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مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات
بشأن الزئبق
االجتماع الثان
جنيف 23-19 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2018

املقرر الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه الثان

املقرر ا م : 4/2-النظام الداخلي للجنة التنفيذ واالمتثال التابعة التفاقية ميناماات بشأن الزئبق
إن مؤمتر األطراف،
إذ يشي إىل الفقرة  5من املادة  15من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق،
وقد نظر يف تقرير جلنة التنفيذ واالمتثال(،)1
وإذ يالحظ مع التقدير العمل الذي تضطلع به اللجنة،
يقرر املوافقة على النظام الداخلي للجنة التنفيذ واالمتثال على النحو الوارد يف مرفق هذا املقرر.

مرفق املقرر ا م4/2-
النظام الداخلي للجنة التنفيذ واالمتثال التابعة التفاقية ميناماات بشأن الزئبق
أوالا -مقدمة
املادة 1
ينطبق هذا النظام الداخلي على جلنة التنفيذ واالمتثال التابعة التفاقية ميناماات بشأن الزئبق.
املادة 2
ألغراض هذا النظام الداخلي:
( ،UNEP/MC/COP.2/11 )1املرفق األول.
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(أ) يُقصد بـ ـ ”االتفاقية“ اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،املعتمدة يف كوماموتو ،الياابن ،يف 10
تشرين األول/أكتوبر 2013؛
(ب) يُقصد ب ـ ـ ”الطرف“ طرف على النحو احملدد يف الفقرة (ز) من املادة  2من االتفاقية؛

(ج) يُقصد ب ـ ـ ”مؤمتر األطراف“ مؤمتر األطراف املنشأ مبوجب املادة  23من االتفاقية؛

(د) يُقصد ب ـ ـ ”اللجنة“ جلنة التنفيذ واالمتثال املنشأة عمالً ابلفقرة  1من املادة  15من االتفاقية؛
(ه) يُقصد ب ـ ـ ”االجتماع“ أي اجتماع للجنة يُعقد وفقاً للمادتني  8و9؛

املنتخبني وفقاً للفقرة 1
(و) يُقصد ب ـ ـ ”الرئيس“ و”انئب الرئيس“ ،على التوايل ،رئيس وانئب رئيس اللجنة
ْ
من املادة 4؛
مرشح وفقاً للمادة 3؛
(ز) يُقصد ب ـ ـ ”العضو“ عضو يف اللجنة منتخب أو بديل ّ

(ح) يُقصد ب ـ ـ ’’األمانة“ األمانة املنشأة مبوجب الفقرة  1من املادة  24من االتفاقية؛

املصوتني“ األعضاء احلاضرين يف االجتماع الذي جيري فيه
(ط) يُقصد ب ـ ـ ”األعضاء احلاضرين و ّ
التصويت ويدلون أبصواهتم إجياابً أو سلباً .أما األعضاء الذين ميتنعون عن التصويت فيُعتربون غي مصوتني.
وفيما يتعلق ابالجتماعات اليت تُعقد عن طريق احلضور الشخصي ،يُقصد ب ـ ـ ”احلاضرين“ احلاضرين فعلياً .أما
فيما يتعلق ابالجتماعات اليت تُعقد من خالل الوسائل اإللكرتونية ،فيُقصد بـ ـ ”احلاضرين“ املشاركة من خالل
التداول عن بُعد ،أو التداول ابلفيديو ،أو وسيلة إلكرتونية أخرى حسبما يتقرر.

