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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2013/56
بالت�صديــق علـى النظــام الأ�سا�ســي
ملركز جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لإدارة حاالت الطوارئ
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قــرار املجل ــ�س ال ــوزاري ملجلــ�س التع ــاون لدول اخلليج العربية فـي دورته ()121
التح�ضريية للدورة ( )32للمجل�س الأعلى بتاريخ 2011/11/23م واجتماعه التكميلي
بتاريخ 2011/12/18م باملوافقة على النظام الأ�سا�سي ملركز جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية لإدارة حاالت الطوارئ ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على النظام الأ�سا�سي امل�شار �إليه وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على النظام الأ�سا�سي للمركز وفقا لأحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :من ذي احلجة �سنة 1434هـ
املـوافــــق  22 :من �أكتوبــــــــــر �سنة 2013م
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النظـــام الأ�سا�ســـي
ملركز جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لإدارة حاالت الطوارئ
�إن حكومات كل من :
دولة الإمارات العربية املتحدة  ،مملكة البحرين  ،اململكة العربية ال�سعودية � ،سلطنة عمان ،
دولة قطر  ،دولة الكويت ,
انطالقــا من الأه ــداف التي ن�ص عليه ــا النظ ــام الأ�سا�س ــي ملجل ــ�س التع ــاون لــدول اخللي ــج
العربية والرامية �إىل حتقيق التن�سيق والتكامل والرتابط بني الدول الأع�ضاء فـي جميع
امليادين ،
وت�شجيعا للطاقات والقدرات املتوفرة ملواكبة التقدم العلمي والتقني فـي جمال �إدارة حاالت
الطوارئ وعمال على توحيد اجلهود واخلربات فـي جمال الوقاية من �أخطار الطوارئ
التي قد تتعر�ض لها �أي من دول املجل�س  ،والت�صدي لها وتقوية دعائم التعاون ،
و�إدراكا منها ب�أهمية �إن�شاء مركز لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لإدارة حاالت
الطوارئ التي قد تتعر�ض لها �أي من دول املجل�س ،
اتفقت على �إن�شاء مركز ي�سمى " مركز جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لإدارة حاالت
الطوارئ " ويكون نظامه بال�صيغة التالية :
املـــادة ( ) 1
التعاريــــف
لأغرا�ض هذا النظام  ،يكون للعبارات وامل�صطلحات التالية املعاين املبينة قرين كل منها :
جملــ�س التعـــاون  :جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
املجلــ�س الــوزاري  :املجل�س الوزاري ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
الأمانـــة العامـــة  :الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
املركــــــــــــــــــــــــــز  :مركز جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لإدارة حاالت الطوارئ .
النظــــــــــــــــــــــــام  :النظام الأ�سا�سي للمركز .
املجلـــــــــــــــــــــــ�س  :جمل�س �إدارة املركز .
الرئيـــــــــــــــــــــ�س  :رئي�س املركز .
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اللجـــــــان الوطنيــــة  :الهيئـ ـ ــات �أو املجال ـ ــ�س �أو اللج ــان �أو اجله ـ ــات الوطني ــة املخت�ص ــة
ب�إدارة الطوارئ فـي الدول الأع�ضاء .
ممثلـــــــو االت�صــــــال  :ممثلني عن اللجان الوطنية من ذوي االخت�صا�ص جتري �إعارتهم
للعمل فـي املركز وتن�سيق الأعمال واالت�صال بني املركز واجلهات
التابعني لها فـي دولهم .
قاعدة بيانات املركز  :قاعدة البيانات املركزية التابعة للمركز .
املراقــــــــــــــــــــــــــــــب  :منظم ــة �أو هيئ ــة دوليــة �أو �إقليمي ــة متخ�ص�ص ــة ال تكـ ــون طرفـ ــا
فـي هذا النظام ومتنح �صفة املراقب لدى املركز .
حــــاالت الطـــــوارئ  :احلوادث التي تهدد حياة و�سالمة ال�سكان واملمتلكات العامة
واحلياة البيئية  ،وتتطلب اتخاذ الإجراءات املنا�سبة لل�سيطرة
عليها .
الكارثـــــــــــــــــــــــــــــة  :حدث طبيعي �أو من �صنع الإن�سان يهدد امل�صالح الوطنية ويخل
بالتوازن الطبيعي للحياة  ،وينتج عنه العديد من الإ�صابات
والوفيات وتدمري للبيئة واملمتلكات والبنية التحتية  ،ت�شارك
فـي مواجهته ـ ــا كاف ـ ــة �أجهـ ــزة الدول ـ ــة املختلف ـ ــة �أو مب�ساع ـ ــدات
خارجية �إقليمية ودولية .
