املبادئ العامة ملقياس غرين
مرتيك للتصنيف العاملي
للجامعات 2016
جامعة اندونيس يا

"من الس ياسة اىل
العمل"

 .1ما هو تصنيف غرين ميرتك العاملي للجامعات؟

بدأت جامعة اندونيس يا تصنيف اجلامعات العاملية يف عام  ،2010واملعروفة الحقا ابمس تصنيف غرين مرتيك العاملي للجامعات ،وهتدف لقياس
اجلوهود املس تدامة للررم اجلامعي .ونا الرر مه اررا دااسة اس تقصايية ع ى ب بةة االن نرت لعر الربامج املس تدامة والس ياسات يف
اجلامعات يف مجيع أحنا العامل.
وقد بنيها هذا الرتتيب ع ى نطاق واسع حول االطاا املفاهميي للبيئة والاقتصاد واالنصاف .وهتدف مؤرشات التصنيف والفئات اىل أ تةو
ذات صةل مجليع هذه الاوصاف ولقد مصمنا املؤرشات لتةو خالية من التحزي ما أمةن .ا مجع البياانت وتقدميوها بس يط نسبيا وال يتطلب وقتا
طويل من املوظف.
وقد بااك مخس وتسعني جامعة من  35بدلا يف نسخة عام  2010من غرين ميرتك 18 :من المريةيتني و 35من أواواب و 40من أس يا
و 2من أسرتاليا .ويف عام  ،2015مت تصنيف  407جامعة من  65بدلا يف مجيع أحنا العامل ،مما يدل ع ى أ غرين ميرتك حيتل املركز الول
والوحيد يف تصنيف اجلامعات من انحية الاس تدامة.
موضوعنا هذا العام هو "من الس ياسة اىل العمل" .ونود أ نركز ع ى اجلوهود اليت تبذلوها اجلامعات لتنفيذ الس ياسة يف العمل .وحنن نأخذ بعني
الاعتباا اررا ات اجلامعات لترسني اس تدامة احلرم اجلامعي.

 .2ما يه الهداف؟
وهيدف التصنيف اىل:
 املسامهة يف اخلطاابت النادميية بشأ الاس تدامة يف التعلمي ورعل املباين اجلامعية صديقة للبيئة


تعزيز التريري الارامتعي اذلي تقوده اجلامعة فامي يتعلق بأهداف الاس تدامة

 أ تةو أداة للتقيمي اذلايت يف اس تدامة احلرم اجلامعي ملؤسسات التعلمي العايل يف مجيع أحنا العامل
 ابلغ احلةومات والوناالت البيئية ادلولية واحمللية واجملمتع عن برامج الاس تدامة يف احلرم اجلامعي
 .3من املس هتدف؟
مجيع اجلامعات يف العامل اليت دلهيا الزتامات قوية لقضااي الاس تدامة ميةن أ تشااك يف التصنيف الس نوي ل غرين مرتيك.
 .4ما يه مهافع املشااكة؟
تمتتع اجلامعات اليت تشااك يف تصنيف غرين مرتيك بعدد من املزااي:
أ -التدويل والاعرتاف ابجلامعة
املشااكة يف غرين مرتيك ميةن أ تمني هجود اجلامعة يف التدويل والاعرتاف هبا من خلل احلصول ع ى هجود الاس تدامة ع ى
أا الواقع .ويرافق املشااكة يف غرين مرتيك زايدة الزاياات اىل موقع اجلامعة ،واملواقع املرتبطة بقضية الاس تدامة ع ى صفحات
الويب ،وزايدة يف املراسلت مع املؤسسات اليت هتمت جبامعتك.

ب -زايدة الوعي بقضااي الاس تدامة
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ميةن أ تساعد املشااكة ع ى زايدة الوعي يف اجلامعة وخااهجا حول أمهية قضااي الاس تدامة .ويواج العامل حتدايت حضااية مل
يس بق لوها مثيل مثل الاجتاهات الساكنية ،وااتفاع داجة حرااة الا  ،واس ترلل املوااد الطبيعية ،والطاقة املعمتدة ع ى النفط،
ونقص املياه والرذا  ،والاس تدامة .وحنن نداك أ التعلمي العايل هل دوا حامس يف التصدي لوهذه التحدايت .تس تفيد غرين مرتيك
من ادلوا احلامس اذلي ميةن أ تلعب مؤسسات التعلمي العايل يف زايدة الوعي من خلل املساعدة يف تقيمي ومقاانة اجلوهود املبذوةل
يف جمال التعلمي من أجل التمنية املس تدامة ،وحبوث املس تدامة ،ورعل احلرم اجلامعي صديقا للبيئة ،والتوعية الارامتعية امليدانية.
د-التريري الارامتعي والعمل
غرين مرتيك هو يف املقام الول حول افع مس توى الوعي ،ولةن يف املس تقبل سيمت تةييفوها لتشجيع التريري احلقيقي ،ال فوهم
الواقع جيب أ يترول اىل معل اذا أادان التصدي للتحدايت العاملية النازةل.
ه-التواصل
مجيع املشااكني يف غرين مرتيك يصبرو تلقاييا أعضا يف ايروا (ب بةة غرين مرتيك العاملية لتصنيف اجلامعات) .من خلل
الانضامم اىل ب بةة غرين مرتيك ،ميةن للمشااكني تبادل أفضل املاماسات بشأ برانمج الاس تدامة ،فضل عن التواصل مع
املشااكني الخرين يف مجيع أحنا العامل من خلل حضوا وابة العمل الس نوية ل غرين مرتيك ادلولية وواش العمل االقلميية أو
الوطنية اليت تس تضيفوها اجلامعات املضيفة املعمتدة .ميةن للمشااكني ترتيب وابة معل تقهية حول غرين مرتيك يف اجلامعات اخلاصة
هبم.
تُداا هذه الش بةة من قبل غرين مرتيك كمانة ملنصة هتدف اىل تنفيذ خطط الاس تدامة .وتقرتح الربامج والتورهيات وتقراها
اللجنة التورهيية من أمانة غرين مرتيك واملنسقني االقلمييني والوطنيني.
حاليا تتةو الش بةة من  407من اجلامعات املشااكة موزعة يف أس يا وأواواب وأفريقيا وأسرتاليا وأمرياك وأوقيانوس يا ع ى النرو
التايل:
 1.266.718أعضا هيئة التدايس 12.502.719 ،طالب ،مع أكرث من  $ 29.380.515.655يف صندوق متويل البروث
اخلاصة ابلبيئة والاس تدامة.
 .5كيف ميةن للجامعات املشااكة؟
ميةن ملدير الاس تدامة أو الشخص املولك هبذه املوهمة يف اجلامعة زاياة  www.greenmetric.ui.ac.idملعرفة املزيد عن تصنيف اجلامعات
واذا نا همامت ميةن ااسال بريد االلةرتوين اىل امانة غرين مرتيك ( )greenmetric@ui.ac.idللرصول ع ى دعوة ادلعوة والوصول اىل النظام.
سيمت اخطاا املشااكني الخرين يف قاعدة البياانت اخلاصة بنا للمشااكة.
 .6كيف مت تطوير تصنيف غرين مرتيك العاملي للجامعات؟
تأثر قراا انشا غرين مرتيك بعدد من العوامل:
أ -املثالية
تشمل التحدايت املس تقبلية للرضااة :الضروط الساكنية ،وترري املناخ ،وأمن الطاقة ،والتدهوا البييئ ،واملياه والمن الرذايئ ،والتمنية املس تدامة.
وع ى الرمغ من الةثري من البروث العلمية واملناقشات العامة ،فا احلةومات يف مجيع أحنا العامل مل تلزتم بعد جبدول أعامل مس تدام .ويرى
البخاص املعنيو يف جامعة اندونيس يا أ اجلامعات تمتتع مباكنة ممتزية للمساعدة يف التوصل اىل توافق يف الاا بشأ جماالت العمل الرييس ية.
وهذا يشمل مفاهمي مثل اخلط السفيل الثليث ،وثلثية :االنصاف ،والاقتصاد ،والبيئة ،واملباين اخلرضا  ،والتعلمي من أجل التمنية املس تدامة.
يعمل تصنيف غرين ميرتك العاملي للجامعات مبثابة أداة للتعامل مع حتدايت الاس تدامة اليت تواج عاملنا .وميةن للجامعات أ تعمل معا للحد
من الاثا البيئية السلبية .وهذا العمل غري احبي وابماك اجلامعات املشااكة جماان.
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ب -هيلك تصنيف غرين ميرتك العاملي للجامعات
مل يعمتد غرين مرتيك ع ى أي نظام تصنيف قامئ ،ومع ذكل فقد مت تطويره مع الوعي بعدد من أنظمة تقيمي الاس تدامة احلالية والرتتيب اجلامعي.
ومشل نظم الاس تدامة اليت مت الرروع الهيا خلل مرحةل تصممي غرين مرتيك :روائز هولس مي للس تدامة ،غرينشيب (نظام التصنيف اذلي
وضع مؤخرا جملس املباين اخلرضا يف اندونيس يا اذلي نا قامئا ع ى نظام القيادة يف الطاقة والتصممي البييئ ( )LEEDاملس تخدم يف أمرياك
ومهاطق أخرى من العامل ،ونظام الاس تدامة ،والتتبع والتقيمي () )STARSوتقرير اللكية للس تدامة (املعروف أيضا ابمس بطاقة تقرير خرضا ).
وبصفة عامة ،يُعمتد مفوهوم الاس تدامة البيئية بعنارصه الثلث :البيئية والاقتصادية والارامتعية (الشلك  .)1ويشمل اجلانب البييئ اس تخدام
املوااد الطبيعية ،واالدااة البيئية ،ومهع التلوث ،يف حني يشمل اجلانب الاقتصادي توفري الاابح والتاكليف .ويشمل اجلانب الارامتعي التعلمي
واجملمتع واملشااكة الارامتعية .وهذه اجلوانب الثلثة تربز يف معايري غرين مرتيك.

