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 ةـاجـديب
 :المجلس التنفيذيإن 

بشأن أهداف ومبادئ  4و 3ن يالقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي، وال سيما المادت إذ يضع في االعتبار
 ؛االتحاد األفريقي

المتبادلة بين لآللية األفريقية للُمراجعة النظام األساسي من  04و 03، 00، 02لمواد باإذ يذكر و
 ؛لها اإلداريةلمؤسس لهياكا األقران

 507 المؤتمر رقم ومقرر  Assembly/AU/Dec.198 (XI)  091بمقرر المؤتمر رقم  إذ يذكرو

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

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

 
 :قواعد االجراءات التالية يعتمد، بموجب هذا،

 
 القسم األول: أحكام عامة

  0لمادة ا
 تعريفات

 في هذه القواعد:
راجعةلاآللية األفريقية  :"APRM" مختصرأو  "اآللية"يقصد بكلمة  المتبادلة بين  لُم

 ؛األقران
ة المشاركة في اآللية األفريقيللدول حكومات الدول واللجنة رؤساء  :"اآلليةمنتدى "يقصد بعبارة 

راجعةل  ؛المتبادلة بين األقران لُم
الهيئة الوزارية التي تتألف من الممثلين : "لآللية تنسيقال جهات"لجنة يقصد بعبارة 

 ؛آللية األفريقيةا المشاركة في حكوماتالدول والالشخصيين لرؤساء 
مراجعة لل لآللية األفريقية ةالتنسيق الوطني جهة :لآللية" تنسيق جهة"يقصد بعبارة 
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 ؛في كل دولة مشاركة المتبادلة بين األقران
لآللية األفريقية للمراجعة  لشخصيات البارزةافريق  :"اآللية"فريق يقصد بعبارة 

 ؛المتبادلة بين األقران
راجعة األمانة ا :"أمانة اآللية"يقصد بعبارة  ين المتبادلة بلقارية لآللية األفريقية للُم

 األقران؛
 ؛رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي مؤتمر :"المؤتمر"يقصد بكلمة 
 ؛االتحاد األفريقي :""االتحاديقصد بكلمة 

نيباد -"الوكالةيقصد بعبارة  ل لتابعة  ":AUDA-NEPAD"" أو مختصر ا وكالة التنمية ا
 ؛الجديدة لتنمية أفريقيا )نيباد( الشراكة -)أودا( فريقي لالتحاد األ

تنفيذي" مديرال"يقصد بعبارة  ل لتنفيذي ألمانة اآللية األفريقية مديرال :ا راجعة لل ا ُم
 المتبادلة بين األقران؛

  آللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران؛ارئيس فريق : "الرئيس"يقصد بكلمة 
 ؛االتحاد األفريقيمفوضية  :"مفوضيةال"يقصد بكلمة 

 CCC“" أو مختصر نيةـــالس الوطـللمج القارية اللجنة االستشارية"يقصد بعبارة 
of NGCs”: دارة إل الوطنية ة للمجالستب االستشاريااللجنة االستشارية القارية للمك

  اآللية؛
 ؛القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي :"القانون التأسيسي"يقصد بعبارة 
ثقافي" يقصد بعبارة المجلس االقتصادي  :المجلس االقتصادي واالجتماعي وال

ثقافي  ؛لالتحاد األفريقي واالجتماعي وال
تنفيذي"يقصد بعبارة  ل  ؛المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي :"المجلس ا

 ؛في االتحاد األفريقيالدول األعضاء  :"الدول األعضاء" لالدو يقصد بعبارة

آللية ا إلدارةالوطني مجلس ال ":NGC" أو مختصر "الوطني المجلس"يقصد بعبارة  
راجعة األفريقية   المتبادلة بين األقران؛ للُم

يق جميع األمانات تنسلجنة  :”NSCC“ أو مختصر" "لجنة تنسيق األماناتيقصد بعبارة 
 ؛الوطنية
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 ؛يباالتحاد األفريقالممثلين الدائمين : لجنة " لجنة الممثلين الدائمين"يقصد بعبارة 

المجموعات االقتصادية  :”RECs“أو مختصر  "المجموعات االقتصادية"يقصد بعبارة 
 ؛اإلقليمية

