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 املىقر                                                                              وزير الصحت السيد هعايل

صباح                     
ُ
 حضرة الفاضل الدكتىر /  باسل محىد ال

 ربية طيبة وبعد
 2172( لسنة 721املوضوع :تظلم من القرار الوزاري رقم )

 71/4/2172الصادر بتاريخ  

مل   بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل ، يقول ادلوىل عز وجل يف ُُمكمم نززيلم)   َمزَّم  بِ للَّمِ) ُق
َب ِط َوَم  أُوِتَ  َس  َح َق َويَمع ُقوَب َواْل  َ ِعيَل َوِإس  َز  َوَم  أُنزَِل َعَلٰى ِإبم َراِهيَم َوِإْس  ُموَسٰى َوِعيَسٰى  َوَم  أُنزَِل َعَليم 

ِلُمونَ  ُهم  َوََن ُن َلُ) ُمس  َ َأَحٍد مهزم   .صدق اهلل العظيم (َوالزَِّبيُّوَن ِمن رَِّّبهِم  ََل نُمَفرهُق بَمْي 
 ادلتضممن  يف م دنم) اْلوىل  2119( لسمزة 127أم  بعد ، ن بعز  عن كثب صمدور قمراركم المرقيم  

مننالمقيمييننيالشمقييننينقيالالضننن لمق ننين ل( د.ك 5( د.ك بممدًَل مممن  11" أنمم) يممتم ربصمميل مبلمم  
ل.مقصحيلممناللمرمجعةلمقحنمدثلانقيستيفينتل

حكممم م الدسمممتور ْلالعديمممد ممممن أوجممم) العممموار بسمممبب   لفتممم) وحيمممن أن القمممرار ادلممماكور قمممد  ممم ب) 
حكممم م العمممريعة ْلفضممماًل عمممن   لفتممم)  اسممم اة اسمممتعم ل السمممل ة وركمممن السمممبب و واللممموا    والقممم نون 

وذلك علمى التفصميل ا ت   ،ب لقرار إىل درجة اَلنعداميزحدر  دب اَلسالمية وادلواثيق واْلعراف الدولية 
 بي ن) :

لمألسبنب

ل:مقيريعةلملسالميةلششمقمننن لمقدستنرللقيتضلململهلألحكن مخنقفةلمقمرمرلم:لشلالأ

علممممى أن" الزمممم س سواسممممية يف الكرامممممة ا نسمممم نية، وهممممم  الكممممويي مممممن الدسممممتور 29نممممزا ادلمممم دة 
متس وون لدى الق نون يف احلقوق والواجب ت الع مة، َل سبييز بيزهم يف ذلك بسبب اجلمز  أو اْلصمل 

 أو اللغة أو الدين" .
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خلدممة الصمحية دا مل ايز القمرار ادلمتظلم مزم) بمْي ادلقيممْي وممم هم قمن يتلقمون ذلك فقد م وعلى 
 زيممم رة احلممموادث ب دلستعمممفي ت  أن اخلدممممة ادلقدممممة واحمممدة لكمممل اْلطمممراف أَل وهممم َل سممميم  و الدولمممة 

 ونلق  العالج الالزم(.

علمى أن "ديمن الدولمة ا سمالم، والعمريعة ا سمالمية الدسمتور  ذات ممن  (2 نزا ادل دة وكالك 
 مصدر ر يس  للتعريع"

لسمزة  15عمدل ب لقم نون رقمم وادل  1999( لسمزة 1(ممن قم نون رقمم  1ادلم دة رقمم نصت وكالك 
يف  مم ن التمم مْي الصممح  علممى اْلج نممب وفممر  رسمموم مق بممل اخلممدم ت الصممحية والممي نممزا  2119

علمممى أن نقمممدم اخلمممدم ت الصمممحية ل ج نمممب ادلقيممممْي يف المممبالد واْلج نمممب القممم دمْي بصمممفة م قتمممة أو 
شايننللليتعننر لالقم نون  بغر  الزي رة بزظ م المت مْي الصح  أو الضم ن الصح  وفق  ْلحكم م هماا

لمعلأحكن لمقيريعةلمإلسالمية.

