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 ديباجة

 ؛يفريقاأل تحادالا مؤتمرإن 

ن ، من بيتنص ياألفريقي والت من القانون التأسيسي لالتحاد)م(  4)ج( و )م( والمادة  3المادة  إذ يستذكر
القانون والحكم الرشيد والسالم  سيادةواحترام المبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان  على أخرى،  جملة أمور

 االقتصادي في أفريقيا؛-التكامل السياسي واالجتماعي عجيلواالستقرار في القارة وتواألمن 

أفريقيا التي ننشدها - 0263أجندة االتحاد األفريقي من تطلعات  4و  3 تطلع رقمالعلى  مجددا يؤكد إذو
لتقييم الذاتي لكها وتقودها أفريقيا لكمنصة تم اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانومسترشدًا برؤية 

 ؛حوكمةالسعي لتحقيق أعلى معايير الاطار والتعلم من األقران وتقاسم الخبرات في 

لصادر اد األفريقي حول الديمقراطية والحوكمة السياسية واالقتصادية والمؤسسية، إعالن االتحا إذ يستذكرو
في ديربان  0220( المنعقد في شهر يوليو Assembly/AU/Decl.1 (I)) يفريقألتحاد االا مؤتمرعن 

أساس  ىعل اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانبجنوب إفريقيا، حيث أنشأت الدول األعضاء 
 نضمام الطوعي؛اال

ينص على أن تقوم  0227لديمقراطية واالنتخابات والحوكمة لعام حول اعلى أن الميثاق األفريقي  إذ يؤكدو
ساسية لة أمور منها تنفيذ المبادئ والقيم األالدول األعضاء بتعزيز وترسيخ الحكم الديمقراطي من خالل جم

 ؛جعةلية االفريقية للمراآلل

Assembly/AU/Dec/527(XXIII)) 707 رقم مؤتمرال قررم إذ يستذكرو ن الدورة العادية عالصادر  (
بشأن دمج  0204المنعقدة في ماالبو بغينيا االستوائية في يوليو  يفريقمؤتمر االتحاد األالثالثة والعشرين ل

 داخل منظومة االتحاد األفريقي، ذاتيا اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران  ككيان مستقل

 (00) 091 رقم تحاد األفريقياال مؤتمرر قرم: يفريقاأل االتحاد مؤتمر قرراتم إذ يستذكرو
(Assembly/AU/Dec.198 (XI)),  ،(01) 630 رقم  تحاد األفريقيالا مؤتمر مقررو 

(Assembly/AU/Dec. 631(XXVIII) مر ــــــــؤتــــم مــــــقررو، (
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، (Assembly/AU/Dec. 635(XXVIII))  (،01) 637 ي رقـــــمريقـــفاأل  حادـــاالت
، ((Decision Assembly/AU/Dec.686 (XXX) (32) 616رقم  فريقيتحاد األاال مؤتمر مقررو
الدورة  ومقرر، Assembly/AU/721 (XXXII))) (30) 700ي رقم فريقمؤتمر االتحاد األ مقررو

Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI))االتحاد األفريقي لمؤتمر االستثنائية   مؤتمر اعالن، و (11) (
اآللية األفريقية للمراجعة  نطاق والية، بتوسيع  Assembly/AU/Decl.4 (XXX) (32) تحاد األفريقياال

 ودمجها في هياكل االتحاد األفريقي؛ المتبادلة بين األقران

 :يتالعتمد هذا النظام األساسي على النحو القد ا

 0المادة 

 تعريفاتال

 :في هذا النظام األساسي

نتخابات االلديمقراطية وحول ا يفريقالميثاق األ :”ACDEG“أو مختصر  الميثاق""يقصد بكلمة 
 ؛حوكمةوال

ل" بعبارة يقصد  للحوكمة؛ المنظومة األفريقية :"AGAمنظومة األفريقية" أو مختصر "ا

 ي؛فريقاالتحاد األ :"ادتحاال"يقصد بكلمة 

 االتحادوكالة ": AUDA- NEPADأو مختصر " "نيباد -الوكالة )أودا(يقصد بعبارة "
 ؛الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا –األفريقي للتنمية

: المراجعة األفريقية المتبادلة بين ”APR“" أو مختصر األفريقية المراجعةيقصد بعبارة "
 األقران؛

  ؛اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران :"APRM" أو مختصر" اآللية"  يقصد بكلمة
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نتدى اآللية"يقصد بعبارة   يقية اآللية األفرلدول المشاركة في لحكومات الدول والرؤساء : "ُم
  ؛للمراجعة المتبادلة بين األقران

 لسلماألفريقية ل : المنظومة”APSA“أو مختصر  "السلم واألمن منظومة"يقصد بعبارة 
 واألمن؛

