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المادة   ي 
ق  ي 
العراق  الدستور  بيئية سليمة"  ،  33نص  ي ظروف 

ق  العيش  فرد حق  لكل   " أن  عىل 

ي والحفاظ عليهما
 .")أوال(، وأن "تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع االحيائ 

أن عىل  الدستور  نص  حال    كذلك  ي 
ق  للعراقيي    والصحي  االجتماعي  الضمان  الدولة  "تكفل 

د أو اليتم أو البطالة، وتعمل عىل وقايتهم من الجهل  الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشر

 ./ثانيا(  30والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم" )المادة 

ا إطالق  ساهم  لعام  وقد  لرؤيته  موحد،    2030لعراق  ومجتمع  آمن،  بلد  ي 
ق  ممكن  "انسان 

الرشيد" بالعدالة والحكم  ينعم  متنوع وبيئة مستدامة،  البرصة سياسة   . واقتصاد  تتبن  جامعة  ان  عىل 

يائية أو كيميائية   تتعلق بكيفية التخلص من النفايات بكل انواعها سواء أكانت بيولوجية أو إشعاعية أو في  

 .منهاسب الطريقة المناسبة للتخلص  وكال ح

يعية وضعت جامعة البرصة سياستها المتعلقة بحماية البيئة   وانطالقا  التشر من هذه المبادئ 

ي 
 :واألنسان من خالل التخلص السليم للنفايات وكما يأئ 

تيبات الالزمة للتخلص من النفايات الناتجة عن   -1 فعالياتها تعمل جامعة البرصة بتنظيم وإقامة الي 

 .إنتاجيةاكانت فعاليات إدارية أو فعاليات تعليمية أو فعاليات  ءسوا 

ي سبيل التخلص اآلمن من النفايات بتصنيفها أوال إىل صنفي   صنف قابل   -2
تقوم جامعة البرصة ق 

 .بذلكللتدوير وصنف غي  قابل للتدوير وفق جداول تصدرها 

الجامعة جميع أقسامها من كليات ومعاهد بتجميع  فيما يتعلق بالنفايات القابلة للتدوير تلزم   -3

الحاويات الخاصة بكل نوع   استخدامالنفايات وتصنيفها حسب ما ذكر آنفا وذلك من خالل  

حاوية  تخصيص  يتم  حيث  الشأن  بهذا  الجامعة  تصدرها  ي 
الن  التعليمات  وحسب  حدا  عىل 

ة  للنفايات الورقية وحاوية خاصة للنفايات المعدنية وحاوية خاصة   للنفايات البالستيكية وأخي 

 .الطعاملنفايات 

 نوعها ووفق حسب    تدويرها وكال يتم نقل النفايات القابلة للتدوير اىل المراكز المخصصة بإعادة   -4

ي تعتمدها  بإعادةالسياسة المعتمدة 
 .الجامعةالتدوير الن 

بالتنس -5 للتدوير  القابلة  غي   بالنفايات  يتعلق  فيما  الجامعة  المحلية  تقوم  الحكومة  مع  يق 

لتخصيص سيارات لتجميع هذا النوع من النفايات والتخلص منها بطريقة آمنة وحسب المعايي   

 .لذلكالقياسية 

فيما يتعلق بالنفايات الخطرة تقوم الجامعة متمثلة بكل أقسامها بأتباع االرشادات والتعليمات  -6

 .الخاصة بطريقة معالجتها وحسب نوعها
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لجامعة أقسامها جميعا بإجراء الممارسات والتدريبات الالزمة لتدريب كوادرها عىل طريقة تلزم ا -7

التخلص اآلمن للنفايات الكيمياوية واإلشعاعية وما يماثلها حسب جداول زمنية بما يطور قدرات 

ي مواجهة الحاالت 
 .الطارئةموظفيها ق 

بعقد   -8 القيام  الجهات  االتفاقياتللجامعة  مع  من    الالزمة  التخلص  لغرض  االختصاص  ذات 

