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 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث - ٦٤/٢٠٠
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ١٩٨٩ديـــــسمرب/ كـــــانون األول٢٢ املـــــؤرخ٤٤/٢٣٦ا إىل قراراـــــإذ تـــــشـري 
 كـانون٢٠ بـاء املـؤرخ٤٩/٢٢  و١٩٩٤ديـسمرب/ كـانون األول٢ ألف املـؤرخ٤٩/٢٢ و

ــسمرب/ كــانون األول١٥ املــؤرخ٥٣/١٨٥  و١٩٩٤ديــسمرب/األول  ٥٤/٢١٩  و١٩٩٨دي
ــسمرب/ كــانون األول٢٢املــؤرخ ديــسمرب/ كــانون األول٢١ املــؤرخ٥٦/١٩٥  و١٩٩٩دي
ــانون األول٢٠ املــــــؤرخ٥٧/٢٥٦  و٢٠٠١  املــــــؤرخ٥٨/٢١٤  و٢٠٠٢ديــــــسمرب/ كــــ

 ٢٠٠٤ديــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٥٩/٢٣١  و٢٠٠٣ ديــسمرب/كــانون األول ٢٣
ــسمرب/ كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ٦٠/١٩٥ و كـــانون ٢٠ املـــؤرخ٦١/١٩٨  و٢٠٠٥ديـ

ــسمرب/ األولكــانون ١٩ املــؤرخ٦٢/١٩٢  و٢٠٠٦ديــسمرب/األول  ٦٣/٢١٦  و٢٠٠٧دي
ــؤرخ ــانون األول١٩املــ ــسمرب/ كــ ــاعي ٢٠٠٨ديــ ــصادي واالجتمــ ــس االقتــ ــراري الــ وقــ
ــه/متــوز ٣٠ املــؤرخ١٩٩٩/٦٣ ــه/ متــوز٢٦ املــؤرخ٢٠٠١/٣٥  و١٩٩٩يولي ،٢٠٠١يولي

بالتنفيـذاملتعلـق ٢٠٠٣يونيـه/حزيران ٢٣ باء املؤرخ٥٧/٢٧٠ قرارهارعتبااالوإذ تأخذ يف
واملنــسقني لنتـائج املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمـة الــيت تعقــدها األمــم واملتابعـة املتكــاملني

 امليدانني االقتصادي واالجتماعي،املتحدة يف
 ،)١(٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعامالوثيقة اخلتامية مل إىلأيضا وإذ تشري 
بنـاء:٢٠١٥-٢٠٠٥ وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة )٢( إعـالن هيوغـووإذ تعيد تأكيـد 

والبيــان املــشترك الــصادر عــن الــدورة )٣(قــدرة األمــم واتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث
_______________

 .٦٠/١انظر القرار )١(
)٢( A/CONF.206/6،١، القراراألولالفصل. 
 .٢املرجع نفسه، القرار )٣(
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،)٤(احلـد مـن املخـاطر مــن أجـل مـستقبل أكثـر أمنــا:نائية املعنيـة بكارثـة احملـيط اهلنــدياالسـتث
 بصيغته اليت اعتمدها املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث،

 دورها املتمثل يف تقدمي التوجيه يف جمـال الـسياسة العامـة بـشأنوإذ تعيد أيضا تأكيد 
 رات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة،تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمت

 وتفــاقم أثرهــا يفهــا إزاء عــدد الكــوارث الطبيعيــة ونطاقوإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا 
أسـفر عـن خـسائر جـسيمة يف األرواح وعواقـب اجتماعيـة واقتـصاديةممـاالـسنوات األخـرية،

حتقيــقلعــامل تعــوقلمجتمعــات الــضعيفة يف مجيــع أحنــاء ال بالنــسبةطويلــة األمــدســلبيةوبيئيــة
 اصة يف البلدان النامية،خب املستدامة، وتهاتنمي

