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 آللية األفريقيةلج الرسمي ادمالورقة مسائل حول ا
 االتحاد األفريقيهياكل ن األقران في لممراجعة المتبادلة بي

 :مقدمة

 :حاليا الغرض من الورقة المقدمة (1
فى الجمسة الحادية عشر والتى عقدت  2008االتحاد االفريقي قد اصدر فى شير يوليو  مؤتمرنود اإلشارة إلى أف  .1

اآللبة األفريقية فى مدينة شـر الشيخ بجميورية مصر العربية، قرارا يتضمف مف جممة األمور أف تكوف ىياكؿ 
متمثمة فى منتدى وفريؽ وأمانة اآللية جزءًا مف عمميات وىياكؿ االتحاد اإلفريقي وكذلؾ  لممراجعة المتبادلة بيف األقراف

 توفير االساس التشريعي لمجيود المستمرة المبذولة عمى كافة مستويات اآللية لدمجيا رسميا باالتحاد األفريقي. 
الجيود المبذولة لتفعيؿ قرار االتحاد األفريقي السالؼ الذكر، فإف الورقة المقدمة تحتوى عمى ووفقا لما سبؽ، وفى ظؿ  .2

مناقشة قضايا مف شأنيا أف تشكؿ مضموف اقتراح يحدد شكؿ دمج اآللية بيياكؿ وعمميات االتحاد األفريقي فضبل 
ا واعتمادىا اواًل مف قبؿ المجنة الفنية التابعة عف التدابير العممية المتعمقة بذلؾ. وقد تـ اعداد ىذه الورقة لمنظر فيي

لمجنة الفرعية لنقاط االتصاؿ المحورية االربعة لآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف )وفقا لما حدد فى 
وبيؿ ( وذلؾ ق2012مايو  4اجتماع لجنة االختيار لنقاط االتصاؿ المحورية الذى عقد فى مدينة أديس ابابا بتاريخ 

تقديميا فى شكؿ مشروع اقتراح إلى لجنة االختيار والتحديد لنقاط االتصاؿ المحورية ومف ثـ إلى كامؿ لجنة نقاط 
وىي لجنة رؤساء الدوؿ  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافاالتصاؿ المحورية وأخيرًا إلى أعمى مستوى ب

" أو " المنتدى" وبعد اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافنتدى والحكومات المشاركة والمعروفة باسـ " م
 اعتماد المنتدى لمورقة سوؼ يقدـ االقتراح بصورة موسعة عمى مؤتمر االتحاد األفريقي بكافة أعضاءه.

النظراء بذاتيا بيدؼ  يشكؿ ىذا االقتراح فى الواقع تتويجا لمشاورات استشارية مكثفة أجرتيا اآللية األفريقية لمراجعة .3
دمج اآللية وجميع مستوياتيا وعمى رأسيا منتدى اآللية ولجنة نقاط االتصاؿ المحورية والجاف الفرعية المختمفة مثؿ 
لجنة االختيار والتحديد والمجنة الرباعية والمجنة الفنية فضبل عف فريؽ الشخصيات البارزة واألمانة والعمؿ جنبا إلى 

 حاد األفريقي.جنب مع مفوضية االت

يتركز اليدؼ مف تقديـ المقترح إلى مؤتمر االتحاد األفريقي فى تمكيف رؤساء دوؿ المنتدى مف عقد المشاورات مع  .4
أقرانيـ باالتحاد األفريقي ليتمكنوا معا مف وضع تعريؼ مشترؾ والشروط واالحكاـ فضبل عف القواعد القانونية 

تحقيؽ دمج/ ضـ اآللية باالتحاد األفريقي، مع األخذ فى االعتبار بوجية  واإلجراءات والمبادئ التى بموجبيا ينبغي
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الضـ بطريقة تسمح فى الوقت نفسو بأف يتـ تشكيؿ عممية الدمج/ اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافنظر 
 بانضماـ األلية األفريقية رسميا كمؤسسة مستقمة داخؿ االتحاد األفريقي.

منتدى يسعى فى الحصوؿ عمى إقرار نيائي ورسمي مف المؤتمر فى ىذا الشأف، وذلؾ مف خبلؿ اعتماد لذا فإف ال .5
 قرار نيائي يحدد حدود ومدى االستقبللية المطموبة.

 

 :الجذور التاريخية: االتحاد األفريقي بمثابة المؤسسة الرئيسية (2

ليس فقط  ة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافاآللبمف حيث الجذور واالصوؿ التاريخية، فمف الجدير بالذكر بأف  .6
تتمتع حاليا بعضوية طوعية ألكثر مف نصؼ الدوؿ األعضاء باالتحاد األفريقي ولكنيا فى الواقع أيضًا قد أنشأت 

 بصورة غير مباشرة بقرار مف منظمة الوحدة األفريقية ثـ اعتمدت مف قبؿ االتحاد األفريقي.
راجع المتعمقة بالديمقراطية ومبادرة الحكـ السياسي وكذلؾ الحكـ االقتصادي والمؤسسي جزءًا ال فى الواقع، كانت الم .7

يتجزأ عف برنامج الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، الذى اعتمده رؤساء دوؿ وحكومات منظمة الوحدة األفريقية سابقا 
. وقد قاـ االتحاد 2001زامبيا فى شير يوليو  ( والتى عقدت فى مدينة لوساكا،37خبلؿ الجمسة األخيرة ليا رقـ )

، 2002األفريقي فى الجمسة االفتتاحية التى عقدت فى مدينة ديربف بجنوب أفريقيا فى العاـ التالي فى شير يوليو 
 باعتماد وكالة نيباد كبرنامج لبلتحاد األفريقي وذلؾ مف خبلؿ إعبلف " تنفيذ الشراكة الجديدة مف أجؿ تنمية أفريقيا"
مع تشجيع الدوؿ األعضاء فى الوقت نفسو عمى اعتماد إعبلف نيباد حوؿ الديمقراطية والحكـ السياسي واالقتصادي 

، وفى الواقع مف خبلؿ إعبلف اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافوالمؤسسي فضبل عمى االنضماـ إلى 
، "وافقت 2002لذى اعتمدتو رؤساء الدوؿ والحكومات عاـ الديمقراطية والحكـ السياسي واالقتصادي والمؤسسي ا

عمى أساس االنضماـ  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافالدوؿ االعضاء باالتحاد األفريقي عمى  إنشاء" 
 الطوعي.

تمر االتحاد األفريقي الذى تحدد الوثيقة االساسية لآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف، والتى اعتمدىا مؤ  .8
، مياـ اآللية األفريقية لمراجعة النظراء عمى النحو التالي: " ضماف تطابؽ وتوافؽ 2002عقد فى مدينة ديربف عاـ 

سياسات وممارسات الدوؿ المشاركة مع القيـ والقوانيف والمعايير الواردة فى اإلعبلف حوؿ الديمقراطية والحكـ السياسي 
 ؤسسي. واالقتصادي والم
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لبلتحاد األفريقي أمر جوىري  بمثابة اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافعبلوة عمى ذلؾ، يمكف اعتبار  .9
بالنظر إلى أىدافيا كما وردت فى إحدى الوثائؽ الرئيسية المرفقة باالعبلف المذكور أعبله، وىي " األىداؼ خاصة و 

ىذا قضايا تمثؿ جزءا ال يتجزأ مف جدوؿ أعماؿ االتحاد األفريقي  تضمفتحيث والمعايير والمقاييس والمؤشرات" 
باإلضافة إلى  إلى سمسة مف األدوات والمعايير القانونية االساسية لبلتحاد األفريقي بما في ذلؾ القانوف التأسيسي 

 5.1الذى بموجبو تـ إنشاء االتحاد األفريقي وغيره مف المعاىدات والبروتوكوالت

ة التى تمت مباشرة اعتماد مؤتمر االتحاد األفريقي لمقرار المشار إليو أعبله، أشار مؤتمر االتحاد األفريقي فى الفتر  .10
، وذلؾ عندما اعتمد خبلؿ القمة التى اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافإلى أنو مازاؿ يتابع التطورات فى 

اآللبة األفريقية لممراجعة ، قرارا حيث " رحب فيو بالتقدـ المحرز ب2003عقدت فى مابوتو، موزمبيؽ فى شير يوليو 
وال سيما انضماـ عدد مف الدوؿ االعضاء باالتحاد األفريقي إلى اآللية فضبل عف تعييف فريؽ  المتبادلة بيف األقراف

كذلؾ، اعتمد مؤتمر  الشخصيات البارزة: و" حث الدوؿ األعضاء األخرى باالتحاد األفريقي االنضماـ إلى اآللية".
قرار مماثؿ مرة أخرى، وذلؾ عندما " نوه بالتقدـ الكبير الذى أحرز فى تنفيذ  2004االتحاد األفريقي فى العاـ التالي 

وخصوصا فى ضوء زيادة عدد أعضائو وبدأ أوؿ عمميات مراجعة  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف
 األقراف بالفعؿ. 

ى الروابط التاريخية لآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف باالتحاد األفريقي، كمؼ مؤتمر االتحاد حفاظا عم .11
األفريقي رئيس مفوضية االتحاد األفريقي بالتشاور مع رئيس لجنة التنفيذ لرؤساء الدوؿ لوكالة نيباد وعقد اتفاقية 

استضافة أمانة نيباد ) بوصفيا االمانة المؤقتة لآللبة األفريقية المضيؼ المؤقتة مع جميورية جنوب أفريقيا بشأف 
لممراجعة المتبادلة بيف األقراف(. ثـ حصمت االمانة عمى الوضع القانوني يؤىميا أف تصبح" مكتب االتحاد األفريقي 

لتشغيؿ الكامؿ ليياكؿ يعمؿ خارج المقر الرئيسي" لفترة مؤقتة لمدة ثبلث سنوات أو إلى أف يحيف الوقت الذى يتـ فيو ا
 االتحاد األفريقي ذات الصمة. 