يين تضم الممثلين الشخص يالهيئة الوزارية الت :"جهات التنسيق لآللية"لجنة يقصد بعبارة 
اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين لدول المشاركة في لحكومات الدول واللرؤساء 
 ؛األقران

تبادلة لما لآللية األفريقية للمراجعة وطنيةال: جهة التنسيق "لآللية جهة التنسيق"يقصد بعبارة 
 ؛مشاركةمن الدول الدولة كل  في بين األقران

لمتبادلة ا الشخصيات البارزة لآللية األفريقية للمراجعة فريق :"اآللية فريق" يقصد بعبارة
 بين األقران؛

 المتبادلة بين األقران؛ األمانة القارية لآللية األفريقية للمراجعة :""أمانة اآللية يقصد بعبارة

  ؛تحاد األفريقياالرؤساء دول وحكومات  : مؤتمر"مؤتمرال"يقصد بكلمة 

تنفيذي مدير"اليقصد بعبارة  ل تنفيذي لأل رئيسال: "ا لال  ؛مراجعةمانة القارية لآللية األفريقية ل

 ي؛فريقتحاد األمفوضية اال :"مفوضية" يقصد بكلمة

  ي؛فريقتحاد األلال يالقانون التأسيس :"القانون التأسيسي" يقصد بعبارة

 أو مختصر "ة للمجالس الوطنيةاريــــالق ةاوريـــالتشاللجنة " د بعبارةـــيقص
“CCC of NGCs”:   اللجنة التشاورية القارية للمجالس الوطنية إلدارة آلية المراجعة

 المتبادلة بين األقران؛

المجلس االقتصادي واالجتماعي : المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي""يقصد بعبارة 
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 ؛تحاد األفريقيلالوالثقافي 

تنفيذي"يقصد بعبارة  ل لتنفيذ :"المجلس ا  ي؛فريقتحاد األلال يالمجلس ا

   ي؛فريقتحاد األاال يالدول االعضاء ف :"الدول األعضاء"يقصد بعبارة 

اآللية األفريقية للمراجعة إلدارة  وطنيالمجلس ال: "ادارة اآللية"مجلس يقصد بعبارة 

 ؛األقرانالمتبادلة بين 

 ؛جنة التنسيق لألمانات الوطنيةل :”NSCC“يقصد بمختصر 

شاركة"يقصد بعبارة  تالدول األ :"الدول الُم ل انضمت طواعية لآللية األفريقية  يعضاء ا

 المتبادلة بين األقران؛ للمراجعة

مثلين الدائمين" يقصد بعبارة  ؛يتحاد األفريقالدائمين لدى اال ينلممثللجنة ا :"لجنة الُم

 ؛قتصادية اإلقليميةاال المجموعات: "”RECsيقصد بمختصر 

ادلة بين المتبللمراجعة لآللية األفريقية  النظام األساسي: هذا "النظام األساسي"يقصد بعبارة 

 األقران؛

": الشركاء الدوليون الذي يعملون عن كثب مع االتحاد "الشركاء االستراتيجيونيقصد بعبارة 

األفريقي بما في ذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبنك التنمية األفريقي، واللجنة 

لتابعة لألمم المتحدة؛   االقتصادية ألفريقيا ا

وطني لآللية ال هيكلالمستقلة التي يتعاقد معها ال بحوثمؤسسات ال :"وث الفنيةحمؤسسات الب"يقصد بعبارة 
 .القطريالذاتي  إلجراء التقييم المتبادلة بين األقراناألفريقية للمراجعة 
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 0المادة 

 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانإنشاء 

 تقلككيان مس األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران اآللية إنشاءيتم، بموجب هذا، . 0

تيا  لالتحاد األفريقي. ذا

رية الشخصية القانونية الضروب المتبادلة بين األقران آللية األفريقية للمراجعةتتمتع ا. 0

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين تقوم  ،خاصوبوجه  بشكل سليم.ها واليتلممارسة 

 باآلتي:  األقران

  الدخول في تعاقدات؛ أ(

  ؛وغير المنقولة والتصرف فيهاب( اقتناء الممتلكات المنقولة 

 ها. فيتخاذ اإلجراءات القانونية والدفاع اج( 
 

 3المادة 

 الغرض

ن أجل التقييم فريقيا متملكه وتقوده أ نبركم اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران تعمل. 0

في اطار االحترام  الرشيداطية والحكم وتبادل الخبرات في مجال الديمقر األقرانالذاتي والتعلم من 

الكامل لمبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وسيادة القانون، وتعجيل التكامل السياسي واالجتماعي 

 واالقتصادي في أفريقيا.