ــن أيــضاوإذ تعــرب  ــصعوباتإزاء قلقهــابــالغع  املتزايــدة الــيت تواجههــا الــدولال
 العامليـةنتيجـة للتحـدياتيف التصدي للكوارث والتأهـب هلـااألعضاء ومنظومة األمم املتحدة

 ومـا يترتـب واملاليـة العامليـة وتغـري املنـاخ وأزمـة الغـذاءالراهنة، مبا يف ذلـك األزمـة االقتـصادية
 ،عليها جمتمعة من آثار

الكــوارث، مبــا يف ذلــك احلــد مــن قلــة املنعــة يفخمــاطرأن احلــد مــنعلــى تــشددوإذ 
  مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،شاملمواجهة الكوارث الطبيعية، عنصر

واحلــد مــناملــستدامة والقــضاء علــى الفقــرنميــة بالعالقــة الواضــحة بــني التوإذ تــسلم 
وبضرورة مواصـلة بـذل اجلهـود الكوارثاالنتعاش منوخماطر الكوارث والتصدي للكوارث

 يف مجيع هذه ااالت،
 احلاليـة باحلاجـة املاسـة إىل مواصـلة تطـوير املعـارف العلميـة والتقنيـةأيـضا وإذ تسلم 

علـى حاجـة تـشددى مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة، وإذواالنتفاع ا من أجل بنـاء القـدرة علـ
املتطـورة والـسليمة بيئيـا والفعالـة مـناملالئمة والبلدان النامية إىل احلصول على التكنولوجيات

ــث التكلفــة والــسهلة االســتخدام ــن أجــل التوصــل إىلحي حلــول أمشــل للحــد مــن خمــاطرم
 التصدي ملخاطر الكوارث،ىعلالكوارث وتعزيز فعالية وكفاءة قدرات هذه البلدان

يف لحـد مـن خمـاطر الكـوارثل ه ميكـن لـبعض التـدابري املتخـذةبأنـ كـذلكتسلموإذ 
وإذ تـشدد علـى أمهيـة تعزيـزسياق إطار عمل هيوغو أن تدعم أيضا التكيف مع تغري املنـاخ،

الكـــوارث الطبيعيـــة مـــن خـــالل بـــرامج احلـــد مـــنمواجهـــةاتمعـــات علـــىاألمـــم وقـــدرة
 الكوارث، خماطر

_______________

)٤( A/CONF.206/6،املرفق الثاين . 
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 مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـةنتـائج أمهية املضي قدما يف تطبيق خطـة تنفيـذوإذ تؤكد 
واألحكـام ذات الـصلة الـواردة فيهـا بـشأن قلــة )٥()‘‘خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ’’ (املـستدامة

 الكوارث، املنعة وتقييم املخاطر وإدارة
االقتــصادية الــيتواالجتماعيــةألنــشطةل باحلاجــة إىل مواصــلة بلــورة فهــموإذ تــسلم 

إىلتلك األنـشطة، والتصدي لإىلو الكوارث الطبيعيةإزاءاتمعاتتفاقم قلة منعةتؤدي إىل
 ومواصــلةالكــوارث تعزيــز منعتـها إزاءعلـىاحملليــة اتاتمعـ قــدرات الـسلطات احملليــة وبنـاء

 ،القدرات حتسني تلك
 ؛)٦(٥٤/٢١٩قة بقرار اجلمعية العامة يف توصية األمني العام املتعلوقد نظرت 
 خمــاطرتقريــر التقيــيم العــاملي بــشأن احلــد مــن’’ـبــ مــع التقــدير وإذ حتــيط علمــا 

 ،)٧(٢٠٠٩مايو/يف أيار يف املنامة  الصادر‘‘الكوارث
التركيز على اإلنذار املبكر - ٢٠٠٩التقرير عن الكوارث يف العامل لعام تالحظوإذ 

 ،)٨(واجهتهاا والتحرك بسرعة مل
 بتقريــر األمـــني العــام عــن تنفيـــذ االســتراتيجية الدوليــة للحـــدحتــيط علمــا - ١ 