لألمانة القارية لآللية  : هذه القواعد لإلجراءات"اإلجراءاتقواعد "يقصد بعبارة 
راجعة  األفريقية  ؛المتبادلة بين األقرانللُم

إلى اآللية طواعية التي انضمت  عضاءالدول األ :الدول المشاركة"يقصد بعبارة " 
راجعة األفريقية  المتبادلة بين األقران؛ للُم

راجعة  لآللية األفريقيةالنظام األساسي : "نظام األساسي"اليقصد بعبارة  بادلة المتللُم
 ؛بين األقران

 االتحاد األفريقي.  :"االتحاد"يقصد بكلمة 
 

  0المادة 
   والغاياتالغرض واألهداف 

 ي:فلإلجراءات  هذه القواعدات ف وغاياهدأمثل تت .0
راجعةأمانة اآللية األفريقية ضمان تأدية مهام  (أ)  المتبادلة بين األقران للُم

دارة ع المبادئ السليمة إلبما يتماشى م تشغيلالتنسيق وسالسة الوشكل فّعال ب
 المقبولة دوليًا. اتوممارسات المنظم المؤسسات العامة

ة للمراجع مانة اآللية األفريقيةألتوضيح مستويات المساءلة والمسئولية  (ب)
 صنع وأجهزة هياكل اآلليةإلى تقديم التقارير دورها في والمتبادلة بين األقران 

 التحاد األفريقي.لسياسات ال
 ألمانة اآللية األفريقية المدير التنفيذي تحديد إجراءات اختيار وتعيين  (ج)

راجعة   ؛هومسئوليات هوكذلك صالحيات المتبادلة بين األقرانللُم
 عالاالضط تعين على أمانة اآللية األفريقيةالمسئوليات المحددة التي ي وضع (د)

 تنفيذ فية التي يتعين عليها اتباعها بها وكذلك مهامها وإجراءاتها الداخلي
 واليتها.
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  3المادة 
 الوضع القانوني

 
آللية منتدى ا قران كأمانة قارية وتقوم بخدمةة بين األللمراجعة المتبادلتعمل أمانة اآللية األفريقية 

ية للمراجعة ، وفريق اآللية األفريقلآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران، ولجنة جهات التنسيق
 المتبادلة بين األقران.

  4المادة 
 المهام

راجعةتؤدي األمانة القارية لآللية األفريقية  .0 بها  المهام المنوطة المتبادلة بين األقران للُم
للجنة  ءاتوقواعد اإلجرا، اآلليةلمنتدى  ءاتجرااإلاعد قوو ،لآللية نظام األساسيالبموجب 

 .المؤتمروقرارات  ،يةاآللتدى ، وقرارات ُمنليةلآلتنسيق ال جهات
راجعة تقوم أمانة اآللية األفريقية  .0   بما يلي: األقرانالمتبادلة بين للُم

ألفريقية ا نتدى اآلليةم خدمةوالمتبادلة بين األقران  للمراجعة آللية األفريقيةلأمانة ك عملال (أ)
صيات الشخ وفريق لآللية تنسيقال جهاتولجنة  للمراجعة المتبادلة بين األقران

قي ستشاري والتنسيوالدعم الفني واالعن طريق تقديم دعم األمانة  لآلليةالبارزة 
 ؛اآللية واإلداري لعمل

ل من الدو والتقارير األخرى ذات الصلة الدول المشاركةمن  يتقييم الذاتالتقارير  تلقي (ب)
 ؛األعضاء

راجع تدعم عملية اآللية األفريقيةالتي تحليالت الو البحوثوإدارة إجراء   (ج)  ةللُم
 المتبادلة بين األقران؛

راجعة ةاألفريقياآللية منتدى إعداد وتيسير اجتماعات  (د)  رانالمتبادلة بين األق للُم
 ؛اآلليةفريق ولآللية  التنسيق جهاتولجنة 

طرية (ه) راجعة الُق ، بما الطوعية إعداد العمل األساسي الالزم وتسهيل عمليات الُم
طريةبعثات و ،بعثات الدعمفي ذلك  راجعة الُق ، ونشر التقارير الطوعية الُم