اعتماد  شجيعت يف آللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانل يالرئيس. يتمثل الهدف 0

 مرتفعلا االستقرار السياسي والنمو االقتصادي تحقيق لتي تؤدي إلىالسياسات والمعايير والممارسات ا
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بادل اإلقليمي والقاري من خالل تعلى الصعيدين التكامل االقتصادي  عجيلوتالمستدامة ووالتنمية الشاملة 

 ، بما في ذلك توفير البيانات والمعلومات الموثوقة.هاوأنجح فضل الممارساتأالخبرات وتعزيز 

 4المادة 

 واليةال

ياسات سي ضمان أن تطابق ف اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانوالية  . تتمثل0

دارة خاصة بإالوالسياسية واالقتصادية  معاييرالومدونات السلوك قيم والوممارسات الدول المشاركة مع 

ماعية ة االجتالتنميمجال في بصورة متبادلة تحقيق األهداف المتفق عليها المنشآت والمتفق عليها، و

ة ادارو يةاالقتصاداإلدارة و يالسياسالحكم الديمقراطية و حول عالنالفي ا والمتضمنةواالقتصادية 

 .المؤسسات

 ؤتمرالمها يوكلها إليقد أخري  واليةبأي  المتبادلة بين األقران اآللية األفريقية للمراجعة ضطلع. ت0

 .وكيفما رأى ذلك ضروريا متى
 

 7المادة 

  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانمبادئ 

قتصادية السياسية واالالحوكمة على مبادئ  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران. تقوم 0

دول، ، وسيادة الواحترام حقوق اإلنسان ،القانون سيادةو ،والديمقراطية الرشيدة، واالجتماعية والمؤسسية

 والحل السلمي للنزاعات. التدخل،وعدم 

مراجعات ها، بما في ذلك الواليت بتنفيذ اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران. تقوم 0

  ي.السياس التالعبفنيًا وثقافيًا وبطريقة موثوقة وخالية من  يتسم بالكفاءةالطوعية على نحو 
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مشاركة جميع أصحاب المصلحة في  بين األقراناآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة . تشجع 3

 المجتمع. 
 

 6المادة 

 األقرانالمتبادلة بين مراجعة لاآللية األفريقية لمهام 

 :بما يلي اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانتقوم . 0

  ؛الرصد والتقييم الذاتي من قبل الدول المشاركةوتيسير تعزيز  أ( 

تحاد األفريقي أجندة االالتنفيذ في مجاالت الحوكمة الرئيسية في القارة بما في ذلك وتتبع وتقييم  رصدب( 

الديمقراطية والحكم الرشيد وأي أطر ب تعلقفيما ي 0232وأجندة األمم المتحدة للتنمية المستدامة  0263

  ؛لهذه المؤسسات ةالحقإنمائية 

 يف لنظر فيهر لمؤتموتقديمه لل ة للحوكمةاألفريقيالمنظومة بالتعاون مع  في أفريقياج( إعداد تقرير الحوكمة 

 ؛(0) عامينالعادية كل  دورته

  ؛د( العمل كمنبر لتبادل أفضل الممارسات على المستوى الوطني واإلقليمي والقاري

 ؛ه( تشجيع الدول المشاركة على تنفيذ خطط عملها الوطنية

في الخطط الوطنية والمجموعات  المتبادلة بين األقراناآللية األفريقية للمراجعة و( دمج أهداف 
الشراكة  –تحاد األفريقي للتنميةكالة االو االقتصادية اإلقليمية والهيئات اإلنمائية اإلقليمية بما في ذلك

 ؛()النيبادالجديدة لتنمية أفريقيا 

 ؛ز( تقديم الدعم للدول األعضاء في مجال وكاالت التصنيف االئتماني الدولية

من األو مالمنظومة األفريقية للسلالقارة بالتنسيق مع  يفح( المساهمة في اإلنذار المبكر لمنع نشوب النزاعات 
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 للحوكمة؛ والمنظومة األفريقية

 خاباتواالنت حوكمةلديمقراطية والحول ا يفريقالميثاق األط( تشجيع الدول المشاركة على تنفيذ 

  ؛لةذات الص صكوكالالمؤسسية وغيرها من و يةة واالقتصاديلسياسواإلعالن بشأن الديمقراطية والحوكمة ا

 ي( تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في القارة.
 

