إرشادات لتقديم
فعالة
آراء َّ

نظرة عامة:
يعبــر عــن تأييــد لمشــروع تنظيمــي معيــن أو اعتــراض علــى بعــض أو كل أحــكام هــذا
يمكــن للتعليــق أن ّ

المش ــروع ،وف ــي كل األح ــوال ،م ــن المرج ــح أن يك ــون للتعلي ــق البنّ ــاء والمبن ــي عل ــى أس ــس دقيق ــة

علميــة وعمليــة مدعومــة بمــا يؤيدهــا مــن أدلــة وبراهيــن تأثــر علــى اتخــاذ القــرار التنظيمــي .تهــدف هــذه

اإلرش ــادات إل ــى مس ــاعدة العم ــوم عل ــى تقدي ــم التعليق ــات واآلراء الت ــي م ــن ش ــأنها التأثي ــر ومس ــاعدة
متخ ــذي الق ــرار ف ــي الجه ــات الحكومي ــة عل ــى تحس ــين األنظم ــة واللوائ ــح المطروح ــة.

إرشادات عامة:
• يج ــب ق ــراءة وفه ــم الوثيق ــة التنظيمي ــة الت ــي

• حـــاول مراعـــاة اآلراء األخـــرى فـــي تعليقـــك

• ال تت ــردد ف ــي التواص ــل م ــع الوح ــدة ف ــي ح ــال

الفعال.
• ال يوجد حد أدنى أو أقصى للتعليق
َّ

• كن موجزً ا وقدم ما يدعم رأيك.

التعلي ــق المدع ــوم جي ـ ًـدا باألدل ــة والبراهي ــن أكث ــر

تب ــدي رأي ــك عليه ــا.

وجـــود أي استفســـارات.

• احـــرص علـــى االســـتناد فـــي التبريـــر علـــى
المنط ــق الس ــليم واألدل ــة العلمي ــة ،وتوضي ــح

المقتـــرح حـــال تنفيـــذه عليـــك أو
كيفيـــة تأثيـــر ُ
علـــى الفئـــة التـــي تمثلهـــا.
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للوصـــول ألفضـــل الخيـــارات.

ـادة مــا يكــون
• عمليــة التعليــق ليســت تصويتً ــا ،عـ ً
تأثيـ ًـرا مــن التصويــت المجمــل.

التوصيات التفصيلية:
 .1تغلق فترات التعليق عند الساعة  11:59من

 .7على الرغم من أن الجهات الحكومية ستتلقى

قبل الموعد النهائي بوقت كاف.

التعليقات البناءة (سواء كانت إيجابية أو سلبية)

تاريخ إغالق المشروعُ ،ينصح بقراءة المشروع

جميع التعليقات وتضعها في تقديرها ،إال أن

 .2يجب محاولة فهم المسائل المطروحة بشكل

تأثيرا على األرجح.
هي األكثر ً

لديك أي جزء من المشروع المقترح ،فبإمكانك

بديـــا (بمـــا فـــي ذلـــك عـــدم طـــرح
ً
فاقتـــرح

جيد ،وفي حال كان لديك أسئلة أو لم يتضح
طلب المساعدة من الجهة مالكة المشروع أو
من الوحدة.

 .8إذا كن ــت ال تواف ــق عل ــى إج ــراء معي ــن مقت ــرح،
المش ــروع عل ــى اإلط ــاق) وق ــم بتضمي ــن ش ــرح

وتحلي ــل لكيفي ــة تحقي ــق البدي ــل لنف ــس اله ــدف

 .3حدد المسائل التي تبدي رأيك عليها داخل

وكيفيـــة كونـــه أكثـــر فعاليـــة.

عبارة أو جملة معينة ،فيجب اإلشارة إلى رقم

الحكومية إقرار أفضل السياسات واألنظمة،

المشروع بوضوح ،إذا كنت تعلق على كلمة أو

المادة ،البند ،الفقرة وغيرها.

 .9عملية التعليق ليست تصويتً ا تحاول الجهات

لذلك عند صياغة تعليق ،من المهم أن تشرح

 .4باإلمكان إبداء المرئيات على تعليقات اآلخرين،

بشكل كاف السبب وراء موقفك.

التعليق الذي تبدي رأيك عليه.

