

تتولى الهيئة توزيع تلك األماكن بني املرشحني حسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح. 2 -

ال يجوز ألي مرشح التنازل عن األماكن املخصصة إلعالنه االنتخابي لصالح مرشح آخر. 3 -

الهيئة  مع  لإلعالنات  املخصصة  لألماكن  املستثمرة  والشركات  الكويت  بلدية  - 4 وتتعاون 
ألجل حسن تنفيذ أحكام هذه املادة . 

املهرجانات واللقاءات:

امل�دة )36(

ال يجوز استخدام املرافق العامة واجلهات احلكومية واجلامعات والكليات واملعاهد ودور  1 -
العبادة ألجل إقامة مهرجانات وعقد اجتماعات ولقاءات انتخابية ملصلحة أي مرشح، فيما 

يجوز استخدامها للتوعية العامة من دون مشاركة أي مرشح أو ملصلحته.

االنتخابي  الترويج  إدارة وأعلى،  العامة، من درجة مدير  للموظفني في اجلهات  ال يجوز  2 -
ملصلحة مرشح أو ضد مرشح بأي صورة كانت، طوال فترة احلملة االنتخابية.

الفترة  في  استخدامها  ميكن  محافظة،  كل  في  مدارس  التربية  وزارة  تخصص  أن  يجوز  3 -
النظام  التنفيذية  بالناخبني، على أن تبني الالئحة  املسائية ملن يرغب من املرشحني لاللتقاء 

اخلاص لهذا االستخدام. 

ا�شتطالعات الراأي:

امل�دة )37(

األصول  حتدد  كما  االنتخابية  احلملة  أثناء  الرأي  استطالع  بعمليات  القيام  شروط  الهيئة  حتدد  1 -
الواجب إتباعها لتأمني مصداقية عملية االستطالع ونزاهتها وطابعها احليادي .

حتدد الهيئة الشروط واألصول التي يخضع لها نشر أو بث أو توزيع نتائج استطالع الرأي أثناء  2 -
احلملة االنتخابية، وتكون لها كامل الصالحيات للتحقق من مطابقة استطالع الرأي للمواصفات 



18

أو  املخالفات  وقف  ألجل  الضرورية  التدابير  جميع  تتخذ  أن  لها  يعود  كما  والفنية،  القانونية 
تصحيحها وذلك بوجه اجلهات املنفذة الستطالعات الرأي.

يجب أن يسبق إعالن نتيجة استطالع الرأي أو نشرها أو بثها أو توزيعها بيوم واحد تقدمي توضيح  3 -
من اجلهة املنفذة لالستطالع إلى الهيئة يشمل: 

3-1( اسم اجلهة التي قامت باالستطالع 

3-2( اسم اجلهة التي طلبت االستطالع ودفعت كلفته .

3-3( تواريخ إجراء االستطالع ميدانيا .

3-4( حجم العينة املستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها .

3-5( التقنية املتبعة في االستطالع .

3-6( النص احلرفي لألسئلة املطروحة .

3-7( حدود تفسير النتائج ونسبة هامش اخلطأ فيها عند االقتضاء .

خالل األسبوع الذي يسبق يوم االنتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق االقتراع يحظر نشر أو بث  4 -
أو توزيع جميع استطالعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من األشكال. 

ال�شمت النتخابي:

امل�دة )38(

قبل ثمان وأربعني ساعة من بدأ االقتراع وحتى إقفال صناديق االقتراع، يحظر على جميع وسائل 
اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء، الرسمي واخلاص، بث أية دعاية أو نداء انتخابي أو بث أي حوار 

أو لقاء مع املرشحني.

ويحظر توزيع أية أوراق دعائية أو منشورات ملصلحة مرشح أو ضده طيلة يوم االنتخاب، وذلك 
بالقرب من اللجان االنتخابية ضمن إطار قطره مائتا مترا. 

املتابعة والتحقق:

امل�دة )39(

تتحقق الهيئة من التزام وسائل اإلعالم املرئي واملسموع باألحكام املتعلقة بالدعاية االنتخابية  1 -
املنصوص عليها في هذا القانون والقرارات املتخذة تطبيقا لهذه األحكام.
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تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل املرشح املتضرر، وتتخذ قرارها  2 -
بشأنها خالل ثماني وأربعني ساعة من تاريخ تقدميها. 