َل  -ب لد ول د أن أُذن ذلمعب- م قتةيف دولة الكويت إق مة  أق موا قد  َلا ادلقيمْي ك ن هوإذا  
وهممماا اْلذن ب لمممد ول همممو الممماي يسممممي) لعممم ا سممموى كسمممب لقممممة العممميا نظممم   دممممة هممماا الممموطن 

وأرواحهمم دا مل وطززم   مهسمفأنعلمى  اسمت مزون ي أهنمم قمد أالفقه ا ب ْلم ن أو بعقد اَلم ن ادل قمت، 
 إذا وضمعز  يف اَلعتبم ر أن المبعن ممنَل ي يقونم)   دبم رسوم صمحية ، فكيف بز  نفر  عليهماحلبيب 
؟؟ فمم ين ادلوا ممم ت الممي يوصمميز  ِّبمم  وأحي نمم ً أقممل ديزمم ر(  ممهري ً  71ادلقيمممْي يصممل رانبمم)  ممهري ً   همم َلا

 ديزز  احلزيف؟؟؟

وىل من نوعه  يف ن ريخ الكويمت أن يمتم زيم دة الرسموم الصمحية ممرنْي متتم ليتْي ويف س بقة ه  اْل
أن هاه الرسوم ( من الق نون ادلع ر ل) اعاله  11يف أقل من ع مْي إذ أن الث بت وفق أحك م ادل دة  

 قد مت نعديله  وفق ا ت : 
 ج اتوقد  2117( لسزة 293دبوجب القرار الوزاري رقم   1/11/2117يف  اْلوىل :ادلرة  -

( ديزم ر 5( ديزم ر إىل  2( ديز ر ب لزسبة للمستوصمف ت ،وممن  2( ديز ر إىل  1الزي دة من  
ادلرافقة لمالك ص ت ال بية الفحو  سومر  اًل عن زي دةب لزسبة لزي رة احلوادث ب دلستعفي ت فض
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يف سممزة  د طممرأت بعممد إقممرار قمم نون الضممم ن الصممح قممه الزيمم دة مممع مالحظممة أن همما ،القممرار
 .سزة  18حبوايل  أي  1999

وقمممممد  2119( لسمممممزة 127القمممممرار المممموزاري رقمممممم  دبوجمممممب   17/4/2119يف : ادلممممرة الث نيمممممة  -
اي بفم رق سمزة  ،يز ر لزي رة احلوادث وادلستعمفي ت( د11( ديز ر إىل  5 الزي دة من  ج ات

 وستة أ هر نقريب ً.

أَل نُعد هاه  ادلعقول أن نتم الزي دة هكاا وبصورة سريعة وبدون دراسة ويف أقل من ع مْي ؟من أ
 .متع رضة مع أحك م العريعة اَلسالمية  وفق ً دل  سبق بي ن) الزي دة

 يممة الوحممدة الوطزيممة ونبمما العزصممرية علممى م 19/2112ادلرسمموم بقمم نون رقممم  فضمماًل عممن أن همماا 
نما عليهم   ة المياكز الق نوني، ق  خيل بق عدة ادلس واة يف ادلر اهيةوالتمييز العزصري والدعوات اىل الكر 

 .الدستور

ف الالعالإسنءةلمستعينللل:لمخنقفةلمقمرمرلمقيتضلململهلقركالمقسببلفيلمقمرمرلمإلدمريننينالث
ل:مقسلطة

حيمممن نممماكرون يف ديب جمممة هممماا القمممرار أن سمممبب الزيممم دة ادلقمممررة  قمممد أنمممت  لمممرممبتكم يف زبفيمممف 
 في ت.العبا على أقس م احلوادث ب دلستعفي ت ونزظيم نقدمي اخلدمة الصحية الي نقدمه  ادلستع

وحين إن قض ا احملكمة ا دارية جرى على أن " القرار ا داري جيب أن يقوم على أسب ب نربره 
صممدق ً وعممدًَل، وإذ أفصممحت اجلهممة ا داريممة عممن السممبب المماي اسممتزدت إليمم) فمم ن همماا السممبب خيضممع 

صم ً سم  غ ً لرق بة القض ا ا داري للتحقق من مدى م  بقت) للق نون وعم  إذا ك ن مستخلصم ً استخال
من أصول مزتج) يف اْلوراق من عدم) وأثر ذلك يف الزتيجة الي انتهى إليه  وهماه الرق بمة ذبمد حمده  
ال بيع  فيم  إذا ك نت الزتيجة مستخلصة من أصول نزتجه  م دي ً وق نوني ً، ف ذا م  ك نت مزتزعة من 

ر يكممون ف قممداً لسممبب)   لفمم ً مممم  أصممول موجممودة أو ك نممت مستخلصممة مممن أصممول َل نزتجهمم  فمم ن القممرا
 للق نون.

