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 الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية

 الدورة السابعة

 8/4/2005-4 ،روما

 اختصاصات لجنة المعايير والئحتها الداخلية
  من جدول األعمال المؤقت1-2-7البند 

 
ع$$ّدلت ال$$دورة السادس$$ة للهيئ$$ة المؤقت$$ة لت$$دابير الص$$حة النباتي$$ة، ف$$ي استعراض$$ها لتك$$وين    - 1

، ع$$دد أعض$$اء لجن$$ة المع$$ايير المب$$يَّن ف$$ي اختصاص$$ات تل$$ك اللجن$$ة، 2004ة لجن$$ة المع$$ايير ف$$ي س$$ن
وح$$دَّدت ع$$دد األعض$$اء لك$$ل إقل$$يم م$$ن أق$$اليم منظم$$ة األغذي$$ة والزراع$$ة، وطلب$$ت إل$$ى األق$$اليم أن  

 .ترشِّح أعضاء لجنة المعايير اإلضافيين الخمسة
 
حل$ل لجن$ة المع$ايير وجماع$ة     وعالوة على ذلك، طلبت الدورة السادسة للهيئة المؤقت$ة أن تُ     - 2

العمل غير الرسمية المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمس$اعدة الفني$ة اختصاص$ات لجن$ة المع$ايير        
وقررت تقديم التغييرات التي تنُجم عن ذلك إل$ى ال$دورة الس$ابعة للهيئ$ة المؤقت$ة          . والئحتها الداخلية 

 .لتدابير الصحة النباتية لكي تنظر فيها
 
 طلب$ت ال$دورة السادس$ة للهيئ$ة المؤقت$ة إل$ى لجن$ة المع$ايير وإل$ى جماع$ة                     ، الصدد وفي هذا  - 3

آلي$ة  : العمل المعنية بالتخطيط االستراتيجي والمس$اعدة الفني$ة أن تنظ$را تحدي$دا ف$ي ع$دة نق$اط ه$ي         
 س$$نوات، 6إح$$الل أعض$$اء ُج$$دد مح$$ل األعض$$اء الموج$$ودين، وإمكاني$$ة إلغ$$اء الح$$د الزمن$$ي الب$$الغ  

لجنة المع$ايير، وع$دد       سنوات، ومدى التواتر الذي ينبغي أن تجتمع به        3لعضوية إلى   وزيادة مدة ا  
جماعات عمل الخبراء التي قد تشكَّل، والمسائل المثارة في تقرير رئ$يس لجن$ة المع$ايير ال$ذي ُق$دِّم        

 .4-80نظر تقرير الدورة السادسة للهيئة المؤقتة، الفقرة أ. الدورة السادسة للهيئة المؤقتة إلى
 
، ه$$ذه البن$$ود وط$$وَّرت  2004أبري$$ل /وق$$د حلل$$ت لجن$$ة المع$$ايير، ف$$ي اجتماعه$$ا ف$$ي نيس$$ان   - 4

وُق$دمت  . التغييرات المقترح$ة، م$ع مراع$اة الق$رارات المتخ$ذة ف$ي ال$دورة السادس$ة للهيئ$ة المؤقت$ة                    
ظ$رت  ون. ى جماعة العم$ل المعني$ة ب$التخطيط االس$تراتيجي والمس$اعدة الفني$ة            ــــــهذه التغييرات إل  

 التغيي$$رات ه، ف$$ي ه$$ذ 2004أآت$$وبر /ي تش$$رين األولـ$$ـجماع$$ة العم$$ل، ف$$ي اجتماعه$$ا ال$$ذي ُعق$$د ف   
وتش$$مل التع$$ديالت المقترح$$ة، ض$$من م$$ا تش$$مله، قواع$$د       . وأج$$رت بع$$ض التع$$ديالت اإلض$$افية   

القاع$$دة (، وإح$$الل أعض$اء ُج$$دد مح$ل األعض$$اء الموج$ودين    )3 و 1القاع$دتان  (العض$وية وم$$دتها  
 ).8القاعدة (، وتقاريرها )5 القاعدة(، ودوراتها )4القاعدة (اللجنة ، ورئاسة )2
 
وت$$رد الص$$يغة المنّقح$$ة المقترح$$ة الختصاص$$ات لجن$$ة المع$$ايير والئحته$$ا الداخلي$$ة ف$$ي           - 5