تقارنالُم، وتقديم التقارير، وتقييم ومتابعة التوصيات رصدوال  ؛يربثقة عن ال
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راجعة ةاألفريقياآللية منتدى و لمؤتمرتنفيذ قرارات ا  (و) ران بين األق المتبادلة للُم
تنفيذي ولجنة   ؛لآللية التنسيق جهاتوالمجلس ال

راجعةاآللية األفريقية تمثيل   (ز)  والدفاع عن مصالحهابين األقران  المتبادلة للُم
راجعة ةاألفريقياآللية منتدى  توجيه تحت  جهاتنة ولج المتبادلة بين األقران للُم

  ؛لآللية التنسيق
لة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادمنتدى من قبل فيها  للنظرمقترحات ب المبادرة (ح)

قية األفريآللية وفريق ا لآللية ةاألفريقي التنسيق جهاتولجنة  بين األقران
 ؛للمراجعة المتبادلة بين األقران

راجعة انونية الخاصة باآللية األفريقيةلصكوك القل تمثل جهة اإليداع  (ط) متبادلة ال للُم
ة للمراجع ةاألفريقياآللية منتدى بما في ذلك القرارات التي اعتمدها  بين األقران

 ؛لآللية التنسيق جهاتولجنة المتبادلة بين األقران 
راجعةتحضير وتقديم مشروعات الخطط االستراتيجية لآللية األفريقية  (ي) لمتبادلة ا للُم

 وأجهزة آلليةلتنسيق ال جهاتلجنة إلى  ميزانيتهامشروع وبرامجها و بين األقران
 ؛للنظر فيها السياسات باالتحاد األفريقي صنع

ين للمراجعة المتبادلة ب ةاألفريقياآللية منتدى الخاصة ب المراجعة السنوية تقديم الحسابات (ك)
 السياسات باالتحادصنع وأجهزة  األفريقية آلليةليق تنسال جهاتلجنة إلى  األقران

 ؛فيها للنظر األفريقي
 ؛ةالفرعية ذات الصل هالجانن الدائمين باالتحاد األفريقي ومع لجنة الممثلي العمل بشكل وثيق  (ل)
 القانونية المتعلقة باآللية األفريقية الصكوككذلك تقديم المقترحات المالية والهيكلية و (م)

راجعة  زة أجهإلى  التنسيق عليها، جهاتموافقة لجنة  بعد ،المتبادلة بين األقرانللُم
 ؛هاللنظر في التحاد األفريقيلالسياسات صنع 

 ؛لحوكمةا تقييم الذاتي القطري بشأنالتقديم الدعم الفني للدول األعضاء من أجل إعداد تقرير   (ن)
السياسات باالتحاد صنع أجهزة قبل  لمخصصة لها مننية والموارد المالية اموارد الميزاإدارة   (س)

 لقواعد واللوائحل وفقا والمنح األفريقي بما في ذلك التمويل من الشركاء والجهات المانحة
 ؛ألفريقيوالصكوك القانونية األخرى لالتحاد ا لالتحاد األفريقي المالية
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قانوني ال، وفًقا لإلطار المتبادلة بين األقران للُمراجعةاآللية األفريقية  خصومإدارة أصول و  (ع)
 ؛العام لالتحاد األفريقي

اد السياسات باالتح صنع وأجهزة آلليةلتنسيق ال جهاتدراسات لتنظر فيها لجنة  إعداد  (ف)
 ؛األفريقي

 للمراجعة المتبادلة بين األقران وتقديمه تقرير سنوي عن أنشطة اآللية األفريقيةإعداد  (ص)
وأجهزة  يةللآلتنسيق ال جهاتلجنة و للمراجعة المتبادلة بين األقران إلى المنتدى األفريقي

 ؛السياسات باالتحاد األفريقيصنع 
 األقران المتبادلة بين ة للمراجعةاألفريقي اآللية منتدىضمان تطبيق القواعد اإلجرائية ل (ق)

 ؛اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران وفريق ليةآلل تنسيقال جهاتولجنة 
 ُمراجعةالمنوطة باآللية األفريقية لل عزيز الوفاء بالواليةبناء قدرات البحث والتطوير من أجل ت  (ر)