اثني ا -العضوية
املادة 3

 - 1تتألف اللجنة من  15عضواً ،ترشحهم األطراف وينتخبهم مؤمتر األطراف ،مع إيالء املراعاة
الواجبة للتمثيل اجلغرايف العادل استناداً إىل اجملموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة.
 - 2يكون ألعضاء اللجنة اختصاص يف ميدان ذي صلة ابالتفاقية ،وتعكس العضوية توازانً مناسباً
يف اخلربات.
 - 3يعمل أعضاء اللجن ة األوائل من هناية االجتماع العادي األول ملؤمتر األطراف حىت هناية
االجتماع العادي الثالث ملؤمتر األطراف .ويعيد مؤمتر األطراف ،يف اجتماعه العادي الثالث ،انتخاب 10
أعضاء من بني أعضاء اللجنة األوائل ملدة واحدة ،وينتخب  5أعضاء جدد ملدتني .وينتخب مؤمتر األطراف،
يف كل اجتماع عادي يُعقد بعد ذلك ،أعضاءً جدداً ملدتني ليحلوا حمل األعضاء الذين توشك مدة عضويتهم
على االنتهاء.
 - 4تبدأ مدة عضو اللجنة بعد انتهاء االجتماع العادي ملؤمتر األطراف الذي انتُخب فيه العضو
وتنتهي يف هناية االجتماع العادي الالحق ملؤمتر األطراف .ومد ة العضوية هي الفرتة املمتدة من هناية اجتماع
عادي ملؤمتر األطراف حىت هناية االجتماع العادي الالحق ملؤمتر األطراف.
 - 5ال يعمل أي عضو ألكثر من مدتني متتاليتني.
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 - 6إذا استقال عضو يف اللجنة أو أصبح ألسباب أخرى غي قادر على إكمال مدة عضويته أو
رشح ذلك العضو شخصاً آخر ليحل حمل العضو املذكور يف الفرتة املتبقية
أتدية مهامه ،يسمي الطرف الذي ّ
من مدة عضويته.

اثلثا  -أعضاء املكتب
املادة 4
 - 1خالل كل اجتماع للجنة يُعقد حبضور أعضائها شخصياً ،يُنتخب رئيس وكذلك انئب للرئيس،
يعمل بصفة مقرر ،من بني األعضاء احلاضرين يف االجتماع ،مع إيالء املراعاة الواجبة للتمثيل اجلغرايف العادل
استناداً إىل اجملموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة.
 - 2يبدأ أعضاء املكتب هؤالء مدة واليتهم عند اختتام االجتماع الذي انتُخبوا فيه ويبقون يف
مناصبهم حىت اختتام االجتماع الالحق للجنة.

املادة 5

 - 3خيضع منصبا الرئيس وانئب الرئيس عاد ًة للتناوب بني اجملموعات اإلقليمية لألمم املتحدة.

 - 1يتوىل الرئيس ،إضافة إىل ممارسة السلطات املخولة له يف مواضع أخرى من هذا النظام الداخلي،
إعالن افتتاح االجتماع واختتامه ،ورائسة االجتماع ،وضمان التقيّد أبحكام هذا النظام الداخلي ،وإعطاء احلق
ويبت الرئيس يف النقاط النظامية ،وله ،رهناً أبحكام
يف الكالم ،وطرح املسائل للتصويت ،وإعالن القراراتْ .
هذا النظام الداخلي ،السيطرة التامة على سي أعمال االجتماع وعلى حفظ النظام فيه.
 - 2للرئيس أن يقرتح على اللجنة إقفال قائمة املتكلمني ،وحتديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمني
وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل متكلم أن يتكلم يف مسألة ما ،وأتجيل املناقشة أو إقفال ابهبا ،وتعليق جلسة
أو رفعها.

املادة 6

 - 3يظل الرئيس ،يف ممارسته مهام هذا املنصب ،خاضعاً لسلطة اللجنة.

 - 1إذا تغيّب الرئيس مؤقتاً عن اجتماع ،أو عن أي جزء منه ،فإنه يسمي انئب الرئيس ليتوىل
مهام الرئيس.

واجبات.

 - 2لنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات ،وعليه ما على الرئيس من

املادة 7
إذا استقال الرئيس أو انئب الرئيس أو أصبح ألسباب أخرى غي قادر على إكمال مدة شغله ملنصبه
أو على أتدية مهام ذلك املنصب ،تنتخب اللجنة ،يف اجتماعها الالحق ،رئيساً جديداً أو انئباً جديداً للرئيس
من بني أعضاء اللجنة.
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رابع ا -االجتماعات
املادة 8
 - 1تتخذ األمانة ،ابلتشاور مع الرئيس ،الرتتيبات املناسبة لعقد اجتماعات اللجنة .وتناقش اللجنة
يف ختام كل اجتماع هلا موعد اجتماعها الالحق.
 - 2جيوز عقد االجتماعات من خالل الوسائل اإللكرتونية أو غيها إذا رأت اللجنة إمكانية معاجلة
املسائل قيد املناقشة هبذه الطريقة.