 ؛)٩(الكوارث من
 وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة)٢(أن االلتزامات الواردة يف إعالن هيوغو بتذكر - ٢ 

 تـــشمل تقـــدمي)٣(بنـــاء قـــدرة األمـــم واتمعـــات علـــى مواجهـــة الكـــوارث:٢٠١٥-٢٠٠٥
الدول املنكوبة بالكوارث الـيت متـرإىللبلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعية واملساعدة إىل ا

ــة ــة انتقالي ــقمبرحل ــان االحنــو حتقي ــستدام،شتع ــادي واالجتمــاعي واالقتــصادي امل أجــل مــن امل
 والقيـــام الكــوارثيف أعقــاب شتعــاناالمرحلــة بأنــشطة احلــد مــن املخــاطر يفاالضــطالع

 ؛عمليات التأهيلب
 بالتقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمل هيوغو، وتؤكـد احلاجـة إىل إدمـاجترحب - ٣ 
ــر فعاليــةحلــد مــن خمــاطر الكــوارثا  يف سياســات التنميــة املــستدامة وختطيطهــا بــشكل أكث

ديعلــى كــل مــن الــصعواإلمكانيــاتوبرجمتــها؛ وإىل تطــوير وتعزيــز املؤســسات واآلليــات
_______________

ــوب أفريقيـــا، )٥( ــة املـــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـ ــة العـــاملي للتنميـ  -أغـــسطس/ آب٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـ
لفــصل األول،، ا) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (٢٠٠٢ســبتمرب/أيلــول ٤

 .، املرفق٢ القرار
 .A/63/351انظر )٦(
 .www.unisdr.org:متاح على )٧(
 .www.ifrc.org:متاح على )٨(
)٩( A/64/280. 

www.unisdr.org
www.ifrc.org
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؛ وإىل القيـام علـى حنـواألخطـارالقـدرة علـى مواجهـة من أجل بنـاءاإلقليمي والوطين واحمللي
ــج احلــد مــن املخــاطر يف بــرامج التأهــب حلــاالت الطــوارئ والتــصدي هلــا بإدمــاجمنــهجي

وسيلة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق ويف اخلطط اإلمنائية الطويلة األجل، كمنها واالنتعاش
فية؛عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لألل

اللتزامــاتاب الوفـاء التـاميكثــف جهـوده مـن أجــل بـاتمع الـدويل أنيـب - ٤ 
 الواردة يف إعالن هيوغو وإطار عمل هيوغو؛

 الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة الدوليــةتــدعو - ٥ 
 جلمعيــات الــصليب االحتــاد الــدويلهــاواهليئــات اإلقليميــة واملنظمــات الدوليــة األخــرى، مبــا في

ــة ،اتمـــع املـــدينكـــذلكواألمحـــر واهلـــالل األمحـــر، مبـــا يف ذلـــك املنظمـــات غـــري احلكوميـ
إطـار عمـل دعمتكثيف اجلهود من أجلإىلواملتطوعون والقطاع اخلاص واألوساط العلمية،

وتؤكد، يف هذا الصدد، أمهية مواصلة أصحاب املصلحة علـى مجيـع  وتنفيذه ومتابعته،هيوغو
 املستويات التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالتصدي بفعالية آلثار الكوارث الطبيعية؛

 ومراعاتــهج أهــداف إطــار عمــل هيوغــوادمــإ مبنظومــة األمــم املتحــدةيــب - ٦ 
 ومساعدة يف استراتيجياا وبراجمها، مستفيدة يف ذلك من آليات التنسيق القائمة،مراعاة تامة

وعلـى وجـه ق تلـك اآلليـات علـى أن تـضع وتنفـذ، حـسب االقتـضاءالبلدان النامية عـن طريـ
ــدابري للحــد مــن خمــاطر الكــوارثالــسرعة ــدعو، ت ــة واملنظمــات، وت ــة الدولي املؤســسات املالي

 ؛إىل القيام بذلكالدوليةاإلقليمية و
،بـاطرادأن تـدعم، يف الوقـت املناسـب و مبنظومـة األمـم املتحـدة أيـضا يب - ٧ 