ويف الوق نفس  ،مشل نظم التصنيف النادميي اجلامعي اليت مت دااس هتا خلل مرحةل تصممي غرين مرتيك :اتميز لتصنيف اجلامعات العاملية
( )THEبرعاية تومبسو اويرتز ،تصنيف  ،QSالتصنيف النادميي للجامعات العاملية ( )ARWUاليت نرشهتا وجامعة ب نروهاي رياو تونغ
( ،)SJTUوتصنيف ويبومرتيةس من اجلامعات العاملية ( ،)Webometricsاليت نرشهتا خمترب سايربمرتيةس ،سيهدوك-كس يك يف اس بانيا.
وتعترب جامعة اندونيس يا واحدة من أعضا املرصد ادلويل لفريق خربا التصنيف ( )IREGمهذ عام .2011

خلل املراحل الوىل من تصممي غرين مرتيك طلبنا املساعدة من اخلربا يف لك من التصنيف والاس تدامة .ومشل هذه النشطة عقد مؤمتر
عن التصنيف اجلامعي ومؤمترات فيديو وارامتعات اخلربا بشأ الاس تدامة واملباين اخلرضا  .عقدت وابة العمل الخرية عن غرين مرتيك يف
 21نومفرب  ،2013حيث بااك اؤسا وممثيل اجلامعات التالية جتااهبم :جامعة نوتنروهام ،جامعة ناليفوانيا "فوساكاي فينزياي ،جامعة ملبوا ،
جامعة ماهيدول ،جامعة الفرا بودينةولرت فيينا ،ونيفرزيداد.
ويف عام  ،2010اس تخدم  23مؤرشا مضن الفئات امخلس حلساب داجات التصنيف .ويف عام  ،2011مت اس تخدام  34مؤرشا .مث يف عام
 2012مت التخيل عن مؤرش "احلرم اجلامعي اخلايل من التدخني واخملداات" واس تخدم  33مؤرشا لتقيمي احلرم اجلامعي الصديق للبيئة
 .ويف عام  ،2012مقنا أيضا بتصنيف املؤرشات اىل  6فئات مبا يف ذكل معايري التعلمي .ويمتثل أحد التريريات اليت جيري النظر فهيا يف تشةيل
فئة جديدة للتعلمي والبروث يف جمال الاس تدامة .ويف عام  2015نا املوضوع هو البصمة الةربونية .وقد أضفها اثنني من الس ئةل املتعلقة هبذه
املسأةل يف قسم الطاقة وترري املناخ .ومقنا أيضا بترسني املجهنجية ابضافة عدد قليل من املؤرشات الفرعية اليت تتعلق ابملياه والنقل يف تصنيف
عام .2015
رـ-الواقع والتحدايت
ونا الوهدف من انشا تصنيف عاملي للس تدامة اجلامعية قد اس تحدث مع ادااك أ تنوع اجلامعات وهماهما وس ياقاهتا من بأن أ يطرح
مشالك للمجهنجية .وكنا نداك ،ع ى وج اخلصوص ،أ اجلامعات ختتلف فامي يتعلق مبس توايت الوعي والالزتام ابالس تدامة ،ومزيانياهتا ،ومقداا
الرطا الخرض ع ى حرهما اجلامعي وأبعاد أخرى كثرية .هذه القضااي معقدة ولةن غرين مرتيك ملزتمة بترسني تصنيف اجلامعات حبيث تةو
مفيدة ونزهية للجميع.
 .7من مه الفريق؟
يداا تصنيف غرين ميرتك من قبل فريق حت ارشاف اييس جامعة اندونيس يا ،وتتهوع خليفة وخربات أعضا الفريق نالبيئة والاس تدامة،
والنرثوبولوريا ،والوهندسة ،والوهندسة املعاماية وتصممي املد  ،واالحصا  ،وادلااسات الثقافية.
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 .8ما يه املجهنجية؟
أ-املعايري
فامي ييل عر لفئات التصنيف وعدد النقاط للك فئة

اجلدول  1الفئات املس تخدمة يف الرتتيب وترريح
امق
1
2
3
4
5
6

الفئة
البنية الترتية ()SI
الطاقة والتريري املنايخ ()ES
النفاايت ()WS
املياه ()WR
النقل ()TR
التعلمي ()ED
اجملـــــمــــــــــــــــــل

النس بة املئوية للنقاط %
15
21
18
10
18
18
100

وتظوهر املؤرشات احملددة ونقاطوها املمنوحة يف اجلدول  .2وقد مت حتديد لك مؤرش فريد من قبل امز فئة وامق (ع ى سبيل املثال .) SI5
اجلدول  2املؤرشات والفئات املقرتح اس تخداهما يف ترتيب عام 2016
املؤرشات والفئات
البنية الترتية ( )SI
نس بة الماكن املفتوحة مقاانة ابملساحة اجلامعة اللكية
نس بة الماكن املفتوحة مقاانة بساك احلرم اجلامعي
املناطق املرطاة ابلنبااتت احلرارية
املناطق املرطاة ابلنبااتت املزاوعة
مهاطق امتصاص املياه
مزيانية اجلامعة للجوهود املس تدامة

امق
1
SI1
SI2
SI3
SI4
SI5
SI6
اجملموع
EC1
EC2
EC3
EC4
EC5

الطاقة والتريري املنايخ ()EC
اس تخدام أهجزة طاقة فعاةل
تنفيذ املباين اذلكية
اس تخدام الطاقة املتجددة
نس بة انتاج الطاقة املتجددة مقاانة بعدد ساك احلرم اجلامعي
نس بة انتاج الطاقة املتجددة مقاانة اس تخدام الطاقة اللكي

النقاط النس بة
%15
300
300
200
200
300
200
1500
%21
200
300
300
300
200
4

تنفيذ املباين اخلرضا
برانمج خفض انبعااثت غازات
نس بة اراميل البصمة الةربونية مقاانة بعدد ساك احلرم اجلامعي

EC6
EC7
EC8
اجملموع

النفاايت ()WS
برانمج ختفيض اس تخدام الواق والبلس تك يف احلرم اجلامعي
برانمج تدوير نفاايت اجلامعة
النفاايت السامة اليت يمت التعامل معوها
معاجلة النفاايت العضوية
معاجلة النفاايت غري العضوية
التخلص من مياه الرصف الصري

WS1
WS2
WS3
WS4
WS5
WS6
اجملموع

املياه ()WR
برانمج احلفاظ ع ى املياه
برانمج تدوير املياه
اس تخدام أهجزة مياه فعاةل
نس بة اس تخدام املياه اليت مت معاجلهتا

WR1
WR2
WR3
WR4
اجملموع

النقل ()TR
نس بة اس تخدام املركبات (الس يااات وادلااجات) مقاانة بعدد ساك احلرم اجلامعي
نس بة اس تخدام احلافلت مقاانة بعدد ساك احلرم اجلامعي
نس بة اس تخدام ادلااجات الوهوايية مقاانة بعدد ساك احلرم اجلامعي
نوع مهطقة وقوف الس يااات
مباداات خلفض املركبات اخلاصة يف احلرم اجلامعي
احلد من مواقف الس يااات للمركبات اخلاصة خلل  3س نوات (من  2013اىل )2015
خدمات حافلت احلرم اجلامعي
ساسة ادلااجات الوهوايية واملشاة مضن احلرم اجلامعي

TR1
TR2
TR3
TR4
TR5
TR6
TR7
TR8
اجملموع

التعلمي ()ED
نس بة املقراات اخلاصة ابالس تدامة مقاانة بعدد املقراات اللكي يف اجلامعة
نس بة متويل أحباث الاس تدامة مقاانة ابلمتويل اللكي للحباث
منشواات الاس تدامة
فعاليات الاس تدامة
املنظامت الطلبية اخلاصة ابالس تدامة
املواقع االلةرتونية اخلاصة ابالس تدامة

ED1
ED2
ED3
ED4
ED5
ED6
اجملموع

300
200
300
2100
%18
300
300
300
300
300
300
1800
300
300
200
200
1000
%18
200
200
200
200
200
200
300
300
1800
%18
300
300
300
300
300
300
1800

اجملموع اللكي 10.000

ب-احتساب النقاط
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يمت احتساب النقاط بشلك امقي حبيث نمتةن من معاجلة البياانت احصاييا .تعترب النقاط مبثابة عد للب يا أو للردود ع ى مقياس معني .ميةن
الاطلع ع ى تفاصيل احتساب النقاط يف امللرق امق .1

رـ-ترريح املعايري
سيمت تصنيف لك معياا من املعايري يف فئة عامة من املعلومات ،وعندما نعاجل النتاجئ ،سيمت ترريح ادلاجات الاولية العطا حساب هنايئ.

