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 ( أعضاء في7انتخاب سبعة )تقرير عن 

 مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد
 

يخضع انتخاب أعضاء مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد ألحكام اتفاقية االتحاد  .1

، فضال عن قواعد إجراءات المجلس 3002المعتمدة في يوليو االتفاقية( األفريقي لمنع الفساد ومكافحته )

 التنفيذي. 

( من االتفاقية. وتنص 1) 33نشئ مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد بموجب المادة أ   .3

 ينتخبهم المجلس التنفيذي ( عضوا11أن يتألف المجلس من أحد عشر ) فاقية علىت( من اال3) 33المادة 

قة ي كفاءة معترف بها في المسائل المتعلذو، بأعلى درجات النزاهة والحياد من بين قائمة خبراء يتمتعون

 من قبل الدول األطراف.  مرشحينبمنع الفساد ومكافحته والجرائم ذات الصلة، 

اقية على أن األعضاء يعملون بصفتهم ف( من االت4) –( 2) 33وعالوة على ذلك، تنص المادتان  .2

 لوالية مدتها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.  ، ويتم تعيينهمةالشخصي

 3012تود المفوضية أن تبلغ المجلس التنفيذي بأن واليات األعضاء الخمسة للمجلس المنتخبين في يناير  .4

 ، وهم: 3012لمدة سنتين، ستنتهي في يناير 

 السيد بيغوتو مياروم )تشاد(  (أ

 ئم( فاسو( )مقعد عا كال باموني )بوركيناباسالسيد   (ب

 بنين(سونو فورن، )ي نيانفالسيدة إليزابيث أفيا  (ج

 ناميبيا() باسكال كالمهو نواباوليس السيد   (د

 السيدة فلورانس زيامبي )زيمبابوي(  (ه

 وهناك مقعدان إضافيان شاغران، وهما:

 ، واستقال قبل انتهاء واليته؛ 3012غانا( الذي انتخب في يناير دانيل باتيدام )السيد  (و

 ، وتوفي خالل فترة واليته. 3012كينيا( الذي انتخب في يناير كيتهومتوتا )جون السيد   (ز

 

 EX.CL/DEC.907 (XXVII)انتباه جميع الدول األعضاء إلى المقرر  تسترعيتود المفوضية أيضا أن   .5
بشأن طرائق تنفيذ معيار التمثيل الجغرافي  3012الصادر عن المجلس التنفيذي خالل قمة يناير 

من المقرر المذكور  3تنص الفقرة حيث والجنساني العادل داخل أجهزة ومؤسسات االتحاد األفريقي. 

 على ما يلي: 

( 3) جنوبال، (3) شمالال، (3) وسطال، (3) شرقال ينطبق، حيثما اإلقليمي، التمثيل يكون أن يجب  (1

 .، مرشحينحسب األصول الذي تم إخطارهلم يقدم فيها اإلقليم  التي الحاالت في إال، (3) غربالو

 ؛(5) ةالخمس قاليماأل بين بالتناوب وسيدور مناسبًا، ذلك كان حيثما عائًما،( 1) المقعد يكون أن يجب (3

 ؛امرأة إقليم كل من األقل على واحد عضو يكون أن يجب (2

  على الفور.تكون الطرائق نافذة  (4

مسة اء الخضاألع تانتباه جميع الدول األعضاء إلى أنه بعد انتهاء واليا أن تسترعي تود المفوضية  .2

لس فإن التمثيل اإلقليمي والجنساني لمجن بسبب الوفاة واالستقالة، المقعدين الشاغري(، إضافة إلى 5)

 د سيكون على النحو التالي: االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفسا

 

 الجنس األعضاء اإلقليم

 ذكر أنثى

 0 1 1 الوسط

 0 1 1 الشرق

 1 1 2 الشمال

 0 0 0 الجنوب

 0 0 0 الغرب
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 1 3 4 اإلجمالي 

 
نساني غرافي والجلطرائق تنفيذ معيار التمثيل الج وفقاهذه االنتخابات، في هذا الصدد، سيتم خالل   .2

 انتخاب األعضاء التاليين: العادل داخل أجهزة االتحاد األفريقي، 

 ذكر (1) عضو واحد  الوسط:إقليم  (أ

 ( ذكر1عضو واحد ) :إقليم الشرق  (ب

 ( ذكر1( أنثى وعضو واحد )1: عضو واحدة )(3عضوان ) إقليم الجنوب:  (ج

 ( ذكر1واحد )( أنثى وعضو 1(: عضو واحدة )3عضوان )  إقليم الغرب : (د

 
مسة وفقا الخ اإلقليمحد أذي عضوا واحدا للمقعد العائم من لى ذلك، سينتخب المجلس التنفيإضافة اإلوب .8

 من طرائق تنفيذ معيار التمثيل الجغرافي العادل داخل أجهزة االتحاد األفريقي.  (3) 3 للمادة

المجلس التنفيذي بأن الترشيحات التي تلقتها من الدول األطراف في اتفاقية تود المفوضية أن تبلغ   .2

 االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته هي على النحو التالي: 

 
 
 
 
 

 الجنس  اإلقليم البلد االسم م

 ذكر الشرق مدغشقر  جان لويس أندريام فيدي 1

 ذكر الغرب فاسو بوركينا باسكال باموني * 2

 ذكر الوسط تشاد مياروم بيغوتو* 3

 ذكر الجنوب زامبيا فيستوس شيبينغو 4

 أنثى الغرب بنين إليزيابيث أفيافي نيانسونو فورن* 5

 ذكر الغرب سيراليون فرانسيس بن كايفاال 6

 ذكر الشرق كينيا سامويل بيثي كيمو 7

 ذكر الغرب زامبيا ستيفين فانيسو شينومبو  8

 أنثى  الجنوب  زامبيا  أنيسيس كايوبو نغاندو  9

 ذكر  الغرب نيجيريا بوالجي أواسانوي 10

 أنثى الشرق مدغشقر )عائم( ليدي أندريامبينو راهارجاونا 11

 ذكر الجنوب ليسوتو سافيكو ىيرون سيما* 12

 ذكر الغرب غينيا  سيكو محمد سيال  13
 

  االنتخابعاد  مؤهلون إل 23و 5، 3،2األرقام 
 تنافس على المقعد العائم  22رقم  ةالمرشح
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