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مر�سوم رقم )49( ل�سنة 2013 
بت�سكيل 

اللجنة التح�سريية ملعر�ص اك�سبو الدويل 2020
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

التح�سريية ال�ست�سافة معر�ض  اللجنة  بت�سكيل  ل�سنة 2012  رقم )2(  املر�سوم  االطلع على  بعد 
اك�سبو الدويل يف عام 2020 وتعديلته،

نر�سم ما يلي: 
ت�سكيل اللجنة 

املادة )1(
ُت�سـّكل يف اإمارة دبي جلنـة ت�سمى »اللجنة التح�سريية ملعر�ص اك�سبـو الدويل 2020« باإ�ســـراف 
�سمو ال�سيخ/ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم - ويل عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي 

وع�سوية كل من: 
رئي�سًا 1- ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم 

نائبًا للرئي�ض 2- معايل/ حممد اإبراهيم ال�سيباين 
ع�سوًا 3- معايل/ رمي اإبراهيم الها�سمي 
ع�سوًا  4- اللواء/ خمي�ض مطر املزينة  
ع�سوًا 5- ح�سيـن نا�سر لوتاه  
ع�سوًا 6- مطر حممد الطاير 
ع�سوًا 7- خليفه �سهيل الزفني 
ع�سوًا 8- هلل �سعيد املري 

وُي�سار اإليها يف هذا املر�سوم بـ »اللجنة«.
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اأهـداف ت�سكيل اللجنة 
املادة )2(

يهدف ت�سكيل اللجنة اإلى التح�سري ملعر�ض اك�سبو الدويل والفعاليات والربامج واالأن�سطة املرافقة 
له، و�سي�سار اإليها يف هذا املر�سوم بـ »فعاليات اك�سبو 2020«. 

مهام و�سالحيات اللجنة 
املادة )3(

يكون للجنة يف �سبيل حتقيق اأهدافها القيام باملهام وال�سلحيات التالية: 
1-  و�سع اخلطة اال�سرتاتيجية اللزمة لتنظيم اأعمال اللجنة وحتقيق االأهداف املرجوة منها.

التح�سري لتنفيذ فعاليات اك�سبو 2020 التي �ستقام يف اإمارة دبي.   -2
 ،2020 اك�سبو  فعاليات  لتنفيذ  دبي  اإمارة  يف  املتوفرة  التحتية  البنية  ملءمة  مدى  تقييم    -3

كاملرافق ال�سياحية وال�سحية و�سبكة الطرق واملوا�سلت. 
حتديد احتياجات اإمارة دبي من املن�ساآت والتجهيزات واملتطلبات الفنية واالإعلمية واالأمنية    -4

وال�سياحية واالقت�سادية واملالية اللزمة لتنفيذ فعاليات اك�سبو 2020.
التن�سيق مع خمتلف اجلهات العامة واخلا�سة داخل اإمارة دبي وخارجها يف جميع املجاالت    -5

ذات العلقة بتنفيذ فعاليات اك�سبو 2020. 
حتديد املواقع امللئمة لتنفيذ فعاليات اك�سبو 2020.   -6

حتديد الربامج واالأن�سطة والفعاليات واملعار�ض امل�ساحبة لفعاليات اك�سبو 2020.   -7
االإ�سراف على الت�سويق االإعلمي على امل�ستويات املحلية واالإقليمية والدولية ل�سمان جناح    -8

تنفيذ فعاليات اك�سبو 2020.
اك�سبو  فعاليات  لرعاية  والدولية  واالإقليمية  املحلية  وال�سركات  اجلهات  ا�ستقطاب  متابعة    -9

.2020
االإ�سراف على الرتويج لفعاليات اك�سبو 2020 من خلل ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة يف    -10

هذا املجال. 
اأية مهام اأو اخت�سا�سات اأخرى تراها اللجنة الزمة لتحقيق اأهدافها.   -11



العدد )375( - ال�سنة )48( - 29 ربيع الأول  1435هـ - املوافق 30 يناير 2014م 26 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

اآلية اجتماعات اللجنة 
املادة )4(

اأو نائبه يف حال غيابه، مرة واحدة على االأقل  تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�سها  اأ-  
كل �سهرين، اأو كلما دعت احلاجة لذلك، وتكون اجتماعاتها قانونية بح�سور اأغلبية اأع�سائها 

على اأن يكون رئي�ض اللجنة اأو نائبه من بينهم. 
ت�سدر اللجنة قراراتها باأغلبية اأ�سوات االأع�ساء احلا�سرين، وعند ت�ساوي االأ�سوات يرجح  ب-  
رئي�ض  عليها  يوقع  حما�سر  يف  اللجنة  قرارات  وتدون  االجتماع،  رئي�ض  منه  الذي  اجلانب 

االجتماع واالأع�ساء احلا�سرون.
للجنة ت�سكيل جلان فرعية اأو فرق عمل مل�ساعدتها يف اأداء مهامها، ويحدد رئي�ض اللجنة مهام  ج-  

و�سلحيات تلك اللجان والفرق.
للجنة اال�ستعانة مبن ترى دعوته حل�سور اجتماعاتها من اخلرباء واملخت�سني دون اأن يكون  د-  

لهم �سوت معدود.

مقرر اللجنة 
املادة )5(

ومتابعة  اجتماعاتها وحترير حما�سر جل�ساتها  اإلى  الدعوة  يتولى  لها،  اللجنة مقررًا  رئي�ض  ُيعني 
تنفيذ قراراتها وتو�سياتها، واأية مهام اأخرى يتم تكليفه بها من قبل رئي�ض اللجنة. 

نظام عمل اللجنة 
املادة )6(

ت�سع اللجنة نظامًا لعملها حتدد فيه كيفية ممار�ستها الخت�سا�ساتها ومهامها. 

التقارير الدورية 
املادة )7(

ترفع اللجنة تقارير دورية اإلى احلاكم تت�سمن نتائج اأعمالها واإجنازاتها، والعقبات التي تعرت�سها 
واحللول واملقرتحات التي تو�سي بها. 
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التعاون مع اللجنة 
املادة )8(

دبي  اإمارة  يف  العامة  واملوؤ�س�سات  واملجال�ض  وال�سلطات  والهيئات  احلكومية  الدوائر  جميع  على 
التعاون التام مع اللجنة وم�ساندتها يف اإجناح اأهدافها الرامية لتنفيذ فعاليات اك�سبو 2020.

الإلغاءات 
  املادة )9(

اك�سبو  التح�سريية ال�ست�سافة معر�ض  اللجنة  بت�سكيل  ل�سنة 2012  املر�سوم رقم )2(  ُيلغى    -1
الدويل يف عام 2020 وتعديلته.

ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�سريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكام هذا املر�سوم.    -2

ال�سريان والن�سر
املادة )10( 

ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية. 

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 23 دي�سمرب 2013م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 �سفر 1435هـ




