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 سياسات التعامل مع المخلفات الصلبة

 (2019صدرت بتاريخ )كانون اول 

تهدف جامعة مؤتة من منطلق المسؤولية االجتماعية وخطتها االستراتيجية الهادفة إلى المحفاظ على      

تغيير المناخي إلى اتخاذ تدابير حكيمة للتعامل مع  البيئة، وتعزيز مفهوم االستدامة والحد من آثار ال

 المخلفات الصلبة. وذلك كما يلي: 

 تشجع جامعة مؤتة المفاهيم التالية للتعامل مع المخلفات الصلبة:  .1

 المنع: يقصد به الحد من انتاج المخلفات الصلبة.   •

 التقليل: ترشيد انتاج المخلفات الصلبة. •

 م قبل اإلحالة الي المخلفات.إعادة االستخدام: إعادة استخدا •

 كما في مخلفات األوراق والبالستيك وغيره.   –التدوير: تدوير ما يمكن تدويره   •

يتم التنويه على مباني الجامعة والكليات والمراكز بضرورة االلتزام بما سبق ذكره من مفاهيم   .2

 بخصوص المخلفات الصلبة. 

مخلفات الصلبة، وذلك بوضع حاويات ملونة  تشجع جامعة مؤتة سياسة الفصل من المنبع في ال .3

 تتيح للمباني داخل الجامعة بفصل المخلفات إلى:  

 لون أزرق.  –ورقية  •

 لون أحمر.   –بالستيكية   •

 رؤيتنا التميز والريادة في التطوير األكاديمي والجودة على المستوى الوطني واإلقليمي
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   .لون رصاصي –معادن  •

 أخضر.  –مخلفات عضوية غذاء  •

يتم فصلها  النفايات الصلبة الخطرة كما في مخلفات كليات الطب والكليات العلمية األخرى، .4

والتعاقد مع إحدى الجهات المعنية )مثال مستشفى الكرك الحكومي( لرفع تلك المخلفات وحرقها 

 بالطرق المتعارف عليها.  

تختص دائرة الخدمات بحصر كميات المخلفات الصلبة سنويا لمتابعة معدل انتاج المخلفات  .5

 بالنسبة لعدد المستهلكين داخل الجامعة.

 