املادة 9
تُعقد اجتماعات اللجنة شخصياً مرة واحدة على األقل يف كل فرتة من الفرتات الفاصلة بني
االجتماعات العادية ملؤمتر األطراف ،ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.

املادة 10
ُُ - 1تطر األمانة مجيع األعضاء مبواعيد كل اجتماع ومكان انعقاده قبل املوعد املقرر لبدء االجتماع
املعين بستني يوماً على األقل.
ميناماات.

 - 2تعلن األمانة موعد االجتماع الالحق للجنة ومكان انعقاده على املوقع الشبكي التفاقية

خامسا -املراقبون
املادة 11
جيوز للجنة أن تدعو مراقبني حلضور اجتماعاهتا ،أو أجزاء منها ،إذا كانت املسائل اليت تنظر فيها
وتوجه األمانة الدعوات إىل
ذات صلة مباشرة هبؤالء املراقبني وإذا قررت ذلك أغلبية على األقل من أعضائهاّ .
املراقبني بناء على الطلب وابسم اللجنة .وتكون مشاركة املراقبني على نفقتهم اخلاصة.

املادة 12
جيوز أن ميثل هؤالء املراقبون أي طرف ،واألمم املتحدة  ،ووكاالهتا املتخصصة ،والوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،وأي دولة ليست طرفاً يف االتفاقية ،وأي كيان يقوم بتشغيل اآللية املشار إليها يف الفقرة  5من املادة
 13من االتفاقية  ،وكذلك أي هيئة أو وكالة ،سواء كانت وطنية أو دولية ،حكومية أو غي حكومية ،مؤهلة
يف املسائل اليت تشملها االتفاقية ومتت املوافقة على حضورها اجتماعات مؤمتر األطراف ،أو أي فرد لديه خربة
معينة ذات صلة ابملسائل قيد النظر.

املادة 13
تُبلغ األمانة اللجنة أبي طلبات حلضور االجتماع ترد من مراقبني على النحو احملدد يف املادة ،12
وُتطر األمانة َم ْن حيق هلم أن يكونوا مراقبني عمالً ابملادة
وتوجه دعوات إىل هؤالء املراقبني وفقاً للمادة ُ .11
ّ
 12مبوعد االجتماع الالحق ومبكان انعقاده وذلك بواسطة إعالن يُنشر على املوقع الشبكي التفاقية ميناماات.
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املادة 14
عندما تنظر اللجنة يف مسألة على أساس تقرير حمدد يتصل ابمتثال طرف منفرد ،يُدعى ذلك الطرف
للمشاركة يف نظر اللجنة يف املسألة .وال يتاح للمراقبني حضور هذه اجللسات ،إال إذا وافقت اللجنة والطرف
املعين على خالف ذلك.

املادة 15
ال يُسمح جلميع املراقبني حبضور املداوالت اليت جتري إلعداد توصيات أو للتصويت على توصيات.

سادس ا -جدول األعمال
املادة 16

تُعد األمانة ،ابالتفاق مع الرئيس ،جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع.

املادة 17

يتضمن جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع ما يلي ،حسب االقتضاء:
(أ) البنود الناشئة عن مهام اللجنة كما هي حمددة يف املادة  15من االتفاقية ،مبا يف ذلك أي
تقرير مقدم من طرف فيما يتعلق ابمتثاله يرد قبل أول يوم لالجتماع بثمانية أسابيع على األقل؛
تقرر يف اجتماع سابق إدراجها؛
(ب) البنود اليت َّ
(ج) البنود املشار إليها يف املادة  21من هذا النظام الداخلي؛
(د)

برانمج عمل اللجنة ،وكذلك أي بند يتعلق مبكان عقد اجتماعها الالحق ،وموعده ،ومدته؛

(ه) أي بند يقرتحه عضو وتتلقاه األمانة قبل تعميم جدول األعمال املؤقت.

املادة 18
وتوزعه
يصدر ابللغة اإلنكليزية ،لكل اجتماع ،جدول األعمال املؤقت ،مشفوعاً ابلواثئق الداعمةّ ،
األمانة على األعضاء قبل افتتاح االجتماع أبربعة أسابيع على األقل.

