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 المقدمة  1.0

هيئة   رسالة  الزراعة تكمن  مجال  في  مستدامة  تنمية  ذو  قطاع  تطوير  في  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي 
يمثل . والسالمة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز األمن الحيوي وتحقيق األمن الغذائي

الخطط تنفيذ  في  تسهم  طريق  وخارطة  رئيسي  موجه  والتشريعات  السياسات  إعداد  وتحقيق   دليل  والبرامج، 
الثروة الحيوانية والنباتية.    تشريعيةاألهداف عبر توفير موجهات ومظلة   لتدابير الرقابة والتفتيش وإلجراءات حماية 

وضعت  التي  الشاملة  التطويرية  الخطة  مخرجات  كأحد  والتشريعات  السياسات  ومراجعة  إعداد  دليل  جاء  وقد 
نظمة، بما يتواكب مع المستجدات والمتطلبات الحكومية وترجمتها لتطوير وتحديث أعمال قطاع السياسات واأل

بما  تليق  طموحة  ونتائج  مخرجات  وتحقيق  للوصول  تفضي  حرفية  حوكمة  مناهج  بإتباع  لاللتزام  تفضي  بصورة 
 وصلت إليه إمارة أبوظبي من تميز.

محدد   مجال  في  تحقيقها  إلى  الهيئة  تطمح  التي  األهداف  الدليل  هذا  ستعتمدها يحدد  التي  والمبادئ  والطرق 
للوصول لألهداف المرجوة، وال يعتبر تشريعًا ولكنَّه غالبًا ما يحدد الحاجة إلى تشريعات وقوانين تكون بمثابة األدوات 
المطلوبة لتحقيق أهداف السياسة. وفي المقابل، تحدد التشريعات المعايير واإلجراءات والمبادئ التي يجب اتّباعها 

ي تمكين الجهة الحكومية من إرساء األطر المؤسسية والقانونية التي تساعدها على تحقيق أهدافها وتساهم ف
التشريعات   تستطيع  وال  أساسها،  على  ومبنية  للحكومة  العامة  السياسة  مع  متسقة  القوانين  تكون  أن  ويجب 

   ت تطبيق برامج وتشريعات متكاملة.وحدها أن تحقِّق النتائج المرجوَّة من السياسة اذ يتطلب تحقيق اهداف السياسا 

 
 

وقد روعي عند إعداد الدليل ضرورات التركيز على تبسيط وتسهيل إجراءات إعداد المسودات من خالل إتباع خطوات 
سلسة، وواضحة، بعيدًا عن التكرار والتعقيد مع انتهاج مسارات تعتمد على توخي الدقة عند صياغة وإعداد هذه 

واالعتماد   المعاني الوثائق،  عن  تمامًا  وتعبر  الوضوح،  على  تعتمد  والتي  والمختصرة،  السليمة  اللغة  اختيار  على 
المقصودة، باإلضافة إلى ذلك فقد عمد التحسين لمحتوى الدليل على توظيف مخرجات المقارنات المعيارية وتقارير 

التأ العالقة، مع  التي تتم مع اصحاب  المشاورة  آليات  الفجوات وتضمين  العائد دراسة  وتحليل  كيد على فعاليتها 
منها ، والتأكيد على ضرورة وضع مرئيات اصحاب العالقة في االعتبار عند إعداد  ومراجعة السياسات والتشريعات. 
ومراجعة  تقييم  منهجيات  إدخال  هو  والتشريعات  السياسات  إعداد  إجراءات  في  تحديثه  تمّ  ما  أهم  من  ولعل 

هداف المرجوة وإجراء تقييم اآلثار المترتبة عن التشريعات قبل إعدادها وذلك تماشيًا السياسات للتأكد من تحقيق األ
 مع أفضل الممارسات العالمية وذلك لالرتقاء بطرق العمل في إعداد السياسات والتشريعات. 

 الدليل في تسهيل مهام العاملين في كافة الهياكل المشاركة في إعداد ومراجعة السياسات نأمل أن يسهم
 والتشريعات والمساهمة في إعداد سياسات وتشريعات متكاملة، وتحقق األهداف التي وضعت من أجلها. 

التشريعات

السياسات

االستراتيجية

توجهات حكومة أبوظبي
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 الهدف  2.0

يهدف دليل إعداد ومراجعة السياسات والتشريعات إلى توضيح المسؤوليات، وشرح الخطوات المطلوب إتباعها عند 
إعداد أي تشريع أو سياسة تماشيًا مع موجهات وخطط العمل المعتمدة وصوالً إلعداد سياسات وتشريعات زراعية 

 المرجوة منها.  وغذائية ذات جودة عالية وفعالة يسهل تطبيقها وتحقيق األهداف 

 النطاق  3.0

الفنية  العمل  وفرق  والسياسات  التشريعات  للجنة  موجه  هو  والتشريعات  السياسات  ومراجعة  إعداد  دليل  إن 
المنبثقة عنها الستخدامه كمرجعيه توجيهية عند إعداد ومراجعة السياسات والتشريعات وأدلة الممارسة واألدلة 

 اإلرشادية في مجال الزراعة والغذاء.  

 تعريفات ال 4.0

 ألغراض الدليل يكون للمصطلحات اآلتية المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقتضي السياق خالف ذلك: 

 المصطلح  التعريف 

 اللجنة لجنة التشريعات والسياسات.
 رئيس اللجنة رئيس لجنة التشريعات والسياسات. 

نائب رئيس  نائب رئيس لجنة التشريعات والسياسات. 
 اللجنة

 مقرر اللجنة مقرر لجنة التشريعات والسياسات. 
هي مسار أو أسلوب عمل مُحدَّد يتمّ اعتماده من بين مجموعة من الخيارات لتوجيه واتخاذ 

 القرارات الحالية والمستقبلية.
 السياسة 

الخيارات المتخذة على أعلى مستويات الحكومة أو جهاتها االتحادية، والتي تحدد بالتالي 
 وجه الجهة الحكومية وأولوياتها وقيمها واهدافها. ت

 السياسة العامة 

مجموعة من القواعد والضوابط التنظيمية التي تضمن االلتزام بالتوجه االستراتيجي وفق  
 القوانين والتشريعات وتترجم إلى إجراءات تشغيلية. 

السياسة  
 المؤسسية 

ارسات أو أنشطة محددة، والتشريع  مجموعة من القواعد العامة الملزمة  والتي تنظم مم
إما أن يكون تشريع أولي  مثل القوانين أو يكون تشريع ثانوي مثل األنظمة والقرارات. وأحكام 

التشريع هو انعكاس الستراتيجية الحكومة وسياستها. وهو ترجمة دقيقة لبرامجها  
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها. 

 التشريع 

وثائق استشارية مثل أدلة الممارسة واألدلة االرشادية بما في ذلك مدونات الممارسات 
والمبادئ التي تعكس ممارسات قطاعات الزراعة واألغذية، حيث تقوم بتوفير المعلومات 

 واإلرشادات بشأن طرق تلبية المتطلبات التنظيمية المناسبة لغرض الوثيقة ونطاقها. 

الوثائق  
 التفسيرية

يقة تفسيرية تضع مجموعة من التوصيات أو العمليات أو اإلجراءات أو الهياكل التنظيمية وث
أو الممارسات المفضلة التي يمكن تطبيقها في حالة معينة. وعادة ما تستهدف مدونات  

 .الممارسة العامة ومشغلي منشآت األغذية والزراعة

 دليل ممارسة 

المعلومات العلمية واإلرشادات التقنية بشأن طرق  وثيقة تفسيرية توفر المبادئ التوجيهية و
تلبية المتطلبات التنظيمية المناسبة للغرض من الوثيقة ونطاقها. تستهدف بشكل رئيسي  

 .الموظفين الفنيين في الحكومة والقطاع الخاص

 دليل ارشادي 

 اللجنة التنفيذية لقطاعات الهيئة.لجنة برئاسة سعادة المدير العام وتضم في عضويتها المدراء التنفيذين 
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الفريق المناط به إعداد وصياغة السياسات والتشريعات ويتكون الفريق من مختصين في  
 المواضيع التي يتناولها التشريع أو السياسة.

فريق العمل  
لدراسة  الفني

 وإعداد التشريع 

عند معالجة القضايا  أداة منهجية تستخدم لالستكشاف المنظم لخيارات معينة، يترتب 
 المرتبطة بالتشريعات أو السياسات المراد إعدادها.

عملية تقييم 
 األثر التشريعي 

الصياغة   عملية إعداد وصياغة وتدقيق ومراجعة التشريعات والقرارات بكافة أنواعها. 
 القانونية

صالحة عملية يتم بموجبها تحويل المادة األولية التي يتكون منها التشريع إلى قواعد 
 للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها. 

الصياغة  
 التشريعية 

 كفاية التشريع  مدى تغطية التشريع للفئة المستهدفة من الجمهور والشركاء. 
 فعالية التشريع  قياس درجة تحقيق اهداف التشريع.

 مقرر الفريق  جنة.عضو في الفريق يمثل حلقة الوصل بين الفريق الفني ومقرر الل
 أصحاب العالقة  مثل اإلدارات والقطاعات.  هم األشخاص الذين لديهم اتصال مباشر 

 هياكل العمل في إعداد التشريعات  5.0

) تتبع االحترافية والمنهجية لقيادة وإدارة 1يحتاج العمل بإعداد التشريعات لمنظومة عمل متناسقة (شكل رقم  
 المسودات بصورة متكاملة. وإتمام عملية إعداد 

 ) يوضح هيكلية إعداد التشريعات 1شكل رقم (

 لجنة التشريعات والسياسات  6.0

يترأس سعادة المدير التنفيذي لقطاع السياسات واألنظمة لجنة التشريعات والسياسات. ويراعى في تشكيل اللجنة 
توجيهات رئيس اللجنة، ويمكن ان تستعين   وجود ممثلين من القطاعات المعنية  ويتم اختيار مقرر اللجنة بناءً على

بأية مهام ذات عالقة دون أن يكون له صوت معدود. يتولى   اللجنة بمن تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها وتكليفه 
ذلك  في  بما  المعنية  اإلدارات  او  والقطاعات  اللجنة  بين  التنسيق  مسؤولية  والسياسات  التشريعات  لجنة  أعضاء  

 داء الرأي بشأن أي اختالف  في اآلراء قد ينشأ أثناء مناقشة السياسات والتشريعات. تقديم المشورة وإب 

) المدير التنفيذي لقطاع السياسات واألنظمة(رئيس اللجنة 
) ممثلي القطاعات المعنية(أعضاء اللجنة 

)مدير إدارة التشريعات(نائب رئيس اللجنة  يتم تكليفه من قبل رئيس لجنة التشريعات (مقرر اللجنة 
)والسياسات

فرق العمل الفنية                                                                                                             رؤساء

فرق العمل الفنية إلعداد 
التشريعات في مجاالت الزراعة

فرق العمل الفنية إلعداد 
التشريعات في مجاالت الغذاء
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 مهام لجنة التشريعات والسياسات   6.1

 مشروعات السياسات والتشريعات الالزم إصدارها أو تعديلها أو التي تحال إليها.  دراسة أولويات . أ

وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو  مراجعة السياسات والتشريعات وتطويرها، والتنسيق بينها   .ب
 قصورها أو تناقضها أو غموضها.

