The General Policy of the University of Basrah in
supporting Academic Freedom

السياسة العامة لجامعة البصرة في دعم الحرية االكاديمية

التقدم العلمي للجامعات هو انعكاس للحرية األكاديمية والتي هي حسب ما بينته املوسوعة الدولية للعلوم
االجتماعية أنها السعي لتوفير املناخ الحر لألساتذة والجامعة باعتبارهما يمثالن مكونات املجتمع األكاديمي فيحق
لألساتذة الكتابة والحديث عن الحقيقة كما يرونها بال قيود وبخاصة إنهاء الخدمة الوظيفية من قبل اإلدارة
األكاديمية العليا أو من قبل السلطة السياسية للبالد فضال عن حق األستاذ في توفر الحماية له من الضغوط
الداخلية أو الخارجية التي قد تقع عليه نتيجة ما يفصح عنه من آراء أو نتائج حول أمر أو واقعة معينة حتى وأن
كانت غير مالئمة للسلطات أو املجموعات السياسية الخارجية فيكون من حقهم القيام بمهامهم دون التعرض
ملضايقات أو ضغوط من الطلبة أو الزمالء املنظمين لحزب سياس ي معين ويحق للجامعة كذلك أن تتمتع باستقالل
تام يمكنها من ممارسة دورها بدون كبح أو تدخل من قبل اي سلطة أو جهة خارجية.
وقد نصت املادة ()9من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40لسنة 1988على(الجامعة حرم امن
ومركز إشعاع حضاري وفكري وعلمي وتقني في املجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيه قدرة اإلبداع واالبتكار
لصياغة الحياة  ،وتقع عليها املسؤولية املباشرة في تحقيق أهدافها وتقوم بالدراسات والبحوث املستمرة في شتى
جوانب املعرفة اإلنسانية والدراسات املتصلة بالحالة العلمية وواقع االحتياجات الجديدة التي تضمن مستويات
رصينة ورفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي الى الوصول الى مستويات علمية وتقنية تضع العراق في مصاف
الدول املتقدمة).
كذلك جاء في املادة ( )10منه( -1للجامعة والكلية ومركز البحث العلمي واملعاهد العليا املرتبطة بالجامعة،
الشخصية املعنوية واالستقالل االداري واملالي واالهلية القانونية الالزمة لتحقيق اهدافها ،ويدير شؤونها كل منها
مجلس.
 2ـ ينشا في كل من مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية واملعهد ومراكز البحوث العلمية ،صندوق يسمى صندوق
التعليم العالي يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل االداري واملالي)..
ويالحظ من النصوص أعاله أن املشرع العراقي قرر استقاللية الجامعة إداريا وماليا وقانونيا مما يساعد على
توفير املناخ لك تنش الحرية األكاديمية ،وفي سبيل تحقيق ذلك وتأكيده فقد وضعت جامعة البصرة سياستها
الخاصة بالحرية األكاديمية وهي كاآلت :
املادة األولى:
تهدف هذه السياسة إلى:
 -1وضع التشريعات العراقية موضع التطبيق من قبل الجامعة.
 -2توفير املناخ الحر لألكاديميين إلبداء آرائهم بدون أن يتعرضوا للمضايقات أو الضغوطات من قبل جهات داخلية
أو خارجية.
 -3ضمان تحقيق الجامعة لخططها التنموية دون تدخل من قبل الجهات الخارجية وبعيدا عن األنشطة السياسية.
 -4التنمية والتقدم العلمي الذي ينسجم مع الطور العلمي العالمي.
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املادة الثانية:
تشكيل لجنة دائمة يكون مقرها في رئاسة الجامعة تسمى ب ـ ـ (لجنة الحرية األكاديمية) ،تتكون من أعضاء من الكادر
التدريس ي ال يقل عددهم عن خمسة ويتم انتخابهم من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وبالتنسيق مع
نقابة األكاديميين .وتكون مهام اللجنة كاآلت :
 -1وضع خطة تنفيذ سياسة الجامعة بالتنسيق مع أمانة املجلس.
 -2متابعة تنفيذ السياسة وتطبيقها من قبل رئاسة الجامعة وكافة تشكيالتها.
 -3تطوير السياسة من خالل مراجعتها بصورة دورية ووضع املقترحات الالزمة لتذليل العقبات التي قد تنشأ عند
التطبيق ورفعها ألمانة املجلس ملناقشتها وإقرارها.
 -4استقبال الشكاوى من األكاديميين ممن يتعرضون ملضايقات بسبب أفكارهم وآرائهم والتحقيق والبت فيها.
 -5وبالتنسيق مع قسم الشؤون القانونية يتم محاسبة املقصر إذا كان من داخل الجامعة وتحريك اإلجراءات
القانونية ضده أن كان من خارجها.
 -6رفع التقارير الدورية لعمل اللجنة واملتعلق بالشكاوى أو حاالت انتهاك الحرية األكاديمية إلى أمانة املجلس.
املادة الثالثة:
من حق األكاديمي إنشاء أو االنضمام الى نقابات مهنية تمثله وله كامل الحرية باالختيار ما بينها ،ويكون لها الحق
بالدفاع عنه.
املادة الرابعة:
من حق األكاديمي سواء أكان داخل الحرم الجامعي أم خارجه ،أن تكون له كامل الحرية بالتعبير عن آراءه وأفكاره
الناتجة عما تلقاه من علم ومعرفة وله حق مناقشتها دون أن يتعرض للمضايقات أو الضغوطات بسببها.
املادة الخامسة:
من حق األكاديمي استخدام أي وسيلة للتعبير عن رأيه وأفكاره بصورة صريحة وغير مقيدة سواء أكانت وسيلة من
وسائل االتصال االجتماعية أو غير ذلك.
املادة السادسة:
ال يجوز للمؤسسات األكاديمية أن تقيد حق األكاديمي بالتعبير عن أفكاره أو آراءه أو تمنعه من ممارسة هذا الحق أو
تهدده من خالل استخدام أساليب الفصل أو العقوبات التأديبية.
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املادة السابعة:
ضرورة إقامة ندوات وورش ومحاضرات حول التعريف بحق األكاديمي بمبدأ الحرية األكاديمية وضماناته الدستورية
والقانونية.
املادة الثامنة:
يكون للجامعة كامل الحرية في رسم سياستها املستقلة من حيث التعيين وقبول الطلبة واالبتعاث وعقد البروتوكوالت
مع املؤسسات العلمية األخرى وإيجاد مصادر للتمويل إضافية مستقلة ووضع خط للتنمية خاصة بالجامعة وصوال
إلى الهدف املرجو وهو التنمية العلمية ومواكبة التقدم العلمي العالمي.
املادة التاسعة:
تقترح الجامعة مشروع قانون يضمن الحرية األكاديمية على غرار القوانين املماثلة والتي تتيح لألكاديمي فضاء واسعا
لألبداع واالبتكار بعيدا عن التعقيدات واألمور الروتينية بسبب التبعية اإلدارية ،ويرفع هذا املشروع إلى الجهات
املختصة وحسب القنوات القانونية.
املادة العاشرة:
للجامعة كامل الحق في تعيين أعضاء الهيئة التدريسية أو إقالتهم أو منحهم الترقيات أو اإلجازات بدون تدخل ألي
جهة دينية أو اجتماعية أو سياسة في ذلك.
املادة الحادية عشرة:
للجامعة الحق في إدارة مواردها املالية بصورة مستقلة وإيجاد موارد جديدة دون أن تكون خاضعة في ذلك ألي
سلطة خارجية أو جهة داخلية.
املادة الثانية عشرة:
للجامعة الحق بإنشاء الكليات أو املعاهد أو املراكز البحثية التي تراها ضرورية وتخصيص ميزانية لها ألغراض البحث
والتطوير وإقامة الدورات األكاديمية املتخصصة ولها تعديل املناهج واملقررات واعتماد النظام التدريس ي الذي تراه
مناسبا دون التدخل في ذلك من قبل أي جهة وأيا كان نشاطها السياس ي أو الديني أو االجتماعي.
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The scientific progress of universities is a reflection of academic freedom, which is
according to what the International Encyclopedia of Social Sciences has indicated
that it is the endeavor to provide a free environment for professors and the
university as they represent the components of the academic community Professors
have the right to write and talk about the truth as they see it without restrictions,
especially the termination of employment by the higher academic administration or
by the country's political authority, in addition to the right of the professor to
provide protection for him from internal or external pressures that fall on him as a
result of the opinions or products he discloses about a matter Or a specific incident,
even if it is inappropriate to the authorities or pressure from students or colleagues
organizing a particular political party The university is also entitled to enjoy complete
independence that enables it to exercise its role without restraint or interference by
any authority or outside party.
Article (9) of the Ministry of Higher Education and Scientific Research Law No. 40 of
1988 stipulated (The university is a safe campus and a cultural, intellectual, scientific,
and technical radiation center in society, where reason flourishes within it and the
ability of creativity and innovation to shape life rises in it. It is directly responsible for
achieving its goals and undertakes continuous studies and research in various aspects
of human knowledge and reviews related to the scientific situation and the reality of
new needs that ensure sober and high levels to suit the age and its requirements and
lead to reaching scientific and technical classes that put Iraq in the ranks of
developed countries)
In Article (10) thereof, (1- the university, the college, the scientific research center,
and higher institutes associated with the university have the same moral personality,
administrative and financial independence, and a council manages the legal capacity
necessary to achieve its goals and each of them.
2- A Fund has been established in each of the Ministry's Center, the University, the
Commission, the College, the Institute, and the Scientific Research Centers, named
Higher Education Fund, which has moral personality and administrative and financial
independence ...)
It is noted from the texts above that the Iraqi project decided the university’s
administrative, financial and legal independence, which would help provide the
climate for activating academic freedom. To achieve this and confirm it, the
University of Basrah developed its policy of academic freedom, which is as follows:
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Article one:
This policy aims to:
1- Putting Iraqi legislation into practice by the university.
2- Providing a free environment for academics to express their opinions without
being subjected to harassment or pressure from internal or external bodies.
3- Ensure that the university achieves its development plans without interference by
external parties and away from political activities.
4- Scientific development and progress that is consistent with the scientific and
global phase.