  المتبادلة بين األقران؛
ة آللية األفريقيا إلدارةة للمجالس الوطنية القاري ةاالستشاري لجنةالمع التنسيق  (ش)

راجعة  ؛ولجنة تنسيق األمانات الوطنية المتبادلة بين األقران للُم
 ؛ونشرهاالمتبادلة بين األقران  للُمراجعةتعزيز أهداف اآللية األفريقية  (ت)
، وإعداد المتبادلة بين األقراناآللية األفريقية للُمراجعة  معلومات عنالجمع ونشر  (ث)

 .حتفاظ بهاة بيانات موثوق بها واالقاعد
  ضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني والشباب في جميع البرامج واألنشطة. (خ)

  5المادة 
 اللتزاماتا

لية آلألمانة القارية لاب العاملين اآلخرينالتنفيذي و مديرلال يجوز ل، تأدية مهام وظائفهم في .0
ي سلطة أ أي حكومة أو من تعليمات من طلب أو تلقي المتبادلة بين األقران للُمراجعةاألفريقية 

 اصبهم باعتبارهميؤثر سلًبا على من قدعن أي عمل  يمتنعواو ،عن االتحاد األفريقية خارج
 التحاد األفريقي فقط.مسئولين دوليين با
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اآلخرين  العاملينو المدير التنفيذي مسئولياتل المستقلطابع التتعهد الدول األعضاء باحترام  .0
على  لتأثيرتؤثر أو تسعى ل وأال ،المتبادلة بين األقران للُمراجعة ألمانة القارية لآللية األفريقيةاب

 اضطالعهم بمسئولياتهم.
بين  راجعةللمُ األمانة القارية لآللية األفريقية والعاملين اآلخرين ب المدير التنفيذي ال يشارك .3

وعند توليهم المهام، . غير ُمربح واجباتهم في أي عمل سواء مربح أول أدائهم األقران في
وال سيما ، أثناء فترة واليتهم وبعدها، الناشئة عنها يتعهدون رسمًيا باحترام جميع االلتزامات

ريقية مصلحة اآللية األف بما يضعوتنظيم سلوكهم  وحسن التقديرواجبهم نحو التصرف بنزاهة 
 نأي م أي تعليمات من حكوماتأو تلقي  طلبفي االعتبار، وبعدم وحدها واالتحاد األفريقي 

 االتحاد األفريقي. خارج سلطة الدول األعضاء أو أي
 ين األقرانالمتبادلة بآللية األفريقية للُمراجعة ألمانة القارية لل المدير التنفيذي إخاللفي حالة  .4

 دير التنفيذيالم تأديبية على تدابيرأن يقرر تطبيق  اآللية ، يجوز لمنتدىهذه االلتزاماتأي من ب
 .آلليةلتنسيق ال جهاتلجنة بتوصية من 

لمتبادلة ا أمانة اآللية األفريقية للُمراجعةفي  لتزامات من جانب العاملينبهذه االخالل اإلفي حالة 
 وظفيمعليها في قواعد ولوائح  المنصوص االدارية والتأديبية طَبق اإلجراءات، تُ بين األقران
 .فريقياالتحاد األ

 
 6المادة 

 اآللية األفريقية مقر أمانة

 المتبادلة بين األقرانللُمراجعة  

ب في جمهورية جنو المتبادلة بين األقران لقارية لآللية األفريقية للُمراجعةيكون مقر األمانة ا .0
 أفريقيا.

االتحاد والمتبادلة بين األقران  لآللية األفريقية للمراجعة لألغراض الرسمية مقر اآللية ُيستخَدم .0
 األفريقي.