 7المادة 

 المتبادلة بين األقرانعملية الُمراجعة األفريقية 

إجراء مراجعات دورية طوعية  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران عملية تقتضي. 0

 على النحو التالي: بناء على طلب الدول المشاركة ممارساتاللسياسات ول

( بعد انضمام 01مراجعة يتم إجراؤها في غضون ثمانية عشر شهرًا ) يهاألولى:  القطرية أ( المراجعة

 ؛آللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانإلى عملية ادولة عضو 

  ؛( سنوات4أربع ) إلى( 0سنتين ) كلمراجعة يتم إجراؤها  يهب( المراجعة الدورية: 

خارج اإلطار الزمني للمراجعات مشاركة مراجعة تتم بناًء على طلب دولة  يه: محددة الهدفج( المراجعة 

 وتمنح األولوية للمراجعة الدورية؛. دوريا المفوض بها

 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بينمراجعة تتم بتكليف من منتدي  يه اجعة اإلنذار المبكر:مرد( 

 .األقران

ة األفريقية آلليلجهات التنسيق هذه المراجعات من قبل لجنة تي تؤدي إلى الالمعايير  وضع تفاصيليتم . 0

ن اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بيوتقديمها من قبل منتدي  للمراجعة المتبادلة بين األقران

 اعتمادها.و لنظر فيهال مؤتمرلل األقران
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 1المادة 

  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران تمويلو ميزانية

اد لميزانية الرسمية لالتحجزءا من ا اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران تشكل .0

 األفريقي.

 لىع المتبادلة بين األقرانلآللية األفريقية للمراجعة  جوز للدول األعضاء تقديم مساهمات. ي0

 أساس طوعي.

 عدللقواًقا من الشركاء وف تمويال اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانتتلقى يجوز أن . 3

 واللوائح المالية لالتحاد األفريقي.

ال أمو واستخدام صرفوبرامجها و اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران. يتم تمويل 4

 واللوائح المالية لالتحاد األفريقي. قواعدوفًقا للاآللية 

 9المادة 

 الحسابات والمراجعة

ي ف بالعمالت المنصوص عليها اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانحسابات  تجري. 0

 واللوائح المالية لالتحاد األفريقي. عدالقوا

تم ت اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانمراجعة حسابات  أن المدير التنفيذي يكفل. 0

خارجيين لالتحاد األفريقي، بما في ذلك حسابات المشروعات الممولة من موارد داخليين و من قبل مراجعين

 من خارج الميزانية.

اآللية  مراجعة حساباتبشأن  اتقرير اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانأمانة  تقدم. 3
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األفريقية  اآلليةومنتدي  آلليةل جهات التنسيقإلى لجنة  األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 .هاللنظر فيالتحاد األفريقي لالسياسات  صنع أجهزة وكذلك إلى للمراجعة المتبادلة بين األقران

دلة اآللية األفريقية للمراجعة المتباحسابات  على الحسابات . تسري لوائح االتحاد األفريقي لمراجعة4

 .بين األقران
 

 02المادة 

  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانهيكل 

 التالي: عامالالهيكل  المتبادلة بين األقران مراجعةلآللية األفريقية لل. يكون 0

 من:ويتكون  األقراناآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين أ( الهيكل القاري 

 ؛اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران. منتدي 0

 ؛اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران جهات التنسيق. لجنة 0

 ؛المتبادلة بين األقران مراجعةلآللية األفريقية للالشخصيات البارزة  فريق. 3

 ؛المتبادلة بين األقران مراجعةلل لآللية األفريقية. األمانة القارية 4

 مجالس الوطنية إلدارة اآللية؛ل. اللجنة االستشارية القارية ل7

 . لجنة التنسيق لألمانات الوطنية6

 :منالمتبادلة بين األقران وتتكون  األفريقية للمراجعة لآلليةالهياكل الوطنية ب. 

  ؛الوطنيةجهة التنسيق . 0

 ؛اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانإلدارة  وطنيالمجلس ال. 0

 األقران.آللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين ل لجنة األمانة الوطنية .3
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 00المادة 

  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانمنتدي 

اآللية دارة إل األعلى هيكلال اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران ُيعتبر منتدي .0

يعمل ولتوفير القيادة السياسية والتوجيه االستراتيجي  األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 .مؤتمربمثابة لجنة فرعية لل

ثالثية  ترويكاتوجيه تحت  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران منتدى يعمل .0

ؤساء من بين ر مالمنتهية واليته والرئيس القادم، وجميعه الرئيس ، ويعاونهسها الرئيس الحاليأير

 .الدول والحكومات

( 0تين )فتره سنل اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانينتخب رئيس منتدى  . 3

 .التحاد االفريقيل( 7)ة خمساألقاليم الغير قابله للتجديد وعلي أساس التناوب بين 

 ما يلي:ب اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانيقوم منتدي  . 4

   الفريق؛تقارير المراجعة الطوعية للدول المقدمة إليه من  النظر فيأ( 

 .مؤتمروتقديم توصياته لل جهات التنسيقالتوصيات المقدمة من لجنة  النظر فيب( 

ة األفريقية اآلليفريق أعضاء  قراناآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األ. يرشح منتدي 7

 .رمؤتمللموافقة عليهم من قبل ال ورئيسه ونائب رئيسه للمراجعة المتبادلة بين األقران

دير التنفيذي بتعيين الم مؤتمرال اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران. يوصي منتدي 6

 .اآلليةنية وبرنامج عمل ميزاهيكل األمانة وواعتماد  لآلليةلألمانة القارية 

نهاء تعيين إ مؤتمرأن يقترح لل اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران. يجوز لمنتدي 7
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فاءة على أساس عدم ك اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريقأي عضو في 

 األداء أو سوء السلوك أو تضارب المصالح.

