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  األخضر قتصاداالالتعلم من أجل 
  (*)والتعلیم قتصادالعالمیة في اال تحوالتوال 

  *أ.د/ نجوى یوسف جمال الدین

یة بـین التنمیـة التـي تراعـي قتصادأصبح هناك تفرقة فـي نظریـات التنمیـة اال
الجوانـب البیئیة وتعرف بالتنمیـة الخضـراء أو المتواصـلة أو المسـتدامة وبـین التنمیـة 

 تراعـــي الُبعـــد البیئـــي والتـــي أصـــبحت محـــل انتقـــاد مـــن یة البحتـة التـــي القتصاداال
ـة أن الــبعض ُیطلــق علیهــا یة العالمیــة، لدرجـقتصادكافـــة األوســـاط والمؤسســـات اال

"، ورغـم االهتمـام العـالمي واإلقلیمـي والقـومي بالُبعـد یــة ســوداء أو تنمیــة ُبنیــةتنم"
بیئـي للتنمیـة إال أن تفعیـل عملیـة الحفـاظ علـى البیئـة وضـمان تواصـل عملیـة ال
فإذا تــوفر  البیئيالعنصــر هــو الفرد ووعیه هـذا  على عنصر مهم؛ لتنمیـة ترتكزا

فإنــه یكــون أكثــر فاعلیــة مــن ســن القوانین والتشریعات، ویوفر  الــوعي البیئــي للفــرد
بالتعلیم والتدریب  من الجهد والمال، ولكى یتحقق ذلك البد من االهتمام الكثیر
  .األخضر قتصادمن أجل اال والتعلم

باتجاه  قتصادإذا كان هناك تحول في المبادئ األساسیة لال ویرتبط بما سبق أنه 
األخضر فالبد أن یكون هناك تحول مرافق ومواز له في التعلیم والتدریب  قتصاداال

ذا هو األخضر وتوعیة كل أفراد المجتمع، وه قتصادلمواجهة متطلبات االوالتعلم 
 قتصادوالتعلیم باتجاه اال قتصاد، أي التحوالت في االمحور تركیز الورقة الحالیة

تیح األخضر وفیما یلى بعض الكلمات المفا قتصاداألخضر، والتعلم من أجل اال
  : المستخدمة في الورقة الحالیة

االستدامة  – green economyاألخضر  قتصاداال :حالكلمات المفاتی
sustainablility -التنمیة المستدامة - sustainable development المسئولیة

                                                           
العالمیة في  التعلم من أجل االقتصاد األخضر والتحوالتمحاضرة ألقیت في ندوة بعنوان " (*)

جامعة  –جودة بكلیة الدراسات العلیا للتربیة " في إطار أنشطة وحدة الالقتصاد والتعلیما
 .٨/١٠/٢٠١٧القاهرة بتاریخ 

كلیة الدراسات العلیا - أستاذ ورئیس قسم أصول التربیة: د/ نجوى یوسف جمال الدینأ. *
 .جامعة القاهرة –للتربیة 
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التعلیم من أجل االستدامة  - environmental responsibility البیئیة
Education for sustainablility - االحتوائياألخضر  قتصادالتعلم من أجل اال 

Learning for an Inclusive Green Economy   
  : األخضر قتصاداال* 

هو مفهوم معقد،  األخضر قتصادیوجد اعتراف واسع النطاق بأن مفهوم "اال
وال یزال یتعین على المجتمع الدولي التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن معناه، 

كله؛ واستخدامه، وما یترتب على ذلك من آثار في السیاسة العامة أو ما یش
 greenو"النمو األخضر األخضر"، قتصادفالفروق بین مصطلحات مثل "اال

growth’ أو "صفقة جدیدة خضراء ،"global green new deal  أو "انتعاش"
 "غیر واضحة إلى حد ما، وكذلك التمییز بین النمو’green recovery‘ أخضر
 sustainable‘المستدام قتصادو"اال "’qualitative growth‘النوعي

economy’ .»مثل  –ماثلة ففي حین نجد أنها تعبر عن أهداف أساسیة م
، فإنها تمیل إلى التأكید على جوانب مختلفة من "تخضیر" - المسئولیة البیئیة

  .قتصاداال
األخضر في  قتصادوالمصطلح األكثر استخداما في المجتمع الدولي هو "اال

  .سیاق التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر"
َحِسن من لشيء یمكن أن یُ  كاختزالوفى كل األحوال تستخدم كلمة األخضر 

وقد تشیر إلى المنتج والصناعة والشركة، العمل، العملیة  ،حالة البیئة بشكل ملحوظ
یولد الطاقة النظیفة والمتجددة، المؤسسة التي تحافظ على الطاقة والموارد، و أو 

(بركنو  أو، ُیعید البیئة والتنوع البیولوجي ویزیل المواد الخطرة ویقلل من النفایات،
  .)٢٠١٦، نصیرة، ثابتي الحبیب

على أن تحقیق التوازن بین  UNEPویشدد برنامج األمم المتحدة للبیئة  
أساسي لتحقیق تنمیة منصفة  والبیئة) أمر والمجتمع، ،قتصاداألبعاد الثالثة (اال

، بینما یوفر االستدامةوم األخضر یجسد مفه قتصادومستدامة. وهكذا، فإن اال
ات الصناعیة قتصادوهو نقاش یجري في كل من اال -مجاال لمناقشة حدود النمو 

اجتماعیا وبیئیا، مع مراعاة  صدیق اقتصاد، ویعطي هذا انطباعا بوجود والناشئة
الحاجة إلى استعادة الموارد الطبیعیة وحفظها؛ وهو ما یقلل من التلوث واالنبعاثات 

التي تضر بالبیئة في عملیة اإلنتاج؛ وتلك التي تؤدى إلى استهالك والنفایات 
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منتجات وخدمات ال تضر بالبیئة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن عدم إلحاق الضرر 
األخضر  قتصادولذا یوفر اال ،بالبیئة یشیر إلى أن جمیع الكائنات الحیة ستزدهر

یدفع بردود فعل مختلفة  األمل. ومع ذلك، فإن اختالف الظروف والتطلعات الوطنیة
كثیفة  ات الصناعیةقتصاد؛فعلى سبیل المثال، تركز االقتصادعلى "تخضیر" اال

االستخدام لرأس المال والتكنولوجیا على وعود فرص السوق وفرص العمل في 
ات الناشئة عموما تشك في حواجز تجاریة محتملة قتصادالمستقبل، في حین أن اال

(أجندتها  زید من المساس بجدول أعمالها وبرامجهاقد ت تجاریة بیئیا ومصالح
 قتصادینبغي أال ُیحدد مفهوم مصطلح "اال یة)، لذا یؤكد األونكتاد على أنهقتصاداال

األخضر" إال في إطار تعاریف التنمیـة المستدامة التي تحظى بالقبول وبتوافق 
  .)٢٠١٢ ،المتحدة للتجارة والتنمیة مؤتمر األمم :(األمم المتحدة. اآلراء

فإنهم یجب أن یفكروا في العدالة  األخضر قتصادحین یفكر الناس في اال
األخضر لیس فقط  قتصاد، وهكذا فاال، والعدالة البیئیةاإلنسانياالجتماعیة، والرفاه 

، ویجب دراسته مع فهم تلك المفاهیم لبیئة ولكن أیضا حول تقلیل الفقرحول ا
   .المتداخلة معه

  : األخضر قتصادالفقراء واال §
لذا  ،بشكل مباشر لتلبیة متطلبات حیاتهم الیومیة یعتمد الفقراء على البیئة

عادة ما یتم الربط بین الفقر والبیئة، إذ یضطر الفقراء إلى اإلفراط في استخدام 
الموارد البیئیة لیتمكنوا من البقاء على قید الحیاة من یوم إلى یوم، ویزید إفقار 

الفقر الیوم على نحو أفضل  ویتم فهم، حیاتهم صعبة ا یجعلبیئتهم من إفقارهم، مم
مؤسسیة و"هیكلیة" أكثر  -وٌیعترف به بوصفه مسألة معقدة ذات عوامل اجتماعیة 

یة أو البیولوجیة البحتة، وبعبارة أخرى، الفقر لیس من قتصادأهمیة من الجوانب اال
لس إدارة برنامج األمم مج: (األمم المتحدة ولكنه من صنع اإلنسان.؛ صنع الطبیعة

  .)٢٠١٢المتحدة للبیئة، 
األخضر على وجه  قتصادبصفة عامة واال قتصادأن اال یرى البعض

ولكن فلسفة ویتم بناؤه على مفاهیم الفطرة السلیمة  ،الخصوص لیس علما
‘common-sense’ إضفاء  ویجب تحریره من الطموح العلمي. أي عدم محاولة

للعالم وللمجتمع أساسا عن طریق العلم، بل  األخضر دقتصاالشرعیة على رؤیة اال
ا حب ال نهایة له األخضر كوجهة نظر لها في قلبه قتصادأن یكون اعتناق اال

أي فلسفة  - لیس علما بل فلسفة  قتصاد، أي التأكید على أن االةلإلیمان بالحیا



  والتعلیم ادقتصالعالمیة في اال األخضر والتحوالت قتصادالتعلم من أجل اال

  

٦

هولة وأن هذه الفلسفة لن تثبت وجودها بس -سیاسة خضراء للحیاة ولیس الربح 
  .(Read ,Rupert, 2007,p. 307) ستعاني من التظاهر بخالف ذلك ولكنها
   :االستدامة  §

تعنى االستدامة القدرة على مواجهة حاجات الحاضر دون التضحیة بقدرة 
  .أجیال المستقبل على الوفاء بحاجاتها

   :التنمیة المستدامة بیئیا  §
عملیة استخدام  وتعرف بأنها ،التنمیة المستدامة بیئیا وسیلة لتحقیق االستدامة

 موارد المجتمع والمحافظة علیها ودعمها للحفاظ على العملیات البیئیة (األیكلوجیة)
  .في الحاضر والمستقبل ،الشاملة للحیاة والجودة ،التي تعتمد علیها الحیاة

   :التعلیم من أجل االستدامة  §
ضیح معنى یساعد على تو  التعلیم من أجل االستدامة هو التعلیم الذى

في قضایا االستدامة  بنشاط ویشجع الطالب على المشاركة ،االستدامة وفهمها
ویختلف  ،لتعزیز أسالیب الحیاة التي تتسق مع االستخدام العادل والمستدام للموارد

الذى تدرس فیه القضایا البیئیة ستدامة عن "التعلیم عن البیئة "التعلیم من أجل اال
. والتعلیم عن البیئة غالبا بشكل محاید كحقائق أو مفاهیم یئيفي مجاالت النظام الب

  .ما یهمل تكامل الجوانب الطبیعیة واالجتماعیة
  ؟لماذا التعلیم من أجل االستدامة  §

یتحمل التعلیم بصفة عامة مسئولیة تعزیز اتجاهات ومهارات ومعارف تسمح 
، وتحقیق جودة في الحاضر والمستقبل ،لكل الناس بالوصول العادل لموارد األرض

  .وحمایة التنوع البیولوجى للنظم البیئیة التي یعتمد علیها الجمیع ،حیاة الئقة لهم
   :الطالب كمواطنین مسئولین  §

 وُیعد ،ینمى التعلیم من أجل االستدامة لدى الطالب القدرة على نقد المجتمع
مة كجزء وٕاذا فهم الطالب االستدا ،وحسم اجتماعى ،خریجین لدیهم وعى أیدیولوحى

سیصبحون مسئولین یرون أنفسهم كمرتبطین  ،من مسئولیتهم االجتماعیة واألخالقیة
على تسهیل التنمیة  وسیكون لدیهم القدرة ،بالعالم الطبیعى والكائنات األخرى

  .النشطة واستمرارها ولیس نضوبها
 (The University of New South Wales,1999)  
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  :خلفیــة
الخمسة الماضیة إلى  خالل العقود متعددة وممتدة لمیةَدَفع ظهور أزمات عا

یة الحالیة ولمدى قدرتها على زیادة الرفاه البشري قتصادإجراء تحلیل للنماذج اال
وقد أصبح من المعروف أن المقاییس التقلیدیة لألداء  والمساواة االجتماعیة،

الي، ال ُتظهر ي، التي تركز تركیزًا كبیرًا على الناتج المحلي اإلجمقتصاداال
التفاوتات االجتماعیة المتزایدة والمخاطر والمسئولیات البیئیة المرتبطة بأنماط 

ي في الوقت الحاضر قتصاداالستهالك واإلنتاج الراهنة، إذ یستهلك النشاط اال
تفوق قدرة األرض على إنتاجها بصورة مستدامة، مما  اإلحیائیةكمیة من الكتلة 

لوجیة التي تشكل عنصرًا رئیسًا من مقومات حیاة یقوض خدمات النظم اإلیكو 
یة. كما تسبب قتصادالفقراء، ومن ثم یؤدي إلى استمرار وتفاقم الفقر والتفاوتات اال

هذا النشاط في آثار خارجیة، مثل التلوث وتغیر المناخ وندرة الموارد الطبیعیة، 
  .ه البشريتهدد ما لألرض من قدرة إنتاجیة على تولید الثروة وضمان الرفا

هذه األزمات المتعددة استجابة ل "األخضر قتصاداال"وقد ظهر مفهوم 
ي، ویدعو إلى قتصاد. وهو یسعى إلى تحویل المحركات الدافعة للنمو االوالمترابطة

العامة والخاصة، والمحلیة والدولیة  –نقل المجاالت التي تركز علیها االستثمارات 
لى خضرنة القطاعات القائمة وتغییر إ و اء الناشئة، صوب القطاعات الخضر  -

ي قتصادأنماط االستهالك غیر المستدامة. وُینتظر أن ُیَولِّد هذا التحول النمو اال
المستمر الالزم إلیجاد فرص العمل والحد من الفقر، إلى جانب تقلیل كثافة 

ر األخض قتصاداستخدام الطاقة واستهالك الموارد وٕانتاجها، وذلك لما یتمیز به اال
  ٠من خصائص تمكنه من تحقیق ذلك

األخضر باهتمام األمم المتحدة ووكاالتها وبرامجها  قتصادویحظى اال
كنموذج جدید من نماذج التنمیة  ،المختلفة العاملة في مجال البیئة والتنمیة

وتهدف إلى معالجة  ،الخضراء االستثماراتسریعة النمو التي قوامها  یةقتصاداال
والنظام البیئي الطبیعى، واألثر العكسي لألنشطة  قتصادما بین االالعالقة المتبادلة 

واستنزاف الموارد، وبذلك فهو  ،اإلنسانیة على التغیر المناخى واالحتباس الحرارى
ویواجه في ذات الوقت التردى البیئي الناجم عن سوء  ینشد التنمیة بخطى سریعة