تطوير وتحديث التشريعات وتوحيدها بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في ذلك الشأن، وبما يواكب تبسيط  .ج
 وتيسير اإلجراءات وإزالة المعوقات. 

مع التوجهات االستراتيجية والسياسات والتشريعات  ضمان إعداد السياسات والتشريعات بالشكل الذي يتوائم   .د
 واالتفاقيات المحلية أو االتحادية أو الدولية، وبما يضمن االتساق مع التوجهات الحكومية.

النباتي   .ه (بشقيها  والزراعية  الغذائية  والتشريعات  السياسات  لمشروعات  الفني  والمحتوى  الصياغة  مراجعة 
 ن الحيوي. والحيواني) واألمن الغذائي واألم

 إبداء الرأي الفني بشأن اختالف اآلراء حول مسودات السياسات والتشريعات.  .و

 تعد اللجنة تقريرًا دوريًا مفصالً عن جميع أعمالها ومخرجتها حسب األهداف المحددة لها. .ز

 أية مهام أخرى تُكلف بها من قبل مدير عام الهيئة. .ح

 ولويات إلعداد السياسات والتشريعات المعايير التي تعتمد عليها اللجنة عند تحديد األ

بها  تمّ  التي  األهداف  تغطي  بصورة  المسودات  إعداد  إتمام  من  بالتأكد  والسياسات  التشريعات  لجنة  عمل  يرتبط 
اقتراح السياسة أو التشريع كأداة لتحقيقيها وذلك من خالل منهجية تعتمد على المهنية العالية وإتباع المعايير 

 اآلتية:

السياسات والتشريعات بتحقيق األهداف االستراتيجية  للهيئة ومساهمتها في تحقيق خطط ورؤية  مدى ارتباط   . أ
 االمارة.

 االستجابة للطلبات المستعجلة من  اإلدارة العليا وقطاعات الهيئة.   .ب

 إنفاذ مخرجات دراسات المقارنات المعيارية وتقارير تحليل الفجوات التشريعية ذات الصلة. .ج

تش .د لوجود  ذات الحاجة  الدولية  المتطلبات  مع  االتساق  لتحقيق  التشريعية  المنظومة  ضمن  محددة  ريعات 
 العالقة.

السياسات   .ه إعداد  عند  العالقة  اصحاب  احتياجات  وتضمين  السياسات  من  المستهدفين  احتياجات  تلبية 
 والتشريعات. 

ي السياسات والتشريعات ادراج أي تعديل في التوجهات الحكومية أو إضافة ألهداف جديدة لحكومة أبوظبي ف .و
 النافذة. 

األمثل    .ز التوظيف  مع  التشريعات  أو  السياسات  بمتطلبات  عالقة  ذات  حديثة  دراسات  أية  لمخرجات  االستجابة 
 لنتائج تقييم وتأثير تطبيق السياسة أو التشريع من النواحي االجتماعية والبيئية واالقتصادية. 

 والسياسات: مهام نائب رئيس لجنة التشريعات  6.2

 يتولى مهام الرئيس في حال غيابه.  . أ

 متابعة األعمال المنجزة مع رؤساء فرق العمل الفنية. .ب

 حل أي تباين أو خالف ينشأ في فرق العمل الفنية.  .ج

 متابعة تنفيذ أية أعمال يتم تكليفه بها من قبل رئيس اللجنة. .د
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 مقرر لجنة التشريعات والسياسات: 

اللجنة   إنجاز خطط يتولى مقرر  التشريعات والتأكد من  إعداد مسودات  عند عملية  الفرق  الدورية ألعمال  المتابعة 
 عمل الفرق الفنية واالطالع على التقدم المحرز من خالل التقارير الدورية.

 مهام مقرر لجنة التشريعات والسياسات   6.3

 يتمثل عمل مقرر اللجنة في القيام بالمهام اآلتية:
اع اللجنة والتنسيق المسبق بين األعضاء والتحضير لالجتماعات وإعداد جدول أعمال اللجنة ارسال الدعوة الجتم . أ

(األجندة) والمستندات المتعلقة بها وتوزيعها على األعضاء قبل االجتماعات وذلك خالل مدة ال تقل عن يومي  
 عمل قبل الموعد المحدد لالجتماع.

ال .ب والتوصيات  المناقشات  يدون فيه  بجانب إعداد محضر  عليه  ويوقع  اجتماعاتها  اللجنة خالل  إليها  انتهت  تي 
 توقيع رئيس اللجنة ومن ثم ارسالها لألعضاء. 

 استالم ورفع التقارير الدورية بشأن أداء ومخرجات لجنة التشريعات والسياسات.  .ج

لتوجيه برفعها  التنسيق مع الفرق الفنية الستالم التكليفات ومن ثم ارسالها لنائب رئيس اللجنة للمراجعة وا  .د
 للجنة.

 توضيح نطاق التشريعات/ األدلة المطلوبة لفرق العمل الفنية في حال طلب الفريق ذلك.  .ه

 متابعة تنفيذ أية أعمال يتم تكليفه بها من قبل اللجنة. .و

 فرق العمل الفنية إلعداد التشريعات: 

تسمية  ويتم  المختلفة،  التشريعات  مسودات  وتطوير  وإعداد  صياغة  عن  المسؤولة  هي  الفنية  العمل  فرق  تعتبر 
رؤساء ومقرري هذه الفرق وأعضاءها من خبراء مختصين بواسطة رئيس لجنة التشريعات والسياسات بعد التشاور 

 رار بتشكيل فرق العمل الفنية. الالزم مع القطاعات المعنية، حيث يتم على ضوء هذا التشاور إصدار ق
يتضمن قرار التشكيل تكليف إلى رؤساء الفرق لإلشراف على الفرق الفنية كالً حسب اختصاصه ومتابعتهم لتذليل  
أية صعوبات وحل أي تباين  في اآلراء قد يحدث بين أعضاءها أثناء عملية اإلعداد، مع االلتزام بتسليم المسودة في  

 أن يقوم كل مدير قسم/رئيس فريق بتزويد مقرر اللجنة باآلتي: الوقت المحدد لها على
 .تقارير التقدم المحرز بشأن التكليفات المناطة بفرق العمل الفنية إلعداد وتطوير مسودات التشريعات 

  .المسودات المعدة من قبل فرق العمل الفنية وذلك بعد مراجعتها وتضمين أية توصيات لفريق العمل الفني 

رئ التشريعات/ ويصدر  بشأن  الفنية  العمل  بفرق  المناطة  التكليفات  توضح  داخلية)  (مذكرة  تكليف  اللجنة  يس 
 السياسات المراد تحديثها ومراجعتها والفترة الزمنية لتسليم المطلوب والفريق المعني باإلعداد. 

 مهام فرق العمل الفنية إلعداد التشريعات   6.4

 تشكيل فرق العمل الفنية  

يتم تشكيل فرق العمل الفنية من ذوي الخبرة و الكفاءة ذات الصلة بموضوع مسودة التشريع من داخل الهيئة 
السياسات  لقطاع  التنفيذي  المدير  قبل  من  الفرق  تشكيل  قرار  ويصدر  الهيئة،  خارج  من  األعضاء  بعض  يكون  وقد 

على   لذلك،  الحاجة  استدعت  متى  أو  تشريعية  مرحلة  كل  قبل  التي واألنظمة  للتحديات  العمل  فريق  يدرك  أن 
 يواجهها المجتمع، واإلحاطة بالتشريعات النافذة، وللرؤى واالستراتيجيات ذات العالقة بأعمال الهيئة. 
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 تتمثل مهام فرق العمل الفنية في االتي:  

التنسيق   . أ خالل  من  فنية  بطريقة  وصياغتها  واألدلة  التشريعات  مسودات  ومراجعة  كل  تحديث  بين  والتشاور 
 األعضاء والرجوع للمرجعيات المعتمدة. 

مع   .ب ويتسق  النافذة  والسياسات  التشريعات  مع  تتماشى  وأدلة  تشريعات  من  إعداده  يتم  ما  كل  بأن  التأكد 
 االتفاقيات الدولية.  

أصحا .ج مع  التشاور  مخرجات  تضمين  على  العمل  مع  واللغوية  الفنية  الصياغة  عمليات  كافة  بإجراء  ب  القيام 
 العالقة. 

التنسيق مع من يراه الفريق مناسبًا من ذوي الخبرة واالختصاص من داخل أو خارج الهيئة في حالة الحاجة إلى  .د
 مزيد من المرئيات من الناحية الفنية.

 مهام رؤساء فرق العمل الفنية إلعداد التشريعات واألدلة  6.5

وتعميمها على األعضاء قبل البدء بإعداد التكليفات المناطة  )  Working Planإعداد خطة عمل الفريق التفصيلية ( . أ
 بهم متضمنًا جميع األنشطة الرئيسية وتحديد المسؤوليات واإلطار الزمني لمراحل اإلعداد. 

وتوزيع  .ب المعنية  الفنية  العمل  المعدة من قبل فرق  واألدلة  التشريعات  إعداد مسودات  عملية  وإدارة  تخطيط 
 الفرق. المهام بين كافة أعضاء

متابعة سير عمل الفرق وإعداد تقارير دورية عن التقدم المحرز ورفعها لنائب رئيس لجنة التشريعات والسياسات   .ج
 بشكل دوري. 

لجنة  .د رئيس  لنائب  إحالتها  أو  حيالها  المناسب  القرار  واتخاذ  الفرق  أعضاء  بين  ينشأ  قد  الرأي  في  تباين  أي  حل 
 المناسب إذا دعت الحاجة إلى ذلك. التشريعات والسياسات التخاذ اإلجراء 

عكس   .ه وضمان  واألدلة  التشريعات  مسودات  على  الواردة  المرئيات  جميع  ومراجعة  دراسة  عملية  قيادة  تولي 
 المناسب منها بالمسودات. 

