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محمد احلويلة: إنشاء مستشفى لعالج وتأهيل املرضى من اإلدمان 
على املواد املخدرة واملؤثرات العقلية واملشروبات الكحولية

قدم النائب د.محمد احلويلة 
بإنشــاء  بقانــون  اقتراحــا 
مستشفى لعالج وتأهيل املرضى 
من اإلدمان على املواد املخدرة 
واملؤثرات العقلية والكيميائية 
واملشروبات الكحولية واخلمور، 
وجاءت مواد االقتراح كما يلي:

املادة األولى

املركز الصحي  املستشفى: 
للعالج من اإلدمان ويتبع وزير 

الصحة مباشرة.
مجلس اإلدارة: مجلس إدارة 

املستشفى.
مديــر املستشــفى: املديــر 
املسؤول عن اإلشراف والرقابة 
علــى أعمــال املركــز، ويكون 

مسؤوال أمام مجلس اإلدارة.
املريــض: كل مــن يتلقــى 
العالج أو يرغب به من اإلدمان 
على املــواد املخدرة واملؤثرات 
العقليــة واملواد الكيميائية أو 
املواد الكحولية واخلمور التي 
يصدر بتحديدها قرار من وزير 

الصحة.
ذوو املريــض: مــن ينــص 
القانون على أحقيتهم في تقدمي 

طلب عالج من اإلدمان.
الطبيــب املختص: من يتم 
تصنيفــه مــن املختصــني في 
عالج وتأهيــل املرضى، وممن 
يحق لهم التوصية بإدخاله أو 
التوصية بالسماح له باخلروج 

بعد التعافي.
املادة الثانية

ينشــأ مستشــفى خــاص 
لعــالج حــاالت اإلدمــان على 
املواد املخدرة واملؤثرات العقلية 
واملواد الكيميائية واملشروبات 
التــي  الكحوليــة واخلمــور 
يصدر قــرار من وزير الصحة 

بتصنيفها.

وذلك بناء على ترشيح من بني 
٣ أسماء يختارها مجلس اإلدارة، 
ويكون املدير التنفيذي مسؤوال 

أمام مجلس اإلدارة.
املادة السادسة

يراعى في الهيكل التنظيمي 
إنشــاء أجنحــه  للمستشــفى 
لإلقامة فيها، فيخصص جناح 
لألطفــال واألحــداث وأجنحة 
والنســاء،  للرجــال  أخــرى 
وعيادة للطــوارئ تعمل على 
مدار الساعة الستقبال احلاالت، 
وعيــادات تخصصية للحاالت 

وفق التقسيم التالي:
٭ عيادة التخلص من السموم.

٭ عيادة متابعة العالج.
٭ عيادة التأهيل.

النفســي  ٭ عيــادة اإلرشــاد 
واالجتماعي.

٭ عيادة ملتابعة احلاالت بعد 
التعافي.

ويجب اعتماد برنامج تأهيلي 
وفق دراسات أو جتارب دولية 
سابقة تؤكد جناحه وفق خطط 
واقعية مدروســة، مــع توفير 
برامــج لقضاء أوقــات الفراغ 
وتأهيل املرضى لهوايات تشغل 
أوقات فراغهم، واعتماد برامج 
تأهيلية تضمن لهم توفير فرص 
العمل بعد التعافي، كما يجوز 
أن يتاح لهم تقدمي اختباراتهم 
الدراســية إذا توافقــت فتــرة 
دخولهم املستشــفى مع فترة 
االختبــارات، وكان املريــض 
لديه القدرة والرغبة في التقدم 

لالختبارات.
ويعد املريض في حالة إجازة 
مرضيــة خالل فتــرة وجوده 
باملستشــفى، ويجوز للطبيب 
املختص منحه إجازة مرضية 
بعــد التعافــي وفق قــرار من 
جلنة ثالثية من االستشاريني 