ال تطبق األحكام املتعلقة بالدعاية االنتخابية أعاله على وسائل اإلعالم املكتوبة التي تبقى  3 -
خاضعة للقوانني واألنظمة اخلاصة بها.

الفرز الباب الرابع – عمليات 

الآليــــــات:

امل�دة )40(

تعمل الهيئة على تطبيق أفضل الوسائل املمكنة لضمان جودة وصحة عمليات فرز أوراق  1 -
االنتخابات، بأسرع وقت ممكن، مبا ال يخل باطمئنان املرشحني لسالمة عمليات الفرز.

ويجوز للهيئة اقتراح نظام فرز مناسب لعد األصوات آليا، وعرضه على مجلس األمة ألخذ  2 -
موافقة أغلبية األعضاء املنتخبني. 

امل�دة )41( 

على وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة، وكذلك جمعيات النفع العام واملنظمات الدولية 
الهيئة على تصريح خطي لهذه  بتغطية عمليات االقتراع والفرز أن حتصل من  املشاركة  الراغبة في 

الغاية، وذلك وفقا ألحكام املادة )3( من هذا القانون.

عد وجمع الأ�شوات:

امل�دة )42( 

إذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها مبا يجاوز عدد أعضاء مجلس 
األمة، اقترعت الهيئة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.  

اإعالن النتائج:

امل�دة )43( 

تتولى الهيئة إعالن نتائج عمليات الفرز، وأسماء من حصل من املرشحني على عضوية مجلس  1 -
األمة، ويكون اإلعالن ضمن مهلة أربعة وعشرين ساعة من وقت استالمها من جلان الفرز.
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املوقع  النتائج في  الرسمية على األقل، ومن خالل نشر  يتم عبر وسائل اإلعالم  واإلعالن  2 -
االلكتروني للهيئة، كما تنشره في أول عدد للجريدة الرسمية الكويت اليوم، كما تودع نسخة 

من النتائج لدى األمانة العامة ملجلس األمة.

وعلى الهيئة متكني املرشحني من اإلطالع على جميع املستندات والتقارير واملعلومات  املتعلقة  3 -
بالعملية االنتخابية ونتائجها وذلك خالل مهلة أسبوع من تاريخ تقدمي الطلب. 

امل�دة )44(

يحق ألي مرشح تقدمي طلب إلى الهيئة خالل ثالثة أيام من إعالن النتائج إلعادة جمع األصوات، 
ويتم إعادة اجلمع واالنتهاء منه قبل انقضاء أسبوع من إعالن النتائج.

امل�دة )45(

تخضع قرارات الهيئة اخلاصة بالترشيح للطعن أمام احملكمة الدستورية خالل خمسة أيام  1 -
من تاريخ إبالغها أو تنفيذها إذا كانت قرارات فردية ومن تاريخ نشرها إذا كانت تنظيمية. 

أما قرارات الهيئة املتعلقة بوسائل اإلعالم فتخضع لطريق الطعن املنصوص عنه في هذا القانون.  2 -

الباب اخلام�س – م�شاركة املجتمع

ثقافة املواطنة والدميقراطية:

امل�دة )46(

القانون  دولة  وإرساء  احلق  املواطنة  ترسيخ  في  الدولة  مؤسسات  دور  من  تتأكد  أن  الهيئة  على 
لتحقيق التنمية بشتى صورها، وتشخيص مواطن اخللل في العالقات بني مؤسسات الدولة ومنظمات 
وأفراد املجتمع الكويتي، والعمل على ترميمها، من خالل حشد قدرات كافة اجلهات العامة ومجلس 

األمة والقطاع اخلاص واملجتمع املدني واألفراد في حتقيق املواطنة الصحيحة.

وأن تتولى الهيئة حتديدا العمل على حتقيق املادة )3 فقرات 3، 4، 5( من هذا القانون اخلاصة في 
املواطنة والثقافة الدميقراطية والدستورية واحترام قوانني الدولة؛ كما تتولى اإلشراف واملتابعة والتقييم 

لألجهزة التربوية واإلعالمية والدينية للتحقق من قيامها في دعم جهود الهيئة في هذه املجاالت.