المسودات  .و عن  موجز  تسليم  إلى  باإلضافة  المحدد،  الوقت  في  واألدلة  التشريعات  مسودات  بتسليم  االلتزام 
 ر المرجعية، مع بيان أي تباين في بعض اآلراء الفنية بين أعضاء الفريق. المعدة والمصاد

الفريق  .ز المكلف بها  المسودة/المسودات  اللجنة في حال تأجيل تسليم  نائب رئيس  إلى   تقديم طلب رسمي 
 على أن يتم تقديم مبررات التأجيل واقتراح إطار زمني مُقدر إلكمال المهمة المتأخرة. 

 اه مناسبًا في حضور االجتماعات إلنجاز أعمال ومسؤوليات الفريق. االستعانة بمن ير  .ح

 أن يقوم بتقييم عمل الفريق الفني متى استدعت الحاجة لذلك. .ط

 رفع تقارير دورية عن سير إنجازات مسودات التشريعات واألدلة لنائب رئيس اللجنة. .ي

 مهام مقررو فرق العمل الفنية   6.6

  العمل الفنية ورفعها  لرؤساء الفرق.توثيق محاضر اجتماعات فرق  . أ

 االحتفاظ بسجل التقدم الزمني ومساعدة رئيس الفريق في إعداد تقارير األداء الشهرية أو الدورية.  .ب

 االحتفاظ بقائمة المراجع التي استخدمها الفريق أثناء صياغة التشريع/ األدلة المطلوبة. .ج

ء فريق العمل الفني لعقد اجتماعات الفريق حسب ارسال نسخة من دعوة لالجتماع قبل وقت كافي ألعضا .د
 الحاجة. 

 تحميل كافة الوثائق على الموقع الداخلي لإلدارة.  .ه

 ارسال ملخص مبسط عن اإلنجاز بشكل شهري إلى رئيس الفريق.  .و
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 مهام أعضاء فرق العمل الفنية   6.7

واألدلة   . أ التشريعات  مسودات  لصياغة  التقنية  والمعلومات  المدخالت  العالمية  توفير  المراجع  من  المطلوبة 
 الموثوقة وأيضًا من النماذج الناجحة والمطبقة دوليًا. 

ذات   .ب والسياسات  التشريعات  مع  ومتسقة  ومستدامة  ثابتة  المقترحة  واألدلة  التشريعات  مسودات  بأن  التأكد 
 الصلة على المستويين االتحادي والمحلي. 

الفريق   .ج رئيس  وتوجيهات  العمل  بنطاق  من االلتزام  يتطلب  ما  بكل  المطلوبة  واألدلة  التشريعات  وثائق  إلعداد 
 هيكلة وتنسيق بوثيقة التشريع المعدة. 

العالقة   .د ذات  التشريعات واألدلة  لمسودات  والدولي  اإلقليمي  المستوى  على  الالزمة  المعيارية  المقارنات  عمل 
 حسب الحاجة. 

تأ .ه أي  تبرير  أو  المحدّد  الوقت  في  المسندة  المهام  المهمة  تسليم  إلكمال  المقدر  الزمني  اإلطار  وتوفير  خير، 
 المتأخرة. 

 الحضور والمشاركة الفاعلة في االجتماعات الدورية للفريق وااللتزام بإنجاز التكليفات.  .و

 إرسال األعمال الموكلة إلكترونيًا لتجميعها من قبل  مقرر الفريق.  .ز

ورة تقديم التقرير المطلوب عن مدى الحاجة إلى التقيد بإجراءات العمل المعتمدة في عملية المراجعة مع ضر .ح
 تعديل مسودة التشريع/ الدليل خالل الفترة المحددة.

 أن يتم تسليم مسودة التشريع/ الدليل مرفق بالتالي:  .ط

 موجز عن  عمل الفريق وأهم النواحي التي تطرق اليها  -

 قائمة بالمراجع المستخدمة في اإلعداد -

 خالف في الرأي بين أعضاء الفريق ملخص توضيحي في حال وجود أي  -

 مالحظة: 

قد تصدر تكليفات أخرى لفرق العمل الفنية وسيقوم مقرر لجنة التشريعات والسياسات بالمتابعة الدورية مع   •
 مقرري فرق العمل الفنية لتوضيح نطاق التشريعات/ األدلة المطلوبة بالتنسيق المباشر مع نائب رئيس اللجنة. 

 أسلوب إعداد وصياغة السياسات والتشريعات  7.0

 االعتبارات العامة 

لتزم الهيئة بتنفيذ نهج تنظيمي بسيط وعملي قائم على المخاطر ومتكامل ومتناغم عند إعداد وصياغة وثيقة ت
متسقة  تكون  وأن  العمل  احتياجات  مع  متجاوبة  تكون  حتى   والغذائي  الزراعي  المجال  في  التشريع  او  السياسة 

وا الزراعي  اإلنتاج  قطاعات  جميع  في  عادل  نحوٍ  على  للتطبيق  االعتبار وقابلة  في  آخذين  الحيوي  واألمن  لغذائي 
المتطورة  والتقنيات  المتسارعة  للتغيرات  ومستوعبة  والنباتي  الحيواني  اإلنتاج  مرافق  في  المتفاوتة  األوضاع 

 المستخدمة في هذه القطاعات. 
و إعداد  عند  الهيئة  في  المعنيين  قبل  من  مراعاتها  يجب  التي  واالعتبارات  التوجيهات  بعض  يلي  صياغة فيما 

 السياسات والتشريعات في مجال الزراعة والغذاء والتي من أهمها: 

   المرجعية العلمية 

يجب االعتماد على المعلومات العلمية ذات المصداقية والمبنية على درجة الخطورة كما يحب االعتماد على النماذج 
الصاد الصلة  ذات  المعلومات  االعتبار  في  واضعين  الدول  مستوى  على  خاصة، الناجحة  العالمية  المنظمات  من  رة 
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وعند  الحيوان،  لصحة  العالمية  المنظمة  العالمية،  الصحة  منظمة  والزراعة،  االغذية  منظمة  االغذية،  دستور  هيئة 
 االقتضاء االستئناس بآراء الخبراء من خارج الهيئة من االوساط االكاديمية أو المؤسسات البحثية.

 ليمي والدولي   الموائمة على المستوى الوطني واالق 

دولة  في  االتحادية  والمؤسسات  ابوظبي  إلمارة  المعني  بالموضوع  الصلة  ذات  القانونية  البيئة  فهم  االهمية  من 
حماية  بين  ما  التوازن  مراعاة  مع  القائمة،  الوثائق  مع  المصاغة  الوثائق  موائمة  وضمان  المتحدة  العربية  االمارات 

التجارة. وبناءً على   اتفاقات عالمية ذات المستهلك وتسهيل  العالمية ألية  الممارسات واإلجراءات  التوافق مع  ذلك 
التجارة امام  الفنية  الحواجز  مثل  المتحدة،  العربية  االمارات  دولة  حكومة  قبل  من  والموقعة  .وتعتبر  TBT صلة 

 .على نفس القدر من االهمية  SPSاتفاقيات الصحة والصحة النباتية 

  التكلفة والمنافع 

السياسات من   تقييم  منهجيات  إدخال  هو  والتشريعات  السياسات  إعداد  إجراءات  في  تحديثه  تمّ  ما  أهم 
والتشريعات للتأكد من تحقيق األهداف المرجوة وإجراء تقييم اآلثار المترتبة عن االجراء القانوني المرتبط بالسياسات 

 ع أفضل الممارسات العالمية.والتشريعات الزراعية والغذائية قبل وبعد فرضها وذلك تماشيًا م
 
 

  الشفافية 

المعني  الموضوع  ونطاق  طبيعة  تحديد  خالل  من  المتأثرة  والجهات  القرار  صانعي  من  لكل  الشفافية  ضمان 
المتوفرة  التنظيمية  الخيارات  مع  المقارنة  أو  للمخاطر  تقييم  والمرجوة،  التنظيمية  االهداف  وكذلك  والمحدد، 

يمية وإدارة المخاطر حيثما كان ذلك ضروري باإلضافة إلى اشراك الجمهور والتماس وتحديد مختلف البدائل التنظ
ردود فعل اصحاب العالقة، بما في ذلك القطاع الخاص لتحسين مضمون التشريع وتعزيز عملية التداول وتشجيع 

ي لم يتطرق لها الهيئة  الشعور بالملكية، ويمكن لمثل هذه المالحظات على التشريعات المقترحة أن تبرز القضايا الت
 بعد، مما تساعد في زيادة المعرفة وتبادل الخبرات وبالتالي تشريعات اكثر استدامة. 

 الوضوح 

ضمان فهم العملية التنظيمية والمتطلبات من خالل تبسيط القضايا لتحقيق األهداف التنظيمية والحد من حرية 
 .ر للمتطلبات وعدم الثقة وتكاليف االمتثال لهذه االنظمةالتصرف لتقليل التناقضات، وتجنب أي ارتباك وسوء تفسي

 مراحل صياغة السياسات والتشريعات  8.0

التشريع  او  السياسة  التي تستدعي إعداد  إلى تحديد واضح للمتطلبات  السياسات والتشريعات  تحتاج عملية إعداد 
األساس المنطقي إلعداد أو تعديل أو إلغاء  وبيان األهداف المراد أن تحققها السياسة والتشريع المقترح مع توضيح  

 تشريع ما. 

 مراحل إعداد مسودات التشريعات واألدلة  8.1

 تمر عملية إعداد التشريعات واألدلة بأربعة مراحل أساسية:  
 دراسة االحتياج التشريعية واألدلة وتحضير المادة الفنية للتشريع   .1

 قانوني منضبط الصياغة التي يتم خاللها تجسيد التشريع في قالب  .2
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 مراجعة التشريع بواسطة اللجنة واجراء المشاورة مع الشركاء   .3

 االصدار آخر هذه المراحل حيث يتم فيها االعتماد  .4
دليل اإلجراءات والعمليات الخاص بإدارة  تتم الخطوات التفصيلية إلعداد التشريع بناء على العمليات المعتمدة في

 وصف تفصيلي  -في مجال الزراعة واألغذية  . إعداد التشريعات21.2.1 -التشريعات 
Division Process and Procedure Manual- DPPM, 1.2.1. Drafting Agri-Food Legislation – Detailed Description 
 

 المرحلة األولى: إعداد التشريع (الدراسة) 8.1.1

تتضمن هذه المرحلة دراسة وتحديد األسباب أو االحتياجات الموجبة للتشريع، وتحضير المادة الفنية للتشريع ويقع 
عبء القيام بها على الفرق الفنية، وتعتمد الفرق الفنية على موجهات التكليف وما نتج عن مخرجات دراسة األثر 

جراء بناء على العملية المعتمدة في دليل اإلجراءات والعمليات المتوقع للتشريع  والمقارنات المعيارية، بحيث يتم اال
 إلدارة التشريعات، كما يتم توثيق الدراسات والمقارنات  في محاضر اجتماعات الفريق.  

