نظام المركز الوطني لالمن وإدارة األزمات رقم  02لسنة 0202
صادر بموجب المادة  002من الدستور االردني وتعديالته لسنة 0520
المادة 0
يسمممه امملا النظممام (نظممام المركممز المموطني لالمممن وإدارة األزمممات لسممنة  )0202ويعمممب بممه مممن
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 0
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في الا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينمة
عله غير ذلك :
المركز  :المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات .
المجلس  :مجلس إدارة المركز .
الرئيس  :رئيس المركز .
األزمات  :الكوارث الطبيعية أو األحداث التي تهدد األمن الوطني كاالضطرابات والفمتن الدالليمة
أو التي تحدث لسائر كبيمرة فمي األرواو والمرافمل العاممة والممتلكمات أو التمي لهما بيمار سملبية
عله االقتصاد الوطني والرفاه االجتماعي أو عله سالمة البيئة والصحة العامة التي قد تتعمر
لها المملكة أو تلك التي يقرر رئيس الوزراء بناء عله تنسيب المجلس اعتباراا أزمة .
تعديالت المادة :
 اكلا اصبحت اله المادة بعد تعمديلها بموجمب تصمحيل الخطما المنشمور علمه الصمفحة 2025من عدد الجريدة الرسمية رقم  2400تاريخ . 0202/2/01
المادة 4
أ .يؤسممس فممي المملكممة مركممز يسمممه (المركممز المموطني لألمممن وإدارة األزمممات) يممرتبب بممرئيس
الوزراء ويتمتع باستقالل مالي وإداري .
ب .يكون مقر المركز في مدينة عمان  ،وله فتل مكاتب أو فروع في أي من محافظات المملكة .
المادة 0
أ .يهممدا المركممز إلممه تحقيممل التكامممب والتنسمميل بممين مختل م الجهممات المعنيممة علممه المسممتو
الوطني في مواجهة األزمات لخلل بيئة وطنية بمنة ومستقرة .
ب .يتوله المركز في سبيب تحقيل أادافه المهام والصالحيات التالية :
 .0تعزيز فرص التنبؤ المبكر باألزمات ممن لمالل بنماء قاعمدة بيانمات ومعلوممات وطنيمة ماملة
تتطلبها طبيعة عمب المركز ومهامه .
 .0تمكممين أصممحاب القممرار علممه مختل م المسممتويات مممن اتخمماذ قممرارات مدروسممة مبنيممة علممه
معلومات دقيقة وقتية وذات عالقة .
 .4تقممديم التوصمميات الالزمممة حممول السياسممات وامجممراءات المتعلقممة بمميدارة األزمممات التممي يجممب
تطبيقها عله المستو الوطني .
 .0تطوير البرامج المتعلقة ببناء القدرات الوطنية لمواجهمة مختلم أنمواع األزممات وبالتنسميل
مع القطاعين العام والخاص  ،وبما يحقل القدرة عله التكي االستراتيجي ومتابعة تنفيلاا .
 .2تقديم التوصميات الالزممة لتطموير البمرامج والسياسمات المتعلقمة ببنماء وأممن قاعمدة البيانمات
والمعلومات الوطنية .

 .6تقييم قدرة البنه التحتية الحيوية في مواجهمة المخماطر المختلفمة  ،ومتابعمة لطمب الطموار
المتعلقة بها مع الجهات ذات العالقة في القطاعين العام والخاص .
 .1متابعممة تطمموير الخطممب الوطنيممة وتنسمميقها والتبارامما لمواجهممة مختل م أنممواع األزمممات مممع
الجهات ذات العالقة في القطاعين العام والخاص .
 .8المسمماامة فممي التخطمميب وتنفيممل التممدريب المتعلممل بمميدارة األزمممات علممه المسممتو المموطني
ومتابعة تنفيله .
ج .تتعاون مؤسسات الدولة العسكرية واألمنية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص ممع المركمز
لتحقيل أادافه وبما ال يتعار مع تشريعاتها والمهام والواجبات المنوطة بها .
المادة 2
أ .يتوله أدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كب من :
 .0الرئيس .
 .0وزير الدفاع .
 .4وزير الداللية .
 .0رئيس ايئة األركان المشتركة .
 .2مدير عام دائرة المخابرات العامة .
 .6مدير األمن العام .
 .1مدير عام الدفاع المدني .
 .8مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك .
ب .يعين ا لرئيس بيرادة ملكية  ،ويتوله مهمام رئميس المجلمس فمي حمال غيابمه وتنتهمي لدماتمه
بتعيين لل له .
المادة 6
أ .يمارس المجلس جميع الصالحيات الالزمة لقيام المركمز بمهاممه وفقما ح ألحكمام املا النظمام بمما
في ذلك :
 .0وضع السياسات المتعلقة بيدارة األزمات عله المستو الوطني .
 .0إقرار الخطب والبرامج الالزمة لتنفيل واجبات المركز ومهامه .
 .4تحديد أي بدل أو أجر يتقاضاه المركز مقابب الخدمات التي يقدمها .
 .0إقرار الموازنة السنوية للمركز ورفعها إله مجلس الوزراء للموافقة عليها .
 .2إقرار الهيكمب التنظيممي للجهماز التنفيملي للمركمز وجمدول تشمكيالت الوامائ فيمه والوصم
الوايفي لها .
ح
ب .للمجلس أن يفو أيا من صالحياته المنصوص عليها في املا النظمام والتعليممات الصمادرة
بمقتضاه إله رئيس المجلس أو الرئيس .
ج .يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من اله المادة لطيا ح ومحددا .ح
المادة 1
أ .يتوله الرئيس المهام والصالحيات التالية :
 .0تنفيل قرارات المجلس .
 .0ام راا عله الجهاز التنفيلي للمركز ومتابعة ؤونه المالية وامدارية وتنسيل العمب بينه
وبين أي جهة ذات عالقة .
 .4اقتممراو الهيكممب التنظيمممي للجهمماز التنفيمملي للمركممز والعمممب علممه تمموفير العناصممر البشممرية
واممكانات الفنية الالزمة لقيام المركز بمهامه .