 . وتعتمدهاالهيئة المؤقتة، لكي تنظر فيها 1المرفق 
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، 1نقح$ة ال$واردة ف$ي المرف$ق     ، عن$د نظره$ا ف$ي الالئح$ة الداخلي$ة الم     الهيئة المؤقتةوقد تود    - 6
نظ$ر  أ( سينطبق التغيير المقترح في مدة العض$وية، م$ن س$نتين إل$ى ث$الث س$نوات       آيفأن توضِّح  

الحالي$ة  م$دة  الوُيقت$رح ف$ي ه$ذا الص$دد أن تظ$ل      . ، على مدة عض$وية األعض$اء الح$اليين        )3القاعدة  
ختصاص$$$ات والالئح$$$ة عض$$$وية األعض$$$اء الح$$$اليين ف$$$ي لجن$$$ة المع$$$ايير س$$$نتين، وأن تنطب$$$ق االل

 :وبذلك، مثال. الداخلية المنقحتين فيما يتعلق بجميع الجوانب األخرى
 

 تظ$$ل م$$دة ه$$ذه : س$$نتانم$$دتهام$$دة عض$$وية أول$$ى لالعض$$و الح$$الي ال$$ذي يخ$$دم ف$$ي حال$$ة  - 1 
ويكون من حق العضو أن يحصل على مدة عضوية ثاني$ة ق$درها             . العضوية دون تغيير  

ق$$درها ث$$الث  (وال ُيس$$مح ب$$أي ُم$$دد عض$$وية إض$$افية    . 3ث$$الث س$$نوات، وفق$$ا للقاع$$دة   
 .3 عن طريق اإلجراء اإلعفائي الوارد في القاعدة  فقطإال) سنوات

 
 تظل م$دة ه$ذه   : الذي يخدم في مدة عضوية ثانية قدرها سنتان        حالة العضو الحالي  في   - 2 

 يك$$ون باس$$تطاعة العض$$و أن يخ$$دم ف$$ي أي ُم$$دد عض$$وية     وال. العض$$وية دون تغيي$$ر 
ع$$ن طري$$ق اإلج$$راء اإلعف$$ائي ال$$وارد ف$$ي    فق$$ط إال ) ق$$درها ث$$الث س$$نوات (إض$$افية 
 .3القاعدة 

 
 : مدعوة إلىالهيئة المؤقتةو - 7
 

 االختصاص$$ات والالئح$$ة الداخلي$$ة المنقحت$$ين للجن$$ة المع$$ايير، ال$$واردتين ف$$ي  اعتم$$اد  - 1 
 .1المرفق 

 
ض$اء الح$اليين ف$$ي لجن$ة المع$$ايير     أن تظ$$ل م$دة العض$وية الحالي$$ة لألع  الموافق$ة عل$ى    - 2 

س$$نتين، وأن تنطب$$ق االختصاص$$ات والالئح$$ة الداخلي$$ة المنقحت$$ان فيم$$ا يتعل$$ق بجمي$$ع 
 .الجوانب األخرى
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 1 لحقالم
 

 اختصاصات لجنة المعايير والئحتها الداخلية
 

 اختصاصات لجنة المعايير
 
 إنشاء لجنة المعايير - 1
 

لجن$$$ة ) ICPM-3 ،2001(ة لت$$$دابير الص$$$حة النباتي$$$ة أنش$$$أت ال$$$دورة الثالث$$$ة للهيئ$$$ة المؤقت$$$  
 .المعايير

 
 نطاق لجنة المعايير - 2
 

ت$$دير لجن$$ة المع$$ايير عملي$$ة وض$$ع المع$$ايير وتس$$اعد ف$$ي وض$$ع المع$$ايير الدولي$$ة لت$$دابير      
 . معايير ذات أولويةالهيئة المؤقتةالصحة النباتية التي تعتبرها 

 
 الهدف - 3
 

المع$$ايير ه$$و إع$$داد مس$$ّودة للمع$$ايير الدولي$$ة لت$$دابير الص$$حة     إن اله$$دف الرئيس$$ي للجن$$ة   
 .الهيئة المؤقتةالمعايير، بأقصى سرعة ممكنة لكي تعتمدها وْضع النباتية، وفقا إلجراءات 

