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 مشروع تقرير

 االستشاري فريقي التحاد األا( في مجلس 1عن انتخاب وتعيين عضوة واحدة )

 الشمال إقليمالفساد من  لمكافحة

 

الفساد إلى أحكام اتفاقية االتحاد  لمكافحةاالستشاري التحاد األفريقي ايستند انتخاب أعضاء مجلس  .1

 قواعد إجراءات فضال عن 2003 الفساد )االتفاقية( المعتمدة في يوليوومكافحة األفريقي بشأن منع 

 لمجلس التنفيذي.ا

( 2) 22( من االتفاقية. تنص المادة 1) 22لمجلس االستشاري لمكافحة الفساد بموجب المادة أُنشئ ا  .2

( عضًوا ينتخبهم 11من االتفاقية على أن يتألف المجلس االستشاري لمكافحة الفساد من أحد عشر )

رف بها معتالكفاءة الالمجلس التنفيذي من بين قائمة خبراء يتمتعون بأعلى درجات النزاهة والحياد و

 الدول األطراف. وتقترحهمالفساد والجرائم ذات الصلة، ومكافحة المتعلقة بمنع  المسائلفي 

( من االتفاقية على أن يعمل األعضاء بصفتهم الشخصية 4) -( 3) 22ذلك، تنص المواد  عالوة على .3

 ( قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.2وأنه يجب تعيينهم لمدة سنتين )

التحاد األفريقي امجلس العضو التالي في  والية مدةغ المجلس التنفيذي بأن تود المفوضية إبال .4

 فبراير في ستنتهي ،(2) سنتين لمدة 2020 فبراير في انتخابه تم الذي، الفساد لمكافحةاالستشاري 

2022: 

 السيدة أمل محمود عمار )مصر( (أ

 العضو المنتهية واليته غير مؤهل إلعادة انتخابه. .5

 

 ابطرائق االنتخ

 EX.CL/907 (XXVII) المقرر، اعتمد المجلس التنفيذي 2016تجدر اإلشارة إلى أنه في يناير  .6

بشأن طرائق تنفيذ معايير التمثيل الجغرافي والجنساني العادل في أجهزة ومؤسسات االتحاد 

 المذكور على ما يلي: المقرر من 2األفريقي. تنص الفقرة 

الشمال، ( من 2) و( من الوسط، 2) من الشرق، و( 2)، ذلك حيثما انطبقيكون التمثيل اإلقليمي،  (1

تم إبالغه  اإلقليم الذيقدم فيها يالغرب، باستثناء الحاالت التي لم ( من 2) الجنوب، و( من 2) و

 على النحو الواجب مرشحين؛

 ةسالخم األقاليمبين  شغله بالتناوبويتم  متداوال( مقعدًا 1، يكون مقعد واحد )حيثما ينطبق ذلك (2

 (؛5)

 ؛إقليم أثنى( على األقل من كل 1واحد ) عضوكون ييجب أن  (3

 على الفور. حيز التنفيذاإلجراءات  تدخل (4

على النحو  المجلس(، سيكون التمثيل اإلقليمي والجنساني في 1احد )وانتهاء والية عضو  مع، وعليه .7

 التالي:

 

 األقاليم

 

 األعضاء

 نوع الجنس

 ذكر أنثى

 1 1 2 الوسط

 1 2( يشغل المقعد 1)واحد ) 3 قالشر
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 1المتداول(

 1 0 1 الشمال

 1 1 2 الجنوب

 1 1 2 الغرب

 5 5 10 المجموع

 

 ألفريقي،اتحاد في هذا الصدد، ووفقًا لطرائق تنفيذ معايير التمثيل الجغرافي العادل في أجهزة اال .8

 هناك منصب شاغر واحد على النحو التالي:

 ( أنثى1عضو واحد )  إقليم الشمال: (أ

 

 تقديم الترشيحات

نوفمبر  12 المؤرخة BC/OLC/66/24/11582.21 الشفويةمذكرة ال، من خالل المفوضيةدعت  .9

المحدد  لنهائيالشمال إلى تقديم مرشحات في الموعد ا إقليم، الدول األطراف في االتفاقية من 2021

 أو قبله. 2021ديسمبر  31في 

ائي لتقديم تم تمديد الموعد النه ، لذلكأية ترشيحات تتلق المفوضية، لم 2021ديسمبر  31بحلول  .10