ذويه، يستقبل املستشفى 
فورا كل حالة تقرر احملكمة 
بدال من توقيع العقوبة إيداع 
املتهــم ممن ثبت للمحكمة 
اعتماده على تعاطي املواد 
املخدرة أو املؤثرات العقلية 
أو الكيميائية أو املشروبات 
الكحولية واخلمور، على أن 
يتم رفع تقرير عن حالته 
إلى احملكمة لتقرير اإلفراج 
عنه أو استمرار إيداعه ملدة 
أو ملدد أخرى، وال يجوز أن 
تقل مــدة اإليداع باملصحة 
عن ٣ أشــهر وال تزيد على 
سنتني، ويشمل ذلك األطفال 
واألحداث ممن هم دون سن 

الثامن عشر.
ويجــوز أن يــودع في 
املستشفى من سبق إيداعه 
حتى وإن كان قد عاد لإلدمان 
مرة أخرى. ويجوز حتويل 
املودعني في الســجن ممن 
صدر بحقهم حكم باحلبس 
عن تهمة التعاطي واإلدمان 
وقضوا نصف العقوبة إلى 
املستشــفى، ليقضوا املدة 
املتبقيــة فيــه الســتكمال 
عالجهم على أن يخصص 
لهم قسم خاص منعزل عن 
الذيــن دخلوا املستشــفى 
باإليداع من احملكمة أو من 
تلقاء أنفسهم أو من ذويهم 
ممن أجاز القانون لهم تقدمي 

املرضى للعالج.
املادة التاسعة

الدعــــــوى  تقــام  ال 
اجلزائية على من يتقدم 
للعــالج مــن متعاطــي 
املواد املخدرة أو املؤثرات 
العقلية أو الكيميائية أو 
املشــروبات الكحولية أو 
اخلمور من تلقاء نفســه 

الســتقبال احلاالت املرضية 
خالل عامني بحد أقصى، على 
أن تقدم تقريرا ملجلس األمة 
كل ٦ أشــهر عما مت إجنازه. 
وتنقل فــور افتتاحه جميع 
احلاالت املرضية التي تعالج 
في مستشفى الصحة النفسية 
إلــى املستشــفى اجلديــد، 
وتســري عليهم أحــكام هذا 

القانون.
املادة الرابعة عشرة

يلغي كل حكم يخالف أحكام 
هذا القانــون، وتعد أحكام هذا 
القانــون نافــذة مبضي شــهر 
من نشــر القانون في اجلريدة 
الرسمية، وعلى وزارة الصحة 
استقبال جميع احلاالت التي ترد 
إليها إنفاذا ألحكام هذا القانون 
إلــى حــني إنشــاء املستشــفى 

اجلديد.
املادة اخلامسة عشرة

على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه - 

تنفيذ هذا القانون.
املذكـــــــرة  ونصـــــــــــت 
اإليضاحية على ما يلي: انتشرت 
في السنوات األخيرة بني الشباب 
ظاهــرة املخــدرات وعقــارات 
الهلوسة واملنشــطات احملرمة 
بصورة أصبحت متثل هاجسا 
لدى املجتمع عامة ولدى بعض 
األســر التي ابتلى البعض من 
شبابها بآفة اإلدمان الذي جعل 
منهــم فئة متثل خطــورة على 

أنفسهم وعلى أسرهم.
وقــد كشــفت الكثيــر مــن 
اإلحصائيات أن ما يقارب ٧٠٪ 
من إجمالي عدد الســجناء هم 
من أصحــاب قضايــا اإلدمان، 
وأن غالبيــة األســر الكويتية 
ممــن لديهــم مرضــى مدمنون 