 
 هيكل لجنة المعايير - 4
 

ويك$$ون توزي$$ع  . منظم$$ةال عض$$وا م$$ن آ$$ل إقل$$يم م$$ن أق$$اليم    25تتك$$ون لجن$$ة المع$$ايير م$$ن    
 :لق بكل إقليم آما يلياألعضاء فيما يتع

 )4(أفريقيا  � 
 )4(آسيا  � 
 )4(أوروبا  � 
 )4(أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  � 
 )4(الشرق األدنى  � 
 )2(أمريكا الشمالية  � 
 )3(جنوب غرب المحيط الهادئ  � 
ويج$$وز للجن$$ة المع$$ايير أن ُتنش$$ئ، بحس$$ب االقتض$$اء، جماع$$ات عم$$ل وجماع$$ات ص$$ياغة   
 .وتختار لجنة المعايير جماعات العمل التابعة لها من بين أعضائها.  دائمةمؤقتة أو

 
  أعض$اء س$بعة ها جماعة عم$ل تابع$ة له$ا مكون$ة م$ن             ئوتختار لجنة المعايير من بين أعضا      

)SC-7( . 
 

 أعض$اء واختصاص$ات     س$بعة وُتحدد لجنة المعايير اختصاصات جماعة العمل المكونة من          
 .ابعة لهاجماعات العمل األخرى الت

 
 اختصاصات لجنة المعايير � 5
 

 :تعمل لجنة المعايير بمثابة منتدى من أجل 
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 الموافقة على مسّودة المواصفات أو تعديل المواصفات؛ � 
 صيغتها النهائية؛في وضع المواصفات  � 
 أعضاء جماعات العمل التابعة للجنة المعايير وتحديد مهام تلك الجماعات؛تسمية  � 
 وحل جماعات العمل واألفرقة الفنية بحسب االقتضاء؛إنشاء  � 
 أعضاء جماعات العمل واألفرقة الفنية وجماعات الصياغة بحسب االقتضاء؛تسمية  � 
 استعراض مسودة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية؛ � 
ع  الس$تطال  الهيئ$ة المؤقت$ة   الموافقة على مسودة المعايير التي س$ُتعرض عل$ى أعض$اء             � 

 آرائهم بشأنها؛
 إنشاء جماعات مناقشة مفتوحة عند االقتضاء؛ � 
تنق$$يح مس$$ودة المع$$ايير الدولي$$ة لت$$دابير الص$$حة النباتي$$ة بالتع$$اون م$$ع أمان$$ة االتفاقي$$ة       � 

 والمنظم$$ات الهيئ$$ة المؤقت$$ة الدولي$$ة لوقاي$$ة النبات$$ات وم$$ع مراع$$اة تعليق$$ات أعض$$اء       
 اإلقليمية لوقاية النباتات؛

 عل$$ى المس$$ودات النهائي$$ة للمع$$ايير الدولي$$ة لت$$دابير الص$$حة النباتي$$ة م$$ن أج$$ل   الموافق$$ة � 
 ؛الهيئة المؤقتةتقديمها إلى 

المع$ايير  آ$ذلك   استعراض المع$ايير الدولي$ة الموج$ودة حالي$ا لت$دابير الص$حة النباتي$ة و                � 
 التي تتطلب إعادة النظر فيها؛

 ة النباتية التي هي قيد اإلعداد؛تحديد األولويات للمعايير الدولية لتدابير الصح � 
 ف$ي مس$ودة المع$ايير الدولي$ة لت$دابير الص$حة النباتي$ة        المس$تخدمة آفالة أن تك$ون اللغ$ة       � 

 واضحة وبسيطة ومرّآزة؛
 ؛)1(إسناد مهمة إدارة آل معيار من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية � 
 .الهيئة المؤقتةبحسب توجيهات االختصاصات األخرى المتعلقة بوضع المعايير  � 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات - 6
واألمان$$ة .  والفن$$ي والتحري$$ري ال$$ذي تحتاج$$ه لجن$$ة المع$$ايير،ت$$وفِّر األمان$$ة ال$$دعم اإلداري 

