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�ة مق��حة لسياسات و�رامج التعليم �خض   ر �� مصر ؤر

  �* ضوء &عض النماذج العر�ية والعاملية
  أسماء عبد الفتاح نصر عبد ا��ميد 

اسات #"سانية بالدق!لية . ل أصو ال��بيةقسم 'ر . ر%لية الد   .زجامعة )

  asmaaabdelfattah.8@azhar.edu.eg: البريد االلكتروني 

  م-,ص 
  <عد التعليم )خضر أحد املفا'يم ا��ديثة ال8- 7ع�6 عن نوع من التعليم يخدم ا0/ال البي.-        

ل، وقـد ا'تمـت معظـم دو العـالم NOـذا املف!ـوم LــE ظـل العنايـة بالبIئـة والـسEF نحـو تحقيـق التنميــة 
 [Nـتم بتـوف]� بIئـة طبيعيـة املستدامة ، كما <عد أحد النماذج ا�/ديدة لتعليم عاEV ا�/ودة ، والـذي

سـة أ"ـشطة صـديقة  سية ، واملـساحات ا�bـضراء ، و7عزaـز مما رجاذبة من حيث تصميم املبا"ي املد ر
 EـL رامج التعليم )خضرfة مق��حة لسياسات وa اسة ا��الية إgV تقديم ر ؤللبIئة ، وقد 'دفت الد ر

اسـ ة املــنmn الوصـفي ، وتوصــلت رمـصر LــE ضـوء kعــض النمـاذج العرfيــة والعامليـة ، واســتخدمت الد
ة إطــالق بــرامج وطنيــة للتحــو نحــو التعلــيم )خــضر : إVــg مجموعــة مــن pســتoتاجات أ'م!ــا  لضــر ور

ات وال!يئـــات املعنيـــة بالتنميـــة املـــستدامة ،  ا منيـــة محـــددة ، والتoـــسيق بـــ]ن %افـــة الـــو روفـــق خطـــة  زز
اسـة يم )خـضر ، باإلضـافة إVـg دعـم الـشر%ات واملنظمـات غ]ـ� ا��vوميـة لتجرfـة التعلـ روقـدمت الد

aة مق��حة لسياسات وfرامج التعليم )خضر LـE مـصر LـE ضـوء kعـض النمـاذج العرfيـة والعامليـة  ؤر
ــا لعــــدد مــــن ا�0ــــاو أ'م!ــــا  ل#صــــالح ال|ــــشر}EF والــــسياyz- الــــذي يم!ــــد للتحــــو نحــــو التعلــــيم : روفقــ

ـــة وطنيـــــة  تـــــدعم، )خـــــضر  ل التحـــــو نحـــــو التعلـــــيم و"ـــــشر ثقافـــــة التعلـــــيم )خـــــضر، وإ"ـــــشاء منظمــ
س وا�/امعات    .ر)خضر EL مصر ، تنفيذ برامج وطنية لتعميم تجرfة التعليم )خضر EL املدا

  
س ا�bضراء،التعليم )خضر  :ال/لمات املفتاحية  التنمية ،نماذج عاملية،  سياسات وfرامج،ر املدا
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A Suggested Proposal for Green Education Policies and 
Programs in Egypt in Light of Some Arab and International 

Models 

Asmaa Abdel Fattah Nasr Abdel Hamid 

Foundations of  Education Department, Faculty of Human 
Studies in Dakahlia, Al-Azhar University, Egypt. 

Email: asmaaabdelfattah.8@azhar.edu.eg 

ABSTRACT 

Green education is considered one of the modern concepts that express 
a type of education that serves the environmental field; most countries 
of the world have taken an interest in this concept in light of caring for 
the environment and striving towards sustainable development. It is 
also one of the new models for high-quality education, which is 
concerned with providing an attractive natural environment in terms of 
designing school buildings, green spaces, and promoting 
environmentally friendly activities. The current study aimed to present 
a proposed vision for green education policies and programs in Egypt 
in the light of some Arab and international models. The study used the 
descriptive approach, and reached a set of conclusions, the most 
important of which are: The need to launch national programs for the 
transition towards green education according to a specific time plan, 
and to coordinate between all ministries and authorities concerned 
with sustainable development. in addition to that supporting 
companies and non-governmental organizations to experiment with 
green education. The study presented a proposed vision for green 
education policies and programs in Egypt in the light of some Arab 
and international models according to a number of themes. The most 
important of which were: legislative and political reform that paves the 
way for the transition towards green education and the dissemination 
of a culture of green education and the establishment of a national 
organization that supports the transition towards green education in 
Egypt. The implementation of national programs to popularize Green 
education experience in schools and universities. 

Keywords: Green Education, Green Schools, Policies and Programs, 
Global Models, Sustainable Development. 
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اسة   :رمقدمة الد

ل      ا'تمت معظم دو العالم بمف!وم التعليم )خضر EL ظل العناية بالبIئة والـسEF نحـو تحقيـق 
علــيم التنميــة املــستدامة ، و}عــد التعلــيم )خــضر أحــد املفــا'يم ا��ديثــة ال8ــ- 7ع6ــ� عــن نــوع مــن الت

يخدم ا0/ال البي.-،  كما <عد أحد النماذج ا�/ديدة لتعليم عاEV ا�/ودة ، والذي [Nتم بتوف]� بIئة 
سـة أ"ـشطة  سـية ، واملـساحات ا�bـضراء ، و7عزaـز مما رطبيعية جاذبة من حيث تصميم املبا"ي املد ر

aن )و خاص بال6 لصديقة للبIئة ، حيث [Nتم التعليم )خضر بال��ك]� ع�g محو �امج البي�يـة مـن ر
ســات بي�يــة جيـــدة ، والثــا"ي يركـــز ع�ــg التقنيـــات  رمبــان و7ــ�/]� ومـــساحات خــضراء وخـــدمات ومما
 EــــL ســــات املرتبطــــة بــــالتعليم )خــــضر ، وقــــد بــــدأت معظــــم الــــدو لوالتطبيقــــات التكنولوجيــــة واملما ر

  .     اعتماد'ا EL أنظم�Nا التعليمية 

عات التعلــيم )خــضر LــE         وقــد اك|ــسب مف!ــوم التعلــيم )خــضر و قبــوال عامليــا ، وانطلقــت مــشر
ــــدة دو عرfيـــــة وأجن�يـــــة ، كمـــــا تـــــم إ"ـــــشاء مؤســـــسة التعلـــــيم )خـــــضر   Green Educationلعـ

Foundation" GEF " مجال التعليم )خضر ، وقد بدأ توجـھ EL حية 7عملf رو�E منظمة عاملية غ]� 
ليم )خـضر ، كمـا عقـدت عـدة مـؤتمرات دوليـة عال�- نحو تـصoيف ا�/امعـات وفقـا الل��ام!ـا بـالتع

 Green Education Conference(لحـو التعلــيم )خــضر وم�Nـا مــؤتمر التعلــيم )خـضر LــE أملانيــا 
,Germany ( الف�ــ�ة مــن gــL ر 21-19والــذي عقــدfمــا صــدر عــن مــؤتمر 2016 أكتــو gوذلــك بنــاء ع�ــ ، 

}س للتغ]ــــ�ات املناخيــــة والــــذي عقــــد LــــE د<ــــسم�6 عــــام   ��مايــــة )نظمــــة البي�يــــة ومواج!ــــة 2015ربــــا
 E®لة التغ]ـــ� املنــاvحتبـــاس ا��ــرار ، مــشp لةvباســـتخدام مــصادر طاقـــة يوا��ـــد مــن مـــس�بات مــش

وال شــك أن 'نـاك عالقـة قوaـة بـ]ن التعلــيم ) . 446، 2016أبوديـة ، ( بديلـة عـن املـصادر التقليديـة 
ضر 7عليمــــا عــــصرaا <ــــسgF لتحقيــــق التنميــــة )خــــضر والتنميــــة البي�يــــة املــــستدامة ، فــــالتعليم )خــــ

لاملستدامة من خالل 7عزaز الثقافة البي�ية ، وإيجاد حلو إيجابية لvافة مشكالت البIئة ، وتحقيق 
التvامــــل بــــ]ن التعلــــيم والبIئــــة ، فــــالتعليم 'ــــو )داة الرئIــــسية لتحقيــــق التنميــــة الــــشاملة LــــE %افــــة 

  .vوادر املؤ'لة ال8´ 7س!م EL عمليات التنمية لقطاعات ا0/تمع ، و'و املسئو عن إعداد ال

ة إيجاد  حلو سر}عة وفعالة ملشكالت البIئة ،  aادة p'تمام الدوEV بقضايا البIئة وضر ل       ومع  ر وز
س وا�/امعات ا�bضراء ، والN¶ ´8دف إVـg تطـوaر  رفإن 'ذا يتطلب "شر ثقافة بي�ية من خالل املدا

pمستو العالم املؤسسات التعليمية بي�يا ، و g9 ، 2014سعد ، ( ىل��ام بفلسفة ال��شيد ع�(.   

مة الطاقة البد وأن يبحث  ز       فحينما تحدث كث]� من املشكالت  البي�ية %التلوث و7غ]� املناخ ، وأ
العـــالم عـــن أنظمــــة ونمـــاذج جديــــدة للتنميـــة املــــستدامة ، ومـــن ثــــم أصـــبح مف!ــــوم التعلـــيم )خــــضر 

س وجامعات نموذجا جديدا يفرض ن   .رفسھ وfقوة ع�g %افة املؤسسات التعليمية من مدا

اسة    رمش/لة الد

ئIـسيا لvـل دو العـالم ال8ـ´ 7ـسgF لتحقيـق التنميـة املــستدامة  ل        أصـبح التعلـيم )خـضر مطلبـا  ر
ـــا أن مف!ــــوم التعلـــــيم )خــــضر مف!ـــــوم حـــــديث  مــــن خـــــالل )داء ا�/يــــد ملؤســـــسا¶Nا التعليميــــة  ، كمــ

ل kــسياساتھ وfرامجـــھ وآفاقــھ املـــستقبلية ، و}عـــد تحــديا ملعظـــم ا0/تمعــات ال8ـــ´ تحـــاو يتطلــب وعيـــا
7عميمـھ مـن ج!ـة ، و7ـس!م LــE 7عزaـز القـيم الثقافيـة والبي�يـة املرتبطــة بالتنميـة املـستدامة مـن ج!ــة 
اسات إgV وجود قصو EL تطبيق التنمية املستدامة EL معظم  ت نتائج إحدى الد رأخر ، وقد أشا ر ر ى

اســـية ، وأ'ملــــت لدو  رالعـــالم ، وأن غالبيـــة الـــدو قـــد تبoـــت إدخـــال ال��بيـــة البي�يـــة LـــE املنـــا¾m الد ل
اســــة أخــــر إVــــg أن معظــــم الــــدو ) 2017اللمFــــE ، ( ال6ــــ�امج والفعاليــــات البي�يــــة   ت د ل، كمــــا أشــــا ى ر ر
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ادية الناميـــة لـــم تقطـــع شـــوطا كب]ـــ�ا Lـــp Eل�ـــ�ام باملعـــاي]� البي�يـــة الدوليـــة kـــس�ب املـــشكالت pقتـــص
ـــاه  ـــاء جيـــــل لديـــــھ وÁـــــE بالقـــــضايا البي�يـــــة وشـــــعو باملـــــسئولية تجــ روالثقافيـــــة وعلNÂـــــا أن 7ـــــس!م LـــــE بنــ

ة إgV التحو للتعليم )خضر ) Kerlin and at al,2015 (مشكالت البIئة  ل، وfالتاEV أصبح ثمة ضر ور
  .لمن أجل التنمية املستدامة EL معظم الدو 

اسة    :رأسئلة الد

ا   :سة EL السؤال الرئIس 7Åي ر تتحدد مشvلة الد

aــة املق��حــة لــسياسات وfــرامج التعلــيم )خــضر LــE مــصر LــE ضــوء kعــض النمــاذج العرfيــة - ؤ مــا الر
  :)سئلة الفرعية Åتية والعاملية ؟ وaتفرع منھ 

 يما #طار الفكر واملفا'ي�- للتعليم )خضر ؟ -1

 ما واقع سياسات وfرامج التعليم )خضر EL مصر ؟ -2

 'م النماذج العرfية والعاملية EL سياسات وfرامج التعليم )خضر ؟ما أ -3

aـــة املق��حـــة لـــسياسات وfـــرامج التعلـــيم )خـــضر LـــE مـــصر LـــE ضـــوء kعـــض  -4 ؤمـــا مالمـــح الر
  النماذج العرfية والعاملية ؟

اسة   :رأ6داف الد

اسة ا��الية فيما يأ7ي    :رتمثلت أ'داف الد

 .م )خضر يتحديد #طار الفكر واملفا'ي�- للتعلي -1

 .تحديد واقع سياسات وfرامج التعليم )خضر EL مصر  -2

 .تحديد أ'م النماذج العرfية والعاملية لسياسات وfرامج التعليم )خضر  -3

aــة مق��حـة لــسياسات وfــرامج التعلـيم )خــضر LـE مــصر LــE ضـوء kعــض النمــاذج  -4 ؤوضـع ر
  .العرfية والعاملية 

اسةأ6   :رمية الد

اسة ا   :��الية فيما يأ7ي رتمثلت أ'مية الد

اســة ا��اليـة موضــوعا LـE غايــة )'ميــة و'ـو التعلــيم )خـضر وألقــت الــضوء  -  رتناولـت الد
 EـL افة الـسياسات وال6ـ�امج% gذا املف!وم ا��ديث الذي بات يفرض نفسھ بقوة ع�' gع�

 .لمعظم دو العالم 

م التنميـة البي�يـة مواكبة املستجدات العاملية املعاصرة ، والتوجھ العال�- نحو 7عزaـز قـي - 
ة تنفيـــــذ pتفاقيـــــات البي�يــــــة  ـــة لتوصــــــيات املنظمـــــات الدوليـــــة ، وضــــــر وراملـــــستدامة وتلبيــ

