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تقرير فخامة أهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا ورئيس منتدى 

اآللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران عن القمة السابعة 

رؤساء دول وحكومات اآللية االفريقية للمراجعة  والعشرين لمنتدى

 المتبادلة بين األقران
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 اآللية االفريقية لمنتدى المنتهية واليته كلمة الرئيس 
  ، فخامة أهورو كينياتاللمراجعة المتبادلة بين األقران

 

 أصحاب الفخامة،

 لمنتدى اآللية االفريقية للمراجعة المتبادلةأود أن أبلغ هذا المؤتمر الموقر بأنه خالل القمة الساااابعة والعناااري  

 عناارة راءااا والتي حضاارها  2018يناير  27التي عقدت في مدينة أديس أبابا الجميلة هذه في  بي  األقران

 ، قد تداولنا وتوصلنا إلى ما يلي: االفريقية للمراجعة المتبادلة بي  األقران لآلليةدول وحكومات 

في االتحاد  عضوا 37حتى اآلن  اآللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بي  األقران انضمت إلى عضوية .1

 وذلك بانضمام جامبيا إليها مؤخرا. األفريقي
تقريريهما القطريي  للمراجعة، وقدمت بتقديم  وجمهورية أوغنداجمهورية السااااااودان قامت كل م   .2

 ءيراليون تقريرها المرحلي وتم القيام بالمراجعة المتبادلة.
هو اآلخر جاهز ولك  ءيتم تقديمه إلى المنتدى الثام  والعنيري   لليبيرياإن تقرير المراجعة القطري  .3

 األقران.آللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بي  ل
ئيس رقامت قمة المنتدى بانتخاب فخامة إدريس إتنو ديبي، رئيس تناااد رئيسااا وفخامة جاكوب  وما  .4

يات  تدى جمهورية جنوب أفريق با لرئيس من ية للمراجعة اراءاااااااا  دول وحكومات نائ ية االفريق آلل

 األقران.المتبادلة بي  
 اآللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بي  األقرانقامت قمة المنتدى كذلك بانتخاب منسااااااقي لجنة توجيه  .5

 على أءاس نظام الترويكا كما يلي: 
 جمهورية تناد  الرئيس:  (أ
 الرئيس المنتهية واليته: جمهورية كينيا (ب
 الرئيس الجديد: جمهورية جنوب أفريقيا  (ج
 ممثل شمال أفريقيا: جمهورية مصر العربية  (د
 ممثل الجنوب األفريقي: جمهورية مو نبيق (ه
 ممثل شرق افريقيا: جمهورية السودان (و
 ممثل غرب أفريقيا: جمهورية السنغال ( 
 ممثل وءط أفريقيا: جمهورية الكونغو برا افيل (ح

 أصحاب الفخامة؛ 

 2015 في يونيو اآللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بي  األقرانذكر أنني قد توليت رئاءاااااة اءااااامحوا لي أن أ

عضااوا في االتحاد  37وتمكنت م  تحقيق بعض اإلنجا ات التي تناامل تنناايط اآللية بحيغ بلغت عضااويتها 

مراجعة ية االفريقية للاآلل األفريقي بعد انضااامام جامبيا إليها خالل القمة الساااابعة والعناااري  الماىاااية لمنتدى

 .المتبادلة بي  األقران

تمت مراجعة ءااتة بلدان هي جيبوتي، الساانغال، تناااد، السااودان، كينيا  ،خالل مدة واليتي التي دامت لساانتي 

 وأوغندا.

 وتم بعد آلليةبتننيط ا اآللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بي  األقرانلقد قمنا جنبا إلى جنب مع أعضا  منتدى 
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 إعادة إحيا  وتننيط اآللية.ة لآللية مهم 2016يناير  إليها منتدى أءندذلك تنكيل لجنة تننيط 

أعدت اآللية خطتها االءاااتراتيجية األولى وقامت بتعزيز القدرة المالية والمادية والبنااارية لامانة القارية. وقد 

ي قدما إلى م  المضاااا المتبادلة بي  األقران اآللية االفريقية للمراجعةحقق برنامج التنناااايط هذا الكثير لتمكي  

 األمام.

