
   
AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia        P. O. Box 3243        Telephone: 5517 700          Fax: 5517844 
Website:   www.au.int 

 
 االتحاد مؤتمر    

 الدورة العادية الثالثة والثالثون     

 0101فبراير  01-9، با، إثيوبياأديس أبا

 
 
 

 األصل: إنجليزي
ASSEMBLY/AU/11 (XXXIII) 

 
 
 
 
 
 
 
 

فخامة لاألقران، ة للمراجعة المتبادلة بين األفريقيلية اآلتقرير 

ورئيس  أفريقياسيريل رامافوسا، رئيس جمهورية جنوب  السيد

 للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقيالمنتدى 
 



ASSEMBLY/AU/11(XXXIII) 
Page 1 
 

 

 

 

سيريل رامافوسا، رئيس جمهورية  فخامة السيدلاألقران، ة للمراجعة المتبادلة بين األفريقيلية اآل تقرير

 للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقيالمنتدى ورئيس  أفريقياجنوب 

 

 ، أديس أبابا، إثيوبيا 0101فبراير  8
 

 مقدمة

للمراجعة  ةاألفريقي اآللية في لمشاركينا والحكومات الدول لرؤساء والعشرون التاسع المنتدى ُعقد .1

 ديبي إدريس سعادة ترأسو. إثيوبيا أبابا، أديس في 0202 فبراير 8 في )المنتدى( المتبادلة بين األقران

 الختامية الجلسة ترأس. االفتتاحية جلسةللمنتدى ال واليته المنتهية الرئيسو تشاد، جمهورية رئيس إيتنو،

 .للمنتدى الجديد والرئيس أفريقيا جنوب جمهورية رئيس سا،رامافو سيريل السيد فخامة
 

ة للمراجعة المتبادلة بين األفريقياآللية  في المشاركة التالية والحكومات الدول رؤساءالمنتدى  حضر .0

فخامة  ،لمنتدىالجديد ل رئيسالو أفريقيا جنوب جمهورية رئيس رامافوسا، سيريل فخامة السيد: األقران

 الفتاح عبدالسيد  فخامة ؛لمنتدىل واليته المنتهية والرئيس تشاد جمهورية رئيس إيتنو، يبيد إدريس السيد 

 غيلة، عمر إسماعيلالسيد  فخامة ؛األفريقي االتحاد ورئيس العربية مصر جمهورية رئيس السيسي،

لسيد فخامة ا تحادية؛الا نيجيريا جمهورية رئيس ،بخاري محمدوالسيد  فخامة جيبوتي؛ جمهورية رئيس

 جمهورية رئيس ماسيسي، موكجويتسيالسيد  فخامة زيمبابوي؛ جمهورية رئيس منانغاجوا، إيمرسون

 نائب مريتون، فنسنت السيد فخامة ناميبيا؛ جمهورية رئيس نائب مبومبا، نانغولو السيدفخامة  بوتسوانا؛

 .سيشيل جمهورية رئيس
 

 فاسو، بوركينا نن،يب أنغوال، الجزائر،: وفود اءورؤس وزراءمن قبل  التالية المشاركة الدول ليمثتم ت .3

 مالي، مالوي، ليسوتو، غانا، االستوائية، غينيا إثيوبيا، ابون،الج جيبوتي، الكونغو، جمهورية الكاميرون،

 جنوب سيراليون، السنغال، وبرينسيبي، تومي سان رواندا، نيجيريا، النيجر، موريشيوس، موريتانيا،

 .تونس و،توج تنزانيا، ،أفريقيا
 

 التالية واألعضاء محمد فاكي موسىالسيد  سعادة ،األفريقي االتحاد مفوضية رئيسكما حضر المنتدى  .4

 ،(واليته المنتهية الرئيس) جامباري أغبوال إبراهيم البروفيسور: البارزة الشخصيات لجنة في أسماؤهم

 سيفوي يوهانا أمبيني السفير ،عطية رعم منى السفيرة ،(الجديدة الرئيسة) كارادجا زهراء فاطمة األستاذة

 .حجار الرحمن عبد علي الدكتور سنغوالن، سالوماو دينيس دون األسقف ،(الجديد الرئيس نائب)
 

 البروفيسور ،ة للمراجعة المتبادلة بين األقراناألفريقياآللية  ألمانة التنفيذي الرئيس أيضا االجتماع حضر .5

 .مالوكا إدوارد
 

  لمنتدىلابق الس رئيسلران لة للمراجعة المتبادلة بين األقاألفريقيلية آلا رثإ تقريرتسليم 
 