 .مسؤولة عن اإلبالغ عن المعيار وحفظ سجالته
 

 الالئحة الداخلية للجنة المعايير
 

  العضوية-1القاعدة 
 

بغ$$ي أن يك$$ون األعض$$اء م$$ن آب$$ار مس$$ؤولي المنظم$$ة القطري$$ة لوقاي$$ة النبات$$ات، ال$$ذين     ين 
ف$ي مج$ال    ) أو م$ا يعادل$ه    (تسميهم الحكومات وتكون ل$ديهم م$ؤهالت ف$ي تخص$ص أحي$ائي علم$ي                

 :وقاية النباتات، وتتوافر لديهم خبرة ومهارات في المجاالت التالية على وجه الخصوص
 

 التشغيل العملي لنظام قطري أو دولي للصحة النباتية؛ � 
 إدارة نظام قطري أو دولي للصحة النباتية؛ � 
 .تطبيق تدابير الصحة النباتية المتعلقة بالتجارة الدولية � 

 
وتوافق الحكومات على تكريس أعضاء لجنة المعايير ما يلزم م$ن وق$ت للمش$ارآة بص$فة           

 .عاتمنتظمة ومنهجية في االجتما
 

بداية هذه العملية وحتى ينطوي إسناد مهمة اإلدارة على تسمية فرد ليكون مسؤوال عن إدارة وضع معيار ما اعتبارا من  )1(                                                 
 . ووفقا ألي توجيهات إضافية تقدمها لجنة المعايير وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،وفقا لمواصفات المعيارإتمامها 
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منظم$ة أن يض$ع إج$راءات خاص$ة ب$ه الختي$ار أعض$ائه ف$ي              الويجوز لكل إقليم م$ن أق$اليم         
ويج$ب إخط$ار أمان$ة االتفاقي$ة الدولي$ة لوقاي$ة النبات$ات باألعض$اء المخت$ارين ال$ذين                    . لجنة المعايير 

 . من أجل إقرارهمالهيئة المؤقتةُتعرض أسماؤهم على 
 

أعضاء جماعة العمل التابع$ة له$ا والمكون$ة م$ن س$بعة       ولجنة المعايير مسؤولة عن اختيار       
األعض$اء ال$ذين ُيخت$ارون    يكون ويجب أن . منظمة عضويتهمالأعضاء من بين أعضائها لكي ُتقر     

لم$$ؤهالت امس$$توفين  أعض$$اء س$$بعةلعض$$وية جماع$$ة العم$$ل التابع$$ة للجن$$ة المع$$ايير والمكون$$ة م$$ن  
 .والخبرة المذآورتين آنفا

 
 أعضاء ُجدد محل األعضاء الحاليين إحالل � 2القاعدة 

 
 اإلج$راءات الخاص$ة ب$ه، أعض$اء ج$دد يمك$ن أن       متبع$ا منظمة، الُيرشِّح آل إقليم من أقاليم    

.  لك$$ي ُتق$$ر عض$$ويتهمالهيئ$$ة المؤقت$$ةيحل$$وا مح$$ل أعض$$اء لجن$$ة المع$$ايير ويع$$رض أس$$ماءهم عل$$ى 
 العض$وية المبّين$ة ف$ي ه$ذه     م$ؤهالت مس$توفين ل هؤالء األعضاء الجدد المحتملون يكون وينبغي أن   
وإذا رشَّ$ح  . منظم$ة عض$وين جدي$دين محتمل$ين آح$د أقص$ى          الوُيح$دد آ$ل إقل$يم م$ن أق$اليم           . الالئحة

إقل$$يم عض$$وين اثن$$ين وج$$ب علي$$ه أن يوّض$$ح الترتي$$ب ال$$ذي ينبغ$$ي أن يخ$$دم ب$$ه ه$$ذان العض$$وان      
 .بموجب هذه القاعدة

ه م$$ن نف$$س اإلقل$$يم ف$$ي حال$$ة  ويح$$ل مح$$ل عض$$و لجن$$ة المع$$ايير عض$$و محتم$$ل ُأق$$ر تعيين$$   
 .استقالة العضو األصلي أو توقفه عن استيفاء مؤهالت العضوية المحددة في هذه الالئحة

 
وينبغ$$ي أن ُتبل$$غ جه$$ة االتص$$ال القطري$$ة الخاص$$ة باالتفاقي$$ة الدولي$$ة لوقاي$$ة النبات$$ات أمان$$ة   

