
 

 

  األنواع الغريبة على الحرم الجامعي تأثير سياسات جامعة البصرة في الحد من

University of Basra Policies in Reducing the Impact of Alien 

Species on Campus 

 

ليمة سمن المهم جدا أن توفر الجامعة لمرتاديها من منتسبين وطالب ومراجعين بيئة  

لحية نواع امن األنواع الغريبة على البيئة سواء أكانت هذه األوصحية وخالية من اي نوع 

عة من رقضكائنات حيوانية أو نباتية أو فطرية والتي من الممكن ان تظهر بصورة مفاجئة 

ئتها ست بيالحرم الجامعي والتي لم نعتاد على رؤيتها في هذه الرقعة من قبل أي أنها لي

د , وق خ الجامعي وعلى البشر المتواجدين فيهالطبيعية ويشكل ظهورها خطرا على المنا

و خرا أيرجع سبب ظهور هذه الكائنات الى التغييرات المناخية التي إجتاحت العالم مؤ

ات ة أو يرجع الى تقصير بعض الجهتلوث الذي سببته الحروب في المنطقيرجع الى ال

لجامعة تمع امالئمة لمجأجواء  ها في المحافظة على البيئة وتهيئةالحكومية في أداء واجبات

دة م المتحاألم ,وهذا األمر الهام أكدت عليه الكثير من القوانين الدولية والوطنية كبرنامج

ذي نص وال 2005,فضال عن الدستور العراقي لسنة  1992و 1972المتعلق بالبيئة لعامي 

 ثانياً:,ليمة سأوالً: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية "والتي جاء فيها (  33في المادة  )

لبيئة ارة ا" ,كذلك قانون وزتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع األحيائي والحفاظ عليها

( لسنة 27باإلضافة الى قانون حماية وتحسين البيئة رقم) 2008( لسنة 37العراقي رقم)

 وإنطالقا مما تقدم فقد وضعت جامعة البصرة سياستها هذه . 2009

 المادة األولى:

حة على ص هذه السياسة الى توفير بيئة آمنة لجميع مرتادي الجامعة من أجل الحفاظتهدف 

حرص تالمجتمع وذلك للصلة الوثيقة بين أفراد المجتمع داخل الجامعة وخارجها لذلك 

ك كل الجامعة على المحافظة على بيئة طبيعية وصحية آمنة للجميع وتتخذ في سبيل ذل

 الوسائل الممكنة لذلك .

 الثانية : المادة

يبة على متابعة ظهور االنواع الغرمن خالل وحداتها المتخصصة تعمل جامعة البصرة 

 ك .صة بذلهذه المشكلة بالتعاون مع باقي مفاصل الجامعة ومؤسسات الدولة المخت ومعالجة

 المادة الثالثة:

واع بالبحث والتقصي ضمن الرقعة الجغرافية للمجتمع الجامعي عن االن الجامعة تعمل 

الغريبة  التي قد تظهر بصورة مفاجئة فيكون البحث المسبق كاإلجراء اإلحترازي الذي 



 

 

يسبق ظهور الكوارث والذي يساعد على تطويق ظهورها ومنع إنتشارها إلقصى حد ممكن 

 ويجب أن يكون البحث والتقصي بصورة دورية وعلى فترات منتظمة .

 المادة الرابعة:

أو  الجامعةداخل صول بالغ لها بظهور نوع غريب في بسرعة عند و الجامعة تحرك

تخلص التشاره واإلتصال بالجهات المختصة من أجل والعمل على تطويقه ومنع إن محيطها

 منه بطريقة آمنة .

 المادة الخامسة:

جة ظهور تعاون مع الجهات الحكومية المختصة بمعالال والتنسيق الجامعة من خالل تعمل 

فاصل مق مع مطافي أو الشرطة أو دائرة البلدية باإلضافة إلى التنسياألنواع الغريبة كال

 الجامعة االخرى ذات العالقة .

 المادة السادسة :

لتابعة عاهد اعلى إقامة الحمالت التوعوية بواسطة وحدة اإلعالم في كل الكليات والمالعمل 

ات واالعالن للجامعة كالورش والندوات والحلقات النقاشية فضال عن لصق البوسترات

وتفعيل االعالنات الضوئية من خالل شاشة عرض عمالقة توضع في مركز الحرم 

اع الجامعي ويكون هدف الحمالت تعريف األفراد بضرورة اإلبالغ عند مالحظة األنو

 الغريبة وعدم اإلقتراب منها .

 المادة السابعة :

 نواعة مشكلة ظهور األالتنسيق مع الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لمعالج

 نها.مآلمن الغريبة وجمع التبرعات لشراء األجهزة والمعدات الالزمة لتطويقها والتخلص ا

 المادة الثامنة :

صات تكثيف الجهود العلمية لجامعة البصرة من خالل كوادرها في الكليات ذات التخص

يفية ة وكنواع الغريبالعلمية بإجراء البحوث والدراسات فيما يخص دراسة ظاهرة وجود اال

 التعاطي معها بما يخلق بيئة صحية مناسبة.

 المادة التاسعة:

ذه بإجراء المراجعة الدورية له الجامعة من خالل وحدة وضع سياسات الجامعةتعمل 

 السياسة وتقييمها وتطويرها بما يؤدي الى تحقيق الغرض المنشود.



