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لغاية ايار  0202ان تقخيخ االداء الحكؽمي لحكؽمة رئيذ مجمذ الؽزراء لمفتخة مؼ ايار 
، يسكؼ اعتباره سخدا لشذاطات الؽزارات خالل ىحه الفتخة، وتسيد التقخيخ بدسة سمبية غالبة 0202

عجم وجؽد ىجف سشؽي مخطط لو يسكؼ القياس عميو وىحا يشطبق عمى العسؽمية و  عميو وىي
فقخات التقخيخ ان لػ تكؼ جسيعيا، وىحا يجعل مؼ ىحا التقخيخ غيخ قابل لتقييػ دقيق  مععػ

 -وحقيقي، ويسكؼ االشارة لعجد مؼ فقخات التقخيخ االساسية وتحميميا كالتالي:

حؽل قانؽن االنتخابات: يسثل تطبيق قانؽن االنتخابات العامل االىػ في الشعػ  -2
غطاء القانؽني ألي عسل سياسي او حدبي، وفي التقخيخ الجيسقخاطية الفعالة، ألنو يسثل ال

 تػ ادراج ىحا القانؽن كسشجد عمى الخغػ مؼ عجم تطبيق فقخاتو.
 ؽما ى -حدب التقخيخ -جائحة كؽرونا: وضع اسذ نعام صحي حجيث بخؤية مدتقبمية -0

ه وما ىحا الشعام، وايؼ الؽثيقة الخاصة بو، وماىي معاييخ تطبيقو، والخطة الالزمة لتشفيح
 .تتطمبو مؼ بشى تحتية ومؽارد ووقت

( في مختمف محافعات 82ُذكخ في التقخيخ: استسخار العسل عمى اكسال مدتذفيات عجد) -3
العخاق. يتطمب ىحا اليجف الثانؽي تحجيج السجة الالزمة إلنجاز ىحه السذاريع وتطابق 

ندبة االنجاز السعاييخ مع السحجد في الخطة .كػ كانت ندبة االنجاز قبل سشة؟ وكػ 
خالل ىحه الدشة؟ مؼ السفتخض تحجيج ندبة التطؽر في انجاز السذخوع سشؽيا واعتسادا 

 عمى نقطة البجء واالنتياء.
ىؽ  فخض ىيبة الجولة وحرخ الدالح بيج الحكؽمة: ىجف عام غيخ محجد بجقة. ما -4

كعجد االسمحة السشتذخة  لجى االفخاد والسؤسدات،  ،عميو دالسقياس  الحي تػ االستشا
، او ندبة تفكيغ عرابات ةققة سشؽيا مؼ الحجػ الكمي لألسمحوبالتالي الشدبة الستح

فزال عؼ ان االجخاءات  الجخيسة السشعسة استشادا بالعجد السقجر لجى االجيدة السخترة.
تتػ في العخوف الطبيعية وال التي تػ اتخاذىا كسا ورد في التقخيخ ىي نذاطات روتيشية 

تخقى العتبارىا اجخاءات نؽعية  تداىػ بفعالية في تحقيق ىجف استخاتيجي يسثل ضخورة 
 قرؽى في واقع امشي واجتساعي وسياسي مزطخب.
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في فقخة تععيػ االيخادات غيخ الشفطية: مؼ الزخوري ذكخ ندبة التطؽر في ىحه  -5
 االيخادات استشادا الى ىجف سشؽي مخطط لو.

التقييػ يتػ عمى اساس  نفي احتجاجات تذخيؼ: إ ى تذكيل لجان تحقيقية حؽل ما جخ  -6
الشتائج. كػ عجد الزحايا؟ وما ىي نتائج تحقيق العجالة؟ ان مجخد تذكيل لجان تحقيقية 

 ال ُيعج انجازا.
 في محؽر العجالة وحقؽق االندان: -7

زايا كاممة االركان في كػ عجد قزايا الفداد التي تػ الحكػ فييا استشادا لعجد الق - أ
 هياة الشداىة؟.

ما ىؽ حجػ االمؽال السدتخدة وندبتيا استشادا لمحجػ الكمي السقجر لألمؽال  - ب
 السدخوقة؟.

 ما ىي ندبة الحج مؼ اليجر استشادا لمشدبة الكمية السقجرة لميجر في السال العام؟.  - ت
تشفيح مذاريع االبشية السجرسية: كػ ندبة االبشية  خة االعسار واالستثسار: كسثالفي فق -8

 والعجد السخطط لو سشؽيا؟. السطمؽب الكمي السجرسية السشجدة خالل سشة استشادا لالحتياج
في فقخة الزسان االجتساعي: يحكخ التقخيخ: تأميؼ الزسان االجتساعي لجسيع العسال.  -9

ؽن الزسان االجتساعي الذامل كيف تػ تأميؼ الزسان االجتساعي لمعسال؟ ىل ُشخع قان
، ىل وضعت اجخاءات حكؽمية لزسان حقؽق العسال؟، ماىي نتائج تطبيق في العخاق؟

ىحه االجخاءات عمى ندب البطالة وحخكة االقتراد، واالىػ ما ىؽ حجػ التأثيخ عمى 
 اعتساد الذباب عمى التؽظيف في القطاع العام، والتؽجو لمعسل في القطاع الخاص؟. 

  

                                                           
 .لم يتم تشريع قانون الضمان االجتماعي في مجلس النواب 