�إدارة حاالت الطوارئ  :كافــة الأن�شطــة والإجــراءات والعمليات التي يتم اتخاذهـا لإدارة
حاالت الطوارئ فـي جميع مراحلها املختلفة .
املـــادة ( ) 2
الإن�شـــاء
ين� أش� مبقت�ضى هذا النظام مركز يعمل فـي �إطار جمل�س التعاون  ،يتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية  ،يطلق عليه ا�سم " مركز جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لإدارة حاالت
الطوارئ " .
املـــادة ( ) 3
مقــر املركــز
 - 1يتخذ املركز من دولة الكويت  ،مقرا له .
 - 2حتدد �شروط ا�ست�ضافة دولة الكويت للمركز �ضمن اتفاق مقر .
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املـــادة ( ) 4
هــدف املركــز
يهدف املركز �إىل تعزيز قدرات وجهود دول املجل�س وتن�سيقها فـي جمال �إدارة حاالت
الطوارئ خالل مراحل دورة حياتها املختلفة .
املـــادة ( ) 5
مهــام املركــز
 - 1امل�ساهمة فـي حتديد وتقييم املخاطر الطبيعية وغري الطبيعية بدول املجل�س
�أو املخاطر بالدول الأخرى التي قد تطال �آثارها وتبعاتها �أي من دول املجل�س ،
واقرتاح احللول العلمية والعملية للحد من تلك املخاطر والتخفيف من �آثارها .
 - 2تلقي البالغات العاجلة عن حاالت الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها وفقا
للمعطيات واملعلومات املتوافرة للمركز ومتريرها للدول الأع�ضاء .
 - 3و�ضع �سيا�سات و�إجراءات لت�سيري الأعمال الإغاثية بني دول املجل�س بطريقة
وا�ضحة ومن�سقة  ،و�إعداد �أدلة ا�سرت�شادية لكيفية و�ضع خطط �إدارة حاالت
الطوارئ على امل�ستوى الوطني بدول املجل�س  ،و�أدلة �إر�شادية ب�إجراءات املواجهة
والت�صدي لها .
 - 4امل�ساهمة فـي و�ضع خطط وبرامج وم�شروعات �إدارة حاالت الطوارئ  ،وتقدمي
الدعم الفني واخلدمات اال�ست�شارية وغريها من �أ�شكال الدعم لدول املجل�س .
 - 5تن�سيق جهود الدعم والإ�سناد الب�شري والآيل بني دول املجل�س ملواجهة حاالت
الطوارئ  ،وكذلك جهود الدعم امل�شرتك لدول املجل�س للدول التي تتعر�ض
للكوارث خارج دول املجل�س .
 - 6العم ــل على توحيـ ــد املوا�صف ــات الفنـية ملع ــدات و�آلي ــات وجتهي ـ ــزات ال�سيط ــرة
على الطوارئ وتقدمي امل�ساعدة الفنية للدول الأع�ضاء فـي هذا ال�ش�أن وكذلك
العمل على توحيد امل�صطلحات واملفاهيم ذات العالقة ب�إدارة الطوارئ .
� - 7إعداد قواعد بيانات باخلرباء املحليني والدوليني فـي جمال �إدارة الطوارئ ،
وحتديد الآلية املنا�سبة لال�ستفادة منهم  ،وكذلك بحاالت الطوارئ الإقليمية
والدولية وحتليلها وتعميم الدرو�س امل�ستفادة منها .
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 - 8ربط املركز بنقطة ات�صال فـي كل دولة من دول املجل�س  ،وحتقيق التكامل بني
املراكز الوطنية املعنية بالتنب�ؤ بالطوارئ والإنذار املبكر فـي الدول الأع�ضاء
والتن�سيق فيما بينها .
 - 9بن ــاء عالقــة مع مراك ــز التنب�ؤات الدولية ذات العالق ــة مبه ــام املرك ــز و�أهدافــه
واال�ستفادة من خدماتها وفق الأنظمة التي حتكم ذلك بالدول الأع�ضاء .
 - 10التن�سيق واالت�صال باملنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العالقة مبهام
املركز و�أهدافه لال�ستفادة من خرباتها العلمية والفنية والتدريبية .