 .دوليةالنفايات الخطرة بكل أنواعها سواء أكانت جهات محلية أم كانت جهات 

وصحية   -9 آمنة  بطريقة  النفايات  لمعالجة  الالزمة  والمعدات  األجهرة  بتوفي   تقوم  الجامعة 

 .نوتخصص جزء من موازنتها لهذا الغرض بصورة مستمرة ومتابعة التحديثات بهذا الشأ

تشكيل فرق تكون مهمتها متابعة تنفيذ هذه السياسة وتحديثها وتشخيص موضع الضعف فيها   -10

عملها   عن  دورية  تقارير  تقديم  ورة  مع ض  للكليات  مستمرة  زيارات  لها  وتكون  تداركه  وكيفية 

 .وتوصيات لرفعها لمجلس الجامعة

الفعاليات االخرى للتعريف بمخاطر تعمل الجامعة بكل تشكيالتها عىل إقامة الورش والندوات و  -11

ات توعوية لكل مرتادي هذه   ي أخطارها فضال نشر بوسي 
النفايات غي  القابلة للتدوير وكيفية تالق 

. التشكيالت من أساتذة وطالب   وموظفي  
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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 constitution also stipulates that “the state guarantees social and 

health security for Iraqis in the event of old age, illness, inability to work, 

homelessness, orphanhood, or unemployment, and works to protect them from 

ignorance, fear and poverty, and provides them with housing and special 

methods for their rehabilitation and care” (Article 30/second). ). 

Iraq's launch of its vision for the year 2030 "a human being is possible in 

a safe country, a unified society, a diversified economy and a sustainable 

environment, enjoying justice and good governance." The University of Basra 

should adopt a policy related to how to dispose of waste of all kinds, whether 

biological, radiological, physical, or chemical, and both according to the 

appropriate method of disposal. 

Because of these legislative principles, the University of Basra developed 

its policy related to the protection of the environment and human beings 

through the proper disposal of waste, as follows: 

1- The University of Basra organizes and makes the necessary arrangements 

for the disposal of waste resulting from its activities, whether they are 

administrative activities, educational activities, or production activities. 

2- For the safe disposal of waste, the University of Basra classifies it first into 

two types, a recyclable, and a non-recyclable, according to the tables it 

issues. 

3- Regarding recyclable waste, the university requires all its departments, 

colleges and institutes, to collect and classify waste according to what was 

mentioned above, through the use of containers for each type separately 

and according to the instructions issued by the university in this regard, 

where a container is allocated for paper waste, a special container for metal 

waste and a special container for plastic waste and last for food waste. 
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4- Recyclable waste is transferred to centres designated for recycling, each 

according to its type and in accordance with the approved recycling policy 

adopted by the university. 

5- About non-recyclable waste, the university coordinates with the local 

government to allocate cars to collect this type of waste and dispose of it 

in a safe manner and according to the standard standards for that. 

6- Regarding hazardous waste, the university, represented by all its 

departments, follows the instructions and instructions on how to treat it 

and according to its type. 

7- The university obliges all its departments to carry out the necessary 

practices and training to train its cadres on the method of safe disposal of 

chemical and radioactive waste and the like according to timetables in a 

way that develops the capabilities of its staff in the face of emergency 

situations. 

8- The university may conclude the necessary agreements with the competent 

authorities for the purpose of disposal of all types of hazardous waste, 

whether they are local or international bodies. 

9- The university provides the necessary devices and equipment for waste 

treatment in a safe and hygienic manner and allocates part of its budget for 

this purpose on an ongoing basis and follows up on updates in this regard. 

10- Forming teams whose mission is to follow up on the implementation of this 

policy, update it, diagnose the weakness in it and how to remedy it. 

11- The university, with all its formations, works to hold workshops, seminars, 

and other events to introduce the dangers of non-recyclable waste and 

how to avoid its dangers, as well as publishing awareness posters for all 

those who go to these formations, including professors, students and 

employees. 
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