املادة 19
تُدرج األمانة ،ابالتفاق مع الرئيس ،أي بند يقرتحه عضو وتكون األمانة قد تلقته بعد إعداد جدول
األعمال املؤقت الجتماع ،ولكن قبل افتتاح االجتماع ،يف جدول أعمال مؤقت تكميلي.

املادة 20
جيوز للجنة ،عند إقرار جدول األعمال الجتماع ،أن تقرر إضافة بنود أو حذفها أو إرجاءها أو
تعديلها .والبنود اليت تعتربها اللجنة عاجلة وهامة هي وحدها اليت جتوز إضافتها إىل جدول األعمال.

املادة 21
أي بند يف جدول أعمال اجتماع ال يكتمل النظر فيه يف ذلك االجتماع ،سيُدرج تلقائياً يف جدول
األعمال املؤقت لالجتماع الالحق ،ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.
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سابع ا -األمانة
املادة 22
 - 1ميارس رئيس األمانة ،أو ممثل رئيس األمانة ،مهام ذلك املنصب يف مجيع اجتماعات اللجنة.
 - 2يتخذ رئيس األمانة الرتتيبات الالزمة لتوفي ما يلزم للجنة من موظفني وخدمات ،يف حدود
املوارد املتاحة .ويدير رئي س األمانة ويوجه هؤالء املوظفني وهذه اخلدمات ويوفر الدعم واملشورة املناسبني لرئيس
اللجنة ولنائب رئيسها.

املادة 23
مبا يلي:

إضافة إىل املهام احملددة يف مواضع أخرى من هذا النظام ،تقوم األمانة ،وفقاً هلذا النظام الداخلي،

(أ)
املادة 39؛
وتوزيعها؛

اُتاذ الرتتيبات الالزمة لتوفي الرتمجة الشفوية يف االجتماع ،على النحو الذي قد يلزم مبوجب

(ب) مجْع واثئق االجتماع ،وترمجتها حتريرايً حسبما قد يلزم مبوجب املادة  ،40واستنساخها
(ج) توزيع الواثئق الرمسية لالجتماع؛
(د)

اُتاذ الرتتيبات الالزمة حلفظ واثئق االجتماع وصوهنا.

اثمن ا -تصريف األعمال
املادة 24
ال يُعلن الرئيس افتتاح جلسة من جلسات اجتماع للجنة أو يسمح ببدء املناقشة إال عند حضور
ثلث األعضاء على األقل .ويلزم حضور ثلثي األعضاء الُتاذ أي قرار.

املادة 25
 - 1ال جيوز ألحد أن يلقي كلمة أمام اجتماع دون احلصول مسبقاً على إذن من الرئيس .ويقوم
الرئيس ،رهناً أبحكام املادتني  26و ، 27بدعوة املتكلمني إىل إلقاء كلماهتم حسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف
الكالم .وللرئيس أن ينبّه املتكلم إىل مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن املوضوع قيد املناقشة.
 - 2للجنة أن حتدد ،بناء على اقرتاح من الرئيس أو من أي عضو ،الوقت الذي يُسمح به لكل
متكلم وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل متكلم أن يتكلم يف مسألة ما .وقبل البت يف هذه املسألة ،جيوز
وضع هذه احلدود ولعضوين أن يتكلما يف معارضته .وإذا ُحددت مدة
لعضوين أن يتكلما يف أتييد اقرتاح ْ
املناقشة ،وجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص له ،ينبّهه الرئيس دون إبطاء إىل مراعاة النظام.

املادة 26

ألي عضو أن يثي يف أي وقت نقطة نظامية ،أثناء مناقشة أي مسألة ،ويبت الرئيس فوراً يف هذه
النقطة النظامية وفقاً ألحكام هذا النظام الداخلي .وألي عضو أن يطعن يف قرار الرئيس .ويُطرح الطعن
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للتصويت فوراً ويبقى قرار الرئيس قائماً ما مل تنقضه أغلبية األعضاء احلاضرين واملصوتني .وال جيوز للعضو الذي
يتكلم يف نقطة نظامية أن يتكلم يف مضمون املسألة قيد املناقشة.

