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مقدمة

سم هللا الرحمن الرحيم 

مد عد،،هللارسول عوالسالموالصالةا و
ناون منانطالقاً  كمكت يالشر معيةالقانو صسنوات،7يقاربملال بمرضاملرتبطةالقانونيةالتحدياتفن

ايمر اشكروالاملباركة،بالدناالز اتقادتناف عيةوا شر بذلونھهبذلو ماعوالتنفيذيةال لتقليصمؤخراً و
لالتحدياتذه وظ،ش ذم صأنناو ذاالقانونيةالتحدياتذهمنماتبقىن الغايةف التعاون ذللبحصر

ك وداملش ناملع اتب نالعالقةذاتا معيةو اا ةفيھملااأليامقادملتقليص ايمرملرلعامةااملص الز
م سوذو .ستحقونھالذيالدعموت



:  التحديات القانونية

ايمر: أوالً  ض الز ي ملر :تحديد املركز القانو

يباملركزيقصد يالوضعوالقانو تمع،للفردالقانو ايمرأنعلمنافإذاا فردأيبةإلصاقابلمرضالز
تمع، ةوزارةفإنا قوق املاملصدرواملرتجاهمسؤولةعتال اصةل ضا اتمامأباملر ا

.والتنفيذيةالقضائية
ةوزارةقبلمنمؤخراً بذلھتمماشكرناومن رمدمةوأطباءمجانيةوعياداتوندواتبرامجوضعمنال

ايمر م،التوعيةوتقديمالز مونتأمللذو اتإموجھعميمبإصداراملبادرةأخذم لتنفيذيةواالقضائيةا
يصلتحديد ليةالطال ضأل ايمرمر .اماتالمنعليھوماحقوق منلھبمامعھالتعاملوكيفيةالز



ات التنفيذية: ثانياً  عامل ا ي و ھ وتوحيد التكييف القضا ايمر وذو ض الز ع حقوق مر :  شر
رمنمعتمدةسياساتأولوائحاصدار ةوز اللعملال اتخاللمنبموج الطبليھإاستقرمالذكرالتنفيذيةا

ديث ضحقوق منا ايمرمر اتقبلمنمعھالتعاملوآليةالز اصة،العامةا اتذهعنغيبحيثوا ا
ضمعالتعاملبكيفيةاملعلومةمصدر ايمرمر طلبون قانوناً الز ةوزارةمرجعيةو .ال

االعدلوزارةعتمدحيث لضمانقضائيةالاملبادئوتوحيدالتقاإجراءاتاختصارإوالتنفيذيةاملوضوعيةومحاكم
ازاستقرار االتمعبالتعاملالعدا ا،اختالفعالقضائيةا الوقتذااً خصوصاملناسبمننرى فإنناظروف
سيق نقبلمنالت ةوزارةعالقائم تكييفبالالقضاءإحاطةلضمانالالزمةالتعاميمبإصدارالعدلووزارةال

ضوالصالفق ايمرملر لالز دوقتفيھيختصرش ازوج يا إدخالأودهحعحالةلبتكييفالقضا
ض ايمرمر امتحت-درجاتھاختالفع–الز يةاألح رفألمراضالعامةالفق .ا

اتاستفادة ايمرمرتخصالاملعلوماتمنوالشرطالتنفيذيةا معيةلدىالز ل(ا لتوحيدذلكو )رسش
ود مج مالفقدانأثناءحماي .الغمنووقاي



فدعم:ثالثاً  ضالعالجيةاملصار ايمرملر :الز

ةوزارةبھقامتماععطفاً  ودمنمشكورةال يفتجاهج ضتص ايمر مر عطيلشاإلعاقةذوي منالز

ض ااالجتماعيةوالشؤونالعملوزارةقبلمنقانونيةامتيازاتاملر ات،منوغ قبفإنناا الالزمدعمالن

قوق ذهتحصيللةلدفع :يماخاللمنا

سيق- اتمعالت ةاملعنيةا ضوعالجاتبأدو ايمر مر التخفيضالز لف .ت

فغطية- ةمراجعاتمصار ضوأدو ايمر مر نبوليصاتالز .خاصةتأم



ع معية إال واجبًا علينا تجاه ثقة  ا نا إ ي من مكت ما نقدمھ من دعم قانو عت ود ختامًا،، ال  ا إلكمال ج
كھ .  مش

اص ع ن العام وا القطاع ات  افة ا ايمر و ية ملرض الز معية السعودية ا شكر ا من دعم ذلونھمايبو
ا  معية ألجل س ا تم تأس شودة وال داف امل د لتحقيق األ عاون المحدود الختصار الوقت وا دمة فئة و

م م هللا وسدد خطا ن عليھ وفق بلد معطاء بدعم القائم نا  قلو .  غالية ع

وتقبلوا منا خالص التحية والتقدير،، 

ز العقيل  محمد بن عبدالعز
ك املدير  الشر

ز العقيل  مكتب محمد بن عبدالعز
شارون قانونيون  محامون ومس


