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 (1) عضو واحدتقرير عن انتخاب 
 في مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد

 االتحاد اتفاقية أحكاممجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد إلى  أعضاء انتخاب ستندي .1

 لمجلسءات اإجرا قواعد وكذلك 0222 يوليو في المعتمدة( االتفاقية) ومكافحته الفساد لمنع األفريقي

 .التنفيذي
 تنص. االتفاقية من( 1) 00 المادة بموجب الفساد لمكافحة االستشاري األفريقي االتحاد مجلس أنشئ .0

( 11) عشر أحد منيتألف  الفساد لمكافحة االستشاري المجلس أن على االتفاقية من( 0) 00 المادة

 الكفاءةو والحيادية النزاهة من عليا درجة على خبراء قائمة بين من التنفيذي المجلس ينتخبهم عضوا  

 .األطراف الدول تقترحها الصلة، ذات والجرائم الفساد ومكافحة بمنع المتعلقة المسائل في بها المعترف
 الشخصية بصفتهم األعضاء يعمل أن على االتفاقية من( 4)-( 2) 00 المواد تنص ذلك، إلى باإلضافة .2

 .فقط واحدة مرة للتجديد قابلة( 0) سنتين لمدة تعيينهم يتم وأن
 ألفريقيا االتحاد مجلس فيالعضو التالي  والية فترة بأن التنفيذي المجلس تبلغ أن المفوضية تود .4

 : 0202ناير ي في ستنتهي( 0) عامينفترة ل 0212في يناير  انتخابه تم الذي الفساد، لمكافحة االستشاري
 عمار )مصر(عطا أمل محمود  (أ

 إلعادة االنتخاب ةمؤهل واليتهاالمنتهية العضو إن  .5
   BC/OLC/24.12.1/22.30.19ة الشفهية رقممذكرالمفوضية، بموجب ال بناء  على ذلك، دعت .6

 22ها في موعد أقصاه ، الدول األطراف في االتفاقية إلى تقديم ترشيحات0212أكتوبر  2المؤرخة 

 .0212نوفمبر 
ريقية ه من دولة طرف في االتفاقية األفتالذي تلق المجلس التنفيذي بأن الترشيحالمفوضية إبالغ  تود .7

 لمنع الفساد ومكافحته هو كما يلي:
 

 اإلقليم البلد الجنس االسم الرقم

 الشمال مصر أنثى عمار عطا أمل محمود 1
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 مقرر مشروع

 في (1عضو واحد )بشأن انتخاب 

 ،الفسادلمكافحة ستشاري الاألفريقي امجلس االتحاد 

 /I(XXXV…………EX.CL(الوثيقة 
 

 :المجلس التنفيذيإن 

التحاد األفريقي االستشاري امجلس في ( 1عضو واحد ) انتخابالمفوضية عن بتقرير  يحيط علما .1

  ؛الفسادلمكافحة 

 (:2ن )انتسمدتها  لوالية الفساد لمكافحةستشاري الالتحاد األفريقي اامجلس في  العضو التالي ينتخب .0

 اإلقليم البلد الجنس االسم الرقم

 الشمال  انثى  1

قي االستشاري التحاد األفريامجلس في المنتخب الدورة الثالثة والثالثين للمؤتمر بتعيين العضو وصي ي .2

 .الفسادلمكافحة 

- 
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 مقرر مشروع

 في (1عضو واحد )بشأن انتخاب 

 ،الفسادلمكافحة ستشاري المجلس االتحاد األفريقي ا

 EX.CL/…………(XXXVI)الوثيقة 
 

 المؤتمر:إن 

  ؛الفسادلمكافحة التحاد األفريقي االستشاري امجلس في ( 1عضو واحد ) بانتخاب يحيط علما .1

 (:2ن )انتسمدتها  لوالية الفساد لمكافحةستشاري الالتحاد األفريقي اامجلس في  العضو التالين عي  ي .0

 

 اإلقليم البلد الجنس االسم الرقم

1     

- 
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