 
 المرحلة الثانية من إعداد التشريع (الصياغة) 8.1.2

تم خالل هذه المرحلة وضع اإلطار العام يقع عبء صياغة التشريعات في المرحلة األولى على فرق العمل الفنية، وي
للتشريع وتجسيد التشريع في قالب قانوني منضبط يحقق األغراض التي يسعى التشريع لتحقيقها ويتبلور ذلك 
في شكل مسودة مشروع التشريع المزمع إصداره.  وينبغي على الفرق الفنية وضع االعتبارات اآلتية وااللتزام بها 

 شريع:  خالل عملية إعداد الت
 أال تكون التشريعات المعدة وصفية أكثر مما ينبغي ويجب أن تركز على المستهدفات.  . أ

 أن تكون مرجعية صياغة وإعداد التشريع مبنية على أساس علمي وعلى مبادئ تقييم المخاطر.    .ب

 أن يتم االسترشاد بالممارسات العالمية المعتمدة واالتفاقيات الدولية. .ج

 صاغة شفافة وواضحة وقابلة ألن يتم االلتزام بها وتطبيقها. أن تكون التشريعات الم  .د

أن يتم تقييم األثر التشريعي بخصوص تبعات االمتثال لبعض االشتراطات الواردة في مسودة التشريع عند   .ه
 الحاجة. 

 مسار آلية إعداد التشريع في المرحلة الثانية:  

 (2) تمر عملية إعداد التشريع في المرحلة الثانية بمسار يمكن توضيحه بالشكل رقم 

 
 ) يوضح مسار إعداد التشريع في المرحلة الثانية2شكل رقم (

 

لمقرر اللجنة لعرضها على لجنة التشريعات والسياساتتسليم المسودة 

)الفريق الفني(مراجعة مسودة النسخة األولى من التشريع 

) فريق العمل الفني(صياغة المسودة االولى 

)فريق العمل الفني(التشريعى المقترحومكونات إطارتحديد

)فريق العمل الفني(دراسة نطاق وأهداف المطلوب 

) بناء على التكليف(إعداد تقييم مبدئي 

)رئيس اللجنة (صدور التكليف 
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بمجرد وصول التكليف لفرق العمل الفنية إلعداد التشريعات يتولى رئيس الفريق وبالتعاون مع مقرر الفريق وأعضاء 
 الخطوات اآلتية: الفريق إتباع 

يقوم رئيس الفريق وبالتعاون مع مقرر الفريق واألعضاء بالتنسيق مع مدير قسم تقييم المخاطر بإرسال طلب  . أ
المخاطر   وتقييم  السياسات  إدارة  إلى  إعداده  المراد  التشريع  أثر  عن  المبدئي  التقييم  عن  وتقرير  دراسة  إعداد 

 ية واالجتماعية البيئية المتوقعة من التشريع المقترح. ويشمل ذلك تقييم افتراضي عن اآلثار االقتصاد
عالقة   .ب وذات  متاحة  مراجع  أي  على  باالطالع  الفريق  وأعضاء  الفريق   مقرر  مع  وبالتعاون  الفريق  رئيس  يقوم 

 بالتشريع المتوقع إعداده. 

 يقوم الفريق باالطالع على أي ممارسات عالمية مرتبطة بموضوع التشريع المطلوب إعداده. .ج

 قوم الفريق بالبدء بتحديد إطار ومكونات التشريع المقترح.  ي .د

يقوم الفريق بصياغة وإعداد المسودة األولية من التشريع، ثم يتعين على أعضاء الفريق إبداء مرئياتهم على  .ه
 الوثيقة وتتم التعديالت قبل إخراج النسخة األولى من التشريع. 

 يقوم كل أعضاء الفريق بمراجعة نسخة التشريع المعدة قبل رفعها  لمقرر اللجنة.   .و

 

 خصائص التشريع الذي يتم إعداده في المرحلة الثانية 

 يجب أن يتميز التشريع الذي يتم إعداده في المرحلة األولى بالصفات اآلتية: 
وسلسة   . أ سليمة  لغة  واختيار  التشريع،  صياغة  عند  الوضوح  وتوضح توخي  تشرح  جمل  باستخدام  ومختصرة 

 األفكار المقصودة.

أن يتم صياغة أهداف التشريع بعبارات محددة ومباشرة ودقيقة. كما يفضل عدم اللجوء الستخدام األسلوب   .ب
 اللغوي اإلنشائي أو العبارات الفضفاضة شديدة العمومية بطريقة محكمة قابلة للتطبيق ويمكن قياسها. 

 ر الكلمات المعبرة والتي تقود للمعنى  المقصود والتي ال تحتمل التأويل. توخي الدقة في اختيا .ج

 يفضل إتباع الصياغة اإليجابية بدالً عن الصياغة السلبية واستخدام صيغ اإلثبات بدالً عن صيغ النفي. .د

 .سرد جميع المراجع المستخدمة في نهاية الوثيقة وقبل المرفقات .ه

 في بداية الوثيقة التأكد من تضمين "جدول المحتويات"  .و

 ضمان الترقيم في كل صفحة من المستند  .ز

 يتم الترقيم لفقرات التشريع حسب المتبع بشأنه  .ح

 .غامق للعنوان الرئيسي 16(غامق) وحجم  subheading (العادية) للنص و 12حجم  "Calibri" استخدام الخط  .ط

العربية .ي النسخة  بحجم   .في  للعربية"  مبسط  "حجم  الخط  الفرعية  (عادي  14استخدام  والعناوين  للنص   (
 عريضًا للعنوان الرئيسي  16(الغامق) وحجم 

 استخدم مسافة واحدة بين السطور .ك

 اترك مسافة واحدة فقط بعد الفترة أو الفواصل أو النقطتين أو الفواصل المنقوطة  .ل

 ال تترك أي مساحة قبل الفترة او الفاصلة  . م

 بداية الجملة وبعدها استخدم الحرف اإلنجليزي األول من الحالة العليا ل .ن

 .ترقيم المالحق بما يتماشى مع عناوين األقسام .س

 .تحديد االختصارات بالترتيب األبجدي لضمان تناسق االختصارات في جميع أنحاء المستند .ع

الكامل .ف النص  يسبقها  أن  يجب  االختصار،  استخدام  يتم  مرة  أول  والسالمة  .في  للزراعة  أبوظبي  هيئة  مثال 
    ).ADAFSAالغذائية (
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 المرحلة الثالثة: المراجعة الداخلية  8.1.3

) للتأكد 3ترتبط المرحلة الثالثة من إعداد التشريع باألعمال المرتبطة باللجنة وذلك بالمسار الموضح بالشكل رقم (
 بأن التشريعات المعدة مطابقة لكل الموجهات المذكورة ويشمل ذلك مشاورة اصحاب العالقة. 

 
 يوضح المرحلة الثالثة لمسار إعداد التشريع )  3شكل رقم (

 مسار آلية إعداد التشريع في المرحلة الثالثة:  

تبدأ هذه المرحلة بعد تسليم فريق العمل الفني وثيقة التشريع المعدة إلى مقرر اللجنة والذي بدوره يقوم برفع 
اللجن اجتماع  في  يعرضها  بدروه  والذي  اللجنة،  رئيس  لنائب  التشريع  وثيقة وثيقة  بمراجعة  اللجنة  تقوم  حيث  ة، 

التشريع ومن ثم تقرر إشراك اصحاب العالقة في عملية المشاورة لوثيقة التشريع مع العمل على تضمين مرئيات 
الصياغة حسب مرئيات ومالحظات اصحاب  الفني إلعداد  للفريق  الوثيقة  إعادة  العالقة وقد يتطلب ذلك  اصحاب 

بمراجعة التشريع مراجعة نهائية ويشمل ذلك مراجعة مكتب الشؤون القانونية   العالقة. بعد ذلك تقوم اللجنة
 في الهيئة، ومن ثم يقوم رئيس اللجنة برفع التشريع المعد إلى اللجنة التنفيذية  للهيئة.

 مشاورة أصحاب العالقة: 

ات الصادرة من اللجنة،  تتم مشاورة اصحاب العالقة في أية مرحلة من مراحل إعداد التشريعات بناءً على التوجيه
بالتأكد بأن مشاورة اصحاب العالقة قد تمت بصورة مرضية وأن المشاورة الداخلية قد شملت  كما  تقوم اللجنة  

 قطاعات الهيئة واصحاب العالقة المعرفين في وثائق الهيئة بناء على المعايير المعتمدة.
العمل على  بناء  الشركاء  لمشاورة  التفصيلية  الخطوات  إلدارة   تتم  والعمليات  اإلجراءات  دليل  في  المعتمدة  يات 

 . مشاورة أصحاب العالقة في تطوير التشريعات الغذائية / الزراعية 21.2.2 -التشريعات 

Division Process and Procedure Manual- DPPM, 21.2.2. Consult Stakeholders in Developing Agri-food Legislation 
 

 مشاورة اصحاب العالقة:الهدف من 

 إشراك أصحاب العالقة عند إعداد التشريعات واألنظمة الرقابية في مجال الزراعة والغذاء.  . أ
فيه  .ب بالعمل  واالرتقاء  العالقة  ذات  والدولية  واإلقليمية  واالتحادية  المحلية  الجهات  مع  الشراكة  أسس  تعزيز 

 ية تساهم في رفاهية المجتمع. كمؤسسة معترف بها دوليا في مجال الزراعة وسالمة االغذ

)رئيس اللجنة(رفع المسودة النهائية للتشريع للجنة التنفيذية تمهيدا لالعتماد 

)اللجنة(مراجعة المسودة النهائية للتشريع 

)مقرر اللجنة/ الفريق(تضمين مرئيات اصحاب العالقة 

)مقرر اللجنة(دليل عمليات االدارة -مشاورة اصحاب العالقة بناء عًلى ما تقرره اللجنة 

)اللجنة(مراجعة التشريع أو الدليل 

)نائب رئيس اللجنة(تسليم التشريع للجنة 

)مقرر اللجنة(الدليل رفع مسودة التشريع أو 



14 

Public 

الزراعة  .ج قطاع  استدامة  في  تسهم  متكاملة  تشريعية  منظومة  إلرساء  المبذولة  الجهود  في  المساهمة 
حول  الموحدة  المرئيات  لوضع  الهيئة  في  المعنيين  كافة  مع  التنسيق  عبر  أبوظبي  امارة  في  الغذاء  وسالمة 

 مشاريع التشريعات (األنظمة والقرارات)  

 ولويات بناء على دراسة االحتياجات التشريعية.تحديد األ .د

  تعتمد فعالية المشاورة مع اصحاب العالقة على:

 .تحديد توقعات الهيئة من أصحاب العالقة بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية للهيئة وفهم توقعاتهم . أ
 .توضيح الغرض والهدف من المشاورة وتحديد السياق والعملية المتبعة في التواصل .ب

 االجتماع مع أصحاب العالقة وتوثيق المشاورات والتوصيات عبر محاضر اجتماعات معتمدة. .ج

 . التمييز بين األدلة واآلراء  ألصحاب العالقة .د
 التأكد من كون العينة المشاركة هي عينة ممثلة.  .ه

ل .و اتخاذها كنتيجة  التي يتم  بالنتائج واإلجراءات  العالقة  المعلومات انتهاج مسارات فعًاله إلبالغ اصحاب  تحليل 
 التي تم جمعها اثناء التواصل. 

