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 ديباجة
 :المجلس التنفيذيإن 

 
 حول أهداف ومبادئ 4 و 3 التأسيسي لالتحاد األفريقي وخاصة المادتينالقانون  االعتبارإذ يأخذ في 

 ؛األفريقي االتحاد
المتبادلة بين للم راجعة لآللية األفريقية النظام األساسي من  04و 03، 00، 02لمواد باوإذ يذكر 

 ؛ةداريإلهياكلها اللمؤسس ا األقران
لمؤتمر رقم  إذ يذكرو  507 رقم المؤتمر قررمو   Assembly/AU/Dec.198 (XI) 891بمقرر ا

Decision/AU/Dec.527 (XXIII)   بشأن دمج اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران في االتحاد
 ،األفريقي

بشأن مراجعة قواعد   EX.CL.Dec.1063 (XXXV) 0263وإذ يذكر أيضا بمقرر المجلس التنفيذي رقم 
 األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران؛ اجراءات اآللية

 

 :قواعد اإلجراءات التالية ، بموجب هذا،عتمدي
 

 أحكام عامة – األولالقسم 
 األولىالمادة 

 تعريفات
 :قواعد اإلجراءات هذهفي 

المتبادلة بين  األفريقية المراجعة يقصد بهما "(APR)أو مختصر " المتبادلة" األفريقية المراجعة"
 ؛األقران

 ؛اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران تعني (APRM)أو مختصر  اآللية""
راجعة للم ةاألفريقيالمشاركة في اآللية للدول  رؤساء الدول والحكوماتمنتدي  عنيي "آلليةمنتدي ا"

 ؛المتبادلة بين األقران
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من  ةالمكون ةالوزاري الهيئةتعني " األفريقية المتبادلة بين األقرانلمراجعة لية اآل جهات التنسيقلجنة "
المتبادلة ة للمراجع شاركة في اآللية األفريقيةالم للدول حكومات الدول والالممثلين الشخصيين لرؤساء 

 ؛بين األقران
 ؛ول المشاركةلدلحكومات الدول والالممثلين الشخصيين لرؤساء  تعنيتنسيق" الجهة "

 عني فريق الشخصيات البارزة لآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران؛ي "اآللية"فريق 
 ؛المتبادلة بين األقرانللمراجعة  لآللية األفريقية  األمانة القارية تعني" آلليةاأمانة "
 ؛األفريقي االتحاد حكوماتدول و رؤساء مؤتمر عنيي ”المؤتمر"
 ؛األفريقي االتحادعني ي( AU) أو مختصر "االتحاد"
 ؛ادلة بين األقرانالمتبللمراجعة عني المدير التنفيذي لألمانة القارية لآللية األفريقية ي "التنفيذي المدير"
 ؛األقران المتبادلة بينللمراجعة لآللية األفريقية  فريق الشخصيات البارزةعني رئيس ي الرئيس"  "
 ؛األفريقي االتحادتعني مفوضية   المفوضية""
 ؛األفريقي لالتحادالقانون التأسيسي  عنيي "القانون التأسيسي "
 التحادلوالثقافي  واالجتماعي ياالقتصادالمجلس عني ي "والثقافي واالجتماعي االقتصادي المجلس"

 ؛األفريقي
، يةاستقاللنزاهة وموضوعية وحياد ورفيعة وأشخاص ذوي مكانة خلقية تعني "الشخصيات البارزة" 

مثل تجاه ا بدوا التزاموأ اآلليةالتي تعتبر ذات صله بعمل ية المهنمساراتهم ميزوا أنفسهم في  يكونوا قد
 ؛االنتماء األفريقي

 ؛األفريقي لالتحادالمجلس التنفيذي عني ي" المجلس التنفيذي"
 األعضاء في االتحاد األفريقي؛ تعني الدول "الدول األعضاء"

اآللية األفريقية المجلس الوطني إلدارة عني ي”NGC“ أو مختصر " اآللية  إلدارة"المجلس الوطني 
 ؛للمراجعة المتبادلة بين األقران