إلنسانیة المتعلقة بالجوانب المختلفة واألنشطة ا التكنولوجيوالتقدم  ،استغالل الموارد
هو  ،والبیئة قتصاداألخضر باعتباره نظاما یربط بین اال قتصاداال أنكما  ،للتنمیة
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نظام ال یمكن الوصول فیه إلى الثراء المادى على حساب تنامى المخاطر البیئیة 
  .)٢٠٠٩ ،برنامج األمم المتحدة للبیئة ،(األمم المتحدةوالفوارق االجتماعیة 

العالمي األخضرفي سیاق التنمیة المستدامة والقضاء على  قتصادإن بناء اال
الفقر هو مسعى جماعي، للمجتمع الدولي والقطاعین العام والخاص والمجتمع 

  .الجهات الفاعلة المدني والحكومات المحلیة وسائر
وهو یتیح  األخضر، قتصادوُیعد إیجاد فرص عمل خضراء عنصرا مركزیا لال

فرصة قیمة لجمیع البلدان. وتبین البحوث التي أجراها برنامج األمم المتحدة بذلك 
فإن ى الحالي قتصادالنموذج االللبیئة ومنظمة العمل الدولیة أنه في حالة استمرار 

النتیجة یمكن أن تتمثل في تضاؤل أمان فرص العمل، وحدوث خسائر صافیة 
ومن جهة أخرى، یمكن  األخضر. قتصادسیناریو اال إتباعیمكن تجنبها في حالة 

والتركیز على أشد الناس ضعفًا، مثل النساء والشباب  قتصادأن یؤدي تنویع اال
إلى ضمان إیجاد المزید من فرص  ،والعمال غیر النظامیین والعاطلین عن العمل

وزارة الدولة لشئون البیئة، ( ي شامل وتنمیة مستدامةاقتصادالعمل، وتحقیق نمو 
 –العربى وأوروبا  لإلقلیم(یونیب، مركز البیئة والتنمیة المتحدة للبیئة  برنامج األمم

 .)٢٠١٣ سیدارى،
 األخضر قتصادالخطط الوطنیة لال :األخضر قتصادتعمیم اال

األخضر أو  قتصادأقرت العدید من الدول، بأهمیة وضع خطط وطنیة لال
ن المحفظة البیئیة األخضر في الخطط القائمة . وتزاید الوعي بأ قتصادإدماج اال

 والتخطیط االستراتیجي، يقتصادهى جزء ال یتجزأ من جدولي أعمال النمو اال
األخضر من شأنه أن یكفل االتساق  قتصادوذلك ألن وضع وتنفیذ خطط وطنیة لال

بین السیاسة المالیة والتدابیر البیئیة وأن یبین دور مختلف المؤسسات في استغالل 
وتوفیر التركیز الستثمار الموارد في القطاعات الرئیسیة. كما وٕادارة األصول البیئیة 

األخضر في الخطط أو االستراتیجیات الوطنیة  قتصادأن إدماج اعتبارات اال
القائمة، مثل التنمیة وتغیر الُمناخ واالستهالك واإلنتاج المستدامین، یمكن أن یكفل 

لى الصعید الوطني. ولذلك االتساق مع المبادرات والتدابیر السیاساتیة األخرى ع
 قتصادیجرى التأكید دائما على األهمیة االستراتیجیة للعالقة اإلیجابیة بین البیئة واال

  .والمجتمع في عملیات صنع القرار المتعلقة بالتنمیة
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في جمیع أنحاء العالم، مما یدل  األخضر قتصادوتوجد أمثلة عدیدة عن اال
لمستدامة، وعلى أن مصر تستفید من تجارب للتنمیة ا على المساهمات اإلیجابیة

وتشتمل استراتیجیة مصر  ،النمو األخضر اآلخرین في إطار إستراتیجیتها لتحقیق
 قتصاداألخضر في صمیمها على الكثیر من مبادئ اال قتصادلالنتقال إلى اال

األخضر وأهدافه المنشودة. وترمي هذه االستراتیجیة العامة إلى توسیع مدى 
ویرّكز ، على سبیل المثال ،قطاع الطاقة لمحّددة لقطاعات معّینة، ومنهااألهداف ا

عن المجلس الوطني المصري للتنافسیة على  آخر تقریر عن التنافسیة صدر
االستراتیجیات واالستثمارات والسیاسات العامة التي یمكن أن تدفع مسار التحّول 

یتم فیه  كومة نحو مستقبلالح ي األخضر. وتتزاید الخطوات التي تتخذهاقتصاداال
ترشید استهالك الطاقة الكربونیة، وتقل فیه انبعاثات الغازات الضارة، ویزداد فیه 

إلى  ٢٠١٦/٢٠١٧وتنظر خطة التنمیة المستدامة للعام المالى  .العدل االجتماعي
 ،كأحد التحدیات العالمیة التي تواجه مصر في الوقت الحالي األخضر قتصاداال

إلى  -السیاق  في هذا –الخطة  مستدام وتشیر احتوائيلتحقیق نمو وهو الوسیلة 
األخضر في مصر إلى تحقیق  قتصادمن المتوقع أن یؤدى التحول نحو االأنه "

من خالل تحفیز وتنویع مصادر  ،معدالت تنمیة مستدامة ونمو متوازن ومتكامل
وضمان  ،جنبیةوجذب مزید من االستثمارات األ ،وتوفیر فرص عمل جدیدة ،اإلنتاج

االستخدام األمثل للموارد الطبیعیة وعدم إهدارها وتخفیض المخلفات واالنبعاثات 
 )،١٩، ص ٢٠١٦/٢٠١٧ اإلداري(وزارة التخطیط والمتابعة واإلصالح الغازیة 

  .)٢٠١١امج األمم المتحدة للبیئة، (مجلس إدارة برن
   ؟األخضر قتصادلماذا اال

 ،بیئة ویعمل على تحقیق التنمیة المستدامةاألخضر یحافظ على ال قتصاداال
بالرخاء  تحقیق العدالة االجتماعیة مع العنایة في الوقت ذاته إلىویؤدي 

وزارة الدولة لشئون البیئة، برنامج األمم المتحدة للبیئة (وذلك من خالل  ،ىقتصاداال
   :)٢٠١٣ ،سیدارى –العربى وأوروبا  لإلقلیممركز البیئة والتنمیة ، (یونیب)
 ؛الحد من تدهور النظام األیكولوجىتعزیز كفاءة استخدام الموارد و  §
 ؛ىقتصادارتفاع معدالت النمو اال §
 ؛ ارتفاع معدالت العمالة §
 ؛نمیة الدخل وخصوصا لألسر الفقیرةت §
 ؛زیادة استثمارات القطاع الخاص §
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تبنى مشروعات ُتعنى باالستدامة مثل اإلنتاج النظیف، والطاقة المتجددة،  §
  .والزراعة العضویة وتدویر المخلفات ،ستهالك الرشیدواال

   :التدریب الكتساب المهارات
من جانب أصحاب العمل  ،تغیرات في سوق العمل قتصادسیتطلب تحویل اال

وفى نفس الوقت تحتاج الوظائف الخضراء أن تتوافق مع بعض المعاییر  ،والعاملین
وفیر فرص العمل الالئقة األخضر بت قتصادویرتبط اال ،لتحقیق جودة العمل

(Tandon, N.,2012,pp.12-14).   
 قتصادإن إیجاد فرص العمل الكریم ُیعّد واحدة من األولویات، وعلى اال 

األخضر أن یسهم في توفیر هذه الفرص. ویالحظ أنه خالل عملیة االنتقال إلى 
ائف ات أكثر رفقًا بالبیئة، سیكون من الضروري إعادة تحدید سمات الوظاقتصاد

في مجاالت الصناعات الملوثة التي ُتصدر كمیات كبیرة من االنبعاثات أو في 
القطاعات غیر المستدامة حالیًا، وأن بعض تلك الوظائف قد تختفي. بید أن 

األخضر یمكن أن یفضي إلى إیجاد المالیین من فرص  قتصاداالنتقال إلى اال
الزراعة والغابات  :التي تشمل للقطاعات الخضراء العمل الخضراء التي توفر الدعم

والصید والطاقة والبناء والنقل والسیاحة المستدامة، ولقطاعي إدارة النفایات وٕاعادة 
وسیكون من الضروري إعادة تدریب شرائح من القوة العاملة ممن ٠تدویرها

سیخسرون وظائفهم، عالوة على توفیر التدریب والتدریب المهني وتطویر مهارات 
ویوجد اهتمام  ،ال الحّرة لكي یستطیعوا مزاولة األعمال الخضراءأصحاب األعم

 مساعدتهم برنامج عالمي ُیوجه بصورة خاصة إلى الشباب الذین یحتاجون بوضع
على اكتساب مهارات تمكنهم من المشاركة بصورة أكثر عدالة في عملیة التنمیة، 

المستدامة، وذلك من ات قتصادویوفر وسیلة لتجدید قاعدة المهارات المتعلقة باال
خالل برنامج عالمي لتنمیة المهارات، وٕاعادة التدریب، وتنمیة مهارات مزاولي 

  .األخضر قتصاداألعمال الحرة، والتدریب المهني في مجال اال
تساعد على تقلیل اآلثار السلبیة للبیئة وتؤدى في  الوظائف الخضراء إن

   .ككل قتصادللمشروع واالیة واجتماعیة اقتصادالنهایة الستدامة بیئیة و 
  : األخضر قتصادخصائص اال

  : األخضر ما یلي قتصادتشمل خصائص اال
 األخضر وسیلة لتحقیق التنمیة المستدامة، وال یعد بدیًال لها؛ قتصاداال  .١
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األخضر ییسر تحقیق التكامل بین الركائز الثالث للتنمیة  قتصاداال .٢
 المستدامة؛

األخضر ینبغي أن ُیطوَّع مع  قتصادفاالنهج عالمي واحد؛  إتباعال یمكن  .٣
الظروف واألولویات الوطنیة على أساس طوعي ؛إلى جانب اتخاذ تدابیر 

المسئولیات  األخضر، مع تطبیق مبدأ قتصادلالنتقال الطوعي صوب اال
 ؛المشتركة والمتمایزة

 األخضر بالسیادة الوطنیة على الموارد الوطنیة؛ قتصادیعترف اال .٤
األخضر على كفاءة الموارد وعلى أنماط استهالك وٕانتاج  ادقتصیرتكز اال  .٥

 ٠مستدامة
   :رؤیة جدیدة لمعنى التقدم والرخاء التحول في الفروض األساسیة §

ومن ثم فهو  ،األخضر رؤیة جدیدة لمعنى التقدم والرخاء قتصادیمثل اال
ج إلى نموذ وانتقالفي النموذج الحالي  ینطوى على تحول في الفروض األساسیة

 االنتقالاألخضر على  قتصادیعمل اال فعلى سبیل المثال؛ استرشادى جدید
(Tandon, N.,2012,pp.12-14):   

السلطة والثروة واالزدهار  بعیدا عن اإلجراءات الراسخة الحالیة لمقاییس §
  ٠٠٠والرفاه على النطاق الفردي (في غضون عمر واحد)، وفي الوقت نفسه

واالستدامة على نطاق المجتمع المحلي (لعدة  العدالة لتتجه نحو تعزیز قیم §
  .أجیال قادمة)

  موازیة نقلةویتطلب ذلك حدوث  
 حیث ال یتم االعتراف Shareholder مینھالمسا اقتصادبعیدا عن نموذج  §

  .مینھباألكثر فقرا من الرجال والنساء کمسا
حیث حصة  - Stakeholderذوى المصلحة  اقتصادلیتجه نحو نموذج  §

نسبة من الربح ولكن عن الحمایة وٕاعادة  لیست حول قتصادفي اال رأس المال
  .من أجل المستقبل االستثمار

   :تحدید األولویات
األخضر وتتطلب تحدید  قتصادوتلك التحوالت تؤثر على العمل في اتجاه اال

ة القطاعات ولها مضامین على التعلیم وبخاص: األولویات التي یمكن أن تتمثل في
والمؤسسات التي تعمل لصالح الفقراء) یجب أن تعالج  المرأةلمجتمع (الفقیرة من ا
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والتي یمكن أن تشكل في مجموعها  ،مبادئ وأولویات الحوكمة على المستوى الكلى
  Green equity :إطارا استراتیجیا للعدالة الخضراء

یلزم إعادة تقویم أدوار السوق وتأثیر آلیاته وٕاعادة صیاغتها  :١األولویة  - 
 .یمها على المستویات الدولیة والوطنیة والمجتمعیةوتنظ

تعزیز أدوار المؤسسات الحكومیة والوطنیة نحو ضمان أمن  :٢األولویة  - 
 .للمیاه والغذاء والحقوق وسبل العیش لشعبها / مواطنیها وتحقیق شفافیتها

یجب أن تركز استراتیجیات االبتكار واالستثمار على الحلول  :٣األولویة  - 
الالمركزیة ورأس المال االجتماعي والسیاقات االجتماعیة واالستثمار المحلیة 

 .في الناس
بشأن من سیقوم  یجب تحدید األدوار على المستوى المحلي :٤األولویة  - 

برصد االلتزامات الدولیة الموحدة وتنفیذ السیاسات الوطنیة. فالناس على 
یل ورصد المستوى المحلي هم الذین سیكون لهم مصلحة خاصة في تشغ

األخضر (ولیس مجرد نظام دولي  قتصادالعدالة والتنمیة في اال آثار ومراجعة
 .للشرطة)

 قتصادعلى الصعید العالمي، من المرجح أن یحقق تعریف اال :٥األولویة  - 
األخضر في إطار البیئة والتنمیة واإلنصاف مصالح وأولویات المجتمعات 

والمراعیة للمناخ والتنمیة  الفقیرة في نماذج التنمیة منخفضة الكربون
 .المستدامة

األخضر أن یتحول النموذج الحالي  قتصادوباإلضافة إلى ما سبق یعنى اال
، Anthropocentric لتطور الحضارة اإلنسانیة ـ من نموذج یرتكز على البشر

وحیث یجب أن تحل محل  Biocentrismإلى فلسفة االرتكاز على البیولوجیا 
 قتصاد، التي تتماشى تماما مع مفهوم "االاإلحیائیةعة الحضارة فلسفة النز 

  : "، استنادا إلى المسلمات التالیةاألخضر
إحداث تحول من الطاقة عالیة الكربون إلى طاقة منخفضة الكربون في  )١

  الرعایة والرفاه االجتماعي؛ وقطاع قتصاداال
فیف الضغوط ترشید استهالك الموارد األولیة واالستفادة من إعادة التدویر لتخ )٢

 على النظام اإلیكولوجي والحصول على الموارد الثانویة؛
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الدول وتحقیق العدالة التخلي عن هیمنة األفكار القومیة المتطرفة في حكم  )٣
 ؛االجتماعیة