وينبغ$ي  .  تل$ك االتفاقية بأي ظروف تح$تم إح$الل عض$و جدي$د مح$ل عض$و م$ن بل$د جه$ة االتص$ال                     
وُيعتب$ر، ب$أي ح$ال، أن العض$و ق$د اس$تقال       . منظم$ة ذات الص$لة   للألمانة أن ُتبلغ الرئاسة اإلقليمي$ة ل      

 .ين من اجتماعات لجنة المعاييريإذا لم يحضر اجتماعين متتال
 

ويخ$$دم العض$$و ال$$ذي يح$$ل مح$$ل عض$$و أص$$لي حت$$ى انته$$اء م$$دة ذل$$ك العض$$و األص$$لي،       
 . إضافيةويجوز ترشيحه لكي يخدم لمدد

 
  مدة العضوية� 3القاعدة 

 
وال يج$وز أن يتج$اوز   . يخدم أعضاء لجنة المعايير في مدد عض$وية ق$درها ث$الث س$نوات       

عدد مدد العضوية مدتين اثنتْين، إال إذا قّدم إقليم طلبا إلى الهيئة المؤقتة للحصول عل$ى إعف$اء م$ن               
وف$ي تل$ك الحال$ة      .  عض$وية إض$افية    أجل السماح لعض$و م$ن داخ$ل ذل$ك اإلقل$يم ب$أن يخ$دم ف$ي م$دة                   

ويج$وز لألق$اليم أن تق$دم طلب$ات للحص$ول عل$ى             . يجوز أن يخدم العضو في م$دة عض$وية إض$افية          
وال ُتحس$ب آم$دة عض$وية      . إعفاءات إضافية لنفس العضو على أساس آل مدة عضوية عل$ى ح$دة            

 . أعضاء أصليينفي إطار هذه الالئحة مدد العضوية الجزئية التي يخدم فيها أعضاء جدد محل
 

 أعض$$اء س$$بعةوتنقض$$ي عض$$وية جماع$$ة العم$$ل التابع$$ة للجن$$ة المع$$ايير والمكون$$ة م$$ن         
 .بانتهاء عضوية لجنة المعايير أو عند استقالتها

 
وتخت$$ار لجن$$ة المع$$ايير األعض$$اء الج$$دد ال$$ذين يحل$$ون مح$$ل أعض$$اء أص$$ليين ف$$ي جماع$$ة   

 . أعضاءسبعةالعمل التابعة لها والمكونة من 
 
  الرئيس� 4عدة القا
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تنتخب لجنة المعايير رئيسها ونائب رئيسها من بين أعضائها ويخدم االثن$ان لم$دة س$نتين،        
وال يجوز لرئيس اللجن$ة ونائ$ب رئيس$ها أن          . مع إمكانية إعادة انتخابهما لمدة إضافية قدرها سنتان       

 .يعمال بهاتين الصفتين إال إذا آانا عضوين في لجنة المعايير
 

 أعض$اء رئ$يس   س$بعة عضاء جماعة العمل التابعة للجن$ة المع$ايير والمكون$ة م$ن          وينتخب أ  
وال . وتكون مدة الرئاسة سنتين م$ع إمكاني$ة إع$ادة االنتخ$اب لم$دة إض$افية ق$درها س$نتان                   . الجماعة

 أعض$$اء به$$ذه  س$$بعةيج$$وز أن يعم$$ل رئ$$يس جماع$$ة العم$$ل التابع$$ة للجن$$ة المع$$ايير والمكون$$ة م$$ن       
 .ضوا في لجنة المعاييرالصفة إال إذا آان ع

 
  الدورات� 5القاعدة 

 
 .روما بمنظمةالُتعقد اجتماعات لجنة المعايير عادة في مقر  

 
وتجتمع لجنة المعايير مرة واحدة على األق$ل س$نويا أساس$ا لتيس$ير إج$راءات الموافق$ة ف$ي             

 .المعاييروْضع إطار عملية 
 

 القطري$ة عل$ى مس$ودات المع$ايير بع$د      وُيدعى عادة إلى عقد اجتماع الستعراض التعليقات      
وتبعا لعبء العم$ل وللم$وارد المتاح$ة، يج$وز للجن$ة المع$ايير أو لألمان$ة،        . استالم األمانة للتعليقات 