 
 عن نيباد والتبعات المترتبة عمى اآللية: اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقران انفصال -أوال
قد يكوف مناسبا اإلشارة إلى أنو عمى الرغـ مف طمب مؤتمر االتحاد األفريقي أف يقوـ رئيس مفوضية االتحاد  .12

تشاور مع رئيس نيباد لتفعيؿ طمب دمج نيباد بيياكؿ االتحاد االفريقي، حددت الدورة االستثنائية التى االفريقي بال
                                                           

وباالتحاد األفرٌقً وتشجٌع وحماٌة حقوق الطفل وحقوق الالجئٌن وتشجٌع السٌاسات االقتصادٌة  ق الدولٌةٌشمل منع ومكافحة االزمات، تشجٌع وحماٌة الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والمدنٌة والسٌاسٌة الواردة فى كافة وثائق الحقوهذا  
ول المتعلق بإنشاء مجلس السلم واالمن والمٌثاق األفرٌقً لحقوق ت مثل المٌثاق األفرٌقً لحقوق االنسان والرتوكالكبرى التى تدعم التنمٌة المستدامة ومكافحة الفساد واالسراع فى تحقٌق التالحم االقلٌمً، إلخ.كما تمت االشارة اٌضا إلى بعض االدوا

الطفل ومعاهدة أبوجا إلنشاء المجتمع االقتصادي االفرٌقً والمعاهدات ذات الصلة والبروتوكوالت.
1
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ال ينبغي  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافحوؿ نيباد، عمى أف  2007مارس  21عقدت فى الجزائر فى 
اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة ريقي، وأشارت إلى أف أف تدرج فى عممية دمج نيباد بيياكؿ وعمميات االتحاد األف

ينبغي أف تظؿ عمى وضعيا الحالي وبالتالي ظمت اآللية خارج عممية دمج نيباد باالتحاد االفريقي وفى  بيف األقراف
التنفيذي وأصبحت "الجياز  6تـ االعبلف عف دمج نيباد باالتحاد اإلفريقي بقرار مف االتحاد األفريقي 2010يناير 

 .7اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافلبلتحاد األفريقي" مع عدـ اإلشارة إلى 
ووفقا لمياميا )كما ىي موضحة أدناه( فأف وكالة نيباد لمتخطيط والتنسيؽ مكمفة بدعـ واستكماؿ تنفيذ سياسات  .13

عماؿ التنموية لمقارة عمى عاتؽ مفوضية االتحاد وبرامج االتحاد األفريقي حيث تقع المسؤولية النيائية لجدوؿ األ
 االفريقي.

، يجدر اإلشارة إلى أف العامؿ الرئيسي اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافعمى عكس الوضع المتعمؽ ب .14
مف عدـ توفر  الذى شجع الدعوة إلى إدماج النيباد بيياكؿ وعمميات االتحاد األفريقي، قد يكوف القمؽ فى ذلؾ الوقت

الوضوح فيما يتعمؽ بمياـ االتحاد األفريقي والنيباد وذلؾ عمى الرغـ مف القرارات المتعددة لبلتحاد االفريقي والتى شدد 
فييا عمى أف النيباد برنامج، وكاف الرأى السائد بعد ذلؾ بأف مفوضية االتحاد األفريقي تتولى مياـ موسعة تتضمف 

اجتماعية محددة تعكس  -جتماعية واالقتصادية ولذا لدييا إدارات تتولى قطاعات اقتصاديةتعزيز التكامؿ والتنمية اال
المجاالت ذات االولوية لنيباد. ونشأ جداال بأف عدـ توفر الوضوح أدى إلى التداخؿ وعدـ التنسيؽ فى صياغة وتنفيذ 

ؿ وبرامج نيباد قد تمت فى نفس الوقت البرامج وتمت اإلشارة إلى أف ىذا الوضع قد نشأ نتيجة أف عممية وضع ىياك
 الذى تـ فيو إنشاء االتحاد األفريقي. 

مفوضية و ، اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافا تتعمؽ بمياـ ث أف ال يبدو أف ىناؾ مسائؿ/ قضايحي .15
تحاد األفريقي حوؿ الييكؿ االتحاد األفريقي فى مجاؿ الحكـ، يكوف مف المعقوؿ القوؿ بأف ىناؾ إجماعًا داخؿ اال

لحكـ فى القارة والتى منحيا اياىا االتحاد فى مجاؿ االتصميمي لآللية لبلستمرار فى تولى المسؤولية الكاممة 
 .8األفريقي

2 
 

                                                           
، بما فً ذلك إنشاء وكالة نٌباد للتخطٌط والتنسٌقٌا بهٌاكل وعملٌات االتحاد األفرٌقً( بعنوان" قرار حول دمج الشراكة الجدٌدة من أجل تنمٌة أفرٌق9889ٌسمبر.دالمرجع مؤتمر/ االتحاد األفرٌقً/  :6   

والشركاء لدعم تنفٌذ مشارٌع  ومشارٌع االولوٌة االقلٌمٌة والقارٌة، حشد الموارد: مهمة نٌباد وفقا لما لما ورد فى قرار دمح وكالة نٌباد للتخطٌط والتنسٌق بهٌاكل وعملٌات االتحاد األفرٌقً هً: تشهٌل تنفٌذ برامج 7

األفرٌقً وبرامج األولوٌة، إجراء وتنسٌق البحوث وإدارة المعرفة، رصد وتقٌٌم تنفٌذ البرامج والمشارٌع، نشر رؤٌة وقٌم ومبادئ نبٌاد واالتحاد   

: برجاء االطالع على الوثائق االساس8ً
2
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 من عممية ادماج النيباد: اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقرانالدروس التى يمكن أن تستفيد منها  -ثانيا
بأديس أبابا، وكذلؾ اجتماع  2012مايو  4اجتماع عقد لمجنة االختيار لنقاط االتصاؿ المحورية فى شدد أوؿ  .16

، عمى أىمية الرجوع إلى عممية النيباد لبلستفادة منيا ومف أجؿ 2012مايو  19المتابعة لمجنة الفنية الذى عقد فى 
اآللبة األفريقية لممراجعة مف الفصؿ بيف النيباد و تحديد الدروس التى يمكف استخبلصيا مف ىذه التجربة، وعمى الرغـ 

، إال أف يمكف استخبلص بعض الدروس مف تجربة النيباد واالستفادة منيا فى عممية ادماج المتبادلة بيف األقراف
اآللية. ويمكف تبرير ىذا النيج عمى أساس وجود بعض القواسـ المشتركة فى عمميات التكامؿ المؤسسي وال سيما فى 

فكبلىما ينبثقاف مف أصوؿ تاريخية مشتركة  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافت معينة مثؿ النيباد و حاال
وىجرتيما تجرى داخؿ منظمة اساسية مشتركة وىي االتحاد األفريقي ومع ذلؾ يجب األخذ فى االعتبار بالمياـ 

رجة استقبللية وكالة نيباد لمتخطيط والتنسيؽ مف جية ونوع المختمفة لكؿ منيما فضبل عف العواقب التى تنجـ عف د
 مف جية أخرى. اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافاالستقبللية الذى تسعى إليو 

مف حيث تاريخ عممية إدماج النيباد، تجدر اإلشارة إلى أف قمة االتحاد األفريقي الثانية التى عقدت فى    مابوتو،  .17
رؤساء دوؿ ، اعتمدت قرارا بتكميؼ رئيس مفوضية االتحاد االفريقي بالعمؿ مع 2003وزمبيؽ فى شير يوليو بم

نحو دمج نيباد بيياكؿ وعمميات االتحاد األفريقي، وحدد القرار مضي العممية  (HSGIC) وحكومات المجنة التنفيذية
مفوضية االتحاد األفريقي ووكالة نيباد لمتخطيط  بعدد مف الطرؽ تشمؿ   إضفاء الطابع الرسمي عمى العبلقات بيف

والتنسيؽ وخاصة فيما يتعمؽ بتنسيؽ ومواءمة البرامج وشروط الخدمة وقواعد التوظيؼ واإلدارة المالية لوكالة نيباد 
يف لمتخطيط والتنسيؽ مع قرارات مفوضية االتحاد األفريقي. كما تـ التأكيد ايضًا عمى إبراـ اتفاؽ البمد المضيؼ ب

مفوضية االتحاد األفريقي وحكومة جنوب أفريقيا لمقياـ بأداء آمانة النيباد فى ذلؾ الحيف. فى ضوء ما سبؽ تـ اتخاذ 
عدد مف اإلجراءات مف بينيا بدء المفاوضات لمتوصؿ إلى اتفاؽ البمد المضيؼ وتعييف رئيس مجمس االدارة آلمانة 

 . 2009نيباد وذلؾ في يوليو 

تـ ايضًا تنظيـ سمسمة مف االجتماعات، بما في ذلؾ عقد مؤتمر النيباد فى الجزائر فى مارس  ى غضوف ذلؾ،ف .18
بيدؼ توضيح القضايا المتعمقة  2008ابريؿ  22، ومؤتمر استعراض النيباد الذى عقد فى داكار/ نيساف فى 2007

 االتحاد األفريقي. بالمضي قدما، حيث أف ذلؾ يعتبر المرة االولى لحدوث ىذا النوع مف التكامؿ فى
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تميزت الفترة ما بيف اعتماد القرار النيائي مف قبؿ القمة األفريقية فى ىذا الشأف، والتقدـ فى عممية االنضماـ إلى  .19
االتحاد األفريقي، بعدد مف المعالـ شممت تعييف رئيس مجمس آمانة النيباد واستخداـ شعار االتحاد األفريقي مع شعار 

 االجتماعات والوثائؽ وكذلؾ استخداـ عمـ االتحاد األفريقي فى مكاتب النيباد. النيباد في جميع 

، ووضع نظاـ مالي ليا وفقا لمقواعد واألنظمة DBSAكما تضمنت الفترة أيضا عممية فصؿ أمانة النيباد ماليا مف  .20
العمؿ لموظفي االتحاد  والسياسات والممارسات الموضوعة لبلتحاد األفريقي. وتـ تسييؿ ذلؾ مف خبلؿ زيارات

 األفريقي بيدؼ نقؿ المعرفة والميارات العممية فى ىذا المجاؿ.

تـ ذلؾ مف خبلؿ زيارات عمؿ مماثمة مف موظفي االتحاد ، DBSAكما بدأ العمؿ فى فصؿ النيباد إداريا عف  .21
معايير والقواعد باالتحاد األفريقي األفريقي فى المجاالت المعنية تيدؼ فى جممة األمور إلى اعتماد أمانة النيباد لم

فيما يختص بشئوف الموارد البشرية بما في ذلؾ تمؾ الواردة في النظاـ االساسي لتعييف موظفي االتحاد األفريقي 
جراءات تحديد الرواتب بمفوضية االتحاد األفريقي والتطوير المشترؾ لنيباد ومفوضية االتحاد األفريقي فى صياغة  وا 

د إجراءات إدارة السفر لمفوضية االتحاد األفريقي وكذلؾ القواعد واالجراءات والسياسات الواردة فى دليؿ العقود واعتما
 المشتروات لبلتحاد األفريقي ونظـ االتصاالت الداخمية والمراسبلت.

صدار جواز سفر االتحاد األفريقي لمموظفيف الم .22 عنييف بأمانة كما تـ أيضا اعتماد بروتوكوؿ االتحاد األفريقي ووا 
 النيباد.