ة للمراجع نضمت طواعية لآللية األفريقيةاالتي  المشاركةاألعضاء تعني الدول  ""الدول المشاركة
 ؛المتبادلة بين األقران

 المتبادلة بين األقران؛للمراجعة لآللية األفريقية  النظام األساسي عنييالنظام األساسي" "
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لآللية  الوطني هيكلالمستقلة التي يتعاقد معها المؤسسات األبحاث تعني " مؤسسات األبحاث الفنية"
 ؛إلجراء التقييم الذاتي للبالد المتبادلة بين األقران للمراجعة األفريقية

 ؛األفريقي االتحادعني ي "االتحاد"
 .المتبادلة بين األقران للمراجعة آللية األفريقيةا فريقعني نائب رئيس ي نائب الرئيس""
 

 0المادة 
 القانوني الوضع

ارزة شخصيات أفريقية بمن  هيئة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانفريق  مثلي .0
تولي ل المؤتمر اويوافق عليه اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران يرشحها منتدي

 .للدولادة عملية المراجعة الطوعية قي ةمسؤولي
 .اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانمنتدى إلى مباشرًة تقاريره اآللية  يقدم فريق .0

 

 3المادة 
 التشكيل

من الشخصيات األفريقية  (5)من خمسة  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانفريق تشكل ي .0
منتدى  ميرشحهحد أقصى ك من الشخصيات األفريقية البارزة (02عشرة )و كحد أدنى البارزة

 .المؤتمرويوافق عليهم  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران
ولوائح واعد قمع  التوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين تماشيًاالفريق يعكس تشكيل  .0

 .األفريقي االتحاد
 4المادة 

 والمهام السلطات
 

 :بما يلي المتبادلة بين األقران للمراجعة اآللية األفريقية  فريق يقوم
ق بما يتس ، وغيرها من الم راجعاتالقطريةالمراجعات الطوعية عمليات قيادة تولى مسئولية  (أ

بادلة بين المتالوثائق األساسية لآللية اإلفريقية للم راجعة مع العمليات والمراحل المبينة في 
 األقران؛
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 ؛مصداقية عملية المراجعة الطوعية للدولمهنية وو ستقالليةاضمان نزاهة و (ب
عليمات تتلقوا يأو يطلبوا ال وأ للحكومات المعنية، نالعمل بصفتهم الشخصية وليس كممثلي (ج

 ؛األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراناآللية منتدى  عنة سلطة خارج من أي
 ؛القطريةلمراجعة الطوعية لالملكية األفريقية لعملية  واستدامةضمان   (د
ال لعملية المراجعة الطوعية لسياسات واإلجراءات للتنفيذ الفعمن انظام شامل  اقتراح  (ه

 ؛هاالعتماد اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانمنتدي على  القطرية
ة اآللية األفريقي قوانين واللوائح ذات الصلة ومبادئلل األخالقي واالمتثالالسلوك  كفالة  (و

مدونة قواعد السوك أثناء عملية و ليةآلوالوثائق الحاكمة ل للمراجعة المتبادلة بين األقران
 ؛القطريةلطوعية االمراجعة 

ات مارسمال بأفضل معايير األداء مقارنةمتطلبات ونى من تجاوز الحد األديو بما يفوقالعمل  (ز
 ؛الدولية

رة م المتبادلة بين األقران للمراجعة آللية األفريقيةإلى منتدى اتقديم تقارير حول أنشطته  (ح
 ؛على األقل في السنة (0) واحدة

 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بينوي الصلة بتجاه أصحاب المصلحة ذ ةبمسؤوليعمل ال  (ط
 ؛العالقات معهم وتعزيز األقران

وحيادية  ليةباستقال اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران منتديإلى تقديم توصيات  (ي
 ؛أو أي مصالح أخرى مهما كانتوالسياسية بالتفضيالت األيدولوجية تأثر ت الأوبحسن نيه و