وحيممن أن القممرار ا داري ممم  هممو إَل نتوجيمم ً لموعممة مممن القممرارات وا جممرااات ادلركبممة الممي سبمم رس 
 طبق ً للق عدة الق نونية الي نصدر ن بيق ً ذل  .
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جتمعمت ودل  ك ن ذلمك وكم ن القمرار ادلماكور إذ  مال يف ديب جتم) ممن شبمة جلم ن بموزارة الصمحة قمد ا
دلراجعممة وإعمم دة الزظممر يف قيمممة الرسمموم ادلفروضممة علممى ادلقيمممْي أو علممى أقممل نقممدير قممد مت نعممكيل جلزممة 

، فيكممون القممرار قممد واطزْيدون ادلمم نقصمم  حقمم  ق نثبممت ون كممد أن همماا العممبا مصممدره ادلقيمممْي فقمم 
 وإس اة استعم ل السل ة دب  يستوجب إلغ اه.صدر معيب ً بعيب السبب 

 
ل:لمخنقفةلمقمرمرلمقيتضلململهلقلينمثيقلشمألعرمفلمقدشقيةل:لنقثنالث

علممى انف قيممة العهممد  دبوافقممة دولممة الكويممت 1996( لسممزة 12رقممم    حيممن أنمم) بصممدور القمم نون
الدويل اخل ص ب حلقوق ادلدنية والسي سية أضحت هاه اَلنف قية جزاا َل يتجمزأ ممن ادلزظوممة التعمريعية 

لي ذبعل من ( من الدستور الكويي ا71لزا ادل دة   والقض  ية الوطزية  لدولة الكويت وذلك اعم َلً 
 َل يتجزأ من التعريع ت الوطزية الكويتية. الي نص دق عليه  الدولة جزاً  اَلنف قي ت الدولية

 من العهد الدويل اخل ص ب حلقوق ادلدنية والسي سية نزا على أن :   (2 وحين أن ادل دة 
. نتعهد كل دولة طمرف يف هماا العهمد بم حاام احلقموق ادلعماف ِّبم  فيم)، وبكف لمة هماه احلقموق 1

جلميع اْلفراد ادلوجمودين يف إقليمهم  والمدا لْي يف وَليتهم ، دون أي سبييمز بسمبب العمرق، أو اللمون، أو 
اَلجتمم ع ، أو اجلز ، أو اللغة، أو الدين، أو المرأي سي سمي  أو ممم  سي سم ، أو اْلصمل القموم  أو 

 الثروة، أو الزسب، أو مم  ذلك من اْلسب ب.
. نتعهد كل دولة طمرف يف هماا العهمد، إذا ك نمت نمداب ه  التعمريعية أو ممم  التعمريعية الق  ممة 2

َل نكفمممل فعمممال إعمممم ل احلقممموق ادلعممماف ِّبممم  يف هممماا العهمممد، بممم ن نتخممما، طبقممم ً  جرااا ممم  الدسمممتورية 
 ون ضروري ً ذلاه اْلعم ل من نداب  نعريعية أو مم  نعريعية. وْلحك م هاا العهد، م  يك

 . نتعهد كل دولة طرف يف هاا العهد: 3
 أ( ب ن نكفل نوف  سبيل فعم ل للمتظلم ْلي  مخا انتهكمت حقوقم) أو حري نم) ادلعماف ِّبم  يف 

 هاا العهد، حىت لو صدر اَلنته ك عن أ خ ص يتصرفون بصفتهم الرْسية،
ل مممتظلم علممى همماا الزحممو أن نبممت يف احلقمموق الممي يممدعى انته كهمم  سممل ة  ب( بمم ن نكفممل لكمم

قضمم  ية أو إداريممة أو نعممريعية  تصممة، أو أيممة سممل ة  تصممة أ ممرى يممزا عليهمم  نظمم م الدولممة القمم نو ، 
 . ن نزمى إمك ني ت التظلم القض   وب

 ظلمْي. ج( ب ن نكفل قي م السل  ت ادلختصة ب نف ذ اْلحك م الص درة دلص حل ادلت
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أن نتخا من التداب  مم  يزبغ  بْي لز  أن الدول اْلعض ا يف هاه اَلنف قية راا م  نقدم ، يوب ستق
الكميمممة  ادلوا ممممة ممممْي علمممى إقليمهممم للمقيي كمممد احاامهممم  حلقممموق اَلنسممم ن دا مممل الدولمممة بممم ن نضممممن 