فعالية  على  دوري   تقييم  واجراء  التشريعات  واستدامة  تحسين  في  المشاورات  نتائج  توظًيف  على  العمل  يجب 
 المشاورات لالستفادة منها في مراجعة آليات ادارة المشاورات. 

 
 المرحلة الرابعة (االعتماد واالصدار والنشر):  8.1.4

العمل في هذه المرحلة نهاية لمسار إعداد التشريع حيث يتم في هذه المرحلة إجازة مسودة التشريع عبر يمثل  
الملزِمة، القانونية  القوة  ومنحه  النهائية،  بصيغته  نوعيته  اعتماده  التشريع حسب  على  التصديق والموافقة  ويتم 

 ) أدناه: 1كما موضح بالجدول رقم (
 (االعتماد/ المصادقة) على الوثائق العمل على االتي:يتم ما بعد مرحلة الموافقات 

بالوسائل  الهيئة   في  المعنية  القطاعات  على  الوثائق  تعميم 
 المناسبة وتحميليها على الموقع الداخلي.

 تعميم التشريعات واالدلة -إدارة التشريعات 
المخاطر وتقييم  السياسات  تعميم  -إدارة 

 السياسات 

وتحميلها على الموقع الخارجي للهيئة  طباعة الوثائق  وتوثيقها  
 حسب اإلجراءات المعتمدة 

 إدارة االتصال وخدمة المجتمع 

لدى  والغذائية  الزراعية  والسياسات  التشريعات  فهم  تعزيز 
 أصحاب العالقة  حسب اإلجراءات المعتمدة* 

التشريعات  للتشريعات  -إدارة  الفهم  تعزيز 
 واالدلة 

المخاطر وتقييم  السياسات  تعزيز -إدارة 
 الفهم للسياسات  

متابعة التنفيذ والمراجعة (مراجعة وتقييم أثر تطبيق السياسات  
التشريع  وفعالية  كفاءة  من  والتحقق  المعتمدة  والتشريعات 

 الصادر)**

 إدارة السياسات وتقييم المخاطر

التشريعي بناء على العمليات المعتمدة في دليل اإلجراءات والعمليات إدارة * تتم الخطوات التفصيلية لتعزيز الفهم  
 . عقد ورشة (ورش) لضمان الفهم الموحد للتشريعات الغذائية والزراعية.21.2.5 -التشريعات

Division Process and Procedure Manual- DPPM, 21.2.5. Conduct workshop(s) to Ensure Consistent Interpretation & Implementation of Agri-

food Legislation. 
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** تتم الخطوات التفصيلية وتقييم أثر تطبيق السياسات والتشريعات المعتمدة بناء على العمليات المعتمدة في 
 - عملية تقييم األثر التشريعي للتشريعات / السياسة  21.1.1.4 -دليل اإلجراءات والعمليات الخاص بإدارة السياسات 

 الوصف التفصيلي 

Division Process and Procedure Manual- DPPM, 21.1.1.4 Process for handling Regulatory Impact Analysis for regulation/policy - Detailed 

Description 

 نهج إعداد السياسة  9.0

التي تبرز الحاجة إلى إعداد سياسة   لفهم االسباب التي تدعو إلى إعداد السياسات، البدَّ من النظر في مختلف الدوافع
ويشمل السياسة االلتزام األوسع معناه في السياسات  إعداد مفهوم ما،   رسم يحكم مرجعي كإطار بمبادئ 

 الغايات تحقيق في النجاح من الحكومة العملي للسياسة، األمر الذي يمكَن التنفيذ مسارات وتحديد التطبيق خطط

للقضايا   المباشر الفوري التصدي في سيتبع الذي النهج ليشمل  المفهوم ويمتد الطويل، المدى على المنشودة
 كافة في السياسة  وثيقة في الواردة واألسس المبادئ تضمين لزامًا يصبح لذلك  ووفقا وقوعها،  عند  الطارئة

 إقرارها.  والمزمع منها المنبثقة والقوانين التشريعات
وتمر عملية إعداد السياسات بعدة مراحل أساسية أولها تحديد الحاجة، تعقبها مرحلة الصياغة التي يتم خاللها 
السياسة بما في ذلك استشارة  السياسة في شكل اهداف وبرامج متسقة، يعقب ذلك مراجعة وتقييم  تجسيد 

تمثل مرحلة التطبيق والمراجعة لتعود   الجهات ذات العالقة، ثم يتم إقرار السياسة ووضع خطط لتنفيذها والتي
 الدورة حيث ابتدأت بناء على مخرجات عمليات التقييم ومبادئ التوجه االستراتيجي. 

إلدارة  والعمليات  اإلجراءات  دليل  في  المعتمدة  العمليات  على  بناء  السياسات  إلعداد  التفصيلية  الخطوات  تتم 
 -أو تحديث السياسات العامة للغذاء والزراعة (السياسات الرئيسية)    تطوير و/  21.1.1.1  -السياسات وتقييم المخاطر  

 الوصف التفصيلي 
 

 ويمكن توضيح مسار إعداد السياسة بالرسم اآلتي:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

تحديد أهداف 
السياسة

دراسة الوضع الراهن 
لموضوع السياسة 

وتحديد الفجوات

المقارنه مع أفضل 
الممارسات العالمية

خيار ات السياسة

صياغة السياسة

تطبيق السياسة 
ومراجعتها
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 الخصائص التي تميز السياسة الجيدة: 

 بناء أهداف السياسة على بيانات وإحصاءات سليمة  االستناد إلى األدلَّة 

   بناء على أفضل الممارسات العالمية ومالءمتها للبيئة   الممارسات العالمية: إجراء مقارنات معيارية دراسة أفضل
المحلية بمعرفة كيف يتم استخدام المعلومات والبيانات في وضع األهداف التي قد تمت، مع وضع منهجية  

 معالجة مسائل مشابهة والطرق المستخدمة ومؤشرات قياس النجاح المتوفرة  

 الضروريالتث يكون من  االفتراضات: حين  أنَّ بُّت من صحَّة  التثبُّت من  يجب  بحيث  االفتراضات،  االفتراضات   وضع 
 الموضوعة بناء على أدلة موضوعية. 

   ،لإلحصاءات أساسيًا  مصدرًا  غالبًا  الحكومية  الجهات  تشكِّل  حين  في  المعنية:  األطراف  معطيات  في  النظر 
بيانات موثوقة يمكن الوصول إليها تساعد في وضع السياسات. ومن األمثلة   يمكن أن تتوافر لدى أطراف أخرى

الدولية مثل: األمم  المنظمات  التي غالبًا ما تتوافر لديها معلومات إضافية مفيدة  هي  المعنيّة  عن األطراف 
 المتحدة، منظمة الصحَّة العالمية 

 حقيق المزيد من الدعم وبناء المزيد من المصداقية إجراء مراجعة إضافية: تشكِّل المراجعة اإلضافية أساسًا لت
القتراح سياسةً معيَّنة. ويمكن أن تُنفَّذ هذه المراجعة عن طريق دعوة خبراء محليِّين و/ أو أجانب أو مجموعات  

والقيام بمراجعاتٍ إضافية منتظمة بما يعزِّز   .لتقديم أدلّتهم/ إثباتاتهم ومرئياتهم حول المسائل طويلة األمد
 .في النهاية من قوَّة وفعالية السياسة

   إلى باالستناد  معيَّنة  سياسة  من  جزءًا  ستشكِّل  التي  األهداف  تقيّيم  الضروري  من  والعواقب:  المنافع  تقيِّيم 
أنَّ   إالَّ  معيَّنة،  سياسةٍ  بشأن  قرارٍ  التخاذ  الوحيد  المحرِّك  هي  تكون  ال  قد  أنها  رغم  والعواقب.  المنافع  تقيِّيم 

 اعتماد هذه المنهجية قد يساعد على بناء أساسٍ قويٍّ وسليم لتبرير التقييم. 
 