املختصــني إذا وجــد ضرورة 
لذلك دون احلاجة للعرض على 

املجلس الطبي العام.
وفي حال ثبوت عدم لياقة 
املريض الصحية للعمل يصدر 
القرار بإجماع اللجنة الثالثية، 
وال يعــد القــرار نافــذا إال بعد 
التصديق عليه من قبل مجلس 
اإلدارة علــى أن حتدد أســباب 
ذلــك، وأن يكون املريض ممن 
يســتلزم عالجه فترات زمنية 
طويلــة ال تقل عن عــام كأحد 
الشروط الواجب توافرها للنظر 

في لياقته الصحية.
املادة السابعة

ال يجوز لعيــادة الطوارئ 
رفــض اســتقبال أي مريــض 
يرغب في الدخول للمستشفى 
ألي سبب كان إذا ثبت مرضه 
باإلدمــان، ويخصــص جناح 
للحــاالت اجلديــدة إلــى حني 
تصنيفها قبل إحلاقها باألجنحة 

األخرى لإلقامة الطويلة.
وفــي حالة إحضار مريض 
من قبل األشخاص الذين نص 
القانون على أحقيتهم في تقدميه 
للعالج باملستشفى يتم التأكد 
من مرضه باإلدمان وتشخيصه 
قبل قبول دخول املستشفى، وال 
يجوز رفض دخولــه إذا ثبت 
تعاطيه املواد املنصوص عليها 
فــي القانون. ويصدر قرار من 
مجلس اإلدارة بتحديد الفئات 
التي يصرح لها بزيارة املريض 
ومواعيد الزيــارة، وذلك وفق 
تصنيف احلاالت املرضية، مع 
مراعاة ما يصــدر من توصية 

من الطبيب املختص.
املادة الثامنة

في غير حاالت املبادرة 
للعالج من قبل املريض أو 

أو بواسطة ذويه.
املادة العاشرة

ال يجوز أن تقل مدة اإلقامة 
في املستشفى للعالج عن ٣ أشهر، 
فال يسمح للمريض أو ذويه بقطع 
عالجــه ما لم تقرر جلنة ثالثية 
من استشــاريني جواز السماح 
له إثر ثبــوت تعافيه وإمكانية 
استكمال عالجه عن طريق العيادة 

التخصصية.
املادة احلادية عشرة

يجوز ألحــد الزوجني أو 
أي من األقارب حتى الدرجة 
الثانية أن يطلب إلى النيابة 
العامة إيداع زوجه أو قريبه 
الذي يشــكو اعتمــاده على 
املــواد املخــدرة واملؤثــرات 
العقلية واملواد الكيميائية أو 
املشروبات الكحولية واخلمور 

في املستشفى للعالج.
وفي غير ما سلف يجوز 
للنيابة العامة أن تقرر إيداع 
املتهمني ممن تولت التحقيق 
معهم وقررت حبســهم على 
ذمة التحقيق في املستشفى 
للعالج، على أن تبدأ جلسات 
احملاكمة في حال مت ضبطه 
وهــو يتعاطى في مكان عام 
ما لم يكــن اتهامــه مرتبطا 
باالجتار والترويج للمخدرات.

املادة الثانية عشرة

األحكام الصادرة باإليداع 
من قبــل احملكمة أو من قبل 
النيابة العامة ال يجوز الطعن 
عليها باالســتئناف وال تعد 

سابقة في أحكام العود.
املادة الثالثة عشرة

تلتزم احلكومة باستكمال 
إنشــاء املستشفى وافتتاحه 

يضطــرون لعالجهــم خــارج 
الكويــت لعــدم توافــر مراكز 
صحية كافيــة. وملا كان مدمن 
املخــدرات مريضا نفســيا قبل 
كونــه مريضــا جســديا، فإن 
النفسية واالجتماعية  رعايته 
واجــب علينــا جميعــا، وحق 
دســتوري وفقا ملواد الدستور 

