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 الممخص
لمعالقة بين التعميم الجامعى  تحميميةدراسة  إلى إجراءالبحث  اىذ ىدف 

، وتم ذلك من خالل اإلجابة عن التنمية المستدامةضوء  ىف واالقتصاد األخضر
 ىف العالقة بين التعميم الجامعى واالقتصاد األخضر طبيعة : )ماىالسؤال الرئيس التال

حابة عن ىذا السؤال إجراء مراجعة تحميمية وتتطمب اإل ؟التنمية المستدامةضوء 
لألدبيات التى تناولت نشأة االقتصاد األخضر وتطوره، ومفيومو، والمفاىيم ذات 
العالقة، وخصائصو، وأىميتو، ومبرراتو، وأىم مقوماتو ومتطمباتو، ومبادرات وجيود 

معى التحول نحو االقتصاد األخضر. كذلك تم تحميل العالقة بين التعميم الجا
وتساؤالتو  البحثنيجية تتسق وطبيعة وقد تم االستعانة بم .واالقتصاد األخضر

تحديد طبيعة  أسفرت نتائج البحث عنوقد  ،ىالمنيج الوصف ىفوأىدافو، والتى تتمثل 
   .التنمية المستدامةضوء  ىف التعميم الجامعى واالقتصاد األخضر العالقة بين

 .التنمية المستدامةضر، االقتصاد األخ الكممات المفتاحية:
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 مقدمةأواًل: 
قامة  تتسابق الدول المتقدم منيا والنامى وتتسارع فى وضع الخطط التنموية وا 
المشروعات واستغالل كافة اإلمكانات والموارد المتاحة من أجل النيوض بالبنية 

من التحكم تمكنيا االقتصادية واالجتماعية، والوصول إلى مكانة اقتصادية عالية، 
الذاتى فى اقتصادىا، بل وفرض ىيمنتيا وسيادتيا االقتصادية عمى العديد من الدول 
األخرى، وفى سعييا لتحقيق ىذا اليدف تمارس العديد من األنشطة االقتصادية وتقيم 
العديد من المشروعات سعيًا لتحقيق المزيد من اإلنجازات االقتصادية، متناسية مدى 

 ذى يمكن أن يمحق بالبيئة من تموث واستنزاف لمواردىا الطبيعية. التأثير السمبى ال
ومن ثم فقد اتجو العالم اليوم بخطوات متسارعة إلى خضرنة االقتصاد أو ما 
يسمى باالقتصاد األخضر، وذلك كاستجابة ممحة نحو مواجية تفاقم المشكالت 

ومن أجل أن يعمل عمى . البيئية، والتى باتت تشكل تيديدًا الستمرارية الحياة البشرية
إعادة تشكيل وتصويب األنشطة االقتصادية لتكون أكثر مساندة لمبيئة والتنمية 

 (1)االجتماعية، وبما يؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة.
فاالقتصاد األخضر ليس بدياًل لمتنمية المستدامة، بل ينبغى اعتباره وسيمة 

االستدامة ال تزال ىدًفا بعيد األمد، ، ف(2) أساسية لتحقيق أىداف التنمية المستدامة
ولكننا ال بد أن نعمل عمى تخضير االقتصاد لنصل إلى ىذا اليدف، أيضًا البد أن 
ندرك أن االقتصاد األخضر ال يرتبط باالقتصادات األكثر تقدمًا فقط، ولكنو أيضًا 

إلى نقل حافز رئيسى لمنمو والقضاء عمى الفقر فى البمدان النامية. فيو يدعو 
 -العامة والخاصة، والمحمية والدولية  –المجاالت التى تركز عمييا االستثمارات 

لى خضرنة القطاعات القائمة وتغيير أنماط  صوب القطاعات الخضراء الناشئة، وا 
                                                           

(1)
وزارح  - مجلت الوىىً اسالوىمً، ضجزًجر(، االقزصبز اإلضاليً األذضر، 4112عبزل عجس انرشًس غالو ) 

 .01، ص (191انكىيذ، انعسز ) -اإلضاليًخ األوقبف وانشئىٌ 
(2)

 OECD (2012), Green Growth and Developing Countries - Consultation 

Draft, Organisation for Economic Cooperation and Development,France:Paris,p10. 
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االستيالك غير المستدامة. وُينتظر أن ُيَولِّد ىذا التحول النمو االقتصادى المستمر 
، باألضافة إلى أنو يحوى فى طياتو (1)ل والحد من الفقرالالزم إليجاد فرص العم

الطاقة الخضراء التى يتم توليدىا من الطاقة المتجددة، إضافة إلى فرص ىائمة لتوفير 
أعداد كبيرة من الوظائف الخضراء، مما يؤدى إلى الحد من الفوارق االجتماعية، مع 

بيئى، وتخفيض إنتاج النفايات، ضمان النمو االقتصادى المستدام، والحد من التموث ال
 (  2)والحد من التدىور البيئى.

يقع عمى الجامعة دورًا كبيرًا فيى تشكل محورا أساسيا   وفى خضم ىذا التحول
فى مخططات التنمية، وعاماًل حاسمًا فى إستراتيجيات اإلصالح والتطوير والتقدم. من 

ارات ومعارف وتخصصات خالل إكساب مخرجاتيا من القوى البشرية تدريبات ومي
عداد قوة العمل القادرة عمى تمبية متطمبات  متنوعة تعينيا عمى إحداث التطور وا 

وبالتالى المساىمة فى مستقبل أكثر استدامة عمى التحول إلى االقتصاد األخضر، 
فالتعميم المطموب لدعم االقتصاد األخضر يتطمب أسموبا جديد أساس السالمة البيئية، 

تعمم لمتوصل إلى حمول عممية متكاممة لمتحديات االقتصادية، والبيئية، لمتفكير وال
 (3) والصحية، واالجتماعية، والسياسية.

 وأهدافه البحثمشكمة  :ثانياً 
  -السؤال الرئيس التالى: محاولة اإلجابة عن تيدف الدراسة إلى ومن ثم

التنمية ء ضو  ىف ما طبيعة العالقة بين التعميم الجامعى واالقتصاد األخضر
 ؟ المستدامة

                                                           
(1)
ورقةخ يعهىيةبد اضبضةًخ نهًشةبوراد انىزاريةخ، ، االقتصوب  اخضرو (، 4114ثرَبيج األيى انًزحسح نهجًئخ ) 

  .4، صيُشىراد ثرَبيج األيى انًزحسح نهجًئخ
(4)
 ، انقةبررح  التحوى  ححوى االقتصوب  اخضرو  صوً مصو (، ورشخ عًةم  4112وزارح انسونخ نشئىٌ انجًئخ ) 

 .2إثريم، ص  7فُسق ضًزً ضزبرز إَزركىَزًزُزبل، 
(3)

Hans d’Orville (2011),Preparing for a green future – the role of education 

and the knowledge society ,Towards a Green Economy and Green 

Societies,United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO),  Bureau of Strategic Planning (BSP), pp 61 : 68. 
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 -وينبثق من السؤال الرئيسى عدة تساؤالت بحثية فرعية:
 لنشأة االقتصاد األخضر ؟ ىما السياق التاريخ .1
 ما اإلطار المفاىيمى والفمسفى لالقتصاد األخضر؟ .2
 ؟المبادرات والجيود المصرية لمتحول نحو االقتصاد األخضرما  .3
التنمية لتحقيق مقومات  د األخضراالقتصادعم  ىما دور التعميم الجامعى ف .4

  ؟المستدامة
 البحثأهمية  :ثالثاً 

 :تتمثل أهمية البحث الحالى فيما يمى
مجال العالقة بين التربية إن ىذه الدراسة وما تتضمنو من أفكار يمكن أن تثرى  .1

 واالقتصاد األخضر والذى ىو فى حاجة كبيرة لضرورة االىتمام بو.
أفكار ونتائج ُيمكن أن يفتح مجاال لمعديد من  ىذا الموضوع بما يتضمنو من .2

 الموضوعات المستقبمية.
الجامعات المصرية إلعادة تخطيط البرامج  ىقد يفيد ىذا البحث القيادة المسؤولة ف .3

 .بما يتالءم مع متطمبات االقتصاد األخضر
     البحثحدود  :رابعاً 

 ىف ى واالقتصاد األخضرالعالقة بين التعميم الجامعتحميل ب الحالية البحثيتم ي
، مع التركيز عمى مجال الطاقة المتجددة كأحد أىم المجاالت التنمية المستدامةضوء 

 .الحيوية لالقتصاد األخضر
 منهج البحث :خامساً 

لجمع البيانات والمعمومات وتحميميا  المنيج الوصفىعمى  ىالحال البحث اعتمد
ل إلى أطر عامة عامة يمكن تطبيقيا، وتفسيرىا والربط بين مدلوالتيا ونقدىا لموصو 

  مجال البحث لإلجابة عن تساؤالت البحث.   ىوقد تم الرجوع إلى األدبيات المختمفة ف
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 لمبحث التنظيمى الهيكل :سادساً 
طبيعة العالقة  تحميل تتبدى فى محاولة البحث اإذا كانت الفكرة المحورية ليذ

اإلطار  البحثتخذ ي، فيمكن أن ضربين منظومة التعميم الجامعى واالقتصاد األخ
 -:البحثالتنظيمى التالى تجسيدًا لطبيعة المعالجة المنيجية لمشكمة 

 االقتصاد األخضر: النشأة والمفيوم والدواعى والمتطمباتاألول:  المحور
 المبادرات والجيود المصرية لمتحول نحو االقتصاد األخضر: الثانىالمحور 

دعم االقتصاد األخضر لتحقيق  ىالجامعى ف دور التعميم المحور الثالث:
 التنمية المستدامةمقومات 
 األول: االقتصاد األخضر: النشأة والمفهوم والدواعى والمتطمباتالمحور 

بات االقتصاد األخضر ضرورة ممحة نظرًا لكونو يحد من: استنزاف الموارد 
ض ما يعرف "باالقتصاد الطبيعية، والتموث البيئى، واالحتباس الحرارى، وىو بذلك يناق

األسود/البنى/التقميدى" والذى يقوم أساسًا عمى الوقود الحجرى كالفحم والبترول والغاز 
الطبيعى، ويمحق بالبيئة أضرار كبيرة قد تعجز البيئة فى بعض األحيان عمى 
استيعابيا، وىو ما يشكل خطرًا عمى البيئة وعمى البشرية جميعيا، وعميو أصبح 

لبيئة ومواردىا الطبيعية أولوية لدى العديد من الدول وىو ما يفرض الحفاظ عمى ا
حتمًا التوجو صوب االقتصاد األخضر، وىو ما يتطمب التعرف عمى نشأة االقتصاد 

 األخضر وتطوره. 
 االقتصاد األخضر: النشأة والتطور -أوالً 

ما إن ترتبط نشأة وتطور االقتصاد األخضر بنشأة وتطور التنمية المستدامة، ك 
كل مرحمة من مراحل نشأة االقتصاد األخضر والتنمية المستدامة تعكس أىمية توجو 
المجتمعات صوب االستثمارات الخضراء، وتبرز أىميتيا فى الحد من تدىور البيئة 

 والحفاظ عمى الموارد الطبيعية، وتعزيز المكانة االقتصادية لممجتمعات.
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لألمم المتحدة، والتى خرجت ببيان  انعقدت الجمعية العمومية 1972فى عام ف
يؤكد ضرورة عقد مؤتمر دولى لمناقشة القضايا البيئية والذى تم بستوكيولم، وفى نفس 

، والذى أكد عمى فكرة The Limits to Growthالعام صدر تقرير "حدود النمو" 
 محدودية الموارد الطبيعية، وأنو إذا استمر تزايد معدالت اإلستيالك فإن الموارد

غير والالطبيعية لن تفى بإحتياجات المستقبل، وأن استنزاف الموارد البيئية المتجددة 
، أنشأت 1982وفى عام . (1)المتجددة سوف ييدد المستقبل وحقوق األجيال القادمة 
 WorldCommission onالجمعية العامة "المجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية" 

Environment and Development  المشار إلييا باالسم الشائع "لجنة(
( لكى تتولى دراسة العالقة بين البيئة Commission Portlandبروتالند" 

نشرت لجنة بروتالند تقريرىا البارز المعنون "مستقبمنا  1987والتنمية. وفى عام 
، الذى عّرف التنمية المستدامة بأنيا Our Common Future(2)  المشترك"
تى تمبى احتياجات األجيال الحالية بدون المساس بقدرات األجيال المستقبمية "التنمية ال

ثم اكتسب مفيوم التنمية المستدامة مزيدًا من الصيت البارز . (3)لتمبية احتياجاتيم" 
فى ريو دى  1992إبان مؤتمر األمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية، الذى عقد عام 