املادة 27
 - 1رهناً أبحكام املادة  ، 26تكون لالقرتاحات اإلجرائية التالية األسبقية ،حسب الرتتيب املبني
أدانه ،على مجيع املقرتحات أو االقرتاحات اإلجرائية األخرى:
(أ) تعليق اجللسة؛
(ب)

رفع اجللسة؛

(ج)

أتجيل مناقشة املسألة قيد البحث؛

(د) إقفال ابب املناقشة بشأن املسألة قيد البحث.
 - 2ال يُسمح ابلكالم بشأن اقرتاح إجرائي وارد يف الفقرات الفرعية (أ) إىل (د) من الفقرة  1من
معارضني له ،مث يُطرح
اثنني
هذه املادة إال ملقدمه ابإلضافة إىل متكلم واحد مؤيد لالقرتاح اإلجرائي
ْ
ومتكلمني ْ
ْ
االقرتاح اإلجرائي للتصويت فوراً.

اتسع ا -التصويت
املادة 28

لكل عضو صوت واحد.

املادة 29
 - 1تبذل اللجنة كل جهد العتماد توصياهتا بتوافق اآلراء .وإذا استُنفدت مجيع اجلهود الرامية إىل
التوصل إىل توافق اآلراء ومل يتم التوصل إليه ،تُعتمد هذه التوصيات ،كمالذ أخي ،أبغلبية ثالثة أرابع أصوات
األعضاء احلاضرين واملصوتني ،على أساس اكتمال نصاب قانوين وهو ثلثا عدد األعضاء.
 - 2تبذل اللجنة كل جهد للوصول إىل توافق اآلراء بشأن املسائل املتعلقة بتصريف أعماهلا .وإذا
مل يتسن التوصل إىل توافق اآلراء ،يـُبَت يف هذه املسائل ،كمالذ أخي ،أبغلبية أصوات األعضاء احلاضرين
واملصوتني ،على أساس اكتمال نصاب قانوين وهو ثلثا عدد األعضاء.

املادة 30
إذا قُدم مقرتحان أو أكثر فيما يتعلق مبسألة واحدة ،جيري التصويت على املقرتحات حسب أسبقية
تقدميها ،ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك .وجيوز للجنة ،بعد كل تصويت على مقرتح منها ،أن تقرر ما إذا
ستصوت على املقرتح الذي يليه.
كانت
ّ

املادة 31

 - 1جيوز ألي عضو أن يطلب إجراء تصويت منفصل على أي جزء من مقرتح أو من تعديل على
مقرتح .ويوافق الرئيس على الطلب ما مل يعرتض عضو على ذلك .وإذا أُثي اعرتاض على طلب التجزئة ،أيذن
الرئيس لعضوين ابلكالم ،أحدمها يف أتييد الطلب واآلخر يف معارضته ،مث يُطرح الطلب للتصويت فوراً .وللرئيس
أن حيدد املدة املسموح هبا لكل متكلم.
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 - 2إذا قُبل الطلب املشار إليه يف الفقرة  1من هذه املادة أو اعتُمد ،تُطرح أجزاء املقرتح أو أجزاء
التعديل على املقرتح اليت تُعتمد للتصويت عليها جمتمعة .وإذا ُرفضت مجيع أجزاء منطوق املقرتح أو التعديل،
يُعترب املقرتح أو التعديل مرفوضاً مبجموعه.

املادة 32

ٍ
إضافة إىل ذلك املقرتح أو على حذف منه
يُعترب االقرتاح اإلجرائي تعديالً على مقرتح إذا اقتصر على
أو على تنقيح أجزاء منه .وجيري التصويت على تعديل قبل طرح املقرتح الذي يتعلق به للتصويت ،وإذا اعتُمد
التعديل ،جيري التصويت عندئذ على املقرتح املعدَّل.

املادة 33
تصوت اللجنة أوالً على التعديل األبعد من حيث املوضوع
إذا ُ
اقرتح تعديالن أو أكثر على مقرتحّ ،
عن املقرتح األصلي ،مث على التعديل األقل منه بُعداً ،وهكذا دواليك ،حىت تُطرح مجيع التعديالت للتصويت.
ويبت الرئيس يف ترتيب التصويت على التعديالت مبقتضى هذه املادة.
ْ

املادة 34

جيري التصويت عادةً ،ابستثناء االنتخاابت ،برفع األيدي .بيد أنه إذا طلب ،يف أي وقت ،عضو
إجراء اقرتاع سري ،تكون تلك هي طريقة التصويت على املسألة املعنية.

