
اجلريدة الر�سمية العدد )1031(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2013/56

بالت�سديــق علـى النظــام االأ�سا�ســي

 ملركز جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية الإدارة حاالت الطوارئ

نحن قابو�ض بن �سعيد   �سلطان عمان 

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

 )121( دورته  فـي  العربية  اخلليج  لدول  التعـــاون  ملجلــ�س  الـــوزاري  املجلـــ�س  قــرار  وعلى 

التكميلي  واجتماعه  2011/11/23م  بتاريخ  الأعلى  للمجل�س   )32( للدورة  التح�سريية 

بتاريخ 2011/12/18م باملوافقة على النظام الأ�سا�سي ملركز جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية لإدارة حالت الطوارئ ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

الت�سديق على النظام الأ�سا�سي امل�سار اإليه وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�س اإيداع وثيقة الت�سديق على النظام الأ�سا�سي للمركز وفقا لأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 17 من ذي احلجة �سنة 1434هـ

املـوافــــق : 22 من اأكتوبــــــــــر �سنة 2013م
 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان

-17-



اجلريدة الر�سمية العدد )1031(

النظـــام الأ�سا�ســـي

ملركز جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لإدارة حالت الطوارئ

�إن حكومات كل من : 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، مملكة �لبحرين ، �ململكة �لعربية �ل�سعودية ، �سلطنة عمان ، 

دولة قطر ، دولة �لكويت ،

�نطالقــا من �لأهـــد�ف �لتي ن�س عليهـــا �لنظـــام �لأ�سا�ســـي ملجلـــ�س �لتعـــاون لــدول �خلليـــج 

�لعربية و�لر�مية �إىل حتقيق �لتن�سيق و�لتكامل و�لرت�بط بني �لدول �لأع�ساء فـي جميع 

�مليادين ،

وت�سجيعا للطاقات و�لقدر�ت �ملتوفرة ملو�كبة �لتقدم �لعلمي و�لتقني فـي جمال �إد�رة حالت 

�لطو�رئ  �أخطار  �لوقاية من  �لطو�رئ وعمال على توحيد �جلهود و�خلرب�ت فـي جمال 

�لتي قد تتعر�س لها �أي من دول �ملجل�س ، و�لت�سدي لها وتقوية دعائم �لتعاون ، 

و�إدر�كا منها باأهمية �إن�ساء مركز لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية لإد�رة حالت 

�لطو�رئ �لتي قد تتعر�س لها �أي من دول �ملجل�س ، 

�تفقت على �إن�ساء مركز ي�سمى " مركز جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية لإد�رة حالت 

�لطو�رئ  " ويكون نظامه بال�سيغة �لتالية : 

املـــادة ) 1 (

التعاريــــف

لأغر��س هذ� �لنظام ، يكون للعبار�ت و�مل�سطلحات �لتالية �ملعاين �ملبينة قرين كل منها : 

جملــ�س التعـــاون : جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية . 

املجلــ�س الــوزاري : �ملجل�س �لوز�ري ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية . 

الأمانـــة العامـــة : �لأمانة �لعامة ملجل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية . 

املركــــــــــــــــــــــــــز : مركز جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية لإد�رة حالت �لطو�رئ . 

النظــــــــــــــــــــــــام : �لنظام �لأ�سا�سي للمركز . 

املجلـــــــــــــــــــــــ�س : جمل�س �إد�رة �ملركز . 

الرئيـــــــــــــــــــــ�س : رئي�س �ملركز . 
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اللجـــــــان الوطنيــــة : �لهيئــــــات �أو �ملجالـــــ�س �أو �للجـــان �أو �جلهـــــات �لوطنيـــة �ملخت�ســـة 

باإد�رة �لطو�رئ فـي �لدول �لأع�ساء . 

ممثلـــــــو الت�ســــــال : ممثلني عن �للجان �لوطنية من ذوي �لخت�سا�س جتري �إعارتهم 

للعمل فـي �ملركز وتن�سيق �لأعمال و�لت�سال بني �ملركز و�جلهات 

�لتابعني لها فـي دولهم . 

قاعدة بيانات املركز : قاعدة �لبيانات �ملركزية �لتابعة للمركز . 