Article two:
Members of the faculty elect the formation of a permanent committee to be located
in the university presidency called (Academic Freedom Committee) consisting of
members of the teaching staff of not less than five and they at the university, and in
coordination with the purity of the academics, the tasks of the committee are as
follows:
1- Developing the policy implementation plan and its implementation by the
university presidency and all its formation.
2- Follow up on implementing the policy and its application by the university's
presidency and all its complaints.
3- Developing the policy by reviewing it periodically and making the necessary
proposals to overcome the obstacles that may arise upon implementation and
submitting them to the council secretariat for discussion and approval.
4- Receive complaints from academics who are being harassed because of their ideas
and opinions, and investigate them.
5- In coordination with the Legal Affairs Department, the negligent will be held
accountable if he is from inside the university. Legal procedures are moved against
him if he is from outside it.
6- Submit periodic reports on the committee’s information related to iron or cases of
violation of academic freedom to the council’s secretariat.
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Article Three:
The academician has the right to establish or join professional unions that represent
him, and he has full freedom to choose between them and has the right to defend
him.

Article four:
It is the academic's right, whether inside or outside the university campus, to have
complete freedom to express his opinions and ideas resulting from what he received
from knowledge and knowledge. He has the right to discuss them without being
subjected to harassment pressures because of them.

Article five:
The academic has the right to use any means to express his opinion and ideas in an
open and unrestricted manner, whether it is a means of social communication or
otherwise.

Article six:
It is not permissible for academic institutions to restrict the academic's right to
express his ideas or opinions, prevent him from exercising this right or threaten him
through the use of methods of dismissal or disciplinary sanctions.

Article seven:
The necessity of holding seminars, workshops, and lectures on introducing the
academic right to the principle of academic freedom and its constitutional and legal
guarantees.
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Article eight:
The university shall be entirely free to formulate its independent policy in terms of
recruitment, acceptance of students, scholarships, protocols with other scientific
institutions, finding additional independent funding sources, and developing
development plans for the university. To reach the desired goal, which is scientific
development and keeping pace with global scientific progress.

Article nine:
The university proposes a draft law that guarantees academic freedom and similar
laws, allowing the academy a vast space for creativity and innovation away from
complications and routine matters due to administrative dependency. This project is
submitted to the competent authorities and according to legal channels.

Article Ten:
The university has the full right to appoint or dismiss faculty members or grant them
promotions or vacations without interference by any religious, social, or political
party in this.

Article Eleven:
The university has the right to independently manage its financial resources and find
new resources without being subject to any external authority or internal authority
in this regard.

Article twelve:
The university has the right to establish colleges, institutes, or research centers it
deems necessary, allocate a budget for it for research and development, and set up
specialized academic courses. It has the right to amend the curricula and decisions.
The teaching system's adoption deems appropriate without interference in that by
any party, regardless of its political, religious, or social activity.
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