
تلتـزم جامعـة قطـر بالوفـاء بمسؤولياتها القانونية المتعلقة بالصحة والسالمة 
وتوفيـر متطلبـات الحمـاية مـن الحرائـق والرفاهيـة وخلق ثقافة ايجابية في دعم 

صحة وسالمة الموظفين ، الطالب ، الزوار والمتعاقدين .

تهـدف جامعة قطر إلى توفير بيئة آمنة وصحية ، حيث يعمل موظفوها وطالبها 
بشكـل ايجابـي وتعاونـي لتحسيـن الصحة والسالمة وتضمينها كقيمة أساسية 

في كل ما تقوم به من أعمال وانشطة .

كمـا تلتـزم الجامعـة بتوفيـر بيئة آمنة من خالل توفير الموارد الالزمة لمنع حدوث 
اإلصابات والحوادث للحفاظ على سالمة وصحة منتسبي الجامعة وزوارها .

وتلزم الجامعة جميع المتعاقدين معها من استشاريين ومقاولين بالمسؤوليات 
المتعلقة بالصحة والسالمة .

تسعـى الجامعـة الى تحقيـق االستـدامة بمستوى عال من الصحة والسالمة مما 
يتطلب مشاركة والتزام جميع منتسبي الجامعة وزوارها .

تشجيـع التواصل المفتوح والثنائي االتجاه للموظفين والطالب ، بما يضمن 
االلتزام بالتشاور ومشاركة الموظفين ، وممثليهم حيثما تواجدوا .

في هـذا المجتمع نحـن جميعـاً مسؤولون عن رفع الوعي للقيام بجميع االعمال 
بأمان وبالشكل الصحيح واإلبالغ أو اتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأن أي مالحظات 
أو مخاوف تتعلق بالصحة والسالمة ، كما نحن مسؤولون أيضاً عن تطبيق معايير 
إدارة المخاطر في كـل أنشطتنا البحثية والتعليمية . وتوفير كل الموارد الكافية 

للتأكـد مـن التطـويـر المستمـر لألداء المتعلـق بالصحـة والسـالمة علـى كافة 
المستويات .

ونلتــزم بإدراج تحـديـد األخطـار ” وإدارة المخـاطـر “ فـي جميــع أنشطة الجامعـة 
والمتـابعة الدوريـة ورفع تقاريـر األداءالخاصـة بنظام إدارة الصحة والسالمة ورفع 
الوعي بين منتسبي الجامعة وطالبها وزوارها فيما يتعلق بمسؤولياتهم الفردية 

والجماعية في حماية الصحة والسالمة .

نحن نضمن أن حاالت الطوارئ المتوقعة ، بما في ذلك الحرائق وتوفير الترتيبات 
الكافية لمنع مخاطر إصابة الموظفين والطالب والزوار والمقاولين المعنيين .

مراقبـة أهـداف الصحـة والسـالمة ( بما فـي ذلك خطـط تطوير أداء الموظفين ) 
وتدابير السالمة الرئيسية األخرى أثناء تحديد السلوك اآلمن ودعمه .

نحتفـظ بسجـالت كدليـل موضوعي إلظهـار التطبيق األمثل لنظام إدارة الصحة 
والسالمة المهنية .

سيتـم تعميـم هـذه السيـاسة على جميـع منتسبـي الجامعة كما سيتم إعالنها 
لكل األطراف ذات الصلة .

ستتـم مراجعـة السيـاسة واألهـداف بانتظـام لضمـان تحقيـق أهدافها وتحسيـن 
إدارتنا للصحة والسالمة على نحو دوري .

سياسة الصحة والسالمة
Qatar University is committed to meeting Its statutory health, 

safety, re safety and welfare responsibilities and to create a 

proactive culture that supports the health and safety of its 

employees, students, visitors and contractors. 

The University aims to provide a safe and healthy environment 

where employees and students work positively and collaboratively 

to improve health and safety and embed It as a core value in all 

works and activities. 

Qatar University Is committed to providing the required prevention 

resources for injuries and accidents to maintain healthy and safety 

of all university members and visitors, and to obligate all 

consultants and contacts to consider their responsibilities in 

health and safety. 

The University seeks to achieve the highest level of health and 

safety, which requires commitment and contribution from Its 

collective members and visitors. 

Encourages open and two-way communication to staff and

students, includes a commitment to consultation and participation

of employees, and, where they exist, employee's representatives.

In this community, we are all accountable for nding out how duties 

are run safely, how they are reported or taking action on any health

and safety concerns. We are also responsible for applying the

highest level of risk management in all our research and

educational activities and providing adequate resources to ensure

continual improvement of health & safety performance at all levels. 

We are committed to integrating hazard identication and risk

management in all QU's activities, regular performance monitoring

and reporting of the Health and Safety Management System, as

well as raising awareness among QU employees and students for

their individual and collective responsibilities in protecting health

& safety. 

We ensure foreseeable emergencies, including re, have sufcient

arrangements to prevent the risk of injury to employees, students,

visitors and where affected contractors.

Monitor Health and Safety Objectives (including in Staff 

Performance Development Plans), Key and other safety measures

whilst identifying and championing safe behavior.

We maintain records as objective evidence to show compliance 

with the Occupational Health and Safety Management System.

This Policy shall be communicated to all Qatar University members,

students, and stakeholders. 

The policy and objectives will be reviewed regularly to ensure the

achievement of its stated goals and periodical continual 

improvement of our health and safety management.
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