المؤتمر، أصدرت الحكومات إعالن ريو بشأن البيئة  جانيرو فى البرازيل. وفى ذلك
راءات العمل ، الذى تضمن برنامجًا إلج21والتنمية، واعتمدت جدول أعمال القرن 

                                                           
(1)
الكفبءة التنميت المستدامت و(، انزًًُخ  يٍ انًُى إنً اإلضزسايخ، انًؤرًر انعهًً انسونً  4110فبنً َجًهخ ) 

ضةةفً   - ، كهًةةخ انعهةةىو االقزصةةبزيخ وعهةةىو انزطةةًًر ثتبيعةةخ فر ةةبد عجةةبش االالووتاداميت للمووىال  المتب ووت

ثبنزعبوٌ يع يرجر انشراكخ واالضزثًبر فً انًؤضطبد انصةيًرح وانًزىضةفخ فةً انءضةبو األوروييةبرثً، فةً 

 .0انتسائر، ص اثريم،  0 - 7انءزرح يٍ 
(2)

 Robert W. Kates, Thomas M. Parris, and Anthony A. Leiserowitz (2005, April), 

What is sustainable development?, Environment: Science and Policy for 

Sustainable Development, Vol (47), No (3), p 10. 
(2)
رف ، ضهطةهخ عةبنى ،  ررجًةخ  يحًةس كبيةم عةبمستقبلنب المشوت  (، 1909انهتُخ انعبنًًخ نهجًئخ وانزًًُخ ) 

 .99 ، انكىيذ، ص 124انًعرفخ، انعسز  
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، أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة 1993وفى عام . (1)المرغوب فى اتخاذىا 
، Sustainable Development Commission"ىيئة التنمية المستدامة"

تبارىا أعمى ىيئة دولية تمثل حكومات الدول األعضاء، وتعنى بمتابعة تنفيذ باع
. ومنذ تأسيسيا يتم عقد جمسات 21القرارات الدولية المتعمقة بجدول أعمال القرن

سنوية لمتابعة مختمف القضايا المقررة عمى جدول أعماليا والتخاذ القرارات 
تأكيد مرة أخرى عمى التزام المجتمع ، تم ال2002وفى عام  .(2)والتوصيات الالزمة 

الدولى بتحقيق التنمية المستدامة فى مؤتمر القمة العالمى لمتنمية المستدامة فى 
جوىانسبرج، جنوب أفريقيا. وتم تحديد أولويات التنمية المستدامة والتى تتركز فى 

فقر، التجارة، المجاالت التالية: المياه، الطاقة، الصحة، الزراعة، التنوع البيولوجى، ال
. ومن ناحية (3)التمويل، نقل التكنولوجيا، اإلدارة الرشيدة، التعميم، المعمومات والبحوث

أخرى، فى الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة المعنى بالتنمية المستدامة، ريو 
 Building The، الذى اختتم أعمالو، تحت عنوان "المستقبل الذى نبتغيو" 20+

Future We Want اتفق زعماء العالم عمى اتخاذ تدابير لتعزيز اإلدارة البيئية ،
العالمية، وتعزيز حماية المحيطات، وتحسين األمن الغذائى وتعزيز االقتصاد 

 (4) األخضر.
وتشارك مصر فى ىذه المساعى بجدية بالرغم من أن نصيب مصر من 

ئيل جدا، فقد وقعت عمى انبعاثات غازات االحتباس الحرارى المسببة ليذه القضية ض

                                                           
(1)
(، االقزصبز األذضر، ورقخ عًم يقسيةخ إنةً انًُزةسي انجًئةً انةىزاري 4111ثرَبيج األيى انًزحسح نهجًئخ ) 

 41 ، ًَروثً، فً انءزرح يٍ الفىائد والتحديبث والمابط  الم تبطت ببالحتقب  إلً االقتصب  اخضر انعبنًً  

 .2، ص فجراير 42 -
(4)
االتع اض اسحتبجيت والتنميوت المسوتدامت (، 4111انهتُخ االقزصبزيخ واالجزًبعًخ نيرثً آضًب )اإلضكىا( ) 

 .1(، ًَىيىرك  األيى انًزحسح، ص 4، انعسز )صً منطقت اسالكىا
(2)
، ص (49نعةسز )، امجلوت التىالو ، يىًَى(، انزًًُخ انًطزسايخ ورحسيبرهب فً انتسائةر، 4111يراز َبصر ) 

122. 
(2)
قط  تتو   إلاوبل ليجيوب  القب موتت التقودت المتحقو  صوً ، َىفًجر(، 4114األيبَخ انعبيخ نهزرفًظ انزًُىي ) 

 .4، 1قفر  األيبَخ انعبيخ نهزرفًظ انزًُىي، ص ص  واالتجبببتهب، -وتحديبتهب -التنميت المستدامت
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اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ وصدقت عمييا ويتم تنفيذىا فى اإلطار 
المحدد ليا، وكذلك وقعت بروتوكول كيوتو وجارى تنفيذه أيضًا. كما أنشأت وحدة 
التغيرات المناخية بجياز شئون البيئة لكى تتولى شئون تغير المناخ والقضايا الخاصة 

 (1)وأنشأت المجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة لتنفيذ بروتوكول كيوتو. بو،
لم يكن االقتصاد األخضر بمعزل عن كافة الجيود المبذولة لتحقيق التحول و 

نحو التنمية المستدامة، بل كان يتطور ويبرز عمى الساحة مع بروز التنمية 
، ورغبة الحكومات فى إيجاد المستدامة، ومالمسة المخاطر التى تتعرض ليا البيئة

الحمقة المفقودة لتحقيق التوازن بين التقدم واألزدىار االقتصادى وبين الحفاظ عمى 
 البيئة وحمايتيا، ووجدوا ضالتيم فى االقتصاد األخضر.

صدر منشوران من البحوث الجامعية،  1992 - 1982من عام فخالل الفترة 
اد األخضر، األول ىو مخطط تفصيمى قدما لممرة األولى عرضًا لمفيوم االقتص

، الذى سمط الضوء Blueprint for a Green Economyلالقتصاد األخضر
عمى الترابط بين االقتصاد والبيئة باعتباره وسيمة لممضى قدمًا فى فيم التنمية 

، The Green Economyالمستدامة وتحقيقيا. والثانى ىو االقتصاد األخضر 
ن البشر والعالم الطبيعى، ومع أن ىذين المنشورين طرحا الذى نظر فى العالقة بي

لممرة األولى ىذا المفيوم، فإن االقتصاد األخضر لم يجذب االنتباه الدولى إال بعد 
، شيد العالم أزمة مالية أّدت إلضعاف وتيديد 2008فى عام ف. (2) عاماً  20قرابة 

ية المستدامة. فبدأت حكومات الجيود الرامية لبموغ األىداف اإلنمائية وتحقيق التنم
كثيرة بإعادة النظر فى النماذج والمفاىيم االقتصادية التقميدية الخاصة بالثروة 
واالزدىار؛ بخاصة مع االعتراف بشأن المخاطر التى يثيرىا تغير المناخ وتدىور 

                                                           
(1)
انقبررح  يعهس  ،الىاقع وال ؤيت المستقبليت" –المنبضيت حدوة "التغي اث (، 4110يعهس انزرفًظ انقىيً ) 

 .1انزرفًظ انقىيً، ص 
(4)
، انعسز مجلت آلاء، يبرش(، يءهىو  االقزصبز األذضر  فً ضىو انزيًراد انًُبذًخ، 4114رشبو ثشًر ) 

 .11 - 29ص ، ص (91)
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النظام اإليكولوجى غير المستدام، وفى ىذا السياق ظير مجددًا مفيوم االقتصاد 
مبادرة  2008. وكاستجابة ليذا أطمقت منظومة األمم المتحدة عام (1)األخضر

االقتصاد األخضر ضمن المبادرات التى تسعى لمواجية األزمات العالمية المتعددة 
 ، وفى(2)والمترابطة )المالية، والغذائية، والمناخية( التى أثرت عمى المجتمع الدولى 

 فى األخضر االقتصاد مفيوم تمحور ىا،ذكر  السابق العالمية األزمات مواجية إطار
 تضمن حيث شموال، أكثر ليصبح ذلك بعد ، وتطور2008عام  انطالقاتو بداية

 مفيوم توسع كما .اإلدارة البيئية تحديات لمواجية الالزمة واإلجراءات االستثمارات
 المدى عمى األخضر االقتصادى النمو تحقيق من األخضر االقتصاد مبادرات
 المبذولة الجيود تعزيز إطار فى االقتصادية التنمية نماذج مل وضعليش القصير
 االمم برنامج قدمو المصطمح فيذا .الطويل المدى عمى المستدامة التنمية لتحقيق
 فى المتحدة لألمم العامة الجمعية وتبنتو 2008عام UNEP لمبيئة  المتحدة
 أو ما المستدامة لمتنمية المتحدة األمم مؤتمر بعقد قرارىا عندما أصدرت2009يناير
ىو  رئيسًيا، لو عنواًنا وجعمت جانيرو، ىد ريوب 2012 عام )20ريو+(بمؤتمر يعرف

 ينيالبيئ باىتمام االصطالح ىذا التاريخ، حظى ذلك ومنذر(. األخض االقتصاد(
. ولقد كان الغاية من تنظيم مؤتمر ريو (3)عالمورجال اإل واالقتصاديين والسياسيين

د االلتزام السياسى بالتنمية المستدامة وتقييم التقدم المحرز فى تحقيق "تجدي 20+
أىدافيا، ورصد العقبات التى ال تزال تعترض تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة الرئيسية 

 (4)المعنية بالتنمية المستدامة، ومواجية التحديات الجديدة والناشئة". 
                                                           

(1)
 .2ص ، م جع البب (، االقزصبز األذضر، 4111ثرَبيج األيى انًزحسح نهجًئخ ) 
(4)
(، االضةةزثًبر فةةً قفةةبا انجُةةبو واألشةةيبل انعًىيًةةخ ثةةًٍ جسنًةةخ رحقًةة  انًُةةى 4112اوصةةبنع عجةةس انحهةةًى ) 

، (2) ، انعةسزملفوبث اخبحوبف صوً االقتصوب  والتسويي زراضخ  بنخ انتسائةر،  -وانزحىل َحى االقزصبز األذضر

 .91 - 92ص ص 
(2)
، إصةسار ذةبص ثًُبضةجخ (4اللسلت البيئت البح يوت  ضر، (، االقزصبز األذ4112يحًس عجس انقبزر انءقً ) 

 .4اثريم، انكىيذ  انًُظًخ اإلقهًًًخ نحًبيخ انجًئخ انجحريخ، ص 42اال زءبل ثًىو انجًئخ اإلقهًًً 
(2)
االالتع اض اسقليموً لمسالسوبث التنميوت (، 4111انهتُخ االقزصبزيخ واالجزًبعًخ نيرثً آضًب )اإلضكىا( ) 

 ، ًَىيىرك  األيى انًزحسح، ص رـ.طقت الع بيتالمستدامت صً المن
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صاد األخضر جاءت نتيجة من خالل العرض السابق يتضح لنا، إن نشأة االقت
لعقود طويمة من الممارسات السمبية نحو البيئة أدت إلى تدىورىا وتموثيا، فاستدعت 
الحاجة إلى تبنى نموذج جديد قائم عمى الحفاظ عمى الموارد الطبيعية كأولوية ال 
تتعارض مع تحقيق معدالت عالية من التنمية االقتصادية، وىو ما يستدعى توضيح 

 تصاد األخضر والمفاىيم المرتبطة بو.مفيوم االق
 مفهوم االقتصاد األخضر: التعريفات ودالالت المعانى -ثانياً 

 مفهوم االقتصاد األخضر 8-0
يعد مفيوم االقتصاد األخضر من المفاىيم اليامة والضرورية، والتى اكتسبت 

رات فى شيرة عالميًا فى اآلونة األخيرة، نظرًا لتوجو العالم اليوم صوب االستثما
القطاعات الخضراء، ومناداة العديد من الدول والمنظمات والييئات بأىمية اعتماد 
االقتصاد األخضر كنمط حياة، وبالرغم من تعدد مفاىيم االقتصاد األخضر، وتعدد 

 الرؤى إال أنيا كميا تدور حول الممارسات واألنشطة الصديقة لمبيئة.
يوم االقتصاد األخضر، وقد انطوت وثمة غزارة فى األدبيات التى تناولت مف

ىذه األدبيات عمى تعريفات متنوعة ومتباينة لمفيوم االقتصاد األخضر، ويرجع األمر 
فى ذلك إلى تباين وجيات نظر الباحثين والعمماء والميتمين باالقتصاد األخضر 

 واختالف خمفياتيم األكاديمية ومجاالت اىتماماتيم.
 قتصادية ألفريقيا لالقتصاد األخضر عمى أنو أشارت لجنة األمم المتحدة اال

"االقتصاد الذى ينتج عنو تحسن فى رفاىية اإلنسان والمساواه االجتماعية. فى 
. (1) حين يقمل بصورة ممحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد االيكولوجية"

فاالقتصاد األخضر يعد الدافع وراء النمو فى الدخل وفرص العمل من خالل 

                                                           
(1)
 United Nations Economic Commission for Africa (2012), A Green Economy in 

the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication: What are 

the Implications for Africa? Addis Ababa, Ethiopia, p1. 
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ستثمارات العامة والخاصة، حيث يقمل من انبعاثات الكربون والتموث، وتعزيز اال
كفاءة استخدام الطاقة والموارد، ومنع فقدان التنوع البيولوجى وخدمات النظم 

 (1)اإليكولوجية.
 " ويرى " دىيرمانHuberman,2010 إن االقتصاد األخضر يمكن أن يعتبر "

ى إنو ىو "االقتصاد الذى يركز بشكل مرادف لالقتصاد "المستدام" ويعرف عم
خاص عمى التغييرات األساسية المطموبة لضمان أن تتم النظم االقتصادية 
بطريقة أكثر استدامة. وأن تتم إعادة ىيكمة الشركات والبنية التحتية لتحقيق عوائد 
أفضل عمى االستثمارات الرأسمالية الطبيعية والبشرية واالقتصادية، وفى الوقت 

خفض انبعاثات غازات االحتباس الحرارى، واستخراج واستخدام الموارد نفسو 
 (2)الطبيعية بمعدل أقل، وخمق أقل من النفايات والحد من الفوارق االجتماعية".