 يتالبلدان املنكوبة بالكوارث من أجل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف عملـيدهاتقواجلهود اليت
 املؤسسات املالية الدوليـة واملـصارف اإلقليميـة، وتدعو يف أعقاب الكوارثتأهيل والاالنتعاش

 ؛إىل القيام بذلكوغريها من املنظمات اإلقليمية والدولية
تنميتــها املــستدامةحتقيــقن بــأن كــل دولــة مــسؤولة يف املقــام األول عــتـسلم - ٨ 

منـها محايــة النــاس يف إقليمهــاألغــراض ،وعـن اختــاذ تــدابري فعالـة للحــد مــن خمـاطر الكــوارث
تنفيـذيف ذلـكومحاية اهلياكل األساسية وغريهـا مـن الثـروات الوطنيـة مـن أثـر الكـوارث، مبـا

ليـة لـدعم تلــك، وتؤكـد أمهيــة التعـاون الـدويل والــشراكات الدو ومتابعتـهإطـار عمـل هيوغــو
 الوطنية؛ اجلهود

ــدراتأيــضا تــسلم - ٩   بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء يف ســبيل تطــوير ق
تنفيذ إطار عمل هيوغو، بوسائل منها وضع برامج وطنية للحد مـن الكـوارث،لوطنية وحملية

 ؛هذه القدرات على القيام بذلكبعدوتشجع الدول األعضاء اليت مل تطور
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 بأمهية التنسيق بني التكيف مع تغري املناخ والتدابري ذات الـصلةتسلم كذلك - ١٠ 
للحــد مــن خمــاطر الكــوارث، وتــدعو احلكومــات واملنظمــات الدوليــة املعنيــة إىل إدمــاج هــذه

اخلطـط اإلمنائيـة وبـرامج القـضاء مبـا يف ذلـك،هـا وبراجمهـااالعتبارات إدماجا شامال يف خطط
عمل الوطنية للتكيف يف أقل البلـدان منـوا، وتـدعو اتمـع الـدويل إىلعلى الفقر، ويف برامج ال

 الصدد؛ دعم اجلهود اجلارية اليت تبذهلا البلدان النامية يف هذا
 احلـد مـن الدول األعـضاء علـى مواصـلة وضـع وحتـديث وتعزيـز تـدابريثحت - ١١ 

،قـا إلطـار عمـل هيوغـو وفمجيع املستويات، على التأهب مبا يف ذلك تدابري،خماطر الكوارث
مع مراعاة ظروفها وقدراا وبالتنسيق مع اجلهات الفاعلة املعنيـة، حـسب االقتـضاء، وتـشجع

الوطنيـة لـدعم اجلهـودأولويـة أعلـى األمـم املتحـدة املعنيـة علـى إيـالءكياناتاتمع الدويل و
 املبذولة يف هذا الصدد؛واحمللية

ــيت أعــدت للحــد مــن خمــاطراملبــادرات اإلقليميــة ودب ترحــب - ١٢  ون اإلقليميــة ال
مواصـلة إعـداد مبـادرات إقليميـة وتطـوير قـدرات اآلليـاتضـرورةالكـوارث، وتكـرر تأكيـد

، وتــشجع علــى اســتخدام مجيــعوجــدت، حيثمــا وتعزيزهــاحلــد مــن املخــاطرعلــى ااإلقليميــة
ضـمن نطـاقن تـدعم،أ اإلقليميـةاألمم املتحـدةجلان، وتطلب إىلاألدوات املوجودة وتبادهلا

، بتنسيق وثيـق مـع الكيانـات املنفـذة اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف هذا الصدد،والياا
 ؛يف منظومة األمم املتحدة

شـراكةعبـارة عـناإلنعاش، وهـواملرفق العاملي للحد من الكوارث وتشجع - ١٣ 
ــى ــدويل، عل ــك ال ــديره البن ــذي ي ــتراتيجية ال أن يواصــل دعــم تنفيــذ إطــارتابعــة لنظــام االس