تمثمت إحدى السمات األخرى لعممية إدماج النيباد الشاممة فى تكميؼ مفوضية االتحاد األفريقي فريؽ مف  .23
االستشاريف بإجراء دراسة فنية، حيث أنو كاف بحاجة ليذه الدراسة لعدـ وجود خبرات سابقة فى ىذا األمر يمكنو 

 االعتماد عمييا.
اسة الفنية إجراء عممية واسعة مف المشاورات بمجرد أف تكتمؿ، وقد أكدت القمة األفريقية الثانية شممت ىذه الدر  .24

، الحاجة إلى مثؿ ىذه الدراسة وتعميميا عمى جميع ىياكؿ الحوكمة باالتحاد 2009عشر التى عقدت فى يناير 
والمجنة التوجييية لنيباد  HSGICيذية النيباد )أي المجمس التنفيذى ورؤساء دوؿ وحكومات المجنة التنفاألفريقي/

ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي والمفوضييف(. لئلطبلع عمييا وتأميف إجراء مشاورات موسعة وكافية حوليا وذلؾ 
 قبؿ تقديميا لمؤتمر االتحاد األفريقي لمتقرير النيائي".
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ترجع إلى التمييز بين  راجعة المتبادلة بين األقراناآللبة األفريقية لمماالختالفات الرئيسية بين عممية دمج النيباد و  -ثالثا
 و "المرونة" الممنوحة لنيباد. اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقران"االستقاللية" التى تسعى إليها 

النيباد وتبعا عممية إدماج النيباد باالتحاد األفريقي، فى مدى استقبللية ىياكؿ أثناء تركزت إحدى القضايا االساسية  .25
 اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافلذلؾ فإف االختبلفات الرئيسية التى تنشأ مف المقارنة بيف دمج النيباد و 

يتوقؼ عمى "االستقبللية والحكـ الذاتي" الذى تسعى إليو اآللية والذى يتميز عف "المرونة" التى منحت إلى نيباد، 
يباد )وخاصة وكالة التخطيط والتنسيؽ( درجة معينة مف االستقبللية والحكـ الذاتي وصفت حيث أنو في حيف منح ن

باؿ "المرونة"  مف قبؿ قرارات االتحاد األفريقي ذات الصمة، إال أف اآللية تسعى فى الحصوؿ عمى درجة أعمى مف 
، 2003ي الثاني الذى عقد فى يوليو االستقبللية والحكـ الذاتي، وتجدر اإلشارة إلى تكميؼ مؤتمر االتحاد األفريق

لتفعيؿ دمج النيباد  (HSGIC) رؤساء دوؿ وحكومات المجنة التنفيذيةرئيس مفوضية االتحاد األفريقي بالتشاور مع 
الذى اعتمد فى الدورة الرابعة عشر  283باالتحاد األفريقي " بالمرونة المطموبة" وتـ بالمثؿ مف خبلؿ القرار رقـ 

، وضع العممية الرسمية لدمج النيباد  وطمب مف رئيس مفوضية 2010األفريقي الذى عقد فى يناير  لمؤتمر االتحاد
االتحاد األفريقي منح وكالة نيباد لمتخطيط والتنسيؽ المنشأة حديثا " المرونة الكافية والبلزمة  لتأدية مياميا" والحفاظ 

 لو كاف "مخوال بممارسة السمطة االشرافية" عمى الوكالة. عمى ىوية برامج النيباد داخؿ االتحاد األفريقي، أي كما 
 

 لآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقران والحكم الذاتي حالة االستقاللية
فى الوقت ذاتو، بزغ بالفعؿ مفيوـ الحكـ الذاتي لآللية، حيث أنو فى القمة الثامنة لمنتدى اآللية التى عقدت فى  .26

فى  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف، أوصى رؤساء دوؿ منتدى 2008ثيوبيا فى يناير أديس ابابا بأ
جممة أمور، أف يتخذ االتحاد األفريقي قرارا رسميا لبلعتراؼ باآللية باعتبارىا " مؤسسة مستقمة" لبلتحاد االفريقي، كما 

أف تقوـ مفوضية االتحاد األفريقي رسميا بالطمب مف حكومة وصؼ أمانة اآللية بالػ "المستقمة" فيما يتعمؽ بطمب 
 جنوب أفريقيا باستضافة اآللية. 

اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف عمى خمفية أف ىناؾ بالفعؿ توافؽ فى اآلراء عمى أعمى المستويات داخؿ  .27
ة إلى أف الدوافع لمدعوة لمثؿ ىذه االستقبللية ، فيما يختص بمسألة االستقبلؿ والحكـ الذاتي، تجدر اإلشار األقراف

يتركز فى شقيف، األوؿ: الطابع الطوعي لعمميات اآللية واالنضماـ لمعضوية والذى أدى إلى ضرورة إعداد ووضع 
التى تحتوي عمى نصوص  11ميزانيات مستقمة تتضمف فى أحكاـ إجراءات التشغيؿ، وعمى وجو الخصوص الفقرة 
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ط االتصاؿ المحورية فى تعبئة الموارد والميزانية. ثانيا: الطبيعة الحساسة لمياـ اآللية والتى بشأف مسئوليات نقا
 تتطمب العمؿ مع توفر قدر مف االستقبلؿ لتحقيؽ التركيز البلـز فى تنفيذ برامجيا.

 
 :وكالة متخصصة لالتحاد األفريقياعتبارها ب اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقران

ىي مؤسسة متخصصة ينبغي أف تحصؿ عمى  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافبناًء عمى مفيوـ أف  .28
االستقبللية والحكـ الذاتي، اقترح أيضًا أف تسمى بالػػ "الوكالة المتخصصة" لبلتحاد األفريقي. يتركز التحدى المتأصؿ 

نظر بعد فى معايير منح ىذا الوضع الخاص واعتمادىا. ومع ذلؾ مف فى تحقيؽ ذلؾ فى أف االتحاد األفريقي لـ ي
حيث المبدأ فإف غياب ىذه المعايير ال يستبعد اآللية مف السعي إلى تحقيؽ مؤسسة مستقمة وفريدة. فى الواقع ما 

الييئات يمكف أف تقوـ بو اآللية ىو السعي إلى أف تمنح معظـ أو بعض الخصائص والصفات المعتاد أف تتمتع بيا 
ذات المياـ المتخصصة ومف بينيا عادة الحكـ الذاتي كما ىو متبع فى األنظمة الدولية األخرى خارج االتحاد 

 األفريقي مثؿ االمـ المتحدة.

ىذه الوكاالت المتخصصة لؤلمـ المتحدة ويبمغ عددىا خمسة عشر وكالة، ليا مياـ محددة يؤدونيا بالنيابة عف  .29
راوح ىذه الوكاالت ما بيت المستقمة تماما والمتمتعة بحكـ شبة ذاتي ولدييا المدراء والتنفيذيف االمـ المتحدة، وتت

واالدارات والميزانيات الخاصة بيا وتنشأ كؿ عمى حدة وفقا الحكاـ الميثاؽ الذى توضعو أو مواد االتفاؽ، وبالتالي ال 
ه الوكاالت المتخصصة فإف العضوية ىو أيضًا عمى تتطمب موافقة الجياز الرئيسي لؤلمـ المتحدة، وقبؿ إنشاء ىذ

أساس طوعي،  عبلوة عمى ذلؾ فى حيف أف بعض ىذه الوكاالت تـ إنشاؤىا فى االصؿ مف قبؿ االمـ المتحدة إال 
باسـ  1865فى باريس عاـ  (ITU)أف البعض اآلخر عمى سبيؿ المثاؿ، اثناء تأسيس االتحاد الدولي لبلتصاالت 

( أصبح وكالة متخصصة تابعة لؤلمـ المتحدة 1934حصمت عمى اسميا الحالي عاـ التمغراؼ )لمبرؽ/االتحاد الدولي 
كجزء مف معاىدة فرساي )التى انيت  1919التى أنشأت عاـ  (ILO). وبالمثؿ فإف منظمة العمؿ الدولية 1947عاـ 

. ومف ناحية أخرى فإف 1946عاـ الحرب العالمية االولى( أصبحت فى وقت الحؽ وكالة متخصصة لؤلمـ المتحدة 
ط بعد عقد مؤتمر االمـ ، أي بعد عاـ واحد فقط مف تأسيس األمـ المتحدة وفق1946منظمة اليونسكو، أنشئت عاـ 

 المتحدة.
ترتبط ىذه الييئات باالمـ المتحدة مف خبلؿ اتفاؽ خاص "لمعبلقات" حيث عمى سبيؿ المثاؿ يتـ تحديد عدد مف  .30

ي ذلؾ وليس عمى سبيؿ الحصر، تبادؿ التمثيؿ فى اجتماعات الييئات االدارية المعنية لموكالة الخصائص بما ف
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المتخصصة واألمـ المتحدة )مثؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة(، واقتراح بنود جدوؿ االعماؿ لؤلجيزة الرئاسية لكؿ 
عداد منيـ، وتنفيذ توصيات األمـ المتحدة لموكاالت المتخصصة فيما يتعمؽ  باألمور المتصمة بمجاالت اختصاصيا وا 

التقرير بشأنيا، وتبادؿ المعمومات والوثائؽ حوؿ المبادرات والتطورات السياسية فى مجاالت االختصاص ونقؿ 
 التقارير المطموبة مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة.  

 
 ات االتحاد األفريقي األخرىالتواصل المؤسسي مع أجهزة االتحاد األفريقي والعالقات مع مؤسس

واألجيزة السياسة واالدارية باالتحاد  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافالتواصؿ المؤسسي بيف  . أ
 األفريقي: المؤتمر والمجنة التنفيذية والمجاف الفنية المتخصصة والمفوضية الخ.