تحسين و لتطوير  األقران اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بينمنهجيات لمنتدى  اقتراح  (ك
 ؛اآللية

 ؛اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراناليومية ألمانة  شؤونفي ال االنخراطعدم   (ل
ة المتعلقة بعملي المسائل سرية فيما يتعلق بكلوالتعقل وال الرشاد مراعاة أقصى درجات (م

ين اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بفريق أثناء عملهم في   ،بين األقران المتبادلة مراجعةال
 .بعد ذلكفيما و، األقران
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 5المادة 
 االختيارمعيار 

 
لدول من ا مواطنين أفارقة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانفريق أعضاء  يكون .0

 :المشاركة
بتوا نوا قد أثيكوو ، استقالليةوحياد وموضوعية و نزاهةة أخالقية رفيعة، ومكانب تسمونيأ(  

ل االنتماء مثم المهنية التي تكون ذات صلة بعمل اآللية وأثبتوا التزاما ب تمييزهم في مساراته
 األفريقي؛

  رفيعي المستوى. مع أصحاب المصلحة  التعاملعلى  مقدرة عاليةهم ديل كون يو( ب
 

 6المادة 
 وامل نزع األهليةتضارب المصالح وع
 

يجب و ناشطين في السياسة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريق ال يكون أعضاء .0
 يمناصب تقود لتضارب المصالح ف ال يشغلواأو مناصب علياحكوميين في  نمسؤوليال يكونوا أ

 .المتبادلة بين األقرانللمراجعة  لية األفريقيةاآل عمل سياق
آللية ايمة مع سلبصورة  مهمتهممع تأدية  يتوافق الفي أي نشاط  الفريقال ينخرط أعضاء أيجب   .0

 .الختيارامع أي معيار من معايير ، أو أي نشاط يتعارض األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران
ي فائدة كتساب أا اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانفريق يحظر على كل من أعضاء  .3

 .اآلليةبها  ضطلعالتي ت األجورمكافآت من منح العقود أو 
نويًا سأن ي علن  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانفريق ضاء عضو من أععلى ُكل  .4

ي أو عدم الكفاءة والفاعلية فأي تضارب في المصالح و/ إلىاآللية فريق رئيس  وجه انتباهأو ي و/
 .الواجباتدية تأ

مسبقة ح أي مصال اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانفريق أعضاء لن كل عضو من يع  .5
 .اآلليةقد تقوم بها  المراجعةعملية و أمور له في أي عملية تعاقدية أ
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 7المادة 
 إجراءات التعيين

 ويقدم (5) الخمسةالفريق أعضاء  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانمنتدي رشح ي .0
المعنية  حثالب لجنةعبر  الفريقأعضاء  باقيويتم ترشيح  ،للموافقة عليهم للمؤتمر الترشيحات

يع الجغرافي التوز عتبارالافي  األخذ بعد آلليةل التابعة للجنة جهات التنسيق لفريقاترشيحات ب
ط األفريقي الخمسة )شرق ووس االتحادمن أقاليم  اقليم ويرشح كل .وازن بين الجنسينتوال العادل

 تنظرو .آلليةجهات التنسيق ل( للجنة امرأةو رجلثنين )ارب أفريقيا( مرشحين وشمال وجنوب وغ
ظام األساسي في الن ةمحددالالمعايير ستوفوا يالمرشحين الذين في فقط  آلليةل جهات التنسيقلجنة 

 .األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراناآللية لتوصية بهم لمنتدي ل هذه جراءاتاإلوقواعد 
للموافقة  تمرللمؤ الفريقأعضاء  باقي اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانيرشح منتدي  .0

للتوصل لية آلل جهات التنسيقمنشأة من قبل لجنة لفريق اترشيحات معنية بعبر لجنة بحث عليهم 
ي وفي في النظام األساس ةالمحدد االختيارمعايير  نستوفويالذين للفريق األشخاص المؤهلين  إلى

