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 حكام العامة: األاألول لقسما
 ديباجة

 إن المجلس التنفيذي،
 

المتعلقتين بأهداف  4و  3 ، وال سيما المادتينسيسي لالتحاد االفريقيأاالعتبار للقانون التإذ يولي 
 االتحاد ومبادئه؛

 
ة األفريقية للمراجعة ليآلمن النظام األساسي ل 04و  03و  00و  00و  02إلى المواد إذ يشير و

 ة؛داريإلنشئ هياكلها اي   ذيالالمتبادلة بين األقران 
 

 Assembly/AU/Dec. 198 (XI) في دورته الحادية عشرة  091مؤتمر رقم إلى مقرر الوإذ يشير 
   Assembly Decision/AU/Dec.527 (XXIII)في دورته الثالثة والعشرين 527  المؤتمر رقم ومقرر

 ،االتحاد االفريقي ضمن ة األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانلياآلبشان إدماج 
 
 .EX.CL.Dec في دورته الخامسة والثالثين 0263رقم  المجلس التنفيذي مقرركذلك إلى  وإذ يشير 

1063 (XXXV)   ؛ة األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانلياآل قواعد اجراءات مراجعةان بش 
 

 األولىالمادة 
 تعريفاتال

 
 في هذه القواعد اإلجرائية: 

المتبادلة بين اآللية األفريقية للمراجعة  :”APRM“مختصر "اآللية" أو  كلمةيقصد ب
 ؛األقران

لية اآل ياركة فشالمللدول حكومات الدول واللجنة رؤساء  ":"منتدى اآللية يقصد بعبارة
 ؛األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 ؛لم واألمنسلالمنظومة األفريقية ل  :"”ASPA مختصريقصد ب
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ن في الممثلي ةالمتمثل ةيارالوز هيئةال: "لآللية جهات التنسيقلجنة "عبارة يقصد ب
اآللية األفريقية للمراجعة ي لدول المشاركة فلحكومات الدول والالشخصيين لرؤساء 
 ؛المتبادلة بين األقران

 لمراجعةللآللية االفريقية  ةالوطني جهة التنسيق: لآللية" جهة التنسيق"يقصد بعبارة 
 ؛مشاركةدولة  في كل المتبادلة بين األقران

 جعةللمرااألفريقية الشخصيات البارزة لأللية فريق  :"فريق اآللية" عبارةقصد بي
 المتبادلة بين األقران؛

ين المتبادلة ب للمراجعةلآللية االفريقية مانة القارية األ :"أمانة اآللية" يقصد بعبارة
 ؛األقران

 ؛دول وحكومات االتحاد االفريقي رؤساء مؤتمر :"المؤتمر"يقصد بكلمة 
 ؛االتحاد االفريقي :"تحاداال"يقصد بكلمة 

االتحاد وكالة  :”AUDA-NEPAD“ أو مختصر نيباد" -)أودا( الوكالة" عبارةبيقصد 
  ؛من أجل تنمية إفريقياالشراكة الجديدة -األفريقي للتنمية 

تنفيذي"يقصد بعبارة  ل تنفيذي :"المدير ا ل  مراجعةللألمانة اآللية األفريقية  المدير ا
 ؛المتبادلة بين األقران

 ؛التحاد االفريقيا مفوضية :"مفوضيةال"يقصد بكلمة 
 ؛القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي :"ي"القانون التأسيسيقصد بعبارة 
ثقافي"يقصد بعبارة   ”ECOSOCC“أو مختصر  "المجلس االقتصادي واالجتماعي وال

 ؛المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد االفريقي
تنفيذي"يقصد بعبارة  ل تنفيذي لالتحاد االفريقي :"المجلس ا  ؛المجلس ال
  ؛عضاء باالتحاد االفريقيالدول األ :عضاء""الدول األيقصد بعبارة 

