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المواد

تُشكل اللجنة العلیا إلدارة األزمات برئاسة رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة، وعضویة كل من:
1- نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشئون الدفاع.

2- نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة.
3- محافظ مصرف قطر المركزى.

4- وزیر المالیة.
5- وزیر المواصالت واالتصاالت.

6- وزیر الصحة العامة.
7- وزیر البلدیة والبیئة.

8- وزیر التجارة والصناعة.
9- وزیر الدولة لشئون الطاقة.

10- مستشار سمو األمیر لألمن الوطنى.
11- رئیس جھاز أمن الدولة.
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رئیس مجلس الوزراء،
بعد االطالع على الدستور،

وعلى القرار األمیري رقم (15) لسنة 2014 بتنظیم مجلس الوزراء، المعدل بالقرار األمیري رقم (27) لسنة 2015،
وبناًء على توجیھات حضرة صاحب السمو أمیر البالد المفدى،

قرر ما یلي:

المواد

المادة 1
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12- وكیل وزارة الداخلیة.
13- رئیس ھیئة األشغال العامة.

14- رئیس المؤسسة العامة القطریة للكھرباء والماء.
15- مدیر األمن العام.

ویكون للجنة أمین سر، یصدر بتعیینھ قرار من رئیس اللجنة.

المادة 2

تختص اللجنة بإدارة األزمات والكوارث التي تتعرض لھا الدولة، ولھا في سبیل ذلك اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابیر الالزمة
لمواجھتھا، ویكون لھا بوجھ خاص ما یلي:

1- اتخاذ كافة اإلجراءات الضروریة والعاجلة الكفیلة بتأمین البالد، وحمایة حیاة األفراد، وحمایة الممتلكات العامة والخاصة،
من األخطار الناجمة عن األزمات أو الكوارث.

2- اتخاذ اإلجراءات والتدابیر الفعالة لمواجھة واحتواء المخاطر الناجمة عن األزمات والكوارث، والحد من األضرار
والخسائر واآلثار السلبیة المترتبة علیھا.

3- إقرار القواعد واإلجراءات الكفیلة بسرعة إغاثة المنكوبین والمتضررین من األزمات والكوارث.
4- اتخاذ اإلجراءات والتدابیر الالزمة لضمان سیر وانتظام العمل في مرافق الدولة والقطاع الخاص.

5- اتخاذ ما یلزم لتوفیر كافة احتیاجات الدولة من السلع والخدمات.
6- إقرار الخطط والبرامج الالزمة لمواجھة األزمات والكوارث واألخطار الناجمة عنھا، وتقییمھا ومتابعة تنفیذھا.

7- إقرار البرامج الالزمة لتنمیة ورفع الوعي المجتمعي لمواجھة األزمات والكوارث والحد من مخاطرھا.

8- العمل على تضمین الخطط االستراتیجیة للدولة، الخطط والبرامج العاجلة لمواجھة األزمات والكوارث.
9- أیة اختصاصات أخرى تقتضیھا طبیعة عمل اللجنة والمھام الموكلة إلیھا.

10- أیة مھام یكلفھا بھا األمیر.

المادة 3

یكون للجنة متحدث رسمي، یتولى التعامل باسم اللجنة مع وسائل اإلعالم وعرض البیانات الصادرة عن أعمال اللجنة
وقراراتھا.

ویصدر بتعیین المتحدث الرسمي، قرار من رئیس اللجنة.

المادة 4

للجنة أن تشكل لجاناً فرعیة أو مجموعات عمل من أعضائھا أو من غیرھم، لدراسة أو متابعة أي من الموضوعات المتعلقة
باختصاصاتھا، ولھا أن تستعین بمن تراه من موظفي الوزارات واألجھزة الحكومیة األخرى أو غیرھم من ذوي الكفاءة

والخبرة.

المادة 5
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ترفع اللجنة تقاریر دوریة بنتائج أعمالھا، مشفوعة بتوصیاتھا ومقترحاتھا إلى األمیر.

المادة 6

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القرار. ویُعمل بھ من تاریخ صدوره. ویُنشر في الجریدة الرسمیة.
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