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نقل مركز أمانة العامة لرابطة سلطات االنتخابات األفريقية:
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في اجتماع العامة التاسع ل ( AAEA ) في7 نوفمبر 2019 ، التزمت اللجنة االنتخابية في غانا باستضافة األمانة التنفيذية

في غانا مقرا لها. وفي أعقاب ذلك، اشتركت اللجنة االنتخابية في غانا مع حكومة غانا في التماس مساعدتها في تحديد

وتخصيص مرفق حديث وسهل المنال للجنة حيث ستذكر فيه األمانة العامة كمقر لها.

 
يقع المكتب الجديد للجنة االنتخابية في موقع مالئم في قلب مدينة أكرا الصاخب، وهو واسع وآمن ومفروش بأحدث

المعدات. 

 
في الفترة من 12إىل 13 مايو 2022 ، عقد االجتماع األول للجنة التنفيذية AAEA منذ عام 2019 وظهور COVID-19 في

المبنى الجديد.  

 
يرمز هذا النقل إىل تنشيط AAEA بعد هدوء نشاطها بسبب الوباء. وتتطلع األمانة التنفيذية إىل استضافة المزيد من

أعضائها البارزين في عام 2023 وما بعده.

 
 .AAEA فيما يلي صور لمكتب األمانة التنفيذية الجديد ل



اجتماع العام العاشر (10) لرابطة السلطاتاالنتخابية األفريقية

عقدت الجمعية العامة العاشرة لرابطة السلطات االنتخابية األفريقية (AAEA) يوم األربعاء 16 نوفمبر 2022 في مابوتو ،

موزمبيق. كان اجتماع هذا العام هو المرة األوىل منذ ثالث سنوات عندما انعقاد الجمعية العامة في نوفمبر 2019. وجاء

ذلك مباشرة بعد المنتدى القاري السنوي السابع (7) لالتحاد األفريقي لهيئات إدارة االنتخابات. 

واشترك في رئاسة الجمعية العامة السيد وافوال شيبوكاتي، رئيس الجمعية العامة ورئيس اللجنة المستقلة لالنتخابات

والحدود في كينيا، والسيدة جان منسا، رئيسة اللجنة التنفيذية، ورئيسة اللجنة االنتخابية في غانا. وأدىل بمالحظات خاصة

 .القس الجليل كارلوس سيماو ماتسينهي، رئيس اللجنة االنتخابية في موزامبيق

وحضر االجتماع رؤساء ومفوضو وممثلو هيئات إدارة االنتخابات من 28 دولة في أفريقيا. وحضر االجتماع أيضا ممثلون عن

منظمات شريكة مثل المركز األوروبي للدعم االنتخابي، ومفوضية االتحاد األفريقي، والجماعة االقتصادية لدول غرب

 .أفريقيا، ومنتدى اللجان االنتخابية للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي
 
ومن بين المسائل .COVID-19 سعى االجتماع إىل إعادة االلتزام بالمثل العليا للجمعية بعد فترة هدوء طويلة بسبب جائحة

التي نوقشت الجهود التي بذلتها األمانة التنفيذية لتنشيط الرابطة، مثل االنتقال إىل مكتب جديد، وتجديد الموقع الشبكي

 .للرابطة، وإصدار رسالة إخبارية إلكترونية فصلية أي الربع السنوي

أعضاء AAEA في فندق راديسون بلو ، حيث تنعقد الجمعية العامة العاشرة في 16 نوفمبر 2022 في مابوتو ، موزمبيق

النشرة ربع السنوية - الربع الرابع - 32022



تم إطالع األعضاء عىل األنشطة التي جرت منذ إعادة انعقاد الجمعية ، مثل بعثة التضامن AAEA إىل كينيا ، التي تم القيام

بها إلظهار الدعم لرئيس وافوىل تشيبوكاتي من IEBC كينيا خالل االنتخابات العامة في أغسطس 2022. 
 

كما رسم االجتماع طريقا جديدا للمضي قدما في AAEA باعتماد خطة العمل لعام 2023. 

 
وأجريت انتخابات لمختلف المناصب داخل اللجنة التنفيذية ومكتب الجمعية العامة. وأعيد انتخاب السيدة جين منسا

رئيسة للجنة التنفيذية، بينما انتخب القس الجليل كارلوس ماتسينهي رئيسا للجمعية العامة. 