 هيوغو؛ عمل
 أمانة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث علـى مواصـلة وضـعتشجع - ١٤ 

ــؤ باملخــاطر املتعــددة، مبــا يف ذلــك ــقوتطــوير وحتــسني أســاليب إجــراء تقييمــات للتنب مــا يتعل
تماعيـــةلحـــد مـــن خمـــاطر الكــوارث وحتليـــل التكـــاليف واملنـــافع االجل باجلوانــب االقتـــصادية

 واالقتصادية إلجراءات احلد من املخاطر املتخذة على مجيع املستويات؛
 باتمع الدويل أن يدعم، على مجيع املستويات، وخباصة على مـستوىيب - ١٥ 

 اإلسـهام بانتظـامبإمكاـااتمعات احمللية، تطوير وتعزيز املؤسسات واآلليات والقدرات اليت
 ؛األخطارجهةيف بناء القدرة على موا

ــدول األعــضاء علــىتــشجع - ١٦  ــز ال ــال إلطــار عمــلتعزي ــذ الفع  التزامهــا بالتنفي
ــةهيوغــو ــةبتقوي ــة واإلقليمي ــديات الوطني ــا يف ذلــك املنت  مــشاركتها يف نظــام االســتراتيجية، مب
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واملنتديات التقنية املواضيعية وعملية استعراض منتـصف املـدة، وكـذلك املنتـدى العـاملي للحـد
 ؛خطار الكوارثمن أ

الـدورة الثانيـة للمنتـدى العـاملي للحـد مـن أخطـارعقـد مـع التقـدير تالحظ - ١٧ 
 ١٩إىل ١٦يف جنيـف يف الفتـرة مـن“الكوارث والفقر والضعف”الكوارث بشأن موضوع

 وأصــحاب املــصلحة اآلخــرينللــدول األعــضاء مهمــامنتــدى بوصــفه،٢٠٠٩يونيــه/حزيــران
الكــوارث خمــاطر تنفيــذ إطـار عمــل هيوغــو وتعزيــز الـوعي باحلــد مــنلتقيـيم التقــدم احملــرز يف

 ؛وتبادل اخلربات والتعلم من املمارسات اجليدة
وتنفيـذ حتديـديف هاوإشراكاملرأةومتكني بأمهية إدماج منظور جنساينتسلم - ١٨ 

، وتـشجعخـاطركـذلك يف اسـتراتيجيات وبـرامج احلـد مـن املمجيع مراحل إدارة الكوارث، و
 ؛ ومتكني املرأةمراعاة املنظور اجلنساينمانة االستراتيجية على مواصلة تعزيز النهوض بتعميمأ
 للبلدان اليت قدمت دعما ماليا ألنشطة االسـتراتيجية عـنتعرب عن تقديرها - ١٩ 

 الكوارث؛ طريق التربع لصندوق األمم املتحدة االستئماين للحد من
تقـدمي تربعــات ماليــة كافيــة للــصندوقصــلةموا اتمــع الــدويل علــىتـشجع - ٢٠ 

، وتـشجع الـدولاالستئماين سعيا إىل ضمان الدعم الكايف ألنشطة متابعة إطـار عمـل هيوغـو
 ؛العام يف أبكر وقت ممكن من متعددة السنواتغري خمصصة مسامهاتاألعضاء على تقدمي

ليـــةاحلكومـــات واملنظمـــات املتعـــددة األطـــراف واملنظمـــات الدوتـــشجع - ٢١ 
واإلقليميـــة واملؤســـسات املاليـــة الدوليـــة واإلقليميـــة والقطـــاع اخلـــاص واتمـــع املـــدين علـــى

 االستثمار بانتظام يف جمال احلد من خماطر الكوارث بغية تنفيذ أهداف االستراتيجية؛
تتبعه ذلك من تزايد مـسؤولياتسي أمهية احلد من خماطر الكوارث وماتؤكد - ٢٢ 