د-هتذيب وحتسني أداة البرث
مع أن مت بذل هجد واف لتصممي وتنفيذ الاس تبيا فقد لُوحظ ورود بعض أوج القصوا يف الس نة الثالثة .وذلا سرنارع املعايري وطريقة الرتريح
بشلك مس متر لتعةس مساهامت املشااكني والتطواات احلديثة يف هذا اجملال .ذلكل فهرن نرحب مبساهامتمك وتعليقاتمك.
هـ-مجع البياانت
سيمت مجع البياانت الةرتونيا بني بوهر يوليو اىل سبمترب  2016من اجلامعات اليت مت التواصل معوها.

أكتوبر 2016

النتاجئ

التسلمي

تقرير أويل
يوليو-سبتمبر 2016

ديسمبر 2016

و-النتاجئ الولية
6

ومن املتوقع أ يمت مجع النتاجئ الولية للمقاييس يف أكتوبر  ،2016وسيمت اصداا النتيجة الجهنايية يف ديسمرب .2016
2011
2010
ينرش التصنيف يف ينرش التصنيف يف
ديسمرب 2011
سبمترب 2010
 95جامعة من  178 35جامعة من
 42بدلا
بدلا
 25جامعات من
 22جامعة من
اندونيس يا
اندونيس يا

2012
ينرش التصنيف يف
يناير 2013
 215جامعة من
 49بدلا
 26جامعات من
اندونيس يا

2013
ينرش التصنيف يف
يناير 2014
 301جامعة من
 61بدلا
 28جامعات من
اندونيس يا

2014
ينرش التصنيف يف
يناير 2015
 360جامعة من
 62بدلا
 28جامعات من
اندونيس يا

2015
ينرش التصنيف يف
يناير 2016
 407جامعة من
 65بدلا
 28جامعات من
اندونيس يا

وميةن احلصول ع ى نتاجئ الرتتيب الساس ية وادلاجات التفصيلية ع ى حد سوا ع ى الانرتن
http://greenmetric.ui.ac.id/ranking/year/2015

 .9من نضم يف ب باكتنا؟
هذه املثالية احمليطة ابلوعي بقضااي الاس تدامة تُفرز ال ب بةة من املنظامت املامثةل .تعد جامعة اندونيس يا عضوا يف مجموعة خربا التصنيف
العاملية ( )IREGوقد وقع ع ى الزتامات المم املتحدة مثل تكل املتعلقة ابملاماسات املس تدامة ملؤسسات التعلمي العايل ملؤمتر ايو لعام 2012
بشأ التمنية املس تدامة .كام عرضنا ما مت اجنازه يف الش بةة العاملية للتمنية املس تدامة للتطوير اجلامعي ( – )ISCNندوة عام  2012ابالبرتاك
مع املنظامت اليت تراقب بياانت وتقيمي الاس تدامة يف التعلمي العايل كتقرير اللكية للس تدامة (املعروف أيضا ابمس بطاقة تقرير خرضا ) .كام
عُر غرين مرتيك يف مؤمتر التعلمي اجليد يف جامعة أوتونوما دي نويفو ليو ابملةس يك يف أكتوبر  2013ومؤمتر الاس تدامة لتصنيف اجلامعات
يف جامعة ناليفوانيا "فوساكاي فينزياي ،ايطاليا ،نومفرب  .2013استشوهدت الةثري من املقاالت اخملتلفة ،واجمللت ،وأوااق البرث ،وصفحات
الويب بتقياميت نتاجئ غرين مرتيك .ويف عام  ،2014أقر مهتدى اجلامعات الس يوية الثالث اذلي نظمت جامعة الفااايب الاكزاخس تانية الوطنية
يف أس تاان وأمليت ،غرين مرتيك الس تخدام كداة لتقيمي اجناز الاس تدامة اجلامعية.
 .10ما يه اخلطط املس تقبلية؟
جيب تطوير نسخة جديدة من غرين مرتيك تأخذ بعني العتباا كيفية اجناز الهداف اخلاصة هبا ،وكيف نس تفيد من النقد البنا واجنازات التعلمي
والتمنية املس تدامة ،وكيف نأخذ من خربات املشااكني املتنوعة يف جماالت عديدة .ومن بني الفاكا احملمتةل البتاكاات مس تقبلية يف جمال تصنيف
اجلامعات:
 حتسني حاةل اجلامعة :تصمم لك جامعة حاةل خاصة هبا بنا ع ى اسالهتا وأهدافوها وخصايصوها الرمزية
 نتاجئ حبسب لك فئة :ال يمت توفري ادلاجات فقط مكجموع واحد ،ولةن بشلك مهفصل لفئات التصنيف الرييس ية واملؤرشات.
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 كيف تتصل بنا؟.11
Ms. Atmadewita
UI GreenMetric Secretariat
Integrated Laboratory and Research
Center (ILRC) Building, 4th floor.
Kampus UI Depok, 16424, Indonesia
E-mail: greenmetric@ui.ac.id
Mobile: +6285888906279
Website: http://www.greenmetric.ui.ac.id/
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الاس تبيا (املؤرش واملعايري)
هناك س فئات اييس ية يف الاس تبيا  ،تتةو من املوقع والبنية الترتية ( )SIوالطاقة وترري املناخ ( ،)ECوالنفاايت ( ،)WSوالنقل ()TR
والتعلمي ( .)EDوتنقسم هذه الفئات اىل عدة أقسام وفامي ييل رشح تفصييل للس ئةل:
 .1املوقع البنية الترتية ()SI
يعطي موقع اجلامعة والبنية الترتية تصواا أساس يا السوهام اجلامعة يف بيئة خرضا  .ويبدي هذا املؤرش ما اذا نان اجلامعة تس ترق ا توصف
املشاا َكة يك متنح مساحة خرضا أكرب مضن بيئة محمية ،ويك تطوا الطاقة
بأهنا صديقة لبيئة خرضا  .وع ى هذا فالوهدف هو حتفزي اجلامعة ِ
املس تدامة.
 1.1نوع مؤسسة التعلمي العايل
(ُُ )1كي
( )2مؤسسة تعلمي عايل متخصصة
 2.1املناخ
الرجا اختياا واحدا من اخليااات التالية اليت تعطي وصفا للمناخ يف مهطقتك
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

اس توايئ اطب
اس توايئ اطب وجاف
ب ب قاحل
قاحل
متوسطي
اطب ب ب اس توايئ
ساحيل غريب حبري
قااي اطب
ب ب قطيب

 3.1عدد مواقع احلرم اجلامعي
الرجا ادااج عدد املواقع اخملتلفة اليت توجد هبا مباين للجامعة لغرا انادميية ،ع ى سبيل املثال اذا نا جلامعتك بعض املباين يف
خمتلف املناطق والبدلات أو املد املنفصةل عن احلرم اجلامعي الريييس ،يرىج ذكر العدد االراميل ملواقع اجلامعة.
 .4.1موقع اجلامعة الريييس
الرجا اختياا واحد من اخليااات التالية:
()1
()2
()3
()4
()5