 للفريقالمواهب الالزم لجلب مزيد من االهتمام  ينبغي إيالءمع ذلك، قواعد اإلجراءات هذه. و
ن التوزيع الجغرافي العادل والتوازن بي االعتبارآخذين في  والمهني الفنيبما يعزز جودة مستواه 

 .الجنسين
ة الموصى بها القائم آللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانل جهات التنسيقيقدم رئيس لجنة  .3

ذلك ، واللموافقة عليهاآللية منتدى ل جهات التنسيقمن قبل لجنة المرشحين  الفريق أعضاءبشأن 
االت مجللتوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين، والخبرات في الالزم  االعتبار يالءبعد إ

 .لآللية( 4)مواضيع األربعة ال
امال ومتوازنا متك يكون تشكيل فريق اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانمنتدى  يكفل .4

 فنيًا ومهنيًا.ومؤهال 
لمعايير اوعلى أساس شُغرت مناصب  متى للفريق ددج أعضاء ب آلليةجهات التنسيق لتوصي لجنة  .5

 معنيال من إقليم معين يتم الطلب من اإلقليم انوكشُغر أي منصب المبينة أعاله. وإذا  والمبادئ
بادلة آللية األفريقية للمراجعة المتجهات التنسيق لترشيح مرشحين جدد للنظر فيهم من قبل لجنة 

 المعنية ثالبحلجنة  قبلمن  متم تعيينهقد  خرين الذيناآل الفريقضاء وإذا كان أحد أع ،بين األقران
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وفقًا  لفريقاأعضاء  اختيارللمساعدة في عملية  فإنه يجب تنظيم لجنة البحثلفريق اترشيحات ب
 إلجراءات الموضحة في قواعد اإلجراءات هذه.ل

 
 8المادة 

  ى لفريق اآلليةاألخرالمكافآت والمزايا 
 كافأة ماليةم استحقاقات للحصول على األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراناآللية يكون لفريق   .0

أة المكاف هذه تخضعوآللية، لرسمي بشكل عمل ال األفريقي عند االتحادولوائح  عدابموجب قو
 األفريقي. االتحادولوائح  عدقواوفقًا للمراجعة دورية 

قية اآللية األفريفي التعامل مباشرًة أو غير مباشرة مع مزايا أخرى بأي  اآلليةفريق تمتع يال  .0
ذات ا هداي أوأو هبات  آت أو مزاياأي مكافاآللية فريق  قبلي. وال للمراجعة المتبادلة بين األقران

، آلليةاتأديته ألنشطة ب فيما يتصل المؤسسات أو األفرادأو  الكيانات من الحكومات أو عتبرةقيمة م
 أي هدايا.عن  عالنيقوم باإلو

 عدقواوفقًا لية اآللمهام فريق خالل السفر الصحي وتأمين المتعلقة بالاآللية فريق  نفقاتتغطية تم ي .3
 األفريقي. االتحادولوائح 

 9المادة 
 الفريقشغل المنصب ألعضاء  مدة

سنوات غير ( 4) أربع لم دة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانفريق يعمل أعضاء   -0
  قابلة للتجديد. 

 قراناآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األمنتدى أن توصي آللية جهات التنسيق ل يجوز للجنة  -0
السلوك أو تضارب  أو سوء األداءضعف على أساس اآللية فريق  بإنهاء تعيين أي من أعضاء

 المصالح.
 . جنائية جرائمبإذا ما تم إعالن إفالسهم أو إدانتهم اآللية  فريق أعضاء ي قال  -3

 02المادة 
 اآللية  فريققيادة 

منتدى  ارئيس ونائب رئيس يختارهم اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريق قودي .0
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 على أساس التناوب الفريقضاء من بين أع اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران
 الجغرافي والتوازن بين الجنسين. 

