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 تقرير عن انتخاب األعضاء األحد عشر
 دلممجمس االستشاري لمكافحة الفسا

 
تستند انتخابات أعضاء المجمس االستشاري لمكافحة الفساد )المجمس( إلى أحكام اتفاقية  .2

مكافحة الفساد )االتفاقية( المعتمدة في مابوتو، موزمبيق، خالل الدورة لاالتحاد األفريقي 
 ، وكذلك إلى قواعد إجراء المجمس التنفيذي.3114العادية الثانية لممؤتمر في يوليو 

 
عضوا منتخبا من  22تكون من ي( من االتفاقية عمى أن المجمس 3) 33ة تنص الماد .3

والحياد، ومعترف لهم النزاهة، من المجمس التنفيذي من قائمة خبراء يتصفون بأعمى درجة 
 المقترحةبالكفاءة في المسائل المتعمقة بمنع ومكافحة الفساد والجنايات ذات الصمة، 

 الدول األطراف.من قبل هم ؤ أسما
 
( من االتفاقية عمى أن األعضاء يمارسون مهامهم بصفتهم 5) –( 4) 33ص المادة تن .4

 (، قابمة لمتجديد مرة واحدة.3)مدتها سنتان الشخصية ويتم تعيينهم والية 
 
( عضوا حيث أن والية جميع األعضاء 22يتعمق االنتخاب الحالي بانتخاب أحد عشر ) .5

، ونتيجة لذلك، 3124ستنتهي في يناير ( 22لمدة سنتين ) 3122المنتخبين في يناير 
( من االتفاقية، يتأهل 5) 33( منصبا شاغرا. ووفقا لممادة 22أحد عشر )سيكون هناك 

 ( أعضاء.8( أعضاء بينما ال يتأهل إلعادة االنتخاب سبعة )5إلعادة االنتخاب أربعة )
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 األهلية إلعادة االنتخاب البلد االسم الرقم

 مؤهل إلعادة االنتخاب غانا جو طوني ايدوالسيد  1

 مؤهلة إلعادة االنتخابغير  كينيا دورزى ن. انتكوتي السيدة  2

 إلعادة االنتخاب ةمؤهلغير  مالوي آنساالسيدة جيين  3

 مؤهل إلعادة االنتخاب مالي السيد أمبيري جارا  4

 إلعادة االنتخاب ةمؤهلغير  السنغال السيدة هنرييت تال ديوب  5

 مؤهل إلعادة االنتخاب تنزانيا السيد إدوارد جامايا  6

 مؤهل إلعادة االنتخابغير  جنوب أفريقيا السيد فريني نوشير جينواال  7

 مؤهل إلعادة االنتخابغير  الجزائر السيد نبيل هتالي  8

 مؤهل إلعادة االنتخابغير  بوروندي السيد ليونيداس هافياريمانا  9

 إلعادة االنتخاب ةمؤهل نيجيريا إنوارياكو  -مالسيدة جولي أونو 11

 مؤهل إلعادة االنتخابغير  إثيوبيا السيد كوستانتينوس بيرهي تيسفو  11

 

في االتحاد األفريقي، ينبغي أن يتأكد المجمس التنفيذي من حسب ما جرت عميه العادة  .6
أن ضمان تمثيل تمثيل األقاليم والجنسين عمى نحو مالئم. وتجدر اإلشارة إلى مراعاة 

شكل دائما تحديا حيثما ال تتوفر معايير تنفيذ لياألقاليم والجنسين عمى نحو مالئم 
 واضحة.

 
، طمب من المفوضية 3123في هذا الصدد، يشار إلى أن المجمس التنفيذي، في يوليو  .7

وضع طرق عمل حول تنفيذ المعايير المتعمقة بتمثيل األقاليم والجنسين عمى نحو عادل 
. [EX.CL/DEC.719 (XXI)]نتخاب قضاة المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في ا

 وينبغي اتباع العممية ذاتها في بقية أجهزة االتحاد.
 :فيما يمي الترشيحات التي تمقتها المفوضية .8

 

 االسم الرقم
 

 الوضع اإلقميم البمد نوع الجنس

 جديد ربالغ كوت ديفوار ذكر السيد جاك الثالث أتشياوو  1
 إلعادة انتخابه الغرب غانا ذكر السيد طوني آيدو  2



 
EX.CL/780 (XXII) 

Page 3 

 

 ةجديد الغرب توجو أنثى السيدة آكوسيوا آيينا  3
 ةجديد الوسط بوروندي أنثى والسيدة آنجيل بارومبوزاك 4
 جديد الشمال ليبيا ذكر السيد سالم بن غربية  5
 إلعادة انتخابه الغرب مالي ذكر  السيد أمبيري جارا 6
 إلعادة انتخابه الشرق تنزانيا ذكر  السيد إدوارد جامايا 7
 جديد الغرب بنين ذكر السيد جان باتيست إلياس  8
 جديد الجنوب ناميبيا ذكر السيد باولوس كالومبو نوا  9
 جديد الوسط الكونغو ذكر السيد بيار إنزوبابيال  10
 إلعادة انتخابها غربال نيجيريا أنثى إنوارياكو  -السيدة جولي أونوم 11
 جديد الشرق إثيوبيا ذكر السيد عمي سميمان محمد 12
 جديدة الجنوب ليسوتو أنثى السيدة موموسيبي تيريزيا فولو 31
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