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مجل�س الوزراء

قرار رقم )78( ل�سنة 2011

بت�ضكيل لجنة ل�ضمان متابعة مرئيات حوار التوافق الوطني

مجل�س الوزراء:

عماًل بالتوجيهات الملكية ال�شامية بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني،

بتاريخ  المنعقدة  رقم 2121  في جل�شته  رقم 2121-01  الموقر  الوزراء  قرار مجل�س  وعلى 

31 يوليو 2011 بت�شكيل لجنة حكومية لتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني،

قرر الآتي:

المادة الأولى

ُت�شكل لجنة ل�شمان متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني.

المادة الثانية

ت�شم اللجنة في ع�شويتها كاًل من:

1- �شعـــــادة محمـــد بن اإبراهيـــــم المطـــوع وزيـــر الدولــة ل�شــــئون المتابعـــــة      رئي�شًا للجنة

2- �شعادة عبدالعزيز بن محمد الفا�شل وزير �شئون مجل�شي ال�شورى والنواب

3- �شعادة كمــــال بن اأحمـــــد محمـــــد وزيـــــر �شـــــــئون مجلــــــــ�س الـــــــــــوزراء

4- معالي ال�شيخ ح�شام بن عي�شى اآل خليفة رئي�س ديوان �شاحب ال�شمو الملكي رئي�س الوزراء

وللجنة اأن تدعي لجتماعاتها من تراه لال�شتفادة من خبرته بما يفيد عمل اللجنة.

المادة الثالثة

تخت�س اللجنة بالتالي:

الحكومة  عمل  برنامج  �شمــــن  الوطنـــــي  التوافــــــق  حــــــوار  مرئيـــــات  اإدراج  �شمـــــان   -1

تلك  بتنفيذ  الحكومية  والأجــهــزة  ـــوزارات  ال الــتــزام  متابعة  مع   ،2014  -2011 لــالأعــوام 

المرئيات من خالل برامج تنفيذية زمنية محددة، ووفق موؤ�شرات وطنية تهدف اإلى قيا�س 

ومتطلبات  تطلعات  تحقيق  في  ال�شتدامة  ي�شمن  وبما  المتحقق،  والتطور  الأداء  م�شتوى 

المواطنين والم�شتفيدين من الخدمات الحكومية.
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2- التن�شيق الم�شتمر مع مختلف الجهات المعنية، وتقديم الدعم الالزم لتذليل العقبات التي 

من �شاأنها تاأخير تنفيذ المرئيات.

3- اإعداد التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، بما ي�شمل ذلك من 

للجهات  التقارير  اإحالة  مراعاة  مع  التنفيذ،  وجــودة  كفاءة  ت�شمن  واقتراحات  تو�شيات 

المعنية لتخاذ القرارات المنا�شبة حيالها.

4- التن�شيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية فيما يتعلق بالجوانب الإعالمية المتعلقة بتنفيذ 

من  اتــخــاذه  يتم  ما  حــول  العام  الـــراأي  اطــالع  و�شمان  الوطني،  التوافق  حــوار  مرئيات 

اإجراءات.

المادة الرابعة

تلتزم جميع الوزارات والهيئات والموؤ�ش�شات وال�شركات الحكومية بالتعاون مع اللجنة.

المادة الخام�ضة

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

                                                                                         رئي�س مجل�س الوزراء

خليفة بن �ضلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 1 ذي الحجة 14312هـ

المـــــوافـــــــق: 28 اأكتــــــــوبــــر 2011م