من السياسة  إلى  الحاجة  تبرز  أن  وحتى   يمكن  السائدة،  واالتجاهات  األحداث،  تشكِّل  حين  ففي  متعدِّدة.  دوافع 
ه الحاجة تأتي من خالل التقدّم التكنولوجي المصدر األساسي للحاجة إلى السياسة في معظم األحيان، إالَّ أنَّ هذ

المعنية األطراف  لدى  التغيير  أو  بالتأثير  في    .الشعور  ملحوظ  بشكلٍ  المعنية  األطراف  من  مجموعة  كلّ  وتختلف 
الطريقة التي تستطيع بها أن تساهم في أو تؤثِّر على سياسات الجهات الحكومية. لذلك، يجب النظر في مجموعةٍ 

 ما يتعلَّق بمختلف األطراف الرئيسية المعنية. من األولويات والعناصر المهمَّة في

 المراحل الرئيسية في عملية إعداد وتطوير السياسات  9.1
 المرحلة التحضيرية   المرحلة األولى: 9.1.1

يتمّ التركيز في المرحلة التحضيرية على متابعة وتحليل المسائل الجديدة واالتجاهات  السائدة التي يمكن أن تؤدي  
 .سياسة محدَّدة. وتتمّ عملية التحضير عبر تحليل المسألة وتقييم الوضع الحالي وجمع األدلةإلى بروز حاجة لوضع  

إلى رفع  إضافةً  المرجوَّة،  والنتائج  األهداف  بوضوح  السياسات قد حدَّد  وضع  يكون فريق  المرحلة،  نهاية هذه  مع 
كان على الجهة الحكومية أن تتغاضى عن   توصية حول ما إذا كانت المسألة تحتاج إلى المزيد من الدراسة أو إذا ما

 .المسألة

 الخطوات الرئيسية في المرحلة التحضيرية 

 

 

تحدید المعلومات  فھم المسألة
المطلوبة ووضع خطة 

 العمل

عرض نتائج  تقییم الوضع
 المرحلة التحضیریة
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 ملخَّص الخطوات الرئيسية 
 تحديد موضوع السياسة  .1

 المعلومات المطلوبة والوقت المطلوب لجمعها تحديد كل  .2

 تحديد الخطوات المحتملة الضرورية لمعالجة المسألة  .3

 النظر في السؤال “ماذا يحصل في حال عدم وضع السياسة" .4

 ل نموذج عرض نتائج المرحلة التحضيرية اقتراح الخطوات الالزمة من خال .5

 
 الدراسة والتوصية المرحلة الثانية: 9.1.2

لدراسة والتوصية على المسائل التي اجتازت المرحلة التحضيرية وحصلت على الموافقة إلجراء المزيد  تُنفَّذ مرحلة ا
 من التحليل، وتنقسم بدورها إلى ثالثة مراحل فرعية:

 بدء المشروع  .1

والنتائج تتلخص مرحلة بدء المشروع الفرعية في تشكيل فريق العمل، وتحديد أهداف المشروع واإلطار الزمني له  
 .المرجوة منه، باإلضافة إلى الحصول على دعم األطراف المعنية

 التحليل والتقييم  .2

مستفادة  دروس  أي  لتحديد  والسابقة  الحالية  السياسات  مراجعة  في  الفرعية  والتقييم  التحليل  مرحلة  تتلخص 
بة، وتقييم مدى إمكانية تطبيقها تضمن تحقيق النتائج المرجوَّة، وتطوير المبادرات باستخدام أدوات التفكير المناس

تحديد  يتم  ذلك،  وبعد  المبادرات.  العتماد  الفائدة  مقابل  التكلفة  بتحليل  والقيام  المعنيّة  األطراف  مع  بالتشاور 
 .مقاييس األداء المرتكزة على النتائج للمبادرات المعتمدة لضمان متابعة فعالة لتنفيذ السياسة

 التوصية  .3

الفر  التوصية  مرحلة  األولية تلخص  التحضيرية  المرحلة  في  جاء  بما  يبدأ  للسياسة،  متكامل  ملف  إعداد  في  عية 
 وينتهي بالتوصية النهائية. كما يتم تلخيص النتائج بغية عرضها للموافقة، 

 مشاورة اصحاب العالقة:المرحلة الثالثة:  9.1.3

للجنة. ثم وتحديدًا بالمرحلة الثانية تتم في أية مرحلة من مراحل إعداد السياسات بناءً على التوجيهات الصادرة من ا
المشاورة  وأن  مرضية  بصورة  تمت  قد  العالقة  اصحاب  مشاورة  أن  من  بالتأكد  اللجنة  تقوم  السياسة  إعداد  من 

 الداخلية قد شملت قطاعات الهيئة وخارجيًا اصحاب العالقة المعرفين. 
وال  اإلجراءات  دليل  في  المعتمدة  العملية  على  بناء  االجراء  القطاعيتم  إلدارات  وتقييم    -عمليات  السياسات  إدارة 

 . التشاور مع أصحاب الشركاء في تطوير السياسات 21.1.1.2 -المخاطر 

Division Process and Procedure Manual- DPPM, 21.1.1.2   Consult Stakeholders in Developing Policies    
 

 واعيًا لألهداف الرئيسية للعملية التشاورية: يتعيَّن على فريق وضع السياسات أن يكون 
 التأكد من سالمة أفكار األهداف  •

 فهم المشاكل المُحتملة والحلول ذات الصلة  •

 تضمين وعكس مرئيات الشركاء  •

في   المتابعة  أو  بالتنفيذ  مباشرة  معنية  تكون  أن  يُتوقّع  التي  األطراف  تلك  إشراك  ينبغي  التشاور،  عملية  وخالل 
المراحل الالحقة لضمان الحصول على تأييدهم، إضافة إلى األطراف التي ستتأثر بالتنفيذ لضمان عدم معارضتهم 

تتأثر بتنفيذ السياسة، يجب على فريق وضع السياسات للسياسة حينها. وعند التشاور مع األطراف المعنية التي س
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التركيز على تلك األطراف التي تكون إمَّا داعمة جدًا للسياسة أو معارضة بشدَّة لها، حيث يكون لهذه األطراف القدرة 
 األكبر على التأثير على نتائج السياسة إما إيجابيًا أو سلبيًا.  

 
 األهداف من مشاورة اصحاب العالقة: 

 شراك أصحاب العالقة عند إعداد السياسات في مجال الزراعة وسالمة الغذاء واألمن الغذائي واألمن الحيوي  إ . أ

فيه  .ب بالعمل  واالرتقاء  العالقة  ذات  والدولية  واإلقليمية  واالتحادية  المحلية  الجهات  مع  الشراكة  أسس  تعزيز 
 م في رفاهية المجتمع. كمؤسسة معترف بها دوليا في مجال الزراعة وسالمة االغذية تساه 

 المساهمة في الجهود المبذولة لإلسهام في تحقيق استدامة قطاع الزراعة وسالمة الغذاء في امارة أبوظبي  .ج

 تعتمد فعالية المشاورة مع اصحاب العالقة على:  .د
 .توقعاتهمتحديد توقعات الهيئة من أصحاب العالقة بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية للهيئة وفهم   •
 .توضيح الغرض والهدف من المشاورة وتحديد السياق والعملية المتبعة في التواصل •

ردود   • ودراسة  العالقة  اصحاب  مع  التواصل  اثناء  جمعها  يتم  التي  المعلومات  الستخدام  منهجية  وضع 
 .فعل أصحاب العالقة على مقترحات السياسات

 عينة المشاركة هي عينة ممثلة.التمييز بين األدلة واآلراء والتأكد من كون ال  •

لتحليل  • كنتيجة  اتخاذها  يتم  التي  واإلجراءات  بالنتائج  العالقة  اصحاب  إلبالغ  فعًاله  مسارات  انتهاج 
 المعلومات التي تم جمعها اثناء التواصل.

تقييم   • واجراء  والتشريعات  السياسات  واستدامة  تحسين  في  المشاورات  نتائج  توظًيف  على  العمل  يجب 
 لى فعالية المشاورات لالستفادة منها في مراجعة آليات ادارة المشاورات.  دوري  ع

 عكس مرئيات الشركاء: بعد اكتمال عملية المشاورة مع الشركاء يتم تضمين المرئيات القيمة في الوثيقة.  .ه
النه .و المراجعة  واجراء  المشاورة  اكتمال  بعد  النهائية  المسودة  صياغة  تتم  النهائية:   المسودة  ائية صياغة 

 (داخلية) قبل رفعها لمدير اإلدارة.

 

 : تنفيذ السياسة ومراجعتها وتعديلها بعد إنفاذها وحسب المتطلبات المرحلة الرابعة 9.1.4

يتم تنفيذ السياسة بالتنسيق مع القطاعات بناء على الموجهات واألهداف الموضوعة ووضع مؤشرات أداء ووضع 
التنفيذ والمراجعة فتتم بعد تسليم السياسة إلى الفريق المعني بالتنفيذ. خطة زمنية للتنفيذ. أما مرحلة متابعة  

المستمرة  المراجعات  وتنفيذ  األداء  مؤشرات  قياس  خالل  من  السياسة  متابعة  عملية  المرحلة  هذه  في  وتحصل 
 للتأكّد بأن  السياسة تحقّق النتائج المرجوَّة منها دون وجود آثار سلبية لها. 

 التشريعات بناء على وثيقة تفويض الصالحيات: اعتماد السياسات و
 االعتماد النهائي  نوع التشريع 

 صاحب السمو رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي  قانون 
 رئيس مجلس اإلدارة  األنظمة 

 رئيس مجلس اإلدارة/ المدير العام  قرارات

 المدير العام  األدلة 

 اإلدارة مكتب المجلس التنفيذي/ رئيس مجلس  السياسة 

 ) يوضح السلطة التي تقوم بالتصديق على السياسات والتشريعات المعدة حسب نوعها 1جدول رقم (
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ختامًا تقوم إدارة التشريعات برفع مسودات التشريعات (قوانين ، لوائح ، أنظمة ، قرارات)  إلى مكتب الشؤون  القانونية  
رفع التشريع لالعتماد ويتم نشره في الجريدة الرسمية حسب للمراجعة العامة و الصياغة القانونية ومن ثم  يتم  

 االقتضاء. 

10  مراجعة التشريعات والسياسات  0.

الوصول  بهدف  للمعنيين  والسياسة  التشريع  محتويات  شرح  على  العمل  يتم  والسياسات،  التشريعات  اصدار  بعد 
التشريعية. كما يتم جمع البيانات ذات العالقة لفهم موحد للتشريع والسياسة يسهم في التطبيق األمثل للمواد  

كما تهدف عملية تجميع البيانات وتحليلها في  التوصل إلى     بالتطبيق وتحليلها وحصر معوقات التطبيق وتذليليها.
مؤشرات أولية عن التقدم المحرز في حل المشكلة التي استهدفها التشريع  والسياسة والتعرف على حاالت نشوء  

إلى تقييم فعالية تطبيق التشريع والسياسة كما يتم مشاكل جدي برزت بعد التطبيق، إضافة  او وجود ثغرات  دة 
التحسينية  المقترحات  يتضمن  ان  يمكن  الذي  التشريعية  الفجوات  تحليل  تقرير  في  المالحظات  كافة  ادراج 

ثلة. فضالً عن ذلك يتم تقييم ومخرجات المقارنات المعيارية مع أفضل الممارسات العالمية في  التشريعات المما
 ). 4التشريعات والسياسات وفق ما تحدده لجنة التشريعات والسياسات حسب الحاجة (الشكل رقم 

 
 ) دورة التشريع 4شكل رقم (

 

يتم إجراءات تقييم األثر التشريعي للتشريعات ومراجعة التشريعات الصادرة بناءً على إجراءات مراجعة التشريعات 
 معتمدة في دليل اإلجراءات والعمليات بإدارتي التشريعات والسياسات وتقييم المخاطر. والعمليات ال

يهدف تقييم األثر التشريعي للتشريعات الصادرة إلى التحقق من فعاليته في حل المشكلة، وقياس مدى تحقيقه 
ي بحيث  تطبيقه،  تخللت  التي  المعوقات  تحديد  إلى  باإلضافة  ألجلها،  وضع  التي  مفصل، لألهداف  تقرير  إعداد  تم 

يتضمن كافة النتائج واآلثار المترتبة على إصداره ذلك بناء على العملية المعتمدة في دليل اإلجراءات والعمليات بإدارة 
 .التفصيلي الوصف –تقييم األثر التشريعي   21.1.1.3السياسات وتقييم المخاطر  

البدائل او الخيارات مع بيان محاسن ومساوئ كل خيار ويمكن ان يتضمن تقرير تقييم االثر توصيات ومجموعة من  
 واآلليات المناسبة للتنفيذ. ويمكن ان تتضمن الخيارات التالية:  

 اإلبقاء على التشريع دون تغيير  •

حاجة/ قضیة/ ظھور مشكلة

القضیة/ دراسة المشكلة

إصدار تشریع للتعامل مع 
تطبیق التشریع القضیة/ المشكلة

تقییم فعالیة التطبیق
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 تعديل التشريع لضمان تحقيق االهداف   •

 الغاء التشريع مع او دون إعداد بديل  •

المتوقعة، استيعاب  اتخاذ إجراءات أخرى مناسبة تضمن تبسيط   • غير  األثار  التشريع، تسهيل تطبيقه، معالجة 
 المستجدات. 