قدم ذلم. الصحية  بْي شبن اخلدمة والزمزية
ُ
 مق بل العالج ادل

لعالتنمفرلمقصفةلشمقيصلحةنلأم

؛ بغممر  نسممي   قيمممْية المماين نممرب هم عالقممة عمممل مممع ادلضمممن الكثمم ين ب لدولمم مممنحيممن أنزمم  
 ودلممم  ك نمممت الزيممم دة المممي قمممد قررسبوهممم  وفمممق مممم  سممملف بي نممم) زُبممم لف أحكممم م القممم نون ،مصممم حل أعم لزممم 

مصلحة  خصية  ز ف ن ل، ،واْلعراف وادلواثيق الدولية أحك م العريعة ا سالمية الغرااوكاا  والدستور
مممن  العديممدن همماا القممرار دلمم  سمميانب عليمم) نممتظلم مممف نزمم   وعليمم) القممرارهمماا ومعممروعة ومب  ممرة  لغمم ا 

التمموازن اَلقتصمم دي لعقممود العمممل يف الق مم    ا ممتاللاْلضممرار الممي سمميتعار نممداركه  مسممتقباًل أ صممه  
والظمروف ادلعيعمية  فيمم  يتعلمق بم ْلجور أربم ب العمملاْلهل  ودب  سي ثر حتم ً ب لسلب  علمى مصم حل 

يف الممممي طممممرأت  ه نتيجممممة للزيمممم دة ادللحويممممة والسممممريعةالممممي سمممميتحمله  صمممم حب العمممممل وحممممد للعممممم ل
 بْي ععية وضح ه . اخلدم ت الصحية 

مممن ادلقممرر يف قضمم ا ُمكمممة التمييممز أن  ممرط ادلصمملحة الممالزم نمموافره لقبممول دعمموى إلغمم ا القممرار ف
يكفم  فيم) أن يكممون رافعهم  يف مركمز قم نو   م ص ممن  مم ن  –ا داري  م ن سم  ر المدع وي ا داريمة 

 القرار ادل عون في) ادلس س دب  خيول) ل) هاا ادلركز من مصلحة جدية أدبية أو م دية.

 ( . 9/5/2115إداري جبلسة  931/2114 عن رقم   ال

هممم  ممغل وزارة  ادلممرين ومصمملحة ادلممرين ن وحيممن أنمم) عزممدم  نكممون السممل ة نكممون ادلسمم ولية ،فمم
لمسنوشللعنا مقمننمملعليانن وأنالصحة الع ممل بصرف الزظر عمن جزسمي  م وانتمم اا م أو مماهبهم 

يسلآهننتلهنولءلشأنننتام،لشينتليسلمننليينعرش لانهلمنالتليبغيلأ لفيل،لدستنرينالهولءلمقيرضىل
لتفنعالالعندلا.لقيتفنعللمعانقدياملأشجنعلشمينعرلتكن لموقيةل

 دا ممل أروقممة ادلستعممفي ت َل يكمممن يف زيمم دة الرسمموم لعممبالتخفيممف ا  العمم دل همماا التف عممل إن 
بممل يف إعمم دة الزظممر يف اللمموا   التزظيميممة دا ممل ادلستعممفي ت لكعممف مممواطن  الصممحية علممى ادلقيمممْي
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كتخصيا مستعفي ت للمقيمْي برسوم مقبولة نعك    ُم ولة إجي د ادلخرج الكب  لتلك اْلزمةاخللل و 
 ثبتممت اْليمم م أن زيمم دة الرسمموم الصممحية علممى الوافممدين    ممزعهم  مممن ف،   2135رؤيممة دول الكويممت 

 أدىنوالمماي بممال  أ  ِّبممم  المماي همرضممدلللعممالج  الفعليممة والصمم دقة ادلستعممفي ت وذلممك حلمم جتهمزيمم رة 
 .وَل حىت ذلم د ل في) َل يدعون) ك 

ا على كل من لقد ع ن ادلقيمْي كث اً وطويالً فلم جيدوا م لق ً من يرفق ِّبم ، وهو م  يلقى بعب
يبحممن ويممدافع عممن إحقمم ق احلممق وإق مممة العممدل دا ممل دولتزمم  احلبيبممة " دولممة الكويممت" أن يرفممع الظلممم 
عن ه َلا الف ة، فب ت لزاًم  أن نتوقف  عن أي   ا خبالف احتض هنم إذ هم يربهزون يوم ً بعد يوم  

