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   التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء
  
 بـــذلك وســـينفذ. الدوليـــة األساســـية الســـالمة معـــايير مـــن المنقحـــة النســـخةب علمـــاً  اإلحاطـــة إلـــى مـــدعو المجلـــس  -٤

  .األساس هذا على الوكالة العام المدير وسيبلغ الراعية، المؤسسات إحدى بوصفها المنظمة تتخذها أن يلزم التي اإلجراءات
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