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التزام ب للوفاءلمرافق والخدمات العامة اإدارة جيه عمل تو

تطبيق أفضل المعايير و ،االستدامةمبادئ جامعة قطر بتعزيز 

يوفر بيئة مثلى لبناء حرم جامعي مستدام المحلية والعالمية 

 قصوى في كفاءةلألنشطة التعليمية والبحثية بينما يحقق 

تصادية والبشرية وحسن إدارة الموارد البيئية واالقالتشغيل 

 من خالل: وصواًل لنموذج جامعة قطر لالستدامة

 

النظيفة والمتجددة،  الطاقةأن يكون زيادة االعتماد على  .1

وترشيد استخدام الطاقة والماء محل اعتبار في كل 

 قرارات وأنشطة اإلدارة ذات الصلة.

 فيما يتعلق بمشتريات وعقود اإلدارةإعطاء األولوية  .2

مادامت تحقق توفيرًا  ةالبيئي القيمة التي تعززللخيارات 

 في تكلفتهازيادة التتجاوز أو ال و/على المدى الطويل 

األقل التقليدية أو البدائل  عن أقرب %20 نسبة المالية

 . بيئيةقيمة 

كوادر الجامعة األكاديمية والبحثية في من االستفادة  .3

ترشيد والمتجددة  الصلة بالطاقةالمجاالت ذات 

 الطاقة والماء. اتاستخدام

تركيز العمل بالتوازي على محاور: المشاريع، التوعية،  .4

الرصد والرقابة البيئية من أجل تنفيذ بنود هذه 

 السياسة.

  

استيعاب بأن تكون هذه السياسة محل  مدير اإلدارةيلتزم 

وتطبيق ـ بقدر اإلمكان ـ عبر مختلف مستويات وأنشطة 

اإلدارة. كما أن تطبيقها مسئولية كل موظفي اإلدارة؛ كل 

 .همهام عملمسئوليته وبحسب 

تراجع هذه السياسة كل خمس سنوات، او متى ما دعت 

 الحاجة.

Purpose  
The purpose of this policy is to guide different 
operations at the Facilities and General Services 
Department (FGSD) to meet Qatar University 
commitment towards sustainability. To accomplish this 
goal; creating a more sustainable campus, FGSD shall 
adopts best practices in providing a convenient 
educational and research environment in QU facilities 
while maximizing efficiency and responsibly managing 
energy, water and human resources.  

Items  

1. To consider increasing the utilization of clean 
renewable energy and water/energy conservation in 
all relevant decisions and activities in the 
department. 

2. Give priority in FGSD purchasing and contracts for 
options with higher environmental value given that 
long term savings can be achieved and/or financial 
cost do not exceed 30% higher than the next 
traditional (or less environmentally favored) option. 

3. Capitalize on QU in-house knowledge, experiences, 
products and recommendations available at 
academic and research department in relation to RE 
and water/energy conservation. 

4. Focus simultaneously on projects, awareness raising 
and environmental monitoring and control to 
implement this policy.  

Approval and Revisions  
FGSD director is committed to ensure that this policy 
is understood and implemented, whenever possible, 
through different sections and activities.  
It is the responsibility of all FGSD employees to 
implement this policy in relevant tasks.  
This policy to be reviewed every five years or when 
needed.     
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