 
في نهاية المطاف ، كان اجتماع الجمعية العامة العاشر (10) ل AAEA ناجحا. وأعرب العديد من األعضاء عن حماسهم

إلحياء الجمعية، والتزموا بالوفاء بواليتها كمصدر حيوي لدعم هيئات إدارة االنتخابات في أفريقيا. من المقرر أن تستضيف

اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة في بنين الجمعية العامة الحادي عشر (11) ل AAEA في عام 2023. 

 

 
هيئات إدارة االنتخابات ممثلة في اجتماع العام العاشر (10) للرابطة

 
اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة في بنين

اللجنة االنتخابية المستقلة في بوتسوانا

اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة لجزر القمر

اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة لجمهورية الكونغو

اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة لجمهورية الكونغو الديمقراطية

اللجنة االنتخابية الوطنية في نمبيا

اللجنة الحدود االنتخابية في إسواتيني

اللجنة االنتخابية المستقلة لغامبيا

اللجنة االنتخابية في غانا

اللجنة المستقلة لالنتخابات والحدود في كينيا

مفوضية االنتخابات ليسوتو

اللجنة االنتخابية الوطنية في ليبريا

المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات في ليبيا

اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة في مدغشقر

اللجنة االنتخابية في مالوي

اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة في موريتانيا

اللجنة االنتخابية الوطنية في موزامبيق

اللجنة االنتخابية في ناميبيا

اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة في نيجيريا

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

اللجنة االنتخابية الوطنية لسان تومي وبرينسيبي

اللجنة االنتخابية لسيشيل

اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة في الصومال

اللجنة االنتخابية في جنوب أفريقيا

اللجنة االنتخابية الوطنية لجنوب السودان

اللجنة االنتخابية الوطنية في تنزانيا

اللجنة االنتخابية في زامبيا

اللجنة االنتخابية في زنجبار
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ممثلو مختلف هيئات إدارة االنتخابات األعضاء في AAEA في جلسة في الجمعية العامة ال 10 
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قائمة أعضاء AAEA المنتخبين 2024-2023

 
 & اللجنة التنفيذية

مكتب الجمعية العامة

2023
 

رئيس اللجنة التنفيذية

السيدة جان منسا

رئيس اللجنة االنتخابية في غانا

 
نائب رئيس اللجنة التنفيذية

السيدة بيرتوكان ميديكسا

رئيس اللجنة الوطنية لالنتخابات، إثيوبيا

 
رئيس الجمعية العامة

القس الجليل كارلوس ماتسينهي

رئيس اللجنة الوطنية لالنتخابات، موزامبيق

 
نائب رئيس الجمعية العامة

السيد عماد السايح

رئيس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات في ليبيا

 
الممثلون اإلقليميون

غرب أفريقيا

 اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة في بنين
(يمثله السيد نيكوالس أسوغبا، مفوض)

 
شرق أفريقيا

اللجنة المستقلة لالنتخابات والحدود في كينيا

(يمثله السيد بويا مولو، المفوض)
 

أفريقيا الشمالية
الهيئة العليا المستقلة لتونس

 
الجنوب األفريقي

اللجنة االنتخابية في مالوي

(تمثلها السيدة أوليفيا ليوي، المفوضة)
 

أفريقيا الوسطى
اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة لجمهورية الكونغو الديمقراطية

(يمثله السيد فابيان بوكو، المفوض)
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المنتدى القاري السنوي السابع (7) لهيئات إدارة االنتخابات في أفريقيا 

عقد االتحاد األفريقي المنتدى القاري السنوي السابع لهيئات إدارة االنتخابات (EMBs) في الفترة من 14 إىل 15 نوفمبر

2022 في مابوتو ، موزمبيق. وقد كان المنتدى، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع AAEA واستضافته اللجنة االنتخابية الوطنية
في موزمبيق، تحت الموضوع العام، "بناء قدرة الصمود لهيئات إدارة االنتخابات عىل حماية الديمقراطية في أفريقيا". 

 
جمع المنتدى رؤساء وكبار مسؤولي هيئات إدارة االنتخابات من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي وشركاء االتحاد

األفريقي وأصحاب المصلحة الرئيسيين في اإلدارة االنتخابية والديمقراطية. كان الهدف من المنتدى هو أن يرسم

المشاركون مسارات مبتكرة لبناء المرونة المؤسسية لهيئات إدارة االنتخابات، وحماية انتخابات سلمية وشفافة وذات

مصداقية في القارة. 