  ،2012ويشير تقرير "الطبيعة ودورىا فى التحول نحو األخضر" "Nature 
and its Role in the Transition to a Green م "، إلى أن مفيو

االقتصاد األخضر ىو أكثر من مجرد "تخضير" القطاعات االقتصادية، بل ىو 
وسيمة لتحقيق متطمبات التنمية المستدامة، من حيث: تحسين رفاه اإلنسان من 
خالل أفضل تأمين لمرعاية الصحية والتعميم واألمن الوظيفى، زيادة العدالة 

ضمان مستوى اجتماعى االجتماعية عن طريق وضع حد لتزايد معدالت الفقر و 
واقتصادى مناسب، والحد من المخاطر البيئية من خالل معالجة تغير المناخ، 

                                                           
(1)

United Nations Environment Programme )2013(, Green Economy Scoping 

Study Ghana, United Nations Environment Programme, P12. 
(2)

 David Huberman (2010, August), A Guidebook for IUCNs Thematic 

Programme Area on Greening the World Economy (TPA5), International 

Union for Conservation of Nature (IUCN). Gland, Switzerland, PP 9-10.  
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وتحمض المحيطات، والحد من الندرة البيئية من خالل تأمين الوصول إلى المياه 
 (1)العذبة، والموارد الطبيعية وتحسين خصوبة التربة. 

 تعميق عام عمى التعريفات السابقة
فاظ عمى البيئة" من أىم المبادئ التى ينادى بيا االقتصاد يعد مبدأ "الح

األخضر، وفى سعيو لتطبيق ىذا المبدأ يشدد عمى أىمية االستثمارات الخضراء، 
بات االقتصاد األخضر مسعًا لمعديد من الدول فقد  والتى ال ضرر منيا عمى البيئة.

ألمر فقط عمى الحفاظ لتحقق بو التقدم المنشود فى مختمف المجاالت، ولم يقتصر ا
 عمى البيئة والموارد الطبيعية، بل يتعداه لتحقيق طفرة فى االستثمارات الصديقة لمبيئة.

تناول مفيوم  -عمى حد عمم الباحثة  -ال يوجد تعريف واحد عمى األقل 
االقتصاد األخضر من وجية النظر التربوية، وصناع القرار فى المؤسسات التعميمية 

التعميم الجامعى، فغالبية التعريفات تمحورت حول تعريف برنامج  ال سيما مؤسسات
األمم المتحدة لمبيئة، وغالبًا ما حمل رجال األعمال والقيادات السياسية فى المجتمع 
راية االقتصاد األخضر، دون أن يدرك أيًا منيم أن تطبيقات االقتصاد األخضر تعتمد 

عميم الجامعى وخريجييا، وعمى أعضاء بصورة مباشرة وغير مباشرة عمى مؤسسات الت
ىيئة التدريس المسؤولين عن تعميم الطالب، والذين سوف ينفذون طموح المجتمع فى 

 التوجو صوب االقتصاد األخضر، وترجمة ذالك الطموح لواقع ممموس. 
حاولت الباحثة  -وبعد االطالع عمى مختمف التعريفات  -وبناء عمى ما سبق 

لمبعد التربوى مكانتو فى مفيوم االقتصاد األخضر فى تعريف  أن تصيغ تعريفًا يضع
ىو األقرب لمضمون البحث، والذى يمكن صياغتو كما يمى: االقتصاد األخضر ىو 

مجموعة من االستثمارات، والخدمات، واألنشطة، والمشروعات التى تصمم وتنفذ "

                                                           
(1)

 Ten Brink P., Mazza L., Badura T., Kettunen M. and Withana S. (2012, 

November),  Nature and its Role in the Transition to a Green Economy, Final 

Report, Institute for European Environmental Policy (IEEP), P2. 
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نتج عنيا ضرر بمواد صديقة لمبيئة دون أن تسبب أى ضرر لمموارد الطبيعية أو ي
لمبيئة، وينتج عنيا تحسن فى رفاه اإلنسان، ويتم تنفذىا بواسطة خريجى التعميم 
الجامعى ممن يمتمكون من الميارات والمعارف والقدرات والكفاءات ما يؤىميم لتنفيذ 
األنشطة والخدمات والمشروعات الصديقة لمبيئة، ولدييم خبرة كافية فى التعامل 

 لطبيعية، وحسن استغالليا بكفاءة مع الحفاظ عمييا".السممى مع الموارد ا
 المفاهيم ذات العالقة 8-8

ال يمكن تناول االقتصاد األخضر دون التعرض لبعض المفاىيم األكثر ارتباطا 
 -بو، وذلك لتحديد نقاط االلتقاء والتشابك والتمايز والتماثل، ومن ىذه المفاىيم ما يمى:

(*) 
 Green Buildingالبناء األخضر  8-8-0

 -العمارة الخضراء  -يطمق أيضًا عمى ىذا المصطمح أيضًا )المبانى الخضراء 
العمارة  -المدن والقرى الخضراء  -المبانى المستدامة  -المبانى الصديقة لمبيئة 

 البناء المستدام(. -المستدامة 
المبانى الخضراء " 2013"المجمس الفمسطينى األعمى لمبناء األخضر، يعرف 

نيا "المبانى التى تحقق التوازن بين المحيط الحيوى وساكنى المبنى. حيث يتم بأ
تصميم وتنفيذ المبنى ضمن المناخ المحمى الذى يقام فيو المبنى. ويكون استيالك 
الموارد خاصة الطاقة والمياه فى ىذه المبانى أقل بكثير من مثيالتيا من المبانى 

تيا عمى الحفاظ عمى الطاقة واستغالل الطاقة التقميدية. فيذه المبانى تتميز بقدر 
المتجددة كالطاقة الشمسية واالعتماد عمى التيوية الطبيعية واالنارة الطبيعية فى 
تخفيف استيالك الطاقة وتقميل التموث البيئى الناتج عنيا. فالمبانى الخضراء تصمم 

زالتيا بعد انتياء ع مرىا االفتراضى وتنفذ وتشغل وتصان وبعد ذلك يتم إنياؤىا وا 

                                                           
هناك مجموعة كبيرة من المفاهيم ذات العالقة باالقتصاد األخضر، وقد حاولت الباحثة عرض المفاهيم  *()

 األقرب واألكثر أهمية وصلة بموضوع البحث.
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باساليب وتقنيات تحافظ عمى البيئة وتقمل التموث وتحد من استيالك الموارد المختمفة. 
 (1) وفى نفس الوقت تعزز من التكامل ما بين المبنى والبيئة الطبيعية المحيطة بو.

ن ف العالم اليوم يتجو نحو تشييد المبانى الصديقة لمبيئة )المبانى الخضراء(، وا 
نى فى حاجة لخريجى كفء وعمى قدر كبير من الميارة وحسن استغالل تمك المبا

الموارد الطبيعية، واألمر ال يقتصر عمى الميندسين فقط بل يمتد لكافة العناصر 
البشرية ذات الصمة، وىو ما يستدعى االىتمام بالتعميم الجامعى، واستحداث مقررات 

ر، وكذلك يتناسب مع تنامى تتناسب مع توجو العالم اليوم نحو االقتصاد األخض
الطمب المتزايد من خريجى التعميم الجامعى لمواكبة طموح المجتمعات صوب 

تخريج قوى عاممة مختصة ومدربة ومؤىمة تكون قادرة االقتصاد األخضر. من خالل 
عمى اعتماد وتنفيذ معايير المبانى الخضراء من خالل اإلستشارات وخدمات البناء 

لبناء وصناعة المعدات، وغيرىا من المنتجات صديقة البيئة والتى والمقاوالت ومواد ا
توظف فى صناعات ومشروعات تساعد فى الحفاظ عمى البيئة ومواردىا الطبيعية، 

 فالمنتج األخضر يشكل أىمية كبيرة فى الحفاظ عمى البيئة وحمايتيا.
 Green Educationالتعميم األخضر  8-8-8

)التعميم البيئى، المدرسة الخضراء، الجامعة  يطمق أيضًا عمى ىذا المصطمح
 الخضراء، التعميم المستدام(.

التعميم األخضر بأنو "التعميم الذى ييتم  Stohr, 2012 "يصف "ستوىر" "
بإعداد الفرد لمحياة من خالل فيم المشاكل الرئيسية فى العالم المعاصر، وتوفير 

أجل تحسين الحياة وحماية البيئة".  الميارات والصفات الالزمة لمقيام بدور مثمر من

                                                           
(1)
 ، ولت صلسوطي   -الدلي  اسلشب ي ليبنيت الار اء  (،4112انًتهص انءهطفًًُ األعهً نهجُبو األذضر ) 

 .41 - 41فهطفًٍ  َقبثخ انًهُسضًٍ، ص ص 
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فيو التعميم الذى ييدف إلى بناء المواطنين لدييم المعرفة المتعمقة بالبيئة الطبيعية، 
 (1)والمشاكل المرتبطة بيا، وكيفية المساعدة عمى حميا.

فالتعميم األخضر ىو العممية التى تغرس فى نفوس المتعممين الوعى والمعرفة 
ا وأىمية الحفاظ عمييا، وتعزز تنمية الميارات، لتمكن المتعممين حول البيئة ومواردى

جراءات مسؤولة تتضمن اعتبارات بيئية، فيذا التعميم يساىم  من اتخاذ قرارات واعية وا 
فى إعداد خريجى يمتينون وظائف خضراء ويكونوا عمى درجة ووعى بأىمية حماية 

 حة البيئة.الموارد الطبيعية وحسن استغالليا بما يصب فى مصم
 Green Jobsالوظائف الخضراء  8-8-3

يطمق عمييا أحيانًا "الوظائف المتجددة، الوظائف المستدامة، وظائف منخفضة 
 الكربون".

