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 سادالف لمكافحة المجمس االستشاريفي  عضوا   11 انتخاب تقرير عنال

 
لتتتح أحكتتام اتفااليتتتة ا تحتتتاد إالفستتاد  لمكافحتتتةيستتتند انتبتتتاا أالتتاس المجمتتتس ا ستشتتاري  .0

 لممجمس التنفيذي.األساسي النظام و )ا تفاالية(  ومكافحةالفساد منع ل األفريقي
 .( من ا تفاالية0) 33المجمس ا ستشاري لمكافحة الفساد بموجا المادة إنشاس تم  .3
 تتتفل ي الفستتادلمكافحتتة  ا ستشتتاري المجمتتس أن امتتح تفااليتتةا  متتن( 3) 33 المتتادة تتتن  .2

 والحيتاد، النزاهتة يذو  الببراس من الائمة بين من التنفيذي المجمس ينتببهم الواً  00 من
 الصتمة، ذات جرائمبتالو   تهومكافح الفساد منعب المتعمقة المسائل في بها المعتر  والكفاسة
 .األطرا  الدول االترحتها التي

 المجمتس أالتاس أن امتح ا تفااليتة من( 4) -( 2) 33 المادة تن  ذلك، إلح باإللافة .4
( 3) ستتتنتين لمتتتدة تعييتتتنهم يتتتتمو  الشبصتتتية بصتتتفتهم يبتتتدمون الفستتتادلمكافحتتتة  ا ستشتتتاري

 .فقط واحدة مرة لمتجديد الابمة
جميتتع  متتدة و يتتة ن أل نظتتراً  00 لتتتاألالتتاس اجميتتع بانتبتتاا ا نتبابتتات الحاليتتة تتعمتت   .2

فتي ينتاير تنتهح ست (3ستنتين ) لمتدة 3102فتي ينتاير  تتم انتبتابهم التذين 00 تاس الاألال
متتؤهمين إلاتتادة  غيتترأالتتاس  4 هنتتاك( متتن ا تفااليتتة، 4) 33لممتتادة  وفقتتاً و . 3102اتتام 
 :وهمن، و أالاس مؤهم 2 هناك ، في حين أنبعد أن امموا لو لو يتينتباا، ا ن

 

 االنتخابل إلعادة يهالتأ البمد سمالا .الرقم
 مؤهل  كوت ديفوار أشياو 2 جاكسالسيد  1
 غير مؤهل غانا اايدو يالسيد تون 2
 مؤهل وجتو  السيد آكوسيوا آيانا 3
 مؤهمة  بوروندى واكالسيدة آنجل بارومبوز  4
 مؤهل ليبيا ةالسيد سالم بن غربي 5
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 غير مؤهل مالح السيد امبير ديارا 6
 مؤهل بنين  لياسإالسيد جان بابتيسا  7
 لغير مؤه تنزانيا جامايا ددوار إالسيد  8
 مؤهل  إثيوبيا سميمان محمد يالسيد ام 9

 مؤهل كونغوال السيد أبيير نزوبابيال 10
 غير مؤهمة نيجيريا السيدة جولح أونوم نوارياكو 11

 

مثيتل وفقا لمممارسة التي جرت اميهتا العتادة فتي ا تحتاد يجتا بتالل ا نتبابتات كفالتة الت .6
 المجمس ا ستشاري لمكافحة. ميمي والجنساني والكافي في تشكيمةاإلال

 بتتتالل ASSEMBLY/AU/DEC.356( XVI) المقتتترر ااتمتتتد المتتتؤتمر أن إلتتتح اإلشتتتارة تجتتتدر .2
 ،3100 اتتام ينتتاير فتتي إثيوبيتتا أبابتتا، أديتتس فتتي  المنعقتتدة ةاشتتر  السادستتة العاديتتة دورتتته

 أجهتتزة جميتتع فتتي الجغرافتتي التمثيتتل مبتتدأ اماحتتتر  لتتمان" المفولتتية متتن فيتته متتاط   يلتتذوا
 مرشتحين متاإالمتيم  فيهتا قتدمي لتم التتي الحتا ت فتي إ  منتببين، فالاسب األفريقي ا تحاد

 ".بذلك رسميا هإبالغ تم أن بعد
 :المفوليةتمقتها  والتي ا تفاالية في األطرا  الدولالتي الدمتها  الترشيحاتفيما يمي  .8
 

 البمد سمالا الرقم
 كوت ديفوار *أشياو 2السيد جاكس  1
 توجو السيدة أكوسيوا آنتوانيت آيينا 2
 يبوروند *السيدة آنجيل بارومبوزاكو 3
 غانا السيد دانييل باتيدام 4
 رواندا السيدة آلويسح سيانزاير 5
 بنين *يد جان بابتيست إلياسالس 6
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 مالي السيد أبوبكر جيسي 7
 سيراليون السيد جوزي  فيتزيرال كمارا 8
 إثيوبيا *السيد امي سميمان محمد 9

 تنزانيا السيد أكوابح وابستير تيكيرى موجونجو 10
 نيجيريا يج ايسح ازى سا مايد الحالس 11
 ليسوتو السيد سيفاكو آرون سيما 03
 كينيا السيد جون كيتوم توتا 02
 مبابوييز  السيدة فمورنس زيامبي 04

 
 .إاادة ا نتباابون طمي 9و  6،  2، 3، 0 المرشحون *
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