 .الدولية 
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aـة مق��حـة قـد 7ـساعد واضــgF الـسياسات ومتخـذي القـرار LـE تطـوaر سياســات  -  ؤتقـديم ر
وfـــرامج التعلـــيم )خـــضر LـــE مـــصر مـــن أجـــل تحقيـــق التنميـــة املـــستدامة ، و7عزaـــز نجــــاح 

aة مصر pس��   .2030ؤاتيجية الوطنية لتحقيق ر

اســة املــشتغل]ن بــالتعليم LــE تطبيــق معــاي]� التعلــيم )خــضر بمؤســـسا¶Nم  -  رتفيــد 'ــذه الد
  .التعليمية

اسة    :رحدود الد

aة مق��حة لسياسات وfرامج التعليم )خضر EL مصر  اسة ا��الية EL وضع ر ؤ      تمثلت حدود الد ر
 والعامليـــة ال8ـــ- ل!ـــا اســـ!امات متم]ـــ�ة LـــE بـــرامج التعلـــيم )خــــضر ، LـــE ضـــوء kعـــض النمـــاذج العرfيـــة

ات وســلطنة  روتـضمنت خ6ـ�ة كالمــن الـص]ن واسـ��اليا وإندونIــسيا والواليـات املتحـدة وانجل�ــ�ا و#مـا
  .عمان 

اسة   :رمصط-8ات الد

اســـة ا��اليــــة ع�ـــg مف!ــــوم التعلـــيم )خــــضر ومف!ـــوم الــــسياسات  ر       اقتـــصرت مــــصط�Éات الد
  :�6امج ، وفيما ي�g توضيح ل!ذه املفا'يم وال

'ــو التعلــيم الــذي [Nــتم بــال�6امج البي�يــة والبoيــة : Green Education  التعلــيم )خــضر  )1(
 gـــVـــضراء مـــن 7ـــ�/]� ومبـــان ومـــصادر طاقـــة خـــضراء وخـــدمات ، باإلضـــافة إbالتحتيـــة ا�

ســـ زات 7عـــز رحـــسن اســـتخدام التقنيـــات والتطبيقـــات والتأكيـــد ع�ـــg تطـــوaر املنـــا¾m ومما
يالتعلــيم العــصر الــذي  ، و}عــرف أيــضا بأنــھ) 6 ، 2020ا��ــسيÊ- ، ( الثقافــة ا�bــضراء 

ر<ــسgF إVـــg التنميــة املـــستدامة ومواكبــة التطـــو التكنولـــوEË و#فــادة منـــھ LــE %ـــل عناصـــر 
، كما ) 2 ، 2016عyÌI´ ، ( العملية التعليمية بكفاءة عالية ، وفقا ملعاي]� صديقة للبIئة 

اســة ا��اليــة بأنــھ <عــرف التعلــ أحــد الــصيغ التعليميــة ا��ديثــة ال8ـــ- " ريم )خــضر LــE الد
aن  ـــو ل)و : رتوجــــھ سياســــا¶Nا وfرامج!ــــا نحــــو التنميــــة البي�يــــة املــــستدامة مــــن خــــالل محـ

مــرتبط بــال�6امج البي�يــة مـــن مبــان وطاقــة و7ــ�/]� وخـــدمات، والثــا"ي يركــز ع�ــg العمليـــة 
سات الصديقة للبIئة التعليمية وتطوaر املنا¾m و)"شطة   " .روالتطبيقات واملما

يقـــصد بالــسياسات بوجـــھ عــام  أNÑـــا تفك]ــ� مـــنظم يوجــھ ســـلوك   :  Policiesالــسياسات  )2(
تفك]ـ� مـنظم " وتصرفات وfرامج دولة أو منظمة أو فرد ، وaقصد kسياسات التعلـيم أNÑـا 

عات LـــE مجـــال ال��بيـــة والتعلـــيم ، وال8ـــ- يرا'ـــا و اضـــعو الـــسياسات ويوجـــھ ال6ـــ�امج واملـــشر
التعليمية كفيلة لتحقيق الطموحات ال8- <سgF )فراد وا0/تمعات إVـg تحقيق!ـا LـE ظـل 

كمـا تن�ثـق 'ـذه الـسياسات مـن فلـسفة ا0/تمـع ) 94 ، 2012زaادة ، ( #مvانيات املتاحة 
ات و7ــــشر}عات  روتطلعاتـــھ ، حيــــث يــــتم صــــياغة الــــسياسات بأســـلوب عل�ــــ- LــــE شــــvل قــــرا

يجعيـــة للتخطـــيط pســـ��اتيEÔ ال��بـــو وفقـــا ملعـــاي]� يمكـــن مـــن خالل!ـــا نواÓـــ�ة لتvـــو مر
 ) 17، 2007ا��رÕي ، ( تقييم!ا وا��كم ع�g فاعلي�Nا 

اسة ا��الية  ات ال8- " روaقصد بالسياسات EL الد رمجموعة ال|شر}عات والقوان]ن والقرا
سات وfرامج التعليم )خضر EL مصر  'ا ا��vومة NOدف دعم مما رتصد  .ر
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لكس بأNÑـا مجموعــة مـن ا�bــدمات  : �Programsامج  ال6ـ )3( ر7عــرف ال6ـ�امج وفقــا لقـاموس فــا
عات ال8ـ- تل×ـ- احتياجـات ا0/تمـع  ، كمـا 7عـرف ) Farlex Dictionary ,2021 (وأو املـشر

منيـة معينـة ،  زبأNÑـا خطـة عمـل توÓـÚ )"ـشطة و)عمـال املـس�Nدف تنفيـذ'ا خـالل ف�ـ�ة 
د املطلـوب توف]�'ـا و)Ûـbاص املـسئول]ن عـن التنفيـ  ,Business Dictionary (رذ واملـوا

2021 (. 

اســة ا��اليــة  ســات املــس�Nدف " ر    وaقــصد بــال�6امج LــE الد رمجموعــة )"ــشطة والفعاليــات واملما
 " .تنفيذ'ا ، وال8- تدعم التعليم )خضر EL مصر 

اسة وإجراءا;:ا   :رمن?< الد

اســـة ا��اليـــة املـــنmn ال وصـــفي %ـــي تحقـــق أ'ـــداف!ا ، وتجيـــب عـــن 7ـــساؤال¶Nا ، ر       اســـتخدمت الد
'ــا العلميــة ، حيــث <عتمــد املــنmn الوصــفي ع�ــg جمــع ا��قــائق والبيانــات ، وتــصoيف!ا   رو7عــا�m محاو

حة للبحث  وومعا�/�Nا وتحليل!ا ، والوصو إgV نتائج بالoسبة للمشvلة املطر عبد ا��ميد، %ـاظم ، (ل
ىmn الوصــفى <ــستخلص املعــا"ي والــدالالت ال8ــ´ تنطــو علNÂــا ، كمــا أن الباحــث Lــg املــن) 134 ، 2002

اسة  رالبيانات ال8´ تم جمع!ا ، وaرfط ب]ن الظوا'ر ليك|شف العالقة ب]ن املتغ]�ات اb0تلفة gL الد
اســة ا��اليــة وفقــا ) 286 ، 2012نمــاز ، (  ر، وقــد قامــت الباحثــة باســتخدام املــنmn الوصــفى Lــg الد

  :لإلجراءات Åتية 

س ا�bضراء استقرا -  اسات السابقة ال8´ تناولت موضوع التعليم )خضر واملدا رء الد  .ر

يتحديد #طار الفكر واملفا'ي�- ملف!وم التعليم )خضر من خالل pطالع ع�g )دبيات  - 
 .ال��بوaة العرfية و)جن�ية gL 'ذا املوضوع 

 .7عرف واقع سياسات وfرامج التعليم )خضر EL مصر  - 

 .نماذج العرfية والعاملية فيما يخص سياسات وfرامج التعليم )خضر 7عرف أ'م ال - 

ـــرامج التعلـــــيم )خــــضر LــــE مــــصر LــــE ضــــوء kعـــــض  -  aــــة املق��حــــة لــــسياسات وfـ ؤتحديــــد الر
  .النماذج العرfية والعاملية 

اسات السابقة    :والتعقيب علA:ارالد

اســات الــسابقة العر اســة ا��اليــة عــددا مــن الد ر        استعرضــت الد fيــة و)جن�يــة ال8ــ´ تناولــت ر
اسة  تباطا بموضوع الد اسات ا رموضوع التعليم )خضر، وفيما يأ7ي عرض ألك�á الد ر   :ر

اسـة  -  س ا�bـضراء )Marable , 2014 (رد سـات التعلـيم البي.ـ- : ر kعنـوان املـدا رتنفيـذ ومما
ذي تــم LـE الــشرaط )خــضر LـE فرجيoيــا ، وال8ــ- 'ــدفت إVـg تحليــل مــنmn ال��بيـة البي�يــة الــ

اسة املنmn الوصفي وطبقت اس|بانة  س ا�bضراء ، واستخدمت الد راستخدامھ EL املدا ر
اســـة ع�ـــg أن املعلمـــ]ن <ـــستخدمو  نع�ـــg عينـــة مـــن املعلمـــ]ن وأكـــدت نتـــائج الد ســـات ر رمما

جة كب]�ة مع التعليم البي.- EL معظم املؤسسات التعليمية بفرجيoيا   .ر7عليمية تتفق بد



  رؤية مقترحة لسياسات وبرامج التعليم األخضر في مصر
 سماء عبد الفتاح نصر عبد الحميدأ. د فى ضوء بعض النماذج العربية والعالمية

 

 

 
 

 

174 

اسـة  -  س ا�bـضراء ع�ـg تطـوaر الـسلوكيات : kعنـوان )  Neill ,2015 (رد رتـأث]� برنـامج املـدا
س  ــــة تـــــأث]� بـــــرامج املـــــدا اســـــة إVـــــg معرفـ ــــدفت 'ـــــذه الد راملـــــستدامة LـــــE املنـــــاز ، حيـــــث 'ـ ر ل
س  اسة إgV أن بـرامج املـدا را�bضراء ع�g سلوكيات )فراد EL امل�æ ، وتوصلت نتائج الد ر ل

جـــاÕي ع�ـــg تطـــوaر الـــسلوكيات ا�bاصـــة ا�bـــضراء أحـــد العوامـــل ال8ـــ´ قـــد أثـــرت kـــشvل إي
 .لبالتنمية املستدامة باملناز 

اسة  -  س املصرaة ) 2017اللمEF ، ( رد نة التنمية املستدامة باملدا اسة إgV مقا ر'دفت الد ر ر
ســـة ا�bـــضراء بالواليـــات املتحـــدة )مرaكيـــة والـــص]ن ، واســـتخدمت  رLـــE ضـــوء صـــيغة املد

ت نتـــائج ا اســـة املـــنmn الوصـــفي ، وأشـــا رالد اســـة إVـــg وجـــود قـــصو LـــE تطبيـــق التنميـــة ر رلد ر
 EــL ــت إدخـال ال��بيــة البي�يـةoمعظــم دو العـالم ، وأن غالبيــة الـدو قـد تب EـL لاملـستدامة ل

اسية ، وأ'ملت تنمية ا�/وانب البي�ية EL حد ذا¶Nا    .راملنا¾m الد

اسة  -  اسة إVـg التعـرف ع�ـg دو التنميـة املـستدامة) 2017يال�/راو ، ( رد ر'دفت الد  LـE ر
 EــL بتدائيــة مــن وج!ــة نظــر املعلمــ]نp س عايــة الطفولــة LــE املــدا رالتoــشئة pجتماعيــة و ر
ة  اسة إgV ضر ت نتائج الد اسة املنmn الوصفي ، وأشا رمنطقة حائل ، واستخدمت الد ر ر ور
س الشــــراك العـــامل]ن والطلبـــة LـــE عمليـــة اتخــــاذ  �aيـــة للمـــديرaن LـــE املـــدا ات تد رعقـــد دو ر ر

ش  ـــــ]ن والطـــــــالب مـــــــن أجـــــــل p'تمـــــــام رالقـــــــرار وتنظـــــــيم و ــــل ونـــــــدوات ثقافيـــــــة للمعلمــ عمـــ
 .با�/وانب البي�ية 

اســة  -  aــة إلصــالح التعلــيم الفÊــ- LــE مــصر  ) 2017حنفــي ، (رد اســة إVــg وضــع ر ؤ'ــدفت الد ر
ــــيم الفÊـــــ- ،  ـــة إلصـــــالح التعلـ ــــضراء %أحـــــد النمـــــاذج امل!مــ ســـــة ا�bـ ـــتخدام نمـــــوذج املد رباســ

علقة kعمليات التنمية املستدامة وا�0افظة ع�g ومواكبتھ ألحث املستجدات العاملية املت
البIئة ، بحيث يتم توعية الطالب بالقيم البي�ية وaك|سب خرEÔa التعليم الفÊ- عدد من 

ات امل!نية الصديقة للبIئة   . رامل!ا

اسة  -  سة ا�bضراء EL أندونIسيا )Warju ,2017 (رد اسة إgV تقييم املد ر 'دفت 'ذه الد ، ر
اســـ " 33"ة ع�ـــg املـــنmn الوصـــفي ، وقامـــت بـــإجراء عمليـــة التقيـــيم ع�ـــg روقـــد اعتمـــدت الد

ت نتـائج  س ابتدائيـة وإعداديـة وثانوaـة ، وأشـا سـة خـضراء LـE أندونIـسيا مـا بـ]ن مـدا رمد ر ر
ات ال8ــ- تـم تحقيق!ـا LـE مجـال حمايـة البIئـة والتنميــة  اسـة إVـg أنـھ بـالرغم مـن #نجـا زالد ر

ـــھ يوجــــد عــــدد مــــن أوجــــھ ال رقــــصو ممثلــــة LــــE ضــــعف مــــشاركة مoــــسوÕي املــــستدامة إال أنـ
س LـــــE )"ـــــشطة البي�يـــــة ، وضـــــعف اســـــتخدام املرافـــــق الـــــصديقة للبIئـــــة %ا�bاليـــــا  راملـــــدا

