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 الدورة السبعون بعد املائة للمجلس
 

 تقريـر الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية :13البند 
 (2022مارس/آذار  21-23)

 

خمتلطة افرتاضية صورة بنظرت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )اللجنة(، يف دورهتا اخلامسة عشرة بعد املائة املعقودة لقد 
( ماارةرة مفاااةيعيااة عن منواا منتجااات منظعااة ا  ااريااة 1، يف مااا يل ) )2022مااارآذارار  23إىل  21خالل الفرتة من 

  ( ومشارةة القطاا اخلاص بصفة مراقب يف دورات ا جهزة الرائسية ملنظعة ا  رية والزراعة.2والزراعة وطرق إعدادةا، )
حمد ثة عن ساااااياساااااات املنظعة بشااااا ن قاية الكيا ت وكقوق امللظية الفظرية، ونظرت يف كوةعة دت اللجنة مبعلومات وُزو   

منشااااااااااطة منظعة ا  رية والزراعة املكصااااااااااائية واملتعلقة بءمةا من الكيا ت ومواممتها مك سااااااااااياسااااااااااات املنظعة املشاااااااااارتةة 
لرئيس املساااااااااتقع للعجلس علحت اللجنة  دي  ا وخالل الدورة راهتا، عرض ا قاية الكيا ت وكقوق امللظية الفظرية. بشااااااااا ن

مدونة الساااالوأ بشاااا ن التصااااويمت وإعادة املؤور كقوق التصااااويمت للدول ه  م الرمسية مك ا عضااااام  صااااوص مشاااااورا  عن
  ا عضام املتخل فة عن دفك اشرتاةاهتا املالية للعنظعة.

 ملقليع   ورواب وةاارلاارت يف اقرتا  لتعااديااع املااادةوابملضاااااااااااااااافااة إىل رلاارت، نظرت اللجنااة يف اقرتا  لتءيم اساااااااااااااا  املؤور ا

 من النظام ا ساس  للعوظفني بش ن بر مج املنظعة اخلاص ابملوظفني الفنيني املكتدئني. 301-13-6
وشاااد دت اللجنة، بعد نظرةا يف املرةرة املفاةيعية، علحت مساااكقية ا سااااآ القانو  واملعايم الواردة يف النصاااوص ا سااااساااية 

وإر مقر ت اللجنة أبن  ةره املرةرة  م كصااااااااااارية،  تعلق إبعداد جمعوعة واساااااااااااعة من منتجات املنظعة وإ ااااااااااادارةا.ما ي يف
الععلية رات الصااالة ساااتسااارتشاااد ابملضاااعون املواضااايع  للعنتج نفساااه، شاااج عمت علحت إجرام مشااااورات شااااملة وشااافافة  ومن

 اجمللسوإن  منتجات املنظعة  م واضاةة مو ملتكساة.ومفتوكة مك ا عضاام يف اااتت ال   ظون فيها طريقة وضاك مكد 
مدعو إىل املكاطة علع ا هبره الوثيقة ابعتكارةا مداة  وجيهية ععلية لتوجيه ا عضاام، مك الترةم بتو ايتها الساابقة املتع لة 

 يف وضك إجرامات موك دة رمسية.
إىل من اختار  اللجنة الرائسااااااية للعنظعة، مشااااااارتوابلنسااااااكة إىل مشااااااارةة القطاا اخلاص بصاااااافة مراقب يف دورات ا جهزة 

الرئيس املساااااتقع للعجلس مشااااااورات  م رمسية ومو ااااامت أبن يعقد  القرارات يكقحت من  اااااالكيات ا عضاااااام يف املنظعة.
بشاااااا ن ةره املساااااا لةل وعلحت وجه التةديد لتوضاااااايل اةتعام ا عضااااااام بكلورة  اااااافة املراقب الدائ   ي ات القطاا اخلاص، 

ومخم ا، معربمت  .هبرا الشاااا ن وا اااالة  طكيق الرت يكات املخصااااصااااة ااالية ري عا  ت  املوافقة علحت خطو   وجيهيةومو اااامت مب
بعد املائة، مك املشاااارة  عن اساااتعدادةا ملوا ااالة النظر يف ةره املسااا لة خالل دورهتا الساااادساااة عشااارة معربمت اللجنةاللجنة 

 يف النصوص ا ساسية. منه ينكء  إدراج اخلطو  التوجيهية املعتعدة إىل
معلومات حمدثة عن سااااااااااياسااااااااااات منظعة ا  رية والزراعة بشاااااااااا ن قاية الكيا ت وكقوق ورك كمت اللجنة ابلوثيقة بعنوان "

إىل النظر، يف دورهتا الساااااااادساااااااة عشااااااارة بعد املائة، يف ساااااااياساااااااة املنظعة بشااااااا ن كقوق امللظية  "، و طل عمتالفظرية امللظية
سياسة قاية الكيا ت  تعاشحت مك النصوص ا ساسية للعنظعة، ومو مت، بنام  علحت التعليقات ورمت اللجنة من  الفظرية.