أشار تقرير "التنمية المستدامة، والعمل الالئق، والوظائف الخضراء" 
"Sustainable development, decent work and green jobs, 

الخضراء عمى إنيا "أى وظيفة الئقة تسيم فى الحفاظ عمى البيئة " لموظائف 2013
وحمايتيا، سواء فى مجال الزراعة أو الصناعة أو الخدمات أو اإلدارة. وىذه 
الوظائف: تخفض استيالك الطاقة والمواد الخام، تحد من انبعاثات غازات الدفيئة، 

عيا، تمكن الشركات تقمل النفايات والتموث، تحمى النظم اإليكولوجية وتسترج
 (2) .والمجتمعات المحمية من التكيف مع تغير المناخ"

فالوظائف الخضراء تساىم فى الحفاظ عمى البيئة ومواردىا، وتحد من تدىورىا، 
 وفى نفس الوقت تساعد فى التقدم االقتصادى وتحقيق مستويات عالية من اإلنتاجية.
                                                           
(1)

Whitney Stohr BA (2012), Coloring a Green Generation: The Law and Policy 

of Nationally Mandated Environmental Education and Social Value 

Formation at the Primary and Secondary Academic Levels, A Thesis 

Submitted to the faculty of The George Washington University, P11-12. 
(2)

International Labour Organization (2013), Sustainable development, decent 

work and green jobs, Report V, Geneva: International Labour Organization, p23.. 
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تساعد عمى نشر فكرة التوازن بين كما إنيا تساىم فى الحد من ظاىرة البطالة، و 
االقتصاد الصديق لمبيئة من ناحية وتحقيق معدالت عالية من التقدم واالزدىار 

 االقتصادى من ناحية أخرى.
 تعميق عام عمى التعريفات السابقة

عمى أىمية التحول نحو االقتصاد األخضر وأبرزت التعاريف السابقة أكدت 
عمى المجتمعات نتيجة ىذا التحول، والذى سيتطمب الفوائد واإليجابيات التى تعود 

توافر خريجين مؤىمين لمتعامل مع مشروعات وبرامج االقتصاد األخضر، وعمى درجة 
عالية من الكفاءة والميارة والفاعمية لتعزيز وجود االقتصاد األخضر وتطوره، ولمتنافس 

قميميًا ودوليًا.  محميًا وا 
، سيتم توضيح يوم االقتصاد األخضرمفل توضيحواتساقًا مع ما تم عرضو من 

 خصائص االقتصاد األخضر وأىميتو.
 ثالثًا: االقتصاد األخضر: الخصائص واألهمية

لديو  حيث أنيعد االقتصاد األخضر وسيمة لتدعيم المكانة االقتصادية لمدول، 
القدرة عمى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء عمى الفقر عمى نطاق غير مسبوق، مع 

 العدالة اإلجتماعية سرعة وفعالية، والحد من المخاطر البيئية. ويؤدى إلى تمكين
ويتسم االقتصاد األخضر  االقتصادى. واالزدىاروالتطور  النمو لتحقيق وسيمة يعتبرو 

  -بالعديد من الخصائص والمزايا التى تدعم التحول نحوه، منيا:
 لها  وسيمة لتحقيق التنمية المستدامة، وال يعد بديالً  .0

أنواعيا  بشتى التنمية تحقيق متطمبات بين الربط إلى األخضر االقتصاد ييدف
 أن عمى 20 +ريو مؤتمر أكد وقد البيئة، حماية وبين البشرية( )بما فى ذلك التنمية

 القول ويمكن ،المستدامة التنمية لتحقيق الميمة من األدوات ىو األخضر االقتصاد
 مع الكل، الجزء عالقة ىى المستدامة والتنمية خضراأل االقتصاد بين العالقة بأن

 حيث البيئية والحماية البيئى التأىيل تحقق خالل من إال المستدامة ال تتحقق فالتنمية
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 البعد يمثل األخضر التنمية. فاالقتصاد عممية من يتجزأ ال جزء ىذه األخيرة تعتبر
 (1)واالجتماعى.  االقتصادى البعد جانب إلى المستدامة لمتنمية البيئى

 توفير الصناعة الخضراء والمؤسسات المستدامة  .8
إن تحقيق اقتصاد أكثر اخضرارًا ومراعى لمبيئة يستند عمى أنماط إنتاج 
واستيالك مستدامة، مما يتطمب األمر إحداث تغييرات فى ممارسات معظم الشركات 

نتاج  وتبنى أنماط إنتاج جديدة، فيو يركز عمى كفاءة الموارد وعمى أنماط استيالك وا 
مستدام، مما يتطمب األمر بذل المزيد من الجيود لتحسين الوصول إلى الطاقة 

 (2) المتجددة وسيساىم ال مجال فى التغمب عمى ندرة الطاقة وتذبذب التمويل بيا.

 الحد من الفقر  .3
وبالمقارنة مع االقتصاد البنى، فإن االقتصاد األخضر ينمو بشكل أسرع مع 

فاظ عمى البيئة والموارد الطبيعية. ويتميز باستثمارات النمو المؤيدة لمفقراء لتحقيق الح
كفاءة الطاقة وصيانة الموارد. ألنو يركز عمى األمن الغذائى والوصول إلى 
االحتياجات األساسية وخاصة المياه والكيرباء. كما يركز عمى اإلنصاف فى توزيع 

 (3). الفقراءالتكاليف والمنافع بين األغنياء و 
 توفير فرص العمل وتدعيم المساواة االجتماعية )الوظائف الخضراء(  .4

يساىم االقتصاد األخضر فى تحسين رفاه اإلنسان والحد من المخاطر البيئية، 
كما أنو يساىم فى توفير العديد من فرص العمل نتيجة لالستثمارات الخضراء فى 

م االىتمام بمجالى التعميم والتدريب قطاعات ومشروعات متنوعة، وىو ما يستمز 

                                                           
(1)
، زيطًجر(، االقزصبز األذضر رًًُخ يطزسايخ 4117صجريُخ ) يسيس رقراراد، يرزاضً ا ًس رشبز، ثىطجخ 

 .171(، ص 0، انعسز )مجلت الدلاالبث المبليت والمحبالبيت واس اليتركبفع انزهىس، 
(4)
(، إشةكبنًخ يطةبرًخ االقزصةبز األذضةر فةً رحقًة  انزًًُةخ 4111شري  إضةًبعًم، عجةساد عجةس انىرةبة ) 

 .442(، ص 1(، انًتهس )14، انعسز )مجلت االقتصب  الجديد انًطزسايخ ويحبرثخ انءقر فً انتسائر،
(3)

Mohammed Ebrahim Hussien et all (2016), Green Economy and Renewable 

Energy Focusing on the Biomass Energy Source, Journal of Sustainable 

Development, Vol (9), No (3), p 58. 
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عطاء أولوية كبيرة ليم، كما أن الوظائف الخضراء تعتبر مؤشر عمى القدرة  وا 
التنافسية، فكمما تزايدت االستثمارات والوظائف الخضراء كمما حققت البمدان قدرة 

دية تنافسية أعمى فى المستقبل تمكنيا من زيادة الدخل والمنافسة وتحقيق تنمية اقتصا
  (1) دون إلحاق أى ضرر بالبيئة.

 تحقيق ازدهار اقتصادى، وأمن اجتماعى  .5
ينبغى أال يستخدم االقتصاد األخضر كوسيمة لفرض قيود تجارية أو شروط 

ف الدين. وينبغى أن يعالج االقتصاد األخضر التشوىات يعمى المعونة أو عمى تخف
 أيضا األخضر االقتصاد ، حيث ييدفالتجارية، ومنيا مثاًل اإلعانات الضارة بيئياً 

 إلى الوصول فى اليدفان ىذان اجتماعى، ويتمثل وأمن اقتصادى، ازدىار تحقيق إلى
 تحقيقيا التى يصعب االجتماعية المساواة وتحقيق االقتصادية، التنمية من مراد ىو ما
ىو  سوقوال أوال، الربح شعار: رافعة تضر بالبيئة وبمواردىا، اقتصادية ظل أنظمة فى

 (2)والبرىان. الميدان
 استبدال الطاقة األحفورية بالطاقة النظيفة  .6

تكمن أىمية االقتصاد األخضر فى أنو يعالج مشكمة أزمة الطاقة عن طريق 
اشتراط أن يتم استبدال الوقود األحفورى بالطاقة الخضراء المتجددة فى أقرب وقت 

عن طريق المصادر المتجددة يحد من ، فزيادة المعروض من الطاقة (3)ممكن عمميًا 

                                                           
(1)
 Robert C. Brears (2018), The Green Economy and the Water- Energy-Food 

Nexus, United Kingdom: Library of Congress, p11. 
(4)
 .0، ص م جع البب  (، االقزصبز األذضر،4112يحًس عجس انقبزر انءقً ) 

(3)
Jay Cooper Beeks (2016), Which of the current diverse ideas on alternative 

economics are the best for adequately and comprehensively addressing the 

great transition to climate, energy, and biodiversity sustainability? A 

Dissertation Submitted to the Faculty of the California Institute of Integral Studies, 

San Francisco, CA, P89.  
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استنزاف الوقود األحفورى ويقمل من مخاطر الطاقة التقميدية فالتغير المناخى والتدىور 
 (1)البيئى يعرضان سبل العيش واالستدامة فى المستقبل لمخطر فى كثير من البمدان. 

وتأسيسًا عمى ما تم عرضو من خصائص وأىداف لالقتصاد األخضر، يتبين 
ىدف من أىداف التنمية المستدامة مسعاه األساسى أىمية االقتصاد األخضر فيو  لنا

تحقيق األزدىار االقتصادى واألمن االجتماعى بالتوازى مع الحفاظ عمى البيئة 
ومواردىا، وىو يوفر العديد من الوظائف الخضراء، ويعمل عمى تحقيق المساواه بين 

طبيعية، فال مجال لمفروق أو التمايز الجميع، فممكل حق متساًو فى الموارد ال
االجتماعى، ويؤكد عمى أن الطاقة األحفورية معرضة لألنقراض وىو ما يستمزم البحث 

 عن مصادر بديمة متمثمة فى مصادر الطاقة المتجددة )النظيفة(.
 رابعًا: مبررات التحول إلى االقتصاد األخضر ومتطمباته

سية إلدخال مفيوم االقتصاد أصبح ىناك اىتمام عالمى بوضع خطط أسا
األخضر فى خطط التنمية باعتباره نموذج جديد من نماذج التنمية سريعة النمو، 
يعتمد عمى التحول إلى الطاقة الخضراء التى يقوم توليدىا عمى أساس الطاقة 
المتجددة بداًل من الوقود الحجرى والمحافظة عمى مصادر الطاقة واستخداماتيا 

ة، باإلضافة إلى أىميتو فى إيجاد )فرص عمل خضراء( واعتباره كمصادر طاقة فعال
ضمانة لمنمو االقتصادى المستدام ومنع التموث البيئى، وتخفيف االحتباس الحرارى 

 ومنع استنزاف الموارد والتدىور البيئى.
 مبررات التحول نحو االقتصاد األخضر 4-0

ستدامة، والعمل عمى تسعى غالبية المجتمعات إلى التحول صوب التنمية الم
تحقيق أىدافيا من أجل تحقيق التنمية واألزدىار االقتصادى وفى نفس الوقت الحفاظ 

                                                           
(1)

Oana Popa, George Christopher, Catalin Martinc (2011), Promoting the corporate 

social responsibility for a green economy and innovative jobs, Procedia Social 

and Behavioral Sciences, Vol (15), p 1022. 
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عمى الموارد الطبيعية مع ضمان حق األجيال القادمة فى التمتع بخيرات الطبيعة، 
ويعد االستثمار فى القطاعات الخضراء "االقتصاد األخضر" إحدى أىم ركائز تحقيق 

 دامة. التنمية المست
يسيم فى زيادة االبتكار التكنولوجى لكفاءة  األخضر االقتصاد نحو االنتقالف

الطاقة وتوليد الطاقة المتجددة، والحفاظ عمى نمو اقتصادى حقيقى والحد من التأثير 
. ولقد أوضح تقرير "برنامج األمم المتحدة لمبيئة" عن (1) البيئى عمى كوكب األرض

أن االستثمارات فى االقتصاد األخضر لغاية العام االقتصاد األخضر بأن من ش
يمكن أن تحّقق مكاسب فى العمالة تتجاوز ما يمكن أن يحّققو المخطط  2050

التصّورى القائم عمى أسموب العمل كالمعتاد. وسوف تتحّقق ماديًا فرص عمالة جديدة 
 االقتصاد يعد . حيث(2) فى قطاعات مثل الطاقة المتجّددة والنقل والزراعة المستدامة

 تؤدى أن الطبيعى البيئة الطبيعية. ومن لموارد الجائر لالستخدام مضادّ  األخضر
 السمع عمى األسواق فى الطمب األخضر لتنامى االقتصاد مجاالت فى االستثمارات
 المموثات حجم من تخفض التى التكنولوجية االبتكارات  وعمى الخضراء، والخدمات
 التدىور إليقاف وحتميًّا أساسيًّا مطمًبا االقتصاد األخضر أصبح ومن ثم، والنفايات.