 أو ةاجتماعية في مقر أمانة اآللي فاعليات تنظيمالتنفيذي أن يأذن بعقد اجتماعات أو  مديرلليجوز  .3
ا وثيًقا مرتبطة ارتباًط فاعلياتال كانت تلك االجتماعات أو المكاتب أخرى لالتحاد األفريقي في حب
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 تماشىأو ت واالتحاد اإلفريقي المتبادلة بين األقران للُمراجعةاآللية األفريقية ومبادئ مع أهداف 
 .معها

  7المادة 
 قيادة أمانة اآللية األفريقية 

راجعة   المتبادلة بين األقرانللُم
راج ةاألفريقياآللية منتدى  بناء على توصية تنفيذي يعين مديراألمانة يقود  .0 المتبادلة عة للُم

ة اختيار من خالل عملي المدير التنفيذيُيعّين وعلى تعيينه.  المؤتمرصدق يو بين األقران
  ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.4تتسم بالتنافسية والشفافية لوالية مدتها أربع )

 الجغرافي ما بين والتناوبة الكفاءة والنزاهالجدارة و على أساس المدير التنفيذي يعين .0
 ( لالتحاد األفريقي.5الخمسة ) األقاليم

  وفًقا للقواعد واللوائح المالية لالتحاد. نهائيةهو السلطة ال المفوضيةيكون رئيس  .3
 

  1المادة 
 المدير التنفيذيمعايير اختيار وتعيين 

 للُمراجعة ةاألفريقياآللية منتدى  المدير التنفيذي لآللية بناء على توصيةيعين المؤتمر  .0
 .الشفافيةتنافسية وبال تتسم اختيار عمليةل وفًقاالمدير التنفيذي  وُيعّينالمتبادلة بين األقران. 

ة اآلليمنتدى يحددها  لطرائق وفًقاعملية ما قبل االختيار  التنسيق جهاتتجري لجنة  .0
   .المتبادلة بين األقران للُمراجعة األفريقية

 ة بين األقرانالمتبادل للُمراجعة اآللية األفريقيةمنتدى التنسيق توصيات إلى  جهاتتقدم لجنة  .3
 .آلليةل القارية ألمانةل المدير التنفيذي بشأن تعيين

 تنسيق جهاتتتكون من  المدير التنفيذي لجنة الختيارلآللية التنسيق  جهاتتشكل لجنة  .4
 يساعدهمالالتحاد األفريقي  (5) عن كل إقليم من األقاليم الخمسة (0) اثنين نتضم ممثلي

 من المستشارين المستقلين. فريق
( مرشحين إلى لجنة 3التنسيق المعنية باالختيار قائمة بأسماء ثالثة ) جهاتتقدم لجنة  .5

 وضع التناوبوي .لتنظر فيها لآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانالتنسيق  جهات



EX.CL/1220 (XXXVI) iv 

Page 9 

 

 

 مةقائال الالزمة في االعتبار أثناء إعدادوالخبرة والمؤهالت  االجتماعي نوعالجغرافي وال
 .المرشحين المختصرة بأفضل

متبادلة الللُمراجعة ألمانة اآللية األفريقية  المدير التنفيذي ال يقل مؤهل المرشح لمنصب .6
هو الحد األدنى عادلها من جامعة معترف بها، وعن درجة الماجستير أو ما ي بين األقران

 للمؤهالت المطلوبة.
كون له ي، ووهامة بخبرة عملية واسعة ألمانة اآللية المدير التنفيذييتمتع المرشح لمنصب  .7

لية أو جامعة معترف بها أو في الحكومة أو البرلمان أو المنظمات الدو جيدإنجاز سجل 
 القطاع الخاص. نظماتلجنسيات أو ممتعددة ا نظماتم

 انطمواان المتبادلة بين األقرللُمراجعة  ألمانة اآللية األفريقية المدير التنفيذي يجب أن يكون.  1
 للنظر في تعيينه وتعيينه.عضو باالتحاد دولة  مواطني  من

 

  9المادة 
 ألمانة اآللية األفريقية المدير التنفيذي مدة والية

 وإنهاء تعيينه المتبادلة بين األقران للُمراجعة
( 4ربع )أ المتبادلة بين األقران ألمانة اآللية األفريقية للُمراجعة المدير التنفيذي والية تكون مدة .0

 .مرة واحدةلبلة للتجديد سنوات قا
ذلك  يكونحيثما  ،المتبادلة بين األقران للُمراجعة ةاألفريقي اآللية يوصي منتدىيجوز أن  .0

النظام كام ، وفًقا ألحالمدير التنفيذيبإنهاء تعيين  المؤتمرإلى ، اآللية مهامضرورًيا لحسن سير 
وغيرها من الصكوك القانونية  لألمانة القارية لآللية هذهاإلجراءات قواعد و لآللية األساسي