املراقــــــــــــــــــــــــــــــب : منظمـــة �أو هيئـــة دوليــة �أو �إقليميـــة متخ�س�ســـة ل تكــــون طرفــــا 

فـي هذ� �لنظام ومتنح �سفة �ملر�قب لدى �ملركز . 

�لعامة  و�ملمتلكات  �ل�سكان  و�سالمة  حياة  تهدد  �لتي  �حلو�دث   : الطـــــوارئ  حــــالت 

�ملنا�سبة لل�سيطرة  ، وتتطلب �تخاذ �لإجر�ء�ت  �لبيئية  و�حلياة 

عليها . 

الكارثـــــــــــــــــــــــــــــة : حدث طبيعي �أو من �سنع �لإن�سان يهدد �مل�سالح �لوطنية ويخل 

�لإ�سابات  من  �لعديد  عنه  وينتج   ، للحياة  �لطبيعي  بالتو�زن 

ت�سارك   ، �لتحتية  و�لبنية  و�ملمتلكات  للبيئة  و�لوفيات وتدمري 

فـي مو�جهتهـــــا كافـــــة �أجهــــزة �لدولـــــة �ملختلفـــــة �أو مب�ساعـــــد�ت 

خارجية �إقليمية ودولية . 

اإدارة حالت الطوارئ : كافــة �لأن�سطــة و�لإجــر�ء�ت و�لعمليات �لتي يتم �تخاذهـا لإد�رة 

حالت �لطو�رئ فـي جميع مر�حلها �ملختلفة .

املـــادة ) 2 (

الإن�ســـاء

بال�سخ�سية  يتمتع   ، �لتعاون  جمل�س  �إطار  فـي  يعمل  مركز  �لنظام  هذ�  مبقت�سى  ين�ساأ 

�لعتبارية ، يطلق عليه ��سم " مركز جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية لإد�رة حالت 

�لطو�رئ " . 

املـــادة ) 3 (

مقــر املركــز

1 - يتخذ �ملركز من دولة �لكويت ، مقر� له . 

2 - حتدد �سروط ��ست�سافة دولة �لكويت للمركز �سمن �تفاق مقر . 
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املـــادة ) 4 (

هــدف املركــز 

حالت  �إد�رة  جمال  فـي  وتن�سيقها  �ملجل�س  دول  وجهود  قدر�ت  تعزيز  �إىل  �ملركز  يهدف 

�لطو�رئ خالل مر�حل دورة حياتها �ملختلفة . 

املـــادة ) 5 (

مهــام املركــز

�ملجل�س  �لطبيعية بدول  �لطبيعية وغري  �ملخاطر  �مل�ساهمة فـي حتديد وتقييم   -  1

�أو �ملخاطر بالدول �لأخرى �لتي قد تطال �آثارها وتبعاتها �أي من دول �ملجل�س ، 

و�قرت�ح �حللول �لعلمية و�لعملية للحد من تلك �ملخاطر و�لتخفيف من �آثارها . 

وفقا  بوقوعها  و�لإنذ�ر  و�لتنبيه  �لطو�رئ  حالت  عن  �لعاجلة  �لبالغات  تلقي   -  2

للمعطيات و�ملعلومات �ملتو�فرة للمركز ومتريرها للدول �لأع�ساء . 

بطريقة  �ملجل�س  دول  بني  �لإغاثية  �لأعمال  لت�سيري  و�إجر�ء�ت  �سيا�سات  و�سع   -  3

حالت  �إد�رة  خطط  و�سع  لكيفية  ��سرت�سادية  �أدلة  و�إعد�د   ، ومن�سقة  و��سحة 

�لطو�رئ على �مل�ستوى �لوطني بدول �ملجل�س ، و�أدلة �إر�سادية باإجر�ء�ت �ملو�جهة 

و�لت�سدي لها . 

�إد�رة حالت �لطو�رئ ، وتقدمي  4 - �مل�ساهمة فـي و�سع خطط وبر�مج وم�سروعات 

�لدعم �لفني و�خلدمات �ل�ست�سارية وغريها من �أ�سكال �لدعم لدول �ملجل�س . 