 ،ة لمراجعة المتبادلة بين األقراناألفريقيرؤساء الدول والحكومات المشاركين في اآللية  منتدى عن نيابة .6

 بين األقران ة للمراجعة المتبادلةاألفريقياآللية  إرث تقرير إيتنو، ديبي إدريس الرئيس ،المنتدى رئيس قدم

 جمهورية وفد رئيس إلى كينيا، جمهورية رئيس كينياتا، أوهوروللمنتدى فخامة السيد لرئيس السابق ل

 فترة خالل كينياتا وروهأو الرئيس حققها التي الرئيسية اإلنجازات على الضوء التقرير يسلط. كينيا
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 من ة للمراجعة المتبادلة بين األقرانقياألفرياآللية رؤساء الدول والحكومات األعضاء في  لمنتدى رئاسته

 .0218 يناير 02 إلى 0215 يونيو 13
 

 انضمام أعضاء جدد

ة للمراجعة المتبادلة بين األفريقياآللية  إلى سيشيل وجمهورية مبابوييز جمهورية بانضمامالمنتدى  رحب .2

 زيمبابوي أن ،المنتدى مأما بيانه في منانغاجوا إيمرسون زيمبابوي جمهورية رئيس فخامة ذكر. األقران

 حكومة، مما يبرر قرار الرشيد والحكم الديمقراطية المبادئ وتوطيد تعزيز إلى تهدف إصالحات أدخلت

 سيشيل جمهورية رئيس نائب أكد. ة للمراجعة المتبادلة بين األقراناألفريقياآللية  إلى االنضمام زيمبابوي

 من لزميُ  لذيا الحكم إطار لتعزيز تشريعية تدابير اتخاذ لخال من البلد اتخذها التي الكبيرة الخطوات على

 .ة للمراجعة المتبادلة بين األقراناألفريقياآللية  إلى االنضمام سيشيل حكومة قرار المبدأ حيث
 

ة األفريقيحكومات المشاركين في اآللية منتدى رؤساء الدول والالثية الجديدة لثاللجنة ال انتخاب

 بين األقرانللمراجعة المتبادلة 

 للمراجعة المتبادلة بين األقران ةاألفريقيرؤساء الدول والحكومات المشاركين في اآللية منتدى  انتخب .8

 انتخب(. 0) عامين لمدةلمنتدى ل رئيًسا أفريقيا جنوب جمهورية رئيس ،فخامة السيد سيريلرامافوسا

أن يكون  المنتدى قررو. الثالثية عضوا في اللجنة واليته المنتهية الرئيس تشاد،جمهورية المنتدى 

 .ذلكيتعذر  لم ما، األفريقيهو الرئيس القادم لالتحاد  الرئيس القادم للمنتدى
 

 رئيس رامافوسا، سيريل السيدفخامة  ىرئاسة المنتدى إل تشاد، رئيس إيتنو، ديبي إدريس الرئيس سلم  .9

 سيريل السيد للمنتدى فخامة الجديد الرئيس أشاد. الرئيس الجديد للمنتدى ،أفريقيا جنوب جمهورية

 هوشكر تدى،لرشيدة للمنا لقيادته إيتنو ديبي إدريس الرئيسب أفريقيا جنوب جمهورية رئيس رامافوسا،

 الحكممن أجل تعزيز  المنتدىوأعرب عن تشرفه بقيادة  واليته، مدة خالل تحققت التي اإلنجازات على

 .والقارية واإلقليمية الوطنية المستويات على الرشيد
 

 أبلغ ،ة للمراجعة المتبادلة بين األقراناألفريقياآللية  في والمساءلة للشفافية األساسية القيم مع تمشيا .12

 في تكمن ال ة للمراجعة المتبادلة بين األقراناألفريقياآللية  ملكية أن نظرائه منتدىالجديد لل رئيسال

ة للمراجعة المتبادلة األفريقياآللية  أن وأكد. المشاركة الدول بجميع منوطة ولكنها وحدها، القارية األمانة

 بالده أن للمنتدى رامافوسا سيريل الرئيسفخامة  أكد. للتغيير محركك: إليها ينظر أن يجب بين األقران

 لتحسين الالزمة العمل خطط تنفيذ نطاق وتوسيع المراجعة عمليات لتعميق بدورها ستقوم أفريقيا جنوب

 المشاركة الدولأن  وأكد. ة للمراجعة المتبادلة بين األقراناألفريقيآللية اال في األعضاء الدول في الحكم