كييئة  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافنشاء حالما يتـ التوصؿ إلى اتفاؽ مف حيث المبدأ عمى إ .31
مستقمة داخؿ االتحاد األفريقي، فأف الميمة تظؿ فى تحديد مدى وحدود الحكـ الذاتي واالستقبللية فى إطار " تواصؿ 

رية وفريؽ اآللية مؤسسي أو عبلقات قانونية تنشأ بينيا"، )أو مستويات مختمفة منيا أى المنتدى ونقاط االتصاؿ المحو 
واآلمانة( مف جية وأجيزة السياسة لبلتحاد األفريقي الموسع وىي المؤتمر والمجنة التنفيذية والمجاف الفنية المتخصصة 
)أى اجتماعات/ مؤتمرات القطاعات الوزارية( والمفوضية عمى النحو المنصوص عميو فى القانوف التأسيسي لبلتحاد 

اد األفريقي مف شأنيا أف تكوف نظراء العناصر المعنية لآللية المذكورة أعبله، حيث أف األفريقي. ىذه األجيزة لبلتح
مف إجراءات التشغيؿ، فإف المنتدى ونقاط االتصاؿ المحورية واألمانة  5بالنظر إلى ما ىو منصوص عميو فى الفقرة 

ف األقراف. وتجدر االشارة إلى أف إجراءات السياسة واالدارة" لآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بي3يمثموف عناصر "
، ال تحمؿ أي إشارة إلى القضايا القائمة أو المقترحة بشأف 2012التشغيؿ عمى النحو الذى اعتمده المنتدى فى يناير 

 .  9الروابط المؤسسية بيف عناصر اآللية األفريقية واألجيزة المختمفة

طيط والتنسيؽ، تجدر اإلشارة إلى أف المؤتمر األفريقي فى دورتة الثانية فى المقابؿ، فيما يختص بوكالة نيباد لمتخ .32
، كمؼ المجنة التوجييية لنيباد بالتشاور مع رؤساء دوؿ وحكومات 2003التى عقدت فى مابوتو بموزمبيؽ فى يوليو 

المعنية باالتحاد األفريقي بما بإقامة الروابط المبلئمة بيف المجنة التوجييية لنيباد واألجيزة  (HSGIC)المجنة التنفيذية 
في ذلؾ لجنة الممثميف الدائميف والمجمس التنفيذي وذلؾ لضماف حدوث التكامؿ فى عمؿ رؤساء دوؿ وحكومات 

 .(HSGIC)المجنة التنفيذية 
                                                           

، والتى تنص على "ٌنبغً أن تتمتع أمانة اآللٌة وأعضاء الفرٌق فى البلد المضٌف  66األفرٌقً فى الفقرة  فى الواقع ٌرد المرجع الوحٌد من إجراءات التشغٌل لالتحاد 

لعام الوحدة األفرٌقٌة واتفاقٌة فٌٌنا  باالمتٌازات والحصانات والتسهٌالت الالزمة لممارسة االستقالل فى تأدٌة مهامها، وفقا لالتفاقٌة العامة بشأن امتٌازات وحصانات منظمة
بشأن العالقات الدبلوماسٌة. 1961 : 

3
 9  
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 ومؤتمر االتحاد األفريقي اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقرانالتواصل بين منتدى 
مف إجراءات التشغيؿ مخوؿ بتولى "  6نظير لبلتحاد األفريقي فى اآللية ىو المنتدى، الذى بحكـ الفقرة الجياز ال .33

 المسئولية الشاممة لآللية". 

بالتأكيد عمى أىمية االستقبلؿ الذاتي لآللية، قد يكوف مف المفيد مقارنة عبلقات اآللية المقترحة مع المؤتمر  .34
)المجنة  HSGOCياز االعمى لنيباد وىي المجنة التوجييية لرؤساء الدوؿ والحكومات األفريقي مف جية بعبلقة الج

سابقا( ومؤتمر االتحاد األفريقي مف جية أخرى. فى ىذا السياؽ  (HSGIC)التنفيذية لرؤساء الدوؿ والحكومات  
، قرر 2010يا، فى يناير ليب -تجدر اإلشارة إلى أف مؤتمر االتحاد األفريقي الرابع عشر الذى عقد فى مدينة سرت

اؿ  (HSGIC)فى جممة أمور وبناء عمى التوصيات المقدمة مف اجتماعات رؤساء دوؿ وحكومات المجنة التنفيذية 
تعمؿ  10لجنة فرعية لبلتحاد األفريقي (HSGIC)، أف تظؿ المجنة التنفيذية لرؤساء الدوؿ والحكومات 22و اؿ  21

وجيو االستراتيجي لبرنامج نيباد" وتقدـ توصياتيا لممؤتمر لمموافقة عمييا. فى الواقع عمى توفير : القيادة السياسية والت
ورئيس  (HSGIC)عند تقديـ المجنة التوصيات فى الدورة الثالثة عشر لبلتحاد األفريقي أكد رئيس المجنة التنفيذية 

منوح ليا مف قبؿ االتحاد األفريقي" كما أكد المجنة التنفيذية "تعمؿ وفقا لمتفويض الم الوزراء األثيوبي معالي/ممس بأف
 ى االتحاد األفريقي إلقراراىا".المجنة التنفيذية ال تتأخذ القرارات النيائية ولكنيا تقدـ توصياتيا إلعمى أف "

اآللبة فى المقابؿ، يصبح مف الضرورى تحديد العبلقة بيف المنتدى واالتحاد األفريقي بطريقة تكفؿ استقبللية  .35
، بينما فى الوقت نفسو تحافظ عمى الروابط بيف المنتدى واالتحاد األفريقي. األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف
جراء  8سوؼ يستمر المنتدى بموجب الفقرة  مف إجراءات التشغيؿ فى " النظر فى تقارير المراجعة )القطرية( وا 

يما يختص بإدارة اآللية"، وبالتالي لف يتـ اعتبار المنتدى بمثابة لجنة مراجعة األقراف واتخاذ القرارات مف تمقاء نفسو ف
فرعية لبلتحاد األفريقي يرفع التوصيات إلى األخير. بؿ يمكف اعتباره بمثابة آلية تسمح لرؤساء دوؿ المنتدى بتقديـ 

ى أف تقديـ المنتدى التقارير تقارير منتظمة عف أنشطتيا تشمؿ نتائج بعثات مراجعة األقراف، وىنالؾ حاجة لمتأكيد عم
لبلتحاد األفريقي سيكوف بغرض العمـ فقط وليس بيدؼ الحصوؿ عمى موافقة االتحاد األفريقي أو المصادقة عمى 

اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف أنشطة المنتدى. وىذا مف شأنو أف يؤكد عمى الطبيعة الطوعية لبلنضماـ إلى 
اتباعيا لتعزيز ادماج المنتدى باالتحاد األفريقي دوف 4لية المؤسسة. إحدى الطرؽ التى يمكف ويضمف استقبل األقراف

                                                           
4
 ولكن مع تغٌٌر االسم إلى لجنة التوجٌه لرؤساء الدول والحكومات :16 
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المساس باستقبلليا الذاتي تكوف مف خبلؿ التبادؿ الدوري لممعمومات بيف الجيازيف في الفترات الفاصمة قبؿ وبعد 
 جمسات كؿ منيا.  

األفريقي الذى يضـ جميع الدوؿ األعضاء فى المنظمة سيعمؿ عبلوة عمى ذلؾ، ممارسة تقديـ التقارير لبلتحاد  .36
ايضًا عمى تعزيز قدرة اآللية فى التوسع مف خبلؿ المعمومات وعرض قيمة العمؿ الذى تقوـ بو لتعزيز أفضؿ 
ممارسات الحوكمة فى أفريقيا لمدوؿ األعضاء التى لـ تنضـ بعد إلى اآللية وبالتالي تشجعييـ عمى االنضماـ وفى 

واقع يجب أف يعمؿ االدماج فى االتحاد األفريقي نحو تعزيز فيـ أفضؿ لآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف ال
 األقراف. 

يمكف العمؿ أيضا نحو تأسيس مبدأ التمثيؿ المتبادؿ مف خبلؿ حضور رئيس االتحاد األفريقي اجتماعات المنتدى  .37
قد اتخذ  2008قي الحادي عشر الذى عقد فى شـر الشيخ فى يونيو/يوليو والجدير بالذكر أف مؤتمر االتحاد األفري

 .(HSGIC)قرارا مماثبل فيما يتعمؽ بالمجنة التنفيذية لرؤساء الدوؿ والحكومات 
فى ضوء االقتراح المذكور أعبله، قد يكوف مف المناسب اإلشارة إلى الوثيقة الرئيسية الممحقة بمذكرة التفاىـ وىى  .38

" والتى تنص عمى أف المنتدى مف جممة أمور ينبغي اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافعمميات "منظمة و 
إلى ىياكؿ االتحاد األفريقي المناسبة وفى الوقت  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافأف "يرفع تقارير 

آللية وتقارير مراجعة األقراف والبيانات الصحفية المتعمقة المبلئـ" وعرضيا عمى عامة الشعب مف خبلؿ أمانة ا
 .  11بيا"

 
 :والمجمس التنفيذي اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقرانالتواصل بين 

اآللبة األفريقية لممراجعة عبلوة عمى ما سبؽ، مف المفيد توضيح الطرؽ والوسائؿ التى يمكف مف خبلليا أف تتواصؿ  .39
متمثمة فى لجنة نقاط االتصاؿ المحوري )تتألؼ مف الوزراء وكبار الشخصيات الممثمة عف  تبادلة بيف األقرافالم

تمارس  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافرؤساء الدوؿ والحكومات( مع المجنة التنفيذية، وبالنظر إلى أف 
زانية ووضع برامج العمؿ واعتمادىا، قد يكوف مف المناسب اقتراح أف االستقبللية في عممياتيا المتعمقة باعداد المي

تشمؿ العبلقات بيف المنتدى والمجنة التنفيذية عقد مشاورات بينيما مف وقت آلخر، والجدير بالذكر أف ىذا االقتراح قد 
 .2012مايو  4عرض فى اجتماع لجنة االختيار/ التحديد الذى عقد فى اديس ابابا فى 
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المقابؿ، يختمؼ وضع وكالة نيباد لمتخطيط والتنسيؽ، حيث أف القرار النيائي لدمج النيباد الذى اعتمد فى الدورة فى  .40
، لـ يشير إلى عبلقاتيا بالمجمس التنفيذي ولكف فى وقت سابؽ خبلؿ 2010الرابعة عشر لبلتحاد االفريقي عاـ 

تمر رئيس مفوضية االتحاد األفريقي بالتشاور مع رئيس ، كمؼ المؤ 2003اجتماع المؤتمر األفريقي فى مابوتو عاـ 
، " بإقامة الروابط المبلئمة بيف المجنة التوجييية لنيباد واألجيزة HSCIGالمجنة التتنفيذية لرؤساء الدوؿ والحكومات 

مؿ فى عمؿ المعنية فى االتحاد األفريقي بما في ذلؾ لجنة الممثميف الدائميف والمجمس التنفيذي لضماف حدوث التكا
، وفى الواقع بسبب قياـ المجمس التنفيذي بالمياـ االدارية والمالية (HSGIC)رؤساء دوؿ وحكومات المجنة التنفيذية 

 5بوكالة نيباد لمتخطيط والتنسيؽ فإف ىناؾ روابط اتصاؿ بيف الطرفيف.
 :الدائمين ولجنة الممثمين اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقرانالعالقة بين 

، فإف لجنة االختيار والتحديد قد أعربت فى االجتماع الذى ما يختص بمجنة الممثميف الدائميفالجدير بالذكر بأف في .41
بأف لجنة الممثميف الدائميف ال يمكف أف تكوف الييئة المناظرة لمجنة نقاط  2012مايو  4عقد فى أديس ابابا فى 

غالبية العظمى مف أعضاءىا مف الوزراء وبأف المجمس التنفيذي ىو األنسب ليذا االتصاؿ المحوري حيث أف ال
 المركز.