 .الشمسية وطاقة الرaاح 

اســــة  -  س ا�bــــضراء وأ'ــــم ) 2020ا��ــــسيÊ- ، (رد اســــة إVــــg التعــــرف ع�ــــg املــــدا ر'ــــدفت الد ر
LـــE التع }س ال8ـــ- تناســـب البIئـــة التعليميـــة  لـــيم )خـــضر واســـتخدمت راســـ��اتيجيات التـــد

اســـات pس|ــــشرافية وقـــدمت مجموعـــة مــــن املق��حـــات لoـــشر ثقافــــة  اســـة مـــنmn الد رالد ر
ــــصر الرق�ـــــ-  ـــة مـــــع ال��ك]ـــــ� ع�ـــــg معطيـــــات العـ ــــسات التعليميــ ــــE املؤسـ ـــيم )خـــــضر Lـ التعلــ

 .وتطبيقاتھ التكنولوجية 

اســة  -  aــة لتحقيــق ) 2020حــس]ن ، (رد اســة إVــg تحديــد املتطلبــات #دا ر'ــدفت الد معــاي]� ر
س ا�bـــضراء مـــن وج!ــة نظـــر ا�6bـــ�اء ، واســـتخدمت املــنmn التحلي�ـــE ، وتـــم تـــصميم  راملــدا
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اســة إVــg عــدد مــن املتطلبــات  راســ|بانة وعرضــ!ا ع�ــg مجموعــة مــن ا�6bــ�اء ، وتوصــلت الد
ـــة أ'م!ــــــا  aــ س : ر#دا را'تمــــــام القيـــــادات ع�ــــــg املــــــستوaات املركزaـــــة وا�0ليــــــة بفكــــــرة املــــــدا

ا للمـــدا مـــة ، وإصـــدار ا�bـــضراء ودعم!ـــ ط الال زس ا��اليـــة ح8ــ́ـ 7ـــستوgL املعـــاي]� والـــشر ور
ة التغي]� نحو  س ا��الية ، وتبÊ- إدا س ا�bضراء وتخض]� املدا رقانو ي|بÊ´ إ"شاء املدا ر ر ن
س ا�bـضراء ع6ـ� وسـائل  ة "ـشر ثقافـة املـدا اسة بضر س ا�bضراء ، وأوصت الد راملدا ر ر ور

 . #عالم اb0تلفة 

اســــة  -  ســــة ا�bــــضراء LــــE )2021عطــــاهللا ، (رد اســــة إVــــg التعــــرف ع�ــــg دو املد ر 'ــــدفت الد رر
س  رتنميــة القــيم البي�يــة املــستدامة ، ومتطلبــات 7عزaــز التنميــة البي�يــة املــستدامة باملــدا
اسـة إVـg تفعيـل دو )"ـشطة  ت نتائج الد رومعوقا¶Nا ، واستخدمت املنmn الوصفي وأشا ر ر

aـــد امل وال��بوaـــة ال8ـــ´ 7عـــز القـــيم البي�يـــة ، وتز ســـية بالكتـــب ال8ـــ´ تن�ـــ- الـــوEÁ ز ركتبـــات املد
ت إVــــg معوقــــات تنميــــة القــــيم البي�يــــة املــــستدامة وم�Nــــا قلــــة  ربال��بيــــة البي�يــــة  ، كمــــا أشــــا
سـات البي�يـة  سة من القيام باأل"شطة واملما ر#مvانيات املادية وال�شرaة ال8´ تمكن املد ر

ــــذه )"ــــــشطة لعــــــ ـــــيم 'ــ ـــــ]ن لتنظـ ـــــة املعلمـ ـــا بــــــاملقر الــــــسليمة ، وضــــــعف دافعيـ تباط!ـــ ردم ا ر
 -yzا   .رالد

اسات السابقة    :رFعقيب عام عD* الد

 Úìمجـــال التعلـــيم )خـــضر اتـــ EـــL ـــةaاســـات الـــسابقة و)دبيـــات ال��بو ر       مـــن خـــالل عـــرض الد
اســــات الــــسابقة Lــــp g'تمــــام بموضــــوع التعلــــيم )خــــضر  اســــة ا��اليــــة والد روجــــود اتفــــاق بــــ]ن الد ر

س ا�bـــضراء ، حيــث أكـــدت اســات الـــسابقة ع�ــg أ'ميـــة التعلـــيم )خــضر Lـــg %افـــة رواملــدا ر %افـــة الد
ســية أو ا�/امعيـــة ، وأنــھ لvــي يــنÚí البـــد مــن تنميــة الــوEÁ بـــالقيم  راملؤســسات التعليميــة ســواء املد
البي�يــــة والتنميــــة املــــستدامة ، باإلضــــافة إVــــg أ'ميــــة التvامــــل بــــ]ن %افــــة املؤســــسات ا0/تمعيــــة مــــن 

وإعالميـــة مـــن أجـــل دعـــم 'ـــذا الـــنمط  ونجاحـــھ داخـــل املؤســـسات منظمـــات سياســـية وتكنولوجيـــة 
اسات السابقة EL 'ـذا املوضـوع ، وال شـك أن  اسة ا��الية امتدادا للد رالتعليمية ، وقد جاءت الد ر
اســات خــارج مــصر  اســة كمــا أن وجــود د اســات الــسابقة يــدل ع�ــg حداثــة موضــوع الد رحداثــة الد ر ر

اسـات يدل ع�p g'تمام الدوEV بموضوع التعل اسة ا��الية عـن الد ريم )خضر ، وقد اختلفت الد ر
aة مق��حة لسياسات وfرامج التعلـيم  اسة ،حيث ا'تمت بوضع ر ؤالسابقة gL ال!دف )ساyz- للد ر

 - ع�g حـد علـم الباحثـة-)خضر EL مصر EL ضوء kعض النماذج العرfية والعاملية ، و'ذا املوضوع 
اســـات الــسابقة ، وقـــد اســات الـــسابقة Lــg النتـــائج رلــم ت|ناولــھ الد اســـة ا��اليــة مـــن الد ر أفــادت الد ر

اسـة كـصيغة ترfوaـة  روالتوصيات ال8´ دعمت لـدى الباحثـة #حـساس باملـشvلة ، وأ'ميـة مجـال الد
  .حديثة EL ظل التوجھ العال�- نحو التنمية البي�ية املستدامة 

اسة ا8Gالية   :رمباحث الد

  .ي�- للتعليم )خضر ي#طار الفكر واملفا': لاملبحث )و 

  .واقع سياسات وfرامج التعليم )خضر EL مصر : املبحث الثا"ي 

  .أ'م النماذج العرfية والعاملية لسياسات وfرامج التعليم )خضر : املبحث الثالث 



  رؤية مقترحة لسياسات وبرامج التعليم األخضر في مصر
 سماء عبد الفتاح نصر عبد الحميدأ. د فى ضوء بعض النماذج العربية والعالمية
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aــة مق��حــة لــسياسات وfــرامج التعلــيم )خـضر LــE مــصر LــE ضــوء kعــض النمــاذج : املبحـث الراkــع  ؤر
  .ية العرfية والعامل

  .يPطار الفكر واملفا6يLM للتعليم �خضر : لاملبحث �و 

ع  و      ا'تمت معظـم دو العـالم بـالتعليم )خـضر ، فقـد أطلقـت فر"ـسا مـشر التعلـيم )خـضر "ل
س ع�ــــp gق�ــــ�اب مــــن ال�Nــــر ، " ع�ــــg ال�Nــــر aــــاض )طفــــال واملــــدا رواســــتخدموا فكــــرة 7ــــ�/يع طــــالب  ر

�ام الطبيعـة وا�0افظـة علNÂـا لتــوف]� متطلبـات ال��بيـة البي�يـة ، و¶Nــتم وتنميـة الـوEÁ لـد[Nم ع�ـg اح�ــ
بتعلـــيم الطــــالب LــــE الطبيعـــة وال!ــــواء الطلــــق ، وLـــE املنــــا¾m الوطنيــــة LـــE الــــسوaد يالحــــظ أن نــــصف 
اســـية بمراحـــل التعلـــيم #لزامـــي مرتبطـــة بـــالتعليم البي.ـــ- ، كمـــا قامـــت اليابـــان بتحف]ـــ�  راملنـــا¾m الد

باع )ساليب ا�bضراء EL املعIشة والعمل عن طرaق إ"شاء مراكز متعددة ل�Éفاظ مواطنNÂا ع�g ات
ات معل�ــــ- التعلــــيم )خــــضر عــــن طرaــــق تــــوف]� بــــرامج  ـــا رع�ــــg البIئــــة ، كمــــا ا'تمــــت 'ولنــــدا برفــــع م!ـ
ات املعلمـــ]ن LـــE %ـــل الـــشرائح  aب ا�/ـــامEF لتطـــوaر م!ـــا �aيـــة بالتعـــاو مـــع نقابـــة املعلمـــ]ن والتـــد رتد ر نر

aب البي.ــ- ، وLــE الواليـات املتحــدة )مرaكيــة قامـت %ــل مــن جــامع8- اb0تلفـة مــن ر خــالل بـرامج التــد
و}سvو"ــسن وجامعــة مي|ــ�/ان بتــصoيف التعلــيم )خـــضر أو التعلــيم البي.ــ- %أحــد أنــواع التعلـــيم 
Õعة أعوام إلعداد معلم ال��بية البي�ية ، وEL اس��اليا يوجد ثالثة  }سيا مدتھ أ ضعت برنامجا تد رو ر و

aب املعلمـــ]ن قبـــل ا�bدمـــة وأثنـــاء ا�bدمـــة : vال إلعـــداد املعلمـــ]ن ع�ـــg التعلـــيم )خـــضر أشـــ رو�ـــE تـــد
aب  اسـات العليـا ، كمـا قامـت جمعيـة التعلـيم )خـضر باسـ��اليا بوضـع خطـة تـد روع�g مـستو الد ر ى

 مثـل للمعلم]ن ع�g ال��بية البي�ية  باإلضافة إgV وضـع عـدد مـن القـوان]ن املرتبطـة بـالتعليم )خـضر
ة تحقيـق التنـاغم ) 144 ، 2018فينغ ، (1998نقانو التعليم البي.-  ور، و%ل ما سبق يؤكد ع�ـg ضـر

و�ـــE قبـــ]ن #"ـــسان والبIئـــة بvافـــة الطـــر والوســـائل مـــن أجـــل تحقيـــق التنميـــة البي�يـــة املـــستدامة ، 
ة )جيـــال املقبلـــة ع�ـــg تلبيـــة ا رالتنميـــة ال8ـــ- تل×ـــ- احتياجـــات ا��اضـــر دو املـــساس بقـــد حتياجا¶Nـــا ن

وaتضمن مف!وم التنمية املستدامة مبدأين EL غاية )'مية 'ما مـسئولية أى جيـل تجـاه " ا�bاصة 
ا�/يــــل القــــادم ، والعالقــــات امل��ابطــــة بــــ]ن ا0/تمــــع وpقتــــصاد والبIئــــة ، والشــــك أن التعلــــيم عليــــھ 

  .مسئولية كب]�ة أمام تحقيق املبدأين السابق]ن 

    Green Educationضر مفTوم التعليم �خ: أوال 

لمف!وم التعليم )خضر مف!وم واسع متعدد )kعاد نال ا'تمام معظم دو العالم ، حيث       
ة العـودة  د الطبيعيـة ، كمـا يؤكـد ع�ـg ضـر رإنھ يركز ع�g تنمية الوEÁ البي.- وحسن اس�Nالك املـوا ور

س ا�bـــضراء واملنـــا¾ m ا�bـــضراء واملبـــا"ي ا�bــــضراء رإVـــg الطبيعـــة وتبÊـــ- الـــشعار )خـــضر مثــــل املـــدا
اســـية kـــشvل يركـــز ع�ـــg التنميـــة املـــستدامة ،  ات الد روالثقافـــة ا�bـــضراء ، وتطـــوaر ال6ـــ�امج واملقـــر ر

التكنولوجيــة ا��ديثــة kــشvل يحــافظ ع�ــg  باإلضــافة إVــg التأكيــد ع�ــg حــسن اســتخدام التطبيقــات
 واملعلمــ]ن ، ومــن 7عرaفـــات البIئــة وaرشــد اســ�Nالك الطاقـــة ممــا يــوفر الوقـــت وا�/!ــد لــدى الطـــالب

 Eالتعليم )خضر ما ي�:  

 'ــــو التعلـــيم الـــذي [Nــــتم بـــال�6امج البي�يـــة والبoيــــة التحتيـــة ا�bـــضراء مــــن  :التعلـــيم �خـــضر - 
7ـــ�/]� ومبـــان ومــــصادر طاقـــة خــــضراء وخـــدمات ، باإلضــــافة إVـــg حــــسن اســـتخدام التقنيــــات 

ســــات 7عــــز  زوالتطبيقــــات والتأكيــــد ع�ــــg تطــــوaر املنــــا¾m ومما ا��ــــسيÊ- ، ( الثقافــــة ا�bــــضراء ر
2020 ، 6. ( 
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رالتعلــــيم العـــصر الـــذي <ـــسgF إVــــg التنميـــة املـــستدامة ومواكبـــة التطــــو   و}عـــرف أيـــضا بأنـــھ -  ي
التكنولوEË و#فادة منھ EL %ل عناصر العملية التعليمية بكفاءة عالية ، وفقا ملعاي]� صديقة 

ـــو شــــق]ن )و مـــــرتبط بـــــال�6امج  لللبIئــــة ، و'ـــــو بـــــذلك يطــ البي�يـــــة مــــن مبـــــان وطاقـــــة و7ـــــ�/]� ر
لوخـــدمات، و'ـــذا ا�/انـــب قـــد بـــدأ تطبيقـــھ  kـــشvل واÓـــÚ منـــذ عـــدة ســـنوات LـــE كث]ـــ� مـــن دو 
ســــات املرتبطــــة  رالعــــالم ، والثــــا"ي يركــــز ع�ــــg العمليــــة التعليميــــة بالتقنيــــات والتطبيقــــات واملما