اآللية هذه  إلى ةاألفريقي البلدان جميعتتمنى انضمام  ة للمراجعة المتبادلة بين األقراناألفريقياآللية  في

 .األفريقية شعوبلل وجدواها أهميتها بالفعل برهنت التي
 

 مصرلبين األقران لمتبادلة المراجعة ا إجراء
 

 تقرير ،للمنتدى جمهورية في البارزة القيادية الشخصيات فريق رئيس جمباري، إبراهيم األستاذ قدم .11

 وأفضل الشاملة القضايا ذلك في بما للمراجعة الرئيسية النتائج وقدم. لمصر القطرية المراجعة

 بتقرير العربية، مصر جمهورية يسرئ السيسي، الفتاح عبد سعادة رحب. والتوصيات الممارسات

 ال المثال سبيل على ذلك في بما ،تنفيذها تم التي اإلصالحات عن وتحدث. لمصر القطرية المراجعة

 .االنتخابية والقوانين مصر في المرأة ومشاركة السياسية، األحزاب تشكيل في الحق الحصر،
 

 الفتاح عبد السيد فخامة وهنأ العربية مصر يةلجمهورتقرير المراجعة القطرية  التقدير معالمنتدى  رحب .10

 بلده في الرشيد الحكم تعزيزعملية  في والمستمرة الرشيدة قيادته على مصر جمهورية رئيس السيسي،

 .القارةوفي 
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شّجع المنتدى جمهورية مصر العربية على أن تأخذ في االعتبار مالحظات الدول األعضاء المتعلقة  .13

قُدم إلى المنتدى التاسع والعشرين حول المراجعة المتبادلة بين األقران إلى باالستعراض القطري الذي 

جانب التوصيات الواردة في التقرير عن إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية باعتبارها خطوة ضرورية 

 لتعزيز غايات وأهداف اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران.

 جيبوتي وناميبيالإجراء االستعراضات المخصصة 

قدم السفير أومبيني يوحنا سيفوي، العضو الرئيسي في حلقة النقاش لجيبوتي وناميبيا، تقرير  .14

االستعراض المخصص لجمهورية جيبوتي عن الالمركزية الجبائية وتقرير االستعراض المخصص 

ء على نقص لجمهورية ناميبيا عن بطالة الشباب. سلّط تقرير االستعراض المخصص لجيبوتي الضو

توليد الدخل. وبناًء على ذلك، أوصى بوضع تدابير لدعم االستقاللية الجبائية. على قدرات اإلقليمين 

الحظ التقرير أّن إدراج مجالس المقاطعات والمشاريع العمرانية من أهم أفضل الممارسات في و

 جيبوتي.

 

نسبة البطالة المرتفعة التي تصل ارتفاع  سلّط تقرير االستعراض المخصص لناميبيا الضوء بقلق على .15

الحكومة التحديات المؤسسية من خالل إنشاء مكتب  معالجة. وأوصى التقرير بضرورة %1..4إلى 

 ً الحكومة تحديات التعليم  بمعالجةتنسيقي للشباب تحت رعاية مكتب الرئيس. أوصى التقرير أيضا

يجي الجامعات إلى جانب إدارتهم وتشرك القطاع الخاص. كما أوصى بضرورة أن تدعم الحكومة خر

وارد من أجل مللمشاريع من خالل األُُطر والتيسير، بما في ذلك إنشاء صندوق تمويل سيادي لحشد ال

 مساعدة الشباب على اكتساب المهارات.

 

ردا على النتائج التي تم التوصل إليها، أبرز نائب رئيس جمهورية ناميبيا، فخامة السيد نانجولو امبومبا،  ..1

. وأكد من جديد التزام حكومة ناميبيا 1992ّن ناميبيا قد شرعت في تنمية الشباب منذ االستقالل في أ

تم معالجة بطالة الشباب ، ست0232ه بحلول عام بتنفيذ اإلصالحات األولية ذات السياق المحدد. وذكر أن

 المزيد من فرص العمل. توفيؤرالناميبي من خالل نظام تعليم يهدف إلى 

 

المنتدى تقريري االستعراض المخصصين لكل من جمهورية جيبوتي وجمهورية ناميبيا. وأعرب  أقرّ  .12

المنتدى عن امتنانه لفخامة السيد إسماعيل عمر جياله، رئيس جمهورية جيبوتي وفخامة السيد هاجي 

في ذلك جينجوب، رئيس جمهورية ناميبيا على تفانيهما لمسألة الحكم الجيد بجميع أبعاده األربعة بما 

 التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة والواسعة النطاق.