نشأت مسألة العبلقات بيف وكالة نيباد لمتخطيط والتنسيؽ ولجنة الممثميف الدائميف فى المقاـ االوؿ نظرا لتولى   .42
اآللبة األفريقية ولكف الوضع مختمؼ فيما يختص باألخيرة الشئوف االدارية واألنشطة المتعمقة بالميزانية لوكالة نيباد، 

 حيث أنيا تتمتع باالستقبللية فى ىذا الشأف. لممراجعة المتبادلة بيف األقراف
قد تتحقؽ فقط إف  ة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافياآللونظريا، فإف العبلقة بيف لجنة الممثميف الدائميف و  .43

)عمى سبيؿ المثاؿ العتماد ىيكميا( أو ماليا العتماد ميزانيتيا. وكما ىو معروؼ تتولى لجنة  كاف لؤلولى سمطة إدارية
الممثميف الدائمييف مسئولية إقرار الموازنة لمختمؼ الييئات األخرى التابعة لبلتحاد األفريقي بصرؼ النظر عف 

ة األفريقية والمجنة األفريقية لحقوؽ االنساف. مفوضية االتحاد األفريقي وتشمؿ وكالة نيباد لمتخطيط والتنسيؽ والمحكم
فإف الدوؿ األعضاء باآللية المنضمة  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافأما فيما يختص باعتماد ميزانية 

ئميف ميف الداطوعا تدفع مساىمتيا المالية مباشرة إلى اآللية بدال مف مفوضية االتحاد األفريقي. أي بدال مف لجنة الممث
أو المجمس التنفيذي، ويتوفر لآللية مف خبلؿ نقاط نقاط االتصاؿ المحورية السمطة فى اعتماد ميزانيتيا وبرنامج 
العمؿ الخاص بيا ويتـ تقديمو آلمانة اآللية عوضا عف مفوضية االتحاد األفريقي. يحظى ىذا المركز بالدعـ 

                                                           
 :11:

 (g)و  (f) 969الفقرة  
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ى نص عمى أف نقاط االتصاؿ المحوري " يجب أف تختص" فمف إجراءات التشغيؿ التى ت 11التشريعي وفقا لمفقرة 
 جممة أمور بإعداد الميزانية. 

الجدير بالذكر أف لمجنة الممثميف الدائمييف تشارؾ نفس الرأى بشأف سمطتيا فى العممية االدارية لآللية، ومف  .44
مف لجنة  راجعة المتبادلة بيف األقرافاآللبة األفريقية لمم، طمب رئيس فريؽ 2011المناسب أف نذكر بأف فى ديسمبر 

الممثميف الدائميف السماح لو بحضور االجتماع المقترح لمجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف حوؿ االصبلحات 
الييكمية، وتـ إببلغ اآللية بأف المجنة الفرعية لبلصبلحات الييكمية بعد النظر بعناية فى رسالة فريؽ اآللية وقرارات 

، قررت بأف " ليس مف مياميا مناقشة الييكؿ 2007القمة غير العادية لآللية الذى عقد فى الجزائر عاـ مؤتمر 
المقترح لآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف، ولذلؾ تـ حذؼ ىذا البند مف جدوؿ األعماؿ وبالتالي ليست 

 ىناؾ حاجة أف يأتي وفد اآللية إلى أديس ابابا".   
فى المقابؿ، فإف تـ دمج ميزانية وكالة نيباد لمتخطيط والتنسيؽ فى الميزانية العامة لبلتحاد األفريقي وبالتالي سوؼ  .45

تتولى لجنة الممثميف الدائميف النظر فى ميزانية الوكالة قبؿ عرضيا عمى المجمس التنفيذي ثـ البرلماف العتمادىا. 
مسئولية النظر والموافقة عمى ىيكؿ نيباد قبؿ الموافقة عميو مف قبؿ المجمس كما تتولى لجنة الممثميف الدائميف أيضا 

 التنفيذي.
 ومفوضية االتحاد األفريقي  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقراناالتصال بين أمانة وفريق 

ؽ وذلؾ مف خبلؿ توفير مف إجراءات التشغيؿ عمى أف أمانة اآللية مسؤولة عف خدمة الفري 49تنص الفقرة  .46
السكرتارية وخدمات الدعـ التقني واالداري والتنسيقي وأيضًا إعداد اجتماعات المنتدى ونقاط االتصاؿ المحوري. 
ىنالؾ احتياج لتوضيح ما إذا كاف ينبغي أف تعتبر أمانة اآللية جزءا مف مفوضية االتحاد األفريقي، فمف المسمـ بو  

اآللية ككؿ، يصبح مف الضروري أف تظؿ أمانة اآللية ىيكؿ مستقؿ مسئوؿ أماـ مختمؼ تمشيا مع استقبللية مؤسسة 
مف إجراءات التشغيؿ المشار إليو أعبله، وليس مفوضية االتحاد  49مستويات اآللية عمى النحو الوراد فى الفقرة 

 األفريقي.

ص عمى أف نقاط االتصاؿ المحوري تتولى ( مف إجراءات التشغيؿ تن12يكوف مناسبا أيضًا اإلحاطة بأف )الفقرة  .47
مسئولية اإلشراؼ عمى االمانة". وبالتالي فإف نقاط االتصاؿ المحورية تتولى مسئولية "بيف أمور أخرى": التوصية إلى 
 ".منتدى اآللية وتعييف رئيس مجمس إدارة األمانة وتقييـ التخطيط لمقضايا اإلدارية الرئيسية لبلمانة والتغيرات التنظيمية
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فى المقابؿ، تتولى مفوضية االتحاد األفريقي "اإلشراؼ" عمى وكالة نيباد لمتخطيط والتنسيؽ، والجديد بالذكر في ىذا  .48
الصدد بأف الدورة الرابعة عشر لمقمة األفريقية اعتمدت قرارا ينص عمى أف رئيس مفوضية االتحاد األفريقي " لو سمطة 

والتنسيؽ، ووفقا ليذا المبدأ تـ تعييف رئيس مجمس إدارة النيباد تبعا لئلجراءات  اإلشراؼ" عمى وكالة نيباد لمتخطيط
بمشاركة مفوضية االتحاد األفريقي ورئيسيا وممثمي الدوؿ االعضاء. وبناء عمى ذلؾ كمؼ رئيس مفوضية االتحاد 

منصب رئيس مجمس اإلدارة، وتـ األفريقي ورئيس المجنة التنفيذية فى الدورة العاشرة لمبرلماف األفريقي لئلعبلف عف 
االتفاؽ عمى المياـ الوظيفية بيف مفوضية االتحاد األفريقية وأمانة النيباد ثـ قاـ الطرفاف باالعبلف عف الوظيفة عبر 
الموقع االلكتروني لكؿ منيما، ومف خبلؿ الدوؿ االعضاء. وبعد ذلؾ اختارت المجنة التوجييية لنيباد شركة دولية 

قصيرة مف المرشحيف أرسمت إلى مفوضية االتحاد األفريقي، ثـ أجريت المقاببلت فى المقر الرئيسي إلعداد قائمة 
لمفوضية االتحاد األفريقي وتألؼ الفريؽ الذى عقد المقاببلت مف ممثميف شخصييف عف الدوؿ الخمس المنشأة لنيباد 

رشح الفائز ثـ أعتمد البرلماف األفريقي التعييف فى ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي والمجنة التنفيذية، وتـ اختيار الم
 المؤتمر التالي.  

فيما يتعمؽ بتنسيؽ األنشطة بيف وكالة نيباد لمتخطيط والتنسيؽ ومفوضية االتحاد األفريقي ولغرض المقارنة، يجدر  .49
االتحاد األفريقي بالتشاور كمؼ رئيس مفوضية  2003اإلشارة بأف مؤتمر البرلماف األفريقي الذى عقد فى مابوتو عاـ 

مع رئيس المجنة التنفيذية مف أجؿ " إضفاء الطابع الرسمي عمى عبلقات العمؿ بيف مفوضية االتحاد األفريقية وأمانة 
أيضًا بأف " عبلقات العمؿ بيف  21نيباد، وخاصة برامج التنسيؽ والموائمة". أوصى اجتماع المجنة التنفيذية رقـ 

ريقي ووكالة نيباد يجب أف تجرى مف خبلؿ المشاورات بيف رئيس المجنة التنفيذية ومفوضية مفوضية االتحاد األف
االتحاد األفريقي". والجدير باإلحاطة فى ىذا السياؽ بأف ىناؾ جيود تبذؿ مف أجؿ تنسيؽ أنشطة إدارات ووحدات 

يف لمواءمة وتنسيؽ برامج العمؿ وخدمات مفوضية االتحاد األفريقي مع تمؾ لوكالة نيباد وتـ حتى األف عقد جمست
 .2011و 2009بينيما عامي 

مف خبلؿ تجربة نيباد، ومع األخذ فى االعتبار الحاجة إلى توفير االستقبللية المطموبة لآللبة األفريقية لممراجعة  .50
يكوف ىناؾ تمثيؿ  المتبادلة بيف األقراف، فمف المستحسف فى سياؽ العبلقات بيف اآللية ومفوضية االتحاد األفريقي أف

 متبادؿ فى اجتماعات كؿ منيـ باالضافة إلى تبادؿ المعمومات بشأف األنشطة.
ومفوضية االتحاد  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافقد أدى عدـ وجود عبلقات رسمية بيف أمانة  .51

الزدواجية فى األنشطة. وأدى ذلؾ إلى التنافس األفريقي فى بعض االحياف إلى عدـ تبادؿ المعمومات حوؿ البرامج وا
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عمى التمويؿ المحدود لممانحيف. وفى ىذا السياؽ ىناؾ حاجة بأف تقوـ أمانة اآللية بتنمية المشاورات الرسمية وآليات 
ائؽ تبادؿ المعمومات مع مفوضية االتحاد األفريقي مف أجؿ تعزيز التنسيؽ والمواءمة. ومف الجدير بالذكر أف أحد الوث

" تنص عمى ة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافياآللمنظمة وعمميات الرئيسية لآللية المرفقة باالعبلف بعنواف "
أف أمانة اآللية سوؼ تعمؿ مع وحدات مفوضية االتحاد األفريقي أو أجيزة االتحاد األفريقي وال سيما فى مجاؿ 

 . 12التقييمات الفنية"
اجعة األقراف، بقيادة فريؽ اآللية وبدعـ مف األمانة، وباشتراؾ شركاء ميميف 6وجو خاص إلى بعثات مرمع اإلشارة ب .52

أخريف مثؿ برنامج االمـ المتحدة اإلنمائي والمجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لؤلمـ المتحدة، ينبغي أف يشجع ذلؾ 
 مفوضية االتحاد األفريقي عمى المشاركة.