 لالتحاد األفريقي.
كمال مدة إ تولي المنصب أو الُمعين من لآللية لألمانة القارية المدير التنفيذي في حال لم يتمكن .3

لمرشحين أي من الآللية في ترشيح  تنسيقال جهات، تنظر ألي سبب من األسباب يتها/والواليته
ألمانة المدير التنفيذي للمنصب  مختصرة بأفضل المرشحينقائمة الالالذين وردت أسمائهم في 

، ادلة بين األقرانالمتب للُمراجعة ةاألفريقياآللية منتدى  ة بالترشيح إلىتوصيتقدم والقارية لآللية 
 .لمدة والية جديدة المؤتمر ليتم تعيينه من قبل
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  02المادة 
 ألمانة اآللية األفريقية  المدير التنفيذي مهام 

 األقران للمراجعة المتبادلة بين
 بمهام ومسئوليات: المدير التنفيذي يضطلع .0

 الممثل القانوني لآللية. (أ
 .لآللية  المالي المراقب (ب

لمتبادلة ا التنسيق األفريقية للُمراجعة جهاتمباشرة أمام لجنة المسئولية ال المدير التنفيذي يتحمل .0
 اضطالًعا فعااًل.  /إليهاعن اضطالعه بالواجبات المسنودة إليه بين األقران

 األخرى في: المدير التنفيذي وتتمثل مهام  .3
  ؛لتنفيذية ألمانة اآلليةترأس جميع اجتماعات لجنة اإلدارة ا  (أ)
تحسين و المتبادلة بين األقرانللُمراجعة أهداف اآللية األفريقية  عزيزاتخاذ تدابير تهدف إلى ت (ب)

 ؛أدائها
وهيكلها  آلليةبميزانية االمتبادلة بين األقران للُمراجعة األفريقية لآللية التنسيق  جهاتإبالغ لجنة  (ج)

 فور إصداروالتوصيات الناشئة عن مراجعة الحسابات والوثائق ذات الصلة في أقرب وقت 
 ؛التحاد األفريقي قرارات بالموافقة عليهالسياسات صنع ال أجهزة

صنع جهزة أبقرارات  المتبادلة بين األقرانللُمراجعة  آللية األفريقيةل تنسيقال جهاتلجنة إبالغ  (د)
رب وقت المتبادلة بين األقران في أق للُمراجعة التحاد األفريقي بشأن اآللية األفريقيةلسياسات ال

  ؛ممكن
لدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى اآللية األفريقية ل الشامل نضمامالتدابير تهدف إلى ااتخاذ  (ه)

 ؛المتبادلة بين األقران للُمراجعة
 قتيسير تحقيتعزيز التعاون مع أجهزة االتحاد األفريقي والمنظمات الدولية األخرى من أجل  (و)

 ؛المتبادلة بين األقران للُمراجعة أهداف اآللية األفريقية
دلة بين المتبا للُمراجعة ةاألفريقياآللية منتدى ل واالحتفاظ بالسجالت داوالتمالفي  المشاركة (ز)

ب حس األخرى اد األفريقيوأجهزة االتح ليةاآلق وفري لآلليةالتنسيق  جهاتولجنة  األقران
 ؛االقتضاء
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 جهاتلجنة و للمراجعة المتبادلة بين األقراناآللية األفريقية تقديم التقارير التي يطلبها منتدى  (ح)
 ؛التحاد األفريقي حسب االقتضاءصنع السياسات لوأجهزة اآللية فريق و لآلليةالتنسيق 

االتحاد في ولوائح موظقواعد ل المتبادلة بين األقران للُمراجعةأمانة اآللية األفريقية  تنفيذضمان   (ط)
 ؛لالتحاد األفريقي وغيرها من الصكوك القانونية ذات الصلةاألفريقي، والقواعد واللوائح المالية 

أجهزة و المتبادلة بين األقران للُمراجعةالتواصل مع الدول األعضاء وهياكل اآللية األفريقية  (ي)
 ؛المعنية األخرىصاحبة المصلحة االتحاد االفريقي والشركاء وجميع األطراف 