جلس الم: "NGC" "ان جي سي"مختصر " أو إلدارة اآللية المجلس الوطنيبكلمة " يقصد
 ؛المتبادلة بين األقران للمراجعةآللية األفريقية إلدارة  الوطني

آللية االفريقية ل عضاء المنضمة طوعيًاالدول األ :"الدول المشاركة" يقصد بعبارة
 ؛المتبادلة بين األقران لمراجعةل
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 ؛لجنة الممثلين الدائمين في االتحاد االفريقي :"لجنة الم مثلين الدائمين" عبارةيقصد ب
 ؛االقتصادية االقليمية مجموعاتال :"RECs" مختصريقصد ب

بادلة المت للمراجعةساسي لآللية األفريقية النظام األ :ساسي""النظام األيقصد بعبارة 
 ؛بين األقران

اللجنة الفرعية لجهات التنسيق لآللية األفريقية للمراجعة : لجنة التسيير""يقصد بعبارة 
ثمانية أعضاء اجمالي ( والمشكلة من 0المتبادلة بين األقران المنتخبة لمدة عامين )

( من جهات 5وخمسة ) لترويكا( من جهات التنسيق التي تشكل ا3تتألف من ثالث )
يمالت  سة لالتحاد األفريقي. الخم نسيق المنتخبة تمثل كل منها اقليم من األقال

 

 0المادة 

 القانوني الوضع 

المتبادلة  للمراجعةأمانة اآللية األفريقية و لتواصل بين منتدىل ةوسيط هيئة يه جهات التنسيقلجنة  .0
 .بين األقران

 .اآلليةمسؤولة أمام منتدى  جهات التنسيقتكون لجنة  .0
 

 3المادة 
 التشكيل

  لدول المشاركة.لحكومات الدول والرؤساء لالشخصيين الممثلين  اللجنة منتتشكل 
 

 4المادة 

 مهامالسلطات وال
 : جهات التنسيقلجنة تتولى 

شروع ، بما في ذلك مالمتبادلة بين األقران للمراجعةاآللية األفريقية دورات منتدى ل التحضير (أ
 ؛القراراتمشروعات جدول األعمال و
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من  المتبادلة بين األقران للمراجعةاآللية األفريقية  دعم جهود أمانةلالنظر في استراتيجيات   (ب
تنفيذ مهام ووالية ل رد على الصعيدين المحلي والخارجيجل إشراك الشركاء وتعبئة المواأ

 ؛اآللية
هات جبين اجتماعات لجنة ما  اتالفترخالل  اللجنةكامل عمل لالضطالع ب تسيير إنشاء لجنة  (ج

 جهات التنسيقمن  ( أعضاء3ثالثة ) منهم ( أعضاء،1ثمانية ) منلجنة التسيير . تتكون التنسيق
 منهم اقليم من األقاليممثل كل جهات التنسيق يمن  (5)أعضاء  ةوخمس التي تشكل الترويكا

 ؛لالتحاد األفريقي ةالخمسالجغرافية 
قية اآللية األفريبشأن  المؤتمررات قرمو اآللية رصد تنفيذ السياسات التي يعتمدها منتدى (د

 ؛المتبادلة بين األقران للمراجعة
 للمراجعةبشأن البرامج والمشروعات الخاصة باآللية االفريقية دراسة اإلجراءات الالزمة   (ه

 ؛والتوصية بهاالمتبادلة بين األقران 
ات ذات معلومالتقارير والتحديثات والإلى لجنة الممثلين الدائمين تقدم ل اآلليةتخويل أمانة   (و

 ؛ المؤتمروقرارات  اآلليةوالية  المحرز في تنفيذ التقدمشأن صلة بال
  ما تراه الزما؛نية، حسبفعمل  رقفو/أو  إنشاء أي مجموعات  (ز
 لمراجعةلاآللية األفريقية منتدى  ااتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأن القضايا التي يحيلها إليه (ح

 ؛المتبادلة بين األقران
قران المتبادلة بين األ للمراجعةفريقية اآللية األدراسة خطط العمل السنوية ومقترحات ميزانية  (ط

