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مــــجــــلــــة بــــار (االصـــدار
الــعـربي)  ربـع الـســنـويـة
طـبوعات التي تـعد من ا
تـــهــتم بـــاالدارة الــعـــامــة
يـــشـــتـــرك في اصـــدارهـــا

ية  ثالث منظمات عا
> اجلـمــعـيــة األمـريــكـيـة
لـإلدارة الــــــــعـــــــامــــــــــــــة
ASPA والــــــتـي تـــــــدعم
 اخلــدمـة الــعــامـة مــنـــــذ
عــــــــــام  1939وتــــــــــولـي
اجلـمعـية اهـتمـامـا كبـيرا
بـتـطـويـر فن وعلم اإلدارة
الـــــــــعـــــــــامـــــــــة مـن خالل

(آرون شـــنـــايـــدر) مـــديـــر
مــركـز امـريـكـا الـالتـيـنـيـة
بـــحــثــا بـــعــنــوان (ريــادة
ـــنـــظــور األعــمـــال بـــ ا
الــتــجــاري واالجــتـمــاعي

ومبدأ اجلماعية)
حتــرص الـنـقـابـة عـلى ان
تــــكــــون إحـــــدى نــــوافــــذ
ـــعـــرفــــة احملـــاســـبـــيـــة ا
والـــــــتــــــــدقـــــــيـــــــقـــــــيـــــــة
وتـتمـثل رسالة عـاصرة ا
الـنقابة في سـعيها الدائم
لـتـطــويـر مــسـتـوى األداء
ـهارات ودعم الـقـدرات وا
ـــالـــيـــة واحملـــاســـبـــيـــة ا
والــتــدقــيــقــيــة واالداريــة
ـؤهــلــة لـدعم الــتــنـمــيـة ا
الـشـامـلــة واسـتـددامـتـهـا

في العراق.

ـطـبـوعـات الـعـديـدة الـتي ا
تــصـدرهــا ومــنــهــا مــجــلـة

PAR اإلدارة العامة
نظمة الـعربية للتنمية > ا
اإلداريــــــة والـــــتـي تــــــدعم
االدارة الـعــربــيـة مـــــــــــنـذ

عام  1961
ـــنــظـــمــة مـــنــذ وتـــســعى ا
إنــشـــائــهـــا في عــام 1961
وعـــلى مـــدار أكـــثــر من 55
عـامــا إلى حتـقــيق الـريـادة
ـهـني والـتــمـيــز اإلداري وا
مـن خالل والـــــــــفــــــــكـــــــــري
ـــســـاهـــمـــة فـي تـــطـــويــر ا

ـنـظمـات وتـأم األفراد وا
االحــتـــيــاجـــات الــقـــومــيــة
الـعـربـيـة الـعـلـيـا في مـجال
التنمية واإلصالح اإلداري.
> نــــقــــابــــة احملــــاســــبـــ
والتـي تدعم كل ـدقـقـ  وا
جـــهـــد ابـــداعي في مـــجــال
احملــــاســــبــــة والــــتـــدقــــيق
والـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر االداري
ومـكـافــحـة الـفــسـاد ومـنـذ
ـوجب تــأسـيس الـنــقـابـة 
أحــــكـــام قــــانـــون رقم 185
لـسـنـة  1969وهي تـسـعى
لــتــطــويــر مــســتــوى األداء
ــهــارات ودعم الــقــدرات وا
ـــالــــيــــة واحملـــاســــبــــيـــة ا
والـــتــدقـــيـــقـــيـــة واإلداريــة
ــؤهــلــة لـــدعم الــتــنــمــيــة ا
الـشـامـلـة واسـتـدامـتهـا في

العراق.
ــنـاســبــة صـدور الــعـدد و
االول ينـايـر- مارس 2018
من مــــــجــــــلـــــــــــــــة اإلدارة
الـــــعــــامــــة  PAR اجــــرت
الـزمــان حـديــثــا مع رئـيس
الـتـحــريـر د. رافـد الـنـواس
فقدم رؤيـة متكاملة عن هذا

هم:- طبوع ا ا
يــشــهـــد الــعــالم تـــغــيــرات
وحتـوالت جـذريـة في شـكل
ومـــــــــــضـــــــــــامــــــــــ أدوار
احلـكومات واإلدارة الـعامة
حتديدا فضال عن تأثيرات
ـــة" الـــتي جـــعــلت " الــعـــو
الـتـحـديـات في مـنـظـومات
ـي أكــثـر االقــتــصــاد الــعــا
ظــــهــــورا فـي مــــواجــــهــــة
ـنظـومـات الوطـنـية وفي ا
مـقـدمـتـهـا اإلدارة الـعـامة.

ــدى وهـــذا كــلـه يـــرتــبـط 
قــدرة اإلدارة الــعـامــة عــلى
توفيـر متـطلـبات االقـتصاد
الــوطـنـي وانـضــاج بـيــئـته
لــيـــؤدي دوره في حتـــقــيق

رجوة منه. األهداف ا
{ كيف تقيـمون االدارة العامة

في العالم العربي?
- بـنــظـرة فــاحـصــة حلـالـة
اإلدارة الــعـــامــة في دولــنــا
الـعربـية جنـد أنـها تـعاني
مـن عـــدة نـــواحـي قـــصـــور
تـتعـلق بالـضعف في االداء
وســــوء اخلـــــدمــــات الــــتي
تـقـدمـهـا كـمـا انهـا تـعـاني
من الترهل وضعف الكفاءة
وغـــــــيـــــــاب الـــــــشـــــــعـــــــور
ـــســؤولــيـــة فــضال عن بــا
اسـتـشــراء حـاالت الــفـسـاد