الحفاظ على البیئة الطبیعیة لتوفیر احتیاجات األجیال القادمة وٕارساء األساس  )٤
 .لنشاط حیاتهم المتوازن
  .ء نموذج جدید یتطلب االنسجام مع الطبیعةویعنى ما سبق بنا

  االنسجام مع الطبیعة :بناء نموذج جدید
في بنــاء نمــوذج جدیــد في إعــادة تعریــف احتیاجــات  ویتمثــل جانــب مهم

واالعتـراف بالحاجـة إلى الـسعي تجـاوز غـیر المـستدام إلى النمـو  البــشر،
مراعاة للتنمیة االجتماعیة وللطبیعة. ویعني االنسجام ي المتزایـد دومـا دون قتصاداال

مـع الطبیعـة أال یفتـرض النـاس أن لـدیهم مـوارد أو وسـائل غـیر محـدودة. واإلقرار 
ویجـد ١٩٧٢عام  بـأن ثمـة حـدودا للنمـو في كوكـب محدود. وقد قیل ذلك ألول مرة

  .یین اإلیكولوجیینقتصادهـذا القول صدى الیوم لدى اال
ى قتصادویشیر الجدول التالى بشكل موجز إلى الفرق بین النموذج اال

http2013 :أغسطس ١٥ (األمــم المتحـدة،. ى الجدیدقتصادالحالي والنموذج اال
/documents/357N1342906.pdf//www.harmonywithnatureun.org/content( 

  ى الجدیدقتصادى الحالي والنموذج االقتصادالنموذج اال

ذج
مو

الن
صر  

لعن
ا

  

  ى الجدیدقتصادالنموذج اال  ى الحاليقتصادالنموذج اال
  )االنسجام مع الطبیعة –األخضر  قتصاد(اال

  الطبیعة""
  و

  البیئة""
من خالل إطار  ینظر "للطبیعة" -

  .نفعى كمواد خام
ش الطبیعة في الخطاب تهمی -

ى قتصادالدولى المتعلق بالنمو اال
 .قتصادومیدان علم اال –

تغییرات التكنولوجیا تشكل تهدیدات  -
خطیرة للكوكب والحضارة 

  .اإلنسانیة
(ظهور ما یمكن أن یطلق علیه  -

نقص  اضطرابمرض أو 
حتكاك بالطبیعة لدى بعض اال

  .)األفراد

تشجیع القیم المرتبطة بالحفاظ على  -
  .الطبیعة

یمكن أن تكون الطبیعة مصدر إلهام  -
وال یمكن حمایتها  ،وسعادة للروح البشریة

 بطریقة مجزأة 
یة ومراعاتها قتصادشمول السیاسات اال -

  .للبیئة
یستقى المعرفة من الشعراء والفالسفة ومن  -

یتمتعون بمصدر إلهام روحى ولیس من 
  .العلماء فحسب

ن یستخدم مصطلح "البیئة "لما له م -
  مضامین سیاسیة أقوى

مفهوم الندرة الذى یعنى النقص   الندرة 
هو  -والتقشف  والحاجة وعدم الكفایة

من عیوب نظام السوق عدم االهتمام  -
بأهمیة عوامل إنتاج أساسیة مثل األرض 

http://www.harmonywithnatureun.org/content
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ذج
مو

الن
صر  

لعن
ا

  

  ى الجدیدقتصادالنموذج اال  ى الحاليقتصادالنموذج اال
  )االنسجام مع الطبیعة –األخضر  قتصاد(اال

حجر األساس لمفاهیم النظریة 
   .یةقتصاداال
اجات قانون الندرة یعنى أن احتی -

 )اإلنسان النهائیة الموارد (الوسائل
  .محدودة

یة قتصادیمكن حل المشكلة اال -
لموارد من الخاصة بخیارات توزیع ا

   .خالل السوق

كل الرغبات  إشباعرغم أنها مصدر 
المادیة واالحتیاجات من الغذاء والملبس 

  .والمأوى
األسواق / سعر السوق یؤدى لتشویه  آلیات -

تحتاج  ،وتخصیص خاطئ لرأس المال
س التكالیف أسعار السوق أن تعك

  .االجتماعیة والبیئیة (الخارجیات)

مصادر 
الرفاه 
  البشرى

الرفاه البشرى یزید بتراكم البضائع 
   .والخدمات

  .الرفاه الجماعى في عالم طبیعى مزدهر -
االستدامة هدف متعدد الجوانب یشمل  -

  .یة واجتماعیة وبیئیةاقتصادأبعادا 
یة اقتصادوضرورة كفالة مناعة النظم  -

ة عن طریق حفظها یة وبیئیواجتماع
  .واالستثمار فیها

علم 
  قتصاداال

  التقلیدي  قتصادعلم اال
وتوزیع واستهالك السلع  إنتاجیتناول 

   .والخدمات

 علم األیكولوجیا یتناول –األیكولوجى قتصاداال
یتالشى  -الجماد والعالم البشرى كحد سواء

 ،فیه كل فرق وجودى بین مملكات الجماد
  .واإلنسان ،یوانوالح ،والنبات

الخارجیا
  ت

(العوامل 
/اآلثار 
  )ةالخارجی
  

  یة قتصادالكفاءة اال
  استنزاف الموارد البشریة  -

أثار التلوث وتغیر المناخ وتالشى 
التنوع البیولوجى على الرفاه البشرى ال 
تعرف بأنها تكالیف وال تحتسب في 

  أسعار المنتجات

 أخذ جمیع التكالیف والفوائد في االعتبار -
في األسواق ُیعد حافزا قویا على  وتحدیدها

 .التحرك نحو االستدامة
للـسلع  المـستقبلتغفـل التكـالیف في  ال -

والخـدمات على أساس منفعتها في السوق 
  ٠الحالیة

یة قتصادتحقیق التوازن بین االحتیاجات اال  یة قتصادالتركیز على االحتیاجات اال  
  واالجتماعیة والبیئیة

 –ى الذى یعنى قتصادو االملنهو ا  النمو
زیادة نصیب الفرد  -نمو دخل الفرد 

ى اقتصادنمو  -من السلع المادیة 
   .غیر مستدام

االجتماعیة  تراعى التنمیة تنمیة مستدامة
   .وللطبیعة

الموارد 
  )(الوسائل

یفترض أن الناس لدیهم موارد غیر 
  محدودة 

 یقر بـأن ثمـة حـدودا للنمـو في كوكـب محدود
)١٩٧٢(  

مفهوم 
  الكلیة

وال  ،والجشع االنفصالیقوم على 
الحق في الوجـود  بـأن للطبیعـة یعتـرف

حیاة یحترم العالقة بین  أسلوبیسعى إلى 
ومن ثم  المشاركین فیها اإلنسان والطبیعة
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  ى الجدیدقتصادالنموذج اال  ى الحاليقتصادالنموذج اال
  )االنسجام مع الطبیعة –األخضر  قتصاد(اال

احترام حقوق اإلنسان وحقوق الطبیعة (في   .واالزدهـار أسـوة بالبـشر
  .)مع الطبیعة االنسجامقة تدعو إلى عال إطار

حقوق 
اإلنسان 

وحقوق  –
  الطبیعة 

ینتج عنه الكثیر من أوجه الظلم بما 
في ذلك تراكم الثروة بجوار تفشى 
الفقر، وتدمیر البیئة الطبیعیة لإلبقاء 

  على هوامش الربح 

یقر بالعنایة بالطبیعة وعنایة  أخالقي اقتصاد
 االعترافبمعنى  –الناس ببعضهم البعض 

ة على نفس شاكلة اإلقرار بحقوق الطبیع
  .بحقوق اإلنسان

ة "
یعی

لطب
رد ا

موا
 "ال

هوم
مف

  

(یعامل الطبیعة كمورد یغذى النظام  -
 .ى)قتصاداال

الطبیعة مجرد مصدر للمواد الخام  -
 ،ألغراض اإلنتاج الصناعى
 ،والتدفق المستمر للمزید من السلع

   .لرأس المال الالنهائيوالتراكم 
  

  )ة(یسعى إلى استدامة الطبیع
 وتدابیر حمایة البیئة في صدور قوانین -

  الحترام للبیئة  جمیع أنحاء العالم هو ترجمة
 -دستور اإلكوادور یعترف بحقوق الطبیعة  -

وهو أول دستور في العالم یكفل حقوق 
  الطبیعة 

اعتمدت بولیفیا إطارا قانونیا یحمى تحدیدا  -
  .)رضاألرض األم (أمنا األ

یوزیالندا بحقوق اعترفت ن٢٠١٢في عام  -
  نهر وانغانوى وروافده

" تعنى تلك األجزاء "الموارد الطبیعیة
من الطبیعة التي تلزم كمدخالت في 

وبعد  -اإلنتاج الصناعى والتجارة
على إعادة تجدید  الطبیعة اختفاء قدرة

   .نفسها

في  یجب أن تتبوأ الطبیعة مركز الصدارة
ة "مورد التنمیة المستدامة والتأكید على أن كلم

 التجدد والمنفعة المتبادلة والترابط "تعنى
   .الجوهرى بین اإلنسان والطبیعة والعنایة بهما

یعة
لطب

ع ا
م م

سجا
االن

  
الشركات تـضطلع بأنـشطة ضـارة غـیر 
مرغـوب فیهـا علـى حـساب حقـوق أفـراد 
المجتمـع المحلي في العـیش في 
انـسجام مـع بعـضهم الـبعض ومـع 

  البیئـة.

ى الجدید قتصادالستدامة في النظام االا
تنطوي على االعتـراف بحـدود الطبیعـة، 
وبحقـوق الطبیعـة، وبـضرورة أن تتبنى البشریة 

األخذ في االعتبار أنماط  -هـذه المعتقـدات
ما  –السلوك االجتماعى والفردى وبخاصة 

ورصد  ،والتراث الثقافي ،یتعلق بتوزیع الثروة
  .الوطنیةمستویات االستهالك 

االنسجام مع الطبیعة قیمة إنسانیة مثل قیم -  
  السالم والتضامن

   حقوق الطبیعة -
  احترام المساواة بین األجیال  -
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الجمعیة  :األمــم المتحـدة -: دول باالعتماد على المصدر التالىتم إعداد الج
 ١٩البند  ،ستونالدورة الثامنة وال االنسجام مع الطبیعة تقریر األمین العام :العامة

  .2013 أغسطس ١٥ ،الدورة الثامنة والستون ،(ح) من جدول األعمال المؤقت 
علیها تتكون من الطبیعة  وهكذا فإذا كانت عناصر اإلنتاج المتعارف 

فإن  ،وأضیف إلیها مؤخرا المعرفة ،والتنظیم ،ورأس المال ،والعمل ،)(األرض
في  ر ویؤكد بشكل كبیر على الطبیعةى الجدید یهتم بكل العناصقتصادالنموذج اال

 ،الالئق واالبتكار وریادیة األعمال والمعرفة اإلنسانيمنظور كلى ینسجم مع العمل 
كما أن  ،مثل قیم السالم والتضامن مع الطبیعة قیمة إنسانیة االنسجاملیصبح 

تهیئة نظم  الضروريوبهذا یكون من  ،للطبیعة حقوق على شاكلة حقوق اإلنسان
 .قتصادم لمواكبة تلك التحوالت التي تحدث في االالتعلی

  :األخضر قتصادتهیئة نظم التعلیم لال
باستنزاف الموارد  ،تتصف المرحلة الحالیة من تطور الحضارة الحدیثة

األساسي للقدرة على االستمرار الفیزیقى  والشرط ،وقرب نضوبها ،الطبیعیة لألرض
عالمى جدید یتضمن التوجه نحو كمفهوم  ،األخضر قتصادهو التحول نحو اال

التأثیر  وٕاتاحة الموارد والتعلیم والتعلم على أساس أن ،ضمان العدالة االجتماعیة
  البشري والتكنولوجي على البیئة لن یكون عدوانیا؛

إن نظم التعلیم الوطني وٕاعداد الموارد البشریة ٌتشكل أساسا استراتیجیا یحدد 
یة الوطنیة. وینبغي أن تتحول وتعزز، مع صادقتخصوصیة التنمیة االجتماعیة اال

 ،قتصادالعمل على تفادي أي سیناریوهات كارثیة من أجل تنمیة المجتمع واال
وسیكون التحول العالمي من تنمیة تقوم على هدر الموارد إلى تنمیة فعالة من حیث 
الموارد، تقوم على المعرفة واستخدامها اإلبداعي، ممكنا من خالل تنسیق نظم 
التعلیم الوطنیة وتحویلها، والتي تنطوي على تحول في التركیز على التعلم من 

  .(Tandon, N.,2012,pp.12-14)مركزیة بیئیة  المركزیة األنثروبولوجیة إلى
بصفة خاصة لتقدیم تدریس للجمهور وٕاعداد  التربیة ونظم التعلیم توجیه نظم

األخضر  قتصادافق مع مفهوم االیتو  اقتصادالموارد البشریة المستقبلیة للعمل في 
  .والمسئولیة البیئیة

األخضر" هو نموذج علمي جدید، وهو نموذج  قتصادوهكذا نجد أن "اال
متوجه نحو الممارسة، ویمثل استمرارا منطقیا لمفهوم "التنمیة المستدامة"، وهو 
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الي لجیلنا الح لیس فقط الحفاظ المادي على ضمان السیناریو الوحید الممكن القادر
ولتحقیق التحول نحو  ولكن أیضا یساعد على الحفاظ على قاعدة أجیال المستقبل.