.(١٠، ١٥)
وقد جاء هذا االقتراح بقانون 
إلنشــاء مستشفى األمل لعالج 
وتأهيــل املرضى مــن اإلدمان 
على املواد املخــدرة واملؤثرات 
العقلية والكيميائية واملشروبات 
الكحوليــة، فوردت فــي املادة 
األولى منه بعــض التعريفات 
واملصطلحات اخلاصة بالقانون، 
وتناولت املادة الثانية والثالثة 
الهــدف مــن إنشــاء القانــون 
لبنــاء  املاديــة  واملتطلبــات 
املستشفى، ورسمت املادة الرابعة 
واخلامسة والسادسة التبعية 
اإلداريــة واملالية للمستشــفى 
التنظيمــي  الهيــكل  وأيضــا 
ألقســام املستشــفى. وجــاءت 
الســابعة والثامنــــــة  املــواد 
والتاسعـــة والعاشرة واحلادية 
سياســة  لتوضــح  عشــرة، 
التعامــل مــع املريــض وأهله 
واملستشفى وحقوق وواجبات 
كل منهم، وتنظيم احلد األدنى 
واحلد األقصى ملكوث املريض 

باملستشفى.
إن الغايــة من هذا االقتراح 
تكمن في انتشال املدمنني مــــن 
ضحايــا املخــدرات واملؤثرات 
العقلية والكيميائية واملشروبات 
الكحولية واخلمور وأســرهم 
من هذا الوباء وإعادة تأهيلهم 
لالرتقاء باملجتمــع والنهوض 
بــه وحمايته مــن أي عثرة قد 
تعترض طريقه للبناء والتنمية 

املنشودة.

د. محمد احلويلة

املادة الثالثة

يقام املستشفى على مساحة 
ال تقــل عن ١٥٠ ألف متر مربع 
وفق أحدث التصاميم، ويزود 
بــكل األجهزة الطبيــة الالزمة 
لتخليــص جســم املريض من 
التــي كان  الســموم واملــواد 
يتعاطاهــا، وبكافــة األجهــزة 
التأهيلية البدنية والنفســية، 
ويعني كادر طبــي متخصص 
مبثل هذه احلاالت من األطباء 
والهيئــة التمريضية والفنيني 
واالختصاصيــني االجتماعيني 

والنفسيني.
املادة الرابعة

تكــون تبعية املستشــفى 
اإلدارية واملالية لوزير الصحة 
مباشرة، وله أن يفوض مجلس 
اإلدارة باالختصاصات، على أن 
يشكل مجلس اإلدارة من سبعة 
أعضاء من املختصني ويعني من 

بينهم رئيس ونائب رئيس.
املادة اخلامسة

يصدر وزير الصحة قرارا 
التنفيــذي  املديــر  بتســمية 
للمستشــفى، ويكون بالدرجة 
ذاتها ملديري املناطق الصحية، 

٥ نواب يطلبون تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في عدم 
تطبيق القانون وسوء اإلدارة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية 

قدم النواب أسامة الزيد 
املدلــج وســعود  وحمــد 
العصفور وشعيب املويزري 
الشــاهني طلبــا  وأســامة 
اللجنــة الصحية  لتكليف 
بالتحقيق في الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية في أسباب 
عدم تطبيق القانون وسوء 
اإلدارة. وجاء نص الطلب 

كالتالي:
نطلب عرض املوضــوع 
على املجلس (بند الرسائل 
الــواردة) للموافقــة علــى 
تكليــف اللجنــة الصحية 
بالتحقيق في الهيئة العامة 
للغــذاء والتغذيــة ملعرفة 

للغذاء والتغذية.
تدقيـــق  جلنـــة   -  ٤
املخالفات والتي مت تشكيلها 

بسنة ٢٠٢١.
التــي  ٥ - اإلجــراءات 
مت اتخاذها فــي املخالفات 

احملررة.
٦ - املخالفــات احملررة 
واحملالة إلى النيابة العامة.
٧ - مكافــآت األعمـــال 
املمتــازة جلميــع العاملني 
فــي الهيئة العامــة للغذاء 

والتغذية.
٨ - املخالفــات التي مت 
حتريرها بناء على شكوى 

مقدمة من أفراد.