ـــيم )خـــــضر، وقــــد بـــــدأت كث]ـــــ� مــــن الـــــدو LـــــE اعتمــــاده LـــــE مؤســـــسا¶Nا ـــا لبمف!ــــوم التعلــ  ونظام!ــ
اسة ا��الية بأنھ )2 ، 2016عyÌI´ ، ( التعلي�-  أحد الصيغ " ر، و}عرف التعليم )خضر EL الد

التعليميــة ا��ديثــة ال8ــ- توجــھ سياســا¶Nا وfرامج!ــا نحــو التنميــة البي�يــة املــستدامة مــن خــالل 
aن )و مــرتبط بـال�6امج البي�يــة مـن مبــان وطاقــة و7ـ�/]� وخــدمات، والثـا"ي يركــز لمحـو  ع�ــg ر

سات الصديقة للبIئة ، ومن " رالعملية التعليمية وتطوaر املنا¾m و)"شطة والتطبيقات واملما
ه  س ا�bـــضراء باعتبــــا را�/ـــدير بالـــذكر أن 'نــــاك مف!ـــوم مـــرتبط بــــالتعليم )خـــضر و'ـــو املــــدا ر

  :ال�6نامج )ش!ر ل�6امج التعليم )خضر 

س اG,ـــضراء  -  ات ال8ـــ- ت�ن�Nـــا منظمـــة اليو"ــــسvو ر 7عــــد أحـــد املبـــاد: Green Schoolراملـــدا
aب مـــن أجـــل تثقيـــف املعلمـــ]ن والطـــالب وأوليـــاء )مـــو ،  رو7ـــسgF لتطـــوaر بIئـــة التعلـــيم والتـــد ر

ــــــستدامة   ــــة والتنميــــــــة املــ ـــــضايا البIئــــ ـــNÂم بقـــ ــــــادة وعـــــ aــ ـــــــة ) UNESCO، (2021زو سـ ر، و7عــــــــد املد
 حيــث أطلقــت لا�bــضراء إحــدى الــصيغ ا��ديثــة ال8ــ- نالــت ا'تمــام كب]ــ� مــن %ــل دو العــالم ،

 EـL دف تضم]ن ال��بيـة البي�يـةNO ضراءbسة ا� وfية لل��بية البي�ية مصطÚÉ املد راملؤسسة )و ر
س  ة البي�ية باملدا ضع نظام شامل لإلدا سية و ر%ل ا0/االت املد ر ، ومن ) Zaho,2015,311 (ور

 :7عرaفا¶Nا ما يأ7ي 

ســة العــصرaة ال8ــ- 7ــس|ند ع�ــg م -  ســة ا�bــضراء نموذجــا للمد راملد بــادئ الــتعلم البي.ــ- ، و¶Nــتم ر
سة ، كما ¶Nتم بتفعيل )"شطة الطالبية ال8- تزaد من  ربتطبيق أسلوب حياة مستدامة EL املد
ســة  رمـستو وÁـE الطـالب بقـضايا ومـشكالت البIئـة ابتــداء مـن البIئـة القرaبـة مـن البIـت واملد ى

ا ت 7عمــق لــد[Nم الــوEÁ بــالقيم روامتـدادا إVــp g'تمــام بالقــضايا البي�يــة العامليــة واكـساNOم م!ــا
ــــة  ـــــوEÁ بــــــالقيم البي�يـــــــة مــــــن ناحيـــــــة ) . 8، 2019كزaــــــز ، (البي�يــ ـــــف ع�ــــــg الــ وaؤكـــــــد 'ــــــذا التعرaــ

سات املرتبطة بقضايا ومشكالت البIئة من ناحية أخر  ىو)"شطة واملما  .ر

ســة البي�يــة  -  ســة ا�bــضراء �ــE املد راملد  وال8ــ- تــضم مجموعــة مــن املـــستفيدين  Eco schoolر
رم]ن والطـــالب وأوليـــاء )مـــو و7عتمـــد نظـــام متvامـــل للتنميـــة املـــستدامة ســـواء LـــE )بoيـــة %ــاملعل

اسية و)"شطة والبحوث  سية أو املنا¾m الد راملد  ) . Meiboudi and et al ,2016 ,237 (ر

سة ال8´ 7عطى أولوaة EL ا�0افظة ع�g البIئة من حيث املبا"ي  -  سة ا�bضراء املد روaقصد باملد ر
m¾ـــــتم واملنـــــاN¶د البي�يـــــة و ــــg املـــــوا ــــيا öـــــ�يا وتحـــــافظ ع�ـ سـ اســـــية ، كمـــــا تـــــوفر مناخـــــا مد ر الد ر ر

، وقــــد أكــــد 'ــــذا التعرaــــف ع�ــــg عنــــصرaن LــــE غايــــة ) 7 ، 2021عطــــا هللا ، (باالســــتدامة املاليــــة 
د البي�ية  اسية وكال'ما [Nدف إgV ا�0افظة ع�g املوا سية واملنا¾m الد ر)'مية املبا"ي املد ر  .ر
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  سفة التعليم �خضر فل: ثانيا 

د البIئة و"شر الوEÁ بالقضايا  ر      تنطلق فلسفة التعليم )خضر من أ'مية ا��فاظ ع�g موا
قالبي�ية و)خطار البي�ية الN¶ -8دد البIئة الطبيعية ، و7عو التنمية pقتصادية ، و}عد التعليم 'و 

لاملــسئو )و عــن تنميــة الــوEÁ البي.ــ- ، ونقــل املعرفــة امل تــصلة بالتنميــة املــستدامة kــشvل <ــساعد ل
 . (ع�ــــg تطــــوaر عالقــــات )فــــراد مــــع الطبيعــــة ، و7عزaــــز الــــسلوكيات #يجابيــــة الــــصديقة للبIئــــة 

Somwaru,2016,6(  

     و}عــد التعلــيم )خــضر أحــد الــصيغ ا��ديثــة ال8ــ- ¶Nــتم بالتنميــة املــستدامة و}ــسgF لتعزaــز 
Nøaم ات ا��ياتية لألفراد ، وتد رامل!ا د ر سات جيدة ت|سق مع ترشيد اس�Nالك املوا ر ع�g أ"شطة ومما ر

الطبيعيـــة وتوظيـــف التكنولوجيــــا ا��ديثـــة �bلـــق بIئــــة محفـــزة لإلبـــداع ، و7عزaــــز الثقافـــة البي�يــــة ، 
ة التواصل الفعال ب]ن جميع عناصر العملية التعليمية وفقا ملعاي]� صديقة للبIئة    .      وروضر

  خضر فوائد التعليم �: ثالثا 

  )7 ، 2020ا��سيÊ- ، : ( يحقق التعليم )خضر عددا من الفوائد م�Nا 

 .اعتماد تقنيات حديثة موفرة للطاقة عند استخدام #ضاءة والتكييفات وأج!زة ا��اسب  - 

ا يـــؤدي إVــg تحـــس]ن öــ�ة الطـــالب وتقليــل "ـــسب  -  تــوف]� بIئـــة öــ�ية خاليـــة مــن التلـــوث ممــ
سة ، وتحس]ن مخرجات اسية للطالب رالغياب عن املد  .ر التعلم والنتائج الد

ا¶Nم ، و�7/يع العمل ا�/ماEÁ مما يقلل العنف  -  ا¶Nم وم!ا رfط الطالب بالبIئة وتطوaر قد ر ر
 .الطالÕي و}س!م EL ا�0افظة ع�g البIئة

aب علNÂا بحيث توفر الوقت وا�/!د  -   .ر#فادة من التقنيات التعليمية ا��ديثة والتد

EÔa إVــg اســت -  رالتحـو التــد قيــة ل رخدام التكنولوجيــا والتعلــيم pلك��و"ــي بــدال مــن الكتــب الو
اسية  قمنة املنا¾m والكتب الد رعن طرaق   .ر

ة الطالب ع�g #نجاز  -  رتوف]� بIئة معلوماتية حديثة تدعم العملية التعليمية و7عز قد  .ز

 .تطوaر أدوات القياس والتقوaم واعتماد أساليب التقوaم الرق�-  - 

للياء )مو EL العملية التعليمية ، و�7/يع التواصـل #لك��و"ـي بـ]ن املæـ� 7عزaز مشاركة أو -  ر
سة   . رواملد

ثـــــالث فوائـــــد للمبـــــا"ي ) USGBC,2021 (وقـــــد حـــــدد ا0/لـــــس )مرvaـــــي للمبـــــا"ي ا�bـــــضراء 
 Eضراء و�bا�:  

د الطبيعيـة باملؤسـسة ، وتحـس]ن نوعيـة املـاء: الفوائد البي�ية  -   روتتمثل EL ا��فاظ ع�g املـوا
ســـــات  ــــصلبة وا�0افظـــــة ع�ـــــg الـــــنظم البي�يـــــة و7عزaـــــز املما روال!ـــــواء وا��ـــــد مـــــن النفايـــــات الـ

 .ا�/يدة 
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ــــو : الفوائـــــد pقتـــــصادية  -  ــــز قيمـــــة )صــ لوتتمثـــــل LـــــE انخفـــــاض قيمـــــة 7ـــــشغيل املبـــــا"ي و7عزaـ
aادة #نتاجية   .زpقتصادية للمؤسسة وتحقيق مستوaات مرتفعة من الرضا الوظيفي و

احــــة )فــــراد وتحــــس]ن : الفوائـــد الــــ�úية  -  روتتمثــــل LــــE تــــوف]� البIئــــة الـــ�úية kــــشvل <عــــز  ز
�Nم�ö  

  أدوات التعليم �خضر : را&عا 

  :      <عتمد نظام التعليم )خضر ع�g عدد من التطبيقات والتقنيات ا��ديثة م�Nا 

وال8ــ- 7ـستخدم لتـصميم بـرامج وتطبيقــات "  Smart Computing "نظـام ال�6مجـة الذاتيـة  - 
 . 7س!م EL تطوaر العملية التعليمية ذكية

قيـة ، و'ـذا يمكـن الطـالب مـن  -  ات الو راستخدام )يباد و)ج!زة اللوحية كبـديل عـن املقـر ر
سة   .راستخدام أج!ز¶Nم الذكية بدال من معامل ا��اسب EVÅ باملد

 .اء استخدام املعامل pف��اضية و#فادة م�Nا EL التخصصات الطبيعية %الكيمياء والف]�ي - 

ـــادل ا�0تــــــو  -  ــــة للتواصـــــل وتبــ ـــة وفعالـ ــــة ال8ـــــ- تـــــوفر بIئـــــة آمنــ ــــتخدام املنـــــصات التعليميـ ىاسـ
د ومنـصة ادمـودو ومـن مم]ـ�ات اسـتخدام املنـصات  قمية مثل البالك بـو ة  رالتعلي�- بصو رر

 : التعليمية 

 .شبكة 7عليمية مجانية توفر مصادر املعلومات للطالب واملعلم]ن  •

ىرق�- ، والتعاو وتبادل ا�0تو التعلي�- توفر بIئة آمنة لالتصال ال •  .ن

 .س!لة pستخدام ومألوفة للطالب بحيث يصلو kس!ولة إgV املادة العلمية  •

 .ل7ساعد املعلم ع�g إ"شاء فصو اف��اضية ، وإجراء املناقشات ا�/ماعية  •

جات وتــــــوف]� التغذيــــــة  • ــــد ــــد الــ صــ ات pلك��ونيــــــة و ر7ــــــساعد املعلــــــم LــــــE تــــــصميم pختبــــــا رر
اسية الراجع رة للطالب ، وتمكن أولياء )مو من pطالع ع�g نتائج أبناNüم الد  .ر

 لس!ولة إجراء املناقشات ال��بوaة ب]ن املعلم]ن داخل دولة معينة أو ب]ن عدد من الدو  •

ات  • ـــة بـــــــ]ن املتعلمــــــ]ن و7ــــــسمح لvــــــل طالـــــــب أن يتعامــــــل مــــــع املقـــــــر ق الفرديـــ رتراÁــــــE الفــــــر و
اتھ ا�bاصة    )9 ، 2020ا��سيÊ- ، ( ، )2 ، 2016عyÌI´ ، . ( ر#لك��ونية وفقا لقد

  اس��اتيجيات التعليم �خضر : خامسا 

  :    من أ'م pس��اتيجيات ال8- <عتمد علNÂا التعليم )خضر ما يأ7ي 

عات -1 حيـــث يـــتم مـــن خاللـــھ   : Project based learning  والــتعلم القـــائم عDـــ* املـــشر
عات عملية تخدم املق ات وتـتم kـشvل ميـدا"ي LـE البIئـة ا�0ليـة  وتvليف الطالب بمشر رر
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ـــــذه  ـــــة NOــ ــــوف]� معلومــــــات مرتبطـ ـــة لتـــ ـــة الرقميـــ ـــg املكتبـــ ، وaمكــــــن للطــــــالب أن <عتمــــــدوا ع�ــــ
عات   .واملشر

2- Lrــــــsف��اt الــــــتعلم Virtual learning :  ات الــــــتعلمvـــب و}عتمــــــد 'ــــــذا النــــــوع ع�ــــــg شـــ
ع6ـــ� شــبكة #ن��نـــت ، pف��اضــية باســتخدام ا�0ا%ـــاة LــE التعلــيم ، مثـــل القيــام بــرحالت 

aخ ، واســـتخدام املعامـــل pف��اضـــية أثنـــاء  ة متـــاحف اف��اضـــية أثنـــاء حـــصص التـــا aـــا رو ر ز
حـــصص العلـــوم واســـتخدام أدوات ومـــواد صـــديقة للبIئـــة بـــدال مـــن املركبـــات الكيميائيـــة 

 .ا�bط]�ة 

<عتمـد ع�ـg تvليـف الطـالب بإنجـاز   : Situated Learningالـتعلم القـائم عDـ* املواقـف  -3
ض الواقع   .رم!ام محددة يتم تنفيذ'ا من خالل مواقف حقيقية EL البIئة ا�0لية ع�g أ

