
 

 

 لتعظيم إعادة استخدام المياه في جميع أنحاء الجامعةجامعة البصرة  سياسة 

University of Basra policy to maximize water reuse across 

the university 

 

لم العا تعتبر المياه هي سر الحياة على كوكب األرض وهي الرابط الذي يبقي جميع شعوب

لبيئي وازن الإلنسان والحيوانات والنباتات وهي مرتكز التمستمرة بهذا الوجود ,فهي مهمة 

 . اومصدر الطاقة ويعتمد أنتاج الغذاء عليه

 اهاء عنونظرا ألهمية وجود المياه في كل مفاصل حياة البشر وعدم القدرة على اإلستغن

لبات ولمحدودية مصادر المياه وألن حق الحصول على حصة عادلة من المياه هي من متط

صادية ة إقترار بالحياة على هذا الكوكب ,ظهر إلتزام مفاده أستخدام المياه بطريقاإلستم

ظة لمحافاسليمة بعيدا عن التبذير ,ومن هنا انبرت جامعة البصرة لكي تضطلع بدورها في 

علقة على المياه واستخدامها بطريقة عادلة وبناءا على ذلك فقد وضعت سياستها المت

 وتعظيم مصادرها وذلك على النحو اآلتي : باإلستخدام العادل للمياه

 المادة األولى:

سنة ل 50قم قانون وزارة الموارد المائية العراقية رتعمل الجامعة على تنفيذ ما جاء به 

لمائية اقانون الحفاظ على الموارد و  2017لسنة  83قانون الري العراقي رقم و   2008

 الموارد المالية .والمتخصصة بكيفية إدارة 2001لسنة 2رقم 

 المادة الثانية:

ياه و ئرة المه كداتعمل الجامعة على التعاون مع الدوائر الحكومية ذات العالقة بإستخدام الميا

ا تفرعاتهقها والمجاري من خالل تحديد وقياس كمية المياه التي تحتاجها الجامعة لجميع مراف

 وتجهيزها  بها.

 المادة الثالثة:

 لة آخذةقة عادإستخدام المياه بطريقة إقتصادية  بعيدا عن التبذير وبطريتعمل الجامعة على 

 بنظر اإلعتبار حقوق فئات المجتمع األخرى.

 المادة الرابعة:



 

 

ة ض إعادستخدام منظومة إعادة تدوير المياه لغروضع خطة مستقبال إلتعمل الجامعة على 

حليا مألسمدة تاج ااعية اإلنتاجية وإنأستخدام المياه الناتجة من هذه المنظومة لمشاريعها الزر

. 

 المادة الخامسة:

المية يير العالمعابالتخلص من المياه غير القابلة للتدوير بطريقة آمنة ومالئمة وتبعا لما جاء 

 التي تناولت هذا الشأن.

 المادة الساسة :

 خطة عوضلغرض اإلفادة من مياه األمطار والسيول الناتجة عن ذلك  تعمل الجامعة على 

ر هذا االموتحويل المياه الزائدة الى خزانات  تعد خصيصا لقنوات صغيرة بناء ل مستقبال

 وتوزع بصورة إحصائية ومكانية عادلة على جميع المساحة الجامعية .

 المادة السابعة:

 قا وفق جدول منظم يتم وضعه الح انسجاما مع قوانين الصحة والبيئة تجري الجامعة

تزم لك وتلالمياه الداخلة اليها بواسطة فرقها الجامعية المتخصصة بذفحوصات دورية على 

 الجامعة بتجهيزهم باالدوات الالزمة لذلك .

 المادة الثامنة :

األجهزة الالزمة بقياس ب -ند توفر ذلك ع - تعمل الجامعة على تجهيز مرافقها المختلفة 

مياه دفق التالدفع والتوقف لمنع رشيد  كمضخات المياه الحساسة  ذاتية لاستخدام المياه ا

 المسرف .

 الترجمة

 

University of Basra policy to maximize water reuse across the 

university 

 

Water is the secret of life on Earth as without it all kinds of life will 

come to an end. Thus, it is important for humans, animals and plants, 

and it is the basis of ecological balance and a source of food. Given 



 

 

the limited sources of water and that the right to a fair share of water 

is one of the requirements to sustain life on this planet, a commitment 

emerged to use water in an economical manner (i.e., without wasting), 

so the University of Basra played its role in preserving water and 

using it in a fair manner. Accordingly, it has formulated its policy 

related to the equitable use of water and maximizing its resources, as 

follows: 

Article 1: 

The University of Basra is working to implement the legislation No. 

50 of 2008 which regulate the work of the Iraqi Ministry of Water 

Resources, Iraqi Irrigation legislation No. 83 of 2017, and Water 

Resources Conservation legislation No. 2 of 2001 which is concerned 

with the regulation of the management of the water resources . 

Article 2: 

The University of Basra works to cooperate with governmental 

directorates concerned with the use of water, mainly the Directorate 

of Water and Sewage, by determining and measuring the amount of 

water that the university needs for all its facilities and equip it with. 

Article 3: 

The University of Basra works to use water in an economical and fair 

way (i.e., without waste), taking into account the rights of other 

groups of society. 

Article 4: 



 

 

The university works to recycle water for the purpose of reusing it in 

the implementation of its various projects such as agriculture and 

fertiliser production. 

Article 5: 

The university is committed to dispose of non-recyclable water in a 

safe and appropriate manner, in accordance with the international 

standards that dealt with this matter. 

Article 6: 

The University of Basra is working to build dams For the purpose of 

making use of rainwater and torrential stream and transfer the excess 

water to reservoirs specially prepared for this matter. 

Article 7: 

In line with health and environmental legislations, the University of 

Basra shall conduct periodic tests on the supplied water by its 

competent teams, and the university is committed to equipping these 

teams with the necessary tools for doing so. 

Article 8: 

The University of Basra shall equip its departments, colleges and 

institutes with the necessary devices to rationalise the use of water, 

such as self-propelled sensitive water pumps, in order to reduce the 

wasteful use of water. 

 



 

 

 

نحاء لتعظيم إعادة استخدام المياه في جميع أجامعة البصرة  سياسة 

 الجامعة

 السياسةأسم  

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

 تاريخ المصادقة 23/8/2022

 المقبلتاريخ المراجعة  23/8/2023

 على المياه في كل مفاصل حياة البشر وعدم القدرة أهمية وجودبسبب 

ولمحدودية مصادر المياه وألن حق الحصول على  ااإلستغناء عنه

ذا حصة عادلة من المياه هي من متطلبات اإلستمرار بالحياة على ه

ية تصادستخدام المياه بطريقة إقبإالكوكب ,ظهر إلتزام جامعة البصرة 

ة طريقحافظة على المياه واستخدامها بالم وسليمة بعيدا عن التبذير 

 .عادلة

 الغرض من السياسة

انون قو   2008لسنة  50قانون وزارة الموارد المائية العراقية رقم  

قانون الحفاظ على الموارد و  2017لسنة  83الري العراقي رقم 

 2001لسنة 2المائية رقم 

 القوانين ذات العالقة 

 

بصرة الجامعة  لمتعاملين معواوالطلبة   كات التدريسية والوظيفية المال •
 من مقاولين وعمال .

 

 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

 .الجامعة والكليات كافةالتشكيالت االدارية في رئاسة  •
 

عن  الجهة  المسؤولة

 التنفيذ 



 

 

 وحدة سياسات جامعة البصرة

 وضع السياسة /أ.م.اعتدال عبدالباقي يوسف

 ترجمة السياسة /م.د.ضرغام فاضل حسين

  إعداد السياسة 

 

 

 

 

 