٩ - ازدواجية التكليف 
باملناصــــب وتداخـــــــل 

االختصاصات.
١٠ - املخالفات التي مت 

حفظها مع بيان األسباب.
١١ - إحالة املوظفني الى 
التحقيق مع بيان األسباب.
التــي  املوافقــات   - ١٢
صدرت من وزارة الصحة 
والتي مت رفضها مسبقا من 
قبل الهيئــة العامة للغذاء 

والتغذية.
١٣ - أسباب االستمرار 
فــي آليــة العمــل الورقي 
وعدم التحــول إلى العمل 

اإللكتروني.

سعود العصفورشعيب املويزري  أسامة الزيدأسامة الشاهني حمد املدلج

الالزمة ورفعها إلى مجلس 
األمة التخــاذ الالزم، وذلك 

للبحث والتقصي باآلتي:

الغذائيــة املســتوردة من 
خارج الكويت.

٢ - التعيينات في الهيئة 

١ - املختبرات املعتمدة 
لدى الهيئــة العامة للغذاء 
املواد  والتغذيــة لفحــص 

العامة للغذاء والتغذية.
٣ - األطبــاء البيطريني 
العاملني في الهيئة العامة 

أسباب عدم تطبيق القانون 
وســـــوء اإلدارة واآلثـــار 
املترتبة وختمها بالتوصيات 

مبارك احلجرف يطلب التسلسل الدراسي للوكالء 
املساعدين في املجلس الوطني وسيرتهم الذاتية

مبــارك  النائــب  وجــه 
احلجرف ثالثة اســئلة الى  
وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الشــباب  الدولــة لشــؤون 
عبدالرحمــن املطيــري جاء 

االول كالتالي:
ُعني في اآلونــة األخيرة 
عدد من الوكالء املســاعدين 
في املجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب ثالثة من 
خارج موظفي املجلس واثنان 

من داخل املجلس.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ - التسلسل الدراسي لكل 
شــخص منهم منذ الثانوية 
العامــة حتــى آخــر مؤهــل 

دراسي.
٢ - السيرة الذاتية لكل 

شخص منهم.
املجلــس  يزخــر   -  ٣
الوطنــي للثقافــة والفنون 
واآلداب بالكفاءات الكويتية 
الشــابة ويتولــون مناصب 
مديــري إدارات، فما ســبب 
اســتبعادهم من تولي هذه 
املناصب القيادية في مجال 

عملهم؟
وجاء في ســؤاله الثاني 
لوزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب مايلي: 
يرجــى إفادتــي وتزويــدي 

باآلتي:

أ - القــرارات الوزاريــة 
املنظمة لتوزيع تلك القسائم.
ب - عدد القســائم التي 
وزعــت منذ ســنة ٢٠١٥ الى 

سنة ٢٠٢٢.
ت - هــل يوجد قســائم 
لم تــوزع؟ اذا كانت االجابة 
بااليجــاب مــا عددهــا؟ وما 
أســباب عدم توزيعها حتى 

اآلن؟
الشــركات  ث - أســماء 
التي  واملؤسسات االعالمية 
منحت قسائم صناعية منذ 

سنة ٢٠١٥ الى ٢٠٢٢.
الشــروط  مــا   - ج 
والضوابط اخلاصة بالوزارة 
من أجل منح تلك الشركات 
واملؤسســات تلك القســائم 
الصناعية؟ هل انطبقت جميع 
الشروط على تلك الشركات 
واملؤسسات للحصول على 
القســائم الصناعيــة؟ وهل 
استثنت أية مؤسسة أو شركة 
أو وســيلة إعالمية من تلك 
الشــروط؟ اذا كانت االجابة 
بااليجاب، يرجــى تزويدي 
بسبب االستثناء؟ كما يرجى 
تزويدي باسم تلك الوسيلة 
اإلعالميــة وهــل اتخذمت أي 
إجراء حيال ذلك االستثناء؟
العقــود اإلداريــة  ح - 
واملالية بني تلك املؤسسات 

ووزارة اإلعالم.

