University of Basrah policy on ethical sourcing of
food and supplies
سياسة جامعة البرصة بشأن المصادر األخالقية لألغذية واإلمدادات

ينبغ تحققها بالكامل يف عام
الت
أعلن العراق تبنيه ألهداف التنمية المستدامة منذ  2016ي
ي
 ,2030وكان قبل هذا قد أعلن العراق يف طيات دستوره الذي تم التصويت عليه عام 2005عن مجموعة
الت يتمتع بها المواطن يف ظل نفاذ أعىل قانون يف العراق ومن أهم هذه الحقوق
من الحقوق والحريات ي
تعتب قيمة دستورية عالية تقف اىل جانب القيم
االجتماع
هو حق المواطن يف العمل والضمان
ر
ي
الدستورية األخرى كالعدالة االجتماعية والحرية والديمقراطية ونص الدستور عىل مبادئ مهمة من شأنها
تحقيق وتعزيز تنمية أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وهو الهدف الثان ر
عش الذي يختص
ي
باالستهالك واإلنتاج المسؤولي ويتفرع عن هذا الهدف مبدأ مهم هو أن يكون مصادر االغذية وغبها
من االمدادات مطبقة للمعايب األخالقية وهذا ما أكدته جامعة البرصة يف سياساتها الخاصة بتحقيق
التاىل :
والت جاءت عىل النحو ي
الهدف  12من أهداف التنمية المستدامة ي
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تعمل جامعة البرصة عىل التعاقد مع موردين يعملون عىل تطبيق المعايب الصحية والقانونية
الت كفلها الدستور للعاملي ويجب عىل شعبة التعاقدات الحكومية التابعة لجامعة البرصة
ي
التأكد من ذلك قبل ابرام العقود معهم وخاصة فيما يتعلق بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم
الت نصت عىل أن "تكافؤ الفرص
التميب ويعد هذا تطبيقا لمبدأ دستوري ورد يف المادة ( )16ي
حق مكفول لجميع العراقيي ،وتكفل الدولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك".
عىل شعبة التعاقدات الحكومية يف جامعة البرصة أن تطلب – قبل التعاقد مع الموردين –
الت تثبت تطبيقهم لمعايب السالمة والصحة فيما يتعلق
المستندات والوثائق والوصوالت ي
بالعاملي لديهم وأن العمل يتم بطريقة تضمن لهم حياة كريمة وان تكون العالقة بي العمال
وأصحاب العمل مبنية عىل أسس اقتصادية ،مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية والحق يف
الحصول عىل أجور عادلة ومناسبة.
عىل شعبة التعاقدات الحكومية يف جامعة البرصة أن تطلب – قبل التعاقد مع الموردين –
المستندات والوصوالت وأي وثائق أخرى تؤكد قيامهم بتطبيق المعايب القياسية الخاصة بإنتاج
األغذية والمواد األخرى ،كانتاج االغذية بدون استخدام األسمدة الكيمياوية ذات التأثبات
الت من الممكن ان تؤدي إىل التأثب عىل صحة األفراد سواء أكانوا
الضارة بالبيئة أو الصحة المواد ي
عاملي أم مستهلكي أو أن يؤدي انتاجها اىل استباف الموارد المتاحة.
يتم استبعاد الموردين الذين ال يطبقون المعايب األخالقية أو القانونية أوالصحية أو الذين
يفشلون بتقديم الوثائق والمستندات الالزمة من قائمة الموردين المعتمدين من جامعة البرصة
ويوضعون يف القائمة السوداء وال تتم إعادتهم اىل أن يطبقوا المعايب المشار اليها.
الت تحقق التنمية المستدامة
يف حالة اتفاق الجامعة مع موردين يطبقون المعايب القياسية ي
فيجب عىل الجامعة أن تطبق كذلك نفس المعايب بالمقابل من حيث توفب الظروف المالئمة
للعمل وتقديم عروض االجور العادلة.
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والت تتمثل بما تنتجه الجامعة من منتوجات
فيما يتعلق بالصفة اإلنتاجية لجامعة البرصة ي
فيجب مراعاة المعايب ر
والشوط الصحية والقانونية يف عملية اإلنتاج فيما يتعلق باألشخاص
العاملي لديها من حيث تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ودفع أجور عادلة وتوفب ظروف صحية
مناسبة يف بيئة العمل وحسب ما تنص عليه القواني والتعليمات ذات العالقة ,أو فيما يتعلق
بالمنتوجات وعليها يف سبيل ذلك رشاء األجهزة والمعدات الالزمة لتحقيق ذلك ,مثل استخدام
اع الطبيعية فيما
االسمدة الطبيعية فيما يتعلق بالمنتوجات الزراعية أو اعتماد التغذية من المر ي
يتعلق بالمنتوجات الحيوانية واالجهزة الصديقة للبيئة من حيث استخدام الوقود الذي ال
يؤدي اىل انبعاث الغازات الضارة .
