


2017يعود تأسيس اللجنة البارالمبية البحرينية إلى عام
س بقرار صادر من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئي

ك  المجلس األعلى للشباب والرياضة، ممثل جاللة المل
يان لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب بتأسيس هذا الك

ية من ليكون المظلة الحقيقية الحتضان الكفاءات الرياض
.ذوي العزيمة من الجنسين

عدد من ومع تأسيس اللجنة البارالمبية البحرينية وُضعت
يز األهداف الواجب تحقيقها ولعل أبرزها تقديم الدعم وتحف

في وتشجيع الرياضيين من فئة ذوي العزيمة من الشباب
م جميع أنحاء المملكة عبر صقل مواهبهم وتطوير مهاراته

حركة وتسعى اللجنة البارالمبية البحرينية في النهوض ب
الرياضات الخاصة بذوي العزيمة في مملكة البحرين و

ن وإقامة اإلرتقاء بها عبر تطوير مستوى الرياضيين المحليي
ك أكبر قدر ممكن من الفعاليات والمبادرات الرياضية وذل

ي فاالستمرارلتشجيع الرياضيين من ذوي العزيمة على 
ممارسة الرياضة،  ودمج المجتمع مع فئة ذوي العزيمة 

من خالل هذه الفعاليات والمبادرات، 

يةعن اللجنة البارالمبية البحرين



األساس مهمة اللجنة البارالمبية البحرينية ترتكز على توفير
عاية رالمتين للرياضيين من فئة ذوي العزيمة وذلك من خالل 

لذوي العزيمةوحماية وتطوير وتنظيم الشؤون الرياضية 
هم في في مملكة البحرين ودمجالبارالمبية والحركة الرياضية

المجتمع وإتاحة الفرص المتكافئة لهم للمشاركة في 
عاليات المسابقات الرياضية وتمثيل مملكة البحرين في الف

.والمحافل الدولية واإلقليمية

ازدهار دوراً حيوياً فيتلعب اللجنة البارالمبية البحرينية
:الحركة البارالمبية في مملكة البحرين، ومن أهدافها

توفير امكانية ممارسة الرياضة لكل ذوي العزيمة في •
.مملكة البحرين على المستوى التنافسي والترويحي

ذوي تدريب كوادر وطنية قادرة على تأهيل اشخاص من •
.عزيمة لرفع الكفاء الى المستوى الدولي المطلوبال



رؤيتنا

موالً تحفيز التحوالت االجتماعية التي تؤدي إلى خلق مجتمع بحريني أكثر ش
.ياتمن خالل تمكين ذوي العزيمة من المشاركة الرياضية على جميع المستو

اإللهام اإلنجاز العزم تمكين

إلهام وتشجيع المجتمعات 
نحو المساواة 

.المجتمعيوالدمج

زيادة تحفيز المجتمع 
إلنجاز تحديات جديدة، 

فإن تشجيع التميز وكذلك
الرياضي من خالل ذوي 

ركائزنا العزيمة يعد أحد
.األساسية

احتضان ذوي العزيمة 
ونماذج " أبطال"باعتبارهم 

في مجتمعنا من خالل بارزة
القدرة والقوة الذهنية والتميز 

.الرياضي

خلق بيئة مواتية لذوي 
العزيمة يشعروا خاللها 

واألمان عند بالثقة
.التنافس الرياضي

قيمنا

رؤيتنا



ن تحقيق لنكون مثال يحتذى به في الحركة البارالمبية، وتمكين ذوي العزيمة م
.اإلنجازات الرياضية المستدامة وتهيئة السبل بالتعاون مع الشركاء

قدوة وقيادة في البعد اإلداري والتنظيمي ومثال يحتذى به، واالرتقاء•
.بعجلة تطور الحركة البارالمبية داخل المنطقة وخارجها

ة، تحقيق اإلنجازات الرياضية على جميع المستويات ورفع علم المملك•
.وتحسين مستويات األداء والفوز بالميداليات على الصعيد الدولي

من تهيئة السبل ووضع الحلول الجذرية لتمكين رياضييّ ذوي العزيمة•
.  التألق الرياضي

.من خالل بناء قاعدة رياضية أكبر لالستمرار في اإلنجازاتاالستدامة •

نيةرسالة اللجنة البارالمبية البحري



800  +
متطوع

فنادق8داعم16
1500  +

مشارك
دولة29

فضية5ذهبية3 برونزية2

750  +
متطوع

فنادق4داعم17
560  +

مشارك
دولة11

ابدورة االلعاب البارالمبية االسيوية للشب2021البحرين

اإلعاقةعلى مستوى ذوي أكبر دورة مستضافة 

2022البحرين –دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة 

اإلعاقةعلى مستوى ذوي ثاني اكبر دورة مستضافة 

فضية10ذهبية12 برونزية17

100  +
متطوع

8
داعمين

فندقين
250  +

مشارك
دولة37

2022البحرين –البطولة الدولية االولى البارالمبية للريشة الطائرة 
مملكة البحرين من اوائل الدول في المنطقة التي استضافت البطولة

50  +
متطوع

2
داعمين

فندق 
واحد

88 +
مشارك

دول5

للمكفوفين 2022البحرين -لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا لكرة الهدف " األبسا"بطولة
هدفاسيوية تستضيف نهائيات تأهيلية لكأس العالم لكرة ال/ مملكة البحرين اول دولة عربية 

االستضافات





تواصل معنا 

عزيمة تهدف اللجنة البارالمبية البحرينية إلى رعاية وحماية وتطوير ذوي ال
طة في من خالل تخطيط وتنفيذ التدريبات الرياضية والمسابقات واألنش

.الحركة البارالمبية  محلياً وإقليمياً ودولياً 

+973 1755 8822

info@npc.bh

+973 1755 8822

+973 1755 8007

428مجمع , 2831اإلستثماري شارع امبنى مصرف سير
الطابق الخامس, 2431مبنى 

المنامة، مملكة البحرين

mailto:nhusain@npc.bh