 ؛التحاد األفريقيعنية باالم السياساتصنع أجهزة للنظر فيها والموافقة عليها من قبل 
ألفارقة ا مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية والمؤسسات والشركاءالتعاون والتنسيق  عزيزت  (ي

  اآللية؛ بالتنسيق مع أمانة المتبادلة بين األقران للمراجعةاآللية األفريقية  واليةبشأن  اآلخرين
رؤية الع مالمتبادلة بين األقران  للمراجعةاآللية األفريقية جميع أنشطة ومبادرات تساق اضمان  (ك

وأي اطر تنمية الحقة لالتحاد  0263 لُخطة عمل االتحاد اإلفريقي واألهداف األساسية
 األفريقي؛

ى منتدى إل ن التقارير ذات الصلة قدمة من األمانة وتقديم توصيات بشأالنظر في التقارير الم (ل
 ؛المتبادلة بين األقران للمراجعةاآللية األفريقية 
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انة وتقديم توصيات بشأنها إلى أجهزة النظر في الهياكل والوظائف والخطط االستراتيجية لألم (م
 ؛االتحاد األفريقيالسياسات بصنع 

آللية امنتدى قبل لمعايير المعتمدة من ل وفقًا اوأماكن انعقاد دوراتهقرار بشأن مواعيد الاتخاذ  (ن
 ؛المتبادلة بين األقران للمراجعةاألفريقية 

 من أجل تعزيز وتوطيد العمل واألنشطة التي تضطلع بها اآلليةمع شركاء التنمية التحاور  (س
 ؛األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 ؛اإلشراف على عمل األمانة  (ع
  ؛دراسة وتحليل جميع الوثائق وضمان جودتها  (ف

 ؛المتبادلة بين األقران للمراجعةلآللية األفريقية ستراتيجية الالنظر في الوثائق ا (ص
 ؛اآللية منتدىإلى فريق أعضاء ال ي عضو منأ االستغناء عن وأبتعيين  التوصية (ق
ادلة المتب للمراجعةاآللية األفريقية الستضافة اجتماعات  المشاركةض الدول والنظر في عر (ر

 .مع قواعد وإجراءات االتحاد األفريقي وضمان تماشيها بين األقران
 

 جهات التنسيقلجنة  دورات: الثاني  القسم

 5المادة 
 الدورات العادية

 .مرتين سنويًاعادية  في دورة جهات التنسيقتجتمع لجنة      
 

  6مادة ال
 د الدوراتاعقان مكان

. ويجوز المتبادلة بين األقران للمراجعةآللية األفريقية ا في مقر جهات التنسيقتعقد اجتماعات لجنة  .0
 إلى عقد االجتماع في بلدها. ًاأن تدعو أيض مشاركة ألي دولة

لعقد اجتماع في بلدها، يتحمل البلد  جهات التنسيقلجنة  المشاركةفي حالة دعوة إحدى الدول  .0
 .آلليةاد االجتماع خارج مقر اعقننتيجة ال المضيف جميع النفقات اإلضافية التي تتكبدها اآللية
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لعقوبات  خاضعةلآللية  جهات التنسيقعرض استضافة اجتماع لجنة تتكون الدول المشاركة التي  ال .3
حاد األفريقي، بل االتلالستضافة من ق ًامحددة مسبقبمعايير  يتيعن عليها أن تفياالتحاد األفريقي، و

 التسهيالت اللوجستية المالئمة واألجواء السياسية المواتية.توفر  بما في ذلك
 لقيامامن  جهات التنسيقالتي عرضت استضافة اجتماع لجنة  مشاركةدولة الال تمكنعدم  في حالة. 4

 الستضافة االجتماع وقبوله من  ما لم يتم تلقي عرض جديد آلليةا يعقد االجتماع في مقر ،بذلك
 عضاء.األ
جهات لجنة  تقرر، االجتماعاستضافة المشاركة ( أو أكثر من الدول 0عندما تعرض دولتان ) .5