الريف
الضوايح
موقع حرضي
مركز املدينة
مهطقة مباين مرتفعة

ملحظة :اذا نا دليك أكرث من موقع احلرم اجلامعي واحد ،يرىج حتديد اخلياا اذلي يصف حاةل احلرم اجلامعي الريييس اخلاص
بك.
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 .5.1مجموع مهطقة احلرم اجلامعي الريييس (مرت مربع).
يرىج ذكر اراميل مساحة اجلامعات (ابملرت املربع) .ومن املتوقع أ تةو املساحة االراملية يه فقط تكل اليت جتري فهيا أنشطة
أنادميية .ال ميةن حساب الراابت واحلقول وغريها من املناطق اال اذا نان تس تخدم لغرا أنادميية .اذا نا دليك موقع مهفصل
للراابت ،يرىج عدم احتساب هذا مكنطقة احلرم اجلامعي اخلاص بك.
 .6.1مجموع مساحة الطابق الايض ملبىن احلرم اجلامعي الريييس (مرت مربع)
سيمت حساب املنطقة اخلرضا من جامعتك من النس بة املئوية للمنطقة اخلرضا من جامعتك .يرىج تقدمي معلومات عن املنطقة
اليت تشرلوها املباين من خلل توفري املساحة االراملية للطابق الول من مباين اجلامعة.
 .7.1اراميل مساحة مباين احلرم اجلامعي الريييس (مرت مربع)
يرىج تقدمي معلومات عن املنطقة اليت تشرلوها املباين ،من خلل توفري املساحة االراملية من الطابق الايض من مباين اجلامعة
اخلاصة بك يف احلرم اجلامعي الريييس.
 .8.1مجموع مهطقة الابنية اذلكية (مرت مربع)
يرىج تقدمي معلومات من اراميل املساحة (مبا يف ذكل الطابق الايض والاضيات الخرى) من املباين اذلكية اجلامعة اخلاصة بك.
وينبري أ يةو املبىن اذليك جموهزا بأدوات موفرة للطاقة .ا اجناز املباين اذلكية هو مقياس يقدم خدمات بنا مفيدة جتعل من
باغلهيا مهتجني (مثل االضا ة ،والراحة احلرااية ،ونوعية الوهوا  ،والمن املادي ،والرصف الصري ،وما اىل ذكل) .وينبري توفري
املباين اذلكية بأقل تلكفة واحداث أثر بييئ مفيد ع ى دواة حياة املبىن.
 .9.1اراميل مساحة وقوف الس يااات (مرت مربع)
يرىج تقدمي معلومات عن اراميل موقف الس يااات يف جامعتك .ميةهك الترقق من حصة هذا ابس تخدام خرايط روجل.
 .10.1املساحة املرطاة ابخلضاا ع ى بلك غابة
يرىج تقدمي النس بة املئوية للمنطقة يف احلرم اجلامعي املرطاة يف الرطا النبايت يف بلك غابة (مساحة كبرية مرطاة ابلاجاا
الةبرية ،وعدد كبري أو كتةل كثيفة من اخلضاا لغرا احلفظ) مقاانة مبساحة احلرم اجلامعي اللكي.
 .11.1املساحة املرطاة ابلنبااتت املزاوعة
يرىج تقدمي النس بة املئوية للمنطقة يف احلرم اجلامعي اليت ترطهيا النبااتت املزاوعة (وتشمل املروج واحلدايق والسطح اخلرضا ،
والزااعة ادلاخلية لغرا الرطا النبايت) مقاانة مبساحة احلرم اجلامعي اللكي.
 .12.1مجموع املساحة يف احلرم اجلامعي اخملصصة المتصاص املياه جبانب الراابت والنبااتت املزاوعة (مرت مربع)
يرىج تقدمي النس بة املئوية للسطح غري املتقابةل (ع ى سبيل املثال ،الا  ،العشب ،الةتةل اخلرسانية ،اخل) يف احلرم اجلامعي
اخلاص بك المتصاص املا كنس بة مئوية اىل اراميل مساحة املوقع.
 .13.1عدد الطلب
.13.1أ .عدد الطلب عدد الطلب املسجلني (دوام رزيئ أو نامل) املنتظمني او عرب الانرتن .
أذا نان اجلامعة قد حسب عد الطلب الفعال فالرجا تزويدان هبذا الرمق.
.13.1ب .عدد الطلب املسجلني يف التعلمي الالةرتوين
ما هو عدد الطلب املسجلني يف التعلمي الالةرتوين يف جامعتك.
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 .4.1عدد أفراد اجلامعة النادميي واالدااي
يرىج ذكر العدد االراميل للمحارضين واملوظفني االداايني العاملني يف جامعتك.
 .15.1مزيانية اجلامعة جلوهود الاس تدامة
يرىج تقدمي النس بة املئوية حلساب مزيانية البيئة والاس تدامة اىل اراميل مزيانية اجلامعة.
 .2الطاقة والتبدل املنايخ ()EC