 أفريقيا في واالجتماعية االقتصادية التنمية تعرقل التي 31المتعلقة بالعقبات الـ دراسةال تقديم

 ةعشر الثالث بالعقبات المتعلقة الدراسة أوغندا، جمهورية رئيس موسيفيني، يويريالسيد  فخامة قدم .81

 الذي العرض إلى تستند الدراسة أن إلى وأشار. أفريقيا في واالقتصادية االجتماعية التنمية تعوق التي

اآللية  إلى اجتماع أفريقيا، في واالقتصادية االجتماعية التنمية تعوق التي 88الـ العقبات عن قدمه

 .نياكي نيروبي، في ،6182 أغسطس في المنعقد األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران
 االرتباك( 8: )هي فريقياأل واالقتصادية االجتماعية التنمية تواجه التي عشر الثالثة العقبات أن وأبرز .81

 وال الضعيفة، الحالة( 4) المتطورة؛ غير التحتية البنية( 3) الخاص؛ القطاع مع خلاالتد( 6) العقائدي؛

 التصنيع نقص( 2) والتوسع؛ ألسواقا إلى والوصول المجزأة األسواق( 5) إلخ؛ والشرطة، الجيش سيما

 نقص( 1) الزراعية؛ التنمية نقص( 1) البشرية؛ الموارد تنمية نقص( 7) المضافة؛ القيمة وانخفاض

 المستجيبة؛ غير المدنية الخدمة( 88) والحكم؛ الديمقراطية على االعتداء( 81) الخدمات؛ قطاع تطوير
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 .الفرص إلى الوصول في الهيكلية وتاتالتفا( 83) المحلية؛ الموارد تعبئة نقص( 86)
 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران منتدى أن إلى موسيفيني يوريالسيد  فخامة ممثل وأشار .61

 في فيها للنظر الشأن بهذا ورقة وتقديم للعقبات وتحليلحسابات  مراجعة إجراءاآللية  أمانة من طلب قد

اآللية  منتدى بأن كذلك التذكير وتم. األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقراناآللية  لمنتدى ةالقادم القمة

 6123أجندة  نظر بوجهات تسترشد أن يجب المراجعة أن أكد األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 .األفريقي التحادل
 المتمثلة التجريبية المرحلة في التطوعاآللية  في المشاركة الدول من وطلب بالتقرير علما منتدىال أحاط .68

 .األفريقي التحادل 6123مع االسترشاد بوجهات نظر أجندة  العقبات تحليل حول الدراسة نشر في
 ليبريافي  القطرية المراجعة تقرير إجراء حول معلومات مستكملة

 تقرير عن ةمستكمل معلومات لآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران القارية األمانة قدمت .66

 بنجاح قامت ليبيريا جمهورية بأن االجتماع مانةاأل أبلغتو. ليبيريا لجمهورية القطري االستعراض

 تمت لم. جونسون سيرليف إيلينالسيدة  فخامة إدارة تحت ،6187 أبريل في قطري استعراض بمهمة

لمراجعة المتبادلة بين اآللية األفريقية ل منتدى قِبل من لليبريا القطري االستعراض تقرير مراجعة

 عام إلى اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران منتدى تأجيل تم حيث 6187 عام في األقران

 معالي أجرى ذلك وبعد ،6181 مارس في لليبيريا رئيًسا ويا جورج الرئيس فخامة انتخاب تم. 6181

. السنة نفس في التصديق عادةإل بعثة إجراء تمو. عمدلتقديم ال بعثة ،ليبيريا فريققائد  ،ماباندال بريجيت

 بسبب لآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران والعشرين السابع المنتدى إلى التقرير تقديم يتم لم

 .األمة حالة عن الرئيس خطابمع  التعارض
 إلى القطري االستعراض ريرتق بتقديم يتعلق فيما ليبيريا حكومة مع تواصلت قد أنهاعن  األمانة كشفت .63

 على المنتدى وافق. بعد تعليقات أي تتلق لم لكنها اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران منتدى

 جورجالسيد  فخامة التواصل مع رامافوسا، سيريل الرئيسالسيد  فخامة منتدىال رئيس على ينبغي أنه

 .االستعراض المتبادل بين األقران إجراء لىع البلد لتشجيع ليبيريا جمهورية رئيس ويا،
 الثاني االستعراض القطري إجراء بشأن أفريقيا جنوب جمهورية من معلومات مستكملة

 .أفريقيا جنوب جمهورية طلب على بناءً  األعمال جدولمن  بندهذا ال سحب تم .64
 جمهورية السودان من معلومات مستكملة