( سنويا في 0مره واحده ) اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانمنتدى يجتمع . 1

 المراجعة المتبادلة بين، واجراء اآلليةلدول المشاركة في المراجعة ل دورة عادية للنظر في تقارير

 .  ةلياآلوتنفيذ والية  ةدارإت أخرى بشان واتخاذ قرارا األقران

ية اآللية األفريقمنتدى موافقة أغلبيه الثلثين، يجوز ل بعدو ة،بناء علي طلب اي دوله مشارك. 9

 .ةستثنائيا ةن يجتمع في دورأ للمراجعة المتبادلة بين األقران
 

 00المادة 

 جهات التنسيقلجنة 

لين من الممث آللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانل جهات التنسيقلجنة  تتكون. 0

اآللية األفريقية للمراجعة كهيئة وسيطة بين منتدي الشخصيين لرؤساء الدول والحكومات وتعمل 

 .لآلليةواألمانة القارية  المتبادلة بين األقران

 :القيام بما يلي على وجه الخصوصمسئولية آللية ل جهات التنسيق نة. تتولى لج0

  ؛مشاركةأ( دراسة تقرير التقييم الذاتي للدول ال

ارير األزمات تقحول  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانب( تقديم توصيات لمنتدي 

 تقرير المراجعة القطرية الطوعية؛ولآللية األمانة القارية  أنشطةتقرير وتقارير اإلنذار المبكر و

عيين تبشأن  األقراناآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين منتدي إلى توصيات  تقدمج( 

 ؛لآلليةمانة القارية لألالمدير التنفيذي 
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 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراند( مراجعة الميزانية السنوية وبرنامج عمل 

 المتعلقة بذلك؛ التوصيات تقديمولية لآلالذى يقدمه المدير التنفيذي لألمانة القارية 

يكل األمانة بشأن ه ية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراناآلل منتديلتوصيات  تقديمهـ( 

 ؛وعمليات االتحاد األفريقي عدقوال اوفقآللية لالقارية 

  الطوعية؛ و( متابعة تنفيذ توصيات المراجعة

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين ذات صلة يطلبها منتدي أخرى بأي أنشطة  ضطالعز( اال

 ؛األقران

تتكون وبين اجتماعاتها. في الفترات ما  جهات التنسيقلجنة  لالضطالع بعملح( إنشاء لجنة تسيير 

جهات ( 7وخمسة ) ترويكاال جهات للتنسيق تشكلمن ثالثة تتكون  ( أعضاء1ثمانية ) التسيير منلجنة 

خاب لجنة تنايتم ولالتحاد األفريقي.  ـــةمســـاليم الخــــــمنتخبة تمثل كل من األق تنسيق

 ؛(0ين )ــــامـــــــع لـــمدةيير ـــــــالتس

 المتبادلة بين األقران؛ مراجعةلآللية األفريقية للستراتيجية الوثائق اال ( دراسةط

 .فريقي( التوصية للمنتدي بتعيين وإقالة أعضاء ال
 

 03المادة 

 األفريقية  الشخصيات البارزة لآللية فريق

 المتبادلة بين األقران للمراجعة

( كحد 7من خمسة أعضاء ) اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريق كونتي. 0

 اآللية األفريقية للمراجعة( أعضاء كحد اقصى من أفارقة بارزين يعينهم منتدي 02أدنى وعشرة )
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 .المتبادلة بين األقران

تمتعون مواطنين أفارقة ي للمراجعة المتبادلة بين األقراناآللية األفريقية فريق . يكون أعضاء 0

سارات مميزوا أنفسهم في ويكونوا قد بمكانة أخالقية عالية ونزاهة وموضوعية وحيادية واستقاللية، 

 أظهروا التزامهم بالمثل اإلفريقية.و ،اآللية األفريقية تعتبر ذات صلة بعمل مهنية

ريقية اآللية األف فريقإلجراءات المتفق عليها لتعيين أعضاء تضمين المبادئ والمعايير وايتم . 3

اآللية األفريقية للمراجعة في قواعد إجراءات منتدي  للمراجعة المتبادلة بين األقران

 .المتبادلة بين األقران

 المراجعة عن قيادة عملية والمسئ اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريقكون ي. 4