إنشاء وحدة متخصصة يف الجامعة ويكون لها لجان فرعية بالكليات والمعاهد التابعة لها ،تكون
مهمتها متابعة تنفيذ السياسة الخاصة بتطبيق المعايب األخالقية لمصادر االغذية وغبها من
المواد الموردة للجامعة عىل ان يتم مراجعة السياسة وتحديثها بصورة دورية.
عىل الجامعة أن تسغ ر
لنش سياستها هذه وتعريف األخرين من الموردين أو المستهلكي
المتعاقدين معها بها من خالل إقامة الدورات والورش وعمل البوسبات واالعالنات الضوئية.
للجامعة يف سبيل تشجيع المتعاقدين معها ان تمنحهم إعفاءات او تسهيالت معينة وحسب
الحاجة.
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Iraq announced its adoption of the Sustainable Development Goals since
2016, which should be fully achieved in 2030, and before that, Iraq announced,
in its constitution, which was voted on in 2005, a set of rights and freedoms that
citizens enjoy considering the enforcement of the highest law in Iraq. Among the
most important of these rights is the citizen's right to work and social security
which is considered a high constitutional value that stands alongside other
constitutional values such as social justice, freedom, and democracy. The
constitution stipulates important principles that will achieve and promote the
development of one of the most important goals of sustainable development,
which is the twelfth goal that is concerned with responsible consumption and
production, and an important principle stems from this goal, which is that the
sources of food and other supplies apply ethical standards, and this was
confirmed by the University of Basrah in its policies to achieve goal 12 of the
sustainable development goals, and as follows:
1. The University of Basrah is working to contract with suppliers who apply the
health and legal standards guaranteed to workers by the constitution. The
Government Contracting Division of the University of Basrah must verify this
before concluding contracts with them, especially regarding achieving the
principle of equal opportunities and non-discrimination. This is an application
of a constitutional principle stated in Article (16), which stipulates that "equal
opportunities are a right guaranteed to all Iraqis, and the state guarantees
taking the necessary measures to achieve this."
2. The Government Contracting Division at the University of Basrah must
request - before contracting with suppliers - documents, and receipts that
prove their application of safety and health standards regarding their
workers and that the work is done in a way that guarantees them a decent
life, as well as that the relationship between workers and employers is based
on economic foundations. Subject to the rules of social justice and the right
of fair and appropriate wages.
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3. The Government Contracting Division at the University of Basrah must
request - before contracting with suppliers - documents and receipts that
confirm their application of the standards in the production of food and other
materials, such as the production of food without the use of chemical
fertilizers with harmful effects on the environment or the health of
individuals (workers or consumers) or that its production leads to the
depletion of available resources.
4. Suppliers who do not apply ethical, legal or health standards or who fail to
provide the necessary documents from the list of approved suppliers in the
University of Basrah will be in blacklisted and not returned until they apply
the standards.
5. If the university agrees with suppliers that apply the standards that achieve
sustainable development, the university must also apply the same standards
in return in terms of providing appropriate working conditions and offering
fair wages.
6. Regarding the production capacity of the University of Basrah, which is
represented by the products produced by the university, health and legal
standards and conditions must be taken into account in the production
process with regard to the people working for it in terms of applying the
principle of equal opportunities, paying fair wages and providing appropriate
health conditions in the work environment, as stipulated by related laws and
instructions, or regarding products. To achieve that, they must purchase the
necessary devices and equipment, such as using natural fertilizers regarding
agricultural products or adopting natural grazing lands nutrition regarding
animal products and environmentally friendly devices in terms of the use of
fuel that does not lead to the emission of harmful gases.
7. Establishing a specialized unit at the university and forming subcommittees in its affiliated colleges and institutions, whose mission is to
follow up on the implementation of the policy regarding the application
of ethical standards for food sources and other materials supplied to the
university, provided that the policy is reviewed and updated periodically.
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8. The university should seek to disseminate this policy and make it known
to other suppliers or consumers contracting with it, through holding
courses and workshops, and making posters and light advertisements.
9. To encourage its contractors, the university may grant them exemptions
or specific facilities as needed.
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