 المداخل لتربیة وتعلیم مجموعة جدیدة كاملة منأخضر" فإن ذلك یتطلب  اقتصاد"
فضال على التنمیة المعرفیة والمهنیة للناس في سنوات عمرهم  ،األجیال الناشئة

  .وتدریبهم المتوسطة وتعلیم الكبار
وتحویلها إلى نظم  ،إعادة تشكیل النظم الحالیة الضرورين هنا یكون من وم

قهر الطبیعة الذى  تعزز االنسجام والتنمیة المشتركة للمجتمع والنظم البیئیة بدال من
  .احتیاجات اإلنسان ال یرحم

   :مقاییس جدیدة للتقدم: الیوم  األخضر قتصاداال
 قتصادإلدخـال مفهـوم اال ضع النظام العالمي الجدید خططًا أساسیةو

فأصبحت المعاییر البیئیة من أهم الشروط  ،األخضـر والتنمیـة الخضراء في قواعده
وأصـبحنا نسـمع  ،التي یجب توافرها فـي السـلعة حتى تـدخل إلـى األسـواق العالمیـة

رهـا. بعبـارات مثـل التكنولوجیـا الخضـراء واألبنیـة الخضـراء والزراعـة العضـویة وغی
ومارسـت بعـض البلـدان ضـغوطا شـدیدة فـي هـذا االتجـاه فمنها من وضع القیود 

السـلع الملوثـة للبیئـة، أو السلع  :على دخول بعض السـلع غیـر المالئمـة بیئیـاً  مثـل
التي یقوم إنتاجها على أساس االستغالل الجائر للموارد، أو تؤثر على التوازن 

المنتجــات أو حتــى  ،ــارة جلــود الحیوانــات المعرضــة لالنقــراض)(تج: مثــل ،البیئـي
(المنتجات الزراعیة المستخدم في إنتاجهـا أسـمدة كیماویـة معینـة : الغذائیــة الضــارة

أو المعدلـة جینیـا ولذلك أصبحت المصانع والمزارع تضع عالمة على منتجاتهـا 
بیئیاً  أو تضع رموزاً  لشهادات اعتماد دولیة  توضـح أنهـا أنتجـت بطریقـة آمنـة

، )١٤٠٠٠(مثل شـهادة األیـزو البیئیـة للمنتجات التي تراعي الجوانب البیئیة فیهـا 
السلع للمسـتهلكین، وتـم زیـادة دعمً   (المتـاجر الخضـراء) التـي تـوفر وصـممت

وعات التي تراعي المنتجات الخضراء للمسـتهلكین وأصـبحت تلقـى إقبـاال للمشر 
   .الجوانب البیئیة. وظهرت (البنوك الخضراء) التى تشجع وتمـول المشـروعات البیئیة

یة العالمیة تهتم بإعداد قتصادوباإلضافة إلى ما سبق أصبحت المؤسسات اال
 –حسابات قومیة علـى أسـاس مراعـاة البعـد البیئي في إطار نظام للمحاسبة البیئیة 

وكإطار  ،األخضر قتصادللقیاس یدعم التنمیة المستدامة واال یة كإطارقتصاداال
الحسابات القومیة الخضراء وتعرف أیضا باسم " ،قتصادلتقویم البیئة وعالقتها باال

"وهى حسابات تقوم على أساس اعتبار أن أي تحسـن فـي ظـروف البیئـة وفـي 
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تناقص في الموارد  یة هـو زیـادة فـي أصـول الدولـة، وأن أيقتصادالمـوارد اال
  ٠یة أو إضرار بالبیئة هو زیادة في التزامات الدولة ونقـص فـى أصولهاقتصاداال

عملیا للقیـاس ُیستنار به  یة إطـاراقتصاداال -یـُشكل نظـام المحاسـبة البیئیـة 
في وضع العدید من أطر السیاسات العامة، ودعــم إدمــاج اإلحــصاءات في 

بما في ذلك استراتیجیات النمو والحد من الفقر؛  ،ــة للدولالعملیــات اإلنمائی
األخضر والنمو األخضر والتنمیة المستدامة ومبادرات دولیـة شـتى، في  قتصاداال

وفى  ؛٢٠١٥التنمیة لمرحلة ما بعد عام  متابعـة أهداف التنمیة المستدامة وخطة
یجـب أن یكـون ” للتقـدممقاییس أوسع نطاقا “ هذا السیاق یتم التشدید على أن وضع

جـزءا من البنى التحتیة/الهیاكل األساسیة األوسع للمعلومات من أجل دعم 
  الـسیاسات اإلنمائیـة علـى جمیـع المـستویات،

من أن اإلحصاءات الرسمیة تُعد عنصرا ال غنى عنه في النظام  وانطالقا
 قتصادللحكومــة واال اإلعالمـي والتعلیمى ألي مجتمـع دیمقراطــي، بمــا تقدمــه

ماعیـــة والبیئیـــة یة والدیموغرافیـــة واالجتقتصادوالجمهــور مــن بیانــات عــن الحالــة اال
ولتحقیـــق ذلـــك، یـــتعین أن تقـــوم الوكـــاالت المعنیـــة باإلحصاءات ‘ والتعلیمیة

ئیة وتـوفیره للمـواطنین الرسمیة بجمع ما یثبت فائدته العملیة من البیانـات اإلحـصا
  بتجرد وفاء بحقهم في التماس المعلومات؛ 

 األخضر تطورا في اإلحصاءات ... قتصادوهكذا یتالزم مع التطور في اال
حتى یصل بنا إلى  إلى كل المجاالت والمستویات ویستمر ویصل هذا التطور

ا من جدیدة تكون أوسع نطاقا لقیاس التقدم وتكون أكثر تطور  مقاییسوضع "
المقاییس الحالیة لقیاس التقدم والتنمیة والتطور في كل المجاالت بما فیها التنمیة 

وهو ما یرتبط بشكل وثیق بالتعلم  –وأفضل الممارسات والتعلیم والتعلم  ،الخضراء
 ٢٠١٣اللجنة اإلحصائیة،  األخضر (األمم المتحدة، قتصادمن أجل اال

E/2013/24-E/CN.3/2013/33(٠  
  :یةقتصادلقیاس التنمیة االجتماعیة واال المؤشراتاستخدام 

 الیوم استخدام مؤشرات معینة لقیاس التنمیة االجتماعیة ما یزال یسود حتى
ودخل الفرد،  ،اإلجمالي القوميوالناتج  ،مثل معدالت القراءة والكتابة ،والتعبیر عنها

ات القراءة والكتابة وبال شك فإن المؤشرات االجتماعیة الخاصة بتوقع الحیاة ومستوی
أما المؤشرات  ،تصف جودة ومعاییر الحیاة في مختلف الدول والمناطق حول العالم



٢٠١٧/ أكتوبر ١جـ–العلوم التربویة/ العدد الرابع   
 

  

  

١٩

فمؤشرات  ،یة القومیة بكفاءةقتصادیة فإنها ال تعكس التنمیة االجتماعیة االقتصاداال
كما أن مؤشرات التنمیة البشریة  ،ودخل الفرد غیر كافیة ،اإلجماليالناتج القومى 

  .تقویم البیئة أنها غیر متوازنة وینقصهاتُنتقد ب
ُبذلت في العقد الماضي محاوالت عدیدة  ،وغیره من األسباب ،ولهذا السبب

للتوصل إلى مؤشرات تعكس بشكل كامل نوعیة ومستوى المعیشة والحالة العامة 
، اقترح استخدام ما یسمى مؤشر ٢٠١٦للسكان في مختلف بلدان العالم، وفي عام 

فلیس كل الناس یطمحون إلى الثروة،  ،"Happy Planet Index" عیدالكوكب الس
ببعض المقارنة من  القیام ولكن یرید الجمیع أن یعیشوا حیاة طویلة وصحیة، ویمكن

دول من حیث الناتج المحلي اإلجمالي  )١٠خالل إلقاء نظرة على أعلى عشر (
  .للفرد حسب ترتیب مؤشر الكوكب السعید

األخضر یكون ممكنا فقط عندما  قتصادول نحو االومن الواضح أن التح
 ،وتنمیة البنیة األساسیة االجتماعیة ،نستثمر العوائد القومیة في رأس المال البشرى

أن  Henry Etzkowitz، اقترح هنري إتزكوفیتز ٢٠١٠والتعلیم في عام  ،والعلوم
العملیات تقوم األوساط العلمیة بإعادة النظر في طریقة بناء وهیكلة وٕادارة 

ویعرف هذا النهج العلمي الیوم  ،یة في ظل الظروف الحالیة)قتصاداالجتماعیة واال
 state الذي ینظر إلى الدولة Triple Helix modelكنموذج ثالثي الحلزون 

 "وبیئة األعمال scientific-educational التعلیمي –والقطاع "العلمي 
business environment د على ما یليكشركاء متساوین ویؤك ) Happy 

Planet Index,2016( ،Etzkowitz, Henry, Leydesdorff b, Loet,:, 
2000 pp. 109–123) ،(https: //www.globalinnovationindex.org/gii-

2017-report)(:   
تهیئة الظروف الالزمة للتنمیة السیاسیة االجتماعیة السلیمة،  یتوقع من الدولة ) أ(

ن بین جملة أمور، متمشیة مع مفهوم "التنمیة التي ینبغي أن تكون، م
 اقتصاداألخضر" (وهو قریب من ویتجانس مع  قتصادالمستدامة"و"اال
  المعرفي)؛ قتصاداالبتكار، أو اال

یتوقع من القطاع العلمي والتعلیمي أن یقوم بإعداد الموارد البشریة وأن یكفل  ) ب(
 م وتنمیة اجتماعیة؛ي سلیاقتصادتولید أفكار علمیة وتقنیة تفضي إلى نمو 

یتوقع أن تستفید بیئة األعمال من األفكار العلمیة والتقنیة التي یوفرها القطاع  (ج)
فرص عمل جدیدة ومنتجات  العلمي والتعلیمي استخداما فعاال إلیجاد

http://www.globalinnovationindex.org/gii
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وخدمات جدیدة، األمر الذي سیترجم إلى مكاسب مستدامة في رأس المال 
  ٠دام الرشید من الموارد الطبیعیةالبشري واإلنتاج وااللتزام باالستخ

القطاع  –الثالثة (الدولة  وهو ما یعكس جوهر العالقة التبادلیة بین الفاعلین
  .بیئة األعمال) –العلمى التعلیمى 

ومع ذلك ال یبدو أن جمیع الدول الحدیثة تطمح إلى تهیئة الظروف للعلم 
یق مكاسب أكبر لیس تحق والتعلیم واألعمال لبدء التفاعل بطریقة نشطة لضمان

فقط للمؤسسات التجاریة الكبیرة والدولة، ورجال األعمال خاصة، وجني أرباح 
ضخمة فهي (قابلة للمقارنة في بعض األحیان مع إیرادات المیزانیة الوطنیة)، ولكن 

  .بالنسبة للمجتمع ككل، بما في ذلك جمیع الطبقات
  : علىمال العلوم والتعلیم واألعینطوي التفاعل الفعال بین 

تشكیل مؤسسات تتوسط وتعزز هذا التفاعل، الذي من المتوقع أن یحدث بین  .١
 الدولة والمجتمع واألعمال التجاریة في إطار حیز متسق لسیادة القانون؛

تعزیز رأس المال البشري والمكاسب البشریة في قدراته الفكریة والمعرفیة، مما  .٢
 یؤدي إلى بحوث وابتكارات مفیدة؛

یة واالجتماعیة والعلمیة قتصادع الهیاكل األساسیة ذات الصلة (االجمی تطویر .٣
 والتعلیمیة والهندسیة، والمرتبطة بالطاقة)؛

التنمیة النشطة لألسواق المحلیة واألعمال التجاریة، مع الكثیر من األعمال  .٤
التجاریة في البالد الموجهة نحو خدمة التكنولوجیا الفائقة، وتجارة التجزئة، 

  .نتاجوقطاع اإل
ي للدولة ومستوى تنمیتها قتصادوتحدد هذه الجوانب األربعة وتیرة النمو اال

االجتماعیة وتنافسیتها في األسواق الخارجیة، وهى تلك التي وضعت في أسس 
. ویعكس  yearly Global Innovation Indexمؤشر االبتكار العالمي السنوي

البلد ودرجة كفاءة جهوده  اقتصادالمؤشر، باإلضافة إلى ذلك، مستوى تنمیة 
جودة  اإلبداعیة العلمیة والتقنیة. وبعبارة أخرى، یمكن اعتبار المؤشر مؤشرا على

في حین یمكن أیضا أن ینظر إلیه على أنه  ،للدولة یةقتصادالتنمیة االجتماعیة واال
مكانة وفعالیة نظامه الوطني للتعلیم، ألن نموذج إتزكویتز الحلزون  مؤشر على

  ٠ي یعامل التعلیم والعلوم كقوة دافعة أساسیةالثالث
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   :تحول نظم التعلیم نحو النزعة اإلحیائیة وأخالقیات المسئولیة البیئیة §
سیناریو الموارد الفعالة  ال یمكن تحقیق التحول من سیناریو هدر الموارد إلى ،أوال

 من دون تحویل النظم الوطنیة للتعلیم ومواءمتها على الصعید العالمي؛
تهئ فرصا أكبر للتفاعل الفعال بین قطاع األعمال  أن الدولة الدیمقراطیة انیا،ث

ریع  والعلوم والتعلیم، مما یساعد على تحویل ریع مواردها الطبیعیة إلى
 للموارد المعرفیة وبالتالي زیادة إیراداتها الوطنیة إلى أقصى حد؛

علیم موجها لیس نحو مفهوم من الناحیة االستراتیجیة، یجب أن یكون نظام الت ثالثا،
 ولكن مفهوم النزعة األحیائیة anthropocentrism النزعة اإلنسانیة

biocentrism،  وتعزیز االعتقاد بأن الحفاظ على البیئة هو السبیل الوحید
/ كل فرد تنظیم نشاط لى حضارتنا، وأنه یجب على الجمیعالممكن للحفاظ ع

   ولیة البیئیة.حیاتهم بما یتماشى مع أخالقیات المسئ
أخضر" لیس ممكنا من  اقتصادوهكذا یكون من الواضح أن التحول إلى "

دون إدخال تغییرات على نظامي التعلیم الوطني وٕاعداد الموارد البشریة. وهذه 
للریع الوطني  التغییرات مطلوبة لكي تتمكن الدول من االستفادة من مصدر جدید

-national rent – knowledge اك المعرفي،الریع القائم على المعرفة أو اإلدر  -
based فالنظیر الطبیعي (الموارد) فإنه ال ینضب، وال یؤدي استغالله ‘ ، بمقارنته

شریطة أال  -بشكل مكثف إلى استنزاف أصول التربة التحتیة وعدم التوازن البیئي 
بناء  لدخول في أنشطة مدمرة أو عدوانیة بل في الریع المعرفي ا یستهدف استخدام

  .القات طیبة جیدة مع الدول األخرىع
وینبغي أن یشمل إصالح نظم التدریب وٕاعادة التدریب الوطنیة في مجال 

  : التعلیم والموارد البشریة التركیز على الجوانب الرئیسة التالیة
وجوهر، استخدام، غایات وأهداف التحول من  ،الفكرة األساسیة واألولویة )١

االجتماعیة إلى  وقطاع الرفاه والرعایة قتصادغیل االسیناریو هدر الموارد لتش
 نظام مسؤول بیئیا؛

وضع التكنولوجیا "الخضراء" (اآلمنة بیئیا) في إطار النموذج الموفر للموارد  )٢
 یة الوطنیة؛قتصاداال - للموارد للتنمیة االجتماعیة  والفعال

 امیة إلىالمناهج األساسیة النظریة والمنهجیة الموجهة نحو الممارسة الر  )٣
فضال عن خسائر اإلنتاج، والحد من  ،تخفیض التكالیف البیئیة إلى أدنى حد