 أنواع مختمف استخدام األخضر االقتصاد حيث يتبنى .األحيائى التنوع وفقدان البيئى
 الرياح، المتجددة )كطاقة الطاقة مصادر بواسطة يتم توليدىا التى الخضراء الطاقة
 واستخداماتيا الطاقة مصادر مىع المحافظة إلى أيضا يسعى . وىو)الشمسية والطاقة

 وتشجيع الخضراء، العمل بفرص يعرف ما توفير عمى ويعمل طاقة فعالة، كمصادر

                                                           
(1)

 Peter Yang (2014, March), Green Energy Intensity: Development of Renewable 

Energy Generation and Consumption in Major Economies, Journal of Economics 

and Development Studies, Vol. (2), No. (1), p32. 
(4)
 .11، ص م جع البب (، االقزصبز األذضر، 4111ثرَبيج األيى انًزحسح نهجًئخ ) 
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الخضراء  والمتاجر العضوية والمنتجات العضوية الزراعة يشمل الذى اإلنتاج األخضر
 (1).المستدام االقتصادى النمو تحقيق فى دوره إلى باإلضافة
 قتصاد األخضرمتطمبات التحول نحو اال 4-8

يمثل االقتصاد األخضر لمعديد من الدول السبيل نحو تحقيق معدالت اقتصادية 
يتطمب عالية وفى نفس الوقت الحفاظ عمى البيئة وعدم استنزاف مواردىا، وىو ما 

جميع القطاعات وشرائح السكان. وتحول النظم االقتصادية التعاون والتكامل بين 
ر، وىو ما يتطمب مستوى عال من االبتكار والخبرات الوطنية إلى االقتصاد األخض

والجيد المشترك والتعاون بين الميندسين المعماريين، والمخططين والعمماء، ومدراء 
الشركات، والخبراء الماليين، والمحامين، ورجال األعمال والقادة السياسيين، ومديرى 

ى وعى بمبادىء وأىمية الموارد وغيرىا الكثير، كل ىذا باإلضافة إلى مواطنين عم
 ومتطمبات االقتصاد األخضر، ليتمكنوا من دفعو قدما.

 ولعل أهم متطمبات التحول تتركز فى ما يمى:- 
 أجل من العمل عمى شاممة نظرة امتالك خالل من ىاالجتماع بالبعد األخذ 

 الوظيفية، المسارات تطوير العمل، نوعية )شروط ذات عمل مناصب إحداث
 عمى االجتماعيون الشركاء إدماج (. والعمل عمى ضمان .....األجور مستوى
والتأكيد عمى  .أقممتو ومدى الفروع فى العمل وتيرة ومتابعة المستويات جميع
صالح الموجو، العام اإلنفاق طريق عن والتحفيز الدعم وجود أىمية  السياسات وا 
 من طبيعىال المال رأس عمى التنمية مسار أن يحافظ ويجب الموائح، وتغيير
 ظروف توفر مع ضرورة البنى. االقتصاد نموذج طريق عن الجديدة الثروات خمق

 والحوافز المادى والدعم والسياسات القومية الموائح مجموعة من من تمكينية
 (2) .والتجارة المساعدات وبروتوكوالت الدولية القانونية والسوقية واليياكل

                                                           
(1)
 .11-9، ص صم جع البب ألذضر، (، االقزصبز ا4112يحًس عجس انقبزر انءقً ) 
(4)
(، إشةكبنًخ انزهرًةم انجًئةى فةً انًؤضطةبد انصةيًرح وانًزىضةفخ َحةى 4111يًُرح ضاليً، يًُ يطيىًَ ) 

حموى المسالسوبث رحقً  االقزصبز األذضر، انًهزقً انسونً انثبًَ  ىل األزاو انًزًًس نهًُظًبد وانحكىيبد  
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 جراءات الطاقة مجال فى تدامةالمس االستثمارات التوسع فى عمى العمل  رفع وا 
 لمكفاءات وامتالكيا التكنولوجيا فى المؤسسات تحكم من التأكد، و الطاقة كفاءة

تخضير" الصناعات القائمة من خالل تحسين كفاءة وفاعمية مع ". (1)الالزمة 
استخدام الموارد مما يؤدى إلى زيادة اإلنتاجية وتحسين الكفاءة اإلقتصادية والقدرة 

وبناء صناعات جديدة "خضراء" تستيدف التوسع فى تطبيق  .لتنافسيةا
التكنولوجيات البيئية مثل المصانع التى تعمل فى إنتاج وحدات اإلستفادة من 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتمة الحيوية، وذلك باإلضافة إلى الخدمات 

تداول المواد  البيئية مثل اإلستشارات فى مجال ترشيد الطاقة وتحسين نظم
 (2) .الكيميائية

  كذلك يتطمب االنتقال إلى االقتصاد األخضر ظروفًا معينة، تتشكل ىذه الظروف
من مجموعة من الموائح، والسياسات، والدعم المادى والحوافز، واليياكل القانونية 
والسوقية الدولية وبروتوكالت المساعدات والتجارة، ومن أمثمة تمك الظروف عمى 

صالحو؛ المستو  ى القومى، تغيير السياسات المالية، وتقميل الدعم المضر لمبيئة وا 
واستخدام أدوات جديدة مبنية عمى السوق؛ وتوجيو االستثمارات العامة لقطاعات 
صديقة لمبيئة؛ وتخضير المشتريات العامة؛ وتحسين القواعد والموائح البيئية 

الدولى، توجد ىناك أيضًا  باإلضافة إلى العمل عمى تطبيقيا. وعمى المستوى
فرص إلضافة بنية تحتية لمسوق، وتحسين تدفق التجارة والمعونات، وتعزيز قدر 

  (3)أكبر من التعاون الدولى.
                                                                                                                                                    

 42- 44 ، جبيعةةخ ورقهةةخ، فةةً انءزةةرح يةةٍ حووديبث اخ اء البيئووًواالقتصووب يبث بووي  تحقيوو  اخ اء المووبلً وت

 .100َىفًجر، ص 
(1)
(، االقزصةبز األذضةر ذًةبر اضةزرارًتً نجهةىا ارةساف انزًًُةخ انًطةزسايخ، ورقةخ 4111ثهتذ اثى انُصر ) 

 19يةٍ   ، انقبررح، فً انءزةرححدوة االقتصب  اخضر  والتنميت المستدامت صً الدو  الع بيتعًم يقسيخ إنً  

 .0يبيى، ص  41 -
(4)
، رةةبريد تنميوت المنووبط  الصونبىيتت التنميووت الصونبىيت الاروو اءوزارح انجًئةخ ثتًهىريةةخ يصةر انعرثًةةخ،  

               /http://www.eeaa.gov.eg(، يزبح عهً انراثظ انزبنً  4119-11-41اإلطالا )
(2)
 .1، ص م جع البب (، 4111نُصر )ثهتذ اثى ا 

http://www.eeaa.gov.eg/
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يتبين لنا مما سبق، إن االنتقال إلى االقتصاد األخضر يتطمب مراجعة 
ك والشراء السياسات، مع إعادة تصميميا لتحفيز التحوالت فى أنماط اإلنتاج واالستيال

واالستثمار، وكذلك االىتمام بالتنمية الريفية، بيدف تخفيف الفقر فى األرياف، إلى 
جانب االىتمام بقطاع المياه وحوكمتيا، وضبط استخداميا وترشيدىا ومنع تموثيا، مع 
جراءات كفاءة الطاقة، إضافًة  العمل عمى االستثمارات المستدامة فى مجال الطاقة وا 

تجيات منخفضة الكربون لمتنمية الصناعية، واعتماد تكنولوجيات إلى وضع استرا
اإلنتاج األكثر كفاءة فى المصانع الجديدة، مع دعم قطاع النقل الجماعى، والتصدى 

ومن أجل أن تتم  .لمسألة النفايات الصمبة واستثمارىا بما ىو مفيد وصديق لمبيئة
المبادرات والجيود لمتحول  عممية االنتقال إلى االقتصاد األخضر فيناك عدد من

صوب االقتصاد األخضر البد من عرضيا لموقوف عمى نتائج تمك المبادرات والتى 
 تزيد من دعامة التحول صوب االقتصاد األخضر وتعزز من وجوده. 

 المبادرات والجهود المصرية لمتحول نحو االقتصاد األخضر: المحور الثانى
شروعات وتبنى السياسات التى تحقق تقدم تشرع العديد من الدول فى إقامة الم

وازدىار اقتصادى واجتماعى ليا، مستغمة فى ذلك كافة الموارد واإلمكانات المتاحة 
بما فى ذلك الموارد الطبيعية، وكان من جراء ىذا االستغالل أن تعرضت البيئة لمعديد 

جتماعى وجدت من المخاطر، وبداًل من تحقيق التقدم االقتصادى والتمتع بالرفاه اال
الدول نفسيا فى مواجية مخاطر بيئية ناجمة عن سوء استغالليا لمموارد الطبيعية، 
ونتيجة لذلك؛ شرعت العديد من الدول إلى تغير سياستيا نحو الموارد الطبيعية، 
وتبنت نيج االقتصاد األخضر وبدأت فى تبنى المبادرات واالستثمار فى المجاالت 

 د األخضر(.الصديقة لمبيئة )االقتصا
بالنسبة لموضع فى مصر فبحسب الرؤية االستراتيجية لمتنمية الشاممة لمصر و 
تتعدد مصادر التموث الناشئ عن المصادر الصناعية )التموث بمياه الصرف  2050

المخمفات الصناعية  -تموث اليواء الناشئ عن االنبعاثات الصناعية -الصناعى
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رية "غير صناعية" )المخمفات الصمبة الصمبة(، والتموث الناتج عن مصادر حض
المخمفات الخطرة(، والتموث اليواء الناشئ عن عوادم المركبات، وتتضح  -"القمامة"

% تمثل نسبة فقد 60 - 30التأثيرات السمبية المحتممة لتغير المناخ عمى مصر فى:
تمثل % 50نير النيل لموارده المائية نتيجة تغير كميات األمطار عمى منابع النيل، 

نسبة انخفاض إنتاج الزراعة المطرية، ارتفاع سطح البحر بما ييدد نسبة كبيرة من 
االستثمارات التى تمت فى مجال السياحة، تمف الشعاب المرجانية والتى تمثل أحد 
أىم عناصر الجذب السياحى بالبحر األحمر، غرق سواحل الدلتا جزئيًا خاصة 

فاع مموحة التربة فى الدلتا وتدىور إنتاجية المناطق المنخفضة عن سطح البحر، ارت
أفضل األراضى الزراعية بيا إلختراق مياه البحر تحت سطح التربة واحتمال تيجير 

 (1)اآلآلف من سكانيا. 
ونتيجة لما سبق، تسعى مصر جاىده لمحاولة التغمب عمى الضرر البيئى 

شروعات والمبادرات وتحقيق تنمية اقتصادية عالية من خالل السعى نحو إقامة الم
وتوجيو الجيود واالستثمارات نحو المشروعات الصديقة لمبيئة، ولعل من ضمن تمك 
المشروعات قناة السويس الجديدة بمصر والتى تعد بالفعل أكبر مشروع يحقق شعار 
"االقتصاد األخضر" ألنيا حققت أثناء اإلنشاء الشروط البيئية كافة، كما روعى أن 

ط والمعايير خالل مراحل التشغيل، كما أعمنت وزارة البيئة عن تمتزم بيذه الشرو 
تصاعد وتيرة إنشاء "الشركات الخضراء" التي تعمل عمى تقديم حمول نظيفة لمتحديات 

حتى اآلن لتصل ألكثر من  2011البيئية، واالقتصادية، واالجتماعية الممحة منذ عام 
اقة، والتموث، وتوفير األراضى شركة ناشئة تعمل لمعالجة النقص في مجال الط 200

 (2)الصالحة لمزراعة فى ظل تناقص مساحاتيا، ونقص المياه.
                                                           

(1)
انقبررح  ، 0202ال ؤيت االالت اتيجيت للتنميت الشبملت لمص  (، 4111وزارح انزرفًظ وانزعبوٌ انسونً ) 

 .114 – 90، ص ص وزارح انزرفًظ وانزعبوٌ انسونً 
(4)
، انهًئةخ انعبيةخ االقتصب  اخضر  م اىبة البعد البيئً صً ىمليوت التنميوتيبيى(،  21، 4119ا ًس يرضً ) 

(، يزةةةةةةةةةةةةبح عهةةةةةةةةةةةةً انةةةةةةةةةةةةراثظ انزةةةةةةةةةةةةبنً     41/11/4119نالضةةةةةةةةةةةةزعاليبد، رةةةةةةةةةةةةبريد األطةةةةةةةةةةةةالا )

http://www.sis.gov.eg/Story/122064?lang=ar 
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ر فى وبحسب موقع "وزارة البيئة المصرية" تتمثل إنجازات مصر فى االستثما
 (1)االقتصاد األخضر فيما يمى:

قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع احالل   .1
ألف طن من انبعاث  264تاكسى فى القاىرة الكبرى والذى ييدف إلى خفض ال

 .ثانى أكسيد الكربون سنويًا فضاًل عن العائد االقتصادى واالجتماعى ليذا المشروع
تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية لمعمل بالغاز   .2

 .الطبيعى بداًل من البنزين
لبيئة برنامجى التحكم فى التموث الصناعى وحماية البيئة لمقطاع تنفذ وزارة ا  .3

مشروعًا لمحد من  120الخاص وقطاع األعمال العام الصناعى والمذان يشمالن 
وتشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة االستيالك لممواد  .التموث الصناعى

