
إرشادات لتقديم

الة آراء فعَّ
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نظرة عامة:نظرة عامة:

إرشادات عامة:إرشادات عامة:

ــة التـــي  ــة التنظيميـ ــم الوثيقـ ــراءة وفهـ • يجـــب قـ
تبـــدي رأيـــك عليهـــا.

• ال تتـــردد فـــي التواصـــل مـــع الوحـــدة فـــي حـــال 
وجـــود أي استفســـارات.

• كن موجًزا وقدم ما يدعم رأيك.
علـــى  التبريـــر  فـــي  االســـتناد  علـــى  احـــرص   •
المنطـــق الســـليم واألدلـــة العلميـــة، وتوضيـــح 
كيفيـــة تأثيـــر الُمقتـــرح حـــال تنفيـــذه عليـــك أو 

تمثلهـــا. التـــي  الفئـــة  علـــى 

تعليقـــك  فـــي  األخـــرى  اآلراء  مراعـــاة  حـــاول   •
الخيـــارات. ألفضـــل  للوصـــول 

ال. • ال يوجد حد أدنى أو أقصى للتعليق الفعَّ
• عمليـــة التعليـــق ليســـت تصويًتـــا، عـــادًة مـــا يكـــون 
التعليـــق المدعـــوم جيـــًدا باألدلـــة والبراهيـــن أكثـــر 

تأثيـــًرا مـــن التصويـــت المجمـــل.

ـــر عـــن تأييـــد لمشـــروع تنظيمـــي معيـــن أو اعتـــراض علـــى بعـــض أو كل أحـــكام هـــذا  يمكـــن للتعليـــق أن يعّب
المشـــروع، وفـــي كل األحـــوال، مـــن المرجـــح أن يكـــون للتعليـــق البّنـــاء والمبنـــي علـــى أســـس دقيقـــة 
علميـــة وعمليـــة مدعومـــة بمـــا يؤيدهـــا مـــن أدلـــة وبراهيـــن تأثـــر علـــى اتخـــاذ القـــرار التنظيمـــي. تهـــدف هـــذه 
ـــر ومســـاعدة  اإلرشـــادات إلـــى مســـاعدة العمـــوم علـــى تقديـــم التعليقـــات واآلراء التـــي مـــن شـــأنها التأثي

متخـــذي القـــرار فـــي الجهـــات الحكوميـــة علـــى تحســـين األنظمـــة واللوائـــح المطروحـــة.



3

التوصيات التفصيلية:التوصيات التفصيلية:

1. تغلق فترات التعليق عند الساعة 11:59 من 
المشروع  بقراءة  ُينصح  المشروع،  إغالق  تاريخ 

قبل الموعد النهائي بوقت كاف.
2. يجب محاولة فهم المسائل المطروحة بشكل 
يتضح  لم  أو  أسئلة  لديك  كان  حال  وفي  جيد، 
فبإمكانك  المقترح،  المشروع  جزء من  أي  لديك 
أو  المشروع  مالكة  الجهة  من  المساعدة  طلب 

من الوحدة.
داخل  عليها  رأيك  تبدي  التي  المسائل  حدد   .3
أو  كلمة  على  تعلق  كنت  إذا  بوضوح،  المشروع 
رقم  إلى  اإلشارة  فيجب  معينة،  جملة  أو  عبارة 

المادة، البند، الفقرة وغيرها.
4. باإلمكان إبداء المرئيات على تعليقات اآلخرين، 
معرف  إلى  اإلشارة  يفضل  الحالة  هذه  وفي 

التعليق الذي تبدي رأيك عليه.
5. حــدد تلــك المســائل التــي تهمــك وتؤثــر عليــك 
أكثــر مــن غيرهــا وتفهمهــا بشــكل أفضــل، وقــدم 

رأيــك عليهــا.
6. قد تطرح الجهات الحكومية أسئلة محددة، أو 
تثير قضايا أو مقترحات في حال إقرار المشاريع أو 
التي يهم الجهة الحصول فيها  عن الموضوعات 
ستقبل  ذلك  ومع  المعلومات،  من  المزيد  على 
المشروع  من  جزء  أي  على  التعليقات  الوحدة 
المقترح، على أنه من المناسب وضع هذه األسئلة 

والقضايا في االعتبار أثناء صياغة تعليقك.

