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د آليات إعداد الموائح االنتخابية يتحد، بشأن 3124مارس  7بتاريخ  23 رقم قرار
 المترشحة لالنتخابات البمدية والنيابية لمالءمتها مع الحصة المخصصة لمنساء

 

 إن لجنة التسيير،
 بعد االطالع عمى;

 

المتعمق  2702ابريل  02الصادر بتاريخ  2702-723القانون النظامي رقم  -
 بإنشاء المجنة الوطنية المستقمة لالنتخابات،

المتضمن  2772أغسطس  22الصادر بتاريخ  2772-725األمر القانون رقم  -
القانون النظامي المتعمق بتشجيع ولوج النساء لممأموريات والوظائف االنتخابية، 

 02اريخ الصادر بت 2702-724النظامي رقم  بالقانون 4و  2المعدل في مادتيو 
 ،2702 ابريل

القاضي بتعيين رئيس  2702يونيو  73الصادر بتاريخ  2702-752المرسوم رقم  -
 وأعضاء لجنة تسيير المجنة الوطنية المستقمة لالنتخابات.

 

 ;ما يميصادقت عمى وبعد المناقشة 
 2702-724من القانون النظامي رقم  4و  62 طبقا لترتيبات المادتين المادة األولى

الصادر  2772-725المعدل لألمر القانوني رقم  2702بريل ا 02الصادر بتاريخ 
المتعمق بولوج النساء لممأموريات والوظائف االنتخابية،  2772أغسطس  22بتاريخ 

آليات إعداد الموائح المترشحة لالنتخابات البمدية والنيابية لمالءمتيا مع  يحدد ىذا القرار
 الحصة المخصصة لمنساء.
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 الترتيبات المطبقة عمى المأموريات والوظائف البمديةالباب األول; 

 
الصادر  2702-724من القانون النظامي رقم  2المادة طبقا لترتيبات  ;3المادة 
 22الصادر بتاريخ  2772-725المعدل لألمر القانوني رقم  2702ابريل  02بتاريخ 

يتم تحديد عدد  ،يةالمتعمق بولوج النساء لممأموريات والوظائف االنتخاب 2772أغسطس 
لمنساء و ترتيبيا عمى الموائح المترشحة لالنتخابات البمدية عمى المخصصة  قاعدالم

 النحو التالي6
 ( ل2مقعدان ) امستشار  00 إلى 5ممجالس البمدية المكونة من، 
 ( ل2ثالثة مقاعد )مستشارا 03 إلى 01بمدية المكونة من ممجالس ال، 
 ( ل4أربعة مقاعد ) مستشار فما فوق 20 إلى 05ممجالس البمدية المكونة من.  

ولالحتفاظ لمنساء بالمناصب المخصصة لين توضع الموائح المترشحة حسب 
 الترتيبات التالية6

  مقعدان(6 في ىذه الحالة  امستشار  00 إلى 5لممجالس البمدية المكومة من(
 ية في المقعد الرابع عمىترتب الثانإذا تبوأت المرأة المقعد األول في الالئحة، 

الالئحة، وفي المقابل إذا تبوأ الرجل المقعد األول في الالئحة ترتب النساء في 
 المقعدين الثاني والرابع،

  عد(6 في ىذه مستشارا )ثالث مقا 03 إلى 01لممجالس البمدية المكونة من
مقعد مرأة المقعد األول في الالئحة ترتب الثانية في الالحالة، إذا تبوأت ا

الالئحة، وفي المقابل إذا تبوأ الرجل ابع عمى الخامس والثالثة في المقعد الس
 المقعد األول في الالئحة ترتب النساء في المقاعد الثاني والخامس والسابع.

  عد (6 مستشارا فما فوق ) أربع مقا 20 إلى 05لممجالس البمدية المكونة من
ألول في الالئحة المترشحة، ترتب مرأة المقعد افي ىذه الحالة إذا تبوأت ا

 مقعد التاسعمس والثالثة في المقعد السابع والرابعة في الافي المقعد الخ ةالثاني
رجل المقعد األول في الالئحة ترتب النساء ابل إذا تبوأ الالئحة وفي المقعمى 

 في المقاعد الثاني والخامس والسابع والتاسع.
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لمترتيبات المنصوص عمييا في  يؤدي عدم احترام األحزاب  السياسية ;4المادة 
  أعاله إلى عدم قابميتيا لالستالم عند تقديم الترشحات. 2المادة 
وبخصوص الوظائف االنتخابية، يجب عمى المجالس البمدية أن تراعي  ;5المادة 