�ملجل�س ملو�جهة حالت  �لب�سري و�لآيل بني دول  �لدعم و�لإ�سناد  5 - تن�سيق جهود 

تتعر�س  �لتي  للدول  �ملجل�س  لدول  �مل�سرتك  �لدعم  جهود  وكذلك   ، �لطو�رئ 

للكو�رث خارج دول �ملجل�س . 

�ل�سيطـــرة  و�آليـــات وجتهيـــــز�ت  ملعـــد�ت  �لفنـية  �ملو��سفـــات  �لعمـــل على توحيــــد   - 6

على �لطو�رئ وتقدمي �مل�ساعدة �لفنية للدول �لأع�ساء فـي هذ� �ل�ساأن وكذلك 

�لعمل على توحيد �مل�سطلحات و�ملفاهيم ذ�ت �لعالقة باإد�رة �لطو�رئ . 

 ، �لطو�رئ  �إد�رة  جمال  فـي  و�لدوليني  �ملحليني  باخلرب�ء  بيانات  قو�عد  �إعد�د   -  7

�لإقليمية  ، وكذلك بحالت �لطو�رئ  �ملنا�سبة لال�ستفادة منهم  �لآلية  وحتديد 

و�لدولية وحتليلها وتعميم �لدرو�س �مل�ستفادة منها . 
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8 - ربط �ملركز بنقطة �ت�سال فـي كل دولة من دول �ملجل�س ، وحتقيق �لتكامل بني 

�لأع�ساء  �لدول  فـي  �ملبكر  و�لإنذ�ر  بالطو�رئ  بالتنبوؤ  �ملعنية  �لوطنية  �ملر�كز 

و�لتن�سيق فيما بينها . 

9 - بنـــاء عالقــة مع مر�كـــز �لتنبوؤ�ت �لدولية ذ�ت �لعالقـــة مبهـــام �ملركـــز و�أهد�فــه 

و�ل�ستفادة من خدماتها وفق �لأنظمة �لتي حتكم ذلك بالدول �لأع�ساء . 

10 - �لتن�سيق و�لت�سال باملنظمات و�لهيئات �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لعالقة مبهام 

�ملركز و�أهد�فه لال�ستفادة من خرب�تها �لعلمية و�لفنية و�لتدريبية . 

11 - ت�سجيــــع ودعــــم �لبحـــث �لعلمــــي و�لدر��ســـات �لبيئية و�لتقنية وتنظيــــم لقــاء�ت 

وموؤمتر�ت وور�س عمل علمية وفنية فـي جمال �إد�رة �لطو�رئ بدول �ملجل�س . 

12 - �قتـــر�ح بر�مـــج �لتاأهـيل و�لتدريـــب و�لتن�سيـــق مع �ملنظمات و�لهيئات �لإقليمية 

بدول  �لطو�رئ  �إد�رة  عن  �ملخت�سة  للجهات  تدريبية  بر�مج  لتنفيذ  و�لدولية 

�ملجل�س . 

�ملعرفـي للمو�طنني و�ملقيمني مبا يتعلق بحالت �لطو�رئ  �لوعي  13 - تعزيز ون�سر 

با�ستخد�م �لو�سائل �ملختلفة . 

املـــادة ) 6 (

اأجهــزة املركــز 

يتكون �ملركز من �لأجهزة �لتالية : 

- جمل�س �لإد�رة . 

- �جلهاز �لتنفيذي . 

املـــادة ) 7 (

جملــ�س الإدارة 

1 - �لت�سكيل : 

يتكون �ملجل�س من : 

 �أ - ع�سو ميثل �للجنة �لوطنية لكل دولة من دول �ملجل�س . 

ب - �لأمانة �لعامة .

 ج - رئي�س �ملركز .
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2 - �ملهـــام : 

�لتي ي�سري عليها  �لعامة  �ل�سيا�سة  ، ويخت�س باعتماد  �لعليا للمركز  �ل�سلطة  �ملجل�س هو 

�ملركز ، وله فـي �سبيل ذلك �لقيام ما يلي : 

1 - �عتمـــاد �خلطــط �ل�سرت�تيجيــــة للمركـــز و�لرب�مــج و�خلطــــط �لطويلــــة �ملــــدى 

و�ل�سنوية �ملت�سمنة ن�ساطات وم�ساريع �ملركز . 

2 - �عتماد �لتو�سيات �ملتعلقة بتنفيذ �أن�سطة �ملركز �لرئي�سية . 