 : يتقوم باآليالطوعية، و ريةالقط

  قطرية؛المراجعة الستقاللية ومهنية ومصداقية عملية اضمان نزاهة و أ(

يمات من يتلقوا تعل لتمسوا أوال يوب( العمل بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لحكوماتهم، 

 ، اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانأي سلطة خارج منتدي 

بأقصى درجات الرشد والسرية بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية مراجعة  يالتحلج( 

 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريقعملهم في فترة ، أثناء األقران

 .وما بعدها

( سنوات 4ة )لفترة أربع اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانفريق . يتم تعيين أعضاء 7

 التوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين. لىإويكون تعيينهم مستندًا ير قابلة للتجديد غ

شحهما لرئيس يرلرئيس ونائب  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريق. يقود 6
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 .مؤتمرالمنتدي ويصادق عليهما ال

نة س األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراناآللية  فريق. تكون مدة والية رئيس ونائب رئيس 7

 واحدة، غير قابلة للتجديد.

 سب ما يتطلبهح تشكيل لجان فرعية اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريق. يجوز ل1

 .واليتهتنفيذ 

منتدي  أمام ةاشرمب  مسؤوليةوالمسئ اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريقكون ي. 9

 .المنتدى إلى رفع تقاريرهيو اآللية

منتدي ى إل أنشطتهتقارير حول  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران فريق يقدم. 02

 .سنوياواحدة على األقل  مرة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 04المادة 

  المتبادلة بين األقران اآللية األفريقية للمراجعةأمانة 

نتدي م تقوم بخدمةو كأمانة قارية اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران أمانة. تعمل 0

 .اآللية ريقفو لآللية جهات التنسيقولجنة  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

جهات جنة ل رشحهمدير تنفيذي ت بين األقراناآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة . يقود أمانة 0

 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانمنتدي  وينظر في ذلك آلليةل التنسيق

 . ؤتمرمن قبل الموالتعيين  للمصادقة

( سنوات قابلة للتجديد 4من خالل عملية اختيار تنافسية وشفافة لمدة أربع ) ييتم تعين المدير التنفيذ.  3

  مرة واحدة.
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 يما يلي: ف آللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانالمدير التنفيذي لتتمثل مهام ومسؤوليات   . 4

 ؛ آلليةالممثل القانوني ل)أ(       

 ؛ باآلليةالمالية  ةمراقبمسؤول ال )ب(      

ة المتبادلة آللية األفريقية للمراجعلق التنسي جهاتمام لجنه أالتنفيذي مسؤوال بشكل مباشر  مديريكون ال. 7

 . / واجباتهاعن األداء الفعال لواجباته بين األقران

 .نآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراا ت ومواردالتنفيذي مسؤوال عن حسابا مديريكون ال . 6

 المالية لالتحاد. للوائحلقواعد والهو السلطة النهائية وفقا  مفوضيةرئيس ال .7

 المهام التالية: اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران. تؤدي أمانة 1   

 ؛أ( تلقي تقارير التقييم الذاتي للدول المشاركة

ادلة المتبلمراجعة لاآللية األفريقية  عزز عمليةتب( إجراء وإدارة البحوث والتحليالت التي 

 ؛األقرانبين 

لجنة و اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانج( إعداد وتيسير اجتماعات منتدي 

 ؛اآللية فريقو آلليةل جهات التنسيق

عم  الدبما في ذلك بعثات  ،الطوعية القطرية عمال األساسية الالزمة وتيسير المراجعةاألد( إعداد 

   ؛ونشر التقارير والرصد والمتابعة قطرية،ال اتمراجعالوبعثات 

دلة بين المتبالمراجعة لاآللية األفريقية نشطة أمانة أبشأن  جهة التنسيقهـ( رفع تقرير إلى 

 ؛األقران

 .ةالحوكم حول القطريتقرير التقييم الذاتي  وضعاألعضاء في و( تقديم الدعم الفني للدول 
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 جالسلمل ةالقاري ةالتشاوري كأمانة للجنة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانأمانة تعمل . 9

 لألمانات الوطنية. التنسيقجنة لاآللية وإلدارة  ةالوطني

 فنيالدعم لا وموظفي مهنيينالمن  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران أمانة. تتألف 02

 لوائح موظفي االتحاد األفريقي.قواعد ويتم توظيفهم وفًقا لوالذين  وذوي الكفاءة مؤهلينال دارياإلو

يجية ستراتخطط االال اتمشروع اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران أمانة. تقدم 00

 هزةأجو جهات التنسيقلجنة إلى لآللية والبرامج ومشروع الميزانية والحسابات السنوية المراجعة 

