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 قرار مجلس الوزراء

 ميالدي 2013لسنت ( 308)رقم 

 بانشاء غرف عملياث أمنيت لقوة الردع والتدخل المشتركت

 

 :مجلس الوزراء

 . يٛالد٘، ٔحؼذٚالحّ 2011/أغغطظ/3بؼذ اإلطالع ػهٗ اإلػالٌ انذعخٕس٘ انًؤلج انصادس فٙ  -

 .يٛالد٘، فٙ شؤٌ انخذيت فٙ انمٕاث انًغهذت 1974نغُت ( 40)ٔػهٗ انمإٌَ سلى  -

 . يٛالد٘، بشؤٌ األيٍ ٔ انششطت 1992نغُت ( 10)ٔػهٗ انمإٌَ سلى  -

، بخمشٚش بؼض األدكاو فٙ شؤٌ صالدٛاث انًغخٕٚاث يٛالد٘ 2012نغُت ( 11)ٔػهٗ انمإٌَ سلى  -

 .انمٛادٚت بانجٛش انهٛبٙ

يٛالد٘، فٙ شؤٌ إخالء يذُٚت طشابهظ يٍ  2013نغُت ( 27)ٔػهٗ لشاس انًؤحًش انٕطُٙ انؼاو سلى  -

 .انًظاْش انًغهذت غٛش  انششػٛت

ط انٕصساء يٛالد٘، بشؤٌ حفٕٚض سئٛظ يجم 2013نغُت ( 19)ٔػهٗ لشاس يجهظ انٕصساء سلى  -

 .بؼض انًٓاو

يٛالد٘، بشؤٌ حفٕٚض سئٛظ يجهظ انٕصساء فٙ  2013نغُت ( 19)ٔػهٗ لشاس يجهظ انٕصساء سلى  -

 . بؼض انًٓاو

يٛالد٘، بئصذاس انٓٛكم انخُظًٛٙ ٔحُظٛى انجٓاص  2012نغُت ( 7)ٔػهٗ لشاس يجهظ انٕصساء سلى  -

 . اإلداس٘ نذٕٚاٌ سئاعت انٕصساء

يٛالد٘ بخشكٛم لٕة انشدع ٔانخذخم انًشخشكت  2013نغُت ( 224)سلى  ٔػهٗ لشاس يجهظ انٕصساء -

 . ٔحؼذٚالحّ

 

 ررــــــــــــــــق

 

 ( 1)مادة 

حكٌٕ حابؼت نًجهظ ( غشفت ػًهٛاث أيُٛت نمٕة انشدع ٔانخذخم انًشخشكت) حُشؤ غشف أيُٛت حغًٗ 

انٕصساء ٔحؼًم حذج اإلششاف انًباشش ٔإيشة سئٛظ يجهظ انٕصساء ٔٚكٌٕ يمشْا بماػذة ايؼٛخٛمت 

 بًذُٚت طشابهظ 
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 ( 2)مادة 

يٍ سئٛظ ٚكٌٕ يٍ أدذ ضباط انششطت ال  حشكم غشفت انؼًهٛاث األيُٛت انًشاس إنٛٓا فٙ انًادة انغابمت

حمم سحبخّ ػٍ سحبت ػمٛذ، ٔيغاػذ نّ يٍ أدذ ضباط انجٛش انهٛبٙ، ٚصذس بخكهٛفًٓا لشاس يٍ سئٛظ 

يجهظ انٕصساء ٔحؤنف يٍ ػذد يٍ األفشاد ٔانضباط يٍ يُخغبٙ ٔصاسحٙ انذفاع ٔانذاخهٛت، ٚخى َذبٓى 

 . ٔفما نهخششٚؼاث انُافزة

 

 ( 3)مادة 

  :-يٍ ْزا انمشاس انمٛاو بًا ٚهٙ( 1)حخٕنٗ غشفت انؼًهٛاث األيُٛت انًزكٕسة فٙ انًادة 

احخار كافت االجشاءاث ٔانخذابٛش انضشٔسٚت ٔانؼاجهت نخًكٍٛ لٕة انشدع ٔ انخذخم انًشخشكت يٍ حُفٛز  -1

 .اس إنّٛيٛالد٘ انًش 2013نغُت ( 27)انًٓاو انًُصٕص ػهٛٓا فٙ لشاس انًؤحًش انٕطُٙ انؼاو سلى 