ا اهامتم اجلامعة ابس تخدام الطاقة وقضااي ترري املناخ هو املؤرش ذو أع ى ترريح يف هذا الرتتيب .يف اس تبياننا حندد العديد من املؤرشات لوهذا
اجملال البالغ المهية مثل اس تخدام الهجزة املوفرة للطاقة ،وتنفيذ البنا اذليك  /أمتتة البنا  /بنا ذيك ،س ياسة اس تخدام الطاقة املتجددة ،اراميل
اس تخدام الةوهراب  ،برانمج احلفاظ ع ى الطاقة ،عنارص املباين اخلرضا  ،وبرانمج التةيف مع ترري املناخ والتخفيف من أاثاه ،وس ياسة خفض
انبعااثت غازات الاحتباس احلرااي ،وبصمة الةربو  .ويف اطاا هذه املؤرشات ،يتوقع من اجلامعة أ تزيد من اجلوهود املبذوةل يف جمال كفا ة
اس تخدام الطاقة يف بنا ها ،وأ هتمت أكرث مبوااد الطبيعة والطاقة.
 .2.1اس تخدام الهجزة املوفرة للطاقة بدال من الهجزة التقليدية
ويشمل مدى اس تخدام الهجزة املوفرة للطاقة  /تركيبات االضا ة (ع ى سبيل املثال اس تخدام تصنيف ملدى توفري الهجزة االلةرتونية للطاقة،
اس تخدام ملبات توفري الطاقة )LED
الرجا اختياا واحد مما ييل:
 ]1ال يش
[ ]2أقل من ٪20
[٪40 - ٪20 ]3
[٪60 - ٪40 ]4
[٪80 - ٪60 ]5
[٪100 - ٪80 ]6
 .2.2تنفيذ برانمج البنا اذليك
يرىج حتديد مرحةل تنفيذ املباين اذلكية يف جامعتك .وي ُعرف هذا ع ى أن ورود هجد امسي يف تطبيق الربانمج من أجل استيعاب اس تخدام
لك الهجزة املوفرة للطاقة .الرجا اختياا واحد مما ييل:
[ ]1ال يش
( )2برانمج قيد االعداد (مثل دااسة اجلدوى أو مرحةل التصممي الوهنديس املفصل)
[ ]3الربانمج يف التنفيذ الويل (ع ى سبيل املثال ،مت التعاقد مع البنَّا )
[ ]4نفذت يف أقل من  ٪30من اراميل مساحة املبىن
[ ]5نفذت فامي بني  ٪70- ٪30من اراميل مساحة املبىن
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[ ]6نفذت يف أكرث من  ٪70من اراميل مساحة املبىن
وميةن تعريف املبىن اذليك ع ى أن اس تخدام تةهولوريا متصةل ابلش بةة ،ويعد رز ا ال يتجزأ من الوهندسة املعاماية لرصد ومراقبة عنارص
الوهندسة املعاماية لتبادل املعلومات بني املس تخدمني والنظم واملباين.
 .3.2س ياسة اس تخدام الطاقة املتجددة
يرىج اختياا واحد أو أكرث من مصادا الطاقة البديةل التالية املس تخدمة يف احلرم اجلامعي اخلاص بك ويرىج ذكر مقداا الطاقة اليت تنتج يف
كيلو وات:
( )1ال يش
[ ]2ادليزل احليوي (توفري القداة يف كيلو واط)
[ ]3الةتةل احليوية النظيفة (توفري القداة يف كيلو واط)
[ ]4الطاقة الشمس ية (توفري القداة يف كيلو واط)
[ ]5الطاقة احلرااية الاضية (توفري القداة يف كيلو وات)
[ ]6طاقة الرايح (توفري القداة يف كيلو واط)
[ ]7الطاقة الةوهر/مايية (توفر القداة يف كيلو واط)
[ ]8امجلع بني احلرااة والطاقة (توفري القداة يف كيلو واط)
 .4.2اس تخدام الةوهراب يف العام
يرىج تقدمي اراميل الطاقة املس تخدمة يف البوهر ال  12املاضية يف اجلامعة بأمكلوها (يف كيلو وات ساعة  /كيلوواط ساعة) املس تخدمة يف
مجيع الغرا مثل االضا ة والتدفئة والتربيد وتشريل اخملتربات اجلامعية ،اخل.
 .5.2نس بة انتاج الطاقة املتجددة اىل اراميل اس تخدام الطاقة س نواي
يرىج ذكر نس بة مهتجات الطاقة املتجددة اىل اراميل اس تخدام الطاقة س نواي.
يرىج حتديد أحد اخليااات التالية:
( )1ال يش
[ ]2أقل من ٪20
[٪40 - ٪20 ]3
[٪60 - ٪40 ]4
[٪80 - ٪60 ]5
[٪100 - ٪80 ]6
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 .6.2عنارص تنفيذ املباين اخلرضا كام هو مبني يف مجيع س ياسات البنا والتجديد
يرىج تقدمي معلومات عن عنارص تنفيذ املباين اخلرضا ع ى النرو املبني يف س ياسة البنا والتجديد يف جامعتك .الرجا اختياا واحد أو أكرث
مما ييل:
[ ]1ال يش  .يرىج حتديد هذا اخلياا اذا مل يةن هناك تنفيذ للمباين اخلرضا يف جامعتك.
[ ]2الهتوية الطبيعية .يرىج حتديد هذا اخلياا اذا مت اس تخدام الهتوية الطبيعية يف جامعتك من أجل دواا الوهوا .
[ ]3اس تخدام االضا ة الطبيعة ع ى مداا اليوم .يرىج حتديد هذا اخلياا اذا نا الضو الطبيعي يس تخدم ملصدا يويم للضا ة خلل الجهناا
ُكام نا ذكل ممةها.
[ ]4ورود مدير لربانمج بنا الطاقة .يرىج حتديد هذا اخلياا اذا نا دلى اجلامعة مديرا لربانمج بنا الطاقة.
[ ]5ورود املباين اخلرضا  .يرىج حتديد هذا اخلياا اذا نان جامعتك حتتوي ع ى مبىن أخرض.
 .7.2برانمج ختفيض انبعااثت غازات الاحتباس احلرااي
يرىج حتديد اخلياا اذلي يشري للربامج الرمسية اليت تنفذها اجلامعة للحد من انبعااثت غازات الاحتباس احلرااي:
( )1ال يش
[ ]2الربانمج قيد االعداد
[ ]3الربانمج يف التنفيذ الويل
[ ]4نفذت يف نظام التةييف  /ثلجة  /الرازات اخملتربية
(احلرااة والهتوية وتةييف الوهوا والتربيد)
 .8.2يرىج تقدمي اراميل انبعااثت الةربو (انبعااثت اثين أس يد الةربو خلل ال  12بوهرا املاضية ،ابلطن املرتي)
يرىج تقدمي اراميل البصمة الةربونية يف جامعتك .يرىج استبعاد البصمة الةربونية من الرحلت اجلوية ومصادا الةربو الثانوية مثل الطباق
وامللبس .ميةهك اس تخدام أةل حاس بة للبصمة الةربونية من  www.carbonfootprint.comمكعياا حساب انبعااثت الةربو  ،يرىج زاياة
املوقع ملعرفة عنارص البصمة الةربونية اليت ميةهك الاعامتد علهيا .ع ى سبيل املثال ملعرفة كيفية حساب بصمة الةربو جلامعتك ،يرىج الرروع
اىل امللرق).
 .3النفاايت ()WS
تعترب أنشطة معاجلة النفاايت واعادة التدوير عوامل اييس ية يف خلق بيئة مس تدامة .ومن بأ أنشطة موظفي اجلامعة والطلبة يف احلرم
اجلامعي أ تنتج الةثري من النفاايت ،وذلكل ينبري أ تةو بعض الربامج اخلاصة مبعاجلة النفاايت من بني اهامتمات اجلامعة ،ومن ذكل
برانمج اعادة التدوير ،واعادة تدوير النفاايت السامة ،ومعاجلة النفاايت العضوية ،ومعاجلة النفاايت غري العضوية ،والتخلص من اجملااي
وس ياسة احلد من اس تخدام الواق والبلستيك يف احلرم اجلامعي.
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 .1.3س ياسة للحد من اس تخدام الواق والبلستيك يف احلرم اجلامعي
يرىج حتديد اخلياا اذلي يعةس اررا ات اجلامعة لتشجيع منسويب اجلامعة والطلب لتدوير الواق والبلستيك:
( )1ال يش
( )2برانمج الطباعة ع ى وهجني
[ ]3اس تخدام برانمج ()Tumbler
[ ]4اس تخدام حقيبة قابةل للتدوير
[ ]5اطبع عند الرضواة
 .2.3برانمج اعادة تدوير النفاايت اجلامعية
يرىج حتديد اخلياا اذلي يعةس اررا ات اجلامعة لتشجيع منسويب اجلامعة والطلب لتدوير النفاايت
( )1ال يش
[ ]2رزيئ (أقل من  ٪25من النفاايت)
[ ]3رزيئ ( ٪50- ٪25من النفاايت)
[ ]4واسعة (أكرث من  ٪50من النفاايت)
 .3.3النفاايت السامة اليت يمت التعامل معوها
يرىج حتديد اخلياا اذلي يعةس كيفية تعامل اجلامعة مع النفاايت السامة .وهذا يشمل ما اذا نان النفاايت السامة تعاجل بشلك مهفصل،
ع ى سبيل املثال عن طريق تصنيفوها وتورهييا اىل رشنات معاجلة خاارية أو معمتدة.
[ ]1مل يمت التعامل معوها
[ ]2مت رردها واحتواهئا بشلك رزيئ
[ ]3مت رردها واحتواؤها والتعامل معوها ابلاكمل
 .4.3معاجلة النفاايت العضوية
طريقة معاجلة النفاايت العضوية يف جامعتك (ع ى سبيل املثال القاممة ،التخلص من اخلرضوات واملواد النباتية) .يرىج اختياا الطريقة
املث ى اليت تتعامل هبا جامعتك مع النفاايت العضوية
[ ]1القا النفاايت يف مةب مفتوح
[ ]2نفاايت متروةل اىل سامد رزيئ
[ ]3نفاايت متروةل اىل سامد رزيئ ومس تخدم
[ ]4نفاايت متروةل اىل سامد ُكي ومس تخدم
[ ]5سامد نامل ،يس تخدم داخليا وخااريا
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 .5.3معاجلة النفاايت غري العضوية
طريقة معاجلة النفاايت غري العضوية يف جامعتك (مثل القاممة ،الواق املوهمل ،البلستيك ،املعاد  ،اخل) .يرىج اختياا الطريقة املث ى
اليت تتعامل هبا جامعتك مع النفاايت غري العضوية
[ ]1تدفن يف ماك مفتوح
[ ]2تُأخذ من احلرم اجلامعي اىل موقع تفريغ
[ ]3أعيد تدويرها رزييا (أقل من )٪50
[ ]4معاد تدويرها ابلاكمل (أكرث من )٪50
 .6.3التخلص من مياه الرصف الصري
يرىج وصف الطريقة الرييس ية ملعاجلة الرصف الصري يف جامعتك .يرىج حتديد خياا يصف كيفية التخلص من اجلز الكرب من الرصف
الصري:
[ ]1مت التخلص مجهنا دو معاجلة
[ ]2مت معاجلهتا بشلك فردي يف خزا للرصف الصري
[ ]3مت املعاجلة املركزية قبل التخلص مجهنا
[ ]4مت معاجلهتا العادة التدوير
 .4املياه ()WR
اس تخدام املياه يف احلرم اجلامعي هو مؤرش همم يف غرين مرتيك .والوهدف من ذكل هو أ اجلامعات ميةن أ تقلل من اس تخدام املياه،
وتزيد من برامج احلفاظ ع ى املياه ،وحامية البيئة احلاضنة .ومن بني هذه املعايري :برانمج احلفاظ ع ى املياه ،برانمج اعادة تدوير املياه،
اس تخدام معدات موفرة للمياه ،ومعاجلة املياه املس هتلةة.
 .1.4تنفيذ برانمج حفظ املياه
يرىج حتديد اخلياا اذلي يصف الوضع احلايل جلامعتك واذلي يشمل الربانمج املجهنجي والرمسي دل م برانمج احلفاظ ع ى املياه (ع ى سبيل املثال
نظام ادااة البحرية ونظام حصاد المطاا وخزا املياه)
( )1ال يش
([ )]2برانمج قيد االعداد (مثل دااسة اجلدوى والرتقية)
[ ]3الربانمج يف التنفيذ الويل (مثل القياس الويل للمحافظة ع ى املياه احملمتةل)
[ ]4نفذت يف نظام حصاد المطاا
[ ]5نفذت يف خزا املياه الايض
[ ]6نفذت يف حبرية أو بركة
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 .2.4تنفيذ برانمج اعادة تدوير املياه
يرىج حتديد اخلياا اذلي يصف الوضع احلايل جلامعتك واذلي يشمل الس ياسة الرمسية لربانمج تدوير املياه (مثل اس تخدام املياه املعاد تدويرها
يف امحلامات ،وغسل الس يااات ،واي النبااتت ،وما اىل ذكل).
( )1ال يش
[ ]2برانمج قيد االعداد (ع ى سبيل املثال ،حتدد أولوية اختياا الهجزة ذات الةفا ة يف اس تخدام املياه)
( )3الربانمج يف التنفيذ الويل (مثل القياس الويل العادة تدوير املياه احملمتةل)
[ ]4يمت اس تخدام املياه املعاد تدويرها لنظام اش احلديقة
[ ]5يمت اس تخدام املياه املعاد تدويرها يف امحلامات
[ ]6يمت اس تخدام املياه املعاد تدويرها يف نظام التربيد