 .لنظر بهالالتحاد األفريقي لسياسات ال صنع

هات جبناًء على موافقة لجنة  ،اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران . تقوم أمانة00

ألفريقية اآللية ابالقانونية المتعلقة الصكوك  وكذلك ديم المقترحات المالية والهيكليةبتق ،التنسيق

 .لنظر بهالالتحاد األفريقي صنع السياسات لأجهزة إلى  األقرانللمراجعة المتبادلة بين 

االتحاد  ولوائح موظفي لقواعدوفًقا  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران . تعمل أمانة03

يقي القانونية لالتحاد األفر صكوكالوغيرها من  ،واللوائح المالية لالتحاد اإلفريقي عدوااألفريقي، والق

اآللية األفريقية للمراجعة عتمدها منتدي او جهات التنسيقعتمدتها لجنة اذات الصلة وتلك التي 

 .المتبادلة بين األقران

ن بصورة وثيقة مع لجنة الممثلي اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران . تعمل أمانة04

 ذات الصلة.الدائمين ولجانها الفرعية 
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 07المادة 

 اللجنة القارية للمجالس الوطنية إلدارة اآللية

تتكون اللجنة القارية للمجالس الوطنية إلدارة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران من رؤساء 

ميع األقران بين جالمجالس الوطنية إلدارة اآللية وتعمل بمثابة منبر لتبادل أفضل الممارسات والتعلم من 

 المجالس الوطنية إلدارة اآللية.

 06لمادة ا

  ألمانات الوطنيةالتنسيق للجنة 

لمتبادلة امراجعة لاألفريقية لمن رؤساء األمانات الوطنية لآللية  التنسيق لألمانات الوطنية تتكون لجنة

 وتعمل بمثابة منبر لتبادل الخبرات والتعلم من األقران بين جميع األمانات الوطنية لآللية. األقرانبين 

 07المادة 

 األقرانالمتبادلة بين مراجعة للآللية األفريقية لالهياكل الوطنية 

مع عدم المساس بالحقوق السيادية لكل دولة مشاركة في سن تشريعات وطنية، تنظم كل دولة مشاركة 

 وفقًا لهذا النظام األساسي. اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانالوطنية الخاصة ب هياكلها

 01المادة 

 الوطنيةجهة التنسيق 

  آللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانل 

راجعةالوطنية جهة التنسيق  تتمثل مثل الشخصي الم المتبادلة بين األقران في لآللية األفريقية للُم

 الحكومة.رئيس  وألرئيس الدولة 
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 09المادة 

 إلدارة اآللية الوطني مجلسال

حاب ألص ممثلينويكون تشكيله شامال لعن الحكومة  ذاتيا مستقل إلدارة اآللية . يكون المجلس الوطني0

 في المجتمع. الرئيسيين المصلحة

 :ما يليبمن بين أمور أخرى إلدارة اآللية الوطني المجلس . يقوم 0

لى المستوى ع اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران لتنفيذ مبادئ توفير التوجيهأ( 

 ؛الوطني

راجعة إنشاء األمانة الوطنية  يسيرب( ت اإلشراف والمتبادلة بين األقران لآللية األفريقية للُم

 ا؛عملهعلى 

العب من الت تكون خاليةبالكفاءة الفنية والمصداقية و الطوعيةعملية المراجعة تتسم أن  ضمانج( 

 ؛السياسي

مستوى الى عل باآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراند( المشاركة في ريادة برامج التوعية 

  ؛متالكهااو وضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة في العملية قطريال

في  ريةقطال مراجعةالواردة في تقارير التقييم الذاتي وتقارير الشواغل جميع التشجيع معالجة ه( 

 .برامج العمل الوطنية

تحديد اختصاصاتها وتحديد على الدول المشاركة ُتشجع ، ة إلدارة اآلليةالوطني . عند تشكيل مجالسها3

 للرئيس واألعضاء اآلخرين وضمان توفير التمويلتعيين ال مدةووضعها القانوني وشروط الخدمة 

 ستقالل ذاتي.امسئولياتها بطريقة مستقلة وبالمناسب لتمكينها من أداء 
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اآللية األفريقية للمراجعة  أمانة وتخطر إلدارة اآلليةها الوطنية لسا. تشكل الدول المشاركة مج4

 بذلك. المتبادلة بين األقران

 02المادة 

راجعةاألمانة الوطنية   لآللية األفريقية للُم

 األقرانالمتبادلة بين 

لية اآلفي  لدول المشاركةفي ا األقرانالمتبادلة بين مراجعة للية األفريقية للآل أمانة وطنية تشكلت. 0

 .ليةلآلواإلداري لجميع الهيئات الوطنية  يالفنلتوفير دعم السكرتارية والدعم 

خطار مشاركة ويتم إوفًقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في كل دولة  ليةآلل. يتم إنشاء األمانة الوطنية 0

 ذلك.ب األقران المتبادلة بين لمراجعةلآللية األفريقية ا ةأمان

فريقية اآللية األوأمانة  إلدارة اآللية الوطنية لساالمج دور تنسيقي بينب األمانة الوطنية لآللية تقوم.  3

 . األقرانللمراجعة المتبادلة بين 

مل مؤسسات ودعم ع بتيسير المتبادلة بين األقران لية األفريقية للمراجعةآلل. تقوم األمانة الوطنية 4

 األبحاث الفنية.