بدأي لمعبلقات بيف أمانة اآللية والفريؽ مف جية ومفوضية االتحاد األفريقي مف جية أخرى، فمف بالتناوؿ الم .53
الضروري أف يعمؿ رؤساء نقاط االتصاؿ المحوري والفريؽ والمنتدى عمى إقامة قنوات االتصاؿ والتشاور مع رئيس 

  ونائب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي والمفوضيف المعنييف عند االقتضاء.
 

واالندماج فى االتحاد األفريقي من خالل  DBSA لبنك التنمية الجنوب أفريقي النظم اإلداريةاتباع من  االنتقال
 السياسات والممارساتو اعتماد النظم المالية واإلدارية لالتحاد األفريقي والقواعد 

لية حاليا لعممية االنفصاؿ عف بنؾ التنمية كجزء مف العممية الشاممة لمتكامؿ فى االتحاد األفريقي، تخضع أمانة اآل .54
فى المجاالت المالية  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافالجنوب أفريقي والذى حتى األف يقوـ بإدارة شئوف 

واالدارية، ويشمؿ إصدار عقود الموظفيف، ومف أجؿ تيسير االنفصاؿ عف بنؾ التنمية األفريقي والتكامؿ فى نظـ 
االتحاد األفريقي أرسمت مفوضية االتحاد األفريقي بناء عمى طمب أمانة اآللية فريقا مف الخبراء فى المجاالت اإلدارية 
دارة الرواتب وكذلؾ فى المجاؿ المالي وتكنولوجيا المعمومات وعمميات التسجيؿ  المختمفة وخاصة الموارد البشرية وا 

ولوضع االنظمة ومف المتوقع ايضًا انضماـ فريؽ عمؿ مف االتحاد األفريقي  لتقييـ االحتياجات ونقؿ المعرفة والتدريب
 فى مجاالت التخطيط االستراتيجي والمراجعة والتدقيؽ وخدمات المراسـ.  

تفاوض فريؽ الخبراء لبلتحاد األفريقي مع بنؾ التنمية الجنوب أفريقي عمى الموعد النيائي لفؾ االرتباط المالي  .55
 )أو قبؿ ذلؾ إذا أمكف(. 2012ديسمبر  31واالداري في 
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 فى ىذه األثناء، عمؿ الفريؽ واألمانة مف أجؿ فؾ االرتباط فيما يختص بإدارة الموارد البشرية بحموؿ شير يونيو/ .56
، حيث تستطيع اآللية )لدييا مصادر لمميزانية خاصة بيا كما نوقش أعبله( إصدار عقود الموظفيف 2012يوليو 

ة وبناء عمى النماذج المستخدمة فى االتحاد األفريقي. والجدير بالذكر بأف لجنة االختيار والتحديد لنقاط وذلؾ ألوؿ مر 
، احاطت عمما بأف ىذه العممية 2012مايو  4االتصاؿ المحوري فى اجتماعيا االوؿ الذى عقد فى أديس ابابا فى 

 قدمت دعميا ودعت إلى استكماؿ العممية.تجرى بشكؿ مشترؾ مف قبؿ األمانة ومفوضية االتحاد األفريقي و 

وفى المقابؿ، فيما يختص بوكالة نيباد لمتخطيط والتنسيؽ كاف أحد الدعائـ اليامة لتحقيؽ تكامميا فى االتحاد  .57
األفريقي ىو اعتمادىا لمنظـ االدارية والمالية لبلتحاد األفريقي والقواعد والسياسات، وفى ىذا الشأف تجدر االشارة إلى 

، حيث كمؼ رئيس مفوضية االتحاد 2003الدورة الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي الذى عقد فى مابوتو فى يوليو 
جراءات التوظيؼ والمساءلة  األفريقي بالتشاور مع رئيس المجنة التنفيذية مف أجؿ " مواءمة وتنسيؽ شروط الخدمة وا 

 مع تمؾ لمجنة".
يف مفوضية االتحاد األفريقي ورئيس مجمس إدارة وكالة نيباد لتيسير اعتماد قواعد تبعا لذلؾ، وبناًء عمى االتفاؽ ب .58

االتحاد األفريقي والسياسات واإلجراءات فى مجاالت مثؿ اإلدارة المالية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعمومات 
، أجرى 2010عمؿ ألمانة النيباد فى عاـوالمراجعة والتدقيؽ، قاـ فريؽ مف االدارات المعنية باالتحاد األفريقي بزيارة 

خبلليا تقييـ لبلحتياجات فى المجاالت المختمفة بما فى ذلؾ التوظيؼ والمتطمبات الييكمية وقدـ توصياتيا فى ىذا 
 الشأف كما عمؿ عمى نقؿ المعرفة وتدريب الموظفيف.  

 
ة ومؤسسات االتحاد األفريقي بخالف البرلمان وأجهز  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقرانالعالقة بين 

 والمجمس التنفيذي ولجنة الممثمين الدائمين والمفوضية
وأجيزة ومؤسسات االتحاد  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافيجب النظر أيضا فى إقامة العبلقات بيف  .59

المتعدد األوجو لمحكـ فى أفريقيا بدال مف التركيز عمى القضايا  األفريقي الموسع األخرى والمكمفة بالتركيز عمى الطابع
المتعمقة بالسياسة واإلدارة والمالية والميزانية. وفى الواقع العبلقات بيف ىذه المؤسسات واألجيزة األخرى لبلتحاد 

الضرورة قضايا حوؿ مف جية أخرى لف يثير ب اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافاألفريقي مف جية و 
استقبللية اآللية ومع ذلؾ إقامة عبلقات عمؿ مع ىذه األجيزة إلثراء عمؿ اآللية ينبغي أف يعتبر أحد الفوائد التى 
ستعود عمى اآللية نتيجة تكامميا مع االتحاد األفريقي وىذه األجيزة تشمؿ وكالة نيباد لمتخطيط والتنسيؽ ومجمس 
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فساد والمحكمة األفريقية والمجمس الثقافي واالقتصادي واالجتماعي ومجمس السمـ واألمف االتحاد األفريقي لمكافحة ال
والمجنة األفريقية لحقوؽ االنساف والشعوب والمجنة األفريقية لمخبراء المعنيف بحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو فضبل عف 

 المجموعات االقتصادية االقميمية.  
مف خبلؿ األمانة إلى إقامة عبلقات عمى المستوى العممي  المتبادلة بيف األقرافاآللبة األفريقية لممراجعة قد تسعى  .60

األجيزة والمؤسسات المذكورة أعبله، وقد تقـو أيضا كمؤسسة بإنشاء قنوات االتصاؿ والتشاور مع ىذه الييئات  مع
 عند االقتضاء.عمى أعمى المستويات وذلؾ مف خبلؿ التفاعؿ مع لجنة نقاط االتصاؿ المحوري والمنتدى 

كما يجب اإلشارة إلى أف فى ظؿ السياؽ العاـ لتشجيع اآللية كمؤسسة عمى إقامة عبلقات مع األجيزة والمؤسسات  .61
( مف إجراءات التشغيؿ فريؽ اآللية مسئولية " تقديـ قائمة لممنتدى بالمؤسسات المناسبة أو 41المذكورة، تمنح )الفقرة 

فنية ومراجعة األقراف" كجزء مف المسؤولية الرئيسية المتمثمة فى تقديـ تقرير سنوي لممنتدي األفراد إلعداد التقييمات ال
 حوؿ تنفيذ مراجعة األقراف وتقديـ توصيات استنادا إلى المراجعات الدورية.

 
 والنيباد اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقرانالعالقة بين أ( 

المتعمقة باستقبللية اآللية ال تنشأ مع ىيئات مثؿ الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا والتى ال  كما ذكر أعبله، القضايا .62
تعتبر أجيزة إدارية أوسياسية فى حد ذاتيا، عمى غرار األجيزة األخرى باالتحاد األفريقي والمتمثمة فى البرلماف 

معممات العبلقة بيف النيباد واآللية لتحقيؽ الوضوح والمجمس التنفيذي ولجنة الممثميف الدائميف. ومع ذلؾ ينبغي تحديد 
عف كيفية قياـ ىاتيف المؤسستيف التابعتيف لبلتحاد األفريقي وذو االصؿ المشترؾ مف الناحية التارخية بالعمؿ معا مف 

 أجؿ تيسير تحقيؽ التكامؿ بينيما فى المجاالت المختمفة لمحكـ.

ة التعاوف فى مجاالت تعبئة الموارد والمساعدة التقنية وخصوصا فى المرحمة تستطيع وكالة نيباد واآللية األفريقي .63
 التالية لمراجعة األقراف وتنفيذ برامج المراجعة/ وبرامج العمؿ الوطنية.

 13مع اإلشارة بالتحديد إلى دور فريؽ اآللية فى ىذا الشأف، تجدر اإلشارة إلى أحكاـ إجراءات التشغيؿ والتى تصؼ .64
" يتولى مسئولية التالي: " استعراض واستدامة وتعزيز العبلقات 40كياف متخصص لآللية، واستنادا إلى الفقرة الفريؽ "

مع أصحاب المصمحة المعنييف مثؿ الدوؿ المشاركة فى اآللية والشركاء االستراتيجييف لنيباد بما في ذلؾ وكالة نيباد 
 لمتخطيط والتنسيؽ".
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 :والمجموعات االقتصادية االقميمية ريقية لممراجعة المتبادلة بين األقراناآللبة األفب( العالقات بين 
تبدو حاليا العبلقات بيف المجموعات االقتصادية االقميمية بما في ذلؾ عمى مستوى االمانات العامة شبو معدومة،  .65

دية باعتبارىا لبنات البناء وبالنظر إلى الدور الحيوي الذى حدده االتحاد األفريقي لممجموعات االقميمية االقتصا
لتحقيؽ التكامؿ القاري، ينبغي العمؿ نحو إقامة عبلقات رسمية بيف اآللية والمجموعات االقميمية االقتصادية خاصة 
وأف اآللية تدمج حاليا فى االتحاد األفريقي، ومف الضروري اإلشارة إلى أف أحدى الوثائؽ الرئيسية لآللية بعنواف " 

ير والمبادئ والمؤشرات البلزمة لآللية" تشمؿ مف بيف أىدافيا األسراع نحو تحقيؽ التكامؿ االقميمي األىداؼ والمعاي
 7مف خبلؿ المشاركة فى تنسيؽ السياسات النقدية والتجارية واالستثمارية مع الدوؿ المشاركة.

