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وزارة التنمية االجتماعية

قرار رقم ( )50ل�سنة 2010
ب�إن�شاء وت�شكيل لجنة تقييم الإعاقة

وزيرة التنمية االجتماعية:
بعد االطالع على القانون رقم ( )74ل�سنة  2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل المعاقين،
وعلى القرار رقم ( )62ل�سنة  2007ب�ش�أن ت�شكيل اللجنة العليا لرعاية �شئون المعاقين،
وتعديالته،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة التنمية االجتماعية،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:
مادة ()1

تن�ش�أ لجنة ت�سمى « لجنة تقييم الإعاقة»  ،وت�شكل برئا�سة الوكيل الم�ساعد للرعاية والت�أهيل
االجتماعي وع�ضوية ُك ٍّل من :
 - 1ثالثة ممثلين عن وزارة التنمية االجتماعية ويكون �أحدهم نائب ًا للرئي�س.
 - 2ممثل عن جامعة الخليج العربي.
 - 3ممثل عن جامعة البحرين.
 - 4ثالثة ممثلين عن وزارة ال�صحة من الأطباء الأخ�صائيين ير�شحهم وزير ال�صحة.
 - 5ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
 - 6ممثل عن اللجنة العليا لرعاية �شئون المعاقين.

مادة ()2

تخت�ص اللجنة بما يلي:
 -1درا���س��ة ال��ت��ق��اري��ر الطبية وال��ت��رب��وي��ة والنف�سية والت�أهيلية الخا�صة بتقييم حاالت
المعاقين ب�صورة دورية ,و�إعداد التقارير الفنية بنتائج درا�ساتها.
 -2توحيد االختبارات النف�سية لتقييم القدرات العقلية واال�ضطرابات ال�سلوكية والتربوية
للمعاقين ,و�إعداد التقارير الفنية بنتائج التقييم.
 -3التن�سيق مع وزارة ال�صحة ب�ش�أن ت�شخي�ص وتحديد نوع ودرجة الإعاقة من الناحية الطبية،
والم�ساعدة على اكت�شافها مبكر ًا في الأطفال.
 - 4التن�سيق مع وزارة التربية والتعليم في المجال التربوي وال�سلوكي والنف�سي للمعاقين من
�أجل دمجهم في المدار�س الحكومية.
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مادة ()3

تجتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها �أو نائبه في الزمان والمكان اللذين يحددهما ،ويكون
اجتماع اللجنة �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه،
وت�صدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأع�ضاء  ،وعند ت�ساوي الأ�صوات ُيرجح الجانب
الذي منه الرئي�س �أو نائبه.
وللجنة دعوة من تراه من الخبراء والمخت�صين لمناق�شتهم واال�ستماع لآرائهم دون �أن يكون
لهم �صوت معدود في القرارات.

مادة ()4

يعين رئي�س اللجنة مقرر ًا للجنة من بين �أع�ضائها �أو من خارجها  ،يتولى التح�ضير
الجتماعات اللجنة ودعوة الأع�ضاء لالجتماع وتدوين محا�ضر اجتماعاتها.

مادة ()5

مع مراعاة البندين ( )3و( )4من المادة ( )2من هذا القرار ،تحيل اللجنة المعاق
لوزارتي ال�صحة والتربية والتعليم لتقييم حالته على �أن تقوم كل منهما ب�إر�سال التقارير التي
�أعدتها ب�ش�أنه �إلى اللجنة.

مادة ()6

ت�صدر اللجنة قراراتها في �شكل تو�صيات ترفع �إلى وزير التنمية االجتماعية العتمادها ،
وت�سلم ن�سخة من تقرير اللجنة المعتمد ل�صاحب ال�ش�أن.

مادة ()7

على وكيل وزارة التنمية االجتماعية تنفيذ هذا القرار  ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ
ن�شره في الجريدة الر�سمية.

وزيــــــــرة التنمــــية االجتماعيـــــة
د .فاطمة بنت محمد البلو�شي
�صدر في   13 :رم�ض ـ ــان 1431هـ
الموافق � 23    :أغ�سط�س 2010م

