University of Basrah policies around use
minimisation - Of plastic
سياسات جامعة البرصة حول التقليل من استخدام البالستيك
اق يق المادة  33عىل أن " لكل فرد حق العيش يق ظروف بيئية سليمة" (أوال)،
نص الدستور العر ي
االحيائ والحفاظ عليهما".
وأن "تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع
ي
اق رقم  27لسنة  2009يق مادته األوىل عىل هدف
كذلك نص قانون حماية وتحسي البيئة العر ي
هذا القانون وهو حماية البيئة وتحسينها من خالل إزالة ومعالجة الرصر الوجود أو الذي يطرأ عليها
األحيائ.
والحفاظ عىل الصحة العامة والتنوع
ي
وتعتب مادة البالستك من الملوثات البيئية الصلبة صعبة التحلل والت تؤدي بصورة ر
مباشة اىل
ر
ي
الحاق الرصر باإلنسان والكائنات الحية االخرى أو المكونات الالحياتية الموجودة يق البيئة .ومن هنا كان
عىل جامعة البرصة أن تضطلع بإداء دورها يق التعامل مع هذه المادة من خالل طريقتي هما تقليل
استخدام المواد البالستيكية من خالل استبدالها بمواد شيعة التحلل وصديقة للبيئة والتعامل مع
المخلفات البالستيكية عن طريق إعادة تدويرها مت ما أمكن ذلك .
ينبغ تحقيقها هدف
الت
وقد تضمنت خطة التنمية الوطنية  2022-2018من بي األهداف ي
ي
االستدامة البيئية من خالل تطوير وإدارة نظام التعامل مع المخلفات بشت أنواعها ومنها البالستك نظرا
لك يتحلل ,فضال عما تمثله هذه المادة من
سلت وألنه يحتاج اىل االف السني ي
بيت ر ي
لما يبكه من أثر ي
الت قد تتعرض لالختناق بسبب تغذيها عىل هذه المادة الموجودة يق
بيت عىل الكائنات الحية ي
خطر ي
األماكن المختلفة  ,وباعتبار جامعة البرصة هيئة فاعلة يق مجتمعها ولها تأثب واضح يق البيئة المحيطة
الت تم
الت تكفل تنفيذ
ي
حواىل % 77من اهداف التنمية ي
لذلك فقد تبنت تنفيذ خطة التنمية هذه ي
االحيائ ووضعت سياسة تضمن تقليل استخدام
والت من أهمها حماية البيئة والتنوع
ي
تضمينها فيها ي
البالستك من خالل االستبدال ومن خالل إعادة تدوير الموجود منه ووضع خطة التخلص من مخلفاته
بما يضمن أن يتحقق الوصول اىل االستدامة البيئية خالل المدى المتوسط ,وقد جاءت سياسة جامعة
يأئ:
البرصة بهذا الخصوص كما ي
المادة االوىل:
تقوم جامعة البرصة بإلزام كافة هيئاتها بعدم استخدام المواد البالستيكية المكتبية أو الخدمية
المستعملة يق األمور المهنية كالقرطاسية أو المستخدمة يق تغليف الجدران او االرضيات او االسقف او
كقنائ المياه او
أجزاء البنايات األخرى أو تلك المستخدمة يق كافتبيا الجامعة أو الهيئات التابعة لها
ي
االكواب البالستيكية والصحون والمالعق ذات االستخدام الواحد واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.
المادة الثانية:
يتم اإليعاز اىل كافة لجان المشبيات يق الهيئات التابعة لجامعة البرصة من كليات ومعاهد بعدم
ر
الت يدخل البالستك كجزء يق
شاء المواد المكتبية أو اإلدارية أو الخدمية المصنوعة من البالستك أو ي
تصنيعها إال عند الرصورة وبعد أخذ موافقة الجهات اإلدارية األعىل ،ر
وشاء المواد المصنوعة من عنارص
قابلة للتحلل وصديقة للبيئة.
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المادة الثالثة:
تعلن جامعة البرصة عن منحها امتيازات معينة للموردين الخارجي الذين يقدمون مواد صديقة
للبيئة ال يدخل البالستيك يق تصنيعها او يدخل بنسبة ضئيلة جدا وحسب الرصورة.
المادة الرابعة:
تقوم جامعة البرصة بكافة تشكيالتها باعتماد طريقة لتجميع النفايات البالستيكية تتمثل
بوضعها بصناديق خاصة تنقل اىل مركز إعادة التدوير الخاص بالجامعة.
المادة الخامسة:
تنشأ جامعة البرصة مركزا إلعادة تدوير النفايات البالستيكية القابلة للتدوير ليعاد استخدام
مخرجاتها بشكل ضيق وحسب الحاجة لذلك ويجب أن يتم تشغيل ومراقبة األجهزة المستخدمة يق هذا
المركز وإلدامتها وأصالحها عند حدوث الرصر وبدون تأخب.
