
 يف العراق اإلداريحتسٌن النظام 
 

ان الدراسة ادلطلوبة حتتاج اىل جهد فريق كبًن من االختصاصيٌن يف رلال االدراة ونظم االدارة وتقنية ادلعلومات 
ونظم ادلعلومات حيث ان مصطلح النظام االداري يف العراق مصطلح واسع جدا وفضفاض فهنالك نظام الوحدات 

القضية والنواحي وكذلك النظام االداري دلؤسسات الدولة كالوزرات وادلديرايت وماشاكل االدارية اي احملافظات وا
وىناك نظم ادارة متخصصة تعىن ابدراة االمور االقتصادية او السياسية او العسكرية وىناك ايضا نظم االدارة 

.  االجنيباخلاصة ابدارة ادلشاريع سواء كانت مشاريع قطاع عام ام قطاع خاص او مع ادلستثمر 
 

لذا اقرتح ان يتم جتزئة ادلوضوع بشكل يسهل على الدارسٌن االحاطة ابدلوضوع والتعمق فيو بشكل يؤدي اىل 
.  الغرض ادلطلوب من الدراسة

 
ولكن بشكل عام يعترب تطوير نظم ادلعلومات اخلاصة ابالدارة واستخدام تقنية ادلعلومات وكذلك تطوير واستخدام 

:  ولتحقيق ىذا اذلدف اقرتح االيت. لركائز القوية اليت يبىن عليها اي نظام اداري حديثنظم ادلعلومات من ا
 

توفًن الكوادر القيادية من محلة الشهادات العليا ككوادر متخصصة ابالدارة وتقنية ادلعلومات وممن ذلم خربة يف • 
زمة الستقدام من ىم خارج القطر العمل يف مثل ىذه التخصصات سواء كانوا داخل القطر او توفًن احلوافز اال

االستفادة من خرجيي كليات االدارة وتوفًن دورات ذلم لدراسة تقنيات ادلعلومات اخلاصة ابالدارة سواء داخل • 
القطر او خارجو 

االستفادة من خرجيي علوم احلاسبات من خرجيي كليات العلوم او الرتبية وتوفًن دورات ذلم لدراسة االدارة • 
ات تقنية ادلعلومات يف االدارة سواء داخل القطر او خارجو واستخدام

فتح كليات لتخريج كوادر متخصصة ابالدارة وتقنية ادلعلومات كدرجة جامعية وكذلك الدراسات العليا يف ىذا • 
االختصاص 

ليا  اعتماد نظم السيطرة وادلتابعة والتقييم لالدارة وىي نظم معمول هبا يف امريكا وبريطانيا واسرتا• 
التواصل مع اجلامعات واذليئات البحثية داخل القطر وخارجو • 
ادخال مادة تقنية ادلعلومات كمادة اساسية يف مجيع الكليات وادلعاىد للحد من ظاىرة االمية يف التعاطي مع • 

تقنية ادلعلومات ونظم ادلعلومات 
جنازات االدارية وحتلل اسباب النجاح والفشل حث اجلهات االدارية على اصدار التقارير الدورية اليت توثق لال• 

وتضع دوما متطلبات جديدة للتطوير 



تشجيع اجملالت والدورايت اليت تعىن ابالدارة واالعمال واالقتصاد وخصوصا االجنبية منها وتشجيع الرتمجة • 
العلمية 

ا ابخلرجيٌن وتعيٌن اجانب ان كانت انشاء اقسام لتقنية ادلعلومات يف كل دوائر الدولة ادلهمة وادلستشفيات ورفده• 
ىنالك حاجة لذلك 

انشاء قواعد بياانت مركزية يف الوزارات وفروع ترتبط هبا يف ادلديرايت وحتديثها وتزويدىا ابلبياانت اوال ابول • 
تشجيع الشركات االستشارية اليت تعىن بتقدمي االستشارات التقنية واالدارية  • 
انشاء قاعدة بياانت تضم امساء الشركات واالشخاص واذليئات اليت ذلا سجل يف الفساد االداري او االخفاقات • 

االدارية 
العمل على االتفاق على اسس اخالقية مهنية ختص االدارة  • 
ادلعايًن  انشاء مراكز او مركز وطين العتماد االداريٌن وحسب لواءح معينة يضعها ذوو االختصاص ودتاشيا مع• 

العادلية يف ىذا اجملال حيث اليكفي رلرد احلصول على الشهادة اجلامعية لكي يكون اخلريج اداراي معتمدا بل البد 
.  من ان يكتسب خربات معينة ويلم مبعارف اوسع يف االدارة لكي مينح شهادة االعتماد

 
ورد بعض ادلقرتحات لتطوير النظام االداري وابدلناسبة وجدت ان مكتب ادلفتش العام ادلختص ابعمار العراق قد ا

وقد قمت  DTICاخلاص ابعمار العراق يف تقريره ادلنشور على موقع مركز ادلعلومات التقنية اخلاصة ابلدفاع 
:  برتمجة خالصةالتقرير وىي كما يلي

 
ترمجة لتقرير ادلفتش العام ادلختص ابعمار العراق 

تقرير مراجعة حيمل عنوان انشاء 24/4/2006ويف يوم ( DTIC)لدفاع اصدر مركزادلعلومات التقنية اخلاصة اب
وبواسطة مكتب ادلفتش العام عن طريق  ADA460442النظام االداري العمار العراق وكان رقم الوثيقة 

.  ادلفتش العام ادلختص ابعمار العراق
 

ما اذا كانت نظم ادلعلومات  لتحديد 2005ابشران ابعداد ىذه ادلراجعة يف الشهر السادس من عام :اخلالصة
ادلستخدمة من قبل ادلنظمات احلكومية االمريكية قد ادى اىل ادارة فاعلة لربامج صندوق اغاثة واعمار العراق 

IRRF  .
ان اصدار ىذه ادلراجعة قد اتخر بعض الشئ وذلك لالخذ بنظر االعتبار التحسينات ادلهمة اليت ادخلت يف 

ابن يتم توحيد  IRMOيف ذلك الوقت طالب رئيس مكتب ادراة اعمار العراق . 2005الشهر التاسع من عام 
وان يتم توجيو مجيع الوكاالت اليت تنفق دوالرات ال  IRRFنظام التقارير اخلاص بصندوق اغاثة واعمار العراق 

IRRF  ابن تقوم بتحميل وحتديث البياانت اخلاصة ابدلشاريع وتزويد النظام هبا اوال ابول  .



 
يف  20/9/2005احملصلة االولية ذلذه ادلراجعة استخدمت كمعطيات لتحديد ادلتطلبات اليت تضمنتها قرارات ان 

.  IRMOمذكرة اصدرىا رئيس مكتب ادراة اعمار العراق 
ونظم ادلعلومات اخلاصة ابالدارة  ITان ىذه ادلراجعة ىي واحدة من سلسلة تقارير تتناول تقنية ادلعلومات 

MIS دمت وتستخدم لدعم برامج ال اليت استخIRRF  وقدرة ىذه التقنيات والنظم على تزويدان مبعلومات
. دقيقة وميكن االعتماد عليها 

 . IRMSيناقش ىذا التقرير انشاء وتطوير وادارة النظام االداري العمار العراق 