 حول معلومات مستكملة السودان، جمهورية وزراء رئيس ك،حمدو هللا عبد الدكتور معالي ممثل قدم .65

لآللية  الوطني المرحلي التقرير إعداد إلى باإلضافة البالد في الحكم تحسين إلى تهدف التي اإلصالحات

 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران منتدى أحاط. األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 .المحدث قريرتالب علما
 

 آللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران ل االتصال جهات لجنة تقرير حثب

اآللية  ورئيس أفريقيا جنوب جمهوريةل واإلدارة العامة الخدمة وزير متشونو، سينزو معالي قدّم .62

اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين  منتدى إلى اللجنة تقرير ،األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 فيه للنظر اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران لمنتدى يلي بما التقرير أوصىو. األقران

 :واعتماده
لآللية  البارزة الشخصيات لفريق كرئيسة( 6) سنتين لمدة كرادجة الزهراء فاطمةاألستاذة  تعيين (8)

 فريق ةلرئيس نائبة سيفو يوهانا أمبيني والسفيرة تبادلة بين األقران،األفريقية للمراجعة الم

 .لآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران البارزة الشخصيات
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اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين  فريق في كأعضاء التالية األفريقية البارزة الشخصيات تعيين (6)

م.  عثمان الدكتورو الكونغو، جمهورية من هونوري موباندا الدكتور :سنوات( 4) أربع لمدة األقران

 إينونج الدكتورو ،أوغندا جمهورية من هوب كيفنغيري والدكتور مالي، جمهورية من ديالو

 .زامبيا جمهورية من لوانيكا-مبيكوسيتا

 االستعراض تعميق حول اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران لمنتدى االستثنائية القمة عقد (3)

 .6161 عام من األول النصف خالل

 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران قبل من الهجرة إلدارة األفريقي المؤتمر تنظيم (4)

 .6161 عام خالل المعنيين المصلحة أصحاب مع بالشراكة

ا مخصصا لآللية يوم ،مارس 9 ،اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران تأسيس يوم إعالن (5)

 .األفريقي االتحاد وأسرة القارة به تحتفل أن يجب األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران،

لآللية األفريقية للمراجعة  البارزة الشخصيات فريق من المتقاعدين لألعضاء تقديرية شهادات منح (2)

 جمهورية من أبومانغا واألستاذ أفريقيا، بجنو من ماباندال بريجيت معالي: المتبادلة بين األقران

 .أفريقيا جنوب جمهورية رئيس رامافوسا، سيريل الرئيس وفخامة ،السودان

 منتدى قررو. اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران اتصالجهات  لجنة توصيات منتدىال أيد .67

 العادية الدورة هامش على القادمة العادية تهجلس عقد اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 .6168 فبراير في عقدها المقرر األفريقي لالتحاد والحكومات الدول رؤساء لمؤتمر القادمة
 االستنتاج

 رامافوسا، سيريل الرئيس فخامة شكر ،اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران منتدى عن نيابة .61

 رؤساء ،اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران منتدى ورئيس ياأفريق جنوب جمهورية رئيس

 وفريق ،االتصال جهات لجنة شكر كما. ومشاركتهم حضورهم على الوفود ورؤساء والحكومات الدول

 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران أمانة وموظفي التنفيذي والمدير ،البارزة الشخصيات

 .واليتهاباآللية  اضطالع لضمان الدؤوب لعملا على
 لضمان األعضاء الدول جميع مع بالعمل أفريقيا جنوب التزام جديد من رامافوسا سيريل فخامة أكد .61

 .االستراتيجية هاأهدافاآللية و والية تحقيق
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 اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران تقرير بشأن قررم مشروع

 إن المؤتمر،

 اآللية في المشاركين حكوماتالرؤساء الدول و لمنتدى والعشرين التاسعة القمة بتقرير علما يحيط .8

 ؛6161 فبراير 1 في عقدنالم )المنتدى( األقرانللمراجعة المتبادلة بين  األفريقية
 

 ويشيد ى،لمنتدل جديدًا رئيًسا النتخابه فريقياأ جنوب جمهورية رئيس رامافوسا، سيريل فخامة السيد يهنئ .6

 ضمان ذلك في بما لآللية، الرشيدة لقيادته تشاد، جمهورية رئيس إيتنو، ديبي إدريس السيدبفخامة 

 لالتحاد ةعامال يةلعادا الميزانية فياآللية األفريقية  لميزانية الكاملاإلدماج  خالل من المالية االستدامة