 انالمتبادلة بين األقر اآللية األفريقية للُمراجعةمنتدى جدول األعمال المؤقت لدورات  توزيع  (ك)
 ؛المتبادلة بين األقران اآللية األفريقية للُمراجعةفريق آللية وليق تنس جهاتولجنة 

 اجعةاآللية األفريقية للُمرمنتدى لتي تتوافق مع القواعد اإلجرائية الطلبات ال وزيعوت تلقي (ل)
نائية االستثالدورات  عقدلاآللية فريق آللية ولتنسيق ال جهاتولجنة  المتبادلة بين األقران

   ؛والخاصة
غيرها و للمراجعة المتبادلة بين األقران لآللية األفريقية الوطنية مع الهياكلوالتنسيق التشاور  (م)

 ؛بشأن أنشطة اآلليةاإلقليمية االقتصادية  مجموعاتالو عضاءالدول األمن مؤسسات 
( من 5) 04وفقًا للمادة  المتبادلة بين األقران األفريقية للُمراجعةاآللية أمانة  موظفيتعيين  (ن)

 ؛آلليةلالنظام األساسي 
بادلة بين المت اآللية األفريقية للُمراجعةنة امألاإلدارية والمالية  شؤونتولي المسئولية العامة لل  (س)

  ؛األقران
اكلها وهي المتبادلة بين األقران اآللية األفريقية للُمراجعةسنوي بشأن أنشطة  تقرير إعداد  (ع)

 ؛القارية
لمتبادلة بين ا اآللية األفريقية للُمراجعةلقيادة أمانة  المفوضية التنسيق بشكل وثيق مع رئيس  (ف)

من البرامج  وغيره 0263جدول أعمال  أهداف تحقيق رصد أداء اآللية نحوو ودعماألقران، 
الصكوك القانونية وسياسات  ساق معاالتافق وتوالومن أجل ضمان  ذات الصلة،القارية 

 ؛الُمتفق عليها تحاد األفريقياال شروعاتمواستراتيجيات وبرامج و
المتبادلة بين  اآللية األفريقية للُمراجعةمنتدى  حددهايقد أخرى  مهام االضطالع بأي (ص)

 ؛التحاد األفريقيل صنع السياسات وأجهزة ليةلآلتنسيق ال جهاتولجنة  األقران
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 ؛المتبادلة بين األقران اآللية األفريقية للُمراجعةأمانة  سير عمل اإلشراف على   (ق)
 األقران المتبادلة بين اآللية األفريقية للُمراجعةالمؤسسات المالية التي تودع فيها أموال تحديد  (ر)

 الفوائد الُمستحقة من هذه األموال إيرادات متنوعة ُتعَتبرو ،وفقا للقواعد واللوائح المالية لالتحاد
 ؛لقواعد واللوائح المالية لالتحاد األفريقيوفقًا ل

مسائل بشأن ال المتبادلة بين األقران اآللية األفريقية للُمراجعةتنسيق جميع أنشطة وبرامج  (ش)
 والشباب. االجتماعي المتعلقة بالنوع

واللوائح  لقواعدوفقًا لقبول الهدايا والهبات والتبرعات األخرى الُمقدمة، التنفيذي  مديريجوز لل .4
آللية ابالنيابة عن  ،من الصكوك القانونية لالتحاد األفريقي االمالية لالتحاد األفريقي وغيره

 ن تلك التبرعات متوافقة مع أهدافشريطة أن تكو، المتبادلة بين األقرانللُمراجعة األفريقية 
 .يةتظل هذه التبرعات ملكًا لآللواالتحاد األفريقي. و اآللية 

آللية اإلى كبار موظفي أمانة  /مسئولياتهاالتنفيذي تفويض أي من مسئولياته مديريجوز لل .5
 .المتبادلة بين النظراء للُمراجعةاألفريقية 

 

  00المادة 
 للُمراجعة أمانة اآللية األفريقية  موظفي تعيين

 المتبادلة بين األقران
  يتسمون بالكفاءة ومؤهلون على النحو المالئم مهنيون مهامهأداء  في المدير التنفيذي يساعد .0