ةعا  طل عمت اللجنة  ال  قدمتها خالل الدورة والواردة يف  قريرةا، إب اااااااادار ةره السااااااااياسااااااااة هبد  التعجيع يف  نفيرةا.



القائعة بني ساااياساااة قاية الكيا ت الصاااادرة  من  تلقحت يف دورهتا الساااادساااة عشااارة بعد املائة معلومات بشااا ن الصاااالت إىل
 وسياسة كقوق امللظية الفظرية، وةرلرت  صوص مواممة الصظوأ ا خرى مك سياسة قاية الكيا ت.

كوةعة منشاااااطة منظعة ا  رية والزراعة املكصاااااائية واملتعلقة بءمةا من الكيا ت وبعد من نظرت اللجنة يف الوثيقة بعنوان "
اقرتا  لتةسني التنسيق الداخل   –ياسات املنظعة املشرتةة بش ن قاية الكيا ت وكقوق امللظية الفظرية ومواممتها مك س

"، رة رت ابلوتية امللقاة علحت عا قها واملتع لة ومواممته مك ساااياساااات املنظعة بشااا ن قاية الكيا ت وكقوق امللظية الفظرية
 وجه التةديد،  قيي  مدى مواممة ةره الوثيقة مك سااياسااة قاية الكيا ت. يف معاجلة املسااائع القانونية والدسااتورية، وعلحت

 و طل عمت إىل  لق  معلومات حمدثة كول مواممة ةرا الععع، إضافة  إىل  ظوأ مخرى، مك سياسة قاية الكيا ت.
، عرض  .تنييمواضعوقدم الرئيس املستقع للعجلس معلومات حمدثة عن مس لتني  ابلتفصيع الرئيس املستقع للعجلس موت 

ومكاطمت اللجنة علع ا إبعداد نص  اخر مسااتجدات مشاااورا ه مك ا عضااام كول مشااروا مدونة ساالوأ بشاا ن التصااويمت.
 ، فور  وافره.التصويمتدت استعدادةا للنظر يف مشروا مدونة السلوأ بش ن مقرت  من الرئيس املستقع للعجلس ومة  

لرئيس املستقع للعجلس آلخر املستجدات بش ن مشاورا ه كول إعادة املؤور كقوق التصويمت ، مث نمت اللجنة عرض ااثني ا
ف عن الدفك علحت الوضااااااااااااااك املا  للدول ا عضااااااااااااااام املتخل فة عن دفك اشاااااااااااااارتاةاهتا املالية للعنظعة، مالكظة   ثم التخل  

بعد املائة للعجلس بشااااااااا ن إجرام  لتقد   ورك كمت ابلععع اجلاري للكةث يف  و ااااااااايات الدورة ال امنة والساااااااااتني للعنظعة.
ومعربمت اللجنة عن اسااتعدادةا للنظر، ضااعن  الطلكات يف الوقمت املناسااب ومنواا املعلومات ووسااائع الدفك وخطد الدفك.

 سياق وتيتها، يف مي معايم  جتة عن ةره الععلية مو يف مشروا قرار مرفوا إىل اجمللس واملؤور للنظر فيه.
"، تكظمت من اتقرتا  مل يسااتو  عيك اقرتا   ءيم اتساا  -املؤور املقليع   ورواب لجنة يف الوثيقة بعنوان "ولدى نظر ال

 يف الوثيقة. ومعربمت عن اساااااااااااتعدادةا للنظر يف ةره املسااااااااااا لة عند إوام اخلطوات اخلطوات املجرائية علحت حنو ما ةو مكني  
 ا ولية يف ةره الععلية. 

من النظام ا ساااااساااا  للعوظفني، هبد   ءيم اساااا  بر مج  6-13-301يع املقرت  إدخاله علحت املادة ومقرت اللجنة التعد
 املوظفني الفنيني املعاونني إىل بر مج املوظفني الفنيني املكتدئني.
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