 .3.4اس تخدام الهجزة املوفرة للمياه
تُس تخدم الهجزة املوفرة للمياه بدال من الهجزة التقليدية .وهذا يشري اىل مدى اس تخدام الهجزة املوفرة للمياه (ع ى سبيل املثال ،اس تخدام
حهفية غسل اليدين ذات الترمك اليل عن طريق حساس ،وأهجزة امحلامات عالية الةفا ة) .الرجا اختياا واحد مما ييل:
( )1ال يش
[ )( ]2برانمج قيد االعداد (ع ى سبيل املثال ،حتدد أولوية اختياا الهجزة ذات الةفا ة يف اس تخدام املياه)
[ ]3أقل من ٪25
[ ]4الهجزة املوفرة للمياه املثبتة يه ٪50- ٪25
[ ]5الهجزة املوفرة للمياه يه ٪75- ٪50
[ ]6الهجزة املوفرة للمياه املثبتة أكرث من ٪75

 .4.4مكية املياه املعاجلة املس تخدمة
يرىج االبااة اىل النس بة املئوية للمياه املعاجلة املس هتلةة (مثل املياه املنقوةل ابلانبيب وخزا مياه المطاا) من نظام الانبيب مقاانة جبميع
املصادا املس هتلةة للمياه يف جامعتك.

-5النقل داخل اجلامعة
يلعب نظام النقل دواا هاما ع ى مس توى انبعااثت الةربو ومصادا التلوث يف اجلامعة ،ذكل ل س ياسة النقل املس تخدمة للحد من عدد
الس يااات يف احلرم اجلامعي ،واس تخدام حافلت احلرم اجلامعي وادلااجات ،تعمل ع ى اجياد بيئة حصية .كام أ تكل الس ياسة تشجع الطلب
واملوظفني وأعضا هيئة التدايس ع ى التجول يف احلرم اجلامعي ،وجتنب اس تخدام الس يااات اخلاصة .وس يؤدي اس تخدام وسايل النقل العام
الصديقة للبيئة اىل اخنفا نس بة الةربو داخل احلرم اجلامعي.
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 .1-5عدد الس يااات اليت متتلةوها جامعتك.
يرىج تقدمي عدد الس يااات اليت متلةوها جامعتك
 .2-5عدد الس يااات اليت تدخل اجلامعة يوميا
يرىج تقدمي متوسط عدد الس يااات اليت تدخل اجلامعة يوميا بنا ع ى عينة متوازنة ،مع الخذ بعني الاعتباا مدة الفصل ادلاايس وفرتات
العطلت.
 .3-5عدد ادلااجات النااية اليت تدخل اجلامعة يوميا
يرىج تقدمي متوسط عدد ادلااجات النااية اليت تدخل اجلامعة يوميا بنا ع ى عينة متوازنة ،مع الخذ بعني الاعتباا مدة الفصل ادلاايس
وفرتات العطلت.
 .4-5عدد احلافلت اجلامعية اليت يمت تشريلوها يوميا داخل احلرم اجلامعي
يرىج تقدمي عدد احلافلت اجلامعية اليت يمت تشريلوها يوميا داخل احلرم اجلامعي .احلافةل اجلامعية ميةن أ تةو حافةل كبرية أو س يااة متعددة
الغرا أو حافةل صررية يمت تشريلوها داخل احلرم اجلامعي
 .5-5متوسط عدد اناب لك حافةل تعمل داخل احلرم اجلامعي
يرىج تقدمي متوسط عدد اناب لك حافةل تعمل داخل احلرم اجلامعي يف الرحةل الواحدة.
 .6-5اراميل عدد الرحلت اليت تقوم هبا احلافلت اجلامعية يوميا
يرىج تقدمي اراميل عدد الرحلت اليت تقوم هبا احلافلت اجلامعية يوميا.
 .7-5عدد ادلااجات املورودة يف احلرم اجلامعي يف اليوم العادي
يرىج تقدمي متوسط عدد ادلااجات املورودة يف احلرم اجلامعي يف اليوم العادي واليت تشمل الك من تكل اليت متلةوها اجلامعة وادلااجات
اململوكة للفراد
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 .8-5نوع أماكن انتظاا الس يااات
يرىج حتديد اخلياا اذلي يعةس الوضع احلايل جلامعتك فامي يتعلق بنوعية أماكن انتظاا الس يااات:
أ :مساحة مفتوحة أو نوع أفقي
ب :مزجي بني املساحة املفتوحة واملباين
ج :بنا أو مساحة معودية
د :غري مسموح ابنتظاا الس يااات
 .9-5س ياسة النقل مصممة للحد من ،أو تقليل أماكن انتظاا الس يااات يف احلرم اجلامعي يف غضو  3س نوات (.)2015-2013
يرىج حتديد اخلياا اذلي يعةس الوضع احلايل جلامعتك فامي يتعلق بتوافر س ياسة للنقل هتدف اىل احلد من أو تقليل مهاطق وقوف الس يااات
يف احلرم اجلامعي .يرىج حتديد أفضل اخليااات اليت تصف جامعتك من بني البدايل التالية:
 .1ال يوجد
 .2الربانمج قيد الاعداد
 .3الربانمج يف مراحل التنفيذية الوىل
 .4تقليل أماكن انتظاا الس يااات بأقل من % 10
 .5تقليل أماكن انتظاا الس يااات بنس بة ترتاوح بني  10ايل %30
 .6تقليل أماكن انتظاا الس يااات بنس بة أكرث من%30
 .10-5مباداات النقل للحد من ،أو تقليل املركبات اخلاصة داخل احلرم اجلامعي
يرىج حتديد اخلياا اذلي يعةس الوضع احلايل جلامعتك فامي يتعلق بورود مباداات للنقل هتدف اىل احلد من ،أو تقليل املركبات اخلاصة داخل
احلرم اجلامعي .يرىج حتديد أفضل اخليااات اليت تصف جامعتك من بني البدايل التالية:
 .1ال يوجد
 .2اسوم انتظاا الس يااات مرتفعة
 .3مشااكة الس يااة
 .4ورود حمطة مرتو/ترام/حافلت داخل احلرم اجلامعي
 .5توافر خدمات املرتو/قطاا/احلافلت داخل احلرم اجلامعي
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 .11-5خدمات النقل ابحلافلت داخل احلرم اجلامعي
يرىج وصف حاةل توافر احلافلت للرحلت داخل احلرم اجلامعي وعام اذا نان الرحةل جمانية أو مدفوعة .يرىج حتديد أفضل اخليااات اليت
تصف جامعتك من بني البدايل التالية:
 .1اس تخدام احلافلت غري ممةن أو غري معيل
 .2خدمة النقل ابحلافلت متوفرة ،ولةن مدفوعة
 .3خدمة النقل ابحلافلت متوفرة ،وجمانية
 .12-5س ياسة اس تخدام ادلااجات الوهوايية واملشاة داخل احلرم اجلامعي
تعةس تكل الس ياسة مدى ادل م اذلي يلقاه اس تخدام ادلااجات أو امليش داخل احلرم اجلامعي ،يرىج حتديد أفضل اخليااات اليت تصف
جامعتك من بني البدايل التالية:
 .1ال تتوفر طرق لدلااجات واملشاة داخل احلرم اجلامعي
 .2اس تخدام ادلااجات غري ممةن أو غري معيل ،لةن ممرات وطرق املشاة متاحة
 .3تتوفر طرق لدلااجات الوهوايية واملشاة داخل احلرم اجلامعي
 .4تتوفر طرق لدلااجات الوهوايية واملشاة داخل احلرم اجلامعي ،وتوفر اجلامعة ادلااجات الوهوايية جماان
 .13-5املسافة املقطوعة للمركبات داخل احلرم اجلامعي فقط (ابلةيلومرت)
يرىج حتديد املسافة املقطوعة للمركبات (حافةل/س يااة/دااجة اناية) داخل احلرم اجلامعي فقط (ابلةيلومرت)
-6التعلمي
 .1-6عدد املقراات ادلااس ية املتعلقة ابلبيئة والاس تدامة اليت تقدهما اجلامعة
عدد املقراات ادلااس ية املتعلقة ابلبيئة والاس تدامة اليت تقدهما اجلامعة ،حيث بدأت بعض اجلامعات ابلفعل يف حتديد عدد املقراات ادلااس ية
املتاحة لوهذا الرر  .وميةن حتديد اىل أي مدى ميةن أ يقال ا هذا املقرا ادلاايس أو ذاك هل صةل ابلبيئة والاس تدامة أو ُكهيام معا ،وفقا
حلاةل جامعتك .أي مقرا داايس ميةن أ يسامه بشلك مبارش أو غري مبارش يف زايدة الوعي واملعرفة املتعلقة ابلبيئة والاس تدامة ميةن أ يؤخذ
بعني الاعتباا.
 .2-6اراميل عدد املقراات ادلااس ية املقدمة
اراميل عدد املقراات ادلااس ية املقدمة يف جامعتك ،وسوف تس تخدم هذه املعلومات لتحديد مدى تقدمي اجلامعة ملقراات دااس ية لوها علقة
ابلبيئة املس تدامة يف التعلمي والتعمل يف جامعتك.
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 .3-6اراميل املبالغ اخملصصة لبروث البيئية والاس تدامة (ابدلوالا المرييك)
يرىج حتديد متوسط املبالغ اخملصصة لمتويل أحباث البيئة والاس تدامة س نواي (يرىج كتابة املبالغ للس نوات الثلث الخرية)
 .4-6اراميل املبالغ اخملصصة للبروث بشلك عام (ابدلوالا المرييك)
متوسط اراميل املبالغ اخملصصة للبروث بشلك عام س نواي (ابدلوالا المرييك) خلل الثلث الس نوات الخرية ،وسوف تس تخدم هذه
املعلومات حلساب النس بة املئوية بني املبالغ اخملصصة لبروث البيئية والاس تدامة اىل املبالغ اخملصصة للبروث بشلك عام.
 .5-6عدد الحباث وادلااسات العلمية املنشواة واملتعلقة ابلبيئة والاس تدامة
يرىج حتديد عدد الحباث وادلااسات العلمية املنشواة واملتعلقة ابلبيئة والاس تدامة اليت مت نرشها س نواي (فضل اذكر عدد الحباث املنشواة
خلل الثلث الس نوات الخرية).
 .6-6عدد النشطة والفعاليات العلمية املتعلقة ابلبيئة والاس تدامة
يرىج حتديد عدد النشطة والفعاليات العلمية املتعلقة ابلبيئة والاس تدامة (مؤمترات علمية ،واش معل ،اخل) اليت مت تنظميوها أو اس تضافهتا يف
جامعتك (فضل اذكر متوسط عدد النشطة والفعاليات اليت اقمي س نواي خلل الثلث الس نوات الخرية)
 .7-6عدد الوهيئات الطلبية املتعلقة ابلبيئة والاس تدامة
يرىج حتديد عدد الوهيئات الطلبية املتعلقة ابلبيئة والاس تدامة ع ى مس توى الطلب واعضا هيئة التدايس واجلامعة.
 .8-6ورود موقع الةرتوين تديره اجلامعة خاص ابلبيئة والاس تدامة
اذا نان جامعتك دلهيا موقع للس تدامة ع ى ب بةة االن نرت  ،يرىج تزويدان بعنوا املوقع وبعض املعلومات التفصيلية من موقع اجلامعة لتثقيف
الطلب واملوظفني ،فضل عن موافاتنا ببعض املعلومات عن أحدث الفعاليات والنشطة املتعلقة بربامج البيئة والاس تدامة .ميةن أيضا ااسال
بعض التقااير مثل تقرير نظام مراقبة وتقيمي الاس تدامة يف اجلامعة ( )STARSا وجد ،كام نرحب أيضا ابس تلم أي بريد الةرتوين أو نسخة
واقية من تقرير تقيمي اس تدامة اجلامعة اخلاصة بمك وكذكل اية أدةل ع ى أنشطة الاس تدامة يف جامعتمك.
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امللحـــــــــق
ملرق امق ()1
ميةن وصف احتساب النقاط ع ى النرو التايل:
املؤرشات والفئات
البنية الترتية ()SI
نس بة الماكن املفتوحة مقاانة ابملساحة اجلامعة اللكية
نس بة الماكن املفتوحة مقاانة بساك احلرم اجلامعي
املناطق املرطاة ابلنبااتت احلرارية
املناطق املرطاة ابلنبااتت املزاوعة
مهاطق امتصاص املياه
مزيانية اجلامعة للجوهود املس تدامة