3 - �عتماد �لهيكل �لتنظيمي و�آليات �لتعيني فـي وظائف �ملركز . 

4 - �عتماد �لنظام �لد�خلي و�لأنظمة �لإد�رية و�لتنظيمية و�ملالية للمركز . 

5 - �قرت�ح �ملو�زنة �ل�سنوية للمركز . 

6 - رفع تقرير �سنوي عن �أعمال �ملركز للمجل�س �لوز�ري .

7 - �قرت�ح تعديل �لنظام �لأ�سا�سي للمركز . 

3 - �لجتماعات : 

1 - يعقد �ملجل�س �جتماعني فـي �ل�سنة ، فـي مقر �ملركز �أو �أحد �لدول �لأع�ساء ، وله 

�أن يعقد �جتماعات �أخرى متى ما دعت �حلاجة �إىل ذلك ، وتكون رئا�سته دورية 

ح�سب دولة �لرئا�سة . 

ويتخذ   ، �لأقل  على  �لأع�ساء  �لدول  من  �أربعة  ممثلي  بح�سور  �ملجل�س  ينعقد   -  2

قر�ر�ته مبو�فقة �أغلبية �لثلثني ، ويكون لكل دولة �سوتا و�حد� . 

املـــادة ) 8 (

اجلهـــاز التنفيـــذي 

1 - يكــــون للمركـــز جهــــاز� تنفيذيـــا يتوىل تنفيـــذ مهامـــه وت�سريــــف �سوؤونـــه �لفنيـــة 

و�لإد�رية و�ملالية . ويتكون من : 

 �أ - رئي�س �ملركز وير�أ�س �جلهاز �لتنفيذي . 

ب - ممثلو �لت�سال . 

ج - مدر�ء �ل�سوؤون �لفنية و�لإد�رية و�ملالية باملركز . 

2 - �ملهـــام : 

�إعد�د �خلطط و�لرب�مج و�ل�سرت�تيجيات �لتي ت�سمن تنفيذ �ملركز ملهامه   - 1

وحتقيق �أهد�فه . 
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2 - و�سـع �خلطــط �لعامــة لإد�رة خمتلــف �أنــو�ع �لكــو�رث ، على �ســوء �لتجــارب 

�مل�ستقاة و�خلرب�ت �لعاملية . 

3 - �إجـــــر�ء �لتقييــــم �لذ�تـــي للمخاطـــر �لتي قد توؤثـــر على �سيـــر عمـــل �ملركــز ، 

وتقييم �لقدر�ت �ملتوفرة ملو�جهتها ، و�لعمل على تطويرها . 

�جلهات  مع  بالتن�سيق  �ملجل�س  بدول  �ملخاطر  حتليل  در��سات  فـي  �مل�ساهمة   -  4

�ملخت�سة فـي �لدول �لأع�ساء . 

5 - �إعد�د و�قرت�ح م�ساريع �لدر��سات و�لبحوث �لعلمية �لتي تدخل �سمن �أهد�ف 

ومهام �ملركز . 

6 - �لتن�سيق مع �للجان �لوطنية بدول �ملجل�س . 

7 - تقدمي �ل�ست�سار�ت �لعلمية و�لفنية ملجل�س �لإد�رة . 

8 - �إعد�د �لتقارير �لدورية عن �أعمال �ملركز . 

9 - �إعد�د م�ساريع �لأنظمة و�للو�ئح �لفنية و�لإد�رية و�ملالية و�لتنظيمية ومتابعة 

تنفيذها بعد �عتمادها . 

10- �إعد�د م�سروع �ملو�زنة �ل�سنوية للمركز ومتابعة تنفيذها بعد �عتمادها . 

11- متابعة وتنفيذ قر�ر�ت جمل�س �لإد�رة . 

املـــادة ) 9 (

رئيـــ�س املركـــز 

�لأمانة  �سنو�ت قابلة للتجديد وفقا لأنظمة  �لوز�ري ملدة ثالث  �ملجل�س  يعني بقر�ر من 

�لعامـــة ، ويتمتــع بامتيـــاز�ت وحو�فـــز وخم�س�ســـات �لأمنـــاء �لعاميــن �مل�ساعديــن ، ويكـــون 

م�سوؤول �أمام جمل�س �لإد�رة . 