 كثافة الطاقة في القطاع الصناعي؛
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  : وهو ،األخضر قتصادوضوح الهدف الرئیس من التحول نحو اال )٤
 ،األخضر إلى ابتكار مجال جدید یعمل لصالح كل الناس قتصادیهدف اال
 ،والمخلوقات غیر البشر ،biosphere حیوىوالمحیط ال، للكوكب في كل مكان

من أجل  ویدمج أفكار ونظریات تم تصمیمها ،والطبیعة، وأشكال الحیاة األخرى
  .األسباب التنظیمیة والمؤسسیة للمساواة والفقر ،المساعدة في القضاء على الفقر

والمشاركة،  ،ولذلك، فإنه یأخذ نهجا شامال، یعزز اإلنصاف، والعدالة
والدیمقراطیة مع العدالة االجتماعیة والبیئیة في جوهرها. بدال من مجرد والحریة، 

فإنه یتم  ،العمل لصالح األفراد (وتفضیالتهم) أو متطلبات الشركات الخاصة القویة 
تطویر مزیج جدید من االحتیاجات والحقوق التي من شأنها ضمان استدامة حقیقیة 

ة، والرفاهیة والسعادة لجمیع الناس في على المدى الطویل، والبقاء على قید الحیا
  .ورغد الطبیعة كل مكان، ودائما ضمن حدود

والتعلیم یكون من  قتصادوفى سیاق هذا التحول المطلوب حدوثه في اال 
  .المطلوب وضع أجندة بحثیة جدیدة

  :أجندة بحثیة :األخضر قتصاداال
ثار كمیة آألخضر لها ا قتصادالتغیرات البنیویة المرتبطة باالنتقال نحو اال إن

/ وهذا التحول االجتماعى الكبیر سیكون له انعكاساته على على عالم العمل وكیفیة
أخرى أو ُیعاد تنظیمها  وتختفيستظهر وظائف جدیدة  ،تغیرات سوق العمل

(Federal Ministry of Education and Research (BMBF), 2014).  
كان هناك لسنوات  ،بیل المثالفعلى على نطاق االتحاد األوروبي، على س

 قتصادوعلى نطاق واسع، نمو للوظائف في مجاالت مرتبطة باألهداف البیئیة لال
، وٕادارة الموارد ،األخضر، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنفایات والموارد المائیة

وجودة الهواء، جنبا إلى جنب مع استعادة وحفظ التنوع البیولوجي. كما تؤثر تدابیر 
  كفاءة الطاقة وبناء البنیة التحتیة الخضراء تأثیرا إیجابیا على سوق العمل 

غیر أن هذه التغییرات ال تؤدي في الغالب إلى قطاعات الصناعة المرتبطة 
العمل من خالل  محتوىمباشرة بحمایة البیئة؛ فإلى حد أكبر بكثیر، یتم تغییر 

ع صناعي في جمیع أنحاء التحدیث اإلیكولوجي لإلنتاج والخدمات في كل قطا
مثل تلك  ،األخضر قتصاداال سلسلة القیمة. وتؤثر المتطلبات المرتبطة بالتحول إلى
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تقریبا في كل قطاع من قطاعات الصناعة؛ والمواد  ،المتعلقة بالطاقة وكفاءة الموارد
  ٠الخام، من خالل التصنیع، وحتى البناء والخدمات والزراعة

قلیلة ملموسة عن أثر هذا التطور  ة وبیانات بحوث محدود ویوجد حتى اآلن - 
االنعكاسات على الوظائف  والبحث في التحقق على العمالة. وتوجد حاجة إلى

وتطویر سیناریوهات ألرباح وخسائر الوظائف التي یمكن  في مختلف المجاالت
هذا هو األخضر؟ ... قتصادتوقعها. ما اآلثار الصافیة لعملیة التحول إلى اال

 .الذي لم یتم اإلجابة علیه بالكاملالسؤال 
كما توجد أسئلة بحثیة تتعلق بجودة العمل، ما نوعیة الوظائف التي تم إنشاؤها  - 

هل ؟ ظروف العمل، فیهامن خالل االبتکار المستدام، أو تلك التي تتغیر 
االجتماعیة یجب أن تضيء من خالل البحوث  العالقة بین التنمیة والبیئة

االستنتاج  مع أصحاب المصلحة. ومع ذلك، ال یمكن أنوتناقش في الحوار 
"العمل الجید". ؤدي تلقائیا إلى ظروف عمل أفضل وبأن هذه التغییرات سوف ت

 ""أكثر اخضرارا اقتصادجوانب الصحة والسالمة مهمة ألن التحول إلى 
 ٠والتكنولوجیا، والمنتجات والعملیات قد تجلب معها أیضا مخاطر جدیدة

تضع مطالب جدیدة على  محتوى العملییرات التي تطرأ على كما أن التغ - 
و تنظیم التدریب بحیث یعکس ھ ھناتصنیف القوى العاملة، والنقطة األساسیة 

لمعالجة  التطبیقات العملیة بأکبر قدر ممکن ویتوجه الحتیاجات سوق العمل
  المهارات". "عدم تطابق

 مؤهالت جدیدة بتكارات التي تحافظ على الطاقة والمواردویتطلب إدخال اال - 
ولكن ما المؤهالت التي یجب أن تكون قادرة على  ،غالبا ما تكون أعلى

 التخصص أو تتطلب األخضر؟ هل قتصادالسیطرة على التحول إلى اال
 المؤهالت الشاملة؟ هل مجاالت العمل هى الوحیدة التي تتغیر، أم مهن جدیدة

 ا؟یتم إنشاؤه
المؤهلة  القوى العاملة األخضر من خالل قتصادالقدرة على التحول إلى اال - 

المناسبة یستلزم التنبؤ بشكل أفضل بقطاعات وفروع الصناعة. باإلضافة إلى 
ذلك، هناك حاجة إلى توضیح حول كیفیة دمج احتیاجات التدریب لالبتكار 

برامج التدریب والتعلیم في الصدیق للبیئة بیئیا في المناهج الناشئة والمنشأة في 
متأثر ویشكل نظام التعلیم المزدوج ومشاركة المتطوعین االجتماعیین  كل قطاع

 ٠أساسا متینا لتحقیق ذلك



  والتعلیم ادقتصالعالمیة في اال األخضر والتحوالت قتصادالتعلم من أجل اال

  

٢٤

 ecological قدرات االبتكار من خالل تصمیم حلول للعمل البیئيتنمیة  -
working. 

زخم  ویمكن تطویر حلول متكاملة لحزمة إعادة هیكلة األعمال اإلیكولوجیة - 
الجمع بین استغالل إمكانات االستدامة مع زیادة القدرة على االبتكار لألعمال 
التجاریة فضال عن جودة عالیة من العمل والدافع للموظفین. ویعتبر تطویر 
الكفاءة وتعبئة الخبرات في مجال االبتكار اإلیكولوجي من االعتبارات الرئیسیة. 

مكن أن تكون ناجحة إال إذا كانت تقدم حلول التصمیم للعمل البیئي مثل هذه ی
یة. وباإلضافة إلى ذلك، غالبا ما تحتاج الشركات قتصادالشركات الفوائد اال

البیئي وكفاءة  االبتكارالفردیة إلى الدعم، على سبیل المثال الدعم في تمویل 
اإلقلیمیة مع  المشاركة في عملیات التصمیم االیكولوجیة، ویمكن للمنابر

الشركات والجمعیات والقطاعین السیاسي واإلداري أن ترفع القدرة العبین من 
على االبتكار لدى الشركات الفردیة من خالل مدخالت إضافیة للتعلم واالبتكار 

  ٠جودة العمل واإلیكولوجیا أسالیب مبتكرة في التفاعل بین وتدعم تطبیق
رصة هو بمثابة ف األخضر قتصادالتحول إلى اال"وفى كل األحوال فإن 

ككل.  قتصادلیس فقط لصناعة البیئة ولكن بالنسبة لال ،وتحٍد في نفس الوقت
"غیر خضراء"، وبعبارة اما تقسیم الوظائف إلى "خضراء" ووسیكون من الخطأ تم

 قتصادإلى جیدة وسیئة. ولالستفادة الكاملة من إمكانات العمل العالیة من اال أخرى
 م علیه التحدیث اإلیكولوجينهجا شامال یقو  قتصاداألخضر یتطلب اال

ecological modernization  لجمیع قطاعات الصناعة على امتداد سلسلة
القیمة بأكملها. وهذا یتطلب سیاسة للطاقة یمكن االعتماد علیها مع أسعار الطاقة 
التنافسیة على الصعید العالمي، والحمایة البیئیة واالبتكار وكفاءة الطاقة. وال یمكن 

یكولوجي أن یصبح القوة الدافعة للنمو والتوظیف إال إذا كان تركیز للتغیر اال
 European Centre) بأكمله قتصاداألخضر" الحقیقي هو عملیة لال قتصاد"اال

for the Development of Vocational Training (Cedefop), 
2009,pp.90-94)  

االستجابة  األخضر قتصادومن النماذج التي یمكن أن توضح التحول إلى اال
  .العالمیة لتغیر المناخ
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   :األخضر واالستجابة العالمیة لتغیر المناخ قتصاداال §
بدأت االستجابة الدولیة السیاسیة لتغیر المناخ بتبنى اتفاقیة األمم المتحدة 

وقد وضعت هذه االتفاقیة إطار العمل  ،١٩٩٢اإلطاریة بشأن تغیر المناخ في عام 
ى غازات الدفیئة في الغالف الجوى وذلك بهدف تجنب الذى یهدف إلى تثبیت مستو 

"، وقد وصل عدد الدول الموقعة على الخطیرة الناشئة عن أنشطة بشریة "التدخالت
وفى  ،طرفا ١٩٦نحو  ١٩٩٤عام  مارس ٢١التي دخلت حیز التنفیذ فى  االتفاقیة

 التزمت الدول الصناعیة والدول في مرحلة االنتقال والتحول ١٩٩٧دیسمبر 
 األطراف.، وقد التزمت الدول ق بتحقیق أهداف تخفیض اإلنبعاثاتالسو  قتصادال
دون  %٥بتخفیض إجمالي انبعاثات غازات ستة من غازات الدفیئة بمتوسط  ىف

وقد دخل بروتوكول كیوتو  ،٢٠١٢ – ٢٠٠٨في الفترة من  ١٩٩٠مستویات عام 
تم مراجعة الهدف وی ،طرفا١٩٢ووقع علیه حتى األن  ٢٠٠٥حیز التنفیذ عام 

 ،واإلبالغ والتحقق س.والقیا ،وخطط التكیف الوطنیة ،العالمى وأعمال التخفیف
 وغیرها بواسطة الدول النامیة والمتقدمة باستمرار ،األخرى واآللیاتوآلیات السوق 

  .)١ص ،٢٠١٥،(المعهد الدولى للتنمیة المستدامة
وذوى المصلحة الذین  ومن القضایا الرئیسة التي یواجهها صانعو السیاسات

یتعاملون مع تغیر المناخ كیفیة الحد من انبعاثات غازات الدفیئة من خالل كفاءة 
وسیاسات  الطاقة واألشكال البدیلة للطاقة والنقل. وقد صممت أنواع من التكنولوجیا

وتدابیر التخفیف على المستویات الوطنیة واألوروبیة والدولیة والقطاعیة. وهى 
  .البناء والزراعة والتصنیع والنقلتشمل أساسا 

وتتیح التكنولوجیات الخضراء إمكانیة توفیر وظائف خضراء جدیدة ألولئك 
وسوف تتطلب الوظائف  األخضر النامي، قتصادالذین یستجیبون بسرعة إلى اال

الناشئة. وقد یؤدي تحدید تلك الجدیدة و  الخضراء الجدیدة مهارات جدیدة في المهن
  .تخاذ إجراءات لمكافحة تغیر المناخ بشكل أكثر فعالیةالمهارات إلى ا

إلى المشاركة في التخفیف من  یحتاج كل فردوالمهم هنا التركیز على أن 
 الدولآثار تغیر المناخ. وفى نفس الوقت فإن التنسیق الفعال واتخاذ التدابیر في 

  .ض التكالیفتخفی ُیعد أمرا حیویا من أجل األعضاء والمناطق والمجتمعات المحلیة
یعنى تغیر البیئة العالمیة ویختلف  وبصفة عامة فإن الحدیث عن تغیر الُمناخ

مثل األعاصیر والبراكین التي تحدث فجأة  عن مفهوم الكوارث والمخاطر الطبیعیة
التنبؤ  وفى وقت قصیر ویتم وضع االستراتیجیات من أجل تحسین عملیات
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هذا في حین أن تغیر  ،حداث المفاجئةواإلخالء وغیرها مما تتطلبه مثل تلك األ
الحدوث ولكن بمجرد  بطيءیؤدى لتغیر البیئة العالمیة من خالل تغیر  الُمناخ
مثل زیادة درجات الحرارة السائدة في الغالف  ،یكون له آثار طویلة المدى حدوثه
 Behaviouralفإن التكیف السلوكى  ،وعلى النقیض من التأهب للكوارث ،الجوى

adaptation  على المدى الطویل یعتبر أكثر أهمیة من التخفیف على المدى
   (Simon, David: 2007,p. 299)القصیر والمتوسط 

والمحلى بل وعلى  واإلقلیميوهكذا یكون التركیز لیس فقط على المستوى العالمى  
وهذا ینقلنا إلى  ،األفراد وما یتطلبه ذلك من تغییر في السلوك وأسالیب الحیاة

یث عن مضامین تغیر المناخ على التعلیم والتدریب من خالل خبرة االتحاد الحد
  .كخبرة رائدة في هذا المجال األوروبي

   :مضامین تغیر المناخ على التعلیم والتدریب
والمهنیین،  ،مضامین تغیر المناخ على التعلیم والتدریب واالتحادات المهنیة

حین والمصممین. وكان التركیز والمهندسین المعماریین، والمخططین، والمسا
الرئیس على الطاقة وكفاءة ومهارات تنفیذ الطاقة المتجددة تحدید العنصر األساسي 

  .لمستقبل الوظائف الخضراء
 ؟ األخضر قتصادما االتجاهات واآللیات الرئیسة إلعادة هیكلة اال - 
 ما المهارات الخاصة والعامة الجدیدة والناشئة والتي تنخفض؟  - 
الالزمة للتخفیف من حدة تغیر المناخ وما السیاسات (المبادرات  ما المهن - 

الوطنیة أو مبادرات االتحاد األوروبي) التي ینبغي تصمیمها لتلبیة الطلب على 
 المهن الخضراء؟ 

كیف یمكن تطویر نظم التعلیم والتدریب لالستجابة السریعة للمتطلبات المتغیرة  - 
 باستمرار؟ 

التعلیمیة والتدریبیة من المعاییر المهنیة وأولویات  كیف یمكن تقریب المعاییر - 
 أصحاب العمل في الوظائف الخضراء؟ 

