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ذا المواد  بعد   ماالستخدات  تعرف  منها  التخلص  ليتم  تصميمها  تم  ي 
الت  المواد  بانها  الواحد 

ي يتم استهالكها بعد وقت قصير من  
اء،استخدامه ويعرف أيضا بأنه السلع االستهالكية الت  ي    الشر

بما ف 

ي البالستيكية او 
 .ذلكإىل  الزجاجية وما المعدنية او  ذلك المواد القابلة للتلف والصحف واألوان 

خطرا   وتمثلهذه المواد تتحول اىل نفايات غير قابلة لالستخدام أو إعادة التدوير    استخدام  بعد 

ي قانون حماية وتحسير  البيئة رقم  
لسنة    27عىل حياة اإلنسان والكائنات الحية األخرى ووفقا لما جاء ف 

ي مادته االوىل )يهدف القانون اىل حماية وتحسير  البيئة من خالل إزالة وم  2009
ر الموجود ف  عالجة الرص 

ي   والموارد الطبيعيةفيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ عىل الصحة العامة  
  بالتعاون مع   والتنوع االحيان 

 .( المستدامة الجهات المختصة بما يضمن التنمية 

عىل خمسة محاور وأهم  هذه المحاور    2022-2018كذلك تضمن المنهاج الوزاري للسنوات  

ي تت
ية وتطوير النظم البيئية ,ومن    باالستثمار علق  تلك الت  األمثل للطاقة ومحور التنمية المجتمعية والبشر

ي  
ي تهتم بالبيئة وحماية التنوع البيت 

ي يتم من خاللها الوصول اىل تحقيق هذه األهداف الت 
أهم السبل الت 

الناتجة من   اآلثار  , ومن هنا فقد    استخداممن  الواحد  البرصة المواد ذات االستعمال  أطلقت جامعة 

بخفض   المتعلقة  المواد   استخدامسياستها  وجود  من  التقليل  لغرض  الواحد  االستعمال  ذات  المواد 

ي 
ي من الممكن أن تعرض حياة كل االحياء فيها للخطر, وتمثلت هذه السياسة باالن 

 : الخطرة الت 

 :االوىلالمادة 

المواد ذات االستخدام الواحد سواء    استخدامتقوم جامعة البرصة بإلزام كافة هيئاتها بخفض  

أو  المهنية   البالستيكية  األمور  ي 
ف  المستعملة  الخدمية  أو  المكتبية  كالمواد  الزجاجية  او  المعدنية 

أو   ي  كالقرطاسية 
ف  المستخدمة  يتلك  االكواب    ا كافتير او  المياه  ي 

لها كقنان  التابعة  الهيئات  أو  الجامعة 

 .بمواد صديقة للبيئة واستبدالها البالستيكية والصحون والمالعق 

 :الثانيةالمادة 

ومعاهد  من كليات  البرصة  لجامعة  التابعة  الهيئات  ي 
ف  يات  المشي  لجان  اىل كافة  اإليعاز  يتم 

اء المواد المكتبية أو اإلدارية أو الخدمية ذات االستخدام   ورة وبعد أخذ    الواحد إال بخفض شر عند الرص 

اء المواد المتكررة االستخدام من أجل استث األعىل،موافقة الجهات اإلدارية   .للطاقةمار أمثل وشر

 :المادة الثالثة

الموردين   مع  البرصة  جامعة  الذينتتعاقد  صديقة    الخارجير   مواد  ومتكررة يقدمون   للبيئة 

 .االخريناالستعمال قدر اإلمكان ويتم تفضيلهم عىل الموردين 
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 :الرابعةالمادة 

تشكيالتها   بكافة  البرصة  لتجميع    باعتماد تقوم جامعة  المواد طريقة  االستخدام   نفايات  ذات 

بالجامعة   التدوير الخاص  تتمثل بوضعها بصناديق خاصة تنقل اىل مركز إعادة  كانت قابلة   إذا الواحد 

 .للتدوير

 :المادة الخامسة

تدوير النفايات ذات االستعمال الواحد القابلة للتدوير ليعاد   مركزا إلعادةتنشأ جامعة البرصة  

وحس  استخدام ضيق  بشكل  األجهزة مخرجاتها  ومراقبة  تشغيل  يتم  أن  ويجب  لذلك  الحاجة  ب 

ي هذا المركز وإلدامتها 
ر وبدون  وأصالحها المستخدمة ف   .تأخير عند حدوث الرص 

  :السادسةالمادة 

تقنيات   بواسطةمنها    فيتم التخلصللتدوير  أما نفايات المواد ذات االستخدام الواحد غير القابلة  