ؽ والوسائؿ التى مف خبلليا ينبغي أف تسمح عممية دمج اآللية فى االتحاد األفريقي بوضع تعريفا صحيحا لمطر  .66
، مع األخذ اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافتنظـ العبلقات بيف أمانات المجموعات االقتصادية االقميمية و 

فى االعتبار بالدور القيادي والتنسيقي لرئيس مفوضية االتحاد األفريقي فى تحقيؽ التكامؿ القاري ومف أجؿ تحقيؽ 
لتكامؿ فيما يتعمؽ باختبلؼ األولويات والبرامج عمى الصعيديف القاري واالقميمي لكؿ منيا. وىذا أمر ىاـ التماسؾ وا

 حيث أف اآللية تعمؿ عمى المستوى القطري بالقارة وتضطمع بمياـ مراجعة الدوؿ وأنشطة بناء القدرات. 

عمى قياـ األخيرة بتنسيؽ الدوؿ األعضاء فى  سوؼ يتركز التعاوف بيف اآللية والمجموعات االقتصادية االقميمية .67
 مناطقيا، ويمكف ايضا تقديـ دعوات لرؤساء المجموعات االقميمية االقتصادية لحضور اجتماعات المنتدى. 

 
والبرلمان األفريقي  والشعوب ولجنة حقوق االنسان والشعوب العالقات مع المحكمة األفريقية لحقوق االنسان ج(

مجمس السمم واألمن ومجمس االتحاد األفريقي رفاهيته و حقوق الطفل و لمخبراء المعنين بفريقية العام والمجنة األ
 .لمكافحة الفساد والمجمس الثقافى واالجتماعي واالقتصادي لالتحاد األفريقي

اد األفريقي، نحو إثراء عبلقاتيا مع االتح اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافمف المستحسف أف تعمؿ  .68
وذلؾ مف خبلؿ إقامة العبلقات مع أجيزة ومؤسسات االتحاد األفريقي األخرى العاممة فى مجاالت حقوؽ االنساف 
والديمقراطية والحكـ السياسي، وتشمؿ المحكمة األفريقية لحقوؽ االنساف والشعوب ولجنة حقوؽ االنساف والشعوب 

ومجمس السمـ واألمف ولجنة مكافحة الفساد والمجمس االقتصادي والثقافي  والبرلماف األفريقي العاـ ولجنة حقوؽ الطفؿ
اآللبة واالجتماعي. وفى ىذا الصدد تجدر اإلشارة إلى احدى الوثائؽ الرئيسية لآللية بعنواف " منظمة وعمميات 
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بقضايا حقوؽ االنساف والتى تنص عمى أف منتدى اآللية فيما يتعمؽ "  14"األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف
والحكـ الديمقراطي والسياسي" سوؼ يطمب مف األجيزة أو المجاف أو الوحدات المختصة باالتحاد األفريقي والمكمفة 
بالفعؿ بمسئوليات تقييـ مماثمة محددة ولدييا القدرة بإجراء التقييمات الفنية لمدوؿ التى سيتـ مراجعتيا، وحدد الييئات 

 .195الطفؿ ومجمس السمـ واألمف والمحكمة األفريقية8فريقية لحقوؽ االنساف ولجنة حقوؽ التالية: المجنة األ
 

 :التوصيات -خامسا
اآللبة فى ضوء ما سبؽ، قدمت المجنة الفنية التوصيات التالية بغرض أف تشكؿ االساس لوضع اقتراح حوؿ دمج  .69

وفى ىذا الصدد طمب أف يتـ دراسة ومناقشة التوصيات فى االتحاد األفريقي.  األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف
ومف ثـ أف يتـ عرضيا أواًل عمى لجنة نقاط االتصاؿ المحوري األربعة ثـ لجنة االختيار والتحديد، ثـ إلى لجنة نقاط 

رى االتصاؿ المحوري ككؿ العتمادىا. ويقترح ايضًا أف توصى لجنة نقاط االتصاؿ المحوري بشمؿ أراء الييئات األخ
 لآللية وىي الفريؽ واألمانة والعمؿ مع مفوضية االتحاد األفريقي مف أجؿ تحقيؽ مشاورات كاممة.

وينبغي بعد ذلؾ عرض التوصيات عمى منتدى اآللية األفريقية، بوصفيا الجياز االعمى باآللية مف أجؿ الوصوؿ  .70
 إلى موقؼ نيائي لآللية حوؿ ىذا الموضوع.  

اء عمى المشورة المقدمة مف مفوضية االتحاد األفريقي فى ىذا الشأف( سوؼ يعرض المقترح باإلصافة إلى ذلؾ ) بن .71
بيذه الورقة مف أجؿ " إعطاء الفرصة لرؤساء دوؿ المنتدى لممشاركة  4عمى البرلماف األفريقي وفقا لمفقرة رقـ 

قي" وبيدؼ منح البرلماف األفريقي والتشاور مع بقية األقراف" بالبرلماف األفريقي "أعمى سمطة فى االتحاد األفري
والمنتدى الفرصة لمعمؿ معا مف أجؿ التوصؿ إلى " تعريؼ مشترؾ لمشروط واالحكاـ والقواعد القانونية واإلجراءات 
والمبادئ التى سيتـ بموجبيا تنفيذ عممية التكامؿ مع األخذ فى االعتبار بوجية نظر اآللية الخاصة بأف تنضـ اآللية 

 ريقي كمؤسسة مستقمة".لبلتحاد األف
 سوؼ يسعى المنتدى  لمحصوؿ عمى قرار مف البرلماف األفريقي يشمؿ: .72

 

                                                           
 (AHG/235(xxxVii) ظمة الوحدة األفرٌقٌة برؤساء الدول والحكومات )القرار رقمالملحقة باالعالن حول الدٌمقراطٌة والحكم السٌاسً والمؤسسً، كما اعتمد من قبل من :13

8
  

9
 6.8فى الفقرة رقم : 15
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التأكيد عمى ضرورة الدمج الرسمي لآللية فى االتحاد األفريقي نظرا لبلصوؿ التاريخية التى تجعؿ االتحاد  ( أ
القتصادي والمؤسسي الذى األفريقي المؤسسة الرئيسية، ووفقا لبلعبلف حوؿ الديمقراطية والحكـ السياسي وا

مف ىذا التقرير، والذى يشير  1، وايضًا بناًء عمى القرار المشار إليو فى الفقرة رقـ 2002اعتمده البرلماف عاـ 
وينص عمى  2008إلى القرار الذى اعتمده البرلماف األفريقي فى دورتو الحادية عشر بشـر الشيخ فى شوليو 

بما في ذلؾ المنتدى والفريؽ واألمانة جزءا  ريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافاآللبة األف"ينبغي أف تصبح ىياكؿ 
مف ىياكؿ وعمميات االتحاد األفريقي"، ولـ يشتمؿ القرار عمى إدراج لجنة نقاط االتصاؿ المحوري التى أنشئت 

 ، اي بعد صدور القرار.2012رسميا فى يناير 
كييئة مستقمة داخؿ االتحاد األفريقي، وذلؾ لؤلسباب  لمتبادلة بيف األقرافاآللبة األفريقية لممراجعة ااألعتراؼ ب ( ب

 التالية:
أنيا جياز رئيسي فى االتحاد األفريقي مكمؼ بمسؤولية تنفيذ مياـ خاصة ومحددة تتعمؽ بالحكـ عمى  .1

 المستوى القاري.
قبؿ ممثمي الدوؿ يتطمب الطابع الطوعى لبلنضماـ إلى عضوية اآللية إعداد ميزانيات منفصمة مف  .2

االعضاء، ودفع مساىماتيـ المالية مباشرة إلى اآللية وىذا يحدث خارج إطار عمؿ الميزانية الرئيسية 
لمفوضية االتحاد األفريقي واليياكؿ والمؤسسات األخرى مثؿ المحكمة األفريقية والمجنة األفريقية لحقوؽ 

اعي حيث يتـ اعتماد الميزانيات الخاصة بيـ مف قبؿ االنساف والشعوب والمجمس االقتصادي والثقافي واالجتم
لجنة الممثميف الدائميف والمجمس التنفيذي والبرلماف. نشأ ىذا الموقؼ لآللية عف ضرورة عممية وقانونية حيث 
مف خبلؿ إجراءات التشغيؿ تـ تولية مسئولية إدارة الميزانية وتعبئة الموارد إلى ممثمي دوؿ األعضاء باآللية 

 مة فى لجنة نقاط االتصاؿ المحوري.  المنظ
تعريؼ وتحديد معممات االستقبللية لآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف بمختمؼ أجيزتيا بما فى  .3

ذلؾ كيفية قياـ  األجيزة االدارية والسياسية المتمثمة في المنتدى ونقاط االتصاؿ المحوري واألمانة االتصاؿ 
نظيرة فى االتحاد األفريقي وتحديدا باألجيزة السياسية واإلدارية مثؿ البرلماف والمجمس بمختمؼ اليئيات ال

 التنفيذى والمجاف الفنية المتخصصة ولجنة الممثميف الدائميف عمى النحو المبيف أدناه:
  يس منتدى : ال ينبغي تأسوالبرلمان األفريقي اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقرانالعالقة بين

اآللية كمجنة فرعية لمبرلماف األفريقي يستوجب تقديـ التوصيات إلى البرلماف القرارىا، وىذا يختمؼ عف 
المجنة التنفيذية لنيباد حيث كونيا لجنة فرعية لمبرلماف األفريقي ترفع توصياتيا إلى البرلماف القرارىا 
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عمى الروابط بيف اآللية واالتحاد األفريقي  واتخاذ القرار النيائي بشأنيا. ومع ذلؾ ومف أجؿ الحفاظ
ككؿ، قد يكوف مناسبا أف ينص القرار الذى سيعتمده البرلماف عمى أف يقوـ المنتدى بتقديـ تقارير دورية 
حوؿ أنشطتيا بما فى ذلؾ نتائج بعثات مراجعة األقراف، وأف يحدد القرار أف يكوف ذلؾ بغرض العمـ 

يد البرلماف. وىذا االمر مدعـ بأساس تشريعي حيث أف أحد الوثائؽ فقط وليس بغرض الحصوؿ عمى تأي
االساسية لآللية حوؿ منظمة وعمميات اآللية تتطمب اآللية أف " تقدـ التقارير إلى ىياكؿ االتحاد 
األفريقي المناسبة" وأف تـ تأسيس ىذه الممارسات مف شأنيا أف تؤدي إلى توفير فرصة سانحة لتعميـ 

كما توفر الوثيقة المشار إلييا أعبله الدعـ التشريعي مف خبلؿ النص القائؿ بأف االمانة  أنشطة اآللية،
عمييا تعميـ تقارير مراجعة األقراف. ويوصى ايضًا أف يشمؿ القرار عقد المشاورات وتبادؿ المعمومات 

 بيف الجيازيف فى الفترات الفاصمة بيف دورات كؿ منيما.
   لمحوري لآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقران والمجمس نقاط االتصال االعالقة بين

يتشكؿ المجمس التنفيذي مف وزراء خارجية الدوؿ االعضاء فى التنفيذي والمجان الفنية المتخصصة: 
االتحاد األفريقي ويتولى اعتماد برامج العمؿ وميزانيات األجيزة والمؤسسات األخرى باالتحاد األفريقي 

مف لجنة الممثميف الدائميف. وذلؾ يختمؼ عف نظاـ اآللية األفريقية حيث تتولى لجنة نقاط المقدمة 
االتصاؿ المحوري مسئولية اعتماد برنامج العمؿ والميزانية. وال يزاؿ مف الممكف توفير قنوات مبلءمة 

تنفيذي تستطيع مف خبلليا أف تعقد نقاط االتصاؿ المحوري المشاورات مع نظرائيـ فى المجمس ال
 والمجاف الفنية المتخصصة عند االقتضاء.  

