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كغم سنویا مما یدعونا الى ضرورة   ٥٠٠أن مقدار ما یھدره المرء من نفایات یصل الى 

السبعة عشر و شعارھا المتمثل بمشاركة  قلیل ھذا الھدر و بما یخدم أھداف التنمیة المستدامة  ت

و لذا البد   الجمیع في المحافظة على البیئة و مواردھا النظیفة من دون أن تترك احدا في الخلف.

النف  من ھذه  لالستفادة  الجامعیة  المؤسسة  قبل  من  للتنفیذ  قابل  تعھد  و  توعوي  برنامج  ایات  من 

و الورق و  ثم الحدید و الزجاج    مبتدئین من المالبس و األثاث كمواد قابلة لالستخدام المتكرر

الكارتون كمواد قابلة ألعادة تصنیعھا. و ھنا تستطیع الجامعة ان تأخذ دورھا في استالم النفایات  

مولھا ألعداد جیدة  شداخلیا و خارجیا السیما انھا نفسھا تُعتبر غنیة بھذه الثروة المطمورة بحكم  

من المنتسبین و الطلبة و من خالل ضرورة تواجدھم لساعات عمل تعتبر طویلة و كذلك استھالكھم  

المواد و بكثرة. إضافة الى ان بنیتھا اإلداریة و دورھا التعلیمي و تاثیرھا في المجتمع    فلمختل

كزا للتثمین او التدویر.  ھذا المشروع و خیارات أن تكون الجامعة مریجعل منھا مركز استقطاب  

اداري محكم یمكنھا من وضع الیة مبسطة    ان امتالك الجامعة لخبرات متعددة و ما لھا من دور 

و فعالة في التدویر او التثمین و بما یمكنھا ان تلعب دور الوسیط بین اإلدارة المحلیة و الشركات  

لما  بیعة كالبالستك یُحتم على الجامعة  ذات العالقة.ان بقاء النفایات لمئات بل االف السنین في الط

لھا من دور في التربیة الناشئة على السلوك المدني یُحتم علیھا انتشال النفایات مباشرة بدال من  

. و تستطیع الجامعة ان تطرح مبادرات جیدة في تحفیز الطلبة  طمرھا في األنھار و الطرقات 

رادات مالیة مناسبة و كذلك مردودات معنویة  للمشاركة الفعالة ضمن ھذا المشروع و ما لھ من إی

  بعمر ربیعي  بل نقطة الشروع في العمل و كسر حاجز الخوف في التعامل و تحمل المسؤولیة 

أضافة الى رغبة العدید من المنتسبین في إنتاجیة الجامعة و ھنا تكون الجامعة قد ساھمت في تبني  

تتحمل اوزارھا االقتصادیة. ان دور الطالب    بیئة صحیة و طلبة التنمیة المستدامة و بما یضمن  



سوف یجعل من الطالب إعالما جیدا  في ھذا المشروع و بحكم خبرتھ في التواصل االجنماعي  

  االستخدام األمثل  للحث على مشاركة االسرة و بالتالي قناعة المجتمع في المشاركة.

في تحدید  ال یخفى علینا من توضیح المبادئ األساسیة التي تقع على عاتق الجامعة و المتمثلة  

األولویات بعنایة و االستفادة من جھود كل الطلبة و المنتسبین وبما یضمن تحقیق الربح و استخدام  

في    أدوات غیر مكلفة ومن خالل االستخدام األمثل للقدرات و إعطاء دور للطلبة و مساعدتھم

و كذلك البد للجامعة  الفعالة    المشاركة التنسیق مع المجتمع و من ثم االشتراك الكامل للمواطنین و  

من تنظیم لھذه الشراكة لتحقیق النجاح المستدام و تحسین األداء وضمن اھداف التنمیة المستدامة  

ال النقل و  بالتجمیع و  المتمثلة  بما یؤھلھا من االشراف على كافة المراحل  التنقیب و  و  فرز و 

  . النظافة وصوال الى التدویر 

ان بیئة العراق و احتضان ارضھا لمقامات و قامات لھا شأنھا التاریخي و الدیني و الحضاري  و  

بما یشاھده العالم من الزیارات الملیونیة و ما ینتج عنھا من استھالك ھائل من األطعمة و االشربة  

 لعراق رائدا في مجال تدویر النفایات. و المواد األخرى من شانھا ان تجعل ا