ع الخريطة إعادة توزي، واإلنتاج الصناعى األنظف .الطبيعية والطاقة والمياه
التوسع فى دعم الصناعات ، الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة

عادة استخدام المياه والتحكم فى الصرف ، و الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة ا 
 .الصناعى

التركيز عمى أساليب اإلدارة ب، تحقيق االستخدام المستدام لممواد الزراعية الطبيعية .4
رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة، وتحسين نظم الرى ، و ممةالزراعية المتكا

، األقل استيالكًا لممياه والصرف، وتعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات
عادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحىو   .ا 
ة زيادة التوجو نحو التنمي، و تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم اإلدارة البيئية .5

مع استكمال اإلطار المؤسسى  .االقتصادية الخضراء األقل اعتمادًا عمى الكربون
                                                           

(1)
 ، يزبح عهً انراثظ انزبنً االقتصب  اخضر يىقع وزارح انجًئخ ثتًهىريخ يصر انعرثًخ،  

http://www.eeaa.gov.eg/ar-

eg/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9/%D8

%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D

8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE

%D8%B6%D8%B1.aspx 
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دراج البعد البيئى فى ، و إلدارة الجيود الوطنية لمتكيف مع آثار التغيرات المناخية ا 
وتبنى سياسات مالية داخمية محفزة وداعمة لممنشآت  .المشروعات التنموية

 .وقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئةالصديقة لمبيئة، وتغميظ العقوبات الم
تمك المشروعات والمبادرات العديد من فرص العمل، مما يجعميا أداة وتوفر 

فعالة فى معالجة مشكمة البطالة والبحث عن حمول إيجابية لمواجيتيا، فتمك 
المشروعات فى حاجة إلى خريجى يتمتعون بالميارات والمعارف والقدرات والتى 

فعوا بتمك المشروعات إلى مراتب النجاح وتحقيق العائد، فكافة تؤىميم لكى يؤت
المجتمعات يصادفيا أزمات واحتياجات لمتغمب عمييا، وقد يكون االستثمار فى 
االقتصاد األخضر ىو السبيل المتاح لدى تمك المجتمعات. فالوظائف التى يوفرىا 

ات معينة حتى االقتصاد األخضر تتطمب خريجى بأعداد ومؤىالت وقدرات وكفاء
يتمكنون من تمبية احتياجات تمك المشروعات وعدم التسبب فى عرقمتيا، ومن ثم فقد 
استحدثت العديد من البمدان برامج جامعية تختص بمجاالت االستثمار فى االقتصاد 

 األخضر.
 الثالث: العالقة بين التعميم الجامعى واالقتصاد األخضر حورالم

ق التنمية المستدامة بأبعادىا الثالثة "البعد البيئى، يعد التعميم أحد آليات تحقي
التنمية المستدامة لعام  أحد أىداف خطة البعد االقتصادى، البعد االجتماعى"، كما أنو

 فى قمة أممية تاريخية.  2015، التى اعتمدىا قادة العالم فى سبتمبر 2030
اد األخضر، من العالقة بين التعميم الجامعى واالقتص المحوروسيتناول ىذا 

خالل تطور االىتمام بالتعميم الجامعى فى سياق تحقيق أىداف التنمية المستدامة ال 
سيما االقتصاد األخضر بقطاعاتو المتعددة وخاصة قطاع الطاقة المتجددة، 
ومخرجات التعميم الجامعى والوظائف الخضراء، كما سيتم تناول التخصصات 

 الطاقة المتجددة. المصرية فى مجالالجامعية الخضراء 
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 أواًل: التعميم الجامعى واالقتصاد األخضر: العروة الوثقى بينهما 
قتصادىا وتحقيق معدالت عالية من النمو اتحتاج آى أمة لمنيوض ب

االقتصادى إلى االىتمام بكافة المراحل التعميمية ال سيما مرحمة التعميم الجامعى؛ 
ية متطمبات سوق العمل وسد احتياجات كونيا المرحمة التى يقع عمى عاتقيا تمب

الشركات والمصانع والقطاعات الحكومية والخاصة، وىو ما يحتم عمى مؤسسات 
التعميم الجامعى االىتمام بإعداد خريجييا إعدادا يتوافق مع متطمبات سوق العمل من 
الميارات والقدرات والكفاءات البشرية. ومن ثم فقد سعت العديد من المجتمعات إلى 
االىتمام بالتعميم الجامعى والعمل عمى تطويره، ولم يعد األمر فقط يقتصر عمى تمبية 
نما امتد األمر إلى تمبية متطمبات التحول نحو االقتصاد  متطمبات سوق العمل، وا 

 األخضر، كونو اليدف الذى تسعى غالبية المجتمعات إلى بموغو.
تنامى االىتمام  1972عام  ومنذ انعقاد مؤتمر األمم المتحدة فى استكيولم فى

بربط التعميم الجامعى بالتنمية المستدامة وتزايدت اإلعالنات الدولية لمتعميم العالى من 
، ميثاق جامعة 1993، إعالن سوانزى 1991أجل االستدامة مثل: )إعالن ىاليفاكس 

، وغيرىا( وقد بدأت إسيامات التعميم الجامعى فى تحقيق االستدامة 1995كوبرنيكس 
إعداد وتدريب القوى البشرية المختمفة، اإلسيام فى تخفيف الفقر فى  تظير من خالل:

المجتمع بعدة طرق غير مباشرة، البحث فى مخاطر البيئة وطرق حمايتيا، تطوير 
المجتمع المدنى والقطاع الخاص. لذلك أصبحت عممية تمكين العاممين فى الجامعات 

خاص ضرورة ممحة وحتمية فى ظل التقدم  بشكل عام، وأعضاء ىيئة التدريس بشكل
التكنولوجى والتحديات وظيور أنماط القيادة اإلدارية المختمفة، فيى تعمل عمى تفجير 
الطاقات البشرية المستخدمة لزيادة وتحسين اإلنتاجية وتأصيل لمتنمية بجميع أشكاليا. 

(1) 
                                                           

(1)
، اثريم(، رؤيخ يطزقجهًخ يقزر خ نزءعًم زور انزًكًٍ فً رحقًة  انزًًُةخ 4111بف )يحًىز عجس انًتًس عط 

 .294(، ص1(، انتسو )4، انعسز )مجلت العلىت الت بىيتانًطزسايخ ثبنتبيعبد انءهطفًًُخ، 
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 The World Summit (1998كما أكدت قمة التعميم الجامعى فى باريس )
on Higher Education   ،عمى أن ميمة التعميم الجامعى ىى: التعميم والتدريب

والبحث العممى، والمشاركة فى التنمية المستدامة وتطوير المجتمع. كما أن التعميم 
الجامعى ىو األساس الذى تقوم عميو حقوق اإلنسان، الديمقراطية، التنمية والسالم. 

تنمية المستدامة ىو "مساعدة الطالب عمى فيم أساليب فدور التعميم الجامعى فى ال
تخمف التنمية وتشجيع الممارسات الداعمة لمبيئة وكذلك دراسة أسباب عدم المساواة 
فى نظرة متكاممة مع العدالة وحقوق اإلنسان"، ذلك أن طالب الجامعات سيصبحون 

ا سيجعميم أكثر من متخذى القرار فى المستقبل، أو مديرى مؤسسات فى المجتمع، مم
قدرة عمى فيم طبيعة التنمية المستدامة ومتطمباتيا. وبذلك تقع عمى الجامعات 

  (1)مسؤولية بناء القدرات الالزمة لدعم التنمية المستدامة. 
" إلى أىمية إدراج 2002ويشير "تقرير مؤتمر القمة العالمى لمتنمية المستدامة، 

اذ القرار بوصفو متطمبًا ضروريًا من أجل التعميم فى عمميات تقرير السياسات واتخ
معالجة المسائل المتصمة بالمياه، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتنوع األحيائى. وال 
يمكن استخدام التكنولوجيا بفعالية لتحقيق التنمية المستدامة ما لم تكن ىناك صمة قوية 

فى التعميم عنصرا رئيسيًا  بين الدوائر العممية ومقررى السياسات. حيث يعد االستثمار
 (2)فى القضاء عمى الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. 

( فى مؤتمر األمم 2011كما جاء فى تقرير لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة )
المتحدة لمتنمية المستدامة التأكيد عمى أىمية االستثمار فى التعميم والتدريب وبناء 

إعداد القوة العاممة لالنتقال إلى االقتصاد القدرات لتحسين الميارات، من أجل 

                                                           
(1)
، فجراير(، اضةزرارًتًبد رفةىير انزعهةًى انعةبنً فةً ثعةم انتبيعةبد اإلفريقًةخ 4112ايًٍ يحًس انجًىيً ) 

(، انعسز 11، يصر، انًتهس )مجلت الت بيتحقً  انزًًُخ انًطزسايخ ويزفهجبد رفجًقهب فً جبيعخ اإلضكُسريخ، نز

 .42ص (، 21)
(4)
جُةىة افريقًةب فةً ، جىربَطةجرا ،تق ي  مستم  القمت العبلمً للتنميت المسوتدامت(، 4114األيى انًزحسح ) 

 .190نًزحسح، ص ًَىيىرك  األيى ا ،ضجزًجر 2 –اغطفص  49انءزرح يٍ 
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األخضر. وجاء أيضًا فى الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو دا جانيرو فى البرازيل 
( بعنوان "المستقبل الذى نصبوا إليو"، التأكيد عمى تشجيع الجامعات عمى 2012)

فى النظر فى اعتماد الممارسات الجيدة فى مجال إدارة االستدامة فى جامعتيا و 
مجتمعاتيا المحمية بمشاركة فاعمة من جيات مختمفة تشمل الطالب والمدرسين 
والشركاء المحميين، وتعميم التنمية المستدامة بوصفيا عنصرًا مدمجًا فى مختمف 
التخصصات الدراسية، مع التأكيد عمى ضرورة دعم مؤسسات التعميم الجامعى كى 

من أجل التنمية المستدامة بوضع  تضطمع بإجراء البحوث والتوصل إلى ابتكارات
برامج جيدة ومبتكرة لتطوير الميارات من أجل المضى قدمًا عمى طريق بموغ األىداف 

( بعنوان 2011الوطنية لمتنمية المستدامة. كما أشار تقرير لمنظمة العمل الدولية )
"ميارات من أجل وظائف خضراء: رؤية عالمية"، إلى الحاجة إلى دمج الميارات 

 (1)خضراء فى أنظمة التعميم والتدريب الرسمى من أجل تخضير االقتصاد. ال
فاالىتمام بالتعميم الجامعى جاء نتيجة األدراك بأىمية دوره فى تدعيم ركائز 
التنمية المستدامة، وتمبية طموحات المجتمعات بالنيوض باقتصادىا وتحقيق معدالت 

التعميم الجامعى قمة اليرم التعميمى،  عالية من التنمية االقتصادية. حيث تمثل مرحمة
باإلضافة إلى إن الطالب الجامعى فى تمك المرحمة يكون عمى لديو من الطموح 
والدافعية ما يدفعو إلى تطبيق ما تعممو فى الواقع الفعمى، ومن ثم فالتعميم الجامعى 

لمقيام يحمل عمى عاتقو مسؤولية إعداد وتكوين الكوادر المؤىمة والمعدة والمدربة 
فالتعميم الجامعى سية واإلدارية والفكرية وغيرىا. باألدوار االقتصادية والمينية والسيا

فى أى مجتمع من المجتمعات إن لم يخرج خريجين قادرين عمى تمبية متطمبات 
التنمية المستدامة ال سيما االقتصاد األخضر، فمن تتمكن المجتمعات من الحفاظ عمى 

تحقيق أى إنجازات فى مجاالت التنمية المستدامة، ولن تزيد  مكانتيا االقتصادية أو

                                                           
(1)
االقزصةةةةبز ، يىنًةةةى(، 4112َتةةةىي يىضةةة  جًةةةبل انةةةسيٍ، ضةةةًًر اكةةةرو ا ًةةةس، يحًةةةس  ُءةةةً  طةةةٍ ) 

 .221ص (، 44(، انًتهس )2، انعسز )مجلت العلىت الت بىيتاألذضر...انًءهىو... وانًزفهجبد فً انزعهًى، 
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المشروعات واالستثمارات الخضراء من تقدميا بل ستعيقيا نظرًا لعدم توافر المخرجات 
الجامعية البشرية المؤىمة والمدربة لتحمل مسؤولية التوجو صوب االستثمارات 

 الخضراء. 
 لخضراء ثانيًا: مخرجات التعميم الجامعى والوظائف ا

تسعى معظم الدول لمنيوض باقتصادىا، ولكن لن يتحقق ليا ذلك ما لم تدرك 
أىمية ربط مخرجاتيا الجامعية من الكوادر البشرية باحتياجات المجتمع ومتطمباتو 
االقتصادية، واحتياجات سوق العمل من التخصصات والخبرات، فقد يتوافر مخرجات 

يحتاجيا سوق العمل، فى حين إن ىناك جامعية فى تخصصات لم تعد مطموبة أو 
تخصصات أخرى يحتاجيا سوق العمل ولكن يوجد فييا عجز أو غير متوفرة بالكفاءة 

 والميارة المطموبة.
حيث إن االنتقال االقتصاد األخضر يجمب فرص عمل خضراء ىائمة فى 

فاءة مختمف القطاعات االقتصادية، كالعمالة فى مجاالت توليد الطاقة المتجددة، وك
دارة النفايات،....  عادة تأىيل النظام البيئى وحمايتو، والسياحة البيئية، وا  الطاقة، وا 
إلخ. ويجمب مثل ىذا االنتقال الحمول لمقضاء عمى البطالة. حيث تتطمب القطاعات 
الخضراء قوة عاممة أكبر حجمًا مما تتطمبو البدائل األقل صداقة لمبيئة "مثل الزراعة 

مميون وظيفة  30الزراعة التقميدية". حيث يمكن استحداث أكثر من العضوية مقابل 
خالل عقد من الزمن باستخدام تدابير الكفاءة، ال سيما فى إدارة الطاقة والمياه 
والزراعة والموصالت والمبانى والنفايات. وينطوى ذلك عمى التحول من "االقتصاد 

واق المال، وبيع الموارد االفتراضى" القائم عمى المضاربة فى العقارات، وأس



 

001 

 8102والثالثون  التاسعالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                 

االستخراجية الخام، إلى اقتصاد حقيقى متجذر فى اإلنتاج المستدام والخدمات التى 
 (1)تقدم قيمة مضافة، وغيرىا من الوظائف الخضراء. 