 إذا دمجت ولجنة الممثمين الدائمين:  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقران العالقة بين
ميزانية اآللية  األفريقية لمراجعة األقراف باالتحاد األفريقي، سوؼ يكوف مف الضروري التحدث عف 

الممثميف الدائميف، ولكف ىذا األمر غير وارد كما ىو موضح فى الفقرة السابقة  العبلقة بيف اآللية ولجنة
نقاط االتصاؿ المحوري لآللية والمجمس التنفيذي  أعبله، وبالتالي حيث ال يمكف تأسيس العبلقة بيف

عمى أساس اعتماد الميزانيات فإف ذلؾ يطبؽ أيضًا عمى العبلقات بيف نقاط االتصاؿ المحوري لآللية 
ولجنة الممثميف الدائميف. وبالرغـ مف إمكانية إقامة عبلقات ذات طابع استشاري بيف نقاط االتصاؿ 
المحوري لآللية والمجمس التنفيذي لف يكوف ذلؾ ممكف تحقيقو مع لجنة الممثميف الدائميف وذلؾ ألف 

فى االتحاد األفريقي اآللية ليس لدييا جياز لتمثيؿ الدوؿ االعضاء عمى مستوى السفراء كما ىو الحاؿ 
 وبالتالي قد يكوف غير عممي العمؿ عمى إقامة العبلقات بيف اآللية ولجنة الممثميف الدائميف.
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الجدير بالذكر أيضا إلى أف لجنة الممثميف الدائميف قد يكوف ليا رأي مماثؿ بشأف سمطاتيا االدارية والمالية عمى 
اآللبة ، طمب رئيس فريؽ 2011بأف فى ديسمبر  ، وتجدر اإلشارة ىناقرافاآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األ

مف لجنة الممثميف الدائميف السماح لو بحضور االجتماع المقترح لمجنة الفرعية  األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف
الفرعية لبلصبلحات الييكمية بعد لمجنة الممثميف الدائميف حوؿ االصبلحات الييكمية، وتـ إببلغ اآللية بأف المجنة 

، قررت 2007النظر بعناية فى رسالة فريؽ اآللية وقرارات مؤتمر القمة غير العادية لآللية الذى عقد فى الجزائر عاـ 
بأف " ليس مف مياميا مناقشة الييكؿ المقترح لآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف، ولذلؾ تـ حذؼ ىذا البند 

 جدوؿ األعماؿ وبالتالي ليست ىناؾ حاجة أف يأتي وفد اآللية إلى أديس ابابا".   مف 
 ينبغي أف ينظر إلى ومفوضية االتحاد األفريقي:  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بين األقران أمانة العالقة بين

ككؿ. تنص  لممراجعة المتبادلة بيف األقرافاآللبة األفريقية وضع أمانة اآللية كييكؿ مستقؿ وحجر الزاوية الستقبللية 
إجراءات التشغيؿ عمى أف أمانة اآللية مسئولة عف إعداد اجتماعات المنتدى ونقاط االتصاؿ المحوري فضبل عف 
خدمة الفريؽ مف خبلؿ توفير السكرتارية وخدمات الدعـ التقني واالداري والتنسيقي. إذا تـ اعتبار األمانة مسؤولة 

االتحاد األفريقي ولجنة الممثميف الدائميف والمجمس التنفيذي واالمتثاؿ لتوجييات نقاط االتصاؿ  أماـ مفوضية
المحوري فضبل عف دعـ أعماؿ الفريؽ سيؤثر ذلؾ عمى استقبللية اآللية بكامميا مف حيث ممارسة ميمتيا الحساسة 

عميمات رئيس مفوضية االتحاد األفريقي كما ىو مف الناحية السياسية، وبالتالي ال يوجد احتياج أف تمتثؿ االمانة لت
الحاؿ فى مضموف العبلقة بيف وكالة نيباد لمتخطيط والتنسيؽ ومفوضية االتحاد األفريقي. اعتمد البرلماف األفريقي 
فى دورتو الرابعة عشر قرارا يمنح رئيس مفوضية االتحاد األفريقي "سمطة اإلشراؼ" عمى وكالة نيباد لمتخطيط 

، بأف عمى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي العمؿ عمى توفير " المرونة 2008ؽ. كما قرر البرلماف عاـ والتنسي
والحفاظ عمى ىوية برامج النيباد داخؿ االتحاد  لوكالة نيباد لمتخطيط والتنسيؽالكافية والبلزمة لتنفيذ مياميا" 

سيؽ ليست عمى قدـ المساواة مع االستقبللية التى تسعى المرونة" الممنوحة لوكالة نيباد لمتخطيط والتناألفريقي. "
إلييا اآللية، حيث تنص إجراءات التشغيؿ لآللية عمى أف نقاط االتصاؿ المحوري مسؤولة عف رفع التوصيات إلى 

 المنتدى وتعييف رئيس مجمس اإلدارة واألمانة.
 

ي تعزيز تنسيؽ ومواءمة البرامج واألنشطة بيف وف ذلؾ، مف المفيوـ أف يشمؿ إدماج اآللية باالتحاد األفريقفى غض
أمانة اآللية ومفوضية االتحاد األفريقي، وأيضًا مواءمة القواعد والسياسات المتعمقة بشروط الخدمة والتوظيؼ وغيرىا 
 مف مجاالت التنظيـ اإلداري والمالي لآللية مع تمؾ لمفوضية االتحاد األفريقي. عبلوة عمى ذلؾ فإنو ينطوي ايضاً 
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عمى منح الحصانات الدبموماسية واالمتيازات لموظفي أمانة اآللية وذلؾ وفقا لبلتفاقية العامة حوؿ امتيازات 
وحصانات منظمة الوحدة األفريقية والتى ينظميا اتفاؽ البمد المضيؼ عف طريؽ التفاوض بيف مفوضية االتحاد 

 األفريقي والبمد المضيؼ.
 :واألجهزة والمؤسسات األخرى لالتحاد األفريقي مراجعة المتبادلة بين األقراناآللبة األفريقية لمالعالقات بين 

ينبغي أف يشجع قرار البرلماف األفريقي اآللية عمى إقامة عبلقات )غير موجودة حاليا( مع أجيزة ومؤسسات االتحاد  .73
ال مف القضايا المتعمقة بالسياسة األفريقي األخرى والمكمفة بالتركيز عمى الطابع المتعدد األوجو لمحكـ فى أفريقيا بد

واإلدارة والمالية والميزانية. وفى الواقع العبلقات بيف ىذه المؤسسات واألجيزة األخرى لبلتحاد األفريقي مف جية 
مف جية أخرى ال يثير بالضرورة قضايا حوؿ استقبللية اآللية ومع ذلؾ  اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقرافو 

ة عبلقات عمؿ مع ىذه األجيزة إلثراء عمؿ اآللية ينبغي أف يعتبر أحد الفوائد التى ستعود عمى اآللية نتيجة إقام
 تكامميا مع االتحاد األفريقي. وىذه األجيزة تشمؿ: 

، نظرا لبلمكانيات المتوفرة بيا فى مجاؿ تعبئة الموارد والمساعدة التقنية وكالة نيباد لمتخطيط والتنسيق . أ
فى ظؿ قياـ اآللية ببعثات مراجعة األقراف وتنفيذ برامج العمؿ الوطنية. وفى الواقع تطالب الوثيقة وخصوصا 

الرئيسية لآللية الفريؽ العمؿ عمى استعراض واستدامة وتعزيز العبلقات مع أصحاب المصمحة المعنييف مثؿ 
 وكالة نيباد لمتخطيط والتنسيؽ. 

ية بيف السمـ واألمف والحكـ خاصة فى مجاؿ منع االزمات والصرعات : نظرا لمروابط القو مجمس السمم واألمن . ب
 وتوطيد السبلـ فى مرحمة ما بعد االزمات.

األجهزة والمؤسسات العاممة فى مجاالت حقوق اإلنشان والديمقراطية والحكم السياسي مثل المحكمة  . ت
والمجمس الثقافي واالقتصادي األفريقية والبرلمان األفريقي العام والمجمس األفريقي لمكافحة الفساد 

الوثيقة الرئيسية لآللية حوؿ " منظمة وعمميات واالجتماعي والمجنة األفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته: تنص 
" عمى أف منتدى اآللية فيما يتعمؽ " بقضايا حقوؽ االنساف والحكـ اآللبة األفريقية لممراجعة المتبادلة بيف األقراف

سوؼ يطمب مف األجيزة أو المجاف أو الوحدات المختصة باالتحاد األفريقي والمكمفة الديمقراطي والسياسي" 
  بالفعؿ بمسئوليات تقييـ مماثمة محددة ولدييا القدرة بإجراء التقييمات الفنية لمدوؿ التى سيتـ مراجعتيا".

يمية االقتصادية المكمفة : مع عدـ وجود عبلقات بيف اآللية والمجموعات االقمالمجموعات االقتصادية االقميمية . ث
بالقياـ بدور الحيوي باعتبارىا لبنات البناء لتحقيؽ التكامؿ القاري، فإف إقامة عبلقات بينيما سيكوف وفقا 
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لنصوص الوثيقة الرئيسية لآللية  المذكورة أعبله حوؿ " األىداؼ والمعايير والمبادئ والمؤشرات البلزمة لآللية" 
اع نحو تحقيؽ التكامؿ االقميمي مف خبلؿ المشاركة فى تنسيؽ السياسات النقدية وتشمؿ مف بيف أىدافيا األسر 

 والتجارية واالستثمارية مع الدوؿ المشاركة.
- 
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