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 عضاء مجلس النواب المحترمونأالسادة السيدات و

وحصولكم على الثقة في االنتخابات الديمقراطية،  ،ثلين للشعب في مجلس النوابممكم بانتخابكم كئنهن

 نجاحها من اجل إقرار وتفعيل قوانينإمتمنين لكم النجاح في دفع العملية التشريعية والرقابية للمجلس و

شي يمن المواطنين الحياتي والمعأوتحسين  ، وثقافياً،وتكنولوجيا ،وصناعيا ،علميا لدلتطوير الب يدةمف

 والصحي.  

ن العلوم والمعرفة أواثقون بأنكم تشاطروننا الرأي ب ،اعضاء شبكة العلماء العراقيين في الخارج نحن

ن أوب ،يق التطور والرفاهية للعراقيينمن االحتياجات الضرورية والحقيقية لتحق ةنسانية والتكنولوجياإل

لى عالم المعرفة  تشكل فرصة لمزيد من التعاون إدخول المجتمع العراقي  هالتحديات التي تواج

 .والعمل لتحقيق ما نصبوا إليه جميعا من عمل مجلس النواب الموقر ،المشترك بين العلماء والساسة

ة ذات هوية مستقلة، تضم علماء متميزين يعملون في منظمة عالمي شبكة العلماء العراقيين في الخارج

من أجل توفير الخبرة والدعم في مجال العلوم والتكنولوجيا  تأنشأ ،جامعات ومؤسسات علمية عالمية

 ،ولتبادل المعرفة ،خرى باعتبارها جزءا حيويا من التنمية والتطوير في العراقوفروع المعرفة األ

همية ننا ندرك األال التربية والتعليم واالبتكار ونقل التكنولوجيا. وألوتدريب الفنيين والخبراء في مج

ولدوركم في رفع شأن التربية  ،القصوى للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة في التطور والتقدم االقتصادي

اهموا بأن تس نطالبكم ،بداع في كل مفاصل الحياة االجتماعية في العراقواإل ،والتعليم والبحث والتطوير

 جل:أمن العمل  في لحاليةالمجلس التشريعية ا دورةخالل من 

 ،والتشريعات ،إصالح القوانينزيادة تمويل المؤسسات التربوية والجامعية والبحثية، و -1

وآليات تنفيذ  ،ستراتيجية جديدةإوضع خطط و ،واللوائح المنظمة للشؤون التربوية والتعليمية

خذ بالتجارب ووضع ضوابط لتقنين عملية األ ،عراقساسي والجامعي في اللتطوير التعليم األ

 العالمية لتطوير المدارس والجامعات.

عمل جديدة  فرصمتوفرة لخلق الالمادية تشريع القوانين الستغالل الموارد واإلمكانيات  -2

والتكنولوجية من تنمية الموارد البشرية  ،والمؤسسات العلمية ،والمعاهد ،وتمكين الجامعات

فير المهارات التي يحتاجها سوق العمل كأساس للتخلص من كثير من العلل وتدريبها لتو

 .، والبطالةوالهجرة ،والجهل ،والفقر ،والعنف ،االجتماعية التي يعاني منها المجتمع كالتطرف



 ،من اجل تحقيق الرفاهيةالخارج  فيالخبرات المتراكمة للعلماء العراقيين االستفادة من  -3

والتربية والتعليم في مكافحة  ،والتكنولوجيا ،ومساهمة العلوم ،والتنمية المستدامة ،والسالم

والتفاهم بين مكونات وبث روح التسامح  ،وتشجيع التنوع الثقافي ،والتمييز والظلم، الفقر

 والتعليم. ،والتكنولوجيا ،الشعب العراقي من خالل العلم

العلمية والتكنولوجية وتحفيز  دل طاقات البلحشد كو في المهجراستقطاب العقول العراقية   -4

وضع كمستشارين والمساهمة في المهاجرين العلميين على استثمار طاقاتهم داخل العراق 

خارطة طريق الجل الحصول على االعتماد االكاديمي للبرامج الجامعية واالعتراف الدولي 

وفي تطوير وتحسين المناهج  والعمل مع الجامعات العراقية من اجل تحسين الجودة وضمانها،

الدولي  -العراقي التعاون  بدعم الكفيلة القوانينوتشريع  العلمية للشهادات والبرامج العلمية،

 .في المجاالت العلمية والتكنولوجية

تحقيق مبدأ استقاللية الجامعة وضمان الحرية األكاديمية واالنفتاح كدعامات أساسية إلصالح  -5

مفهوم استقاللية الجامعة ضمانة رئيسية ألداء األستاذ لمهماته ارالتعليم الجامعي وباعتب

 األكاديمية وكذلك للتخلص من قبضة الثقافة البيروقراطية والقناعات الجاهزة.

همية الدعم الذي تقدمه الدولة للعلوم وللجامعات أ تؤكد شبكة العلماء العراقيين في الخارج علىو

وبأهمية االستثمارات  ،المدعوم بتكنولوجيا المعلومات ،عرفةلتكوين كوادر تالئم عصر اقتصاد الم

خصوصا في والحفاظ على البيئة والطب  ،والزراعةومصادر الطاقة،  ،في تطوير الصناعةالحكومية 

. ونحن بدورنا مستعدون لمواجهة هذا الدعلى تقدم الب وما لهذا من اثر كبير ،دولة نامية كالعراق

 ،ساسيتحسين التعليم األستراتيجيات والسياسات المتضمنة ون معكم لوضع اإليدينا للتعاأالتحدي ونمد 

  وتعزيز قدرات ومهارات القوى العاملة وتثمين الثقافة العلمية والتكنولوجية. ،والتقني ،والمهني

 هذا وتقبلوا بالغ المودة والتقدير.
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