مجيــع الــسبل املتعلقــة يبحــث، وتكــرر تأكيــد الطلــب إىل األمــني العــام أنأمانــة االســتراتيجية
 بتأمني متويل إضايف لضمان توافر موارد مالية ثابتة وميكن التنبؤ ا لتشغيل األمانة؛

 هـذهجادمـإعلـىالدول األعضاء  وتشجع،نظم اإلنذار املبكربأمهيةتعترف - ٢٣ 
مجيـع أصـحاب وتـشجع، الكـوارثخمـاطرة للحد منيف استراتيجياا وخططها الوطنيالنظم

املصلحة على تبادل املمارسات اجليدة بشأن اإلنذار املبكر باستخدام آليـات تبـادل املعلومـات
 ؛يف إطار نظام االستراتيجية

حتسني فهم وإدراك أسباب الكوارث، وكـذلكالتشجيع على ضرورة تؤكد - ٢٤ 
 منـها نقـل وتبـادل اخلـربات،أمـورمجلـة مـن خـالل بناء وتعزيـز قـدرات التـصدي هلـاضرورة

تيــسري إمكانيــة و، وبــرامج التثقيــف والتــدريب للحــد مــن خمــاطر الكــوارث،واملعــارف التقنيــة
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 وتـــشجيع، وتعزيـــز الترتيبـــات املؤســـسية،احلــصول علـــى البيانـــات واملعلومـــات ذات الـــصلة
 الكوارث؛ جمتمعية إلدارة خماطرج من خالل وتوليها زمام األمرمشاركة اتمعات احمللية

بعــد  مــامرحلــةيف علــى ضــرورة أن يواصــل اتمــع الــدويل اهتمامــهتــشدد - ٢٥ 
ــات ــدعم عملي ــة يف حــاالت الطــوارئ وأن ي ــن املخــاطر يفالتأهيــلاإلغاث ــتعمري واحلــد م  وال
ــة تنفيــذ ــل، وتؤكــد أمهي ــة األجــل ذات صــلة  وتكييــف بــرامجاألجلــني املتوســط والطوي طويل

التنمية املستدامة وإدارة عمليـة احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف أكثـرحتقيققضاء على الفقر وبال
 املناطق عرضة هلا، وخباصة يف البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعية؛

يف الطبيعيـة، مبـاالكـوارثيـع من خماطر مجحلد معاجلة مسألة اضرورة تؤكد - ٢٦ 
ار املتصلة بالرطوبة اجلوية، ومواطن الضعف إزاءها، معاجلـةواألخط اجليولوجيةاألخطارذلك

 ؛شاملة
ــيط علمــــا - ٢٧  ــتراتيجيةحتــ ــة لالســ ــادرة العامليــ ــدارسل باملبــ ــالمة املــ ــأمني ســ تــ

واملستشفيات، وخصوصا من خالل االستثمار يف اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة إلجـراء تقييمـات
، وللقيــام، حـــسب٢٠١١مــة حبلــول عــاموطنيــة لــسالمة املرافــق التعليميــة والـــصحية القائ

االقتضاء، بوضع وتنفيذ خطط عمل ملموسة لتعزيز السالمة يف املدارس واملستـشفيات حبلـول
 ؛، وتشجع الدول األعضاء على تقدمي تقارير ذا الشأن على أساس طوعي٢٠١٥عام

دويللالحتفـال بـاليوم الـموعـداأكتوبر/ تشرين األول١٣ أن تعلن يومتقرر - ٢٨ 
 ؛)١٠(ثللحد من الكوار

ةامـــسإىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا اخل تطلـــب - ٢٩ 
 .“التنمية املستدامة”والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يف إطار البند املعنون

 ٦٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٢١

_______________

؛ والقــرار٢٣الفقــرة،٥٦/١٩٥؛ والقــرار٥، الفقــرة٥٤/٢١٩؛ والقــرار٢، الفقــرة٤٤/٢٣٦القــرار )١٠(
 . من الديباجةاخلامسةالفقرة،٥٧/٢٥٦