هو و اآللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بي  األقرانوقمنا أيضاااااااا بتعيي  رئيس تنطيذي ننااااااط جديد ألمانة 

 اآللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بي  األقران بحيغ قامت 2016البروفيسااااااور إيدي مالوكا خالل قمة يناير 

 لة م  الجهود المنتظمة والناملة والمستدامة إلطالق وتعزيز أجندة عملية التننيط.ببذل ءلس

لالتحاد االفريقي وأهداع  2063قامت اآللية أيضااااااا بأعداد أدوات ومنهجيات وفقا ألهداع وتطلعات أجندة 

 للتنمية المستدامة لامم المتحدة. 2030

  اءاااتراتيجيي  إىاااافيي  هما: مؤءاااساااة مو إبراهيم قامات اآللية بتوءااايع وتعضااايد شاااراكاتها لتنااامل شاااريكي

والمؤءاااساااة األفريقية لبنا  القدرات إلى جانب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ولجنة األمم المتحدة االقتصاااادية 

يقية اآللية االفرإلى  ومصاااااااداقية قدرة فنيةألفريقيا والبنك األفريقي للتنمية، وقد أىااااااااع هؤال  النااااااركا  

 .تبادلة بي  األقرانللمراجعة الم

أعداد ب اآللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بي  األقرانالمصااالحة الرئيساااي  لها، قامت أصاااحاب بالتنسااايق مع 

 مثلها. نظامها األءاءي إلعطائها صطة قانونية ونزاهة مؤءسية تليق بهيئة قارية لتقييم الحوكمة

عة ودعم بعدة بعثات مراج االفريقية للمراجعة المتبادلة بي  األقراناآللية خالل الطترة قيد االءاااتعراق، قامت 

كينيا  بعثة دعم  ،(2016قطرية إلى مختلف أنحا  القارة . وشااااااملت بعثاتها للمراجعة البلدان التالية: تناااااااد  

سنغال   ،(2016ومراجعة  سودان   ،(2016ال (. ويسعدني أن أبلغ بأن المنتدى 2017ليبيريا   و (2016ال

يا في يناير إثيوب–قد عقد في أديس أبابا  آللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بي  األقرانالسااااااادس والعنااااااري  ل

وقدمت إليه أربعة تقارير مراجعة قطرية م  جيبوتي ، السنغال، تناد وكينيا  تقرير المراجعة الثاني(  2017

 وتم إجرا  مراجعة األقران بنأنها.

و، أوغندا ليسااااوتو، بوركينافاءاااا ،أربعة تقارير للجزائر  للمراجعة المتبادلة بي  األقران اآللية االفريقيةقدمت 

مراجعة لمالي ، . وقدمت أيضا خمسة تقارير 2015إلى الدورة العادية للبرلمان األفريقي المنعقدة في أكتوبر 

ر في أكتوبر مص ،في شرم النيخ ءيراليون ، تنزانيا،  امبيا ومو نبيق إلى اجتماع البرلمان األفريقي المنعقد 

وكانت هذه الجهود مهمة جدا بالنساابة لضاامان اءااتطادة المناارعي  م  أفضاال الممارءااات الجديدة التي  2016

 ع  المراجعات. انبثقت

تقريرا شاااااامال للمراجعات التي قامت بها وخاصاااااة  اآللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بي  األقرانعرىااااات 

الدورة العادية للجنة األفريقية لحقوق اإلنساااان والناااعوب المنعقدة في  علىلسااانغال وأوغندا تقارير المراجعة ل

 .2017النيجر في مايو 

 أصحاب الفخامة،

بعد صدور تقرير م  الرئيس بول كاجامي ع  إصالح أجهزة االتحاد األفريقي والذي يقضي بضرورة تقوية 

آللية اللتسريع بتنطيذ ورصد وتقييم الحوكمة في القارة، شرعت  األقراناآللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بي  
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في تنطيذ هذه الصاااالحيات الموءاااعة وبدعم منكم ءااانتمك  بالطعل م   االفريقية للمراجعة المتبادلة بي  األقران

 القيام بذلك.

 أصحاب الفخامة،

سنة ءنة االنضمام العام إلى م  إننائها وقد أع 15ءتقوم اآللية بأحيا  الذكرى الـااااااا  ،2018 خالل لنا هذه ال

التي لم تنضم إلى اآللية بعد  18وأود أن أشجع الدول الـاااااا اآللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بي  األقرانأءرة 

 على ان تقوم بذلك خالل هذه السنة.

أن  ديبي ، واثق م إنني ، وأنا أشااارع على نهاية مدة واليتي وأقوم بتساااليم الرئاءاااة إلى أخي الرئيس إدريس 

ءااااوع تقوم بالتأءاااايس على هذه المكاءااااب التي تحققت خالل  اآللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بي  األقران

باعتماد  التكرم-فخامتكم –كم السنتي  الماىيتي  لتحقيق قدر أكبر م  النتائج تحت الرئاءة الجديدة. وأرجوا من

 .األقراناآللية االفريقية للمراجعة المتبادلة بين مشروعي المقرر واإلعالن حول 

 هذا وأشكركم على حس  اءتماعكم؛
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