 من المزيد انضمامو ؛مخصصة عاتمراج( 4) وأربع قطرية؛ مراجعات( 5) وإجراء خمس األفريقي؛

 ؛المؤتمر إلى هوتقديم األفريقي الحكم تقرير وإعداد ،اآللية إلى األفريقي االتحاد في األعضاء الدول
 

اآللية  هياكل تكون أن المؤتمر فيه قرر الذي Assembly/AU/Dec.198 (XI)مقرر المؤتمر ستحضر ي .3

اآللية األفريقية  وأمانةاآللية األفريقية  وفريق منتدى،الي وه ،األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 اآللية دمج بشأن AU/Dec.527 (XXIII)/ مقرر المؤتمرو ،األفريقي االتحاد وهياكل عمليات من جزًءا

 االتحادمنظومة  داخل مستقالكيانا  اآللية كونت أن قرر الذي األفريقي، االتحادمنظومة  فياألفريقية 

 األفريقي؛
 

اآللية األفريقية  ميزانية دمج فيه قرر الذي ، Ext/Assembly/AU/Dec.1-4(XI) قررمال كذلكستحضر ي .4

 الحاجة جديد من وأكد األعضاء الدول التي تمولها التحادل ميزانيةال في للمراجعة المتبادلة بين األقران

 الوظيفية؛ قالليتهااست وتعزيز الموسعة بواليتها لالضطالعاآللية األفريقية  قدرة تعزيز إلى

 

 االتحاد في اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانإدماج  تنفيذ في المحرز التقدمب يقر مع التقدير .5

 واعتماد 6161 لعام األفريقي االتحاد ميزانية فياآللية  لميزانية الكامل االندماج ذلك في بما األفريقي

لآللية المتعلقة  القانونية الصكوكمشروع  اعتماد وكذلكآللية ل اريةالق لألمانة المؤقت التنظيمي الهيكل

 األفريقي؛ االتحاد في دماجباإل
 

آللية القارية ل ألمانةل التنفيذي والرئيس ،فكي موسى السيد سعادة اإلفريقي االتحاد مفوضية رئيسب شيدي .2

عملهما و الحثيثة جهودهما على مالوكا، إدي البروفيسور ،األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 .األفريقي االتحادمنظومة  في اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران دمجاإلسراع ب فيالدؤوب 
 

 الدول جميع تشمل الذي ةالموسع الوالية لتنفيذ اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانب يشيد كذلك .7

 ؛المؤتمر إليها أوكلها التي يقياألفر االتحاد في األعضاء
 

 قدرة تعزيزضرورة  على فيه أكد الذي ، Ext/Assembly/AU/Dec.1-4(XI) قررماليؤكد مجددا على  .1

 ؛ةالوظيفي هايتاستقالل وتعزيز الموسعة بواليتها الوفاء على اآللية
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 الكافية البشرية بالموارد اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران تزويد إلى الحاجة على يؤكد .1

 الوظيفية؛ استقالليتها وتعزز عائق دون واليتها تنفذ حتى الميزانية ومخصصات
 

 السيدفخامة  ويهنئ العربية مصر جمهوريةالمتبادلة بين األقران ل مراجعةتقرير الب التقدير مع يرحب .81

 الحكم تعزيز في والدؤوبة الثابتة قيادته على العربية، مصر جمهورية رئيس السيسي، الفتاح عبد

 . القارة وفي بلده في الرشيد
 

 امتنانه عن ويعرب ناميبيا وجمهورية جيبوتي لجمهورية المستهدفة المراجعات تقارير التقدير مع يقر .88

 جمهورية رئيس وب،جينج هاج والسيد، جيبوتي جمهورية رئيس ،جيله عمر إسماعيل السيد لفخامة

 واالقتصادية االجتماعية التنمية ذلك في بما األربعة مظاهره بكل الرشيد لحكمالتفانيهما في قضية  ناميبيا

 القاعدة؛ والعريضة المستدامة

 االستعراض بشأن األعضاء الدول مالحظات االعتبار في تأخذ أن على العربية مصر جمهورية يشجع .86

 الواردة التوصيات وكذلك رانللمراجعة المتبادلة بين األق والعشرين التاسع المنتدى إلى المقدم القطري

اآللية  وغايات أهداف تعزيزل ضرورية كخطوة الوطني العمل برنامج وتنفيذ وضع في التقرير في