ة بين اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلفريق دة شغل الرئيس ونائب الرئيس للمنصب في متبلغ  .0
 ة غير قابلة للتجديد.دواح( 0)سنة  األقران

 الثانيالقسم 
 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراندورات فريق 

 00المادة 
 اآللية  فريقالعادية لالدورات 

 عادية في السنة. دورات( 4)أربع  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانفريق عقد ي
 

 
 00 المادة

 دورةد الاعقان كانم
 مانةاألر العادية في مق دوراتهلعقد  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريق سعىي .0  

 آللية.ل القارية
لمراجعة اآللية األفريقية ل فريق دورة باستضافةاألفريقي  االتحاددولة عضو في  اضطالعفي حالة   .0

ية التي كل النفقات اإلضافتحمل  عن ئواًلكون البلد المضيف مسفي بالدها ي المتبادلة بين األقران
 آللية.لمقر األمانة القارية  العادية خارج دورةعقد النتيجة  اآلليةأمانة  لفهاتتك

تبادلة اآللية األفريقية للمراجعة الم فريق دوراتستضافة ا أال تكون الدولة العضو التي تعرضيجب  .3
 لالتحادقًا مسب ةر المحددييالمعا األفريقي ويجب أن تستوفي االتحادخاضعة لعقوبات  بين األقران

 .يةالموات ةياسيالس ألجواءواالتسهيالت اللوجستية المناسبة  توفر بما في ذلك لالستضافةاألفريقي 
غير لية اآل فريق دورة استضافة األفريقي التي عرضت االتحادكانت الدولة العضو في في حال   .4

المدير واآللية  فريقبين رئيس  المالئمةمشاورات التحديد مكان آخر من خالل يتم قادرة على ذلك 
 .اآلليةالتنفيذي ألمانة 

 آلليةا فريق تخذي ،اآللية فريق دورةستضافة اأكثر من الدول األعضاء  دولتين أو في حال عرض .5
 باألغلبية البسيطة. االنعقاد مكانقرارا بشأن 
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 03المادة 
 المفتوحة والمغلقة دوراتال

 فريقجوز لي ذلك، معو لقة،مغ اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريق دوراتتكون جميع 
 تكون مفتوحة. هدوراتما إذا كانت أي من لبية الثلثين قرر بأغيأن  ةاآللي

 (04المادة )
 الحضور والمشاركة

 فريق دوراتشخصيًا في  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريقيشارك أعضاء  .0
 .اآللية

م خدمات تقديل فريقال دوراتأيضا  المتبادلة بين األقراناآللية األفريقية للمراجعة  تحضر أمانة .0
 الدعم.

دعوة  ،مالنظر على النحو المالئ، وبعد اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريقيجوز ل .3
آخرين أو شخصيات أفريقية بارزة ومنحها  أي شركاء أومتعددة األطراف و/المؤسسات التنموية 

بنود بًا رهن اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريق دورةلحضور  وضع مراقب
 عمال قيد الدراسة.جدول األ

ضويته في عتلقائيًا يفقد  فريقلل عاقبةمت اجتماعاتربعة أل هحضوريتعذر  لفريقفي اعضو أي  .4
 .فريقال

 05المادة 
 االستقالة وخلو المناصب

 ل المنصب.في أي وقت أثناء فترة شغالفريق لرئيس  استقالتها/استقالتهتقديم  الفريقيجوز لعضو  .0
 راناآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقومنتدى  جهات التنسيقرئيس  الفريقرئيس يحيط  .0

 اآللية.فريق  شاغرة فيمناصب بأي 
 06المادة 

 والختام االفتتاحجلسات 
 للمراجعة يةاآللية األفريق فريقيحق لألشخاص التاليين مخاطبة  ،دورةكل ل يةفتتاحالا الجلساتأثناء  .0

 :المتبادلة بين األقران
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 ؛لجنة جهات التنسيقرئيس  أ(
 ؛المتبادلة بين األقران للمراجعة اآللية األفريقية فريقب( رئيس 

 .بين األقرانالمتبادلة للمراجعة  القارية لآللية األفريقية لألمانةج( المدير التنفيذي 
 لجلسة.ا اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريقيخاطب رئيس  ة،الختاميالجلسة أثناء  .0
بة المستوى لمخاطرفيعة  دعوة أي شخصية أخرى ،النظر على نحو مالئمبعد  ،اآللية فريقجوز لي .3