امق
1
SI1
SI2
SI3
SI4
SI5
SI6
اجملموع
EC1

EC2

EC3

EC4
EC5

الطاقة والتريري املنايخ ()EC
اس تخدام أهجزة طاقة فعاةل
0
ال يش :
أقل من 200x 0.15 :%20
من  %20اىل 200x 0.25 :%40
من  %40اىل 200x 0.50 :%60
من  %60اىل 200 x 0.75 :%80
من  %80اىل200 :%100
تنفيذ املباين اذلكية
0
ال يش :
برانمج قيد االعداد (مثل دااسة اجلدوى أو مرحةل التصممي الوهنديس املفصل) 300x 0.15
الربانمج يف التنفيذ الويل (ع ى سبيل املثال ،مت التعاقد مع البنَّا ) 300x 0.25
نفذت يف أقل من  ٪30من اراميل مساحة املبىن 300x 0.50
نفذت فامي بني  ٪70- ٪30من اراميل مساحة املبىن 300x 0.75
نفذت يف أكرث من  ٪70من اراميل مساحة املبىن 300
اس تخدام الطاقة املتجددة
0
ال يش :
ادليزل احليوي 300x 7/1
الةتةل احليوية 300x 7/1
الطاقة الشمس ية 300x 7/1
الطاقة احلرااية الاضية 300x 7/1
طاقة الرايح 300x 7/1
الطاقة الةوهر/مايية 300x 7/1
امجلع بني احلرااة والطاقة 300x 7/1
نس بة انتاج الطاقة املتجددة مقاانة بعدد ساك احلرم اجلامعي
نس بة انتاج الطاقة املتجددة مقاانة ابس تخدام الطاقة اللكي

النقاط

النس بة
%15

300
300
200
200
300
200
1500
%21
200

300

300

300
200
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0
ال يش :
أقل من 200x 0.15 : %20
من  %20ايل 200x 0.25 : %40
من  %40ايل 200x 0.50 : %60
من  %60ايل 200 x 0.75 : %80
من  %80ايل 200 : %100
تنفيذ املباين اخلرضا
0
ال يش :
الهتوية الطبيعية300x 0.25 :
اس تخدام االضا ة الطبيعة ع ى مداا اليوم300x 0.25 :
ورود مدير لبنا الطاقة300x 0.25 :
ورود املباين اخلرضا 300x 0.25 :
برانمج خفض انبعااثت الرازات
0
ال يش :
برانمج قيد االعداد (مثل دااسة اجلدوى أو مرحةل التصممي الوهنديس املفصل) 200x 0.33
الربانمج يف مراحل التنفيذ الويل (قياس اويل خلفض انبعااثت الرازات) 200x 0.66
مت تنفيذ الربانمج (ع ى سبيل املثال يف نظام 300 (HVAC
نس بة اراميل البصمة الةربونية مقاانة بعدد ساك احلرم اجلامعي

EC6

EC7

EC8
اجملموع
WS1

WS2

WS3

WS4

WS5

النفاايت ( )WS
برانمج ختفيض اس تخدام الواق والبلستيك يف احلرم اجلامعي
0
ال يش :
ورود س ياسة للطباعة ع ى الوهجني300x 0.25 :
اس تخدام الكواب300x 0.25 :
اس تخدام ميةن اعادة اس تخداهما 300x 0.25 :
الطباعة عند الرضواة300x 0.25 :
برانمج تدوير نفاايت اجلامعة
0
ال يش :
رزيئ (أقل من  %25من النفاايت) 300x 0.33 :
رزيئ (من  %50 - %25من النفاايت) 300x 0.66 :
مةثف (أكرث من  %50من النفاايت) 300 :
النفاايت السامة اليت يمت التعامل معوها
0
ال يمت التعامل معوها:
يمت التعامل معوها ومعاجلهتا رزييا300x 0.5 :
يمت التعامل معوها ومعاجلهتا بشلك نامل300 :
معاجلة النفاايت العضوية
0
القا النفاايت يف مةب مفتوح:
نفاايت متروةل اىل سامد رزيئ300x 0.25 :
نفاايت متروةل اىل سامد رزيئ ومس تخدم300x 0.50
نفاايت متروةل اىل سامد ُكي ومس تخدم300x 0.75 :
سامد نامل ،يس تخدم داخليا وخااريا300 :
معاجلة النفاايت غري العضوية