   21.2.6تتم إجراءات تعديل التشريع بناء على العملية المعتمدة في دليل اإلجراءات والعمليات بإدارة التشريعات  •
 ع وتبدأ من جديد. وصف تفصيلي، وبذلك تكتمل دورة التشري   -مراجعة التشريعات الزراعية والغذائية المطبقة  

 التحقق من إنفاذ السياسات  11.0

الراجعة  التغذية  لجمع  واضحة  وتقييم  مراجعة  وإجراءات  فعالة  عمل  آليات  إلى  السياسات  تنفيذ  عملية  تتطلب 
البيانات  جمع  المراجعة  عملية  وتقتضي  لها.  أشارت  التي  الموجهات  لكافة  السياسة  تحقيق  مدى  من  والتأكد 

يث المدخالت والمبادرات والنتائج ورفع تقارير حولها. والمُدخالت هي الموارد المُستثمرة المرتبطة بالسياسة من ح
استخدام  تنفيذ سياسة من خالل  على  التي تساعد  المُحدَّدة  البرامج  والمبادرات هي  إنتاج سياسة وتطبيقها،  في 

تح إلى  السياسة  تهدف  التي  واآلثار  المُخرجات  فهي  النتائج  أمَّا  بشكل المُدخالت.  السياسة  مراجعة  وتتم  قيقها. 
عليها.  تعديالت  أي  إجراء  الضروري  من  كان  إذا  ما  ومعرفة  وكفاءتها  السياسة  فعالية  تحديد  إلى  وتهدف  دوري 
أهمية  والمراجعة  التنفيذ  متابعة  عملية  تكتسب  للسياسة،  الزمني  اإلطار  على  السياسات  مراجعة  دورية  وتعتمد 

يق السياسة للنتائج المرجوَّة منها والحد قدر اإلمكان من المخاطر المترتبة على قصوى من حيث أنَّها تضمن تحق
وبهذا،   .المجتمع. يستمر فريق وضع السياسات خالل عملية متابعة التنفيذ والمراجعة بجمع البيانات ذات العالقة

ويصبح المرجوَّة  النتائج  السياسة تحقِّق  أنَّ  التأكّد من  على  الفريق قادرًا  البيانات   يكون  يتأكَّد من توافر  أن  بإمكانه 
المالئمة والكافية لوضع السياسات المستقبلية. فالبيانات المالئمة تسمح بإجراء مراجعة تحقيق أهداف وموجهات 

 السياسة. 
تتم إجراءات مراجعة وتقييم السياسات بناء على العملية المعتمدة في دليل اإلجراءات والعمليات بإدارة السياسات 

المخاطر  وت الفنية   21.1.1.4  قييم  والمواصفات  التشريعات  واالمتثال  اإلنفاذ  وفاعلية  كفاءة  من  التحقق    –  عملية 
 . التدفقي المسار

 
 تقوم المراجعة السليمة باإلجابة على األسئلة الرئيسية التالية:

 هل يتم تحقيق النتائج المرجوَّة؟  •

 المعطيات التي تدعم النتائج دقيقة ومبنية على أبحاث مناسبة؟ هل  •
 

 المخرجات المُحتملة عن المراجعة 

يجب أن تكون النتيجة النهائية لمراجعة السياسة واضحة جدًا، بحيث يكون باإلمكان تصنيفها ضمن إحدى الخيارات 
 التالية: 

 تسير السياسة بحسب المُخطَّط .1

 الزمنى المعتمد السياسة ال تسير حسب الجدول  .2

 أدَّت السياسة إلى تأثير عكسي أو أوجدت مشكلة جديدة  .3

 
إنَّ كل خيار من الخيارات المذكورة أعاله يؤدي إلى اعتماد مسار مختلف عند المضي قدمًا. فاذا كانت السياسة تسير 

عليها، ويجب متابعة بحسب المُخطط في تحقيق النتائج المرجوَّة منها، ال يكون من الضروري إدخال أي تعديالت  
تحقيق  في  تخلّف  أو  قصور  وجود  تبيَّن  إذا  أمَّا  اإلنجازات.  تحقيق  استمرارية  من  للتأكّد  مُقرَّر  هو  كما  التنفيذ 

المستهدفات المرسومة، فيجب عندئذ القيام بمزيد من التحليل وإدخال التعديالت الالزمة. أوالً، يتعيَّن على  /النتائج
ي  أن  السياسات  وضع  تسريع فريق  وبالتالي  قصور،  أو  تأخُّر  على  تدلّ  مؤشرات  على  تنطوي  المبادرات  من  أي  حدِّد 
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الصلة ذات  كانت   .الجهود  إذا  ممَّا  ليتحقَّق  األولوية  بحسب  المبادرات  ترتيب  إعادة  إلى  الفريق  يعود  ذلك،  بعد 
ددًا من صحَّة االفتراضات. ونتيجة لذلك،  االفتراضات أو القرارات المتخذة حينذاك ال تزال قائمة وصحيحة؛ أي التثبُّت مج

أخيرًا، عندما يتبيَّن أن    .قد تظهر حاجة للتخلي عن بعض المبادرات أو اعتماد مبادرات جديدة أو القيام باألمرين معًا
السياسة قد أسفرت عن نتائج وآثار عكسية أو أوجدت مشكلة جديدة، يكون على واضعي السياسات العودة إلى  

والبدَّ من اإلشارة إلى أنَّه بغض النظر عن المسار الذي يتم اختياره   .سة والتوصية ووضع سياسة جديدةمرحلة الدرا
من عملية   والتوصيات التي تنجم بسبب مراجعة السياسة، فإنَّ الفائدة الكبرى تكمن في عملية التعلّم التي تنشأ

التعلّم والتي تقدِّم الفرصة لتحسين عملية وضع   المراجعة. فهذه المرحلة هي المرحلة الرئيسية التي يحدث فيها
 السياسات. 

 تقييم أداء أعضاء لجنة إعداد التشريعات والسياسات وأعضاء فرق العمل الفنية والفرق الفنية  12.0

 معايير تقيم أعضاء لجنة إعداد التشريعات والسياسات وأعضاء فرق العمل الفنية:  .1

 المعايير التفصيلية المعايير 
النتيجة (من  

نقطة)  100  

 المهارات البحثية 

والمتنوعة   - الجيدة  والنماذج  العالمية  المراجع  استخدام 
 والمعترف بها على مستوى الدول 

والمتعلقة   - العلمي  االساس  ذات  المعلومات  ودقة  استخدام 
 بموضوع المسودة التي تجميعها 

25 

 جودة المدخالت 

والمتطلبات المنصوص عليها مدى االلتزام بالطريقة، المنهجية   -
الزراعية   والتشريعات  السياسات  مسودات  إعداد  دليل  ضمن 

 والغذائية 

الخطة  - في  الحكومة  وبرامج  هدف  حسب  المسودة  حياكة 
 االستراتيجية

اتفاقات   - أي  أو  الدولية  التجارة  اتفاقات  مع  تعارض  وجود  عدم 
 الدولة طرف فيها

 القائمة ذات الصلة التوافق مع السياسات والتشريعات الوطنية  -

25 

المعرفة العلمية  
والمهارات  

 التحليلية

 استخدام المراجع العلمية  -

 استخدام المهارات التحليلية  -

 االستفادة من المقارنات المعيارية  -

 المعرفة العلمية بالتشريعات المحلية واالتحادية  -

 المعرفة العلمية الفنية والتخصصية  -

20 

االلتزام باإلطار  
 المحدد الزمني 

 15 انجاز المهام في الوقت المحدد  -

المشاركة والعمل 
 الجماعي 

 حضور االجتماعات  -

 تشجيع األعضاء على العمل الجماعي  -

 المشاركة في اجتماعات الفريق وابداء المالحظات واآلراء  -

 االستماع إلى أراء اآلخرين  -

15 

 

 معايير تقييم الفرق الفنية  .2

 نقطة)  100النتيجة (من  المعايير 

 25 جودة المخرجات (مسودة الوثيقة) 
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 25 جودة وتنوع المراجع المستخدمة

 15 االلتزام باإلطار الزمني المحدد 

 15 االلتزام بدليل إعداد ومراجعة التشريعات والسياسات 

 10 التنسيق وتوزيع مهام العمل 

 10 المراجعة الدقيقة للترجمة 

 
 

13  المالحق  0.