تعلق عن جزئية لديك فيها خبرة شخصية أو مهنية

وفي هذه الحالة يفضل اإلشارة إلى معرف

 .10وضح ما قد يميز رأيك عن اآلخرين إذا كنت

 .5حــدد تلــك المســائل التــي تهمــك وتؤثــر عليــك

ذات صلة على سبيل المثال( :عالم ،محامي،

رأيــك عليهــا.

توضيح ذلك في التعليق.

أكثــر مــن غيرهــا وتفهمهــا بشــكل أفضــل ،وقــدم

مستثمر ،رجل أعمال ،وما إلى ذلك) فمن المهم

 .6قد تطرح الجهات الحكومية أسئلة محددة ،أو

 .11تبحث الجهات الحكومية عن العلم والمنطق

عن الموضوعات التي يهم الجهة الحصول فيها

كان ذلك ممكنً ا ،يمكنك دعم تعليقك بالبيانات

تثير قضايا أو مقترحات في حال إقرار المشاريع أو
على المزيد من المعلومات ،ومع ذلك ستقبل
الوحدة التعليقات على أي جزء من المشروع

المقترح ،على أنه من المناسب وضع هذه األسئلة

والقضايا في االعتبار أثناء صياغة تعليقك.

السليم في التعليقات التي يتم طرحها ،كلما
أيضا
الموضوعية ،الحقائق ،وآراء الخبراء ،يمكنك ً
تقديم تجربتك الشخصية في تعليقك حسب

االقتضاء ،من خالل دعم حججك بشكل جيد،
وفقا لذلك على عملية صنع
ً
ومن المرجح أن تؤثر

القرار لدى الجهة.
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 .12ضع في اعتبارك تضمين أمثلة لكيفية تأثير

النظر األخرى ،والرد عليها بالحقائق والمنطق

 .13وضح في التعليق اآلثار االقتصادية المتوقعة

 .15احتفــظ بنســخة مــن تعليقــك فــي ملــف

 .14قم بتضمين إيجابيات وسلبيات موقفك

أنــك لــن تفقــد تعليقــك إذا واجهــت مشــكلة فــي

المشروع المقترح عليك بشكل سلبي أو إيجابي.
جراء تطبيق المشروع المقترح.

واشرحها ،يمكن أن يأخذ في االعتبار وجهات

السليم.

منفصــل ،تســاعد هــذه الممارســة علــى ضمــان
إرســاله عبــر منصــة رأيــك.

التعليقات الموحدة:
ف ــي بع ــض األحي ــان تش ــجع بع ــض الجه ــات العم ــوم عل ــى تقدي ــم تعليق ــات موح ــدة ق ــد تس ــاهم ف ــي
معالج ــة مش ــكلة ش ــائعة ل ــدى تل ــك الجه ــات ،وتس ــتخدم ه ــذه التعليق ــات إلب ــداء الدع ــم أو المعارض ــة

للمش ــروع المقت ــرح.

ق ــد يعتق ــد العدي ــد ع ــن طري ــق الخط ــأ أن مث ــل ه ــذه التعليق ــات ق ــد تمث ــل “تصويتً ــا” بش ــأن القضاي ــا

المتعلق ــة به ــم ،وعل ــى الرغ ــم م ــن أن الدع ــم الع ــام أو المعارض ــة ق ــد تس ــاعد ف ــي توجي ــه السياس ــات

ـاء عل ــى
العام ــة المهم ــة ف ــي بع ــض األح ــوال ،ف ــإن الجه ــات تتخ ــذ قراراته ــا بش ــأن اإلج ــراء المقت ــرح بن ـ ً
المنطــق الســليم واألدلــة العلميــة وليــس بنــاء علــى أغلبيــة األصــوات ،قــد يحمــل تعليــق واحــد مدعــوم

جي ـ ًـدا قيم ــة أفض ــل وتأثي ــر أكب ــر م ــن التعليق ــات الموح ــدة.

تنوي ــه :الغ ــرض م ــن ه ــذه الوثيق ــة ،وض ــع إرش ــادات عام ــة إلب ــداء المرئي ــات ،وال ينبغ ــي

اعتبــار أي جــزء منهــا نصيحــة قانونيــة ويرجــى طلــب المشــورة مــن محــام إذا كانــت لديــك
أس ــئلة أو مخ ــاوف قانوني ــة.
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شكرا
ً
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