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 لمكافحة الفساد االستشاريفي المجلس  عضواواحدة  امرأةالتقرير عن انتخاب 
 

ستند انتخاب أعضاء مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد إلى أحكام اتفاقية االتحاد ي .2

، وكذلك إلى قواعد 2002يوليو األفريقي لمنع الفساد ومكافحته )االتفاقية( التي اعتُمدت في 

 إجراءات المجلس التنفيذي.

 22( من االتفاقية. وتنص المادة 2) 22أنشئ المجلس االستشاري لمكافحة الفساد بموجب المادة  .2

( من االتفاقية على أن المجلس االستشاري لمكافحة الفساد يتألف من أحد عشر عضوا ينتخبهم 2)

ترحها الدول األطراف وتضم خبراء يتمتعون بأعلى درجات المجلس التنفيذي من بين قائمة تق

النزاهة والحياد والكفاءة المعترف بها في المسائل المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد والجرائم ذات 

 الصلة،  

( من االتفاقية على أن األعضاء يعملون بصفتهم 4) -( 2) 22باإلضافة إلى ذلك، تنص المادة  .2

 ( قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.2مدة سنتين )الشخصية ويتم تعيينهم ل

( من أعضاء المجلس االستشاري خالل قمة يوليو 4تجدر اإلشارة إلى أنه خالل انتخاب أربعة ) .4

الذي قضى بموجبه أن  Assembly/AU/Dec.655 (XXIX)، اعتمد المؤتمر المقرر 2022

س العضو المتبقي من أعضاء المجلالدورة العادية الثانية والثالثين للمجلس التنفيذي ستنتخب 

ايير عاالستشاري من بين المرشحات من إقليم الشمال فقط وفقا ألحكام طرق العمل حول تنفيذ م

العادل في االتحاد األفريقي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في يناير  يالتمثيل الجغرافي والجنسان

 EX.CL/Dec.907 (XXVIII) بموجب المقرر 2022

بناء على ذلك، أبلغت المفوضية جميع الدول األطراف في االتفاقية من إقليم الشمال بموجب المذكرة  .5

بضرورة تقديم أسماء مرشحات  2022يوليو  22المؤرخة  BC/OLC/24-12/1135.17الشفوية 

 .2028لالنتخابات خالل قمة يناير 

 ف في إقليم الشمال:وفيما يلي الترشيحات التي تلقتها المفوضية من الدول األطرا .2

 اإلقليم البلد الجنس االسم

 الشمال جمهورية مصر العربية أنثى آمال محمود عمار
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