 
وبعد مالحظات ترحيبية من القس الجليل كارلوس سيماو ماتسينهي، رئيس اللجنة االنتخابية الوطنية في موزمبيق،

افتتحت المنتدى رسميا السيدة آنا كوموانا، وزيرة الدولة لإلدارة والخدمات المدنية في موزامبيق. وفي بيان سعادته أدىل

السفير بانكول أديوي، مفوض الشؤون السياسية والسالم واألمن في مفوضية االتحاد األفريقي. وأشار السفير بانكول في

بيانه إىل أن "المنتدى القاري السنوي لهيئات إدارة االنتخابات بمثابة منصة سياسية رئيسية لمفوضية االتحاد األفريقي.
وهو يعزز الحكم الرشيد والديمقراطية التشاركية من خالل التعلم من األقران عبر الدول". 

 
وركزت جلسات المنتدى الذي استمر يومين عىل مجموعة متنوعة من المجاالت المواضيعية مثل التحدي المتمثل في بناء

قدرة الصمود لهيئات إدارة االنتخابات في أفريقيا، وارتفاع معدل دوران قيادات هيئة إدارة االنتخابات، وتهديدات األمن

السيبراني لنزاهة االنتخابات في أفريقيا، واالستراتيجيات المستدامة لمعالجة التأثير البيئي عىل إدارة االنتخابات.

 
وللمرة األوىل منذ انطالقه، تضمن المنتدى أيضا جلسة خاصة حول المرأة تحت شعار "تعزيز الجنس االجتماعي في قيادة

هيئة إدارة االنتخابات: مثل تجارب رئيسات هيئات إدارة االنتخابات في أفريقيا". تألفت اللجنة من رئيسات هيئات إدارة
االنتخابات التاليات:

 

7

المشاركون في المنتدى القاري السنوي السابع لهيئات اإلدارة االنتخابية عند مدخل فندق راديسون بلو ، حيث عقد المنتدى ، في مابوتو ،

موزمبيق.
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المشاركون خالل الجلسات المختلفة لمنتدى هيئات إدارة االنتخابات الذي استمر يومين

حلقة نقاش للدورة االستثنائية تتألف من (من اليسار إىل اليمين): السيدة
حليمة إسماعيل ، رئيسة NIEC الصومال ، السيدة بيرتوكان ميديكسا ،

رئيسة NEBE إثيوبيا ، السيدة جين منسا ، رئيسة المفوضية لالنتحابات في

غانا والدكتور روزلين أكومبي، منسق الحكم وبناء السالم في مركز الموارد
اإلقليمي ألفريقيا التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

(ومن اليمين إىل اليسار) السيد ميغيل أورالندو مينديز دي بريتو،
رئيس البعثة والبرنامج، المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة

االنتخابية، موزامبيق، قدم خالل الجلسة عرضا عن "إدارة المخاطر

االنتخابية في حاالت الطوارئ الصحية العامة في المستقبل: دروس

من جائحة كوفيد-19". 
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السيدة جين منسا، رئيسة اللجنة االنتخابية في غانا، ورئيسة اللجنة التنفيذية للرابطة سلطات االنتحابات األفريقيا؛

السيدة بيرتوكان ميديكسا، رئيسة المجلس االنتخابي الوطني في إثيوبيا، ونائبة رئيس اللجنة التنفيذية للرابطة

المستقلة لالنتخابات المستقلة؛ و 

السيدة حليمة إسماعيل، رئيسة اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة في الصومال

 

 
وخالل الجلسة، قدمت الرئيسات نظرة ثاقبة عىل تجاربهن كقائدات للسلطات االنتخابية، والتحديات التي واجهنها

والدروس المستفادة عىل طول الطريق. كما تحدثن عن الخطوات التي قطعنها عىل قيادة هيئات إدارة االنتخابات، مع

التغلب عىل مختلف الحواجز السياسية واالجتماعية والثقافية والمؤسسية. 

 
واستنادا إىل وقائع المنتدى، سيقوم االتحاد األفريقي بإنتاج موجز سياسات ونشره حول المرونة المؤسسية لهيئات إدارة

االنتخابات، ليكون بمثابة مرجع لهيئات إدارة االنتخابات األفريقية. 
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(من اليمين) السيد أكينييمي أديجبوال، كبير موظفي االنتخابات في
مكتب األمم المتحدة لدى االتحاد األفريقي، قم خالل الجلسة عرضا حول

"مواجهة مشكلة ارتفاع معدل حضور قيادات هيئة إدارة االنتخابات في
أفريقيا".