 انون.تمثيل النساء في انتخاب الييئات البمدية طبقا لمحصة المحددة بالق
 أغسطس 20من المقرر المشترك الصادر بتاريخ  4من المادة  2وطبقا لمفقرة 

 ال تراعي ىذا التمثيل. المجالس البمدية التي ستعترض الوصاية عمى قرارات 2772
 

 الباب الثاني; الترتيبات المطبقة عمى المأموريات والوظائف البرلمانية
 

لمنساء الحق، بالنسبة لالنتخابات البرلمانية، في حصة دنيا من المقاعد  ;6المادة 
 في الموائح المترشحة تحدد طبقا لمبيانات التالية6

 

 بالنسبة النتخابات الجمعية الوطنية
 

مقاعد، تضم الموائح  ةثالث يتم التنافس فييا عمى بالنسبة لمدوائر االنتخابية التي 
 األقل تتبوأ المرتبة األولى أو الثانية عمى الالئحة.المترشحة امرأة واحدة عمى 

من مترشح من كل  ة بالنساء، تتكون كل الئحةباستثناء الالئحة الوطنية الخاص
أكثر من ثالثة  ب في الدوائر االنتخابية التي يتم التنافس فييا عمىجنس بالتناو 

 مقاعد، وذلك مع مراعاة المبدأين التاليين6
من أربعة مترشحين حسب ترتيب الالئحة يجب أن يكون  في كل مجموعة كاممة -

 عدد المترشحين من كل جنس متساويا، 
 ال يمكن أن يكون الفارق بين عدد المترشحين من كل جنس أكثر من واحد. -

 

تمثيل  أن تراعيبالنسبة لموظائف االنتخابية، يجب عمى الجمعية الوطنية  ;7المادة 
 طبقا لمحصة المحددة أعاله.بالوظائف االنتخابية  النساء في االنتخابات المتعمقة

أعاله إلى عدم  1يؤدي عدم احترام الترتيبات المنصوص عمييا في المادة  ;8المادة
 قابمية الالئحة المترشحة لالستقبال.
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 الباب الثالث; الترتيبات المشتركة
 

ير الحد معاي ص المخصصة لمنساء في ىذا القرارتشكل األماكن والحص ;9المادة 
 األدنى المطموب.

يستفيد الحزب السياسي الذي يتجاوز ىذه الحصص في عدد المنتخبات، من تشجيع 
جراءات منحو طبقا لممقرر المشترك رقم  الصادر بتاريخ  2021مالي يحدد مبمغو وا 

 .2772أغسطس  20
الصالحيات الممنوحة  تسير المجنة الوطنية المستقمة لالنتخابات في إطار ;:المادة 

 عمى تطبيق ىذه الترتيبات.ليا قانونا 
 

 الباب الرابع; ترتيبات نهائية
 6 تمغى جميع الترتيبات السابقة المخالفة.21المادة 
طبقا لمسطرة االستعجال وفي الجريدة الرسمية  سينشر ىذا القرار ; 22المادة 

 لمجميورية اإلسالمية الموريتانية.
 .يصبح ىذا القرار نافذا بعد يوم كامل من نشره

 
 رئيس المجنة الوطنية المستقمة لالنتخابات   توقيع                     

 
 لجنة التسيير من عضوتوقيع              لجنة التسيير      من عضوتوقيع 
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آليات إعداد الموائح بشأن تحديد  3129يونيو  36بتاريخ  17 قرار رقم

المترشحة لالنتخابات الجهوية من أجل مالءمتها مع الحصة المخصصة 
 لمنساء

 

 إن لجنة تسيير المجنة الوطنية المستقمة لالنتخابات،
 بعد االطالع عمى;

 

المنشئ  2702ابريل  02الصادر بتاريخ  2702-723القانون النظامي رقم  -
-771النظامي رقم ، المعدل بالقانون لمجنة الوطنية المستقمة لالنتخابات

 منو، 02،  خاصة المادة 2704فبراير  02الصادر بتاريخ  2704
الذي يعدل  2704فبراير  02بتاريخ  2704-774القانون النظامي رقم  -

 02الصادر بتاريخ  2702-724ويكمل بعض ترتيبات القانون النظامي رقم 
 2772-725، المعدل لبعض ترتيبات األمر القانوني رقم 2704ابريل 

المتضمن القانون النظامي المتعمق  2772أغسطس  22الصادر بتاريخ 
 بتشجيع ولوج النساء لممأموريات والوظائف االنتخابية،

بشأن تعيين  2704ابريل  04الصادر بتاريخ  2704-754المرسوم رقم  -
 أعضاء لجنة تسيير المجنة الوطنية المستقمة لالنتخابات،