وق$د يل$زم، عل$ى      . ، طلب عقد اجتماع$ات إض$افية للجن$ة المع$ايير          الهيئة المؤقتة بالتشاور مع مكتب    
 م$ن أج$ل إع$داد مس$ودة     الهيئ$ة المؤقت$ة  اع$ات  وجه الخصوص، أن تجتم$ع لجن$ة المع$ايير بع$د اجتم       

 .معايير إلجراء مشاورة قطرية بشأنها
 

وتبعا لعبء العمل وللموارد المتاحة يج$وز للجن$ة المع$ايير، بالتش$اور م$ع األمان$ة ومكت$ب           
 أو ب$أن   ، أعض$اء  س$بعة مكون$ة م$ن     التابع$ة له$ا و    ال، أن تأذن بأن تجتمع جماع$ة عم$ل          الهيئة المؤقتة 
 .لها  عمل غير عادية تابعةتجتمع جماعات

 
ويل$زم وج$ود    . افتتاح دورة للجنة المعايير إال في حالة توافر نص$اب ق$انوني           عن  وال ُيعلن    

 .لجنة لتشكيل نصاب قانونيالغالبية أعضاء 
 

  الموافقة� 6القاعدة 
 

 وُتق$دم إل$ى  . ُتل$تمس بتواف$ق اآلراء الموافق$ات المتعلق$ة بالمواص$فات أو بمس$ودات المع$ايير        
تأخير له المسودات النهائية للمعايير الدولية لت$دابير الص$حة النباتي$ة الت$ي             أدنى  الهيئة المؤقتة دون    

 .تكون لجنة المعايير قد وافقت عليها
 

  المراقبون� 7القاعدة 
 

 . من الالئحة الداخلية للهيئة المؤقتة7للحصول على مرآز المراقب تنطبق القاعدة  
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  التقارير� 8القاعدة 
 

 :ويتضمن تقرير االجتماعات ما يلي. تحتفظ األمانة بسجالت اجتماعات لجنة المعايير 
 

 الموافقة على مسودات مواصفات المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية � 
وض$$$ع الص$$$يغة النهائي$$$ة للمواص$$$فات م$$$ع تض$$$مينها ش$$$رحا تفص$$$يليا يش$$$مل أس$$$باب    � 
 التغييرات
 ودة معيارأسباب عدم الموافقة على مس � 
موجز ن$وعي ل$ردود أفع$ال لجن$ة المع$ايير إزاء فئ$ات التعليق$ات المب$داة ف$ي المش$اورة                 � 
 القطرية
مس$$$ودة المع$$$ايير الت$$$ي ُترس$$$ل إلج$$$راء مش$$$اورة قطري$$$ة بش$$$أنها ومس$$$ودة المع$$$ايير     � 

 . المؤقتةالموصى باعتمادها من الهيئة
 

لمؤقت$$ة، عن$$د الطل$$ب، باألس$$باب وتس$$عى األمان$$ة جاه$$دة إل$$ى تزوي$$د األعض$$اء ف$$ي الهيئ$$ة ا  
المنطقية التي دعت لجنة المعايير إلى قبول أو عدم قبول المقترحات الداعي$ة إل$ى إدخ$ال تع$ديالت          

 .على المواصفات أو على مسودة المعايير
 

ويق$دم رئ$يس لجن$ة المع$ايير إل$ى ال$دورة الس$$نوية للهيئ$ة المؤقت$ة تقري$را ع$ن أنش$طة لجن$$ة             
 .المعايير

 
جن$$ة المع$$ايير تق$$ارير اجتماعاته$$ا قب$$ل أن تتيحه$$ا ألعض$$اء الهيئ$$ة وللمنظم$$ات        وتعتم$$د ل 

 .اإلقليمية لوقاية النباتات
 

  اللغة� 9القاعدة 
 

 .تجري أعمال لجنة المعايير باللغة االنكليزية 
 

  التعديالت� 10القاعدة 
 

صاص$$$اتها يج$$وز أن ُتعل$$ن الهيئ$$ة المؤقت$$ة لت$$دابير ع$$ن تع$$ديالت الئحته$$ا الداخلي$$ة واخت          
 .بحسب االقتضاء

 