امل�دة )47(

القانون، وتتولى تنفيذها منفردة أو  املادة )46( من هذا  لتنفيذ  الهيئة أن تضع خطة سنوية  على 
بالتعاون مع مجلس األمة، اجلهات احلكومية، املجتمع املدني، القطاع اخلاص، ومن أمثلة ذلك:
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والوسائل  واملسموعات  واملرئيات  واملطبوعات  الصحافة  خالل  من  العامة:  التوعية  1 -
االلكترونية.

األنشطة الثقافية: بتنظيم حلقات النقاش، الندوات واملؤمترات، وتشجيع البحث العلمي. 2 -

املسابقات واألنشطة: املنافسات الرياضية، املسابقات الثقافية، األنشطة االجتماعية الثقافية. 3 -

الوسائل اإلعالمية كالشعر واألغنية واألعمال التمثيلية.  4 -

احلمالت اإلعالنية. 5 -

و�شائل الإعالم:

امل�دة )48(

على وسائل اإلعالم اململوكة للدولة بنسبة تزيد على 50% أن تخصص أوقات بث لتنفيذ املادة 
الهيئة  إلى  لذلك  سنوية  خطة  تقدم  وأن  للمجتمع،  العامة  التوعية  لتحقيق  القانون  هذا  من   )46(
وتأخذ موافقتها عليها وتنشرها إعالميا، وللهيئة أن تصدر تقريرا سنويا حول اخلطة ونسبة االجناز 

فيها ومستواها الفني.

وللهيئة أن تنشر تقريرا سنويا عن دور وسائل اإلعالم اخلاصة، اإليجابي والسلبي، في حتقيق املادة 
)46( من هذا القانون. 

املوؤ�ش�شات التعليمية:

امل�دة )49(

على كافة املؤسسات التعليمية اململوكة للدولة بنسبة تزيد على 50% أن تخصص مناهج علمية 
وأنشطة مدرسية لتنفيذ املادة )46( من هذا القانون لتحقيق التوعية العامة للمجتمع، وأن تقدم تلك 
املؤسسات خطة سنوية لتنفيذ ذلك إلى الهيئة وتأخذ موافقتها على اخلطة وتنشرها إعالميا، وللهيئة 

أن تصدر تقريرا سنويا حول اخلطة ونسبة االجناز فيها ومستواها العلمي.

وللهيئة أن تنشر تقريرا سنويا عن دور املؤسسات التعليمية اخلاصة، اإليجابي والسلبي، في حتقيق 
املادة )46( من هذا القانون. 
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دور العبادة:

امل�دة )50(

املادة  تنفيذ  العبادة من خالل وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية أن تعمل على  على كافة دور 
)46( من هذا القانون لتحقيق التوعية العامة للمجتمع، وأن تقدم خطة سنوية لتنفيذ ذلك إلى الهيئة 
ونسبة  اخلطة  حول  سنويا  تقريرا  تصدر  أن  وللهيئة  إعالميا،  وتنشرها  اخلطة  على  موافقتها  وتأخذ 

االجناز فيها ومستواها العلمي.

وللهيئة أن تنشر تقريرا سنويا عن مساهمة دور العبادة، اإليجابي والسلبي، في حتقيق املادة )46( 
من هذا القانون.

الباب ال�شاد�س – العقوبات

امل�دة )51(

الرشوة املنصوص عليها في  القانون يعاقب بعقوبة  املادة )27( من هذا  كل من يخالف أحكام 
املادة )114( من قانون اجلزاء رقم )16( لسنة 1960 مع مصادرة األموال موضوع اجلرمية .

امل�دة )52(

يعاقب كل من يخالف أحكام املادة )32( من هذا القانون باحلبس مدة أقصاها ستة شهور والغرامة 
التي ال تزيد عن خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ، وذلك مع عدم اإلخالل بأية عقوبة 

أشد ينص عليها قانون آخر .