 الزراعية والغذائية:إعداد التشريعات  •

 النماذج المستخدمة عند تطوير التشريع  13.1

 F5-LD-TWG-01نموذج االحتياجات التشريعية  .1

 نموذج وثيقة التشريع  .2

 F1-LSO-DPPM-00نموذج االستشارات مع الشؤون القانونية  .3

 : المعايير المستخدمة لقياس جودة وتميز المسودة/ المسودات 1المرفق 
 المعايير المستخدمة لقياس كفاءة تقييم األثر التشريعي : أهم 2المرفق 

 اإلطار العام لتطوير السياسات الزراعية والغذائية: •

 النماذج المستخدمة عند تطوير السياسة  13.2

 نموذج ملخص السياسة المقترحة (نموذج معتمد من المجلس التنفيذي)  .1

 (نموذج معتمد من المجلس التنفيذي)  نموذج وثيقة السياسة .2

 F1-LSO-DPPM-00 نموذج االستشارات مع الشؤون القانونية  .3

 F1-PRAD-DPPM-01-01 نموذج مرحلة حصر االحتياجات الالزمة لتنفيذ السياسة  .4

 F1-PRAD-DPPM-01-03 تقييم االثر التشريعي والتحقق من االنفاذ  .5

 االنفاذ النماذج المستخدمة عند عمليتي تقييم االثر التشريعي والتحقق من  13.3

 F1-PRAD-DPPM-01-03تقرير تقييم األثر التشريعي  نموذج .1
 F1-PRAD-DPPM-01-03 دليل تقييم األثر التشريعي  .2

 F1-PRAD-01-04 المواصفة  /نموذج خطة التحقق من إنفاذ التشريع .3

 F2-PRAD-01-04واالمتثال  نموذج تقرير خاص/روتيني مخرجات التحقق واإلجراءات التصحيحية من اإلنفاذ  .4

 F3-PRAD-01-04نموذج بطاقة اإلدارة العليا  .5

14  المراجع  0.

 وزارة شؤون مجلس الوزراء (دليل معتمد من وزارة شؤون مجلس الوزراء)  –دليل وضع السياسات 

http://portal.adfca.ae/sites/Arabic/Sectors/StrategyAndPerformance/csq/csqhp/ims/Strategy%20and%20Performance%20Sector/Policy%20and%20Reulation%20Sector/Policies%20and%20Risk%20Analysis%20Division/DPPM/Forms/F2-PRAD-01-04%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B2.pptx
http://portal.adfca.ae/sites/Arabic/Sectors/StrategyAndPerformance/csq/csqhp/ims/Strategy%20and%20Performance%20Sector/Policy%20and%20Reulation%20Sector/Policies%20and%20Risk%20Analysis%20Division/DPPM/Forms/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%20F3-PRAD-01-04.docx
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 دليل ارشادي وارد من مكتب الشؤون القانونية 
 : المعايير المستخدمة لقياس جودة وتميز المسودة/ المسودات 1المرفق 

 لتحديد جودة المسودة، يفضل استخدام المعايير التالية:
السياسات  • مسودات  إعداد  "دليل  ضمن  عليها  المنصوص  والمتطلبات  المنهجية  بالطريقة،  االلتزام  مدى 

 والتشريعات الزراعية والغذائية "، خاصة: 

 المستهدفة.الفئة  .1

 النظرة الشمولية الواسعة.  .2

 استخدام ودقة المعلومات ذات االساس العلمي والمتعلقة بموضوع المسودة التي تجميعها.  .3

 استخدام المراجع العالمية والنماذج الجيدة والمتنوعة والمعترف بها على مستوى الدول.  .4

 حياكة المسودة حسب هدف وبرامج الحكومة في الخطة االستراتيجية. .5

 التوافق مع السياسات والتشريعات الوطنية القائمة ذات الصلة.  .6

 عدم وجود تعارض مع اتفاقات التجارة الدولية أو أي اتفاقات الدولة طرف فيها.  .7

 وضوح الوثيقة، بحيث تكون سهلة ومفهومة للفئة المستهدفة. .8

ى آخر، هل تم اجراء تحليل وقياس  النظر واالخذ بعين االعتبار أصحاب العالقة المتأثرين بهذه المسودات (بمعن •
 وتقييم لألثر التشريعي بالنسبة للسياسات للتشريعات).  Cost-benefits Analysis  المنافع والتكاليف

 االلتزام بهيكل، تركيب وبنية الوثيقة حسب المحتوى والخصائص ذات الصلة بهذا الدليل.  •

المسود • في  عليها  المنصوص  البنود  أو  المواد  أو  المتعلقة المواضيع  القضايا  لمعالجة  وكافية  صلة،  ذات  ة 
 بالموضوع / المواضيع ذات االهتمام. 

اختالفات في  • اي  الستبعاد  اللجنة،  على  عرضها  بشكل جماعي قبل  المنظم  النهج  ناحية  الوثيقة من  اكتمال 
 وجهات النظر، او اية اخطاء لغوية او مطبعية. 

 البنود او االزدواجية مع أي تشريع آخر. عدم تكرار المواضيع أو المواد أو  •

 ربط المسودة باي تشريعات أو سياسات أو استراتيجيات ذات صلة بالوثيقة، ان وجدت. •

 

 : أهم المعايير المستخدمة لقياس كفاءة تقييم األثر التشريعي  2المرفق 
صي قبل  والتشريعات  للسياسات  تشريعي  أثر  تقييم  بأجراء  الفني  العمل  فريق  األثر  يلتزم  تقييم  بأن  علما  اغتها، 

التشريعي ما بعد التطبيق ينم من خالل االجراء المعتمد في دليل العمليات واإلجراءات الداخلية إلدارة السياسات  
 . DPPM-PRADوتقييم المخاطر 

في   النظر  يجب  واإلعداد  الصياغة  قبل  الفني  العمل  فريق  به  يقوم  الذي  التشريعي  األثر  تقييم  كفاءة  لقياس 
 المسائل او النتائج التالية: 

 هل يوجد تشريعات نافذة على نحو تحقق االهداف المطلوبة؟  •

او  • المعزولة  الحاالت  لمعالجة  تسعى  هل  الوثيقة؟  هذه  تعالجها  سوف  التي  الحالة  او  المشكلة  هي  ما 
 االهتمامات الواسعة والكافية؟ 

التي   • لالزمات  استجابة  مجرد  المقترحة  الوثيقة  دائم  هل  قلق  لمعالجة  مصممة  او  نفسها  تلقاء  من  تنتهي 
 ومستمر؟ 

 هل تم النظر بالكامل ببدائل اإلجراءات التنظيمية؟  •

هل هي مسألة تنظيمية؟ تتضمن االنظمة على االحكام التي يستطيع الناس من خاللها االلتزام واية برامج يجب  •
 ان تتبعها.  

الهيئة السلطة إلصدار سياسات وتشريعات تعالج هذه القضايا على  هل لدينا أساس قانوني، أي يعني انه تم منح   •
 وجه الخصوص. 
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او   • نفسه  هو  وهل  التنظيمي،  االجراء  هذا  يتم  كيف  نعم،  كان  إذا  حاليا؟  هذا  شيء مثل  أي  الهيئة  تنظم  هل 
 الجديد.  مختلف عما تم تنظيمه بالفعل من قبل الهيئة؟ اذا كان ال، يجب ان تبين للهيئة لتنظيم هذا المجال

وما هي تكلفة تطبيق هذه المسودة؟ هل تعطي   Cost-benefits Analysis   هل تم تحليل وقياس المنافع والتكاليف •
 االشتراطات الجديدة المرونة لألطراف المعنية؟ هل يوجد منافع نوعية؟ 

 
Annex I – Example on Regulation Template 

 >YYYY<لسنة  >#نظام رقم <
 بشأن <عنوان التشريع> 

Regulation No <#> of <YYYY> 
<Main Title> 

 

The Chairman of Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority, 
And after pursuing;  
Law no. <insert laws & decisions relevant to the subject along with their reference number and year 
of issuance>; 
And upon the recommendation of the Director General, hereby issues this Regulation pertaining to 
hereby issue this Regulation <insert main subject title>. 

 

 رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية  

 وبعد االطالع على: 

 القانون <إضافة القوانين والقرارات ذات العالقة مع الرقم المرجعي وسنة اإلصدار> 

 وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة، وموافقة مجلس اإلدارة، قررنا إصدار النظام اآلتي بشأن <إضافة العنوان الرئيسي للنظام> 
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Definition and Terms  والمصطلحات التعاريف  

Article (1) المادة رقم 

In this Regulation the terms and expressions of 
the <Law> and the relevant regulations shall 
apply, in addition to the following, unless the 
text indicates otherwise:  

>القانون<  في  الواردة  التعريفات  عن  فضال 
واألنظمة الصادرة عنه، يكون في تطبيق أحكام  

الن المعاني  هذا  التالية  والعبارات  للكلمات  ظام 
على   السياق  يدل  لم  ما  منها،  كل  قرين  المبينة 

 خالف ذلك:

(NB. The definitions are arranged in a table format. Define new terms or those stated within 
the regulation. Do not define terms that are defined in the law or other relevant regulations. 
Arrange Terms alphabetically, where possible and bundle most relevant ones adjacent to 
each other to facilitate reading) 

Article (2) المادة رقم 

This Regulation sets out the general rules of 
<insert objective, scope and intended users>. 

<إضافة  ل  العامة   القواعد  النظام  هذا  يحدد 
 األهداف ونطاق العمل والجهة المستهدفة> 

Provisions applicable to <Insert Subtitle> األحكام الخاصة ب 

Article (xx)  المادة رقم 

Closing Provisions األحكام الختامية 

  

Article (xx)  المادة رقم 

Provisions of this Regulation shall substitute 
and supersedes any relevant regulation issued  
 

تسري أحكام هذا النظام وتسود على أية أنظمة 
 صادرة بالشأن 

Article (xx)  المادة رقم 
Provisions of this Regulation shall not prejudice 
the international agreements endorsed by the 
State of the United Arab Emirates. 
 

الدولية   باالتفاقيات  النظام  هذا  أحكام  تخل  ال 
العربية   اإلمارات  دولة  قبل  من  عليها  المصادق 

 المتحدة 

Article (xx)  المادة رقم 
This Regulation shall come into force xx month 
<insert appropriate date of enforcement based 
on the assessment of compliance cost, industry 
size, and benefits attained> following its 
promulgation in the Official Gazette. 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به  
بعين  األخذ  مع  التنفيذ  بدء  تاريخ  <إضافة  بعد 

عتبار تكلفة التطبيق وحجم الصناعة والفوائد اال
 المتوخاة> من تاريخ نشره 

Issued in Abu Dhabi on <Insert full date, Month and Year> صدر في إمارة أبوظبي 
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 <Chairman; <Insert the name of H.E. the Chairman of ADAFSAرئيس مجلس اإلدارة   

Annex II – Tracking Sheet 
Use the below table to help you track the progress of the draft document. Every time a person reviews 
the document, changes made should be captured under the comments. 
For Version Number:  
a. Use number 1 for first version of the document and number 2 for second version in the new round of 

reviews of the document. (Notice the date in red in the example below) 
b. Use #s 01, 02, 03, 04, etc. to capture the draft number, as shown in the example below. 
c. Once the document is approved and signed, its number changes to 1.0 
 

Version # Date 
DD/MM/YYYY 

Status 
(Draft; Finalized; 

Approved for Signature; 
Signed & issued; 

Revised version #) 

Name and Title Comments 
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