 .بسيطةالغلبية األبف  توافق اآلراء أو إذا تعذر ذلك من خاللاالنعقاد مكان  التنسيق
 7مادة ال

  مشاركةالحضور وال
المتبادلة  عةللمراجاآللية األفريقية عضاء منتدى أل على النحو الواجب باإلضافة إلى الممثلين المعتمدين

 :قجهات التنسيلحضور اجتماعات لجنة  شخصيات التاليةال، يمكن دعوة بين األقران
لمجموعات االقتصادية اإلقليمية المعترف بها من قبل االتحاد األفريقي وممثلي التنفيذيون ل الرؤساء (أ

 ؛الممثلين الدائمين اللجان الفرعية ذات الصلة للجنة
أو الشركاء وذلك بناًء على القضايا أو المؤسسات اإلنمائية متعددة األطراف و/و/كبار الشخصيات  (ب

 درجة في جدول األعمال.الم 
 

 1المادة 
 العادية اتللدور المؤقتعمال األجدول 

 جدول أعمالها عند افتتاح كل دورة. جهات التنسيق لجنة تعتمد .0
هات جلجنة بالتشاور مع رئيس وذلك للدورة العادية المؤقت جدول األعمال  المدير التنفيذي يعد. 0

 .التنسيق
( 32) ثينثالقبل لجنة جهات التنسيق ألعضاء المؤقت جدول األعمال  رسالبإ المدير التنفيذي. يقوم 3

 :قد يتضمن جدول األعمال ما يليوافتتاح االجتماع.  موعديوم عمل على األقل من 
 ؛المتبادلة بين األقران للمراجعةاآللية األفريقية أ( تقارير التقدم المحرز بشأن تنفيذ والية 
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 ؛بادلة بين األقرانالمت للمراجعةاآللية األفريقية ب( البنود التي يحيلها منتدى 

 ؛في اجتماع سابق إدراجها في جدول أعمالها جهات التنسيقج( البنود التي قررت لجنة 

ادلة المتب للمراجعةاألفريقية  خطط العمل والبرامج الخاصة باآلليةمشروعات د( مشروع الميزانية و
 ؛بين األقران

( يوًما من 32شريطة أن يتم تقديم االقتراح قبل ثالثين )الشريكة هـ( البنود التي تقترحها إحدى الدول 
 ؛مشروع االستنتاج/االستنتاجاتالوثيقة/ الوثائق الداعمة وإرسال مع افتتاح الدورة موعد 

نفيذ الشركاء الخارجيين فيما يتعلق بتالحوار مع أصحاب المصلحة أو  تعبئة عن التي تنشأو( القضايا 
 يق؛والتي تتطلب معرفة وتوجيه لجنة جهات التنسالمتبادلة بين األقران  للمراجعةاآللية األفريقية والية 

 قرانلمتبادلة بين األمراجعة الاألفريقية لآللية لامجية األخرى الناشئة عن األنشطة البر ز( القضايا
 .جهات التنسيقمن  /التوجيهاالرشادالتي تتطلب و

 

 9المادة 
 الدورات االستثنائية

أو أي  قجهات التنسياستثنائية بناًء على طلب رئيس لجنة في دورة  جهات التنسيقلجنة تجتمع  .0
 .موافقة أغلبية ثلثي الدول المشاركة بعد االستثنائية عقد الدورةنتو .دولة مشاركة

ي بإخطار جميع الدول المشاركة ف جهات التنسيق، بالتشاور مع رئيس لجنة المدير التنفيذي . يقوم 0
 عةفي غضون سب ًاهذا الطلب ومطالبتهم بالرد كتابي( أيام عمل من تاريخ استالم 7غضون سبعة )

 .عمل ( أيام7)
 ولم تتحقق أغلبية الثلثين المطلوبة، يقوم المادة من هذه  0إذا انقضت الفترة المحددة في الفقرة  .3

عقاد بإخطار جميع الدول المشاركة بعدم ان ،جهات التنسيقالتشاور مع رئيس لجنة ب ،المدير التنفيذي
 الدورة االستثنائية.