ٔضغ انخطظ األيُٛت انكفٛهت بذًاٚت يذُٚت طشابهظ انكبشٖ ٔحطٓٛشْا يٍ كافت انًظاْش انًغهذت  -2

 .ٔانخاسجٍٛ ػٍ انمإٌَ

ٔضغ آنٛت لإََٛت نخهمٙ انبالغاث ٔلبٕل انشكٕٖ ٔجًغ االعخذالالث بشؤَٓا ٔاحخار اإلجشاءاث  -3

 . ق يغ انُائب انؼاوانمإََٛت انالصيت إلدانخٓا إنٗ انُٛابت انؼايت بانخُغٙ

 حمذٚى انخماسٚش انٕٛيٛت  -4

حؤيٍٛ جًٛغ االدخٛاجاث انالصيت ألداء لٕة انشدع ٔانخذخم انًشخشكت نًٓايٓا انًُٕطت بٓا فٙ لشاس  -5

 . يٛالد٘ انًشاس إنّٛ ٔحؼذٚهّ 2013نغُت ( 224)إَشائٓا سلى 

فُٛت ٔ انخمُٛت انخٙ حشاْا الصيت ٔٚكٌٕ نهغشفت فٙ عبٛم أداء يٓايٓا انذك فٙ اعخخذاو كافت انٕعائم ال -6

ألداء يٓايٓا ٔػم جًٛغ انجٓاث األيُٛت راث انؼاللت بؼًم انغشفت احخار االجشاءاث انؼاجهت بًا 

 .ًٚكٍ انغشفت يٍ حذمٛك أْذافٓا راث انطابغ األيُٙ

انخُغٛك يغ يؤعغاث انًجخًغ انًذَٙ ٔأػٛاٌ ٔٔجٓاء انًُاطك انًغخٓذفت، ٔطهب يؼَٕاحٓى  -7

ٔإدياجٓى فٙ انخطت األيُٛت بًا ٚخُاعب ٔطبٛؼت ْزِ انًٓاو ٔبًا ٚذذ يٍ اإلفشاط فٙ اعخؼًال انمٕة 

 .دفاظا ػهٗ األسٔاح ٔانًًخهكاث

حشكٛم فشٚك إػاليٙ بانغشفت يًٓخّ حٕثٛك االخخشالاث انخٙ ٚخى ضبطٓا فٙ انذال، كًا ٚكٌٕ نٓا  -8

 .و انخطت األيُٛت ٔأْذافٓاَاطك إػاليٙ نهخٕاصم يغ ٔعائم اإلػالو نخٕضٛخ يٓا

 . نهغشفت دك االعخؼاَت يٍ حشٖ نضو االعخؼاَت بّ حُفٛزا نًٓايٓا -9
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 ( 4)مادة 

حخٕنٗ ٔصاسحا انذاخهٛت ٔ انذفاع ٔسئاعت األسكاٌ دفغ انًشحباث ٔعائش انؼالٔاث ٔانًضاٚا انًانٛت 

 . ٔفما نهخششٚؼاث انُافزة –ٔانًكافآث نًُخغبٛٓا كم فًٛا ٚخصّ 

 

 ( 5)مادة 

ٚخضغ ضباط ٔأفشاد انغشفت ألدكاو انخششٚؼاث انُافزة كهشبذغب حبؼٛخّ فًٛا ٚخؼهك بمٕاػذ االَضباط 

 .ٔانؼالٔاث ٔانخشلٛاث االجاصاث ٔعائش شؤَٔٓى انٕظٛفٛت

 

 ( 6)مادة 

 . دْا لشاس يٍ سئٛظ انغشفتٚكٌٕ نهغشفت ػذد يٍ انخمغًٛاث انخُظًٛٛت، ٚصذس بخذذ٘

 

 ( 7)مادة 

ٚؼًم بؤدكاو ْزا انمشاس يٍ حاسٚخ صذٔسِ ٔٚهغٗ كم دكى ٚخانف أدكايّ، ٔػهٗ انجٓاث انًخخصت 

 . حُفٛزِ، ُٔٚشش فٙ انجشٚذة انشعًٛت

 

 مجلس الوزراء

 .هجري 1434/شعبان/ 16:صدر في 

 .ميالدي 2013/يونيو/25: الموافق