  فتتاحية والختامية.اال جلساتالفي اآللية  فريق
 

 07المادة 
 العادية دوراتجدول األعمال المؤقت لل

العادية  دوراتعمال المؤقت للجدول األ اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانتضع أمانة  – 0
  .اآللية فريقبالتشاور مع رئيس 

 ما يلي:العادية  دورةالمؤقت لل يجوز أن يتضمن جدول األعمال .0
دول وضعها في ج األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران اآللية فريققرر يأ( البنود التي 

   ؛مالاألع
 ، اآلليةب( البنود التي تقترحها أمانة 

 .جهات التنسيقالبنود التي تقترحها وج( 
عادية ال دورةجدول األعمال المؤقت للاآللية  فريقمع رئيس  بالتشاور ،المدير التنفيذي يرسل .3

 .دورةفتتاح الا( من 32) قبل ثالثين يومًا اآللية األفريقيةلفريق 
 .دورةفتتاح كل االعادية عند  دورةجدول أعمال الاآللية  فريقعتمد ي  .4

 08المادة 
 اآللية لفريق  ستثنائيةاال دوراتال

افية حسب إض استثنائية دوراتعقد  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريقيجوز ل .0 
 تثنائيةساال دورةوتعقد ال .اآللية في اطار مراجعةالللتنفيذ الفعال لعملية قد يقتضيه األمر  ما

 آللية.مدير التنفيذي للبالتشاور مع ا
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 دورةقد العطلب ب اآلليةجميع أعضاء  ،اآللية فريقبالتشاور مع رئيس  ،التنفيذي المدير يخطر . 0 
خالل  كتابيًايردوا عليه بأن  تلقي ذلك الطلب وإشعارهم تاريخ مل منع أيام (7) خالل سبعة

 .أيام (7) سبعة
 ،أغلبية الثلثين المطلوبةلى توصل إالولم يتم  هذه القاعدةمن  0نقضت المدة المحددة في الفقرة اإذا  . 3

 لن يتم عقدها.االستثنائية  دورةالمدير التنفيذي جميع األعضاء بأن ال يخطر
 ما اآلليةي مقر ف المتبادلة بين األقران ة للمراجعةاآللية األفريقي فريقل ستثنائيةالا دوراتالتعقد  . 4

 .ادهفي بال دورةلعقد الاآللية  فريقاألفريقي  االتحادلم تدعو دولة عضو في 
 
 09المادة 

 االستثنائيةللدورات المؤقت جدول األعمال 
 
 ،قراناآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األ فريق بالتشاور مع رئيس ،المدير التنفيذي ي رسل .0

( على األقل 05قبل خمسة عشر يومًا )الفريق ألعضاء االستثنائية  دورةقت للجدول األعمال المؤ
 .دورةفتتاح الا من 

 عقدي طلب ف للنظر فيهاالبنود المقدمة البند المقدم/فقط من  االستثنائية دورةمال اليتكون جدول أع .0
 .االستثنائية دورةلا

عند ائية االستثن دورةمال الأعجدول  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانفريق عتمد ي  .3
  .دورةفتتاح الا

 02المادة 
 جدول األعمال ى المدرجة فيبنود األخرلا

 
خالل  حة، طر األقراناآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين  فريقعضو  يوديجوز بحث أي بند آخر 

. عمال""ما يستجد من أبند  فقط في اطار اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريق دورة
 .اتلقرارا التخاذ للنقاش او تكون للعلم فقط وال عمال األجدول من بنود مثل هذه الوتكون 
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 00المادة 
 النصاب القانوني

 إجماليثلثي  لبيةبأغ اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانفريق  دورةالنصاب القانوني لكتمل ي
 .اآللية فريق األعضاء في 

 