300

200

300
2100
%18
300

300

300

300

300
25

يمت حرقوها يف أماكن مفتوحة0 :
خترج من احلرم اجلامعي ملوقع التخلص من النفاايت 300x 0.33 :
يعاد تدويرها بشلك رزيئ (أقل من 300x 0.66 : ) %50
يعاد تدويرها بشلك نامل (أكرث من 300 : )50
التخلص من مياه الرصف الصري
يمت ترصيفوها دو معاجلة0 :
تعاجل بشلك فردي داخل خزاانت الرصف الصري 300x 0.33 :
معاجلة مركزية قبل التخلص مجهنا 300x 0.66 :
معاجلة مياه الرصف الصري قبل اعادة التدوير 300 :

WS6

اجملموع

1800
املياه ( )WR
برانمج احلفاظ ع ى املياه
0
ال يش :
برانمج قيد االعداد (مثل دااسة اجلدوى أو مرحةل التصممي الوهنديس املفصل) 300x 0.15
الربانمج يف التنفيذ الويل (ع ى سبيل املثال ،مت التعاقد مع البنَّا ) 300x 0.25
نفذت يف أقل من  ٪30من اراميل مساحة املبىن 300x 0.25
300x 0.25
300x 0.25

WR1

WR2
WR3
WR4

برانمج تدوير املياه
اس تخدام أهجزة مياه فعاةل
نس بة اس تخدام املياه اليت مت معاجلهتا
اجملموع

TR1
TR2
TR3
TR4

TR5

TR6

300

النقل ()TR
نس بة اس تخدام املركبات (الس يااات وادلااجات) مقاانة بعدد ساك احلرم اجلامعي
نس بة اس تخدام احلافلت مقاانة بعدد ساك احلرم اجلامعي
نس بة اس تخدام ادلااجات الوهوايية مقاانة بعدد ساك احلرم اجلامعي
نوع مهطقة وقوف الس يااات
مساحة مفتوحة أو نوع أفقي200x 0.25 :
مزجي بني املساحة املفتوحة واملباين200x 0.50 :
املباين أو مساحة اأس ية200x 0.75 :
غري مسموح ابنتظاا الس يااات200 :
مباداات خلفض املركبات اخلاصة يف احلرم اجلامعي
0
ال يش :
اسوم انتظاا الس يااات مرتفعة200x 0.25 :
مشااكة الس يااة200x 0.25 :
ورود حمطة مرتو/ترام/حافلت داخل احلرم اجلامعي200x 0.25 :
توافر خدمات املرتو/الرتام/احلافلت داخل احلرم اجلامعي200x 0.25 :
احلد من مواقف الس يااات للمركبات اخلاصة خلل  3س نوات (من  2013اىل )2015
0
ال يش :
برانمج قيد االعداد (مثل دااسة اجلدوى)200x 0.25 :

300

300
200
200
1000
%18
200
200
200
200

200

200
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خفض املركبات بنس بة أقل من 200x 0.50 : ٪10
خفض املركبات بنس بة من 200x 0.75 : ٪30 - 10
خفض املركبات بنس بة أكرث من  ٪30أو غري مسموح ابنتظاا الس يااات200 :
خدمات حافلت احلرم اجلامعي
اس تخدام احلافلت ممةن لةه غري متوفر0 :
خدمة النقل ابحلافلت متوفرة ،ولةن مدفوعة300x 0.50 :
خدمة النقل ابحلافلت متوفرة ،وجمانية /أو اس تخدام احلافلت غري ممةن300 :
س ياسة ادلااجات الوهوايية واملشاة مضن احلرم اجلامعي
0
ال تتوفر طرق لدلااجات واملشاة داخل احلرم اجلامعي:
اس تخدام ادلااجات غري ممةن أو غري معيل  ،لةن ممرات وطرق املشاة متاحة300x 0.33 :
تتوفر طرق لدلااجات الوهوايية واملشاة داخل احلرم اجلامعي300x 0.66 :
تتوفر طرق لدلااجات الوهوايية واملشاة داخل احلرم اجلامعي وتوفر اجلامعة ادلااجات الوهوايية
جماان300:

TR7

TR8

اجملموع

300

1800
التعلمي ( )ED
نس بة املقراات اخلاصة ابالس تدامة مقاانة بعدد املقراات اللكي يف اجلامعة
نس بة متويل أحباث الاس تدامة مقاانة ابلمتويل اللكي للحباث
منشواات الاس تدامة
فعاليات الاس تدامة
املنظامت الطلبية اخلاصة ابالس تدامة
املوقع االلةرتوين اخلاصة ابالس تدامة

ED1
ED2
ED3
ED4
ED5
ED6

300

اجملموع

%18
300
300
300
300
300
300
1800

اجملموع اللكي 10.000
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ملرق امق ()2
حساب البصمة الةربونية
ميةن اررا حساب البصمة الةربونية ع ى أساس مرحةل احلساب كحاةل ،وهو مجموع اس تخدام الةوهراب س نواي والنقل س نواي.
 حساب جحم الةربو س نواي
اراميل الانبعااثت مقسوما ع ى مساحة املناطق املفتوحة الراميل عدد البخاص
ملحظات:
مجموع الانبعااثت تأيت من:
اس تخدام الةوهراب س نواي
اس تخدام النقل س نواي
مثال ع ى كيفية حساب جحم الةربو :
مساحة املناطق املفتوحة = مجموع مساحة احلرم اجلامعي -اراميل مساحة الطابق الايض للمبىن
مجموع البخاص = عدد الطلب مبا يف ذكل الطلب بدوام رزيئ أو بدوام نامل  +عدد املوظفني النادمييني واالداايني
 اس تخدام الةوهراب س نواي
انبعااثت اثين أكس يد الةربو من الةوهراب
= (اس تخدام الةوهراب س نواي يف كيلوواط ساعة 0.84 X )1000 /
= ( 1633286كيلوواط ساعة )1000 /

0.84 X

=  1371.96طن مرتي
ملحظات:
اس تخدام الةوهراب س نواي يف جامعة اندونيس يا =  1633286كيلوواط ساعة
 0.84هو معامل حتويل كيلوواط ساعة اىل طن مرتي (املصدا)carbonfootprint.com :
 النقل س نواي (احلافلت)
= (عدد احلافلت املةوكية يف اجلامعة * مجموع الرحلت خلدمة احلافلت املةوكية لك يوم * مسافة السفر التقريبية للس يااة لك
يوم داخل احلرم اجلامعي فقط (ابلةيلومرتات)
* 240/100) * 0.01
= ((15 x 150 x 5 x 240)/100)) x 0.01
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=  270طن مرتي
ملحظات:
 240هو عدد أايم العمل يف الس نة
 0.01هو املعامل حلساب الانبعااثت ابلطن املرتي للك  100مك للحافةل (املصدا)carbonfootprint.com :
 النقل س نواي (الس يااات)
= (عدد الس يااات اليت تدخل جامعتك *  * 2مسافة السفر التقريبية للس يااة لك يوم داخل احلرم اجلامعي فقط (ابلةيلومرتات)
* 0.02 * )100/240
= ((2000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0.02
=  960طن مرتي
ملحظات:
 240هو عدد أايم العمل يف الس نة
 0.02هو املعامل حلساب الانبعااثت ابلطن املرتي للك  100مك للس يااة (املصدا)carbonfootprint.com :
 النقل س نواي (دااجة اناية)
= (عدد ادلااجات النااية اليت تدخل جامعتك *  * 2مسافة السفر التقريبية للمركبة لك يوم داخل احلرم اجلامعي فقط
(ابلةيلومرتات) * 0.01 * )100/240
= ((4000 x 2 x 5 x 240)/100)) x 0.01
=  960طن مرتي
ملحظات:
 240هو عدد أايم العمل يف الس نة
 0.01هو املعامل حلساب الانبعااثت ابلطن املرتي للك  100مك لدلااجة النااية (املصدا)carbonfootprint.com :
 اراميل الانبعااثت س نواي
= اراميل الانبعااثت من اس تخدام الةوهراب  +النقل (حافةل ،س يااة ،دااجة اناية)
)960+960+270( + 1371.96
=  3561.96طن مرتي
 مساحة املناطق املفتوحة الراميل عدد البخاص
مساحة املناطق املفتوحة
= اراميل مهطقة احلرم اجلامعي -اراميل مساحة الطابق الايض من املبىن
= 75000 - 350000
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= 275000
اراميل عدد البخاص
مجموع البخاص = عدد الطلب مبا يف ذكل الطلب بدوام رزيئ أو بدوام نامل  +عدد املوظفني النادمييني واالداايني
= 5000 + 45000
= 50000
مساحة املناطق املفتوحة الراميل عدد البخاص = 5.5 = 50000/275000
 جحم الةربو س نواي
= مجموع الانبعااثت مقسوما ع ى مساحة املناطق املفتوحة لراميل عدد الفراد
= 5.5 / 3561.96
=  648طن مرتي
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