وتزداد العمالة فى مجال الطاقة المتجددة بوتيرة سريعة جدًل، وبالمقارنة مع 
ورى، تولد الطاقة المتجددة مزيدًا من الوظائف محطات الطاقة التى تعمل بالوقود األحف

ألف  300لكل وحدة من القدرة ولكل دوالر يتم استثماره. حيث يتم استخدام نحو 
ألف فى النظم الفوتوفولطية الشمسية حول  100عامل فى طاقة الرياح وأكثر من 

فى ألف شخص  600العالم. وفى الصين والواليات المتحدة وأوروبا يعمل أكثر من 
مميون عامل فى مشاريع الكتمة  1,2الطاقة الحرارية الشمسية. ويتم تشغيل نحو 

الحيوية فى أربعة بمدان رائدة ىى البرازيل والواليات المتحدة وألمانيا والصين. ويبمغ 
مميون شخص فى البمدان التى  2,3مجموع العاممين فى الطاقات المتجددة حاليًا نحو 

. وفى ألمانيا، الرائدة فى مجال تكنولوجيا طاقة الرياح تممك بيانات بيذا الخصوص
ألف  260والشمس، قدر التوظيف المباشر وغير المباشر فى الطاقات المتجددة بنحو 

لى  2020ألف سنة  500، وقد يصل إلى 2006وظيفة عام  ألف سنة  700وا 
قطاع  . ولعل أىم الوظائف الخضراء التى يتوقع استحداثيا بصورة مباشرة فى2030

عادة تأىيل األبنية الطاقوية ىى: المصممون وميندسو العمارة  البناء األخضر وا 
الخضراء، ومدققو الحسابات، والميندسون، ومدراء المشاريع، إضافة إلى أعمال 

 (2)متنوعة فى مين االنشاءات. 
ويمعب التعميم الجامعى دورًا محوريًا تعزيز مكانة االقتصاد األخضر، حيث يعد 

ميم الجامعى منصة لتوليد المعرفة واكساب الميارات والقدرات الالزمة لتعزيز التع
التحول نحو االقتصاد األخضر. حيث يواجو قادة األعمال نقص فى القوى العاممة 
                                                           

(1)
( التنميت 9البيئت الع بيت  ُبخ يزيًر، (، رحقً  ارساف انزًًُخ انًطزسايخ فً ي4119إثرارًى عجس انتهًم ) 

،  رحرير  َتًت صعت، عجسانكريى صبزق ، ثًرود  انًُزسي انعرثً نهجًئخ المستدامت صً منبخ ى بً متغي 

 .21- 29وانزًًُخ، ص ص 
(4)

مجلوت ، اثريم(، وظبئ  ذضراو فةً انصةُبعخ وانسراعةخ وانجُةبو وانُقةم واألثحةبس، 4110عًبز فر بد )

 .10، 11(، ص ص 141(، انعسز )12، انكىيذ، انًتهس )نميتالبيئت والت
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المؤىمة والمدربة فى مجال االستدامة. وىو ما يمكن حمو عن طريق التعميم الجامعى 
يحتاجيا الخريجين لممساعدة فى محاذاة  خالل توفير برامج ومحتوى المناىج التى

األىداف واإلجراءات لمعمل مع قيم وممارسات االستدامة، حيث يوفر التعميم الجامعى 
، ومن ثم عمى قطاعات التعميم (1)الكوادر المؤىمة لمعمل فى الوظائف الخضراء

تتكاتف الجامعى والممارسة المينية والمؤسسات اليندسية، الرسمية وغير الرسمية، أن 
تساىم بشكل حيوى فى تعميق األفكار المعمارية واليندسية المرتبطة بمفاىيم 
االستدامة، من خالل التركيز عمى مسؤولية المعماريين والميندسين فى صياغة عمارة 
تمبى احتياجات اإلنسان من دون أن يكون ذلك عمى حساب البيئة، التى تعانى من 

لموارد الطبيعية من مياه وطاقة أو من كمييما قسوة الظروف المناخية أو من شح ا
 (2)معًا.

فمخرجات التعميم الجامعى من الكوادر البشرية المؤىمة والمدربة لمعمل فى 
الوظائف الخضراء ستكون وسيمة المجتمعات فى تحقيق التقدم واالزدىار ليس فقط فى 

نما أيضًا فى المجال البيئى الحفاظ عى الم وارد الطبيعية المجال االقتصادى، وا 
وحمايتيا، وكذلك النيوض بالتعميم الجامعى كونو يواكب أحدث التطورات العالمية، 
ومن ثم فقد بدأت العديد من الدول فى جعل التخصصات الخضراء جزء من خططيا 
اإلستراتيجية لمنيوض بالتعميم الجامعى، كما بدأت العديد من الجامعات فى استحداث 

ساليب مستقبمية لمنيوض بالتعميم الجامعى، فتوافر تخصصات إستراتيجيات ومداخل وأ
نما البد من أن تكون المنظومة كميا موجيو نحو االنتقال  خضراء وحده ال يكفى، وا 
إلى االقتصاد األخضر، وأن يتم إعداد الخريج بقدر كبير من الكفاءة والقدرة والفاعمية، 

دراكًا بأىمية التحول صوب االقتصاد األخضر با ت ىناك العديد من التخصصات وا 
                                                           
(1)
 Godwell Nhamo (2014), Reviewing Some Implications of the Green Economy 

for Higher and Further Education Institutions, Southern African Journal of 

Environmental Education, Vol (30), pp 80, 86. 
(4)
، مجلوت البيئوت والتنميوت، ضجزًجر(، انعًبرح انرضراو  رفجًقبد فةً انجًئةخ انعرثًةخ، 4119انًصري ) وائم 

 .42(، ص 120(، انعسز )12انكىيذ، انًتهس )
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بدأت مصر فى إتخاذ عدد من الخطوات نحو ف الجامعية الخضراء محميًا.
التخصصات الجامعية الخضراء، والتى تدعم مسيرتيا وطموحيا فى النيوض 
باقتصادىا والتوجو صوب االستثمارات الصديقة لمبيئة، ولعل من ضمن تمك 

  -التخصصات:
 ms UniversityAin Sha جامعة عين شمس  -0

تضم جامعة عين شمس عدد كبير من الكميات والمعاىد فى مختمف 
التخصصات، ومن ضمن التخصصات الجامعية فى مجال االقتصاد األخضر 

 -والطاقة المتجددة ما يقدميا:
والتى تقدم عدد من البرامج اليندسية بنظام الساعات كمية اليندسة :   1-1

ج برنامج "ىندسة الطاقة والطاقة المتجددة"، ىو المعتمدة، ومن ضمن تمك البرام
برنامج متعدد التخصصات يغطى موضوعات مختمفة تجعل ميندسى المستقبل مممين 
بموارد الطاقة المتجددة وكيفية عمميا وكيفية استخداميا فى التطبيقات المختمفة. 

ت وميندسى الطاقة والطاقة المتجددة يتخصصون فى الموضوعات التالية: محطا
طاقة الرياح، الطاقة الشمسية والضوئية، تحويل الطاقة، تكنولوجيا الربط بين مصادر 

 (1) الطاقة، تحمية المياه.
بالدراسات  ىو معيد يختصمعيد الدراسات والبحوث البيئية: 1-2

"قسم  -وىو يتضمن: .موم البيئةع فى مجال ودكتوراه وماجستير دبموم من العميا
وينصب مجال اىتمامو عمى الدراسات الخاصة بالتنمية البيئية اليندسة البيئية، 

لممشروعات الصناعية والعمرانية، وكذلك استخدام التكنولوجيا المتطورة غير المموثة 
ام الطاقة إستخد لمبيئة، وتوجو البرامج البحثية فى القسم لخدمة القضايا البيئية التالية:

                                                           
(1)
 ثرَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبيج رُسضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ انفبقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ وانفبقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ انًىقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع انرضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةًً ل  

 eg/ERGYProgramhttp://eng.asu.edu.  انًزتسزح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://eng.asu.edu.eg/ERGYProgram
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النظيفة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة البيوجاز بيدف ترشيد 
 (1) .دإستخدام الطاقة االحفورية والحفاظ عمى الموار 

توجو البحوث فى القسم لخدمة القضايا وقسم العموم األساسية البيئية، والذى  -
ة والمتجددة، دراسة النظم الطبيعية دراسة مصادر الطاقة الجديد البيئية التالية:

، والبيولوجية والعالقات المتبادلة بينيا وأثر التموث عمى قدرتيا االنتاجيو واالستيعابية
دراسة الموارد ، دراسة التغيرات المتوقعة الناتجة عن تموث البيئة، واآلثار الناجمة عنيا

 (2) .مفةالبيئية الطبيعية وحمايتيا والمحافظة عمى الموارد المخت
  Benha University جامعة بنها -8

تضم جامعة بنيا عددا كبيرا من الكميات ومن ضمن الكميات "كمية اليندسة 
بشبرا"، والتى تضم عدد من البرامج، منيا: برنامج "ىندسة الطاقة والطاقة المستدامة"، 

المد ويؤىل القسم خريجيو لمعمل فى: محطات توليد الكيرباء والتى تعمل بطاقة 
والجزر أو الطاقة الحرارية المتولدة من باطن األرض أو طاقة المحيطات الحرارية، 
قطاع األقمار الصناعية والذى يعتمد عمى الطاقة الشمسية كمصدر لمطاقة الكيربائية، 
محطات توليد الكيرباء والتى تستخدم الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية. 