 - 11ت�شجيـ ــع ودعـ ــم البح ــث العلمـ ــي والدرا�س ــات البيئية والتقنية وتنظيـ ــم لقــاءات
وم�ؤمترات وور�ش عمل علمية وفنية فـي جمال �إدارة الطوارئ بدول املجل�س .
 - 12اقت ــراح برام ــج الت أ�هـيل والتدري ــب والتن�سي ــق مع املنظمات والهيئات الإقليمية
والدولية لتنفيذ برامج تدريبية للجهات املخت�صة عن �إدارة الطوارئ بدول
املجل�س .
 - 13تعزيز ون�شر الوعي املعرفـي للمواطنني واملقيمني مبا يتعلق بحاالت الطوارئ
با�ستخدام الو�سائل املختلفة .
املـــادة ( ) 6
�أجهــزة املركــز
يتكون املركز من الأجهزة التالية :
 جمل�س الإدارة . اجلهاز التنفيذي .املـــادة ( ) 7
جملــ�س الإدارة
 - 1الت�شكيل :
يتكون املجل�س من :
�أ  -ع�ضو ميثل اللجنة الوطنية لكل دولة من دول املجل�س .
ب  -الأمانة العامة .
ج  -رئي�س املركز .
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 - 2امله ــام :
املجل�س هو ال�سلطة العليا للمركز  ،ويخت�ص باعتماد ال�سيا�سة العامة التي ي�سري عليها
املركز  ،وله فـي �سبيل ذلك القيام ما يلي :
 - 1اعتم ــاد اخلطــط اال�سرتاتيجيـ ــة للمرك ــز والربامــج واخلطـ ــط الطويلـ ــة املـ ــدى
وال�سنوية املت�ضمنة ن�شاطات وم�شاريع املركز .
 - 2اعتماد التو�صيات املتعلقة بتنفيذ �أن�شطة املركز الرئي�سية .
 - 3اعتماد الهيكل التنظيمي و�آليات التعيني فـي وظائف املركز .
 - 4اعتماد النظام الداخلي والأنظمة الإدارية والتنظيمية واملالية للمركز .
 - 5اقرتاح املوازنة ال�سنوية للمركز .
 - 6رفع تقرير �سنوي عن �أعمال املركز للمجل�س الوزاري .
 - 7اقرتاح تعديل النظام الأ�سا�سي للمركز .
 - 3االجتماعات :
 - 1يعقد املجل�س اجتماعني فـي ال�سنة  ،فـي مقر املركز �أو �أحد الدول الأع�ضاء  ،وله
�أن يعقد اجتماعات �أخرى متى ما دعت احلاجة �إىل ذلك  ،وتكون رئا�سته دورية
ح�سب دولة الرئا�سة .
 - 2ينعقد املجل�س بح�ضور ممثلي �أربعة من الدول الأع�ضاء على الأقل  ،ويتخذ
قراراته مبوافقة �أغلبية الثلثني  ،ويكون لكل دولة �صوتا واحدا .
املـــادة ( ) 8
اجلهـــاز التنفيـــذي
 - 1يكـ ــون للمرك ــز جهـ ــازا تنفيذي ــا يتوىل تنفي ــذ مهام ــه وت�صريـ ــف �ش�ؤون ــه الفني ــة
والإدارية واملالية  .ويتكون من :
�أ  -رئي�س املركز وير�أ�س اجلهاز التنفيذي .
ب  -ممثلو االت�صال .
ج  -مدراء ال�ش�ؤون الفنية والإدارية واملالية باملركز .
 - 2امله ــام :
� - 1إعداد اخلطط والربامج واال�سرتاتيجيات التي ت�ضمن تنفيذ املركز ملهامه
وحتقيق �أهدافه .
-22-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1031

 - 2و�ضـع اخلطــط العامــة لإدارة خمتلــف �أنــواع الكــوارث  ،على �ضــوء التجــارب
امل�ستقاة واخلربات العاملية .
� - 3إج ـ ــراء التقييـ ــم الذات ــي للمخاط ــر التي قد ت�ؤث ــر على �سي ــر عم ــل املركــز ،
وتقييم القدرات املتوفرة ملواجهتها  ،والعمل على تطويرها .
 - 4امل�ساهمة فـي درا�سات حتليل املخاطر بدول املجل�س بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة فـي الدول الأع�ضاء .
� - 5إعداد واقرتاح م�شاريع الدرا�سات والبحوث العلمية التي تدخل �ضمن �أهداف
ومهام املركز .
 - 6التن�سيق مع اللجان الوطنية بدول املجل�س .