 لقواعد واللوائح المالية لالتحاد األفريقي.وفقًا ل متم تعيينهفني يالداري واإل موظفون للدعمو
 تهدف إلى ضمان أقصى درجات الشفافية مفصلةإلجراءات تعيين ُتجرى عملية التوظيف وفقًا  .0

 والموضوعية.
 االجتماعي وعالنب فيما يتعلقوالتوازن  العادل مبادئ التمثيل الجغرافيبعملية التوظيف  تلتزم .3

 االتحاد االفريقي.ب السياساتصنع أجهزة  اعتمدته ذيال الحصصوالشباب ونظام 
 والكفاءة والنزاهة.أعلى درجات الفعالية بما يضمن  الموظفين كون تعييني .4
 كونواأن ي االتحاد األفريقي التي يفرضها عقوباتلل الدول األعضاء الخاضعة لمواطني ال يحق .5

 مؤهلين للتعيين.
 من بين أمور أخرى:التالية لمعايير ل باآللية الموظفين تتبع عملية ترقية .6
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 ؛تقارير األداء السنوية (أ)
 اد األفريقي.التحا موظفيلقواعد ولوائح وفقًا  ٌتجرى نتيجة االختبار التنافسي والمقابالت التي (ب)

 

  00المادة 
 لعاملين ل يةتأديباالجراءات ال

قارية األمانة الاألفراد العاملين بباتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي فرد من  المدير التنفيذي بادري .0
وفقا جراء الذي يستدعي ذلك اإلبسبب سوء السلوك المتبادلة بين األقران  للُمراجعة لآللية األفريقية

 التحاد األفريقي.موظفي ا ولوائحقواعد هو موضح في ما ل
 لُمراجعةلاألمانة القارية لآللية األفريقية ب العاملين فراداألبفصل أي فرد من  المدير التنفيذي يقوم .0

اعد وقو ،االجرائيةالقواعد  هذه في حالة اإلخالل بااللتزامات الموجودة في المتبادلة بين األقران
ألخرى ا القانونية والصكوك لالتحاد، والقواعد واللوائح المالية ،التحاد األفريقياموظفي ولوائح 
ير اإلدارية بُيفصل الفرد المعني بعد استنفاد التداو. لآلليةواإلجراءات الداخلية  ذات الصلة لالتحاد

 .أمام المحكمة اإلدارية لالتحاد األفريقي يكون الطعنالداخلية و
 

  03المادة 
تنفيذ ل  ا

 طوطخآللية وضع ل تنسيقال جهاتولجنة  المتبادلة بين األقران للُمراجعةيجوز للمنتدى األفريقي 
 .هذهقواعد اإلجراءات تنفيذ ضمان ة لتوجيهية وتدابير إضافي

 

  04المادة 
 لغات العمل

تحاد لغات عمل اال هي المتبادلة بين األقران للُمراجعةلغات عمل أمانة اآللية األفريقية تكون 
 األفريقي.
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  05المادة 
 التعديالت

 مقترحة ديالتتقديم تع المتبادلة بين األقران للُمراجعةلآللية األفريقية التنفيذي  مديريجوز لل .0
 .المتبادلة بين األقرانللُمراجعة آللية األفريقية لتنسيق ال جهاتلجنة  لىإ القواعدعلى هذه 

أغلبية الثلثين التعديالت بالمتبادلة بين األقران للُمراجعة آللية األفريقية لتنسيق ال جهاتلجنة  تعتمد .0
 ها.عتمادالبالتعديالت المجلس التنفيذي وتوصي 

 

  06المادة 
 النصوص حجية 

ليزية والفرنسية نصوص أصلية باللغة العربية واالنجفي أربعة  هذهقواعد االجراءات  ُحررت
 .الحجية في صوصجميع النتتساوى ووالبرتغالية، 

 

 07المادة 
لنفاذالدخول   حيز ا

 حيز النفاذ فور اعتمادها من المجلس التنفيذي. هذهجراءات قواعد اإلتدخل 
  

 ياعتمدها المجلس التنفيذي لالتحاد األفريق



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2020-02-07

Draft Rules of Procedure of the APRM Secretariat

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/8789

Downloaded from African Union Common Repository