7. على الرغم من أن الجهات الحكومية ستتلقى 
أن  إال  تقديرها،  في  وتضعها  التعليقات  جميع 
التعليقات البناءة )سواء كانت إيجابية أو سلبية( 

هي األكثر تأثيًرا على األرجح.
ـــرح،  8. إذا كنـــت ال توافـــق علـــى إجـــراء معيـــن مقت
طـــرح  عـــدم  ذلـــك  فـــي  )بمـــا  بديـــاًل  فاقتـــرح 
ــرح  ــروع علـــى اإلطـــالق( وقـــم بتضميـــن شـ المشـ
وتحليـــل لكيفيـــة تحقيـــق البديـــل لنفـــس الهـــدف 

وكيفيـــة كونـــه أكثـــر فعاليـــة.
التعليق ليست تصويًتا تحاول الجهات  9. عملية 
واألنظمة،  السياسات  أفضل  إقرار  الحكومية 
تشرح  أن  المهم  من  تعليق،  صياغة  عند  لذلك 

بشكل كاف السبب وراء موقفك.
10. وضح ما قد يميز رأيك عن اآلخرين إذا كنت 
تعلق عن جزئية لديك فيها خبرة شخصية أو مهنية 
محامي،  )عالم،  المثال:  سبيل  على  صلة  ذات 
مستثمر، رجل أعمال، وما إلى ذلك( فمن المهم 

توضيح ذلك في التعليق.
11. تبحث الجهات الحكومية عن العلم والمنطق 
كلما  طرحها،  يتم  التي  التعليقات  في  السليم 
كان ذلك ممكًنا، يمكنك دعم تعليقك بالبيانات 
الموضوعية، الحقائق، وآراء الخبراء، يمكنك أيًضا 
حسب  تعليقك  في  الشخصية  تجربتك  تقديم 
جيد،  بشكل  حججك  دعم  خالل  من  االقتضاء، 
ومن المرجح أن تؤثر وفًقا لذلك على عملية صنع 

القرار لدى الجهة.
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التعليقات الموحدة:التعليقات الموحدة:

فـــي بعـــض األحيـــان تشـــجع بعـــض الجهـــات العمـــوم علـــى تقديـــم تعليقـــات موحـــدة قـــد تســـاهم فـــي 
ـــداء الدعـــم أو المعارضـــة  ـــدى تلـــك الجهـــات، وتســـتخدم هـــذه التعليقـــات إلب معالجـــة مشـــكلة شـــائعة ل

للمشـــروع المقتـــرح.

 قـــد يعتقـــد العديـــد عـــن طريـــق الخطـــأ أن مثـــل هـــذه التعليقـــات قـــد تمثـــل “تصويًتـــا” بشـــأن القضايـــا 
المتعلقـــة بهـــم، وعلـــى الرغـــم مـــن أن الدعـــم العـــام أو المعارضـــة قـــد تســـاعد فـــي توجيـــه السياســـات 
العامـــة المهمـــة فـــي بعـــض األحـــوال، فـــإن الجهـــات تتخـــذ قراراتهـــا بشـــأن اإلجـــراء المقتـــرح بنـــاًء علـــى 
المنطـــق الســـليم واألدلـــة العلميـــة وليـــس بنـــاء علـــى أغلبيـــة األصـــوات، قـــد يحمـــل تعليـــق واحـــد مدعـــوم 

جيـــًدا قيمـــة أفضـــل وتأثيـــر أكبـــر مـــن التعليقـــات الموحـــدة.

تنويـــه: الغـــرض مـــن هـــذه الوثيقـــة، وضـــع إرشـــادات عامـــة إلبـــداء المرئيـــات، وال ينبغـــي 
اعتبـــار أي جـــزء منهـــا نصيحـــة قانونيـــة ويرجـــى طلـــب المشـــورة مـــن محـــام إذا كانـــت لديـــك 

أســـئلة أو مخـــاوف قانونيـــة.

12. ضع في اعتبارك تضمين أمثلة لكيفية تأثير 
المشروع المقترح عليك بشكل سلبي أو إيجابي.

13. وضح في التعليق اآلثار االقتصادية المتوقعة 
جراء تطبيق المشروع المقترح.

موقفك  وسلبيات  إيجابيات  بتضمين  قم   .14
وجهات  االعتبار  في  يأخذ  أن  يمكن  واشرحها، 

والمنطق  بالحقائق  عليها  والرد  األخرى،  النظر 
السليم.

ملــف  فــي  تعليقــك  مــن  بنســخة  احتفــظ   .15
علــى ضمــان  الممارســة  تســاعد هــذه  منفصــل، 
أنــك لــن تفقــد تعليقــك إذا واجهــت مشــكلة فــي 

إرســاله عبــر منصــة رأيــك.
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شكًرا