 ؛األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران

 تقارير بشأن األعضاء الدول توصيات بحث على ناميبيا وجمهورية جيبوتي جمهورية يحث .83

 في بما ،للمراجعة المتبادلة بين األقران والعشرين التاسع المنتدى إلى مةالمقد المستهدفة االستعراض

 نحو. ضرورية كخطوة الوطني العمل برنامج وتنفيذ بوضع المتعلقة التقارير في الواردة التوصيات ذلك

 القاعدة؛ وعريضة مستدامة واقتصادية اجتماعية تنمية تحقيق

 وإجراء العربية مصر لجمهورية ةالقطري المراجعة اءإجر قاد الذي البارزة الشخصيات فريق يهنئ .84

 ؛آلليةل مراجعةال بعملية والتزامها مرونتها على جيبوتي، لجمهورية المستهدفة المراجعة

 قبل من مراجعتها تتم لم التيللمراجعة المتبادلة بين األقران  األفريقية اآللية في المشاركة الدول يشجع .85

 منتدىال إلى تقاريرها وتقديم لألقران قطريةمراجعة  إجراء لضمان الالزمة التدابير اتخاذعلى  األقران

 األفريقي للمراجعة المتبادلة بين األقران؛

 لتنفيذ مراجعتها تتم التي اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانالمشاركة في  يحث كذلك الدول .82

 ومعالجة الوطني المستوى على المؤسسي حاإلصالليسترشد بها  والتوصيات الوطنية العمل خطط

 ؛المراجعة المتبادلة بين األقران فيتم إبرازها  التي التحديات

 وزراء رئيس حمدوك، هللا عبد الدكتورالذي قدمه دولة  مستكملال تقريرالب التقدير مع علما يحيط .87

 الوطني التقرير إعداد ذلك في بما البلد في الحكم تحسين إلى الرامية اإلصالحاتعن  السودان، جمهورية

 ؛اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران تقدم عن

 تحقيق إلى تطلعهم في االنتقالية والحكومة السوداني الشعب مع األفريقي االتحاد تضامن يؤكد من جديد .81

 والتحول الرشيد والحكم واالستقرار ملالس نحو مجهوده في تقدم إحراز من يمكنهم الذي الدستوري النظام

 .المستدامة والتنمية الديمقراطي
 االختناقات عن أوغندا جمهورية رئيس موسيفيني، يويريفخامة السيد  بتقرير بارتياح كذلك علما يحيط .81

األفريقية للمراجعة  المشاركة في اآللية  الدول من ويطلب أفريقيا؛ تنمية سبيل تعترض التي عشر الثالثة

 .الدراسة لبدء التجريبية المرحلة في تتطوع أن المتبادلة بين األقران
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 الذيللمراجعة المتبادلة بين األقران  والعشرين التاسع حكوماتالو دولال رؤساء منتدى قررم يدعم .61

 الدول بين الممارسات أفضل وتبادل الهجرة إدارة على يركز الهجرة إلدارة أفريقي مؤتمر بتنظيم يقضي

 مؤتمر تنظيم اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران من ويطلب األفريقي؛ االتحاد في األعضاء

 .المعنيين المصلحة وأصحاب األفريقي االتحاد مفوضية مع بالتعاون األفريقية الهجرةإلدارة 

اآللية  منتدىاستثنائية ل قمة بعقد إبريل في المنعقد والحكومات الدول رؤساء منتدى قررم كذلك يدعم .68

 ؛6161 عاممن  األول النصف خالل المراجعة تعميق حولة للمراجعة المتبادلة بين األقران األفريقي

األفريقية للمراجعة  اآللية في جديدين كعضوين النضمامهما سيشيل وجمهورية مبابوييز جمهورية يهنئ .66

 ؛المتبادلة بين األقران
 منانغاجوا، إيمرسون خامة السيد؛ وفسيشيل جمهورية رئيس، فور داني لفخامة السيد تقديره عن يعرب .63

األفريقية للمراجعة المتبادلة بين  اآللية إلى النضمامل الشجاع مالقراره زيمبابوي جمهورية رئيس

 إفريقيا؛ في الرشيد للحكم األولى األفريقية اآللية وهي ،األقران

 تمشيا إليها االنضمام لىعى اآللية إل بعد تنضم لم التي األفريقي االتحاد في األعضاء الدول جميع يشجع .64

 .6163 عام بحلولمن أجل انضمام جميع الدول األعضاء   6123أجندة  لتنفيذ األولى العشرية خطةال مع

 باآلليةشيد وي 6161-6182 للفترة الخمسية االستراتيجية للخطة الكامل بالتنفيذ االرتياح مع علما   يحيط .65