ومتطورة   بهذا    مع  باالتفاقحديثة  الصادرة  الحكومية  التعليمات  وحسب  للمحافظة  المحلية  اإلدارة 

 .الصدد

 :السابعةالمادة 

المواد    استخدامتتعلق بمخاطر إعادة    الدراسية مواضيعتتوىل جامعة البرصة تضمير  مناهجها  

 .الستبدالهاوما هي المواد المتاحة  استخدامها ذات االستخدام الواحد وكيفية التقليل من 

 :الثامنةالمادة 

ي جامعة البرصة بالقيام وبصورة دورية بتنظيم الندوات  
والورش  يتم اإليعاز اىل شعبة االعالم ف 

ي توضح فائدة خفض    التوعوية
ات   الواحد فضال المواد ذات االستخدام    استخدامالت  عن نشر البوسي 

 .الضوئيةواإلعالنات 

 :التاسعةالمادة 

وضع جداول زمنية    دوري معنفيذ هذه السياسة وتطويرها بشكل  يتم تشكيل لجنة لمتابعة ت

ي  
ي لخفض ملحوظ ف  ورة    الواحد بصورةالمواد ذات االستخدام    استخداملالنتقال التدريج  كلية مع ض 

والمخرجات من هذه   المدخالت  تقرير دوري    العملية وحسبقياس  وتقديم  المرافق  ي 
الزمت  الجدول 

 ..المجلسبذلك اىل أمانة 

ةا  :لمادة العاشر

ي أحكام مواد الفصل الثامن والتاسع من قانون حماية وتحسير  البيئة رقم    لما   استنادا 
 27جاء ف 

ي سوف2009لسنة 
م بهذه  العراف   السياسة. يتعرض للمسائلة القانونية كل شخص ال يلي  
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Disposable items are defined as items that are designed to be disposed 

of after using and are also defined as consumer goods that are consumed shortly 

after purchase, including perishable items, newspapers, plastic, metal, or glass 

utensils, etc . 

After using these materials, they transforms into unusable or recyclable 

waste which represent a danger on humans and other living organisms, and 

according to what was stated in the Environmental Protection and Improvement 

Law No. 27 of 2009 in its first article (the law aims to protect and improve the 

environment by removing and treating existing damage that face it, and to 

preserve the public health, natural resources and biodiversity. by cooperating 

with the competent authorities in a way that ensures sustainable development). 

The ministerial curriculum for the years 2018-2022 also included five 

axes, the most important of which are those related to the optimal investment 

of energy, the axis of community and human development, and the 

development of environmental systems. One of the most important methods to 

achieve these goals of preserving the environment and biodiversity is to reduce 

the use of disposable materials, hence the University of Basrah launched its 

policy related to reducing the use of disposable materials for the purpose of 

reducing the dangerous materials that could endanger the lives of all living 

things in it, and this policy was as follows : 

Article one : 

 The University of Basrah obliges all its bodies to reduce the use of 

disposable materials, whether plastic, metal, or glass, such as office or service 

materials used in professional matters (stationery) or those used in the 

university or its affiliated bodies cafeterias, such as water bottles, plastic cups, 

plates, and spoons, and replace them 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 
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purchase of disposable office, administrative or service materials, except when 

necessary and after obtaining the approval of the higher administrative 

authorities, and to purchase frequently used materials for an optimal 

investment of energy . 

Article Three : 

 The University of Basrah contracts with external suppliers who provide 

environmentally friendly and reusable materials as much as possible and they 

are preferred over other suppliers . 

Article four : 

 The University of Basrah, with all its formations, adopts a method for 

collecting disposable materials waste by placing them in special boxes that are 

transferred to the university's recycling center if they were recyclable . 

Article Five : 

 The University of Basrah establishes a center to recycle the recyclable 

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 . 

Article six : 

 As for the non-recyclable single-use materials, 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 reusing single-use materials, how to reduce their use, and what materials 

are available to replace them . 
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Article Eight : 

 The Media Division at the University of Basrah is instructed to 

periodically organize seminars and awareness workshops that demonstrate the 

benefit of reducing the use of disposable materials, 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 periodical development, in addition to the development of timetables 

for the gradual transition to significantly reduce the use of disposable materials 

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 : 

According to the provisions of the articles of Chapter 8 and 9 of the Iraqi 

Law of Environment Protection and Improvement No. 27 of 2009, every person 

who does not commit to this policy will be subject to legal accountability 
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