(من اليسار) السيدة راكب أباتي، مديرة القطر للمؤسسة الدولية للنظم
االنتخابية في إثيوبيا التي ستيسر جلسة "انتخابات 2023: استكشاف

التحديات واالستراتيجيات لتعزيز المرونة في إدارة االنتخابات" مع أعضاء

فريق المناقشة ، السيد فابيان بوكو ماتوندو ، مفوض اللجنة االنتخابية

الوطنية المستقلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدكتور سعد عمر

إدريس ، المدير العام للمعهد االنتخابي ، اللجنة االنتخابية الوطنية

المستقلة في نيجيريا. 
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لمحة موجزة عن انتخابات الربع السنوي الرابع (4) 
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ليسوتو

االنتخابات العامة

 
أجريت االنتخابات العامة في ليسوتو في7 أكتوبر 2022 النتخاب 120 عضوا في الجمعية الوطنية ، مجلس النواب في

البرلمان (األدنى). 

 
فاز حزب الثورة من أجل االزدهار بأكبر عدد من المقاعد، 56 من أصل 120، لكنه فشل في الفوز بأغلبية برلمانية، مما

أدى إىل تشكيل حكومة ائتالفية من ثالثة أعضاء.  

 
ووفقا لمراقبين دوليين مثل الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي واالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي، أجريت االنتخابات

في بيئة سلمية.  

 
غينيا االستوائية

االنتخابات العامة

 
أجريت االنتخابات العامة في غينيا االستوائية في 20 نوفمبر 2022 النتخاب الرئيس وأعضاء البرلمان والحكومة المحلية. 

 
وفقا للجنة االنتخابات الوطنية ، فاز الرئيس الحالي ، تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو ، في االنتخابات بنسبة 97٪ من
األصوات. ووفقا للنتائج الرسمية، فاز الحزب الديمقراطي لغينيا االستوائية بجميع المقاعد في البرلمان، وفاز في جميع

المجالس البلدية. 

 
تونس

مجلس النواب, االنتخابات المحلية

 
أجريت االنتخابات في تونس في 17 ديسمبر 2022 النتخاب مجلس نواب الشعب الثالث. وقاطعت معظم أحزاب

المعارضة االنتخابات. ووفقا للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، بلغت نسبة إقبال الناخبين 11.22٪. ومن المتوقع إجراء

انتخابات اإلعادة في يناير/كانون الثاني 2023 بعد فوز 21 مرشحا فقط بمقاعد في الجولة األوىل من االنتخابات

البرلمانية. 
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لمحة عن االنتخابات المقبلة

من األمانة العامة للرابطة

11

نيجيريا

االنتخابات العامة

25 فبراير 2023
 

(AEAA) حول رابطة سلطات االنتخابات األفريقية

رابطة السلطات االنتخابية األفريقية هي شبكة النظير إىل النظير لرؤساء هيئات إدارة االنتخابات (EMBs) في البلدان

.AAEA األفريقية. تأسست الرابطة في عام 1996. استضافت اللجنة االنتخابية في غانا األمانة التنفيذية للرابطة

 
عن رؤى الرابطة

فقد أسست رؤية الرابطة سلطات االنتخابات األفريقية لتكون منارة للديمقراطية حيث تحافظ العمليات االنتخابية

الوطنية عىل حق المواطنين في انتخابات حرة ونزيهة وسلمية.

 
لذلك تتصور AAEA نفسها كمنصة لألقران ، حيث يتم دعم هيئات إدارة االنتخابات في إفريقيا مواجهة تحدياتها

وتزويدها بالموارد إلدارة االنتخابات في بلدانها بشكل احترافي ونزيه وفعال من حيث التكلفة ، من خالل التبادل

المعلومات ونشرها ومشاركة الموارد مع دعم البعضهم البعض من حيث مجال التقنية والفنيين في هذا المجال.

 
بيان المهمة

تم إنشاء الرابطة سلطات االنتخابات األفريقية لتعزيز صادر المعلومات ونشرها ومشاركة الموارد والمساعدة الفنية عبر

هيئات إدارة االنتخابات (EMBs) في إفريقيا ؛ بناء قدرات هيئات إدارة االنتخابات األعضاء عىل إجراء انتخابات حرة

ونزيهة في بلدانهم؛ مساءلة بعضنا البعض عن أفضل الممارسات في إدارة االنتخابات؛  وممارسة صوت عالمي مؤثر في
االنتخابات.  
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