 .0توقيع العقود واالتفاقيات التي يقراا المجلس .
 .2تعيين نائب له .
 .6إعداد الموازنة السنوية للمركز ورفعها إله المجلس .
 .1إعداد التقرير السنوي عن أعمال المركز ورفعه إله المجلس .
ب .للرئيس تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) ممن امله الممادة ألي ممن
المديرين في المركز عله أن يكون التفويض لطيا ح ومحدداح .
المادة 8
أ .لرئيس الوزراء بناء عله تنسيب المجلس تحديد الجهمة المسمؤولة عمن إدارة األزممة وتحديمد
درجممات امنمملار وفرضممها لممد الجهممات ذات العالقممة بطبيعمة عمممب المركممز وذلممك حسممب اممروا
االزمة ومعطياتها.
ب .مع مراعاة التشريعات النافلة  ،تلتزم الوزارات والجهات المعنية بتعليمات الجهة المسمؤولة
عن إدارة األزمة وفقا ح ألحكام الفقرة (أ) من اله المادة .
المادة 5
لرئيس الوزراء بناء عله تنسيب الجهة المسؤولة عن إدارة األزمة وبعمد التنسميل ممع الجهمات
العسكرية واألمنية وأي جهة ذات عالقة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة األزمة .
المادة 02
تعتبر جميع المعلومات والبيانات والويائل ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلل بأعمالمه أو يطلمع
عليها العاملون فيه بحكم واائفهم سمرية  ،وتسمري عليهما أحكمام قمانون حمايمة أسمرار وويمائل
الدولة  ،وال يجوز أن تفشه أو تبرز أو يسمل لغير المعنيين باالطالع عليها .
المادة 00
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :
أ .المخصصات السنوية التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة .
ب .الهبممات والمسمماعدات والتبرعممات والمممنل التممي تقممدم إليممه ممريطة موافقممة مجلممس المموزراء
عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
ج .اميممرادات المتأتيممة مممن األنشممطة التممي ينفمملاا المركممز لصممالل الغيممر بممما فممي ذلممك التممدريب
واالستشارات والدراسات وتنظيم المؤتمرات والمعار .
المادة 00
ح
ح
تعتبر أموال المركز وحقوقه لد الغيمر أممواال عاممة يمتم تحصميلها وفقما ألحكمام قمانون تحصميب
األموال األميرية أو أي تشريع بلر يحب محله .
المادة 04
يتمتع المركز بجميع امعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها القوات المسلحة واألجهزة األمنية.
المادة 00
أ .يطبممل علممه العمماملين فممي المركممز نظممام الخدمممة المدنيممة المعمممول بممه  ،ولهممله الغايممة يمممارس
الرئيس صالحية الوزير واألمين العام ويمارس مجلس امدارة صالحية مجلس الوزراء .
ب .مممع مراعمماة التشممريعات النافمملة  ،للممرئيس طلممب إلحمما أي مممن منتسممبي القمموات المسمملحة
واألجهزة األمنية للعمب في المركز وبموافقة اله الجهات  ،ويتمتمع ممن يمتم إلحماقهم بمه بجميمع
الحقو واالمتيازات الممنوحة لهم في وحداتهم .

ج .للمركممز مممنل مكافممحت أو حمموافز ماليممة ألي مممن العمماملين فيممه بمقتضممه تعليمممات يصممدراا
المجلس بناء عله تنسيب الرئيس .
المادة 02
يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيل أحكام الا النظام .