 ةالمؤرخ BC/OLC/24.12/11744.21لمذكرة الشفوية من خالل ا ،الشمال إقليممن المرشحات 

 .2022يناير  15، إلى 2022يناير  05

 أي مرشحين بحلول الموعد النهائي. تلقيتود المفوضية إبالغ المجلس التنفيذي بعدم  .11

 بما يلي: المفوضيةلك توصي ذل .12

 ؛2022وليو نيو/ يلدورة العادية الحادية واألربعين للمجلس التنفيذي في يوإلى اتأجيل االنتخابات  (أ

 ؛الترشيحاتإعادة فتح باب تقديم  (ب

ثناء أالها تمديد والية العضو المنتهية واليته السيدة أمل محمود عمار )مصر( حتى يتم استبد (ج

 فيذي.جيلها إلى الدورة العادية الحادية واألربعين للمجلس التناالنتخابات التي تم تأ

، غاندوالمفو نكايوبو أغنيس موإبالغ المجلس التنفيذي بالوفاة المفاجئة للسيد  المفوضيةكما تود  .13

مبر ديس 21في  ،الجنوب إقليممن جمهورية زامبيا، الفساد  لمكافحةمجلس االستشاري العضو 

نة ية الثامرة العادقضي فترة واليته الثانية بعد إعادة انتخابه من قبل الدوياندو غنالسيد . كان 2021

مجلس لاتعازيها إلى  بخالص . وتتقدم المفوضية 2021والثالثين للمجلس التنفيذي في فبراير 

ا لهذوفى، مجلس المتالعائلة وأصدقاء وزمالء عضو وجمهورية زامبيا و الفساد لمكافحةاالستشاري 

 و الراحلوفاة العض اعتبارفي  الفساد لمكافحةمجلس االستشاري المشاعر  وتشاطر ف،الخبر المؤس

 كخسارة كبيرة لالتحاد. المجلسفي 

في  ة واحدةانتخاب وتعيين عضوسيتم  هبناًء على ذلك، تود المفوضية إبالغ المجلس التنفيذي بأن .14

 األربعينوالعادية الحادية  الجنوب، خالل الدورة إقليممن  الفساد لمكافحةمجلس االستشاري ال

 .2022للمجلس التنفيذي في يونيو/ يوليو 

                                                           
 2021في أكتوبر  سنتينالسيد صامويل مبيثي كيميو )ذكر من كينيا(، تم انتخابه لمدة  المتداوليشغل المقعد العائم  1
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  مقررمشروع 

 االستشاري التحاد األفريقي ا( في مجلس 1بشأن انتخاب وتعيين عضوة واحدة )

 الشمال إقليمالفساد من  لمكافحة

 

 المجلس التنفيذي: إن  

 التحاد األفريقيا ( في مجلس1)بتقرير المفوضية عن انتخاب وتعيين عضوة واحدة  يحيط علما .1

 الشمال؛ إقليماالستشاري لمكافحة الفساد من 

عدم تقديم مرشحات من قبل الدول األطراف في اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع ل يعرب عن أسفه .2

 ؛دالفساومكافحة 

 ؛تأجيل االنتخابات إلى الدورة العادية الحادية واألربعين للمجلس التنفيذي يقرر .3

حتى يتم  السيدة أمل محمود عمار )مصر(العضو المنتهية واليته  واليةتمديد فترة  كيقرر كذل .4

 استبدالها أثناء االنتخابات التي تم تأجيلها إلى الدورة العادية الحادية واألربعين للمجلس التنفيذي؛

قية الدول األطراف في اتفا ويناشدللمنصب  الترشيحاتمن المفوضية إعادة فتح باب تقديم  يطلب .5

 الشمال تقديم مرشحاته؛ إقليمالفساد من  ومكافحة االتحاد األفريقي لمنع

 لمكافحةمجلس االستشاري ال، عضو كايوبو أغنيس موالمفو نغاندولسيد اوفاة ل يعرب عن أسفه .6

تعازيه لجمهورية زامبيا  بأصدقويتقدم  ،خسارة كبيرة لالتحادوهو  ،من جمهورية زامبياالفساد 

 مجلس المتوفى.الأسرة وأصدقاء وزمالء عضو والفساد  لمكافحةاري مجلس االستشوال
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