الي. االداري وا
{ مــــــا هـي مــــــتــــــطــــــلــــــبــــــات
واالجـراءات الـواجـب اتـخـاذهـا
لـلـخـروج من هـذا الـضـعف في

مجال االدارة العامة?
- ان تطـوير اإلدارة الـعامة
ـؤكـدة نـحـو هــو الـبـوابـة ا
مـــــســـــارات الـــــتـــــطـــــويــــر
االقــــتـــــصـــــادي الــــشـــــامل
سـتدامـة.وفي هذا الـنحو ا
فــإن الــتــطـــويــر يــســتــلــزم
مـواجــهــة الـفــسـاد اإلداري
ليس فـقط من حيث ـالي وا
ـــمــارســات الـــفــرديــة بل ا
بـإحـداث تـغـيـيـرات جـذرية
في الـبيـئة الـقانـونيـة التي
ال تـلبي متـطلـبات التـطوير
االقتـصادي الـشامـل وتوفر
هوامش االخـتـراق الـسـافر
ــمـارسـات الـفـسـاد في ظل

حماية حـاضنته السياسية
واالجتماعية والثقافية.

{ بـصفتـكم رئيس حتـرير هذا
ــــهم كــــيـف تـــرى ــــطــــبــــوع ا ا
نـبـر االعالمي مـسـاهـمـة هـذا ا
بـالـنـهـوض بـاالدارة الـعامـة في

العراق والوطن العربي?
- تــــــســـــاهم الــــــبـــــحـــــوث
ـنــشــورة في هـذه اجملــلـة ا
والــتي تــنــاولت مــواضــيع
بــحـثـيـة في مـجـال اسـبـاب
الــفـسـاد في الـقـطـاع الـعـام
وقــــدم من قــــبـل جــــامــــعـــة
بـوكونـي بإيـطالـيـا (نيـكوال
بــيل وبـــاوال كــانـــتــاريــلي)
ويـعـالج الـبـحث (الـتـحلـيل
الـــــــتــــــلــــــوي لـألبــــــحــــــاث
الـــتــجــريــبـــيــة في حتــويل
اإلدارة الــــــعــــــامــــــة حـــــول
ـهـنيـة) ويـعد من األخالق ا
الــبـــحــوث الـــرصــيـــنــة في
أدبـــيـــات اإلدارة الــــعـــامـــة
ــــعــــنــــيـــة وابــــحــــاثــــهـــا ا

باألخالقيات.
تـحدة قدم ملـكة ا - ومن ا
"روزمـــاري اولـــيـــري  –من
جــــــــــامــــــــــعــــــــــة ســــــــــانت
أنــدروز"و"مـايـك بــيـنــيت –
إدارة االسـتخبـارات العامة
" بـحـثــا بـعـنــوان "الـقـيـادة
االرتــــــبــــــاطــــــيــــــة وســــــرد
ـــــارســـــات الـــــقـــــصـص: 
الــرؤسـاء الـتــنـفــيـذيـ في
احلــكــومــة احملــلــيــة" وهــو
مـوضــوع يــتـعــلق بـاإلدارة
الــعــامــة والــتــخــصــصــات

اخملتلفة.
- ومن جـنـوب افريـقيـا قدم
(ســيــرجــيــو فــرنــانــديــز –

جـــامــعــة جــوهـــانــســبــرغ)
و(شـون نيكـلسون –جامعة
إنــديــانــا  بــلـومــنــجــتـون)
بـــــحث بـــــعـــــنــــوان " األداء
واإلدارة في الـقـطـاع الـعام"
ويــتــنــاول الـبــحث اهــمــيـة
اإلدارة بــــالــــنــــســــبـــة ألداء
ـنظمات العـامة .وقد تب ا
أن القـرارات الـتي يتـخـذها
مـديـرو الـعـمـوم لـهـا تـأثـيـر
ـنـظـمـات هـام عـلى جنـاح ا
الــعــامــة والــبـرامـج وتـدعم
هـذه العالقـة كال من الـدولة
اإلداريــة احلـديــثـة والــنـظم
التي حتددها بطرق شتى .
وهنـاك اوراق عمل وبحوث
ال تـقل اهمـيـة عـما تـطـرقـنا
الــــيه في هــــذا الــــعــــدد من
مــــجــــلـــة االدارة الــــعــــامـــة

فـيـطـلع الـراغـبـون في هذا
الــعــدد عن بــحــوث تــخص
(إدارة التـعقـيد ) من باحث
فـي ايـــرلـــنـــده وبـــاحث من
وهــنـاك ــتـحــدة ــمــلـكــة ا ا
بــــحـث عن (احلـــــوافــــز في
إدارة الــــطـــرف الــــثـــالث –
ارسـات اإلدارة والنتائج
ـســاءلـة ) ـتــرتــبـة عــلى ا ا
قــــدم ايــــضـــا مـن جــــنـــوب
وبــحث يــنــاقش افــريــقـــيــا
(الـــقــيـــادة الـــتـــحــويـــلـــيــة
والــعـمـلــيـات الـتــنـظـيــمـيـة
والــتــأثــيـــر عــلى األداء في
الـقـطــاع الـعـام) وبـحث من
هـــولــنـــدا بـــعـــنـــوان (آثــار
ــوارد مــحـدودة" "الــعــمل 
في القـطاع الـعـام "كمـا قدم
بــاحث مـن جــامــعـــة دنــفــر


