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مجل�س الوزراء

قرار رقم )1( ل�سنة 2012 

باإعادة ت�سكيل اللجنة العليا لرعاية �سئون المعاقين 

رئي�س مجل�س الوزراء:

وت�شغيل  وتــاأهــيــل  رعــايــة  بــ�ــشــاأن   2006 ل�شنة   )74( رقـــم  الــقــانــون  عــلــى  الطــــالع  بــعــد 

المعاقين،المعدل بالقانون رقم )40( ل�شنة 2010،

وعلى المر�شوم رقم )60( ل�شنة 2011 باإعادة ت�شمية وتنظيم وزارة التنمية الجتماعية،

وعلى القرار رقم )62( ل�شنة 2007 بت�شكيل اللجنة العليا لرعاية �شئون المعاقين،

العليا لرعاية �شئون  اللجنة  ت�شكيل  اإلى  باإ�شافة ع�شو  ل�شنة 2008  القرار رقم )16(  وعلى 

المعاقين،

وعلى القرار رقم )44( ل�شنة  2008 بتعديل القرار رقم )62( ل�شنة 2007 بت�شكيل اللجنة 

العليا لرعاية �شئون المعاقين،

وبناًء على عر�س وزيرة حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر االآتي:

المادة االأولى

والتنمية  الإن�شان  حقوق  وزيرة  برئا�شة  المعاقين  �شئون  لرعاية  العليا  اللجنة  ت�شكيل  ُيعاد 

الجتماعية وع�شوية ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، على النحو التالي:

1- ال�شيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة     ممثاًل عن الموؤ�ش�شة الوطنــــية لخدمــــــات المعوقــــــين.

2- ال�شيدة بـــدريــــة يو�شـــف الجيــب     ممثاًل عن وزارة حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعيــــة.

3- ال�شـــيدة منــــى جـــا�شــم الغتــــــم     ممثاًل عن وزارة حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعيـــــة.

4- الدكتور خالد اإ�شماعيل العلـــــوي      ممثــــــــاًل عــــــــن وزارة الـــــتربــيـــــــــــــة والتعليـــــــــــــــــم.

5- ال�شيد ماهر محمـــــود العنــــــي�س     مــمـــــــــــــــثـــاًل عـــــــــــــــــــــــن وزارة الإ�شــــــــــــــــــــــــــــــكـان.

6- الدكتــــور علــــي عبدال�شـــــالــــــح     ممثــــــــــــــــــــــاًل عـــــــــــــــــن وزارة ال�شــحــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

7- المهند�شة هدى عبداهلل فخـــــرو     ممثــــــــــــــــــاًل عــــــــــــن وزارة الأ�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــال.

8- المهند�شة منى جا�شم المطـــــوع     ممثــــــــــــــــــاًل عـــــــن وزارة الأ�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــال.

9- ال�شيد محمد عبداللـــه المطــــوع      ممثاًل عن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني.
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10- ال�شيد اأحمـــــد جعـــــفر الحـــايـكـــي        مـمـثـــــاًل عـــــــن وزارة العــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل.

11- الـدكتــورة دنيـــا اأحمـــــد عبدالـلــــه        ممثــــــــــاًل عــــــن المجلــــ�س الأعلــــــــى للمـــــــــــراأة.

12- ال�شيدة بدرية عبداللطيف هجر�س       ممثــــــــــــاًل عـــــن هيـــــــئة �شــــــــــئون الإعــــــــــــــالم.

13- ال�شــيد محمــــد ح�شــــن العو�شــــــي       ممــــــثـاًل عــــــن ديــــــوان الخــــــدمـــــة المـــــدنيــــــة.

14- عبـــــدالـــرحمـــن �شـــــادق ع�شـكــــر       ممثـــــاًل عـــن الموؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة.

15- ال�شيد عثـــمان �شــــريف الـــــريـــــ�س       ممثـــاًل عــن غــرفـــة تجــــارة و�شـــناعة البحــرين.

16- ال�شيخ اأحمد بن �شلمان اآل خليفــــة       ممثاًل عن الإتحــاد البحريني لريا�شة المعـــاقين.

17- ال�شــيد مكـــي عي�شــى اأحمــد عبا�س       ممثاًل عن التحاد العام لنقابات عمال البحرين.

18- ال�شـــيد عــادل �شــــلطان المطـــــــوع        ممثاًل عن المركـــــز البحرينـــي للحــراك الدولي.

19- ال�شـــيد جــــا�شـــم محمـد �شيادي           ممثـــاًل عن الجمعــية البحـــرينـــية لأولياء اأمــــــور  

             المعاقين واأ�شدقائهم.

وتكون مدة الع�شوية في اللجنة المذكورة �شنتين قابلة للتجديد.

المادة الثانية 

هذا  في  بها  المعمول  للقواعد  وفقًا  اللجنة  واأع�شاء  لرئي�س  المالية  المكافاآت  ُت�شرف 

ال�شاأن.

المادة الثالثة

وُين�شر  تاريخ �شدوره،  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  – كل فيما يخ�شه -  الوزراء  على 

في الجريدة الر�شمية.

                                                                                           رئي�س مجل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 10 �شفـــر 1433هـ

المــــوافــــــــق: 4 ينــــايــر 2012م


