مشاريع القوانين واألوامر والمناشير قيد اإلعداد بمصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف
بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

مشاريع قوانين وأوامر حكومية وقرارات ،ليست ذات تكلفة مالية كبيرة ٫تعمل مصالح وزير الدولة منذ مدة على
استكمالها ٫وتمرير جزء منها في فترة الحكومة الحالية قبل تسليم الباقي منها إلى الحكومة المقبلة،
إصالح اإلدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية مسار ال يتوقف

تقدم اإلنجاز

مشاريع
أمر حكومي حول تنظيم العمل عن بعد

أحيل لالستشارات الوجوبية

إحداث بوابة موحدة للنفاذ إلى الخدمات اإلدارية

قيد اإلعداد

أمر حكومي حول المراجعة الشاملة والدورية لإلجراءات
اإلدارية الموجهة للمواطن والمؤسسة

أحيل لالستشارات الوجوبية

Open Dataأمر حكومي يتعلق بالبيانات المفتوحة

أحيل لالستشارات الوجوبية

أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على االتفاقية اإلطارية المتعلقة
بتطوير دور الخدمات وتعميميها والممضاة بتاريخ  29جوان
9292

أحيل المشروع إلى مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة
بتاريخ  92جوان 9292

أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف
تشرف على مشروع تطوير دور الخدمات وتعميميها
قانون أساسي يتعلق بتنظيم إعادة استعمال المعلومات العمومية

قيد استكمال التفاصيل
قيد إعداد صيغة القانون النهائية لإلحالة لالستشارات الوجوبية

دراسة تقييم نظام التوزيع وتوقيت العمل المعتمد بالنسبة
ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة اإلدارية

فريق العمل يضم ممثلين عن عدد من الوزارات يدرس
مقترحات تحسين النظام

دراسة مشروع إعادة هيكلة رئاسة الحكومة وضبط هياكلها
ومهامه كل هيكل وفق مقتضيات الدستور
دراسة حول إرساء بورصة الحراك الوظيفي

قيد اإلعداد
قيد اإلعداد

أمر حكومي يتعلق بإحداث مجلس وطني للتكوين وتطوير
الكفاءات وشبكة مؤسسات وهياكل التكوين العمومية وضبط
مشموالتها وطرق تسييرها

سيعرض على مجلس وزراء للمصادقة

مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل  29من المجلة الجزائية

صادق عليه مجلس وزراء بتاريخ  2جوان 9292
وسيحال إلى مجلس نواب الشعب

أمر حكومي يحدث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد
برئاسة الحكومة
منشور لتطوير وإحكام تنظيم خاليا الحوكمة

بصدد اإلنجاز

أمر حكومي يتعلق بضبط نظام الوظيفة العمومية العليا

أحيل لالستشارات الوجوبية

أمر حكومي يتعلق بضبط نظام تأجير الوالة

بصدد اإلعداد

أمر حكومي يتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء هيئات الرقابة
العامة
أمر حكومي يتعلق بضبط نظام تأجير الرؤساء المديرين
العامين بالمؤسسات والمنشآت العمومية
تعديل مشروع قانون حوكمة المساهمات والمؤسسات
والمنشآت العمومية

بصدد اإلنجاز

صادق عليه مجلس وزراء بتاريخ  92جويلية 9292

أحيل لالستشارات الوجوبية
قيد اإلنجاز
سيعرض على مجلس الوزراء للمصادقة

أمر حكومي يتعلق بتطبيق أحكام الفصل  99ثالثا من القانون
عدد  2لسنة  2292المؤرخ في  2فيفري  2292والمتعلق
بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية
أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة مرصد المسؤولية
المجتمعية للمؤسسات وتنظيمه وطرق سيره
أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة لجان القيادة الجهوية
للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات واختصاصاتها وصالحياتها
دراسة حول إحداث هيكل مركزي للتفقديات الوزارية

قيد اإلنجاز

دراسة حول تنظيم وتطوير منظومة السيارات الوظيفية

قيد استكمال إعداد قائمة أساطيل السيارات الوظيفية بالوزارات

إعداد دليل اإلجراءات المنصوص عليه باألمر الحكومي
عدد  423لستة  9292مؤرخ في  22ماي 9292
المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم وإعفاء المتصرفين
ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين
أمر حكومي متعلق بضبط النظام القانوني للهدايا

قيد اإلنجاز

أمر حكومي متعلق بأنموذج التصريح بالمكاسب
والمصالح

أحيل إلى االستشارات الوجوبية
أحيل إلى االستشارات الوجوبية

أحيل لإلمضاء
أحيل لإلمضاء