أحـــد pســـ��اتيجيات ال8ـــ-  :  Competitive Learningالـــتعلم القـــائم عDـــ* املنافـــسة  -4
ى7عتمد ع�g تقسيم الطالب 0/موعات متعاونة ت|نافس مع مجموعات أخر إلنجاز م!ام 

 .محددة 

¶Nـتم 'ــذه pســ��اتيجية  : TTasks based learningــام �دائيـة  الـتعلم القــائم عDـ* امل -5
 EـL 6ـ�ات التعليميـةbـق تقـديم ا�aاسـية وحيـاة الطـالب ، عـن طر ات الد ربـالرfط بـ]ن املقـر ر
مواقف مشاNOة للمواقف ا��ياتية و�7/يع الطالب ع�g التفك]� الناقد وحل املـشكالت 

 .البي�ية بأسلوب عل�- 

ــــل Pبـــــــدا�� للمـــــــشك -6 ـــــم  : Creative problem solvingالت ا8Gــ و7عــــــد أحـــــــد أ'ــ
ات  رpس��اتيجيات ال8- 7عتمد ع�g نظرaة ا��ل #بداEÁ للمشكالت من خالل تنمية م!ـا

Nøaم ع�g حل املشكالت بطر إبداعية  قالتفك]� لدى الطالب وتد ، ) 29 ، 2014ب]�ز ، (  .ر
  .امات البي�يةباإلضافة إgV اس��اتيجيات التعلم القائم ع�g استخدام خ

  املعاي�� الواجب توافر6ا �� مؤسسات التعليم �خضر  : سادسا 

  :يوجد عدد من املعاي]� ال8- يجب توافر'ا EL مؤسسات التعليم )خضر أ'م!ا      

تحديــد مvــان املؤســسة وســط املبــا"ي الــسكنية ممــا يقلــل مــن التلــوث النــاتج عــن وســـائل  - 
 .النقل 

 - gالــر تــصميم أنظمــة للمحافظــة ع�ــ gــL ــا واســتخدام!اN�ي امليــاه مــن التبخــر وإعــادة معا�/
ة مياه )مطار kشvل جيد   .روإدا

ــــالل النوافـــــذ ، و#فــــــادة  -  ـــE مـــــن خــ ـــ´ kــــــشvل <ـــــسمح بـــــدخو الــــــضوء الطبيFــ لتـــــصميم املبÊــ
 .ىالقصو من مصادر #ضاءة الطبيعية 

سية جيدة 7س!م EL ا��فاظ ع��ö gة الط -   .الب رتوف]� مواد طالء �öية ومنظفات مد

ة النفايات وإعادة تدوaر'ا kشvل يخدم البIئة  -   .رإدا

ـــن  -  جيــــة والــــضوضاء الناتجــــة عـ رتــــصميم املبÊــــ´ kــــشvل يخفــــض مــــن حــــدة الــــضوضاء ا�bا
س kعيدا عن الطر السر}عة  قأج!زة التكييف وأج!زة التليفزaو ، وfناء املدا  .رن
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 املوفرة للطاقة ،  نظم #ضاءةالشمسية أوتصميم أنظمة للطاقة املتجددة مثل الطاقة  - 
 -yz رkشvل <عز من املسئولية البي�ية و}س!م EL تخفيض التvاليف للمجتمع املد  .ز

ة  -  جـة حـرا رتوف]� املساحات ا�bضراء ومستو مناسب من جودة ال!ـواء وا��فـاظ ع�ـg د ر ى
 -yـz ومـن ا�/ـدير بالـذكر أن تقيــيم ) . Ramli , 2012,467 . ( رمعتدلـة داخـل املبÊـ´ املد

س ا�bض Õعة محاو أساسية �E راملدا رراء يتم وفقا أل   :ر

 .      السياسة البي�ية  - 

 .البoية التحتية الصديقة للبIئة  - 

اسية املرتبطة بالبIئة  -   .راملنا¾m الد

  ) Warju ,2017,148 . ()"شطة والفعاليات البي�ية القائمة ع�g املشاركة  - 

   .واقع سياسات و�رامج التعليم �خضر �� مصر: املبحث الثا�ي 

ي       أكــد الدســتو املــصر ع�ــg دعــم التنميــة املــستدامة ، و7عزaــز اســتخدام الطاقــة املتجــددة ،  ر
د الطبيعية ، كما أكدت اس��اتيجية التنمية املستدامة  ة املوا روتحس]ن إدا aة مصر " ر EL  " 2030ؤر

نا�0ـو التاسـع املـرتبط بالبعـد البي.ــ- أن يvـو البعـد البي.ـ- مــرتبط بvافـة القطاعـ ات kـشvل يحقــق ر
ــال املقبلـــة ، باإلضـــافة إVـــg تـــوف]� بIئـــة  د الطبيعيـــة  بمـــا يكفـــل حقـــو )جيـ قpســـ|ثمار )مثـــل للمـــوا ر
�öية وآمنة لإل"سان وذلك من خالل مجموعة من )'داف pس��اتيجية املرتبطة بالبIئة ، وال8- 

د ال�ــــشرaة ، وتــــوف]� بـــدائ ة املـــستدامة الرشــــيدة للمـــوا رتتمثـــل LــــE #دا ل غ]ــــ� تقليديـــة ، وا��ــــد مــــن ر
ة املتvاملـــة للمخلفـــات وا�0افظـــة ع�ـــg التـــواز البي.ـــ- والتنـــوع البيولـــوEË ، وpل�ـــ�ام  نالتلـــوث و#دا ر
س ا�bــــضراء ، وال8ــــ´ 7عــــز بIئــــة التعلــــيم  ة املــــدا زباالتفاقيــــات البي�يــــة الدوليــــة  املــــصر ع�ــــg مبــــاد ر ر ي

ة وتنميـة  س ع�ـg تبÊـ- املبـاد aب و7ـ�/ع املـدا روالتـد ر وÁـg املعلمـ]ن والطـالب بقـضايا البIئـة والتنميــة ر
د الطبيعيـة لتلبيــة حاجـات )جيــال القادمــة ،  راملـستدامة ، وتحمــل املـسئولية LــE ا��فـاظ ع�ــg املــوا
 gــــة ع�ــــa ؤباإلضــــافة إVــــg 7عزaــــز القــــيم والعــــادات الــــسلوكية الــــسليمة ��مايــــة البIئــــة  كمــــا أكــــدت الر

ة تضم]ن مفا'يم التنمية املستدامة aة مصر (  EL #طار الوطÊ- للمنا¾m ورضر ، ) 2014 ، 2030ؤر
aــة مــصر  aــة يتحــدث عــن تطــوaر التعلــيم 2030ؤولكــن مــن املالحــظ ع�ــg ر ؤ أن ا�0ــو الــساkع LــE الر ر

aـة يتحـدث عـن البعـد البي.ـ- بvـل تفاصـيلھ ، ولكـن ال  ؤبvل مراحلـھ وأkعـاده ، وا�0ـو التاسـع LـE الر ر
aـــة 7ـــسgF لتحقيـــق %ـــل kعـــد ولكـــن kـــشvل يوجـــد تقـــاطع واÓـــÚ وم�Éـــوظ بـــ]ن الت ؤعلـــيم والبIئـــة فالر

ىمنفصل ال يرتبط با�0او )خـر ، و'ـذا قـد <ـشvل عـائق أمـام عمليـات التطـوaر LـE مجـال التعلـيم  ر
aة وأkعاد'ا ة للتvامل ب]ن %افة محاو الر ؤ)خضر ، و'ناك ضر رو   .ر

 ، حينمـا تـم إ"ـشاء 2009 عـام         وقد بـدأت ج!ـود مـصر LـE املبـا"ي ا�bـضراء kـشvل واÓـÚ منـذ
نوتتvـو عــضوaة " Egypt green building council"  ،"EGBC" يا0/لـس املـصر للمبــا"ي ا�bـضراء

اء ا��vومـــــة  ة ا�bـــــضراء مـــــن bÛــــصيات محليـــــة ودوليـــــة باإلضـــــافة إVـــــg و ـــا را0/لــــس املـــــصر للعمــ زر ي
جــــال  اء ، ومــــوظفي املنظمـــات غ]ــــ� ا��vوميـــة ، وعــــدد مـــن  روأعـــضاء مجلــــس الـــو )عمـــال ، وقــــادة زر
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ـــة ل|ــــــ�/يع  ــــم أ'ـــــداف إقامـــــة 'ـــــذا ا0/لـــــس تـــــوف]� آليــ ــــر%ات املقـــــاوالت ، ومـــــن أ'ـ العمـــــل، وكبـــــار شـ
ـــة ،  ــــg اعتمـــــاد أنظمــــــة معينـــــة LــــــE املبـــــا"ي ا�bــــــضراء تحقـــــق كفــــــاءة اســـــتخدام الطاقـــ املـــــس|ثمرaن ع�ــ

!ندسـ]ن وا�0افظة ع�g البIئة ، وaمكن ل!ذا ا0/لس ان <ـستخدم نفـوذه كمنظمـة م!نيـة إلقنـاع امل
ا�ـــy- بفوائـــد املبــا"ي ا�bـــضراء بالoـــسبة للفـــرد وا0/تمــع   كمـــا <ـــسgF ا0/لـــس . رواملقــاول]ن ومـــالك )

}ع البناء ا�/ديدة ، والتأكيدع�g كفاءة  راملصر أن يجعل املبا"ي )خضر ال!دف املoشود لvل مشا ي
 ع�ـg أي أفvـار خاطئـة استخدام الطاقـة Lـg املبـا"ى لتحقيـق ال!ـدف املoـشود ، باإلضـافة إVـg القـضاء

مرتبطـة بالبنـاء )خــضر ، وتقـديم البنــاء )خـضر بوصـفھ عمــل منطقـي ومناســب يـدمج p'تمامــات 
ا�0لية والعاملية إلنتاج منتجـات قابلـة لالسـتدامة ال8ـ- تل×ـ- احتياجـات النـاس ع�ـg املـدى الطوaـل، 

لتـصoيف ) GPRS( Green Pyramid Rating Systemوقـد قـام ا0/لـس بوضـع نظـام ال!ـرم )خـضر
لاملبا"ي ا�bضراء وفقا لثالثة مستوaات ل�Éصو ع�g إحدى ش!ادات ال!رم الف�y- أو ال!رم الذ'×- 

 E� سبعة مجاالت أساسية EL تم بناء 'ذا التوصيف من خالل تقييم )داءaأو ال!رم )خضر و:  

 .   ترشيد اس�Nالك املياه -.             مواقع التنمية املستدامة  - 

 . اختيار نظم ومواد البناء -.         كفاءة استخدام الطاقة والبIئة  - 

 . التصميم وpبتvار -.       إعادة تدوaر النفايات الصلبة  - 

  )2021يا0/لس املصر للبناء )خضر ، . ( جودة البIئة EL )ماكن املغلقة  - 

ـــE عــــــام  ـــر التنافــــــسية املــــــصر باعتمــــــاد مــــــصر 2012       وLـــ ــــy´ تقرaـــ الســــــ��اتيجية املبــــــا"ي ي أو�ــ
ضــع معــاي]� وحـــوافز  وا�bــضراء ، ودعــوة القطــاع]ن العـــام وا�bــاص لوضــع خطــط للبنـــاء )خــضر و
ضــع مخططــات لتــصoيف  و7ـ�/ع ع�ــg املبــا"ي ا�bــضراء وإعــادة تقيــيم املعــاي]� ا��اليــة وتحــدي�Nا ، و

}ع املعتمدة من ا0/لس املصر للبناء )خضر أساسـ ي)داء ، وأن تمثل املشا ا لالسـ��اتيجية ، و�ـE ر
ع بناء جيل من أجل التنمية املستدامة بدعم من منظمة اليو"سvو  ومنذ عدة سنوات تطبيق مشر
ع تـم إ"ـشاء  س وا�/امعـات املـصرaة ، وLـE إطـار 'ـذا املـشر ع عـدد مـن املـدا ك NOـذا املـشر ووقد شا رو ر

aب املعلمـ]ن ع�ــg طـر حديثـة  �aيـة مج!ــزة بأحـدث التقنيـات لتــد قمراكـز تد ر للتنميــة املـستدامة مــن ر
ع ع�g عدة محاو أساسية م�Nـا مـصادر امليـاه والتـواز  ة ، وقد ركز 'ذا املشر نخالل منا¾m متطو ر و ر

اعــــــة ا��يوaـــــة املــــــستدامة والطاقــــــة ا�/ديـــــدة واملتجــــــددة    يا0/لـــــس الــــــوطÊ- املــــــصر ( رالبي.ـــــ- والز
bـــــضراء لIـــــست موج!ــــــة ، ومـــــن املالحـــــظ أن ج!ـــــود مـــــصر LــــــE مجـــــال املبـــــا"ي ا�) 2012للتنافـــــسية ، 

لللمؤسسات التعليمية kشvل مباشر، ولكن ل|�/يع املبا"ي ا�bضراء بوجـھ عـام ، لـذا فـإن التحـو 
  .نحو التعليم )خضر EL مصرaحتاج إgV توف]� عدد من املتطلبات 

  متطلبات تحقيق معاي�� التعليم �خضر �� مصر

اســات إVــg مجموعــة مــن املتطل ت نتــائج إحــدى الد ر     أشــا بــات يجــب توافر'ــا لتحقيــق معــاي]� ر
س املصرaة ،  س ا�bضراء EL املدا راملدا ة ت|نوع 'ذهر ا aة  تقـوم الـو ر املتطلبات ما ب]ن متطلبات إدا زر

س بتوف]�'ا ،  ربتوف]�'ا وما ب]ن متطلبات تقوم املديرaات التعليمية بتوف]�'ا ، ومتطلبات تقوم املدا
   .)14، 2020ن ، حس]: (وفيما ي�E عرض أل'م 'ذه املتطلبات 

