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كانت إفريقيا ما يقارب 

خمس عقود مسرحا للعديد من األزمات 

السياسية و الصراعات التي بدت وكأنها 

قدر هذه القارة املحتوم و من أجل 

قلب واقع  تصحيح هذه النضرة و

الفشل و رفع تحدي التنمية في األلفية 

عرفت  مبادرة جديدةالثالثة ظهرت 

املبادرة من أجل التنمية في إفريقيا 

باألساس للتأكيد على الترابط  (،النيباد)

الكبير بين االستقرار والتنمية و ضرورة 

االعتماد على النفس من خالل تجنيد كل 

اللتزام الفواعل في العملية التنموية مع ا

 بتقديم نتائج ملموسة.

 

و من أجل أن تتحول املبادرة إلى          

قررت إفريقيا خوض  ،نموذج يقتدى به

تجربة الرقابة الجماعية للسلوكيات 

واالنجازات للدول املشاركة مقارنة 

باألهداف املسطرة. و في هذا اإلطار ظهر 

 reviewمفهوم الرقابة من طرف النظراء 

peers  و مفهوم الضغط من طرف

و كان   ، pression par les pairsالنظراء 

اآللية اإلفريقية للتقييم سببا في والدة  

 الشراكة إطار في،  من طرف النظراء

 النيباد إفريقيا تنمية اجل من الجديدة

 في ديربان في اإلفريقي االتحاد بقمة وذلك

 7/57 رقم قرار تحت 2002 جويلية

 ، النيباد و املتحدة لألمم العامة للجمعية

  African peer review اآللية هذه تعدو 

mechanism  ب اختصارا واملعروفة 

(APRM) الستفادةل طوعية إقليمية أداة 

 الخبرات لتبادل و األقران، تقييم من

 واالرتقاء األداء مستوى  وتطوير واملعرفة

 بهدف ، اإلفريقية الدول  في بمعدالته

 حماية الديمقراطية، مبادئ تكريس

 اإلنسان، وحقوق  األساسية الحريات

 واالقتصادية السياسية والحوكمة

 االقتصادي والنمو واالجتماعية،

 في وجدت حيث ، املستدامة والتنمية

 الحوكمة تحقيق أجل من األساس

 القانون  دولة بتكريس وااللتزام الراشدة

 أمام واملساواة السلطات، بين الفصل و

 وقت االلية كانت بذلك و القانون،

 و خالقا تصورا 2000 بداية ظهورها

 بالنظر األفارقة قبل من جريئة رؤية

 والزال كان الذي - اإلفريقي للواقع

 خرق  و اإلنسان حقوق  النتهاك مسرحا

 العسكرية واالنقالبات الديمقراطية

 الحقوق  وانتهاك السلطة الغتصاب

 غياب و األمراض و الفقر و والحريات،

  .التنمية
 

 خالصة، افريقية عالمة االلية كانت

 حيث  بهم، و  األفارقة أجل من وجدت

 للتعاون  التقليدي املنطق قلبت أنها

 كونها ، للتقييم مفهومها في جنوب شمال

 تنقيط أو ترتيب أو تصنيف الى تهدف ال

 سياق اقتراح الى تهدف ما بقدر ما، دولة

  .واستكشافي وصفي تقييمي

 عديد ملصالح تقاطع نقطة االليةكانت 

 املقام في اإلفريقية الدول ك:  األطراف من

 حيث األموال، مانحي أيضا و األول،

 لتقديم النقد على االفريقية الدول  تنفتح

 الصورة تحسين و السلوك حسن شهادة

 أما الدولية، الساحة على املصداقية و

 مساعداتهم فال يوجهون  األموال مانحي

 مبادئ تكرس التي للدول  اال

 اإلنسان حقوق  و الديمقراطية

 منحةاعطى انطباع بانها  مما، والحوكمة

 املسار في الجيدة املشاركة نتيجة ثانوية

 إلعادة يدعو البعض جعلو  التقييمي

 حركية وفق اآللية ممارسة ضبط

 موضعة إعادة مع جديدة، داخلية

 جديد تحاوري منطق إطار في املانحين

 مشاركة أطر تحديدو  الشركاء، مع

بما   التقييم، مسار في املاليين املانحين

 التوجه و املنشأ افريقية اآللية من يجعل

 ذلك و ، األجنبي التدخل عن بعيدة

 وودز بروتن امالءات تجربة إلعادة تفاديا

 .إفريقيا على



 