 

 

 :الترجمة

University of Basra Policies in Reducing the Impact of Alien Species 

on Campus 

It is very important for the university to provide its attendees (staff, 

students and visitors) with a safe and healthy environment free of 

any kind of alien species, whether these living species are animal, 

plant or fungal creatures, which may appear out of the blue on the 

campus, which we are not used to be seen in this area. That is, it is 

not its natural environment and its emergence poses a danger to the 

people on campus. 

The reason for the emergence of these alien species may be due to 

the climatic changes that have swept the world recently, the 

pollution caused by wars in the region, or the failure of some 

government agencies to perform their duties in preserving the 

environment and creating an appropriate atmosphere for the 

university community. This important matter was confirmed by many 

international and national laws such as the United Nations 

Environment Program of 1972 and 1992, as well as Article (33) of the 

Iraqi Constitution of 2005, which stated that: “Firstly: Everyone has 

the right to live in sound environmental conditions. Secondly: The 

state guarantees the protection and preservation of the environment 

and bio-development,” together with the Iraqi Ministry of 

Environment Law No. 37 of 2008, in addition to the Law of Protection 

and Improvement of the Environment No. 27 of 2009. Accordingly, 

the University of Basra has developed this policy: 

Article 1: 

This policy aims at providing a safe environment for all university-

attendees so as to maintain the health of the community, due to the 

close relationship between the members of the community inside 



 

 

and outside the university. Therefore, the university is keen to 

maintain a natural, healthy and safe environment for all, and takes 

all the possible actions to achieve this goal. 

Article 2: 

The University of Basra aims to monitor the emergence of alien 

species and address this problem in cooperation with the rest of the 

university departments and state institutions specialised in this area. 

Article 3: 

The University of Basra concerned with researching and investigating 

alien species that may appear suddenly on the university campus, so 

the prior research is as a precautionary measure that precedes the 

emergence of disasters, which helps to cordon off their emergence 

and prevent their spread to the maximum possible extent. The 

research and investigation must be periodically and at regular 

intervals. 

Article 4: 

The University of Basra must move quickly when it receives a report 

of the emergence of a strange species in the university, work to 

surround it, prevent its spread, and contact the competent 

authorities to dispose of it in a safe manner. 

Article 5:  

The University of Basra works in coordination with the competent 

government agencies such as the civil defense and the municipality, 

in addition to coordination with other relevant university 

departments. 

Article 6:  



 

 

The university works through the Media Unit to set up awareness 

campaigns in the colleges and institutes affiliated with the university. 

The goal of such campaigns is to familiarize individuals with the need 

to inform the Environmental Unit when they notice alien species and 

not approach them. 

Article 7: 

The coordination with international bodies and civil society 

organizations to address the problem of the emergence of alien 

species and collect donations to purchase the devices which are 

suitable to dispose of these species safely. 

Article 8: 

Encouraging the scientific faculties of Basra University to conduct 

studies on alien species and how to deal with them in a manner that 

creates an appropriate healthy environment. 

Article 9: 

The University of Basra has to conduct a periodic review of this policy 

in order to evaluate and develop it in a way that leads to the 

achievement of the desired purpose. 

Article 10: 

The University of Basra shall work on proposing and amending the 

legal provisions that regulate the process of combating alien species 

and submits these propositions to the competent authority (the 

House of Representatives) through its official channels. 

 على األنواع الغريبة تأثير سياسات جامعة البصرة في الحد من

 الحرم الجامعي

 السياسةأسم  

  تاريخ النفاذ   23/8/2023 – 23/8/2022من 



 

 

 تاريخ المصادقة 23/8/2022

 المقبلتاريخ المراجعة  23/8/2023

 صحةتوفير بيئة آمنة لجميع مرتادي الجامعة من أجل الحفاظ على 

 المجتمع وذلك للصلة الوثيقة بين أفراد المجتمع داخل الجامعة

وخارجها لذلك تحرص الجامعة على المحافظة على بيئة طبيعية 

 وصحية آمنة للجميع.

 

 الغرض من السياسة

ستور الد 1992و 1972برنامج األمم المتحدة المتعلق بالبيئة لعامي 

ا والتي جاء فيه(  33والذي نص في المادة  ) 2005العراقي لسنة 

دولة ال ثانياً: تكفل,أوالً: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة "

 " .حماية البيئة والتنوع األحيائي والحفاظ عليها

  2008( لسنة 37قانون وزارة البيئة العراقي رقم)

 2009( لسنة 27قانون حماية وتحسين البيئة رقم)

 القوانين ذات العالقة 

 مركز بحوث البيئة  •

 البصرة المالكات التدريسية والوظيفية والطلبة في جامعة  •
 

 الفئة المستهدفة

 جهة المصادقة  البصرةرئيس جامعة 

 رئيس الجامعة. •
 .مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية والمالية •

  .مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية •

 عمداء الكليات والمعاهد و رؤوساء المراكز البحثية  •

  .العلميةأو الفروع  رؤساء االقسام  •

ة من أساتذة ومحاضرين باإلضافة إلى طلبالهيئة التدريسية  •

 الدراسات العليا واألولية .

جميع الموظفين والمتعاقدين والعاملين في نطاق الحرم  •

 .الجامعي

 .معة والكليات كافةالتشكيالت االدارية في رئاسة الجا •
 

عن  الجهة  المسؤولة

 التنفيذ 

 سياسات جامعة البصرة وحدة

 وضع السياسة /أ.م.اعتدال عبدالباقي يوسف

 ترجمة السياسة /م.د.ضرغام فاضل حسين

  إعداد السياسة 



 

 

 