كانت هذه هى األسئلة التي تناولتها المناقشات الدائرة والتي خلصت إلى أن 
األهمیة الجدیدة لالعتبارات البیئیة تؤثر بالفعل على العمال في سوق العمل. من 

توسیع مجموعة مهاراتهم بحیث یمكن أن تساعد  جمیع مناحي الحیاة بحاجة إلى
  .في حمایة البیئة
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  :األخضر قتصادجدیدة في إعادة هیكلة اال اتجاهات §
 وغیرها من الدول األخضر في دول أوروبا قتصادویجري التعجیل بتوسیع اال

بسبب االهتمامات المتصلة بسیاسات الطاقة وما یرتبط بها من تولید الطاقة 
والحاجة إلى معالجة مشكلة تغیر المناخ عن طریق  ،د وٕادارة البیئةواستخدام الموار 

تحقیق قدر أكبر من أمن  ،الحد من انبعاثات غازات الدفیئة، وفي نفس الوقت
الطاقة جنبا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الجیل الذي لدیه المرونة لتلبیة 

إیجاد  ا یأتي الدافع نحویقود تطویر تقنیات الطاقة المتجددة. وهكذ الطلب المتغیر،
أخضر أوروبي من توافق واسع النطاق بین األوساط العلمیة بشأن األخطار  اقتصاد

  .واستنزاف الوقود األحفوري ،التي تشكلها الغازات الدفیئة
في العدید من االتفاقات الدولیة، وال سیما اتفاق  وتنعكس هذه االهتمامات

تفاق مع الدول األعضاء، إلى فرض أهداف كیوتو، ودفعت االتحاد األوروبي، باال
بشأن انبعاثات الكربون. وقد أضاف ارتفاع تكلفة الطاقة والشواغل المتعلقة بأمن 
إمدادات الطاقة (روسیا وأوكرانیا) إحساسا بالحاجة الملحة إلى حملة حفظ الطاقة 

  .في الدول األعضاء
لكل  القومیة حوافز في الدول األعضاء نظرا الختالف الظروف ویتم وضع

ویجد الباحثین  ،منها من حیث المعاملة الضریبیة وغیرها (النقل صدیق البیئة)
صعوبة في تحدید الوظائف الخضراء ویعترفون بأن كل المهن تحتاج إلى" 

ومن غیر  ،تخضیر" بكل ما یتطلبه ذلك من العاملین من مهارات خضراء عامة
. والمهم تحدید فجوة المهارات في  معین للوظائف الخضراء المناسب تحدید قطاع

إطار برامج تغیر المناخ وما یرتبط بها من خطط عمل ومعالجتها في ضوء معاییر 
قومیة مناسبة مثل استراتیجیات الطاقة المتجددة، ونظم كفاءة الطاقة الوطنیة 

  .وغیرها
   :األخضر مقابل التغیرات القطاعیة قتصاداال §

لى فقدان قطاعات األعمال. قد ینخفض األخضر إ قتصادولن یؤدي نمو اال
البعض، مثل استخراج المعادن والفحم وغیرها من الصناعات الثقیلة، ولكن سوف 

على الرغم من أن إدارة النفایات واإلنتاج الزراعي للوقود  .تتطور معظم القطاعات
 الحیوي من المرجح أن توفر العدید من الوظائف ذات المهارات الفیزیقیة المتدنیة،
إال أنه من المتوقع حدوث انخفاض في الوظائف الجسدیة ذات المهارات المتدنیة. 

والمزید من العمل متعدد التخصصات،  االفتراضيویتوقع نمو التفاعل اإللكتروني 
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على سبیل المثال، مع الحاجة إلى الموظفین الفنیین ممن لدیهم مهارات االتصال 
 ،كار الذي یتطلب مهارات بحثیة عالیةبشكل أفضل. ومن المرجح أن یزداد االبت

بما في ذلك أسالیب هندسة القیمة التي تقیم المدخالت والمخرجات النسبیة لكل من 
المنتجات والعملیات. ومع ذلك، سیكون هناك أیضا زیادة في التوظیف المهني لـلـ" 

  .ونلتنفیذ التكنولوجیات الجدیدة منخفضة الكرب ’Green collar‘ الیاقات الخضراء
إن تبني "القضایا الخضراء" یمكن أن یؤدي دون قصد إلى تكبد بعض 
قطاعات المجتمع خسائر؛ فالتحرك المنسق بعیدا عن النقل البري الخاص، على 
سبیل المثال، من شأنه أن یضر بصناعة الشحن. وٕاحدى الطرق التي یمكن أن 

خضر" هو إنشاء األ تستدعي دعم الصناعات التي قد تعاني منها نتیجة "التقدم
صندوق للتعویضات على مستوى االتحاد األوروبي. وهناك مثال على هذا 
الصندوق قید التشغیل؛ حیث تم تصمیم "صندوق العولمة" خصیصا لمساعدة أولئك 

 أخرىسیاسات  الذین عانوا من البطالة نتیجة للمنافسة العالمیة. التي وقد تشجیع
انتقائیة لتبنى الممارسات المستدامة تبنى "جدول أعمال أخضر" تشمل حوافز 

وبرامج التدریب التي تهدف إلى تجهیز المشاركین من منظور أكثر شمولیة بشأن 
  .مهاراتهم وممارسات األعمال

   :األخضر قتصادالمهارات في اال -نموذج جدید   §
األخضر الناشئ إلى مهارات  قتصادیمكن تصنیف المهارات المرتبطة باال

صة، وتكتسي هذه المجموعة األخیرة أهمیة خاصة بالنسبة عامة ومهارات خا
األخضر الذى ینشئ نموذج مهارات جدیدة، وبشكل عام، هذا النموذج  قتصادلال

هو أكثر شموال من النهج التقلیدي. ویضع النموذج الجدید مزیدا من التركیز على 
الحكم  التصمیم والعمل في مجاالت فرق متعددة التخصصات ذات درجة عالیة من

الذاتي والمسئولیة. غالبا ما تنطوي المشاریع على جلب المهنیین من خلفیات 
متنوعة جنبا إلى جنب على نطاق واسع مثل المهندسین والمخططین والمهندسین 
المعماریین مع علماء البیئة وعلماء اآلثار. وهذا یعني أن المهارات العامة مثل 

األخضر.  قتصادتكیف ستكون مهمة في االالقیادة االستراتیجیة والقدرة على ال
 ملمح عام في ومعرفة جیدة بالعلوم، بما في ذلك الهندسیة والبیئیة والبیولوجیة، هو

  .األخضر الناشئ قتصادالعدید من المهارات المطلوبة من قبل اال
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   :المهارات الخاصة -
 قتصادالخاصة المرتبطة بدمج اال ومن المتفق علیه عموما أن المهارات

األخضر لیست مهارات جدیدة تماما؛ فهي إما إضافة أو دمج للمهارات القائمة. 
كمثال على المهارات اإلضافیة هي الكفاءات المطلوبة في تركیب الكتلة الحیویة 
المستدامة (كریات الخشب أو المراجل الخشبیة) تقنیات مثل األنابیب الشمسیة 

یة. في هذه الحاالت، مطلوب معرفة واأللواح، أو أنظمة التدفئة الحراریة األرض
تقنیة لوحة تتطلب  بعض مهارات السباكة. وبالمثل تقنیات األنبوب الشمسیة أو

المهارات الكهربائیة المناسبة. وستكون مهارات التشخیص الجیدة أیضا مطلوبة في 
مع كفاءة القدرة على قیاس البصمة الكربونیة ككفاءة  ،األخضر الناشئ قتصاداال

وارتفاع تكلفة الطاقة، جنبا إلى جنب مع زیادة الوعي بالقضایا البیئیة مهمة. 
وتزاید الطلب على خبراء تقویم  ،بالمباني والتشریعات مثل توجیه أداء الطاقة

  .الطاقة
  :تخضیر المهن والمهارات -

وهكذا ستحتاج جمیع المهن إلى "تخضیر" مع طیف من تلك الوظائف 
إلى تلك التي ... السلع أو الخدمات الخضراء فقطیم الجدیدة التي تركز على تسل

تتطلب تغییرات محدودة أكثر وتحسین كفاءة الطاقة وتقلیل استخدام الموارد. وسوف 
تكون هناك حاجة لتطویر قاعدة المهارات لكل أنواع تكنولوجیا التخفیف، سواء من 

طلب لیس فقط حیث تولید الطاقة المتجددة أو كفاءة الطاقة/الموارد. سیكون هناك 
للخبرة التكنولوجیة ولكن أیضا مهارات االتصال لتقدیم المشورة بشأن التكنولوجیات 
الجدیدة لكل من الشركات والمستهلكین. سیكون من الحیوي لتسلسل المعلومات 
لمجموعة واسعة من المهنیین، مثل المخططین، والمهندسین المعماریین، والبنائین، 

ة على نطاق أوسع بشأن مراجعة الكربون ومن المرجح أن والسباكین. تقدیم المشور 
التكنولوجیات منخفضة الكربون متزایدة لقطاع كبیر من رجال  أهمیةتصبح 

األعمال واألفراد. ویمكن أن یكون دور المهنیین، مثل مدققي الكربون، حاسما 
ع م ولكن ٠بالنسبة إلى تخفیضات االنبعاثات وتحقیق أهداف غازات الدفیئة ككل

ذلك یوجد خطر أنه قد یتم إغفال احتیاجات المهارات ألعداد صغیرة نسبیا ضمن 
  .الوظائف الخضراء
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   :تطویر المقررات  -
ومن المهم أن یكون هناك منهج منقح، ال سیما في العلوم والتكنولوجیا، یوفر 
المعرفة الالزمة لتكنولوجیا التعدیل. ومع ذلك، فإن هذا ینطبق فقط على الطالب. 
وسیحتاج كل من المهنیین والعمال ذوي الیاقات الزرقاء إلى إعادة التدریب على 
المهارات الخضراء ذات الصلة. وینبغي لجمیع برامج التعلم مدى الحیاة توفیر 

  .تقال إلى األعمال منخفضة الكربونتحدیث للمهارات المناسبة لتسهیل االن
لتكنولوجیة النوعیة والتدریب وبنفس القدر من األهمیة یكون توفیر المهارات ا

. هناك حاجة لتطویر التدقیق أو إدارة الكربون وٕادارة الكربون العام المتعلق بمراجعة
  .لمؤهالت واعتمادها واالعتراف بهاوا
  :الحوار االجتماعى حول التعلیم والتدریب -

متطلبات المهارات  تنمیة وستكون نظم التعلیم والتدریب أكثر قدرة على
سرعة إذا كان هناك تحسن في الحوار االجتماعي بین أولئك الذین الخضراء ب

ینشئون نظم التعلیم ومعاییر التدریب وكل من أرباب العمل والنقابات العمالیة. 
وینبغي أن یعزز نظام التعلیم بیئات التعلم متعددة التخصصات، وینبغي تشجیعه، 

یة تعریف الكفایات مع الشركاء االجتماعیین، على أن یأخذ نظرة أوسع لكیف
واكتسابها. وعلى وجه الخصوص، ینبغي أن تساعد أطر المؤهالت الوطنیة في 
التقدم الوظیفي الرأسي واألفقي على حد سواء؛ فإن الحاجة إلى مهارات أكثر 
شمولیة تستدعي وجود نظام مؤهالت مرن یدعم ویشجع اكتساب كفایات إضافیة 

بآلیات التعلم غیر الرسمیة،  االعترافار باستمرار . وینبغي أن یشمل هذا اإلط
واعتماد التعلم السابق، والنطاق المتزاید لبرامج " تدریب المدربین "؛ ینبغي أن تشمل 
أیضا الفرصة والدعم لمزید من الجودةالتدریب. ویتعین تطویر عالقة عمل أوثق 

خضر في بین احتیاجات الصناعة والتعلیم النظامى والتدریب. مع تعزیز الوعي األ
التعلیم واستكشاف إمكانیة إنشاء شهادة على نطاق االتحاد األوروبي للمهارات 

  .Energy assessorsالخضراء مثل مقیمي الطاقة.
یجب أن یكون هناك تنسیق بین مطورى سیاسات البیئة وٕادارة التحول 

لتحقیق تنمیة مهنیة  منخفض الكربون ومن یطورون مهارات التدریب قتصادلال
مدیوالت التعدیل التكنولوجى ضروریة لمعظم  أو مع مالحظة أن التخضیر ،رةمستم

  .قوة العمل المستقبلیة
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   :تدریب المدربین
وقد یؤدي االبتكار التكنولوجي السریع واستجابة السوق إلى توافر المهنیین 
المدربین تدریبا كافیا الذى أصبح عامال رئیسیا للحد من معدل تخفیض غازات 

فإذا تطور السوق قبل التعلیم سیكون هناك حاجة إلى روابط أفضل مع الدفیئة؛ 
هؤالء المبتكرین والمهنیین الذین یقودون التطورات التكنولوجیة. وفي مجال 
تكنولوجي سریع التحرك، سیكون من المهم تدریب المدربین، من خالل "التخضیر" 

المجاالت الناشئة  ین فيأو الوحدات التكنولوجیة المتقدمة بسرعة، واعتماد العامل
  .حدیثا

  :مهارات جدیدة لوظائف جدیدة
یجب تحدید الحاجة للمهارات الجدیدة مبكرا ألن ذلك یساعد على تدریب 

 من ویصبح ،المدربین على مضامین المهارات الخاصة بسیاسات التعدیل الجدیدة
وتنسیق  اتوالتنبؤ بالحاجة من المهار  ،األولویات مزاوجة المهارات مع الوظائف

  .سیاسات العمل والتعلیم
  :تعزیز الصلة بین نظم التعلیم والتدریب وعالم العمل

عرض  :من المعروف أن األسباب الرئیسة في نقص المهارات تشمل ما یلي
نتیجة االتجاهات الدیموغرافیة  الید العاملة غیر الكافي في بعض القطاعات
 تقدیر النمو في بعض القطاعات، واتجاهات الهجرة؛ وعدم مطابقة المهارات؛ وسوء

وتنظیم  ،مثل قطاع التكنولوجیا الخضراء؛ وأوجه القصور في ممارسات التوظیف
وظروف العمل. ومع ذلك فإن نقص المهارات یكون أكبر  وسیاسات األجور،العمل

في القطاعات كثیفة المعرفة والتكنولوجیا التي تتمتع بأكبر قدر من اإلمكانات 
  .والعمالة قتصادي مجال االلتحقیق النمو ف

  :استباق االحتیاجات من المهارات
یمثل استباق االحتیاجات المستقبلیة من المهارات حجر األساس 
الستراتیجیات التدریب والمهارات. وتستخدم أسالیب متعددة للتنبؤ باالحتیاجات 