المادة السادسة:
أما النفايات البالستيكية فيتم التخلص منها بواسطة تقنيات حديثة ومتطورة باالتفاق مع اإلدارة
المحلية للمحافظة وحسب التعليمات الحكومية الصادرة بهذا الصدد.
المادة السابعة:
تتوىل جامعة البرصة تضمي مناهجها الدراسية مواضيع تتعلق بمخاطر استخدام البالستك
ه المواد المتاحة الستبداله.
وكيفية التقليل من استخدامه وما ي
المادة الثامنة:
يتم اإليعاز اىل شعبة االعالم يق جامعة البرصة بالقيام وبصورة دورية بتنظيم الندوات والورش
التوعوية الت توضح مخاطر استخدام البالستيك فضال عن ر
نش البوسبات واإلعالنات الضوئية.
ي
المادة التاسعة:
يتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه السياسة وتطويرها بشكل دوري مع وضع جداول زمنية
التدريج لهجر استخدام البالستيك بصورة كلية مع رصورة قياس المدخالت والمخرجات من
لالنتقال
ر ي
الزمت المرافق وتقديم تقرير دوري بذلك اىل أمانة المجلس..
هذه العملية وحسب الجدول
ي
ر
العاشة:
المادة
سوف يتعرض للمسائلة القانونية كل شخص ال يلبم بهذه السياسة.
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The Iraqi constitution stipulates in Article 33 that “everyone has the right
to live in sound environmental conditions” (first), and that “the state guarantees
the protection and preservation of the environment and biodiversity.”
The Iraqi Environment Protection and Improvement Law No. 27 of 2009
also stipulated in its first article the goal of this law, which is to protect and
improve the environment through the removal and treatment of existing or
potential damage and to preserve the public health and biodiversity.
Plastic is one of the hard environmental pollutants that are difficult to
decompose and that directly harm humans and other living organisms or nonliving components in the environment. Hence, the University of Basrah had to
play its role in dealing with this material through two ways: reducing the use of
plastic materials by replacing them with rapidly degrading and environmentally
friendly materials and dealing with plastic waste by recycling it whenever
possible.
The National Development Plan 2018-2022 included among the goals that
should be achieved the goal of environmental sustainability through the
development and management of a system for dealing with waste of all kinds,
including plastic, due to its negative environmental impact and because it takes
thousands of years to decompose, in addition to what this material represents
as environmental danger on living organisms that may be suffocated due to their
feeding on this material found in different places, and considering the University
of Basrah an active body in its community and has a clear impact on the
surrounding environment, it has adopted the implementation of this
development plan, which ensures the implementation of about 77% of the
development goals that have been included in it, the most important of which
is the protection of the environment and biodiversity. A policy has been
developed to ensure that the use of plastic is reduced through replacing it and
by recycling the existing plastic and developing a plan to dispose of its waste to
ensure that environmental sustainability is achieved during the medium term.
The policy of the University of Basrah in this regard is as follows:
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Article one:
The University of Basrah obliges all its bodies not to use office or service
plastic materials used in professional matters such as stationery or the materials
used in covering walls, floors, ceilings, or other parts of buildings or those used
in the university or its affiliated bodies cafeterias such as water bottles, plastic
cups, dishes, and spoons that are used only once and replace it with
environmentally friendly materials.
Article two:
All procurement committees in the bodies affiliated with the University of
Basrah, including colleges and institutions, are instructed to reduce the purchase
of plastic office, administrative or service materials, except when necessary and
after obtaining the approval of the higher administrative authorities, and to
purchase degradable and environment friendly materials.
Article Three:
The University of Basrah announces that it grants certain privileges to
external suppliers who provide environmentally friendly materials that do not
include plastic in their manufacture or include it in a very small percentage and
when necessary.
Article Four:
The University of Basrah, in all its forms, adopts a method for collecting
plastic waste, which is to put it in special boxes that are transported to the
university's recycling centre.
Article Five:
The University of Basrah establishes a center to recycle the recyclable
plastic waste to re-use its outputs in a narrow way and as needed, and the
devices used in this center must be operated and monitored and to be
maintained and repaired without delay when damage occurs.
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Article Six:
As for plastic waste, they are disposed of by using modern and advanced
technologies in agreement with the local administration of the governorate and
according to government instructions issued in this regard.
Article Seven:
The University of Basrah includes in its curricula topics related to the risks
of using plastic, how to reduce its use, and what materials are available to
replace it.
Article Eight:
The Media Division at the University of Basrah is instructed to periodically
organize seminars and awareness workshops that demonstrate the risks of using
plastic, as well as publishing posters and light advertisements.
Article Nine:
A committee is formed to follow up on the implementation of this policy
and its periodic development, in addition to the development of timetables for
the gradual transition to stop using plastic entirely, with the need to measure
the inputs and outputs from this process, according to the accompanying
timetable, and to submit a periodic report on that to the Council’s secretariat.
Article ten:
Anyone who does not comply with this policy will be held liable.
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