ة التعليم : أوال  ا م توف]�'ا من قبل و راملتطلبات الال   زز

س املصرaة  -  س ا�bضراء باملدا رإعداد خطة اس��اتيجية لتحقيق معاي]� املدا  .ر
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س ا��الية  -  عات التعليمية للمدا رaادة مخصصات صندو دعم وتموaل املشر وز  .ق

شاد -  س ا�bضراء رإصدار ال!يئة العامة لألبoية التعليمية دليل إ  .ري لتصميم املدا

اسية  -    .رتضم]ن قضايا البIئة والتنمية املستدامة EL املنا¾m الد

م توف]�'ا من قبل مديرaات التعليم : ثانيا    زاملتطلبات الال

س ا�bضراء  -  مة إل"شاء املدا رإعداد ا�bطط #جرائية الال  .ز

ي  -  س kشvل دو مÊ- لتجديد وصيانة املدا روضع جدو  ر ز  .ل

س ا�bضراء #فادة م -  ع املدا رن املشاركة ا0/تمعية لدعم مشر  .و

س ا�bضراء  -    .رتنظيم حمالت توعية للمجتمع اE��0 بأ'مية املدا

س : ثالثا  م توف]�'ا من قبل املدا راملتطلبات الال   ز

سة ا�bضراء  -  سية لتنمية الوEÁ بمف!وم املد رتوظيف )"شطة املد  .ر

سة بھ كتب -  س ا�bضراء رتخصيص ركن أخضر EL مكتبة املد  .ر ومراجع متنوعة عن املدا

aر سنوaة حو ما تم تنفيذه  -  س ا�bضراء وتقا لإعداد خطط سنوaة لتوف]� معاي]� املدا ر  .ر

 -  EVاملستو #قلي�- والدو gضراء ع�bس ا� ابط اتصال مع املدا يإ"شاء ر ر   .و

وaل املؤسسات       وEL ضوء التوج!ات املصرaة نحو التنمية املستدامة البد من السEF إgV تح
س أو جامعات إgV مؤسسات خضراء ع�g اعتبار أNÑا أك�á املؤسسات  رالتعليمية EL مصر سواء مدا
ا EL مصر ، ومحاولة توف]� املعاي]� العاملية للمبا"ي ا�bضراء EL مصر ، و'ذا يتطلب عدد من  ران|شا

aة والثقافية ح8´ يتم تنفيـذ بـرامج التعلـي جـة عاليـة مـن ر#صالحات ال|شر}عية و#دا رم )خـضر بد
  .الكفاءة والواقعية 

      وfالرغم من ا�/!ود املصرaة p EL'تمام باألبoية ا�bضراء ، إال أن الواقع بحاجة إgV مزaـد 
ات لتفعيـــل املعـــاي]� وال|ـــشر}عات املوج!ـــةمـــن الـــسياسات  ر للتعلـــيم )خـــضر ، وإVـــg مزaـــد مـــن املبـــاد

  .تدامة  ا�bضراء من أجل تحقيق التنمية املس

  أ6م النماذج العر�ية والعاملية لسياسات و�رامج التعليم �خضر : املبحث الثالث 

إن ال�6نامج البي.- لألمم املتحدة قد بذل عديد مـن ا�/!ـود للتعامـل مـع املـشكالت البي�يـة       
قــع مــا يزaــد عــن  والناتجــة عــن ظــا'رة pحتبــاس ا��ــرار ، و معا'ــدة بي�يــة دوليــة وقــع" 270"ي

ً
ا   علNÂــ
ـــع الــــسياسات وال6ــــ�امج ملواج!ـــــة  ـــدو LـــــE وضـ ـــات ، وfــــدأت معظــــم الـ ســــاء الــــدو وا��vومــ لجميــــع ر ل ؤ

 U.S.A Green" أطلـــق ا0/لـــس )مرvaـــي للمبـــا"ي ا�bـــضراء 2007املـــشكالت البي�يـــة ، ففـــي عـــام 
Building Council  " الطــالب بــالتغ]�ات EــÁـضراء مــن أجــل تنميــة وbس ا� را��ملــة الوطنيــة للمــدا
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ات الناتجة عن استخدام الطاقة املن زاخية وتأث]�'ا ع�g البIئة والتنمية املستدامة ، وا��د من الغا
aــة املـــس�بة  ســية ، حيــث 7ـــس!م املبــا"ي ا�bــضراء LــE خفـــض مــستو pنبعاثــات الغا زLــE )بoيــة املد ىر

إgV % 30ن يلالحتباس ا��رار ، كما 7عمل ع�g خفض اس�Nالك الطاقة EL املبا"ي بoسبة ت��اوح ما ب]
 تـم إعـادة بنـاء 2012وذلك من خالل اسـتخدام تقنيـات حديثـة ذات كفـاءة عاليـة ، وLـE عـام  % 80

س ال8ـ- صـممت باسـتخدام معـاي]� املبـا"ي ا�bـضراء  ، كمـا ا'تمـت % 90وتجديد أك�á من  رمن املدا
س ا�bضراء استجابة لدعوة مؤتمر  وfية بإ"شاء املدا رالدو )و ر ض " ل ئة والذي عقد للبI" رقمة )

س ا�bـضراء ، 1992عام  وÕـي الـذي أكـد أ'ميـة 7عمـيم خطـة املـدا ر ، وتوصيات صـندو البIئـة )و ر ق
ــــل  ـــة وطـــــر التعامــ س وفقــــــا للمعـــــاي]� البي�يــــــة ســـــواء فيمـــــا يتعلــــــق بالعمليـــــة التعليميـــ قوتقيـــــيم املـــــدا ر

ة إVـg ج!و د الطبيعيـة ، ومـن املؤسـسات امل!مـة ال8ـ- يجـدر #شـا رال�úيح مـع املـوا د'ـا وfرامج!ـا LـE ر
" FEE "Foundation for Environmental Education"التعلـيم البي.ـ- �ـE مؤسـسة التعلـيم البي.ـ- 

و�ــE أك6ــ� منظمــات التعلــيم البي.ــ- LــE العــالم ، وتقــدم بــرامج 7عليميــة وfي�يــة LــE أكáــ� مــن مائــة دولــة 
وfيـة ، واسـتطاعت  EL عدد قليل مـن البلـدان1994لحو العالم ، وقد بدأت "شاط!ا منذ عام  ر )و

 EL التعليم البي.- والثقافة البي�ية ح8´ شملت برامج!ا EL ع قر أن تطو برامج!اÕ رخالل أك�á من  ن ر
سة بي�يـة LـE 56000 ع�g 2021عام    ومـن ا�/ـدير بالـذكر  ،)FEE,2021(ل دولـة حـو العـالم 70ر مد

ميـة ال8ـ- ¶Nـتم بالقـضايا البي�يــة أن مؤسـسة التعلـيم البي.ـ- تقـدم العلـم )خـضر للمؤسـسات التعلي
سـة أو  روالتنمية املستدامة ، و}عد العلـم )خـضر بمثابـة اعتمـاد دوVـE يvـاL	 pجـراءات البي�يـة للمد

ات البي�ية للـشباب فـو  قا�/امعة ، كما <عد الطرaقة املث�g لالع��اف باإلنجا  سـنة ، و}ـ�/ع!م 25ز
ا مــن ســ�تم�6 ع�ــp gســتمرار LــE )"ــشطة البي�يــة وp'تمــام  ربقــضايا البIئــة طــوال حيــا¶Nم ، واعتبــا

س البي�يـة اعتمـادا سـنوaا يـتم تجديـده %ـل عـام ، و'ـذا يـضمن 2021 ر سيvو العلم )خضر للمـدا ن
س وا�/امعــات ، كمــا  aة العمــل البي.ــ- البي�يــة وتوســيع نطاقـھ لIــشمل دو ا��ــضانة واملــدا راسـتمرا رر

س  البي�يــــة املع�ــــ�ف NOــــا دوليــــا ، ألن القــــضايا البي�يــــة تتغ]ــــ� رأن العلــــم )خــــضر يزaــــد الثقــــة LــــE املــــدا
ــــة جديـــــدة  }ع بي�يـ ــــE مـــــشا س البي�يـــــة بـــــالتفك]� Lـ ـــو باســـــتمرار و}ـــــسمح العلـــــم )خـــــضر للمـــــدا روتتطــ ر ر

، وفيما ي�E عرض أل'م سياسات وfرامج التعليم )خضر )  Schools-Eco, 2021( ومبتكرة %ل عام 
  : لEL عدد من البلدان حو العالم 

ات العر�ية املتحدة :  والأ   رسياسات و�رامج التعليم �خضر �� Pما

ة التعلــيم بالتعــاو مـــع  ا س ا�bــضراء حيــث قامـــت و ات بتجرfـــة املــدا ن      ا'تمــت دولــة #مــا ر ر زر
ة )شـغال بتحوaـل املــدا ا رو ر س خــضراء تvـو صــديقة للبIئـة وتقلــل ز نس ا��اليـة وا�/ديــدة إVـg مـدا ر

اشـــد آل مكتـــوم بـــأن  رمــن اســـ�Nالك امليـــاه والك!رfــاء ، وتنفيـــذا لتوجNÂـــات حــاكم دÕـــي الـــشيخ دمحم بــن 
zــy- ا��vـومي وفقــا للمعــاي]� العامليــة ،  تقـاء بــالتعليم املد pـي مبــا"ي خــضراء وÕـو جميــع مبــا"ي دvرت ر ن

 العـــام الســـ��اتيجية pســـتدامة والبoيــة ا�bـــضراء وتطبيـــق معـــاي]� pســـتدامة LـــE وتــم اعتمـــاد #طـــار
ســة  س ا�bــضراء املد ات واملــسا'مة LــE حمايــة البIئــة ، ومــن أمثلــة املــدا رالبÊــ´ التحتيــة لدولــة #مــا ر ر
سـة حيـث قامـت  عات الصديقة للبIئة داخل املد رالثانوaة بدÕي ال8- قامت ب|نفيذ عددا من املشر و

اعة  ات والفواكـھ ونباتـات الزaنـة والنباتـات الطبيـة ربز سة kعدد مـن محاصـيل ا�bـضر وأسطح املد ر
ع إgV تنمية الوEÁ البي.- لدى الطالب و7عزaز السلوكيات البي�يـة  ووالعطرaة ، وقد 'دف 'ذا املشر
ح البحـــــث العل�ــــــ-  ـــة ر د وتنميــ ـــg اســـــ|ثمار %افـــــة املــــــوا aب الطـــــالب ع�ـــ إVــــــg تـــــد و#يجابيـــــة ، إضـــــافة  ر ر

  ) .167، 2019كزaز ، (يع!م ع�g التجرaب و�7/

  : بما يأ7ي " مجلس أبو ظ×- للتعليم سابقا"        وEL أبو ظ×- قامت دائرة التعليم واملعرفة 
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س ا�bضراء " وضع اس��اتيجية لتحس]ن )داء البي.- وفقا إلطار  -    " .ردليل املدا

اسية بال�6امج البي�ية وتضم]ن املفا'يم ا -  رfط املنا¾m الد  .لبي�ية ضمن املنmn التعلي�- ر

 .رالعمل ع�g إشراك الطالب وأولياء )مو EL عملية التقييم البي.-  - 

 -  E��0البي.- لدى ا0/تمع ا EÁتفعيل أ"شطة )ندية البي�ية من أجل تنمية الو. 

ات  -  رتنظيم الرحالت و)"شطة امليدانية إلكساب الطالب مزaد من ا��6bات العملية وامل!ا
 ) .DEK,2021. (ة بالتعامل مع املشكالت البي�ية املرتبط

  سياسات و�رامج التعليم �خضر �� سلطنة عمان : ثانيا 

س ا�bـــضراء عـــام  ة املـــدا ر      أطلقـــت ســـلطنة عمـــان مبـــاد ة 2019ر ا ر ، بتعـــاو مـــش��ك بـــ]ن و ز ن
ة" Environment Society of Oman "التعلـيم وجمعيـة البIئـة العمانيـة  aـادة ر، و'ـدفت املبـاد  gـVز إ

ســات صـــديقة للبIئـــة ، فـــضال عـــن غـــرس و7عزaـــز  مــستو الـــوEÁ البي.ـــ- ، وال|ـــ�/يع ع�ـــg اتبـــاع مما
ً

ر ى
ة برعاية من شـركة فيوليـا عمـان،  س بمختلف أنحاء السلطنة وتمت املباد ُالثقافة البي�ية EL املدا ر ر

د ع�ــــg الــــصعيدين #قلي�ــــ- والعــــال�- ـــوا ة املـ LــــE مجــــال إدا رالــــشركة الرائــــدة  bÉص بــــرامج 'ــــذه  وتــــتر
ة فيما يأ7ي    ) ESO,2021 (:راملباد

7ــ�/يع الطــالب ل|ــشكيل فــر عمــل تــضم كــال مــن الطــالب واملعلمــ]ن وأعــضاء مجلــس أوليـــاء  - 
ً ق

ر)مــو إليجــاد أفvـــار مبتكــرة وإبداعيــة وتنفيـــذ أ"ــشطة وفعاليــات 7ـــس!م LــE 7عزaــز الـــسلوكيات 
 .البي�ية املستدامة EL نطاق البIئة ا�0لية 

سة أو محيط!ا ، وتنفيذ أ"شطة متنوعة مـن أجـل إيجـاد اختيار م -  رشvلة بي�ية معاصرة EL املد
 EÁلحلو ل!ذه التحديات البي�ية من خالل العمل ا�/ما. 