رات والمها التنبؤ بسمات المهن :المستقبلیة من المهارات. وتشمل هذه األسالیب
االجتماعي؛ نظم معلومات سوق العمل وخدمات  مختلفة األصناف؛ الحوار

التدریب، بما في ذلك دراسات التقصي  التوظیف؛ تحلیل أداء مؤسسات
   .واستطالعات الرأي
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وتخلص  :التنبؤ بالمهارات حدودقیمة بشأن  وتقدم التجارب القطریة دروساً 
ت أساسیة عریضة قابلة للتكیف، إلى أنه من األفضل التركیز على تقدیم مهارا

وبخاصة التركیز على بناء القدرة على التعلم، ولیس على التدریب على تلبیة 
المتعلقة باالحتیاجات من المهارات التقنیة، ألنها قد تتغیر قبل أن  التنبؤات المفصلة

التدریبیة القصیرة التي تركز  ویمكن للدورات تتمكن المناهج الدراسیة من التكیف،
على المهارات التقنیة واألساسیة العامة أن تقلل إلى أقصى حد من الفوارق الزمنیة 
بین ظهور االحتیاجات من المهارات وتقدیم التدریب المناسب. ویعد التحلیل الكمي 

عندما یستكمل بمعلومات نوعیة مقدمة من  القائم على معلومات سوق العمل مفیداً 
مكتــب ( األمثلة المقدمة من البلدان ما یليأصحاب العمل والعمال. وتشمل بعض 

   :)٢٠١٢، العمــل الدولــي
   :األخضر قتصادالجوانب االجتماعیة للحاجة لمهارات اال

فبرغم عدم كفایة ؛ األخضر واضحة قتصادالجوانب االجتماعیة لال أن
البحوث التي تعالج تغیر المناخ فإن ذلك سیتطلب طرقا جدیدة للعمل ستؤثر على 

لذا یجب فحص المهارات وحاجات التعلیم لیس فقط لكل قطاعات  ،المجتمعكل 
كما ستحدث أیضا تغییرات سلوكیة  ،األعمال والوظائف ولكن المجتمع الواسع أیضا

یا مدفوعین اقتصادوتكنولوجیة لتوصیل التعدیل عبر المجتمع ألنهم إما مستفیدین 
أو المزج بینهما.  ،ریب والتعلیماالستجابة للتد ،أو المؤشرات المالیة ،بالتشریع

أقل حتى الیوم مقارنة بالعناصر األخرى  اهتمامامهارات التدریب والتعلیم ربما تلقى 
. ونوع السیاسات السریع إلى مجتمع منخفض الكربون في أهمیتها لتحقیق التحول

بهدف تحسین الوعى  األخضر تشمل مؤشرات تصمم قتصادالتي قد تشجع اال
ومثل هذه الحمالت یجب تنظیمها على  ،وائد السیاسات الخضراءالجماهیرى بف

  .واإلقلیميالمستوى المحلى 
مبدًأ جدیدا قد یحل  األخضر أداة للتنمیة المستدامة، ولیس قتصاداعتبار اال

إن مـشـاكـل الـبـیـئـة والــمــاء  قضیة محل التنمیة المستدامة. وقد أثار البعض
تطرح إشكالیات متعددة، كما مشكالت عالمیة الطابع و  جددة، هىوالـطـاقـاتّ  المت

وُیعد الـــحـــوار الــبــیــئــي،  األخضرـ قتصادمتنوعة لولوج عالم اال توفر فرصا إنها
جـــزءا أســـاســـیا مـن الحوار بین الحضارات والثقافات وتالقحها، فالمشاكل البیئیة 

للمشاكل  یستلزم إیجاد الحلول الشمولیة بطبیعتها، مـشـاكـل عـابـرةّ  للحدود، مما
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یمكن النظر إلیه على أنه جزء  األخضر قتصادمن أجل اال التعلم الشمولیة لذا فإن
  .من حوار الحضارات والثقافات

وفى هذا اإلطار اجتمع المربین والمدربین حول العالم بمنظمة التعاون 
في  األخضر قتصادن أجل االالتعلم م ى والتنمیة بالمنتدى العالمى األولقتصاداال

" وقدم إطارا للعمل لتسریع "ملخص بیان باریس: . الذى نتج عنه٢٠١٥دیسمبر 
.، وذلك على أساس سلسلة من المبادئ المتفق  االحتوائياألخضر  قتصادتعلم اال

  ٠علیها
  احتوائي:أخضر  اقتصادالتعلم من أجل 

في المنتدى  احتوائيأخضر  اقتصادوصدر بیان حول التعلم من أجل 
الذي عقد في منظمة التعاون  ،األخضر قتصاداال العالمي للتعلم من أجل

 تمت . وقد٢٠١٥دیسمبر  ١٨-١٦ى والتنمیة بباریس في الفترة من قتصاداال
 األخضر قتصاداستضافة هذا الحدث من قبل الشراكة من أجل العمل حول اال

(PAGE) میة ى والتنقتصادبالتعاون مع منظمة التعاون االOECD  ومنصة النمو
بیان باریس  ویتضمن ،األخضر والمركز الدولي للتعلیم التقني والمهني والتدریب

ما یلى  ٢٠١٥الصادر عام  احتوائيأخضر  اقتصادحول التعلم من أجل 
)PAGE،و( )٢٠١٥PAGE، ٢٠١٦(:   

األخضر الشامل  قتصادویشدد بیان باریس على أنه "ینبغي إدماج التعلم لال
االستراتیجي والتعاوني وٕاطار السیاسات التمكینیة".  ا تاما في نهج الحوكمةإدماج

ویبرز التقریر أن التعلم وتنمیة المهارات لیست إضافة إلى تدخالت سیاسة 
 Transformationalاألخضر بل هى محرك للتغیر التحویلى  قتصاداال

change.نص على ما یلى. وتسترشد هذه المذكرة التوجیهیة ببیان باریس الذى ی:   
األخضر االحتوائى على المبادئ التي تسعى إلى  قتصادالمن أجل ایرتكز التعلم  

وحفز التغییر السلوكي وتعزیز استراتیجیات التعلم وآلیات  ،االتجاهات التأثیر على
ویقدم مجموعة من المبادئ و نقطة  ،نطاق المنظومة وطنیا على التنفیذ المناسب

تطبیق الر والمؤسسات التعلیمیة والمتخصصین لإلشارة إلى و مرجعیة لصناع القرا
   :في عملهم، والتي تغطي أربعة مجاالت مترابطة

  : یعنى االحتوائياألخضر  قتصادتعلم اال
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)i( ومتعدد ،التعلم الذى یشجع النهج متعدد التخصصات ومتعدد القطاعات
داف أهمن تحقیق  والمجتمعات ،والجماعات ،المستویات لتمكین األفراد

  .SDGsالتنمیة المستدامة 
)ii( یة قتصادالتعلم الذي یضع االستدامة في قلب السیاسات والممارسات اال

ویقوم على مفاهیم مثل النمو األخضر، والحضارة االیكولوجیة أو نمو 
 ٠منخفض الكربون ومرونة المناخ

)iii(   تغییر االتجاهات،والعقلیات والسلوكیات لدعم إعادة تأطیر نموذج النمو
 .ي الحاليصادقتاال

)iv(  یسعى إلى إعالم المراحل األولى من تطویر التعلیم بطرق بناءة، إیجابیة
 ٠وموجهة نحو الحل

)v(  جعل التعلم والمعرفة متاحة للجمیع في المجتمع، من خالل النهج وطرق
 reach the‘"بعد أوالألالوصول إلى ا" الوصول المفتوح والسعي إلى

furthest first’، ال تترك أحد" و ‘ leave no one behind’  ولن نسهو
 عن أحد خلفنا .

)vi( فى الهدف . التحول الحقیقىیعنى  تعلمال  
  :  األخضر یمكن تحقیقه من خالل قتصادمن أجل اال التعلم الفعال والمستدام

)vii(  نهج التعلم مدى الحیاة على جمیع المستویات بما في ذلك ما قبل االبتدائي
یم ما بعد الثانوي، والتعلیم المهني التقني والتعلیم االبتدائي والثانوي والتعل

القائم فى مكان  والتعلیم ،والتدریب (التدریب التقني والمهني)، والتعلیم العالى
  ٠والتعلیم المستمر، والتعلیم في البیئات غیر الرسمیة ،العمل

)viii( األخضر االحتوائى من خالل  قتصادإزالة الغموض عن مفاهیم ومبادئ اال
مثل الطاقة، والمیاه،  القطاعات ذات الصلة یاة للمتعلم فيربطها بخبرة الح

والصحة البشریة، والنقل، والزراعة، ولكن على قدم المساواة في التخصصات 
، قتصاداألوسع مثل الهندسة، واألعمال المصرفیة والضریبیة والمالیة واال

 .واالبتكار والعمل و السیاسة االجتماعیة
)ix(  تشرح كیفیة تعزیز قدرات الفرد  ثقة جیدا والتيالبناء على قصص النجاح المو

  .القدرات المؤسسیة یمكن أن یؤدي إلى التغییر التحویليو 
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)x(  ي مقارنة بالممارسات الجیدة المقبولة بحیث یمكن قتصادتقویم األداء اال
أن یتم تقویمها بفعالیة وتتحقق من صحة وعرض  لمؤسسات التعلیم والتدریب

  .األداء
)xi( یجب أن  األخضر االحتوائى قتصادن التعلم من أجل االمع االعتراف بأ

مع اإلدارة االستراتیجیة والنهج التعاوني وٕاطار تمكین  یكون متكامال تماما
   ٠السیاسة

   :خضر على المستوى القومى والمحلىاأل قتصادیجب أن یكون التعلم من أجل اال
)xii( ع فئات األخضر االحتوائى المطلوبة بین جمی قتصادتحدید كفایات اال

الجمهور المستهدفة بما في ذلك الفئات األكثر ضعفا والفئات المستبعدة 
المتسربون من المدرسة، والشباب العاطلین عن العمل وذوي  تقلیدیا، مثل

   اإلعاقة، وفقا للهدف األوسع لـ" لن نسهو عن أحد خلفنا"
  : ویتضمن التوصیات التالیة

  :ستوى المحلى والقومىاألخضر على الم قتصادیجب على تعلم اال  §
المساعدة على تطویر المهارات تدریجیا لتعزیز السیاسات واألهداف  - 

 .األخضر قتصادالوطنیة لالنتقال إلى اال
جذب االنتباه إلى السیاسات واالتفاقات اإلقلیمیة والعالمیة ذات الصلة  - 

 ٠واالستفادة منها
حالیة والمخططة، أن تبنى مبادرات التعلیم والتدریب السابقة وال مراعاة - 

 ٠على تحلیل االحتیاجات وقدرات مؤسسات التعلیم والتدریب
الفئات  بین جمیع األخضر قتصاداال في المرغوبة تحدید الكفایات  - 

 تقلیدیا، مثل الشباب والمستثنا األكثر ضعفا بما في ذلك الفئات، المستهدفة
 ذويواألشخاص  العاطل عن العمل، والشباب ،المتسربین من المدرسة

عن أحد  نسهوفي "لن  األوسع الذي یتمثل وذلك وفقا للهدف ،اإلعاقة
 خلفنا".

القصد على المدى المتوسط والطویل، مع التركیز  أن تكون شاملة في - 
على األولویات الفوریة قصیرة األجل من أجل بناء الزخم والرؤیة.والقوة 

 الدافعة والوضوح 
والمحلي بحیث یمكن فهم  الواقع الوطني معنى لحقائق أن تكون ذات - 

 األخضر الشامل وتقییمه وتنفیذه. قتصاداال
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 ".اإلبالغ عنها كلما كان ذلك ممكناقیاس النتائج وتسجیلها و  - 
ى والتقدم قتصاداالزدهار اال وذلك كله في إطار قاعدة أساسیة مؤداها أن 

  ٠جوانب مترابطة ال تنفصم  االجتماعى وحمایة البیئة
وتشمل هذه الخصائص ما  :األخضر قتصاداال التعلم من أجل خصائص §

  : یلي
 األخضر أن یكون التعلیم قتصادواال یتطلب التعلیم الكفء من أجل االستدامة 

   :(The University of New South Wales,1999)متسما بأنه تعلیم 
   .تعاونى .٣  .متداخل وعابر التخصصات .٢   .مرن تكیفى .١
   .مالئم محلیا .٦   .شامل .٥  .تجریبي .٤
   .متوجه نحو العمل .٩  .متوجه نحو المستقبل .٨   .على القیمیركز  .٧

  .منظومى.١٢  .یعمل على حل المشكالت.١١   .یركز على المتعلم.١٠
 :األخضر بالعدید من القضایا مثل قتصادویرتبط التعلیم والتعلم من أجل اال

 ،والتربیة البیئیة من أجل التنمیة المستدامة ،والتربیة الخضراء ،المدارس الخضراء
وفیما یلى بعض من تلك  ،مما ال یتسع المجال لذكره هنا بشكل تفصیلىوغیرها 
 : والمجاالت ،القضایا

   :المدارس الخضراء
یلتقى فیها الطالب  هى أماكن للتعلیمو  ،المدارس الخضراء هى أماكن خاصة

حول المدنیات وتنمیة مهارات أساسیة لكي یكونوا أعضاء منتجین في  للتعلم
ُتستخدم أیضا كفصول لتعلیم الكبار، والتصویت في وهى مدارس  ،المجتمع

وقد ترمز إلى المجتمع  ،واألنشطة األخرى، والمناسبات االجتماعیة ،االنتخابات
  .)National Academy of Science,2007 , pp.1-14( نفسه

" لتشجیع طرق تصمیم تسعینیات حركة "المباني الخضراءظهرت في ال
مخرجات بالنتائج وال مجرد بیئة فیزیقیة ولكن ترتبطولكنها الیوم لیست  ،المباني

) إذ تؤكد األبحاث أن جودة البیئة إنتاجیة ،تعلم ،صحةالخاصة بالطالب والمعلم (
وهذا التحول یلقى  ،الداخلیة یمكن أن تؤثر في صحة األطفال والكبار وتنمیتهم

  : فینلها هد بتحدیات هائلة فالمدارس الخضراء
 ،واجتماعیا ،والعاملین وتنمیتهم (فیزیقیا والمعلمینتحسین صحة الطالب   - 

 .وعقلیا) من خالل تقدیم بیئة مریحة أمنة وصحیة
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 .امتالك خصائص بیئیة ومجتمعیة إیجابیة - 
وتكییف  ،الحجم ؛التوجه ؛التدفئةموقع المدرسة الخضراء وتصمیمها ( أن

المعلمین  وصحة ،..) تؤثر فى صحة الطالب وتعلمهموغیرها؛ الهواء ؛اإلضاءة
لیست الصحة فقط هى التي تتأثر مثال بجودة الهواء داخل  ، كما أنهوٕانتاجیتهم
..، فالحساسیة على سبیل ا تعلم الطالب وٕانتاجیة المعلمینولكن أیض ،المدرسة