(3) 
  Helwan Universityنجامعة حموا -3

تشتمل جامعة حموان عمى عدد من الكميات من ضمنيا "كمية اليندسة" 
مجاالت  والذى يوفر فرص عمل فىبالمطرية: والتى تضم برنامج "ىندسة الطاقة"، 

                                                           
(1)
نقطةةى  انهُسضةةخ انجًئًةةخ  يًكةةٍ اإلطةةالا عهًهةةب يةةٍ ذةةالل  انًقةةرراد وانًحبضةةرادنكةةم انًعهىيةةبد  ةةىل  

 انراثظ األضبضً ثهب 

http://iesr.asu.edu.eg/article.php?action=show&id=35#.WGgHSPkrLIU 
(4)
جبيعخ عةًٍ شةًص، يًكةٍ اإلطةالا عهًهةب يةٍ  –ثًعهس انجًئخ  انعهىو األضبضًخ انجًئًخنكم انًعهىيبد  ىل  

 ذالل انراثظ األضبضً ثهب 

http://iesr.asu.edu.eg/article.php?action=show&id=38#.WGgH3fkrLIU  
(2)
    ثرَبيج رُسضخ انفبقخ وانفبقخ انًطزسايخ ثكهًخ انهُسضخ جبيعخ ثُهبانًىقع انرضًً ل  

http://www.feng.bu.edu.eg/feng/index.php/sus-enrg-dep 

http://iesr.asu.edu.eg/article.php?action=show&id=35#.WGgHSPkrLIU
http://iesr.asu.edu.eg/article.php?action=show&id=38#.WGgH3fkrLIU
http://www.feng.bu.edu.eg/feng/index.php/sus-enrg-dep
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الوقود البديل، مجاالت الطاقة الشمسية، مجاالت طاقة الرياح، مجاالت الطاقة 
ة، مجاالت تحمية مياه البحار، مجاالت النقل، الكيرومائية، مجاالت ترشيد الطاق

 (1)مجاالت توليد الطاقة الكيربية، مجاالت التبريد والتيوية والتدفئة. 
 Beni Suef Universityجامعة بنى سويف  -4

، والتى تتضمن تضم جامعة بنى سويف كمية "الدراسات العميا لمعموم المتقدمة"
ويتمثل ىدفو سة الطاقة الجديدة والمتجددة" عدد من األقسام، ومن ضمنيا: قسم "ىند

مجال العموم وتقنيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتيا،  ىفى توفير تعميم متميز ف األساسى
وكذلك تعزيز البحوث المستقبمية فى استخدام الطاقات المتجددة. باإلضافة إلى 

سة فى الطاقة المساىمة فى تمبية حاجة الدولو لممتخصصين فى مجاالت العموم واليند
 (2) .المتجددة

ورغم توجو عدد من الجامعات المصرية إلى إنشاء تخصصات جامعية فى 
مجال "الطاقة المتجددة " إال إن تمك التخصصات الزالت قميمة مقارنة برغبة المجتمع 
المصرى الممحة فى التوجو صوب االقتصاد األخضر، والعمل عمى حل مشكمة 

ءمة بين الخريجين ومتطمبات سوق العمل، ولذا فنحن البطالة، ومشكمة عدم المال
بحاجة إلى مزيد من االىتمام بالتخصصات الجامعية الخضراء من أجل تدعيم مسيرة 

 التنمية االقتصادية.
 
 
 

                                                           
)1(

http://www.eng-   ثرَةةةبيج رُسضةةةخ انفبقةةةخ ثكهًةةةخ انهُسضةةةخ جبيعةةةخ  هةةةىاٌع انرضةةةًً ل انًىقةةة 

mataria.edu.eg/ar/node/28 
(4)
   رُسضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ انفبقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ انتسيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسح وانًزتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسزح انًىقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع انرضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةًً ل  

http://www.bsuv.bsu.edu.eg/GraduateLinks.aspx?LID=2082 

http://www.eng-mataria.edu.eg/ar/node/28
http://www.eng-mataria.edu.eg/ar/node/28
http://www.eng-mataria.edu.eg/ar/node/28
http://www.bsuv.bsu.edu.eg/GraduateLinks.aspx?LID=2082
http://www.bsuv.bsu.edu.eg/GraduateLinks.aspx?LID=2082
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 االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات

أىمية التحول صوب االقتصاد األخضر فبذلت فى لقد أدركت العديد من الدول  .1
عديد من الجيود من أجل التحول، وكان ىدفيا ىو أن يعالج ىذا سبيل ذلك ال

: االحتباس الحرارى، مشكمة أىمياالتحول العديد من التحديات التى تواجييا، لعل 
تموث اليواء والماء، التصحر، نقص الموارد غير المتجددة، االستيالك غير 

ت التعميم الجامعى المحكم لمموارد المتجددة، البطالة، وعدم التالءم بين مخرجا
ومتطمبات سوق العمل، الرغبة الممحة فى تحقيق معدالت عالية من التنمية 

 .االقتصادية
من قد بدأت بالفعل عدد من المجتمعات فى التوجو صوب االستثمارات الخضراء  .2

عددا كبيرا ووفرت  الخضراء، الصناعاتتأسيس وتطوير المشروعات و خالل إقامة 
واىتمت بتحقيق ومالءمة المخرجات البشرية لمتعميم من الوظائف الخضراء، 

الجامعى لتمك المتطمبات فبدأت بإنشاء عدد كبير من التخصصات الجامعية التى 
تضع فى حسبانيا التوجو العالمى نحو االقتصاد األخضر بقطاعاتو المختمفة، 

من التخصصات والمبادرات والجيود التى تدعم التحول عددا كبيرا وبات ىناك 
 صوب االقتصاد األخضر.

توجو العالمى يسعى جاىدًا لتوظيف كافة إمكاناتو وموارده لتدعيم التحول سمة  .3
نحو االقتصاد األخضر، ويوجو كافو قطاعاتو لتيسير ذلك االنتقال، السيما قطاع 
التعميم بعامة والتعميم الجامعى بخاصة، فتتبنى األساليب واإلستراتيجيات لتطوير 

كفاءاتو لتوفير خريجى عمى قدر عال من الكفاءة والتمايز يتمكنون  التعميم وتعزيز
قميميًا وعالميًا فى مجاالت االقتصاد األخضر المتنوعة.  من المنافسة محميًا وا 
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  التوصيات
 -تأسيسا عمى ما سبق يمكن اقتراح مجموعة التوصيات التالية:

جامعة والجيات وتنظيمى يحقق الشراكة الفعمية بين ال ىصياغة إطار تشريع .1
امعة عمى جضرورة تركيز المع  مجال االقتصاد األخضر. ىتعمل ف ىالت

مواءمة مخرجاتيا مع احتياجات ومتطمبات االقتصاد األخضر لسد تمك 
االحتياجات من جية، ولضمان حصول الخريجين عمى فرص العمل المناسبة 

 لتخصصاتيم من جية أخرى. 
االستقاللية لكى تتمكن من وضع سياسات ضرورة منح الجامعة قدرا كبيرا من  .2

قتصادية التحوالت اال عخريجييا مجدارات ومعارف وخطط استراتيجية لمؤاءمة 
 . والتحسب واالستعداد ليا

التركيز عمى عمميات وبرامج التعمم وجعميا مرادفة لبرامج التدريس االعتيادية  .3
ضمان  ىة كبيرة فكونيا تعزز مستوى كفاءة المخرجات التعميمية وتسيم مساىم

 جودة الخريجين.  
ودراستيا  ل االقتصادىو متطمبات التحالمراجعة الدورية والمستمرة الحتياجات  .4

 والعمل تحقيقيا.
بصورة استخدام المخرجات المستيدفة تمكن الجامعة من  ىاآلليات التوضع  .5

استشرافى  استعدادجعميا أىم مدخالت العممية التعميمية كمؤسسية ومنيجية ل
 لممخرجات المخطط ليا مستقبال.  سبقم

الجامعات عمى أن يتم بالتنسيق مع  ىالبرامج الحالية ف ىضرورة إعادة النظر ف .6
المؤسسات والقطاعات التنموية والصناعية المختمفة عند وضع الخطط 

شراك المؤسسات والقطاعات التنموية والصناعية وا   .واالستراتيجيات التعميمية
لمعرفة متطمبات التنمية االقتصادية  ىتجر  ىات واألبحاث التالدراس ىالمختمفة ف
 .الوطنية
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المؤسسات والقطاعات التنموية  ىأن تنقل الجامعة االتجاىات الحديثة ف .7
والصناعية المختمفة إلى داخل ممارساتيا حتى ال تضطر المؤسسات 

مع  .والقطاعات التنموية والصناعية إلى صقل وتجديد ميارات الخريجين
اليبيا وأس يةالتعميمالعممية عمى مفيوم الالزمة رة إحداث التغيرات ضرو 

ات وتحوالت متطمبات جميع مستجد التواكب مع ستطيع تبحيث  ومساراتيا،
 .بأسموب عممى منظومى ومؤسسى التنمية االقتصادية

الستشراف متطمبات التحول إلى االقتصاد األخضر  ىنظام معمومات إنشاء .8
وتطويره باستخدام أحدث التطبيقات العممية تفعيمو و بشكل دقيق ومستمر 

وضع ، و بناء القدرات والتنمية المينية المستمرةمراجعة برامج و والتكنولوجية. 
 الميارات والفنيات الجديدة. ضافةا  ، و حديثغاء وتآليات مؤسسية متطورة إلل

 االلتزام، مع ضرورة الخضراءفتح األقسام ذات الصمة بالوظائف  ىالتوسع ف .9
عداد نظم أو أطر إجرائية متخصصة بالجامعة و  .العالميةبالمعايير األكاديمية  ا 

ضوء إطار  ىتستيدف تحديد كيفية االستجابة لمتطمبات االقتصاد األخضر ف
 مؤسسى منظومى شامل.
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 المراجعقائمة 
 أواًل: المصادر بالمغة العربية

ستدامة، المؤتمر العممى الدولى (، التنمية: من النمو إلى اإل2008فالى نبيمة ) .1
"التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية لمموارد المتاحة"، كمية العموم 

سطيف بالتعاون مع مخبر  -االقتصادية وعموم التسيير بجامعة فرحات عباس 
الشراكة واالستثمار فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى الفضاء 

 .15-1الجزائر، ص ص أبريل،  8 - 7األورومغاربى، فى الفترة من 
(، ورشة عمل "التحول نحو االقتصاد 2013وزارة الدولة لشئون البيئة ) .2

 إبريل. 7األخضر فى مصر"، القاىرة: فندق سيتى ستارز إنتركونتيتنتال، 
(، مستقبمنا المشترك، "ترجمة: محمد 1989المجنة العالمية لمبيئة والتنمية ) .3

 "، الكويت.142عرفة، العدد "كامل عارف"، سمسمة عالم الم
(، استعراض 2011المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا )اإلسكوا( ) .4

(، نيويورك: األمم 2اإلنتاجية والتنمية المستدامة فى منطقة اإلسكوا، العدد )
 .58-1المتحدة، ص ص 

(، االقتصاد األخضر، سمسمة البيئة البحرية 2014محمد عبد القادر الفقى ) .5
أبريل، الكويت:  24(، إصدار خاص بمناسبة االحتفال بيوم البيئة اإلقميمى 4)

 المنظمة اإلقميمية لحماية البيئة البحرية.
(، االستثمار فى قطاع البناء واألشغال العمومية 2014أوصالح عبد الحميم ) .6

دراسة حالة الجزائر،  -بين جدلية تحقيق النمو والتحول نحو االقتصاد األخضر
 .89 – 61، ص ص (3) األبحاث فى االقتصاد والتسيير، العددممفات 

ورقة معمومات (، االقتصاد األخضر، 2012برنامج األمم المتحدة لمبيئة ) .7
 أساسية لممشاورات الوزارية، منشورات برنامج األمم المتحدة لمبيئة.
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(، االقتصاد األخضر، ورقة عمل مقدمة 2011برنامج األمم المتحدة لمبيئة ) .8
المنتدى البيئى الوزارى العالمى "الفوائد والتحديات والمخاطر المرتبطة إلى 

 فبراير. 24 - 21باالنتقال إلى االقتصاد األخضر"، نيروبى، فى الفترة من 
(، الدليل اإلرشادى لألبنية 2013المجمس الفمسطينى األعمى لمبناء األخضر ) .9

 دولة فمسطين، فمسطين: نقابة الميندسين.  -الخضراء 
(، االستعراض 2011المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا )اإلسكوا( ) .10

اإلقميمى لمؤسسات التنمية المستدامة فى المنطقة العربية، نيويورك: األمم 
 المتحدة.

(، االقتصاد األخضر خيار استراتيجى لبموغ أىداف 2015بيجت أبو النصر ) .11
ة االقتصاد األخضر والتنمية التنمية المستدامة، ورقة عمل مقدمة إلى "ندو 

 مايو. 20 - 19المستدامة فى الدول العربية"، القاىرة، فى الفترة من 
(، إشكالية مساىمة االقتصاد 2015شريف إسماعيل، عبدات عبد الوىاب ) .12

األخضر فى تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر فى الجزائر، مجمة 
 .232 – 221(، ص ص 1)(، المجمد 12االقتصاد الجديد، العدد )

، أبريل(، وظائف خضراء فى الصناعة والزراعة والبناء 2008عماد فرحات ) .13
(، 121(، العدد )13والنقل واألبحاث، مجمة البيئة والتنمية، الكويت، المجمد )

 .23 – 16ص ص 
(، تقرير مؤتمر القمة العالمى لمتنمية المستدامة: 2002األمم المتحدة ) .14

سبتمبر، نيويورك:  4 –أغسطس  26فريقيا فى الفترة من جوىانسبرغ، جنوب أ
 األمم المتحدة.

، أبريل(، رؤية مستقبمية مقترحة لتفعيل دور 2015محمود عبد المجيد عساف ) .15
التمكين فى تحقيق التنمية المستدامة بالجامعات الفمسطينية، مجمة العموم 

 .390 – 362(، ص ص 1(، الجزء )2التربوية، العدد )
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