 ة؛الرئيسي األولوية ذات مجاالتال جميع هالتحقيق

 لضمان اآللية بدعم ويلتزمها، ويجيز 6164-6161 للفترةلآللية  الخمسية االستراتيجية الخطةب يرحب .62

 بالكامل؛ تنفيذها
 للخطة الرئيسية األولوية ذات مجاالتال لتحقيق الالزمة التدابير اتخاذ على األفريقية اآللية يشجع .67

 ؛ 6164-6161لآللية للفترة  الخمسية ستراتيجيةاال

 الرشيد للحكم األولى المحلية األداة تظلاألفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران  اآللية أن جديد من يؤكد .61

 من أكثرتشكل طوعا دولة عضوا  (41) أربعون إليها وانضمت 6113 عام في ُصممت التي أفريقيا في

 األفريقي؛ االتحاد في األعضاء الدول ثلثي
 الدكتور ،المنتدى وهم لفريق اجدد أعضاءلآللية  والعشرين التاسع المنتدى بتعيين التقدير مع يرحب .61

والدكتورة هوب  مالي، جمهورية منم. ديالو،  عثمان الدكتورو الكونغو، جمهورية منهونوري موباندا 

 زامبيا؛ جمهورية من لوانيكا مبيكوسيتا إينونغي ةوالدكتور أوغندا، جمهورية من كيفينجيري،

ضاء المحاورين المنتهية واليتهم للمراجعة المتبادلة بين األقران، األستاذة بريجيت لألع يعرب عن تقديره .32

سيلفيا ماباندال من جمهورية جنوب أفريقيا والبروفيسور أبو منجا من السودان، على التزامهم الراسخ 

 بتحقيق والية اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران.

فيسور فاطمة الزهراء بتعيين المنتدى التاسع والعشرين للمراجعة المتبادلة البرو يرّحب أيضا  مع التقدير .31

لهيئة الشيخصيات البارزة لآللية والسفير يوهاني أومبيني سيفوي نائب رئيس هيئة  كراجا رئيسة

 (.8الشخصيات البارزة لآللية لمدة سنة واحدة )

الوطني لآللية  ة المتبادلة إطار اإلبالغ للحكمراجعاعتماد المنتدى التاسع والعشرين للميالحظ بارتياح   .30

الوطني عمال  ماألفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران الذي سيوّجه عملية إعداد التقارير عن الحك

عضاء الذي يحث المؤتمر من خالله الدول األ Assembly/AU/Dec.720 (XXXII)بمقرر المؤتمر 

وطني كأداة للتقييم الذات من أجل تعزيز الحكم الجيد،  طبقاً للتوصيات ال مكعلى إعداد التقارير عن الح
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 ، وأمانة اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران على تقديماردة في تقرير أفريقيا عن الحكمالو

 إعداد تقارير التقييم الذاتي القطرية عن الحكم.الدعم الفني إلى الدول األعضاء في 

مارس  يوما  9يوم بادلة بين األقران بشأن إعالن التاسع والعشرين للمراجعة المتالمنتدى مقرر يجيز  .33

آللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران يجب أن تحتفل به القارة وأسرة االتحاد األفريقي ا إلنشاء

 ككل.

من اآللية  ويطلبنمية أفريقيا، بأنذ تحسين الحكم شرط أساسي إلتاحة الظروف المواتية أمات تيحيط علما   .34

مارس  9األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران االحتفال بالذكرى السابعة عشر لتأسيس اآللية يوم 

 : "توفير الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".0202، تحت موضوع االتحاد األفريقي لعام 0202

الذي قّرر فيه أن يتم إعداد تقرير  Assembly/AU/Dec.720 (XXXII)مقرر المؤتمر يستحضر   .35

من قبل اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين االقران بالتعاون مع المنظومة األفريقية  الحكمأفريقيا عن 

 ( إلى المؤتمر لبحثه خالل دوراته العادية.6للحكم، وأن يتم تقديمه كل سنتين )

، بالتعاون مع المنظومة األفريقية للحكم وتقديمه إلى الحكم أن تقوم اآللية بإعداد تقرير أفريقيا عنيقّرر  ..3

 .0201الدورة العادية الرابعة والثالثين للمؤتمر المقرر عقدها في فبراير 

المراجعة المتبادلة بين األقران وجميع هياكل اآللية واالتحاد األفريقي  آلية لمنتدىيعرب عن امتنانه  .32

 آللية لواليتها.على العمل دون هوادة لضمان تحقيق ا
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