 00المادة 

االقتصادية اإلقليمية  والمجموعاتالتعاون مع مؤسسات األبحاث واألجهزة األخرى لالتحاد األفريقي 

 اإلفريقيستراتيجيين لالتحاد االوالشركاء 

ز الديمقراطية لتعزي واليتهاسعيها لتحقيق  سياق في المتبادلة بين األقران اآللية اإلفريقية للُمراجعة تعمل

 ومبادئ الحكم الرشيد في القارة بصورة وثيقة مع مؤسسات األبحاث ذات الصلة وأجهزة االتحاد األفريقي
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 لالتحاد األفريقي.  االستراتيجيينة والشركاء ت االقتصادية اإلقليميمجموعاالو

 00المادة 

  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانمقر 

 

 في جمهورية جنوب أفريقيا. اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران يكون مقر. 0

قية آللية األفريل. ُيبرم االتحاد األفريقي وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا اتفاقية البلد المضيف 0

 المتبادلة بين األقران. مراجعةلل

 03المادة 

 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران  امتيازات وحصانات

 

 انلبلدامكاتبها في أراضي تتمتع واآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران  يتمتع مقر

ا في القانون الدولي العرفي واالتفاقية العامة بشأن باالمتيازات والحصانات المنصوص عليه ةالمضيف

 0960ومعاهدة فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  0967حصانات وامتيازات منظمة الوحدة األفريقية لعام 

 البلد المضيف بين االتحاد األفريقي وحكومة البلد المضيف. واتفاق

 04المادة 

 العمل لغات

 

 حاد األفريقي.تلغات عمل اال هي اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانلغات عمل تكون 
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 07المادة 

  اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراناالنضمام إلى 

 مفتوح لجميع الدول األعضاء في االتحاد اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران . االنضمام إلى0

 الصلة. يذالقانوني  صكالاألفريقي من خالل 

عد دخول بالمتبادلة بين األقران كل دولة عضو ترغب في االنضمام إلى عملية المراجعة األفريقية  تقوم. 0

 نضمام لدى رئيس المفوضية. وثيقتها لالبإيداع ، حيز النفاذ النظام األساسيهذا 

ق االنضمام نقل جميع وثائجميع ترتيبات ب األقران المتبادلة بين مراجعةلآللية األفريقية لاأمانة  طلعض. ت3

 . االتحاد قبل دخول هذا النظام األساسي حيز النفاذ إلى مفوضيةالموقعة األصلية 

 

 06المادة 

 الترتيبات االنتقالية

وضعها ب األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراناآللية . تحتفظ الدول األعضاء المشاركة حاليًا في 0

 بعد دخول هذا النظام األساسي حيز النفاذ. اآللية كأعضاء في 

بل ق اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراننتهاء من تحديد وتسوية أصول ومطالبات يتم اال. 0

 (.0) سنة  واحدةومدتها حيز النفاذ خالل الفترة االنتقالية دخول هذا النظام األساسي 

عارضة تعلى أي أحكام غير متسقة أو م سودوتالنظام األساسي األسبقية في التطبيق  هذا . تكون ألحكام3

 .لآلليةقانونية  صكوكمع أحكام أي 
 



EX.CL/1221 (XXXVI) i 

Page 23 
 

 07المادة 

 التعديالت والمراجعة

نظام تعديالت ومراجعات لهذا ال ياقتراح أ المتبادلة بين األقراناآللية األفريقية للمراجعة  منتدي. يجوز ل0

 األساسي.

 .من قبل المؤتمراعتماده  فورتعديل على هذا النظام األساسي حيز النفاذ  ي. يدخل أ0
 

 01المادة 

 النصوص حجية 

لية، والفرنسية والبرتغا( نصوص أصلية باللغات العربية واإلنجليزية 4أربعة )في هذا النظام األساسي  حرر
 متساوية في الحجية.( 4النصوص األربعة ) جميعو

 09المادة 

 الدخول حيز النفاذ

 .مؤتمراعتماده من قبل ال فوريز النفاذ يدخل هذا النظام األساسي ح

 ،مؤتمر........................................ الدورة العادية لل يعتماده  فاتم 

 في............................المنعقدة 
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