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�أمر ملكي رقم ( )43ل�سنة 2020
بتعديل بع�ض �أحكام الأمر امللكي رقم ( )2ل�سنة 2006
ب�إعادة ت�شكيل جمل�س الدفاع الأعلى وحتديد اخت�صا�صاته
ملك مملكة البحرين.

		
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون قوة دفاع البحرين ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة  ،2002وعلى
الأخ�ص املادة ( )11منه،
وعلى الأمر امللكي رقم ( )2ل�سنة  2006ب�إعادة ت�شكيل جمل�س الدفاع الأعلى وحتديد
اخت�صا�صاته ،وتعديالته،
وعلى الأمر امللكي رقم ( )8ل�سنة  2020ب�إن�شاء وت�شكيل جلنة تنفيذية عليا مبجل�س الدفاع
الأعلى،

�أمرنا بالآتي:
املادة الأوىل

بن�صي املادتني ( )9و( )10من الأمر امللكي رقم ( )2ل�سنة  2006ب�إعادة ت�شكيل
ُي َ
�ستبدل َّ
الن�صان الآتيان:
جمل�س الدفاع الأعلى وحتديد اخت�صا�صاتهَّ ،
المادة (:)9
ونائب للأمني
يكون ملجل�س الدفاع الأعلى �أمانة عامة ير�أ�سها �أمني عام ُيع َّيـن ب�أمر ملكي ٌ
العام وعدد كاف من املوظفني.
نائب الأمني العام و�شاغلو الوظائف العليا َومن يف حكمهم ب�أمر ملكي بنا ًء على
و ُيع َّيـن ُ
اقرتاح الأمني العام .ويكون تعيني �شاغلي الوظائف الأخرى �أو ْند ُبـهم بقرار من الأمني العام بعد
التن�سيق مع جهات عملهم ِو ْفـق ًا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف هذا ال�ش�أن.
ويكون للأمانة العامة الئحة داخلية ت�صدر بقرار من الأمني العام ،وتت�ضمن بوجه خا�ص
تنظيم ال�شئون الفنية والإدارية واملالية لها مبا َميـ ِّكـنها من تنفيذ الواجبات املوكولة �إليها.
المادة (:)10
تتوىل الأمانة العامة ملجل�س الدفاع الأعلى مبا�شرة االخت�صا�صات الآتية:
�أ) الإع���داد والتن�سيق والتح�ضي���ر ومتابعة جميع م���ا يتعلق باجتماعات مجل����س الدفاع الأعلى
واللجنة التنفيذية العليا واللجان المنبثقة عن المجل�س.
ب) متابع���ة تنفيذ اال�ستراتيجي���ات وال�سيا�سات والقرارات التى ُت َقـ ُّر م���ن مجل�س الدفاع الأعلى
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واللجنة التنفيذية العليا.
ج) العم���ل على تن�سيق اال�ستراتيجيات وال�سيا�س���ات المتعلقة بالأمن الوطني ،وتقديم التو�صيات
حولها.
د) ج ْمـع الوثائق والبيانات بالتن�سيق مع الجهات ذات ال�صلة لدعم �أعمال مجل�س الدفاع الأعلى
واللجنة التنفيذية العليا.
هـ) �إعداد الدرا�سات اال�ستراتيجية دعم ًا التخاذ قرارات مجل�س الدفاع الأعلى واللجنة التنفيذية
العليا.
و) متابع���ة الإجراءات المت ََّـخـذة من الجه���ات ذات ال�صلة في حال حدوث �أزمة طارئة ت�ؤثر على
�سالمة الوطن.
ز) تقدي���م الر�ؤى واال�ستراتيجيات الم�ستقبلية للق�ضاي���ا ذات الأولوية وال�سيناريوهات المتو َّقـعة
لكل ما يهدِّ د �أمن المملكة.
ح) �إب���داء الر�أي حول م�شروعات االتفاقيات والمعاهدات مع الدول والتحالفات المتعلقة بالأمن
الوطني.

املادة الثانية

ُيـعمل بهذا الأمر من تاريخ �صدوره ،و ُي َ
ـن�شـر يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريــخ 18 :ربيع الأول 1442هـ
الموافق 4 :نـوفـمـبـ ــر 2020م
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