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 جامعة مؤتة  –االستدامة في استهالك وجلب المواد الغذائية   

تهدف جامعة مؤتة الي تطبيق مفاهيم االستدامة في كافة القطاعات واألنشطة داخل الجامعة بما يشمل  
 الجهات المستفيدة داخل الجامعة. األنشطة المتعلقة بطرح العطاءات الخاصة بتوريد األغذية الي

كجزء من التزام جامعة مؤتة بتوجيه عمليات الشراء و التخزين للمواد الغذائية بالجامعة في اتجاه خفض  
او منع الهالك قدر اإلمكان و تقليل الهدر في المواد الغذائية , علما بان جامعة مؤتة بها دائرة متخصصة  

 .لشئون التموين و الغذاء بالجامعة

 من المسئوليات المنوط بها دائرة التموين والغذاء يتم توضيح النقاط األتية:  

دعم الموردين من فئة صغار المزارعين بما يتفق مع المسئولية المجتمعية للجامعة وبما ال   .1
يتعارض مع جودة المنتج أو اللوائح المنظمة لهذا الشأن والقريبين من الحرم الجامعي بما يضمن  

 نتقاالت وبالتبعية بما ينعكس علي خفض االستهالك للوقودالحد من اال

تشجيع توريد المنتجات الغير معتمدة على مواد بالستيكية غير قابلة للتحلل وتشجيع األغذية   .2
 المستخدمة لمواد مغلفة قابلة للتحلل

 تشجيع ودعم األعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم على تقديم عطاءات العطاءات .3

 تشجيع االستثمارات الجديدة المعتمدة على تكنولوجيا حديثة ذات مردود إيجابي على البيئة  .4

تشجيع الموظفين والعاملين بجامعة مؤتة على االتجاه على التعامل باألساليب المستدامة فيما   .5
 يتعلق بالغذاء، على سبيل المثال الحد من استهالك األغذية ذات األثر البيئي الكبير )اللحوم(

 الحد من استخدام األغذية المستخدمة للزيوت للحد من المخلفات 

 

 رؤيتنا التميز والريادة في التطوير األكاديمي والجودة على المستوى الوطني واإلقليمي
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التنويه على المقاصف والمطاعم داخل جامعة مؤتة الي الحد من الفاقد والهالك من األغذية،  .6
التوجيه بفصل المخلفات العضوية بغرض ارسالها الي محطات مختصة بتحويلها الي سماد 

 عضوي 

  

 


