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 ، أديس أبابا، إثيوبيا8102يناير  82-82الدورة العادية الثالثون لمؤتمر االتحاد، 

 
 

 

 

 إعالن

 لآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران عشرة الذكرى الخامسة بشأن إحياء

 

 لمنعقدةا االتحاد لمؤتمر الثالثين العادية الدورة يف المجتمعين األفريقي، االتحاد وحكومات دول رؤساء نحن

 ؛8102 يناير 82و 82 يومي إثيوبيا، أبابا، أديس في

 للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية اآللية تفعيل بشأن مقرر المؤتمر نستذكر إذ

(Assembly/AU/Dec.631(XXVIII))، الخامسة السنوية الذكرى إحياء" منها مورمن األ جملة تطل ع إلى الذي 

 إعداد األفريقي االتحاد مفوضية وطلب من ،8102 في للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية آلليةل عشرة

 ؛"8102 يناير في العادية دورته خالل ليبحثه المؤتمر الصدد هذا في إعالن

 القانون في هعلي المنصوص النحو على األفريقي لالتحاد األساسية واألهداف بالمبادئ التزامنا أيضا نستذكر وإذ

 دئالمبا تعزيز من األمور منها جملة يشمل الذيو األفريقي، لالتحاد سالمؤس   الصك باعتباره التأسيسي

 سلمال وتعزيز ،الشعوبو اإلنسان وحقوق الرشيد، والحكم ،الشعبية والمشاركة ،الديمقراطية والمؤسسات

 أفريقيا؛ في واالقتصادي واالجتماعي السياسي التكاملب والتعجيل ،القارة في واالستقرار واألمن

 هاتعتبر بحد ذات للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية اآللية وأهداف مبادئ أن  على  جديد من نؤكد وإذ

 أعاله؛ المذكورة وأهدافه األفريقي االتحاد لمبادئ أساسية

 ورةالد الشركات في وإدارة واالقتصادي السياسي والحكم الديمقراطية بشأن إعالنا إلى اعتمادنا نشير وإذ

 نفس فيه أوضحنا أفريقيا، جنوب ،رباندو في 8118و يولي في المنعقدة األفريقي االتحاد لمؤتمر االفتتاحية

 االتحاد يف األعضاء الدول أن   أيضافيه  اوأعلن   للمراجعة المتبادلة بين األقران، األفريقية اآللية أهدافو مبادئ

 االنضمام أساس على للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية اآللية إنشاء على مستقلة بصورة وافقت األفريقي

 الطوعي؛

 وبإدارة أفريقية يافريقأل مملوك أفريقي كمنبر للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية اآللية رؤيةب وإذ نسترشد

 لسياسيا الحكم من ممكنة معايير أعلى لتحقيق سعيا الخبرات وتبادل األقران،من  والتعلم الذاتي، للتقييم

 ؛واسع على نطاق مستدامة اقتصاديةو اجتماعيةتحقيق تنمية  إضافة إلى الشركاتإدارة و واالقتصادي الرشيد

 ياساتس اعتماد تعزيز هو للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية اآللية من األساسي الهدف بأن   مسلّ ن وإذ

 ستدامةم وتنمية ةمرتفع اقتصادي نمومعدالت و السياسي االستقرارتحقيق  إلى تفضي وممارسات ومعايير

 والقاري؛ اإلقليمي االقتصادي التكاملب والتعجيل

 على لمشاركةا الدول تشجيع تتمثل في للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية اآللية والية أن   إلى نشير وإذ

 المتفق كاتالشر وإدارة ةواالقتصادي ةالسياسي والمعايير والقوانين القيم مع وممارساتها سياساتها توافق ضمان

 في لواردةا واالقتصادية االجتماعية التنميةب والمتعلقة متبادلة بصورة عليها المتفق األهداف وتحقيق ،عليها

 الشركات؛ وإدارة واالقتصادي السياسي والحكم الديمقراطية بشأن اإلعالن
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ادلة بين األقران للمراجعة المتب األفريقية آلليةل األساسية الوثيقةمن  الثاني بالملحق االلتزام على نعيد التأكيد وإذ

AHG/235 (XXXVIII)، للمراجعة المتبادلة بين األفريقية اآللية افيه تصفوُ  يوالت ،8118 ويولي في ةالصادر 

 لرصدل أفريقية آليةبأن ه و بشكل طوعي، األفريقي االتحاد في األعضاء الدول إليه تنضم صك   بأنها األقران

ة بالحاجة امن واقتناعا الذاتي؛  بوصفها هانفس للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية اآللية زتعز  بأن  الملح 

 األفريقي؛ االتحاد داخل بالحكم مختصة مؤسسة

 ،8112 يناير يف الصادر والحكم واالنتخابات للديمقراطية األفريقي بالميثاق التزامناأيضا على  نعيد التأكيد وإذ