ة  -  س ا�bضراء"رتضم مباد أفـضل "زEL سلطنة عمان ثالث فئـات للفـو بجـوائز مـسابقة  " راملدا
ة النفايـــــات ســـــة LـــــE إدا رمد ة ا" ،  و"ر ـــE إدا ســـــة Lــ رأفـــــضل مد ة " و" مليـــــاهر ســـــة LـــــE إدا رأفـــــضل مد ر

س املشاركة " الطاقة  س�- لتكرaم املدا روaتم تنظيم حفل   .ر

سية EL سلطنة عمان  -  سات pستدامة البي�ية ضمن املنا¾m املد اج مفا'يم ومما رإد ر  .ر

اعيـة ، ومعا�/ـة  -  ع املـشاتل الز س مثـل مـشر عات ا��يوaة داخل املدا رتنفيذ عدد من املشر و رو
ـــالب وتحوaل!ــــا إVـــــg ســــماد ، وترشـــــيد امليــــاة وتـــــدوaر ـــا أطعمــــة الطــ  النفايــــات ، و#فـــــادة مــــن بقايــ

سة  ة مرافق املد راس�Nالك الك!رfاء عن طرaق استخدام الطاقة الشمسية EL إنا  .ر

ب الـدو النا��ـة LـE مجـال  -  ات لعدد من الدو املتقدمة من أجل #فادة من تجـا aا لتنظيم  رل ر ز
س ا�bضراء   )ESO,2021. (راملدا
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  سياسات و�رامج التعليم �خضر �� الص�ن : الثا ث

       بـدأت ا��vومــة الوطنيـة LــE الـص]ن أوVــg خطـوات بنــاء منظومـة 7علــيم بي.ـ- وطÊــ- مـع عقــد 
ة التعلــيم و#عـــالم وحمايـــة 1996 ، وLــE عـــام 1992مــؤتمر أعمـــال التعلــيم البي.ـــ- عـــام  ا ر 7عاونـــت و ز

ـــات برنـــــامج العمـــــل الـــــ" البIئــــة  وقـــــاموا بإصـــــدار  وطÊ´ للبIئـــــة والتعلـــــيم و#عـــــالم ، وأطلقـــــت الفعاليــ
س ع�g املستو الوطÊ- ، وN�fاية عام  ىا�bضراء EL املدا سة إgV 42 تحولت أك�á من 2008ر ر ألف مد

س إعداديـة م�Nـا  س ابتدائيـة ومـدا aاض أطفال ومدا س  س خضراء ما ب]ن مدا رمدا ر ر ر سـة 705ر ر مد
ة ا ت و ت ع�ـg تقــدير وطÊـ- ، كمــا أصـد رحـا ر سـميا برنــامج التعلـيم املتخــصص 2003 التعلـيم عــام زز ر 

اج التعلــيم البي.ـــ- L2004ــE ال��بيــة البي�يــة لطــالب املرحلــة pبتدائيــة و#عداديــة ، وLــE عــام  ر تــم إد
رسميا ضمن املنا¾m ا�/ديدة للتعلـيم )ساzـy- ع�ـg املـستو الـوطÊ- ، ومـع تطـو التعلـيم )خـضر  ى ر

Iومة الصvالص]ن 7عاونت ا�� EL عـة لألمـمkنية مع املنظمات الدولية كمنظمة العلـوم والثقافـة التا
ـــل التنميــــة املـــــستدامة  ـــن أجـ ـــامج البIئــــة والتعلــــيم والــــسvان مــ " EPD"املتحــــدة اليو"ــــسvو ، ومــــع برنــ

 أضــافت 2007 مقاطعــة LــE أنحــاء الــص]ن ، وLــE عــام 23 مع!ــد و%ليــة لل��بيــة البي�يــة LــE 21وأ"ــشأت 
س " I"FEEئة الدوEV قالص]ن صندو التعليم والب �aية ل�6نامج املدا ة التد رالذي <عقد بانتظام الدو ر ر

�aية أك�á من  ات التد ك EL 'ذه الدو رالبي�ية ، وتم إطالق 'ذا ال�6نامج ع�g املستو الدوEV ، وشا رر ى
س ، كمـا يوجــد أكáـ� مــن  س ا�bـضراء اســتوفت 81رألـف مــد سـة صــIنية كدفعـة أوVــg مـن املــدا ر مد ر

س البي�يـة الدوليـة ، وfـدأت %ـل مقاطعـات ومـدن معاي]� شرف ا��ص رو ع�g اللـواء )خـضر للمـدا ل
  : الص]ن فعاليات التعليم )خضر تحت قيادة ا��vومة الوطنية وم�Nا 

س )فضل ع�g مستو املدن واملقاطعات -  س ا�bضراء واختيار املدا aر عن املدا ىتقديم تقا ر ر  ر

�aية منتظمة لل��بية البي�ية  -  ات تد رعقد دو  .ىلرفع مستو معل�- التعليم )خضر ر

"شر ال��بية البي�ية EL أنحاء املدن الصIنية من خالل الفعاليات البي�ية املتنوعة ، فقد قامت  - 
: 7ــشو"غ 7ــشIنغ "  kعنــوان 2009جمعيــة دعــم الثقافــة والبIئــة ب|نظــيم مــسابقة للتــصوaر عــام 

 .g التنمية البي�ية NOدف حث )وساط pجتماعية ع�" لا��ياة وامل�æ )خضر 

ض البي�ية لرفع الوEÁ البي.-  -  'ان ب|نظيم مسابقة سنوaة للعر وتقوم مدينة و  .و

س وا�/امعـات لتنميـة  -  ك فNÂـا طـالب املـدا رتنظيم معسكرات صيفية للبIئة والتكنولوجيا <ـشا ر
ا¶Nم التطبيقية   .روعNÂم البي.- وقد

ة إ"ـــشاء ا0/ت -  'ـــان وfكـــ]ن مبـــاد ربـــدأت kعـــض املـــدن مثـــل و مـــع )خـــضر وإصـــدار كتIبـــات عـــن و
 )146 ، 2018فينغ ، . (ا0/تمع )خضر 

  سياسات و�رامج التعليم �خضر �� اس��اليا : را&عا 

س " FEE"       ا'تمت اس��اليا باالنضمام إgV مؤسسة التعليم البي.-  رواملشاركة EL برنامج املدا
س ىالبي�ية الدولية وال8- تحظى kـشعبية كب]ـ�ة ع�ـg مـستو ا ع املـدا رلعـالم ، كمـا قامـت ب|بÊـ- مـشر و

ع ب|ـــ�/يع  " Schools Australia-Eco "البي�يــة  وLــE معظـــم املنــاطق باســـ��اليا ، وaقــوم 'ـــذا املــشر
س وا�/امعات ع�g تنفيذ #جراءات Åتية     ) Schools Australia -Eco,2021(:راملدا
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ســــة أو جامعــــة تقــــوم بوضــــع خطــــة إل -  ســــية ر7ــــشكيل �/ــــان بي�يــــة LــــE %ــــل مد ة البIئــــة املد ردا ر
 EFس وا��رم ا�/ام  .روتحس]ن عناصر البIئة EL املدا

اســــية kــــشvل يخــــدم البIئــــة و}عــــز التنميــــة املــــستدامة عــــن طرaــــق دمــــج  -  زتطـــوaر املنــــا¾m الد ر
 .التعليم البي.- EL املنا¾m بطرaقة إبداعية وجذابة 

ســـــية تvــــو مرتبطــــة بالقـــــضايا ا -  عات عمليـــــة LــــE البIئــــة املد نتــــصميم مــــشر ر لبي�يــــة وإضـــــافة و
عات البي�ية  .وعنصر املشاركة ا0/تمعية إgV جميع املشر

س البي�ية املناظرة EL عدد من دو العالم لتبادل ا��6bات  -  ل7عزaز التعاو مع املدا  .رن

س البي�ية  -   .رالعمل ع�g توف]� معاي]� ا�/وائز الدولية ا�bاصة باملدا

aادة وEÁ ا -   .لطالب وا0/تمع اE��0 بقضايا البIئة زتبÊ- برامج متنوعة للتثقيف البي.- و

س وا�/امعـات و7ـ�/يع!م ع�ـg قـيم  -  رتمك]ن الطالب من املشاركة EL الÉ/ان البي�ية EL املـدا
 .املشاركة وتحمل املسئولية تجاه قضايا البIئة 

س البي�يـــــة ممـــــا يجعـــــل 'ـــــذه  -  ـــدا ـــة املــ رمــــساعدة الـــــشر%ات واملنظمـــــات غ]ـــــ� ا��vوميـــــة لتجرfـ
س تحظى بالدع مة للتطوaر راملدا د وا��6bات الال زم الدائم وتوف]� املوا  .ر

ق واملاء والطاقة و�7/يع املؤسسات لتvو صديقة للبIئة  -  د %الو نتقليل 'در املوا ر  .ر

س البي�يــة ، وتخــصيص جــوائز  -  عات املــدا رp'تمــام با�/انــب #عالمــي لزaــادة الــوEÁ بمــشر و
عات بي�ية رتحف]�ية للطالب واملعلم]ن وأولياء )مو الذين سا'   .ومو EL مشر

  سياسات و�رامج التعليم �خضر �� إندون�سيا : خامسا 

ات التعلــيم )خــضر وخــصوصا LــE جزaــرة بــاEV حيــث       رمـن أكáــ� الــدو ا'تمامــا بتطبيــق مبــاد ل
 كيلـــو م�ـــ� وســـط أÛـــ/ار ا�b]ـــ�ران ضـــمن 7يوجـــد NOـــا جامعـــة خـــضراء تمتـــد ع�ـــg مـــساحة تقـــدر ب 

جل )عمال الكندي طبيعة استوائية ساحرة ، ق دي" رام بتأسIس!ا  رجو 'ا ع 2006عام " ن و كمشر
 gحـصلوا ع�ـaن و[ن مبدعaونو مفكرvدف إلعداد الطالب ليN] خلق نموذج جديد للتعليم gVدف إN]

مــة لتغي]ــ� طــرaق�Nم LــE التعامــل مــع البIئــة ، وLــE عــام  ات الال زاملعرفــة وامل!ــا ســة 2012ر ر حــصلت املد
ا LــE العــالم مــن قبــل ا0/لــس )مرvaــي للمبــا"ي ا�bــضراء LــE بــاEV ع�ــg جــا ســة )كáــ� اخــضرا رئزة املد ر

 Eضراء ما ي�bسة ا�   :را�bضراء ، ومن أ'م ما يم]� 'ذه املد

ان ومقاعـــــد مـــــصنوعة مـــــن Ûـــــ/ر  -  اســـــية بـــــال جـــــد ـــات د رالبIئـــــة املبتكـــــرة ا�bالبـــــة حيـــــث قاعــ ر
 .ا�b]�ران 

ســات الــ�úية وا -  اzــy- <ــ�/ع الطــالب ع�ــg دمــج املما رمــنmn د لبي�يــة LــE أعمــال!م اليوميــة ، ر
 gـــVات البي�يـــة إ س الطـــالب التغ]ـــ� املنـــا®E والتنميـــة املـــستدامة وغ]�'ـــا مـــن املقـــر رحيـــث يـــد ر



  رؤية مقترحة لسياسات وبرامج التعليم األخضر في مصر
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اســـية التقليديـــة %الرaاضـــيات والف]�يـــاء والعلـــوم والفلـــسفة واللغـــات و'ـــو  رجانـــب املـــواد الد
 .منmn مع��ف بھ دوليا 

ـــ -  ـــE ال!ــــواء الطلـــــق ، ولvــــل فـ س Lـ ع!ــــا الطـــــالب ويتلقــــى الطــــالب الـــــدر اzـــــy- حديقــــة يز رصل د ر
لو}عتنـــو بoباتا¶Nــــا ثــــم يحـــصدو ا�0ــــصو لIــــستخدم LـــE إعــــداد الطعــــام املقـــدم LــــE مطــــبخ  ن ن

سة ،  راملد

 -  EـL ـر ا0/ـاوNال� EـL ات املاء ر7ستخدم 'ذه ا�/امعة الطاقة الشمسية ، كما 7ستفيد من تيا ر
مة لإلضاءة و7شغيل )ج!زة   .زتوليد الك!رfاء الال

ة قـام الطــالب  -  ات ال8ــ- القــت قبـوال عامليــا مثــل مبــاد رkعــدد مـن املبــاد " Bye Bye Blastic "ر
ة قــــد م!ــــدت الطرaــــق إلصــــدار قــــرار حvــــومي LــــE بــــاEV ملنــــع اســــت]�اد واســــتخدام  رو'ــــذه املبــــاد

ة أخـر لــصنع املالkــس مــن مـواد عــضوaة وfيع!ــا وتخــصيص )كيـاس البالســ|يكية  ى، ومبــاد ر
fاح!ــا لــصا�Ú الطــالب الفقــراء الــذ اســة ، وغ]�'ــا مــن رأ رين ال <ــستطيعو تــوف]� نفقــات الد ن

ات البي�ية ال8- %انت ن|يجة لغرس قيم التنمية املستدامة EL عقو 'ؤالء الطالب  لاملباد  . ر

يتم تنظيم سلسلة من ا�/والت الطبيعية EL البIئة داخل ا��رم ا�/امEF لألفراد والعائالت  - 
ســـات التنميــــة ل|ـــ�/يع الــــسياحة البي�يـــة والتعليميــــة وســـط الط ربيعــــة ا�bالبـــة و7عزaــــز مما

املستدامة ، و7ستخدم أسعار التذاكر ا�bاصة NOذه ا�/والت البي�ية كمصدر تموaل للمنح 
  EـVدو -yـzلتلقـي 7علـيم قيا EVاسية الدولية املقدمة لطالب من با  Green school Bali .(رالد

,2021(  

   انجل��ا سياسات و�رامج التعليم �خضر ��: سادسا 

س البي�يــة LــE انجل�ــ�ا عــام  اس ا�bــضراء أو املــدا ر     بــدأ p'تمــام باملــد  حينمــا انــضمت 1994ر
س البي�ية الدولية ، وfدأت ¶Nتم " FEE"انجل��ا إgV مؤسسة التعليم البي.-  رللمشاركة EL برنامج املدا

س البي�يـة LــE بتعزaـز الـتعلم العم�ـE املـرتبط بقــضايا البIئـة و"ـشر ثقافـة التعلـيم البي.ــ- و"ـشر ا رملـدا
ةبرaطانيـا  نبالتعـاو "  حـافظ ع�ـg برaطانيـا مرتبـة  " k  "" Keep Britain Tidyعنـوان ركجـزءمن مبـاد