امل�دة )53(

جتاوز  مخالفته  على  ويترتب   ، القانون  هذا  من   )20( املادة  أحكام  يخالف  مرشح  كل  يعاقب 
قيمة  بثالثة أضعاف  تقّدر  التي  بالغرامة   ، القانون  االنتخابي في هذا  املالي  السقف احملدد لإلنفاق 
التجاوز ، مع مصادرة قيمة التأمني املدفوع منه للهيئة ولصاحلها؛ مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

ينص عليها قانون آخر . 

مادة )54(

يعاقب كل من يخالف أحكام ونصوص هذا القانون األخرى ، باحلبس مدة أقصاها شهر وبالغرامة 
التي ال تزيد عن ألف دينار ، أو بإحدى هاتني العقوبتني ، مع إلزامه بتصحيح املخالفة وجواز مصادرة 

موجودات وأدوات املخالفة؛ مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر . 
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امل�دة )55(

للهيئة أن حتيل كل من أرتكب اجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة التي لها 
من حيث املبدأ أن تتصدى لذلك ، وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف واإلدعاء 

في جميع اجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون ، وتكون نيابة مخصصة لهذه اجلرائم. 
امل�دة )56(

يتم اإلبالغ عنها  لم  إذا   ، القانون  املنصوص عليها في هذا  اجلزائية عن اجلرائم  الدعوى  تسقط 
خالل ستة شهور من تاريخ إعالن النتيجة النهائية لالنتخابات، وتسقط الدعوى املدنية إذا لم ُترفع 

خالل سنة واحدة من التاريخ املذكور . 

اجلزاءات الإدارية :

امل�دة )57(

املرشح عن  تأخر  أو  امتناع  ، في حال  بذلك  املفوض  رئيسها  أو من  املجلس،  بقرار من  يجوز  1 -
تقدمي البيان املالي وفق الشروط واملهلة املنصوص عليها في املادة )25( من هذا القانون، أو قّدم 

بيانًا ماليًا رفضته الهيئة لعدم مطابقته لهذا القانون، أن يقرر عدم أهليته للترشيح .
يجوز للمجلس أو رئيسها املفوض بذلك ، في حالة مخالفة القرارات واللوائح واألنظمة املتعلقة  2 -

بالدعاية االنتخابية اتخاذ اإلجراءات التالية :-
أ- توجيه تنبيه لوسيلة اإلعالم املخالفة ، أو إلزامها ببث االعتذار أو إلزامها بتمكني املرشح 

املتضرر من ممارسة حق الرد .
ب- وقف وسيلة اإلعالم املخالفة عن العمل جزئيًا ملدة ال تتعدى ثالثة أيام ويجوز أن يشمل 

الوقف جميع أنشطتها .
ت- وقف وسيلة اإلعالم املخالفة عن العمل في النشاط االنتخابي مدة أقصاها املدة املنصوص 

عليها في املادة )18( من هذا القانون .
ث- فرض غرامة مالية فورية تتراوح ما بني خمسة آالف وعشرة آالف دينار في حالة مخالفة 

املرشح لألحكام والقرارات واللوائح والتعليمات املتعلقة بالدعاية االنتخابية.
تكون قرارات الهيئة املبينة أعاله قابلة للطعن فيها أمام محكمة االستئناف خالل مدة خمسة أيام  3 -
عمل من تاريخ صدورها وإعالنها للمخالف ، وتصدر احملكمة حكمها في الطعن خالل خمسة 

أيام عمل من تاريخ تسجيل صحيفة الطعن في احملكمة.
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الباب ال�شابع – اأحكام عامة

امل�دة )58(

تضع الهيئة النظم واللوائح اخلاص بالعمليات اآلتية:

نظام القيود االنتخابية وتنقيحها. 1 -

نظام عمل اللجان االنتخابية.  2 -

نظام تسجيل املرشحني.  3 -

نظام تسجيل املفوضني املاليني واملندوبني واملراقبني عن حملة كل مرشح. 4 -

نظام عد األصوات وإعالن النتائج.  5 -

نظام إدارة عمليات االقتراع خارج الكويت. 6 -

للقانون رقم 24- 7  انتخابات االحتادات واجلمعيات اخلاضعة  اإلدارة واإلشراف على  نظام 
بالقانون رقم 24 لسنة  العام، واملرسوم  النفع  لسنة 1962م في شأن األندية وجمعيات 

1979 في شأن اجلمعيات التعاونية .