الرسموم الصمحية يف يمل نمدهور  أهنم هز  من أجل  دمة هاا الوطن العظيم َل أن نُزيد أعب  هم بزي دة
فمممم ذا  مممدث لمممو    ،بمممل سمممزاهب بعيمممداً أبعمممد ممممن ذلمممك ،أحممموال المممبعن ممممزهم ويمممروفهم ادلعيعمممية

السم ح لم) د.ك( مق بل زي رن) دلستعفى احلوادث ؟ أهل ُياك دون  11 يست يع ادلقيم أن يدفع رسم
د ادلع مم ا بعمممه دة بممالد ادلعمممرق وممممن ك يكممون مصمم ه احلتمممم  ادلمموت يف هممماا البلمم بممد ول ادلستعممفى

بعمد أن  سمرهم اليم س  أو العمودة لمبالدهم وادلغرب ،فف  هاه اللحظة سيستوي لمديهم ادلموت واحليم ة
لعمروخ العميقمة المي قمد نمزجم عمن ن بيمق لو صدهم اَلحب ط ونتح م إراد م ،فرفق ً ِّب َلا نضميداً 

 هاا القرار.

ويل نبعممم ت هممماا القمممرار بممم لتظلم مزممم) َل نتممموَله نب هيممم ً وا ممم  عزمممدم  قررنممم  نممم إذ ن كمممد  علمممى أنممم) إنزممم 
، يُعزيز  يف ادلق م اْلول إيص ل احلقوق  وا نص ف ربقيق العدلبُغية نصرة ادلظلوم ب عتب رن  أمز ا على 
ميزاهن  انتص ف ً، فال يكون اجته دن  ونظرن  ذلاا المتظلم مظزونم ً بمل واعيم ً  ذلاه احلقوقلاويهم دب  يقيم 

 بص اً.

لسمممزة   (67 ( ممممن القممم نون رقمممم 6ادلممم دة   ممممن (3  لفقمممرة ا  لزممم همممدي ً دبممم  زبولممم)ذلمممك ،و وعلمممى 
قلدينم لحنقلتلمنيلمقينكنشيللوالي نزا على أن" حلقوق اَلنس ن الديوان الوطين  ن يف   2115

شرصنندلحنننلتلمنتانكنننتلحمننن لملنسننن ل،شدرمسننتانلشتمصننيلمقحمنننمقلاينن نانلشإحنقننةلمنننليننر ل
مقدينم لمقنطليلقحمن لملنسن لإحنقتهلملانلإقىلمقجانتلمقيعلينةلشمقتلسنيقلمعاننللإدمرةللمجلس

قاننلشمسننعدتاملشمتناعتانل،شإرشندلُممدميلمقيكن لإقىلمإلجرمءمتلمقمننننيةلمقنمجبةلملتبنعلحين
 .ل"فيلمتخنذهنلأشلتسنيتانلشحلانلمعلمقجانتلمقيعلية
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مقصننندرلاتنننري لل2173(لقسننلةل721مقمننرمرلمقنننزمريلر ننمل تيسلمننالسننيندتكملسننحبلنلنن
تمنديملشنكن للحبنالكليناللمنعلمننلترتنبلعلينهلمنالآثننر،لشذقنجل بنللقجونننلإقنىسل71/4/2173

(لقسنننلةل72شمقيعننندللانقمنننننن لر نننمل ل2172(لقعنننن ل71مقمنننننن لر نننمل حكنننن لرسنننييةلشفمننننالأل
يانندفلمقننىلمسننتماللاللمقخنننبلاشنينننءلمقنندينم لمقنننطليلقحمننن لملنسننن لانصننفهلكيننننناللشل2172

شمننالثننملمقلجنننءلإقننىلمقم نننءلمإلدمريلإلقغنننءلمقمننرمرلحمننن لملنسننن لشإعننالءل ننيملينيننةليننزلشحتعزل
لإقغنءالمجردما.للمقيذكنر

لامبنللشمفرلملحترم لشمقتمديرشتف لنمل

قدم التظلن
ُ
 ه

 عبد اللطيف فهد األهري /احملاهي
ل

ل:مقيرفمنت
 .2119لسزة  127رقم  ادلتظلم مز)من القرار صورة  -
 مدعم ً برسوم اخلدم ت الصحية.2117لسزة  293لقرار الوزاري رقم امن صورة  -
 .2119لسزة  15من الق نون رقم صورة  -