 لمشاركةا حدى الدول، ما لم تدعو إآلليةافي مقر  جهات التنسيقعقد الدورات االستثنائية للجنة ُت -4
 عقد الدورة في بلدها.إلى  اللجنة
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  02مادة ال
 االستثنائية للدوراتالمؤقت جدول االعمال 

 قتؤجدول األعمال الم رسالبإ ،جهات التنسيقلتشاور مع رئيس لجنة اب ،المدير التنفيذييقوم  .0
 .افتتاح الدورة موعد( يوم عمل على األقل من 05للدورة االستثنائية لألعضاء قبل خمسة عشر )

ب عقد في طل اللنظر فيه ةالمقدم البنود/البندفقط يشمل جدول أعمال الدورة االستثنائية  يجب أن .0
 .الدورة

 .افتتاح الدورة عند االستثنائيةجدول أعمال الدورة  جهات التنسيقلجنة  تعتمد - 3
 

  00مادة ال
 عمالجدول األفي  مدرجة أخرىبنود 

الل خنة جهات التنسيق في إثارته لجبعضو  يرغب أي يتم بحث أي بنود إضافية في جدول األعمال قد
لنقاش ل  تخضعللعلم فقط وال  بنودمثل هذه البند "ما يستجد من أعمال". وتكون  اطار فقط تحت دورةال

 .بشأنها قرار التخاذ او
 

 00مادة ال
 القانوني النصاب

 .لمشاركةالدول ا ثلثيأغلبية بحضور لجنة جهات التنسيق أي اجتماع ل النصاب القانوني لعقديكتمل 
 

 والمهام السلطات :الثالثالقسم 
 03مادة ال

 الرئيس
 مراجعةلاآللية األفريقية لممثل عن الدولة المشاركة التي ترأس منتدى  جهات التنسيقيرأس لجنة . 0

  .المتبادلة بين األقران
 غير قابلة للتجديد. (0) تكون فترة الرئاسة لمدة عامين. 0
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 04مادة ال
 مهام الرئيس

 الرئيس بما يلي:يقوم  .0
 ؛جهات التنسيقاجتماعات لجنة عقد الدعوة ل (أ

 ؛االجتماعات واختتام افتتاح  (ب
ية للمراجعة لآللية األفريق المدير التنفيذيلموافقة عليها بعد التشاور مع لاالجتماعات محاضر تقديم   (ج

 ؛المتبادلة بين األقران
 ؛مداوالتتوجيه ال  (د
  البت في نقاط النظام.  (ه

 .جهات التنسيقلجنة خالل مداوالت اللياقة أصول والنظام  الرئيس  يكفل  .0
 لمراجعةلاآللية األفريقية  منتديلالرئيس القادم  يتولى، خلو المنصبفي حالة غياب الرئيس أو  .3

 .جهات التنسيقرئيس لجنة مهام المتبادلة بين األقران 
 

 القرارصنع  تجراءاإ: الرابعالقسم 
 05المادة 

 ةغلبية المطلوباأل
الذين اء ثلثي األعضأغلبية بفتعذر ذلك  إذاأو  ،باإلجماع اجميع قراراته التنسيقجهات تتخذ لجنة  .0

 لتصويت.ا يحق لهم
 لتصويت.هم ال الذين يحق بسيطة من األعضاءالغلبية باألتتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل اإلجرائية  .0
ذين سيطة من األعضاء التتخذ القرارات حول تصنيف مسألة ما كمسألة اجرائية أم ال باألغلبية الب .3

 لتصويت.يحق لهم ا
 06مادة ال

 حقوق وطريقة التصويت
حاد تااللوائح قواعد والتصويت وفقا ل جهات التنسيقفي لجنة دولة مشاركة ممثلة يحق لكل  .0