 اإلنسان، قوقح واحترام للديمقراطية العالمية والمبادئ لقيمل االمتثال تعزيز في المتمثل الرئيسي هدفه سيما وال

 ؛الشركات وإدارة واالقتصادي السياسي والحكم بشأن الديمقراطية لإلعالن األساسية المبادئ استنادا إلى

 بتعزيز فاألطرا الدول تقوم أن على ينص والحكم واالنتخابات للديمقراطية األفريقي الميثاق أن إلى نشير وإذ

 يقيةاألفر آلليةل األساسية والقيم المبادئ تنفيذ منها موراأل من جملة طريق عن الديمقراطي الحكم وتعميق

 ؛للمراجعة المتبادلة بين األقران

 ليةى اآلفي اجتماع منتد للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية آلليةبأن اعتماد النظام األساسي ل موإذ نسلّ 

، يمث ل 6666أغسطس  66لرؤساء الدول والحكومات المنعقد في  بين األقران لمراجعة المتبادلةاألفريقية ل

خطوة تاريخية إلرساء اآللية على أسس قانونية متينة وتأمين مستقبلها كمؤسسة مركزية في سعينا الدؤوب إلى 

 الحكم التحويلي في القارة؛

م إنجازاتها لتقيي ة بين األقرانللمراجعة المتبادل األفريقية آلليةلعلى أن  هذا االحتفال يتيح فرصة  وإذ نؤّكد

 والتحديات التي واجهتها على مدى السنوات الخمسة عشرة الماضية في تعزيز الحكم الرشيد في أفريقيا؛

ية المحلية ال زالت األداة الرئيسية األفريق للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية اآلليةعلى أن  وإذ نعيد التأكيد

( دولة عضوا 26، وانضمت إليها بشكل طوعي ست وثالثون )6662شيد التي ُوضعت في المعنية بالحكم الر

( 66من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، حيث خضعت أكثر من نصفها وهي واحد وعشرون) % 66تمثل 

 دولة، لالستعراض؛

المنبثقة  للمراجعة المتبادلة بين األقران، األفريقية ليةالتقدم المحرز في تفعيل الوالية الموسعة لآل وإذ يّشجعنا

ومقرر المؤتمر ، رئيس جمهورية رواندا كاجاميبول من اإلصالحات المؤسسية التي يقودها فخامة الرئيس 

 بشأن إعادة تنشيط اآللية؛

كر من بكأداة لإلنذار الم للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية اآلليةبالخطوات المتخذة لوضع  وإذ نرّحب

لة بين للمراجعة المتباد األفريقية اآلليةأجل منع نشوب النزاعات في القارة، في سياق االنسجام والتآزر بين 

 ، والمنظومة األفريقية للسلم واألمن، والمنظومة األفريقية للحكم؛األقران

 :فإننا برؤية اتحادنا وإذ نؤكد عزمنا على بناء أفريقيا يسودها الحكم الرشيد، وإذ نسترشد

 في اآللية؛كعضوين جديدين  كل من جامبيا وجزر القمربانضمام  نرحب .1
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بقضية الحكم الرشيد في مظاهره األربعة، وهي الحكم السياسي الرشيد، واإلدارة  نجّدد التزامنا .2

االقتصادية السليمة، وتسيير وإدارة الشركات، والتنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة على نطاق 

 واسع؛

فع إلى تعزيز مشاركتهم ود للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية اآلليةجميع األعضاء في  ندعو .3

ى ملكيتها والمحافظة عل للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية اآلليةمساهماتهم السنوية والحفاظ على 

 ان؛التقييم الذاتي ومن قبل األقر وقيادتها األفريقية، واالستفادة إلى أقصى حد ممكن من خدماتها بروح

سعيا  إلى االنضمام إليها للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية اآلليةغير األعضاء في  الدولندعو  .4

 إلى تحقيق المشاركة الشاملة لجميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي؛

 األقران للمراجعة المتبادلة بين األفريقية يةاآللاالتحاد األفريقي نفسه إلى االستفادة الكاملة من  ندعو  .5

واالستفادة من واليتها الموسعة مؤخرا، وتجنب االزدواجية المؤسسية، وضمان تبسيط المؤسسات 

 القائمة بالفعل؛

التي أجرت مراجعتها من قبل األقران  للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية اآلليةأعضاء  عنشجّ  .6

 خطط عملها الوطنية؛على مواصلة تنفيذ 

لية إلنشاء اآلالذكرى الخامسة عشرة االحتفال ب جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى ندعو .7

 على المستوى الوطني؛األفريقية 

 

ة وزيادة إلى مواصل للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية آلليةالشرکاء االستراتيجيين لندعو   .8

 ؛للمراجعة المتبادلة بين األقرانية دعمهم لآللية اآلفريق

إلى مواصلة بناء قدراتها وإنشاء مؤسسة  للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقية اآلليةأمانة  ندعو .6

 .ذات مستوى عالمي لخدمة أعضائها
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