 - 7تقدمي اال�ست�شارات العلمية والفنية ملجل�س الإدارة .
� - 8إعداد التقارير الدورية عن �أعمال املركز .
� - 9إعداد م�شاريع الأنظمة واللوائح الفنية والإدارية واملالية والتنظيمية ومتابعة
تنفيذها بعد اعتمادها .
� -10إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية للمركز ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .
 -11متابعة وتنفيذ قرارات جمل�س الإدارة .
املـــادة ( ) 9
رئيـــ�س املركـــز
يعني بقرار من املجل�س الوزاري ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد وفقا لأنظمة الأمانة
العام ــة  ،ويتمتــع بامتي ــازات وحواف ــز وخم�ص�ص ــات الأمن ــاء العاميــن امل�ساعديــن  ،ويك ــون
م�س�ؤوال �أمام جمل�س الإدارة .
املـــادة ( ) 10
ميزانيــة املركــز ومــوارده
يكون للمركز ميزانية م�ستقلة �ضمن موازنة الأمانة العامة وتغطى من امل�صادر التالية :
 - 1امل�ساهمات املالية من الدول الأع�ضاء موزعة بالت�ساوي .
 - 2املوارد الأخرى التي يقرها جمل�س الإدارة .
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املـــادة ( ) 11
قواعـــد البيانـــات
 - 1تعترب قواعد البيانات فـي املركز خا�صة وال ي�سمح بالدخول �إليها �إال لأ�شخا�ص
خمولني  ،وعن طريق �ضوابط حماية و�أمنية دقيقة .
 - 2حتدد الدولة الع�ضو بنف�سها مقدار ونوع املعلومات التي تتيحها للمركز وحدود
تداولها .
املـــادة ( ) 12
نقاط االت�صال
 -1حتدد كل دولة من الدول الأع�ضاء نقطة ات�صال وطنية يتم التوا�صل مع املركز
عن طريقها .
 -2يتدخل املركز فـي حالة الطوارئ فـي الدول الأع�ضاء بناء على طلب من الدولة
املت�ضررة .
املـــادة ( ) 13
االمتيــازات واحل�صانــات
يتمتع املركز طبقا للمادة ( )3من النظام  ،باالمتيازات واحل�صانات املطلوبة لأداء مهامه
بالدول الأع�ضاء  ،ا�ستنادا التفاقية مزايا وح�صانات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية املوقعة فـي 1404/6/9هـ املوافق 1984/3/11م .
املـــادة ( ) 14
املراقبـــون
 -1يقرتح جمل�س الإدارة منح �صفة مراقب ملنظمة �إقليمية �أو هيئة دولية .
 -2يحق للمركز امل�شاركة كمراقب فـي الأن�شطة الدولية ذات العالقة ب�أهداف املركز
وذلك مبا يتما�شى مع م�صالح دول جمل�س التعاون .
�أحكــام عامــة
املـــادة ( ) 15
التعديـــل
يجوز تعديل النظام الأ�سا�سي للمركز  ،وي�صبح التعديل نافذا وفقا للإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي املــادة (. )18
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املـــادة ( ) 16
اللغــات
اللغة العربية هي لغة املركز الر�سمية  ،ويجوز عند االقت�ضاء ا�ستخدام اللغات الأخرى
�أثناء التعاون فـي جمال العمليات والتعاون الدويل .
املـــادة ( ) 17
ت�سويــة املنازعــات
تعمل الدول الأع�ضاء على ت�سوية اخلالفات النا�شئة عن تف�سري هذا النظام �أو تطبيقه
بالطرق الودية .
املـــادة ( ) 18
النفــــــاذ
يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد اعتماد املجل�س الوزاري له  ،وبعد م�ضي ( )30ثالثني
يوما من تاريخ �إيداع وثيقة ت�صديق الدولة الع�ضو الرابعة لدى الأمانة العامة .
حرر هذا النظام باللغة العربية فـي مدينة الريا�ض يوم 1433/1/23هـ املوافق 2011/12/18م ،
مــن �أ�صــل واح ــد يحفــظ ل ــدى الأمان ـ ــة العامـ ــة  ،وت�سل ـ ــم ن�سخـ ــة طب ــق الأ�صــل لكــل دولة
من الدول الأع�ضاء ويتم �إيداع وثائق الت�صديق �أو االن�ضمام لدى الأمانة العامة للمجل�س
التي تقوم ب�إبالغ �سائر الدول بكل �إيداع وتاريخه .
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