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 مشروع تقرير عن انتخاب وتعيين أربعة أعضاء في

 مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد 

األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد إلى أحكام اتفاقية االتحاد يستند انتخاب أعضاء مجلس االتحاد  .1

قواعد إجراءات وكذلك ، 2003منع الفساد ومكافحته )االتفاقية( المعتمدة في يوليو  حول األفريقي

 المجلس التنفيذي.

 تنصو( من االتفاقية. 1) 22أنشئ مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد بموجب المادة  .2

( من االتفاقية على أن يتألف مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد من أحد 2) 22المادة 

( عضًوا ينتخبهم المجلس التنفيذي من بين قائمة خبراء يتمتعون بأعلى درجات النزاهة 11عشر )

الصلة،  والجرائم ذات سادوالحياد والكفاءة المعترف بها في المسائل المتعلقة بمنع الفساد ومكافحة الف

 من قبل الدول األطراف. ينالمقترح

( من االتفاقية على أن يعمل األعضاء بصفتهم الشخصية 4) -( 3) 22 تانداباإلضافة إلى ذلك، تنص الم .3

 ( قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.2وأن يتم تعيينهم لمدة سنتين )

( التالية أسماؤهم في مجلس 4عضاء األربعة )عضوية األمدة تود المفوضية إبالغ المجلس التنفيذي بأن  .4

(، قد انتهت في 2، لمدة سنتين )2019االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد، والذين تم انتخابهم في يوليو 

 :2021يوليو 

 السيد حسين آيت شالل )الجزائر( (أ

 سامينو )الكونغو( -ويجالسيدة آن ماري روز موجيمبا نيي كيبون (ب

 1كيميو )كينيا(السيد صمويل مبيثي * (ج

 السيدة سابينا سيجا )تنزانيا( (د

 إلعادة االنتخابمؤهل العضو المنتهية واليته  *

 طرائق االنتخاب

بشأن  EX.CL/907(XXVII)، اعتمد المجلس التنفيذي المقرر 2016تجدر اإلشارة إلى أنه في يناير  .5

تنص وطرائق تنفيذ معايير التمثيل الجغرافي والجنساني العادل في أجهزة ومؤسسات االتحاد األفريقي. 

 من المقرر المذكور على ما يلي: 2الفقرة 

(، 2(، الشمال )2(، الوسط )2يكون التمثيل اإلقليمي، حيثما ينطبق، على النحو التالي: الشرق ) (1

ي ن تقديم مرشحين بعد تلقعالحاالت التي يعجز فيها إقليم معين (، إال في 2( والغرب )2الجنوب )

   للقيام بذلك. اإخطار

                                                            
 مقعد عائم1 
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 (؛5، ويتم التناوب عليه بين األقاليم  الخمسة )عائما يكون أحد المقاعد  ،حيثما ينطبق ذلك (2

 إمرأة؛يكون عضو واحد على األقل من كل إقليم  (3

 .افورتدخل الطرائق حيز التنفيذ  (4

سيكون التمثيل اإلقليمي والجنساني في مجلس  (،4األعضاء األربعة )والية  مدة انقضاءعند بالتالي،  .6

 االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد على النحو التالي:

 

 اإلقليم

 

 األعضاء

 نوع الجنس 

 ذكر أنثى

 1 0 1 الوسط

 1 0 1 الشرق

 0 1 1 الشمال

 1 1 2 الجنوب

 1 1 2 الغرب

 4 3 7 المجموع

في هذا الصدد، وخالل هذه االنتخابات، ووفقا لطرائق تنفيذ معايير التمثيل الجغرافي العادل في أجهزة  .7

 يتم انتخاب األعضاء على النحو التالي:سوف االتحاد األفريقي، 

 ( أنثى؛1عضو واحد ):  إقليم الوسط (أ

 ( أنثى؛1عضو واحد ) : إقليم الشرق (ب

 ( ذكر؛1عضو واحد ) : إقليم الشمال (ج

( 2) 2( لشغل المقعد العائم وفقًا للفقرة 1باإلضافة إلى ذلك، سينتخب المجلس التنفيذي عضًوا واحدًا ) .8

 المذكور أعاله والتي تنص على ما يلي: EX.CL/Dec. 907(XXVIII)من المقرر 

 (.5) ةبين األقاليم الخمس فيما ناوبه( عائم ويتم ت1، يجب أن يكون هناك مقعد واحد )ينطبق ذلك حيثما

شغل المقعد العائم آخر مرة مرشح من كينيا، إقليم الشرق. ومع ذلك، نظًرا لكون العضو المنتهية واليته  .9

 ( من االتفاقية، كان المقعد العائم مفتوًحا لجميع األقاليم.4) 22مؤهل إلعادة انتخابه وفقًا للمادة 

 مرشحين تقديم ال

 13المؤرخة في  BC/OLC/24.12/10461.21ية رقم: هالمذكرة الشفدعت المفوضية، من خالل  .10

أبريل  30 ي في، الدول األطراف في االتفاقية إلى تقديم مرشحين بحلول الموعد النهائ2021مارس 

 أو قبله. 2021
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مايو  7المؤرخة في  BC/OLC/24.12/10709.21ية رقم هقامت المفوضية، من خالل المذكرة الشف .11

 .2021مايو  20إلى  الوسطمن إقليم  )إناث( مرشحاتلموعد النهائي لتقديم ، بتمديد ا2021

 31المؤرخة في   BC/OLC/24.12/10818.21ية رقم هقامت المفوضية، من خالل المذكرة الشف  .12

 .2021يونيو  10، بتمديد الموعد النهائي لتقديم مرشحات من إقليم الوسط مرة أخرى إلى 2021مايو 

إبالغ المجلس التنفيذي بأن المرشحين من الدول األطراف في اتفاقية االتحاد األفريقي تود المفوضية  .13

 لمنع الفساد ومكافحته هم على النحو التالي:

 

 لمقاعد اإلقليميةشغل االمرشحون ل

رقمال  اإلقليم البلد نوع الجنس اإلسم 

 الوسط تشاد أنثى وم بوالرانجرجمارث دوركا  .1

 الشمال ليبيا ذكر باطارق مصطفى محمد الحط  .2

 الشرق موريشيوس أنثى شورينونانديتا ديفي س  .3

 المرشحون لشغل المقعد العائم

 اإلقليم البلد الجنسنوع  اإلسم رقمال

 الشمال ليبيا أنثى سلمى الشويرف  .1

 الشرق كينيا ذكر مويل مبيثي كيميوس .2

المعتمد في  Assembly/AU/Dec.760 (XXXIII)تجدر اإلشارة إلى أن المؤتمر، بموجب المقرر  .14

جهزة أفوض المجلس التنفيذي سلطته في تعيين أعضاء  ،في أديس أبابا، إثيوبيا 2020فبراير 

 ومؤسسات االتحاد األفريقي.

 من قبل المجلس التنفيذي.في هذا الصدد، يتم تعيين األعضاء المنتخبين تلقائيًا  .15
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 مشروع مقرر

 بشأن انتخاب وتعيين أربعة أعضاء في

 مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد

 

 إن المجلس التنفيذي؛

 

( أعضاء في مجلس االتحاد األفريقي 4بتقرير المفوضية عن انتخاب وتعيين أربعة )يحيط علما  .1

 االستشاري لمكافحة الفساد؛

األعضاء التالية أسماؤهم في مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد  ويعينينتخب  .2

 (:2) لوالية مدتها عامين

 

الجنسنوع  اإلسم رقمال  اإلقليم البلد 

1 .     

2 .     

3.     

4.     
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