املادة 35
بعد أن يعلن الرئيس بدء التصويت ،ال جيوز ألي عضو أن يقطع التصويت إال إلاثرة نقطة نظامية
تتعلق بعملية التصويت الفعلية .وللرئيس أن أيذن لألعضاء بتعليل تصويتهم ،إما قبل التصويت أو بعده.
وللرئيس أن حيدد الوقت املسموح به لإلدالء ببياانت تعليل التصويت هذه .وال أيذن الرئيس لصاحب مقرتح
أو تعديل على مقرتح أبن يعلل تصويته على مقرتحه أو على التعديل املقدم منه ،إال إذا كان قد ُع ّدل.

عاشرا -االنتخاابت
املادة 36

جتري مجيع االنتخاابت ابالقرتاع السري.

املادة 37
 - 1يف احلاالت اليت يُراد فيها انتخاب شخص واحد وال حيصل أي مرشح يف االقرتاع األول على
أغلبية األصوات املدىل هبا من األعضاء احلاضرين واملصوتني ،جيري اقرتاع ٍ
املرشحني اللذين
اثن يقتصر على
ْ
حصال على أكرب عدد من األصوات .فإذا تساوت األصوات يف االقرتاع الثاين ،يفصل الرئيس بني هذين
املرشحني ابلقرعة.
 - 2يف حالة تعادل األصوات يف االقرتاع األول بني ثالثة مرشحني أو أكثر حاصلني على أكرب
عدد من األصوات ،جيري اقرتاع ٍ
اثنني ،خي ّفض العدد إىل
اثن .فإذا تعادلت األصوات بني أكثر من
مرشحني ْ
ْ
املبني يف الفقرة  1من هذه املادة.
اثنني ابلقرعة ويستمر االقرتاع ،القاصر عليهما ،وفقاً لإلجراء ّ
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حادي عشر -اللغات
املادة 38
تكون اللغة االنكليزية لغة عمل اللجنة.

املادة 39
 - 1تُرتجم شفوايً أعمال جلسات اجتماعات اللجنة اليت يُنظر فيها يف تنفيذ و/أو امتثال طرف
معني من لغة رمسية لألمم املتحدة غي االنكليزية إىل االنكليزية إذا طلب الطرف املعين ذلك.
 - 2ملمثل طرف أن يتكلم بلغة غي االنكليزية إذا تك ّفل الطرف بتكاليف الرتمجة الشفوية إىل
االنكليزية.

املادة 40
 - 1تُعد الواثئق الرمسية لالجتماعات ابللغة االنكليزية.
 - 2تقدَّم التقارير الواردة من األطراف حسب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة  4من املادة  15من
االتفاقية إبحدى اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة .وعند تقدميها بلغة رمسية لألمم املتحدة غي االنكليزية،
تتخذ األمانة الرتتيبات الالزمة لرتمجتها حتريرايً إىل اللغة االنكليزية قبل توزيعها.
 - 3تتخذ األمانة أيضاً الرتتيبات الالزمة لرتمجة التقارير الوطنية ،أو أجزاء منها ،املقدمة إبحدى
اللغات الرمسية لألم م املتحدة غي االنكليزية إىل اللغة االنكليزية قبل توزيعها ،مىت كان جيب أن تنظر اللجنة يف
مسائل استناداً إىل التقارير الوطنية ،وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة  4من املادة  15من االتفاقية ،أو مىت
كانت هذه التقارير الوطنية أو هذه األجزاء منها مطلوبة للنظر يف مسألة على أساس طلبات من مؤمتر
األطراف ،وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة  4من املادة  15من االتفاقية.

اثن عشر -التعديالت على النظام الداخلي
املادة 41
جيوز تعديل هذا النظام الداخلي مبوافقة مؤمتر األطراف .وجيوز للجنة أن تقدم إىل مؤمتر األطراف
توصيات لتعديل هذا النظام الداخلي كي ينظر فيها ويوافق عليها.

اثلث عشر -السلطة العليا لالتفاقية
املادة 42
يف حالة نشوء أي تضارب بني أي حكم من أحكام هذا النظام الداخلي وأي حكم من أحكام
االتفاقية ،تكون الغَلَبة لالتفاقية.
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