ابريل  05بتاريخ  770النتخابية رقم محضر اجتماع لجنة تسيير المجنة ا -
 القاضي بانتخاب رئيس المجنة الوطنية المستقمة لالنتخابات، 2704
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ابريل  05بتاريخ  772محضر اجتماع لجنة تسيير المجنة االنتخابية رقم  -
 القاضي بانتخاب نائب رئيس المجنة الوطنية المستقمة لالنتخابات. 2704

 
 

 ;التالي قرارالبعد المناقشة، صادقت عمى و 
 

آليات إعداد الموائح المترشحة لالنتخابات الجيوية  قرارال احدد ىذي المادة األولى;
من القانون  2طبقا لترتيبات المادة ، ءمتيا مع الحصة المخصصة لمنساءبغية مال

الذي يعدل ويكمل بعض  2704فبراير  02بتاريخ  2704-774النظامي رقم 
، 2704ابريل  02الصادر بتاريخ  2702-724رقم ترتيبات القانون النظامي 

 22الصادر بتاريخ  2772-725المعدل لبعض ترتيبات األمر القانوني رقم 
ممأموريات المتضمن القانون النظامي المتعمق بتشجيع ولوج النساء ل 2772أغسطس 

 والوظائف االنتخابية، 
 

يحق لممرأة الحصول عمى حصة تمثل الحد األدنى من المقاعد في الموائح  ;3المادة 
 المترشحة لالنتخابات الجيوية وفقا لمترتيبات التالية6

 مستشارا، وفي ىذه الحالة إذا  00لممجمس الجيوي المؤلف من  مترشحتان
تبوأت امرأة المقعد األول في الالئحة، ترتب الثانية في المقعد الرابع عمى 
الالئحة. وفي المقابل إذا تبوأ رجل المقعد األول في الالئحة ترتب النساء في 

 المقعدين الثاني والرابع.
 

 مستشارا، وفي ىذه الحالة  01ؤلف من لممجمس الجيوي الم ثالث مترشحات
إذا تبوأت امرأة المقعد األول في الالئحة، ترتب الثانية في المقعد الخامس، 
والثالثة في المقعد السابع عمى الالئحة. وفي المقابل إذا تبوأ رجل المقعد 
األول في الالئحة، ترتب النساء في المقاعد الثاني والخامس والسابع عمى 

 الالئحة،
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 مستشارا، وفي ىذه الحالة  20لممجمس الجيوي المؤلف من  أربع مترشحات
إذا تبوأت امرأة المقعد األول في الالئحة المترشحة، ترتب الثانية في المقعد 
الخامس و الثالثة في المقعد السابع، والرابعة في المقعد التاسع عمى الالئحة. 

ئحة المترشحة، ترتب النساء وفي المقابل إذا تبوأ رجل المقعد األول في الال
 في المقاعد الثاني والخامس والسابع والتاسع،

 

 مستشارا. وفي  20لممجمس الجيوي المؤلف من أكثر من  خمس مترشحات
ىذه الحالة إذا تبوأت امرأة المقعد األول عمى الالئحة المترشحة ترتب الثانية 

سع والخامسة في في المقعد الخامس والثالثة في السابع والرابعة في التا
الحادي عشر عمى الالئحة. وفي المقابل إذا تبوأ رجل المقعد األول ترتب 
النساء في المقاعد الثاني والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر عمى 

 الالئحة.
 

 

أعاله إلى عدم  2يؤدي عدم احترام الترتيبات المنصوص عمييا في المادة  ;4المادة 
 ة لالستقبال.قابمية الالئحة المترشح

 

يجب عمى المجالس الجيوية أن تراعي تمثيل النساء في االنتخابات  ;5المادة 
 المتعمقة بالوظائف االنتخابية.

 

معايير الحد  قرارال ااعد والحصص المخصصة لمنساء في ىذتشكل المق ;6المادة 
 األدنى المطموب.
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المستقمة لالنتخابات، في إطار الصالحيات المخولة تسير المجنة الوطنية  ;7المادة 
 . قرارال اف القانون، عمى تنفيذ ترتيبات ىذليا من طر 

 

طبقا لمسطرة االستعجال  في الجريدة الرسمية  ا القرارستنشر ىذ ;8المادة 
 لمجميورية اإلسالمية الموريتانية، وتدخل حيز التنفيذ بعد يوم كامل من نشرىا.

 
  توقيع رئيس المجنة االنتخابية                           

 
 

 لجنة التسيير  من  عضوتوقيع              لجنة التسيير      من  عضوتوقيع 
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