 00المادة 
 فريق رئيسمهام 

 المتبادلة بين األقراناآللية األفريقية للمراجعة  
  :قوم الرئيس بما يليي .0

 ؛اآللية فريق دوراتعقد الدعوة إلى أ( 
 ؛اآللية فريق دوراتوختام افتتاح ب( 

 لنظر فيها ل اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانلمنتدى  دوراتمحاضر الج(  تقديم 
 ؛اآلليةألمانة بعد التشاور مع المدير التنفيذي 

 ،اآلليةفريق طروحة أمام المسائل الم حول التوصل إلى توافق اآلراءد( 
 ؛ه( البت في نقاط النظام

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين منتدى  علىاآللية  فريقو( عرض نتائج وتوصيات 
 ؛عتمادهااو للنظر فيها األقران

 ز( التنسيق مع منتدى اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران ومع لجان جهات التنسيق
 ؛لآللية

 .ضروريًا، إذا كان ذلك استثنائية دورة( الدعوة لعقد ح
 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين فريقفي مداوالت  أصول اللياقةوالرئيس النظام  كفلي . 0

 .األقران
فيذي ألمانة نبالتشاور مع المدير التلية اآل -دوراتبين ال ماخالل فترة -اآللية  فريقرئيس  يمثل .3

 .رى أنه ضروريما ي حسب  ،اآللية
 لوخأو في حالة  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريقغياب رئيس حالة في  .4 

 .اآللية فريق رئيسبمهام نائب الرئيس  قوممنصبة ي
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 تخاذ القرارا: إجراءات الرابع قسمال
 03المادة 

 تخاذ القرارالاألغلبية المطلوبة 
تعذر  ع قراراته باإلجماع وفي حالةجمي المتبادلة بين األقراناآللية األفريقية للمراجعة  فريقتخذ ي .0

 .اآللية فريقبية ثلثي أعضاء ذلك بأغل
باألغلبية البسيطة ، جرائي أم الاإذا كان السؤال ما واإلجرائية  ةاألسئلالقرار حول يتم اتخاذ  .0

 جتماع.االلذلك الحاضرين  اآللية فريقألعضاء 
  .آلليةا فريقمن قبل باإلجماع عتماد القرارات ا دونعن التصويت  فريقللمتناع أعضاء ال يحول ا -4

 04المادة 
 حقوق وطرق التصويت

( 0) صوتًا اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريقأعضاء  يكون لكل عضو من .0
  واحدًا.

  .اآللية فريقحددها ي قد أي طريقةبقتراع السري أو يتم التصويت باال .0
 05المادة 

 حق التحدثو نيالمتحدثقائمة 
 .تبعا لترتيب إعراب المتحدثين عن رغبتهم في ذلك الكلمة رئيساليعطي  .0
 يجوز للرئيس أثناء النقاش: .0

 قراءة قائمة المتحدثين واعالن اغالق القائمة؛ (أ
 ؛النقاش قيد األمورعن  بيان المتحدثإذا خرج بالنظام  االلتزامأن يطلب من أي متحدث  (ب
ل اقفإبه بعد تم اإلدالء  بيانأن  يرى حسب وجهة نظره/نظرها ي وفدمنح حق الرد أل (ج

 باب النقاش يبرر حق الرد، 
قواعد من  3ستنادًا للفقرة االنقاش  كل وفد في القضية قيدالزمن المسموح به لمداخلة  تقييد (د

 .ههذاإلجراءات 
 زمن مناسب.كل مداخلة ب ديقيبتيس لرئا فيما يتعلق بالمسائل االجرائية، يقوم .3
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 06المادة 
 نقطة النظام

 
 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريقأي بند يجوز لعضو  بشأنداوالت أثناء الم -0

 إثارة نقطة نظام. ويبت الرئيس فورًا في نقطة النظام.
الحكم فورًا للتصويت المعني الطعن ضد حكم الرئيس. ويطرح اآللية  فريقيجوز لعضو   -0