وكذلك اإلضاءة  ،المثال تقل عن طریق التنظیف الجید للبیئة داخل وخارج المدرسة
 وٕانتاجیةها یكون لها تأثیر كبیر على تعلم الطالب والتكییف ودرجات الحرارة، وغیر 

  .المعلمین
   :للصحة والتعلیم المدارس الخضراء فوائد ومنافع

 قتصادوالتعلم من أجل اال ،مع مالحظة أن التعلیم من أجل االستدامة
  : نهاألخضر ینطبق علیه ما ینطبق على التعلیم من أجل المواطنة من حیث أ

المواطنة إعداد مدرس متخصص على غرار أستاذ لیس مطلوبا في تعلیم "
. إن تعلیم المواطنة مسئولیة جماعیة فهذا غیر ذاك ،العلوم السیاسیة في الجامعة

إلدارتها وهیئة تعلیمها ونوعیة موادها وبالذات في العلوم اإلنسانیة ؛ في المدرسة
ة الوسط ومشارك ،والفنیة واالجتماعیةوثراء أنشطتها العلمیة واألدبیة  ،واالجتماعیة

تنحصر فقط في مادة معرفیة كالعلوم إن قیم المواطنة ال " ،"البیئى المحیط بالمدرسة
الحدود المعرفیة ویعمل لتكوین  فإن هدفها یتجاوز ،النظریة التي تعلمها المدرسة

التزامات وسلوكیات تفرض الحقوق والواجبات. وأى سلوك نعمل لتأسیسه البد أوال 
؟ فاإلنسان لیس مبرمجا ما هو؟ وكیف هو؟ ولماذا كان هو: أن یفهم معرفیا

. وهذا تحرك في كل سلوكیاته بوعى وٕارادةولكن ی .كالروبوت وال یتحرك بآلیة ذاتیة
وبكلمات أخرى فإن هذا  ،)٢٦ ،٢٠٠٤ ،محمود قمبر( ما یقوم به التعلیم للمواطنة "

  .األخضر قتصادهو ما یجب أن یقوم به التعلم من أجل اال
   :أسئلة مثارة :التربیة الخضراء

تلعب التربیة البیئیة دورا خاصا في االتجاهات الناشئة في مجال تخضیر 
التربیة. وثمة سؤال مركزي یتعلق بقدرة إنشاء الشبكات والتعاون مع المنظمات، 
خارج نطاق التربیة النظامیة، على تعویض النقص في األدوات والمعارف والخبرات 

رسیة، وعلى دعم تخضیر التربیة، فكیف یمكن لهذا التعاون أن في النظم المد
ُیَحسِّن النظم المدرسیة في المناطق الحضریة والریفیة؟ ومن وجهة نظر أخرى، قد 

كیف یمكن لقضیة التربیة البیئیة أن تكون في صلب البرامج  :ُیطرح السؤال التالي
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ل التربیة البیئیة في وضع التعلیمیة النظامیة وغیر النظامیة والالنظامیة؟ أو ه
بدائل مبتكرة؟ وكیف یمكن للتربیة  أفضل ُیَمّكنها من تقویم التربیة التقلیدیة وتوفیر

البیئیة أن ُتحِدث تغیرات تدریجیة وتساهم في تخضیر األنظمة التربویة؟ وماذا تعني 
التربیة المستدامة؟ وما موقعها في تخضیر التكوین المستمر؟ وفي سیاق هذه 

ضایا، یراعي موضوع التربیة الخضراء عملیات تخضیر البرامج وتخضیر الق
المدارس والجامعات والمؤسسات التعلیمیة األخرى، وتخضیر المناطق القرویة 
والحضریة، وكذا تخضیر العالقة بین المؤسسات التعلیمیة والمجتمعات والمدارس 

  ٠)٢٠١٣یونیو  ،ربیة البیئیة(المؤتمر الدولى السابع للتوالجامعات، والمجتمع المدني 
الذى ُعقد  لقد ُطرحت األسئلة السابقة في المؤتمر الدولى السابع للتربیة البیئیة

بمراكش  "جل انسجام أفضل بین المدن والقرىالتربیة البیئیة والرهانات من أبعنوان "
، وما تزال تحتاج إلى إجابة من ٢٠١٣یونیو  ١٤ -٩في الفترة ما بین  ،بالمغرب

والتعلیم من أجل  ،ل أجندة بحثیة تربویة في هذا المجال أي مجال التربیة البیئیةخال
  .األخضر قتصادوالتعلم من أجل اال ،التنمیة المستدامة

 ت االستجابة لتحدیات تغیر المناخن أحد استراتیجیاأویضاف إلى ما سبق 
ظهر وفى هذا السیاق ست ،ناألخضر منخفض الكربو  قتصادالتحول نحو اال هو

  : ظمى ستتعرض للتغییر لیكون السؤالوالغالبیة الع ،وظائف جدیدة وتختفى أخرى
 ؟التوقعاتا م  - 
 ؟منخفض الكربون قتصادكیف تتغیر الوظائف للتحول ال - 
 ؟ار المهارات الخضراء ویستخدمونهاینمى الكب كیف - 
  ؟لتنمیة استخدام المهارات الخضراءما المحركات األساسیة والمعوقات  - 

   :لممدن التع
ولكن تولید  ،م التعلیم والتدریب لمن یحتاجونهمدن التعلم تعنى لیس مجرد تقدی

فرص  من خالل تقدیم مبررات ،والبیئيي قتصادواال ،المشاركة والوعى الثقافي
   .التعلم النشط وتعزیز إمكانات كل المواطنین

ج وتعال ،وتبنى الشراكة ،تنمى رؤیة مشتركة :مدن التعلم هى مدن مستدامة
وتطور التعلم في كل  ،ومشاركة المجتمع المحلى ،العدالة االجتماعیة والمساواة

وتعالج القضایا الكبرى التي تواجه  ،وتضع استراتیجیات للتنمیة ،السیاقات واألشكال
  .التنمیة
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وتنمیة  ،تسعى إلى تعظیم موارد المجتمع مدن التعلم هى مدن خضراء 
 لمشاركة لتحقیق ذلك وتعزیز ا ،قدرات األفراد ألقصى حد

یة تؤثر على صحة األفراد والمجتمعات قتصادالظروف االجتماعیة واال أن 
المحلیة والدولة ككل. وتحدد هذه المحددات أیضا مدى امتالك الشخص للموارد 
المادیة واالجتماعیة والشخصیة لتحدید الطموحات الشخصیة وتحقیقها وتلبیة 

  .) (Kearns, Peter,2012 .االحتیاجات والتكیف مع البیئة
 :Green cities and Eco cities المدن الخضراء

االنتباه إلى البحث عن طرق جدیدة لمعالجة  ٢٠١٢وجهت قمة ریو 
والمدن الخضراء (مثل استوكهولم  ،التحدیات البیئیة للكوكب الذى نعیش فیه 

 ،والصحة ،یربط البیئة :وكوبنهاجن وهامبورج) هى مدخل شامل للتنمیة الحضریة
 ،یة للتنمیة وتتفق مع مبادئ مدن التعلمقتصادبناء المجتمع والجوانب اال ،والتعلم

التقاء بین العوامل  حیث یوجد ،مدن مستدامة –فالمدن الصحیة والمدن الخضراء 
  . یةوالبیئة واألهداف الثقاف ،والصحة ،األساسیة الكامنة خلف أهداف التعلم
تذهب إلى ما وراء واجبها القانوني  ة أو منطقةمجتمع التعلم هو مدینة أو بلد

تسعى إلى تهیئة  لتوفیر التعلیم والتدریب ألولئك الذین یحتاجون إلیه، وبدال من ذلك
یا من خالل التبریر اقتصادوٕایجاد بیئة حیویة تشاركیة، واعیة ثقافیا، ومزدهرة 

  <طنیهالفرص التعلم وٕاتاحتها لتعزیز إمكانات جمیع موا والترویج النشط
یوجد توسیع للمفهوم الضیق للتعلم مدى الحیاة  وهكذا ففي سیاق مجتمع التعلم

یة إلى معالجة الحاجات قتصادمن التركیز على مهارات وأهداف التنمیة اال
یة والمدنیة والبیئیة المستدامة لمجتمعاتنا المعقدة (ویتم ذلك قتصاداالجتماعیة واال

یحول التقلید إلى عملیات ابتكار  ىاقتصاد من خالل المشاركة الفعالة وبذكاء
معهد (من خالل التعلیم والبحث العلمى  والمؤسسيوٕابداع على المستوى القومى 

  )٢٠١٦، التخطیط القومى
لذلك، یجب النظر  ،مفهوم مدن التعلم یدعم أعمدة مدن االستدامةإن 

ا عن إلى اللون األخضر بمنظور أوسع من المنظور البیئى البحت. انه أیض
تحسین نوعیة الحیاة وٕایجاد فرص العمل والفرص التجاریة في جمیع أنحاء 

 ،والطاقة المتجددة ،بأكمله، ولیس فقط في قطاع التكنولوجیا النظیفة قتصاداال
إنه عملیة  ،والتربیة الخضراء والمدن الخضراء ،المدارس الخضراءإنه في  ،والتدویر

  .معوالتعلیم والمجت قتصادتحول شاملة لال
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  المراجـــــــــع
  المراجع العربیة: - أوالً 

أهمیة التدریب لتحقیق التحول الفعال نحو : )٢٠١٦( بركنو نصیرة، ثابتي الحبیب
 ،العملمجلـة التنـظـیم و  الجدید، قتصادالوظائف الخضراء في ظل اال

 .٣العدد ،٥ المجلد
دورة الرابعة تقریر عن أعمال ال: )٢٠١٣( اللجنة اإلحصائیة ،األمم المتحدة

الوثائق الرسمیة لعام  ،آذار/مارس ١ -فبرایر شباط/ ٢٦ ،واألربعین
 ،األمم المتحدة ،٤ي واالجتماعي،الملحق رقم قتصادالمجلس اال ٢٠١٣

  E/2013/24-E/CN.3/2013/33 نیویورك،
االنسجام مع  تقریر األمین العام :الجمعیة العامة :)٢٠١٣(األمــم المتحـدة 
(ح) من جدول األعمال  ١٩البند  ،رة الثامنة والستونالدو  الطبیعة
  أغسطس ١٥ ،الدورة الثامنة والستون ،المؤقت

http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/357N1342906.pdf 
الدوحة، قطر  ،تحدة للتجارة والتنمیةمؤتمر األمم الم :)٢٠١٢(دةاألمم المتح

إعالن المجتمع  ،٢١/٢٠١٢- ٢٦نیسان  أبریل/ ،الدورة الثالثة عشرة
  .المدني إلى األونكتاد الثالث عشر

http: //unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/td463_ar.pdf 
ینایر  ٢، ةللبیئمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة : )٢٠١٢األمم المتحدة (
القضایا الناشئة في مجال  ،من جدول األعمال المؤقت ٤البند  ،-٢٠١٢

ورقة معلومات أساسیة من أجل البیئة والتنمیة،  :السیاسة العامة
ورقة نقاش مقدمة من األخضر،  قتصاداال المشاورات الوزاریة، إضافة

/ المنتدى  اإلدارةالدورة االستثنائیة الثانیة عشرة لمجلس  ،المدیر التنفیذي
  .فبرایر شباط/ ٢٢ - ٢٠نیروبي،  ،البیئي الوزاري العالمى

الدورة السادسة  ،مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبیئة :)٢٠١١األمم المتحدة (
 ٢١المنتدى البیئي الوزاري العالمي، نیروبي،  اإلدارة/ والعشرون لمجلس

 ،من جدول األعمال المؤقت (ب) ٤، البند ٢٠١١فبرایر  شباط/ ٢٤ -
 .قضایا السیاسات، نیروبى :قضایا السیاسات العامة

http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/357N1342906.pdf


٢٠١٧/ أكتوبر ١جـ–العلوم التربویة/ العدد الرابع   
 

  

  

٤١

المشروع األخضر العالمى  :)٢٠٠٩برنامج األمم المتحدة للبیئة ( ،األمم المتحدة
یصدره برنامج األمم المتحدة للبیئة كجزء من  ،موجز السیاسات ،الجدید

األخضر بالتعاون مع طائفة واسعة من الشركاء  قتصادمبادرته بشأن اال
 .آذار مارس ،والخبراء الدولیین

، ١٢المجلد  ،نشرة مفاوضات األرض :)٢٠١٥المعهد الدولى للتنمیة المستدامة (
   ،فبرایر/شباط١٦ االثنین ،١ص، ٦٢٦ رقم

(http: //enb.iisd.org/download/pdf/enb12626a.pdf 
من أجل  لتربیة البیئیة والرهاناتا :)٢٠١٣المؤتمر الدولى السابع للتربیة البیئیة (

في الفترة ما بین  ،مراكش بالمغرب ،انسجام أفضل بین المدن والقرى 
 و.یونی ١٤ -٩

 ،٧١ الجدید النداء رسائل :التعلیم وترسیخ قیم المواطنة :)٢٠٠٤محمود قمبر (
 .٢٦ص  ،یولیو

ى على قتصادتفعیل استراتیجیة الذكاء اال: )٢٠١٦معهد التخطیط القومى (
رقم ،سلسلة قضایا التخطیط والتنمیة ،المستوى القومى والمؤسسي بمصر

  .یولیو – ٢٧٢
مؤتمر  ،حان وقت العمل :أزمة عمالة الشباب :)٢٠١٢( مــل الدولــيمكتــب الع

البند الخامس من  ،التقریر الخامس :٢٠١٢،١٠١العمل الدولي، الدورة 
  .٤٢ص،جدول األعمال، جنیــف

http:.//www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_175948.pdf 

خطة  - ٢٠٣٠رؤیة مصر  :)٢٠١٦(اإلداريتابعة واإلصالح وزارة التخطیط والم
(العام األول من  ٢٠١٦/٢٠١٧التنمیة المستدامة للعام المالى 

 ، متاح على ١٩، ص ٢٠٣٠رؤیة مصر  :استراتیجیة التنمیة المستدامة
https: //drive.google.com/file/d/0B1UBwgwwTg7_Vi1XRllxNjNpMnM/view  

)، مركز البیئة والتنمیة م المتحدة للبیئة (یونیببیئة، برنامج األموزارة الدولة لشئون ال
ورشة عمل "التحول نحو  :)٢٠١٣سیدارى ( –العربى وأوروبا  لألقلیم

 إبریل.٧، فندق سیتي ستارز إنتركونتیننتال، "األخضر في مصر قتصاداال
http://web.cedare.org/wpcontent/uploads/cedareimages/stories/SCP/GE/GE_
WRK_Report_ar.pdf 
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