 

 على عاما عشرون مرور وبعد

 نتساءل أن لنا يحق ، اآللية استحداث

 رهان حول  و ؟  التقييم وقيمة دور  حول 

 سياساتها و الدول  بين حوار أكبر فتح

 نتساءل ؟العام النشاط بشأن العمومية

 االفريقية الدولة بناء عن أيضا

 نتساءل و؟ املفترض االفريقي واالندماج

 في الفاعلين التزام مدى و جدية حول 

 الحوكمة مسار لدعم الدولي التعاون 

؟  البعيد املدى على الخالصة االفريقية

 في اآللية هذه نجحت إن كذلك نتساءل

 هذه تقدم وهل املعلنة؟ أهدافها تحقيق

 للدول؟ سلوك حسن شهادة اآللية

 من االشكاليات هذه مناقشة ستتم

 :يةاآلت ملحاور ا خالل

التعريف و  باآلليةأوال = التعريف 

 ها: تطبيق  بمؤشرات

 :  التي تغطي مجال واسع جدا و يضم و 

  الديمقراطية و الرشادة السياسية 

 الحكم و التسيير االقتصادي 

  تسيير املؤسسات و التنمية

 االجتماعية و االقتصادية 

تسمح بقياس فساسية األ ؤشرات املأما 

وتقدير إنجازات الدول وفعالية 

سياساتها املنتهجة و مؤسساتها، و هي 

 ثالث فئات: 

التمثيلية و الحقوق السياسية  .1

النظام السياس ي و الحياة االنتخابية )

مشاركة مختلف الفواعل في الحياة 

 (السياسية 

طبيعة الفعالية املؤسساتية ) .2

وسير السلطة التشريعية ،القضائية 

،التنفيذية، مكانة املجتمع املدني ووسائل 

 ...(االعالم

التسيير االقتصادي و حكم  .3

اقتصادي ، -التسيير املاكرو املؤسسات )

لنفقات العمومية، الشفافية شفافية ا

 (املالية والنقدية 
 

 نماذج افريقية في التقييم   ثانيا :

 نموذج الجزائر في التقييم   :ثالثا 

 اآللية ملراجعة الوقت حان هل رابعا :

 ؟ النظراء قبل من للتقييم االفريقية

 : القراءة النقدية للمبادرة 

  حول نمط العمل 

 والتحديات  حول صعوبات التطبيق

عملياتية ، الجرائية ، اإل ،  املالية

على املستوى اإلقليمي  سياسيةال

 الدوليو 

  حول الوسائل املتاحة لتطوير

 املبادرة .
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   :نواظم المشاركة
 صباحية عامة جلسةيتضمن اللقاء 

 و ورشتين اضافيتين 
 

 فال العلمية باألصالة املداخالت تمتاز نأ -

 وأ كليا بها املشاركة تم قد مداخالت تكون 

  .سابقا جزئيا

تنشر املداخالت في عدد خاص بمجلة  -

 املخبر 

 املنهجية و العلمية باملعايير تتقيد نأ -

 عليها املتعارف

 ان و امللتقى بإشكالية  املداخالت تلتزم نأ-

 محاوره احد في تندرج

 العربية: االتية اللغات بإحدى تكون  ان-

   الفرنسية االنكليزية

 الشكلية للضوابط وفقا املداخالت تكتب ان-

  .االتية

 بالنسبة 14 حجم ، (Simplified Arabic)  خط

 بالعربية للمداخالت

 ،   12 حجم ،( Times New Roman) خط

 باألجنبية للمداخالت بالنسبة

 
 

 ترسل المداخالت الى العنوان التالي:
 

 
 

 
 

 :تواريــــخ هـــامة
  اللقاء انعقاد تاريخ .1

 2202 ديسمبر 12

     :  امللخصات الستالم اجل اخر .2

 2202  نوفمبر 10

         :   امللخصات على الرد تاريخ .3

 2202 نوفمبر 15

 املداخالت الستالم اجل اخر .4

 :  كاملة

 2021 ديسمبر 70

comparativepolitics2022@ 

gmail.com 

 

 : رئيسة اللجنة العلمية

 كنزة مغيش