 والبت فيه باألغلبية البسيطة.
يتحدث عن مضمون المسألة قيد أن إثارة نقطة نظام ال يجوز للعضو المعني بفريق اآللية عند  -3

 .النقاش
 

 07المادة 
 إنهاء المداوالت

 ليةاآل فريقأو أثناء مناقشة أي مسألة، يجوز لعضو كافية مسألة ما بصورة مناقشة  ما تتمعند .0
 النقاش،يد قحول البند  المداوالت تأجيلأو أن يقترح إنهاء  األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 والثنين قتراحلصالح اال باختصارالحديث  (0ثنين )ا، يجوز لعضوين قتراحباإلضافة لمقدم االو
  . هضد التحدث آخرين (0)

 . قتراحيتشاور الرئيس مع األعضاء وبعد ذلك يبت في اال .0
 

 08المادة 
 المداوالت تأجيل

تأجيل  قتراحا اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريقأثناء مناقشة أي مسألة، يجوز لعضو 
( من 0، يجوز أن يتحدث عضو واحد )قتراحالاإلى مقدم باإلضافة و .لنقاشقيد اد حول البن مداوالتال

 قتراحاليطرح الرئيس بعد ذلك فورًا او. هوعضو آخر ضد قتراحلصالح االاآللية  فريقأعضاء 
 وتتطلب الموافقة عليه حصوله على األغلبية البسيطة. .للتصويت
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 09المادة 
 االجتماع تأجيلتعليق أو 

ليق تع قتراحا اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريقيجوز لعضو أي مسألة،  مناقشةأثناء 
 ًافور قتراحيطرح الرئيس االو ات،قتراحهذه اال مثل بالنقاش حوليسمح ال و .االجتماع تأجيلأو 

  .وتتطلب الموافقة عليه حصوله على األغلبية البسيطة للتصويت
 

 32المادة 
 ات اإلجرائيةقتراحترتيب اال

على  ،أدناهحسب الترتيب المبين األسبقية ات التالية قتراحالل يكون ،06لمادة بأحكام اًا رهن -0
 :االجتماعأمام االقتراحات األخرى المقدمة كل 

 ؛االجتماعتعليق  (أ
 ؛جتماعاال تأجيل  (ب
  ؛بند قيد النقاشالحول  مداوالتال تأجيل  (ج
 بند قيد النقاش.الحول  مداوالتل باب الاقفإ (د

 
 30المادة 

 اآللية  عرض االستنتاجات والتوصيات على منتدى
 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران التي يعتمدها منتدىتصبح استنتاجات وتوصيات فريق 

 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران قرارات لمنتدى اآللية.
 

 القسم الخامس: أحكام ختامية
 30المادة 

 التنفيذ
تدابير تكميلية و هيةتوجيالتوصية بخطوط  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريقيجوز ل

التنسيق   جهاتمع لجنة  على النحو المالئم، وذلك بعد التشاور قواعدللضمان تنفيذ هذه الم نتدى اآللية 
 .آلليةل
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 33المادة 

 لغات العمل
 ألفريقي.ا االتحاد عمل هي لغات اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريقغات عمل لتكون 

 

 34المادة 
 التعديالت

 قواعدال هذه امأحكتعديالت على  اقتراح اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريقيجوز ل .0
 منتدي اآللية. على

لثين وبعد التعديالت بأغلبية الثعلى  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران منتدى يوافق .0
 .عتمادهااوها للنظر في لتنفيذي المجلس الى إالتعديالت يوصي بذلك 

 35المادة 
 النصوصحجية 

باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية  ( نصوص أصلية4أربعة )في قواعد اإلجراءات هذه  ح ررت
 متساوية في الحجية.( 4النصوص األربعة ) وجميع ، والبرتغالية

 
 36المادة 

 الدخول حيز التنفيذ
 عتمادها من المجلس التنفيذي.اتدخل هذه القواعد حيز التنفيذ فور 

 
 ........................... الدورة العادية للمجلس التنفيذيِقبلعتمادها من اتم 
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