كما يصدر الرئيس القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.  8 -

امل�دة )59(

ال متنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر 
للفعل املرتكب.  

امل�دة )60(

حكم  كل  ويلغى  الرسمية،  اجلريدة  في  وينشر  صدوره،  تاريخ  من  اعتبارا  القانون  بهذا  يعمل 
يتعارض مع أحكامه.

وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
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املذكرة الإي�شاحية لالقرتاح بقانون ب�شاأن

الهيئة العامة للدميقراطية

يهدف القانون املقترح إلى إنشاء هيئة اعتبارية رفيعة املستوى، تسمى )الهيئة العامة للدميقراطية( 
تلحق بوزير الدولة لشئون مجلس األمة وتتمتع باستقاللية وحيادية كاملة، وتختص هذه الهيئة مبهام 

عظيمة الشأن وبعيدة األثر على احلياة السياسة واملسار الدميقراطي في البالد .
أنواعها ومستوياتها  الكويت بكل  العمليات االنتخابية في  إدارة كل  الهيئة تشمل  اختصاصات 
ومراحلها، من وضع للقيد والضوابط وتعيني للجان القيد واالنتخاب والفرز، وتدريب للمرشحني 
ووكالئهم، وتأمني لكل مستلزمات ومواد وأوات وأدوات العملية االنتخابية، وممارسة الرقابة على 
طلبات  وتلقي  انتخابية،  سلوك  قواعد  ووضع  اإلعالمية،  التغطية  وعلى  احلمالت  على  اإلنفاق 
الشكاوى  وتلقى  فيها،  والبت  االنتخابات  مبراقبة  املعنية  الكويتية  واملنظمات  العام  النفع  جمعيات 
اخلارج،  في  للكويتيني  األخرى  الدول  في  االقتراع  وإدارة  فيها،  والفصل  باالنتخابات  املتعلقة 
واإلشراف على االقتراع والفرز ونشر النتائج ورفع التقارير حولها، وإعداد الدراسات، ونشر الثقافة 
الدميقراطية والدستورية، والسعى لرفع مستوى الوعي، وكذلك طلبات إشهار اجلماعات السياسية 

والبت فيها وفق القانون .
أما تكوين الهيئة فمن رئيس ونائب له يرشحهما مجلس الوزراء، ويصادق عليهما مجلس األمة، 
الداخلية، وجمعيات  لوزارة  بينهم أمني عام مجلس األمة، وممثلني  إلى ستة أعضاء، من  باإلضافة 
الدولة لشئون مجلس األمة، ويتمتعون بحصانة في غير حالة  العدل، ووزارة  العام، ووزارة  النفع 

اجلرم املشهود.
اإلنفاق  على  وقيود  ضوابط  يضع  الذي  االنتخابي  اإلنفاق  باب  الهامة:  القانون  أبواب  ومن 

واملساهمات ومتويل احلمالت االنتخابية، كما يحدد سقفًا لألنفاق .
أجهزة  على  يتعني  ومحاذير  ضوابط  وحتديد  االنتخابية،  الدعاية  لتنظيم  الرابع  الباب  وخصص 
اإلعالم االلتزام بها أثناء فترة احلملة االنتخابية، وبذات القدر عني القانون مبسألة استطالعات الرأي 

ووضع لها شروطًا ومعايير وآليات .
كما رسم القانون آليات وطرائق مشاركة املجتمع بجانب مؤسسات الدولة في ترسيخ قيم املواطنة 
وإرساء دعائم دولة القانون والثقافة الدميقراطية، عبر وسائل اإلعالم واملناهج الدراسية ودور العبادة .

وأشتمل القانون على باب للعقوبات جراء مخالفة أحكام القانون، وقواعد املمارسة االنتخابية، 
كما نص كذلك على جزاءات إدارية .

ونص القانون على إلغاء أية نصوص في أية قوانني أخرى تتعارض معه .
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