  األفريقي.
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 .جهات التنسيقتحددها لجنة أخرى يتم التصويت باالقتراع السري أو بأي طريقة  .0
  وفقا لممارسات واجراءات االتحاد األفريقي.التصويت طريقة تكون  .3
 

 07مادة ال
 نقطة النظام

في نقطة الرئيس فورًا ويبت حول أي بند، المداوالت خالل إثارة نقطة نظام يجوز ألي عضو  .0
  .هذهلقواعد االجراءات النظام  وفقا 

يتخذ قرار وفورًا  عليهلتصويت ل لقراريطرح اقرار الرئيس، و أن يطعن فييجوز للعضو المعني   .0
 .األغلبية البسيطةب بشأنه

 .ة قيد المناقشةلمسألا مضمونعن  ة نقطة النظام أن يتحدثثارال يجوز للعضو المعني عند إ .3
 

 01مادة ال
 واستخدام حق التحدثقائمة المتحدثين 

األولوية  طىوتع .عن نواياهم تبعا لترتيب إعراب المتحدثينأثناء المناقشات الكلمة الرئيس يعطي   .0
 .لجنة التسييرعضاء في للممثلين المعتمدين األ

 .دون موافقة الرئيس الكلمة أخذ ي وفدأل يجوزال  .0
 :القيام بما يلي ، خالل المداوالت،يجوز للرئيس .3

 ؛إغالق القائمةإعالن قائمة المتحدثين و قراءةأ( 
 ؛قيد النقاشانحرف بيانه عن المسألة إذا  تقييد بالنظامالبمتحدث أي  ب( مطالبة

 حقهذا اليبرر إغالق القائمة  أن أي بيان يتم القاؤه بعد /رأتإذا رأى ،وفدي ألحق الرد ج( منح 
 ؛الردفي 

 ؛في القضية قيد المناقشةللتحدث  وفد ( تحديد الوقت المسموح به لكلد
 محل المداوالت؛ مسائلحول ال راءاآلتوافق  توصل إلى( اله
قاش الن بإغالق - جهات التنسيقبعد اقتراح أحد األعضاء والتشاور مع أعضاء لجنة  -القيام ( و

 .المزيد من المداوالت بشأن مسألة ماأو تعليق واف بشكل  اتم تداوله مسألة ماحول 
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 حكام نهائيةأ: الخامسالقسم 
 09مادة ال

 لغات العمل
 لغات عمل االتحاد األفريقي.  هيلجنة جهات التنسيق لغات عمل تكون 

 02مادة ال
 التوصيات والقرارات

 لمراجعةلاآللية األفريقية إلى منتدى  جهات التنسيقالصادرة عن لجنة واالستنتاجات التوصيات  قدمت
 للنظر فيها.المتبادلة بين األقران 

 00مادة ال
 التنفيذ

 .اعدهذه القو تنفيذضمان ل إضافيةضع مبادئ توجيهية وتدابير أن ت جهات التنسيقيجوز للجنة 
 00مادة ال

 التعديالت
يذي إلى المجلس التنفتقديمها ، يتم القواعداقتراح تعديالت على هذه  جهات التنسيقيجوز للجنة  .0

 واجراءات االتحاد االفريقي.لقواعد  للنظر فيها وفقًا
 .الثلثين التعديالت بأغلبيةمجلس التنفيذي عتمد الي .0

 

 03مادة ال
 النصوصحجية 

نصوص أصلية، باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية ( 4)في أربعة  ءات هذهقواعد اإلجراحررت 
 .( في الحجية4جميع النصوص األربعة )تتساوى والبرتغالية، و

 04مادة ال
 دخول حيز التنفيذال

 .اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي فورحيز التنفيذ  جراءات هذهإلا قواعدتدخل 
 

 اعتمدت من قبل المجلس التنفيذي لالتحاد االفريقي
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