كانوا معينني بشكل دائم أو 
حتت بند استعانة بخدمات 
أو مسمى خبير إعالمي، مع 
تزويــدي بالســيرة الذاتية 
لكل منهم، وصورة ضوئية 
من قرارات تعيينهم وقيمة 
املكافــأة التــي يتقاضونهــا 
شهريا منذ تاريخ تعيينهم.
يتقاضــى  هــل   -  ٢
املذكورون أعاله مبالغ نقدية 
ملشاركتهم في اللجان املشكلة 
في اجلهات التابعة للوزير؟ 
في حالــة اإلجابــة بالنفي، 
يرجى تزويدي بجميع قرارات 
تشــكيل اللجان فــي جميع 
اجلهات التابعة للوزير، وإذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى 
تزويدي بحجم املبالغ التي 
يتقاضونها نظير مشاركتهم 

فيها.
٣ - كشف تفصيلي بعدد 
الوظائف الشاغرة من وكيل 
وزارة حتى رئيس قسم في 
جميع اجلهات التابعة لكم، 
وهل شكلت جلان للترقيات 
لهــذه الوظائــف؟ اذا كانت 
اإلجابــة باإليجــاب، يرجى 
تزويــدي بصــورة ضوئية 
من قرارات تشكيلها وكشف 
بأسماء أعضائها، وإذا كانت 
اإلجابة بالنفي، ما السبب في 
عدم تســكني هذه الوظائف 

حتى اآلن؟

خ - هل التزمت جميع 
اجلهــات املخصــص لهــا 
قسائم صناعية بالشروط 
والضوابــط املوجودة في 
تلــك العقود، وهل تتوافق 
والقرارات املنظمة لتوزيع 
حــال  وفــي  القســائم؟ 
عــدم التزامهــا بالشــروط 
والضوابط، يرجى تزويدي 
بإجــراءات الــوزارة حيال 
تلك الشركات واملؤسسات 
اإلعالمية املخالفة للشروط 
والضوابط في عقد االنتفاع.
د - هــل هنــاك جهات 
رسمية ســجلت مخالفات 
مــن أي نــوع حيــال تلك 
والشــركات  املؤسســات 
احلاصلة على تلك القسائم 
الصناعية؟ اذا كانت االجابة 
باإليجاب، يرجى تزويدي 
ومــا  املخالفــات،  بتلــك 
إجراء الــوزارة حيال تلك 

املخالفات؟
وورد في سؤاله الثالث

لوزير اإلعــالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 

مايلي:
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١ - كشف بأسماء جميع 
املستشارين الكويتيني وغير 
الكويتيني العاملني في جميع 
اجلهات التابعة لكم، ســواء 

استفسر عن أسماء جميع املستشارين الكويتيني وغير الكويتيني العاملني في جميع اجلهات التابعة

مبارك احلجرف

١ - الهيكل االداري لقطاع 
الصحافة مع بيان الســيرة 
الذاتية لكل مدير ادارة على 

حدة.
٢ - هــل توجــد ادارات 
تخصص لها مكافآت غير تلك 
املقررة في سلم الرواتب؟ اذا 
كانت االجابة باإليجاب، يرجى 
تزويدي بأسماء تلك االدارات 
ونوع املكافــآت املخصصة، 
وهــل هنــاك موظفــون من 
خارج القطاع يحصلون على 
تلك املكافــآت؟ مع تزويدي 
بالقرارات الوزارية واالدارية 

املنظمة لتلك املكافآت.
٣ - صــدر فــي اجلريدة 
الرسمية إعالن لتوزيع قسائم 
صناعية للصحف والقنوات 
الفضائية الكويتية، لذا يرجى 

بيان التالي:

عبيد الوسمي يقترح إشراف القضاء 
على قرارات سحب أو إسقاط اجلنسية

النائــب د.عبيــد  تقــدم 
الوســمي باقتــراح بقانون 
بتعديل البند (خامســا) من 
املــادة األولى من املرســوم 
بالقانــون رقم (٢٠) لســنة 
١٩٨١ بإنشاء دائرة باحملكمة 
الكلية لنظر املنازعات اإلدارية 
وإضافة فقرة جديدة إلى املادة 
الثانية من املرسوم بالقانون 
رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠ بشأن 

قانون تنظيم القضاء.
ويقضي االقتــراح بعدم 
اعتبار القرارات الصادرة في 

مسائل سحب أو إسقاط أو فقد اجلنسية من 
أعمال السيادة، وخضوعها إلشراف القضاء.

ونص االقتراح على ما يلي:
(مادة أولى)

يســتبدل بنص البند (خامسا) من املادة 
األولى من املرسوم بالقانون رقم (٢٠) لسنة 

١٩٨١ املشار إليه النص التالي:
«الطلبات التي يقدمها األفراد أو الهيئات 
بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية، عدا القرارات 
الصادرة في شأن إقامة وإبعاد غير الكويتيني 

ودور العبادة».
(مادة ثانية)

يضــاف لعجز املادة الثانيــة من القانون 
رقم (٢٣) لســنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء 

فقرة جديدة نصها كالتالي:
«وال تعتبر القرارات الصادرة في مسائل 
ســحب أو إسقاط أو فقد اجلنسية من أعمال 

السيادة ألغراض هذا القانون».
(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل 
فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح على 
ما يلي:

صدر املرسوم بالقانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٨١
بإنشاء دائرة باحملكمة الكلية لنظر املنازعات 

اإلداريــة مبحظــورات نظر 
بعض القرارات اإلدارية في 
املادة األولى منه بند خامسا 
وهــي القرارات الصادرة في 

مسائل اجلنسية .
إال أن القضاء ســار على 
اعتبار هــذه احملظورات من 
أعمال السيادة تأسيسا على 
حظر املشرع على الدائرة نظر 

هذه القرارات.
وملا كان قانون اجلنسية 
هــو األســاس فــي حتديــد 
املواطنة مما يجعل القرارات 
الصادرة بشأنها مؤثرة في سريان الكثير من 
احلقوق واملراكز القانونية املستمدة من هذا 
املركز القانوني ومبا يجعل فقدانها أو إسقاطها 
أو سحبها دون متكني الفرد من التقاضي بشأن 
ذلك إنكارا صريحا حلق أساســي من حقوق 
اإلنسان وباعتبار هذا املركز القانوني أساسا 
لســريانه، إذ أن احلق في حتديد الشخصية 
القانونية التــزام أقرت به الدولة بتصديقها 
وإصدارها اتفاقية العهد الدولي للحقوق املدنية 
والسياسية. ولذلك فال تعتبر هذه القرارات 
أعمال سيادة حتجب عن نظر القضاء ولتحقيق 
هذا األمــر. وامتثاال لنصوص الدســتور في 
اختيــار كل مواطن قاضيه الطبيعي قدم هذا 
االقتــراح بقانــون بتعديل املــادة األولى بند 
خامسا من قانون إنشاء الدائرة اإلدارية بإلغاء 
احلظر املفروض على القرارات الصادرة بسحب 

وإسقاط اجلنسية.
كما أضاف هذا االقتراح في مادته الثانية 
فقرة جديدة لعجز املادة الثانية من املرسوم 
بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم 
القضــاء بعــدم اعتبار القــرارات الصادر في 
مســائل اجلنســية من أعمال السيادة، قطعا 
للنزاع الذي قد ينشأ بهذا اخلصوص وانسجاما 
مــع املواثيق الدولية التي أصبحت جزءا من 

النظام القانوني.

د.عبيد الوسمي