املـــادة ) 10 (

ميزانيــة املركــز ومــوارده

يكون للمركز ميز�نية م�ستقلة �سمن مو�زنة �لأمانة �لعامة وتغطى من �مل�سادر �لتالية : 

1 - �مل�ساهمات �ملالية من �لدول �لأع�ساء موزعة بالت�ساوي . 

2 - �ملو�رد �لأخرى �لتي يقرها جمل�س �لإد�رة . 
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املـــادة ) 11 (

قواعـــد البيانـــات

1 - تعترب قو�عد �لبيانات فـي �ملركز خا�سة ول ي�سمح بالدخول �إليها �إل لأ�سخا�س 

خمولني ، وعن طريق �سو�بط حماية و�أمنية دقيقة . 

2 - حتدد �لدولة �لع�سو بنف�سها مقد�ر ونوع �ملعلومات �لتي تتيحها للمركز وحدود 

تد�ولها . 

املـــادة ) 12 (

نقاط الت�سال

 1- حتدد كل دولة من �لدول �لأع�ساء نقطة �ت�سال وطنية يتم �لتو��سل مع �ملركز 

عن طريقها . 

 2- يتدخل �ملركز فـي حالة �لطو�رئ فـي �لدول �لأع�ساء بناء على طلب من �لدولة 

�ملت�سررة . 

املـــادة ) 13 (

المتيــازات واحل�سانــات

يتمتع �ملركز طبقا للمادة )3( من �لنظام ، بالمتياز�ت و�حل�سانات �ملطلوبة لأد�ء مهامه 

�خلليج  لدول  �لتعاون  دول جمل�س  مز�يا وح�سانات  ��ستناد� لتفاقية   ، �لأع�ساء  بالدول 

�لعربية �ملوقعة فـي 1404/6/9هـ �ملو�فق 1984/3/11م .

املـــادة ) 14 (

املراقبـــون

 1- يقرتح جمل�س �لإد�رة منح �سفة مر�قب ملنظمة �إقليمية �أو هيئة دولية . 

 2- يحق للمركز �مل�ساركة كمر�قب فـي �لأن�سطة �لدولية ذ�ت �لعالقة باأهد�ف �ملركز 

وذلك مبا يتما�سى مع م�سالح دول جمل�س �لتعاون . 

اأحكــام عامــة

املـــادة ) 15 (

التعديـــل

يجوز تعديل �لنظام �لأ�سا�سي للمركز ، وي�سبح �لتعديل نافذ� وفقا لالإجر�ء�ت �ملن�سو�س 

عليها فـي �ملــادة )18( . 
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املـــادة ) 16 (

اللغــات

�لأخرى  �للغات  ��ستخد�م  �لقت�ساء  ، ويجوز عند  �لر�سمية  �ملركز  لغة  �لعربية هي  �للغة 

�أثناء �لتعاون فـي جمال �لعمليات و�لتعاون �لدويل . 

املـــادة ) 17 (

ت�سويــة املنازعــات

�أو تطبيقه  �لنظام  �لنا�سئة عن تف�سري هذ�  تعمل �لدول �لأع�ساء على ت�سوية �خلالفات 

بالطرق �لودية . 

املـــادة ) 18 (

النفــــــاذ

يدخل هذ� �لنظام حيز �لنفاذ بعد �عتماد �ملجل�س �لوز�ري له ، وبعد م�سي )30( ثالثني 

يوما من تاريخ �إيد�ع وثيقة ت�سديق �لدولة �لع�سو �لر�بعة لدى �لأمانة �لعامة . 

حرر هذ� �لنظام باللغة �لعربية فـي مدينة �لريا�س يوم 1433/1/23هـ �ملو�فق 2011/12/18م ، 

مــن �أ�ســل و�حـــد يحفــظ لـــدى �لأمانـــــة �لعامــــة ، وت�سلـــــم ن�سخــــة طبـــق �لأ�ســل لكــل دولة 

من �لدول �لأع�ساء ويتم �إيد�ع وثائق �لت�سديق �أو �لن�سمام لدى �لأمانة �لعامة للمجل�س 

�لتي تقوم باإبالغ �سائر �لدول بكل �إيد�ع وتاريخه . 
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