   (Keep Britain Tidy ,2021 ): مع السلطات ا�0لية EL برaطانيا ، وتقوم باأل"شطة التالية 

ن مليو 2,3ك بھ حواEV ر أك�6 برنامج 7علي�- بي.- EL العالم <شاBritain Tidyتدير منظمة  - 
ات التثقيف والوEÁ البي.-  س البي�ية أو مباد رطفل وشاب بoشاط EL برنامج املدا  .ر

�7/يع املؤسسات التعليمية والشباب ع�g املشاركة EL )"شطة البي�ية والتقدم �/ائزة  - 
 .العلم )خضر %ل عام 

 .اب املتطوع]ن نتحس]ن )ماكن العامة %املن��'ات والشواطئ بالتعاو مع الشب - 

 -  EÁر الــــوaــــ]ن الـــسلطات ا�0ليــــة مـــن أجــــل تطـــوfس وا�/امعـــات و ريوجـــد 7عــــاو بـــ]ن املــــدا ن
عات مش��كة ��ماية البIئة وتثقيف )جيال ا��الية   .والبي.- وتنفيذ مشر

س  -  ــــبكة #ن��نـــــت توجـــــھ املـــــدا ــــg شـ س البي�يـــــة ع�ـ ــــسة املـــــدا روجـــــود مواقـــــع إعالميـــــة ملؤسـ ر
جـــال حمايـــة البIئـــة وتـــصدر 7عليمـــات الســـتخدام مـــواد والطـــالب لvـــل مـــا 'ـــو جديـــد LـــE م
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صديقة للبIئة وعدم استخدام البالونات وا�/لي�ـ� Lـp Eحتفـاالت ع�ـg اعتبـار أNÑـا 7ـشvل 
  .¶Nديدا ل�Éياة ال�6ية والبحرaة 

  سياسات و�رامج التعليم �خضر �� الواليات املتحدة �مر�كية : سا&عا 

  ا0/لس )مرvaي للمبا"ي ضر EL الواليات املتحدة )مرaكية<شرف ع�g برامج التعليم )خ    

fحيــــة تــــم تأسIــــس!ا LــــE واشــــنطن عــــام   1993ر ا�bــــضراء و'ــــو منظمــــة أمرaكيــــة غ]ــــ� حvوميــــة وغ]ــــ� 
 EـــL ـــادةaر نظــام الرaتطـــو EــL ـــت�íـــل املبــا"ي وتـــصميم!ا ، وقــد نvي' EــL ســـتدامةp ــزa7عز gـــVــدف إN¶و

س ا�bضراء ،  و%ان 'ذا ا0/لس واحد مـن ثمانيـة مجـالس للبنـاء )خـضر رتصميمات الطاقة للمدا
 أطلق ا0/لس )مرvaـي EL1999 العالم سا'م EL تأسIس ا0/لس العال�- للمبا"ي ا�bضراء EL عام 

س L2007ــE عــام "  U.S.A Green Building Council"للمبـا"ي ا�bــضراء  ر ا��ملــة الوطنيــة للمــدا
لتغ]�ات املناخيـة وتأث]�'ـا ع�ـg البIئـة والتنميـة املـستدامة ، ا�bضراء من أجل تنمية وEÁ الطالب بـا

س ا�bضراء EL الواليات املتحدة )مرaكية مثل  رو'ناك عديد من املنظمات ا�0لية ال8- تدعم املدا
س ا�bـضراء   و'ـو شـركة عامليـة ¶Nـدف إVـg تطـوaر ) Center for Green Schools,2021 (رمركز املدا
س ا�bضراء ، وتز ات التعليمية وقادة التعليم بvل ما يحتاجونھ من إمvانيات �bلق راملدا رaد #دا و

س  �aيــة ملoــسوÕي املــدا ربIئــة 7عليميــة öــ�ية ومــستدامة ، كمــا [Nــتم 'ــذا املركــز بتقــديم خــدمات تد ر
مــن خـــالل بـــرامج التطـــوaر امل�ـــ- اb0تلفـــة املرتبطـــة بالتنميـــة املـــستدامة ، ومـــن أ'ـــم مـــا يقدمـــھ 'ـــذا 

س ما ي�E املركز للمد   : را

س أكáــ� خــضرة ســواء  -  ات ملــدا س التخــاذ قــرا رتقــديم الــدعم لــصا"EF القــرار وقــادة املــدا ر ر
سية أو تنمية الوEÁ بقضايا البIئة   .رفيما يتعلق باملبا"ي املد

مــنح فرصــة ألعــضاء ا0/تمــع ا��0ــE ممــن ل!ــم ا'تمــام بمجــال التعلــيم )خــضر للمــشاركة  - 
س ا�bضراء EL )"شطة املرتبطة بتوف]� معا  .ري]� املدا

ض  -  وتنظـــيم بـــرامج تثقيفيـــة مرتبطـــة بـــالتعليم )خـــضر والتنميـــة املـــستدامة LـــE شـــvل عـــر
aر وفيديو'ات يتم عرض!ا ع6ـ� مواقـع #ن��نـت للمعلمـ]ن والطـالب و%افـة  رتوضيحية وتقا

 .فئات ا0/تمع 

س  -  مـــن �bـــضراء ارتــوف]� أنظمـــة تكنولوجيـــة ع�6#ن��نــت ¶Nـــتم بقيـــاس pســـتدامة LــE املـــدا
ــــل  ــــات املتعلقـــــة باســــــتخدام الطاقــــــة وامليـــــاه والنفايــــــات وجـــــودة ال!ــــــواء والنقــ حيـــــث البيانــ

  .Arc Digital play groundوالصيانة عن طرaق تطبيق 

س  -  �aيــة ملoـــسوÕي التعلــيم مــن أجـــل تنميــة خ6ــ�ا¶Nم لتعزaـــز حركــة املـــدا ات تد رتنظــيم دو ر ر
 ا�bضراء

ض خاصة ب -  س ا�bضراء رتنظيم فعاليات ومؤتمرات ومعا  .راملدا
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س عمليــــــــة تتجــــــــاو  -  زتــــــــوف]� در ـــــوم 600و ـــــE العلـــ ــــــل املتخصــــــــص]ن Lـــ ـــــصممة مــــــــن قبــ س مـــ ر د
  . وال!ندسة ومتوافقة مع معاي]� املنا¾m ا�bضراء ع�6 شبكة #ن��نت 

  أ6م tست�تاجات من النماذج العر�ية والعاملية لسياسات و�رامج التعليم �خضر 

عرfية وعاملية EL مجال سياسات وfرامج التعليم )خضر     من خالل ما تم عرضھ من نماذج 
 Eتاجات أ'م!ا ما ي�oيمكن استخالص عدة است :  

ة  -  ا ات وال!يئــات املعنيـة بالتنميــة البي�يـة املــستدامة %ــو ا رأ'ميـة التoــسيق بـ]ن %افــة الـو زر ز
ة #عالم  ا ة البIئة و ا رالتعليم و ز وزر  .و

منية محددة لإطالق برامج وطنية للتحو نحو التعليم ) -   .زخضر وفق خطة 

عات  -   .ودعم الشر%ات واملنظمات غ]� ا��vومية لتجرfة التعليم )خضر وتموaل املشر

س وا�/امعات لتنمية الوEÁ البي.-  -  ات وفعاليات بي�ية متنوعة EL املدا رتنظيم مباد  .ر

اسية kشvل يخدم البIئة و}عز قضايا التنمية املستدامة  -  زتطوaر املنا¾m الد  .ر

 - p بأ'مية التعليم )خضر EÁادة الوaتمام با�/انب #عالمي لز'   . 

عات العملية املرتبطة بقضايا البIئة  -   . وp'تمام ب|نفيذ املشر

 .التoسيق مع املنظمات الدولية امل!تمة بتعميم تجرfة التعليم )خضر  - 

ات ا -  ـــL EـــــE )"ـــــشطة والفعاليـــــات ا�bاصـــــة بمبـــــاد لتعلـــــيم رمـــــشاركة أعـــــضاء ا0/تمـــــع ا��0ــ
 .)خضر 

س  -  رتـــوف]� أنظمـــة تكنولوجيـــة ¶Nـــتم بقيـــاس مـــدى تـــوافر معـــاي]� التعلـــيم )خـــضر LـــE املـــدا
 .وا�/امعات

إ"شاء مواقع إعالمية ع�g شبكة #ن��نت توجھ املؤسسات التعليمية إgV %ل ما 'و جديد  - 
 .EL مجال البIئة والتنمية املستدامة 

ة املتم]ـــ�ة LــــE مجـــال التعلــــيم )خـــضر مثــــل تنظـــيم جـــوائز تحف]�يــــة للمؤســـسات التعليميــــ - 
aة EL )"شطة البي�ية   .رجائزة العلم )خضر لضمان pستمرا

ن7عزaــز التعـــاو مـــع املنظمــات الدوليـــة ، و#فـــادة مــن ا�6bـــ�ات الدوليـــة LــE مجـــال التعلـــيم  - 
  .)خضر 
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�ــة مق��حـة لــسياسات و�ــرامج التعلـيم �خــضر �ــ� مـصر �ــ� : املبحـث الرا&ــع  ضــوء &عــض ؤر
  .النماذج العر�ية والعاملية 

لبناء ع�g ماسبق يتÚì أن التعليم )خضر أصبح توج!ا عامليا 7سgF %ل الدو لتحقيقـھ         ً

، ملا لھ من فوائد واسعة النطاق EL تنمية الوEÁ البي.- وتحقيق التنمية املستدامة ، وفيما ي�E تقدم 
aة مق��حة لسياسات وfر اسة ا��الية ر ؤالد امج التعليم )خـضر LـE مـصر LـE ضـوء kعـض النمـاذج ر

  :  وفقا لbÉطوات التالية العرfية والعاملية 7س]�

aة املق��حة : أوال    .ؤمصادر الر

aة : ثانيا    .ؤالفلسفة واملبادئ ال8- 7س|ند إلNÂا الر

aة املق��حة لسياسات وfرامج التعليم )خضر : ثالثا    .ؤأ'داف الر

aة: راkعا  ؤمحاو الر   . املق��حة لسياسات وfرامج التعليم )خضر ر

aة وسبل التغلب علNÂا : خامسا    .ؤمعوقات تنفيذ الر

  :وفيما ي�E عرض ل!ذه ا�bطوات بالتفصيل 

�ة املق��حة : أوال    ؤمصادر الر

aة املق��حة ع�g املصادر Åتية  اسة ا��الية EL صياغة الر ؤ     اعتمدت الد   :ر

اسات -   . بحثية نتائج من عنھ رتأسف وما السابقة رالد

 . )خضر التعليم مجال gL ال��بوaة )دبيات - 

ــــل )خـــــضر التعلـــــيم وfـــــرامج لـــــسياسات العامليـــــة النمـــــاذج kعـــــض -  ــــسيا الـــــص]ن مثـ  وإندونIـ
ات العرfية النماذج وÕعض وانجل��ا املتحدة والواليات واس��اليا   . عمان وسلطنة ر%اإلما

  . التعليم مجال LE للباحثة والعملية العلمية ا��6bات - 

�ة : ثانيا    ؤالفلسفة واملبادئ ال�F Lس�ند إلA:ا الر

 Eا فيما ي�NÂة واملبادئ ال8- 7س|ند إلa   :ؤ    تbÉصت فلسفة الر

 .أن "شر ثقافة التعليم )خضر أصبح مطلبا 7عليميا واجتماعيا EL ا0/تمعات املعاصرة  - 

ــــن  -  ــــــ� مـــ ــــھ كث]ـ ــــسانية تواجـــ ــــات #"ـــ ــــديات املأن ا0/تمعـــ ــــــةالتحـــ ــــــة رتبطـ  بقـــــــضايا البIئـــــــة والتنميـ
لاملستدامة ، وأن 'ذا النمط من التعليم <س!م kشvل كب]� EL إيجاد حلو لكث]� من املشكالت 

 .البي�ية 

ىوجود ا'تمام كب]� ع�g املستو الدوEV ب�6امج التعليم )خضر %أحد آليات مواج!ة املشكالت  - 
 .البي�ية وتحقيق التنمية املستدامة 
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ة مواكبة -  س ورضر ر الفكر العال�- والتوجھ الدوL EVـE 7عمـيم 'ـذا الـنمط مـن التعلـيم ع�ـg املـدا
لوا�/امعـات ، و#فــادة مـن النمــاذج املتم]ــ�ة لـسياسات وfــرامج التعلــيم )خـضر LــE معظــم دو 

  العالم

�ة املق��حة لسياسات و�رامج التعليم �خضر : ثالثا    .ؤأ6داف الر

 Eما ي� gVة املق��حة إa   :ؤ'دفت الر

 .مواكبة التوج!ات الدولية ا��ديثة و#فادة من خ�6ا¶Nا EL مجال التعليم )خضر  - 

ــــg املـــــستو  -  ـــا ع�ـ ى7عـــــديل ال|ـــــشر}عات الوطنيـــــة لـــــصا�Ú تجرfـــــة التعلـــــيم )خـــــضر و7عميم!ــ
 -Êالوط. 

 .تحديد ال!يئات املسئولة عن "شر ثقافة التعليم )خضر وآليات التقييم  - 

لصرaة ع�ــg الــدخو LــE نطــاق تجرfــة التعلــيم )خـــضر ، 7ــ�/يع املؤســسات التعليميــة املــ - 
س وا�/امعات ا�bضراء EL مصر  روالتأكيد ع�g أ'مية التحو إgV املدا  .ل

ض الواقـع LـE مجـال  -  رالتoسيق ب]ن %افة مؤسسات ا0/تمع وإقامة شـراكة حقيقيـة ع�ـg أ
 .التعليم )خضر 

ـــE واقFــــE يمكــــن تقديمـــــھ لواضــــEF الــــسياسات  -  قــــد <ــــس!م LــــE تطـــــوaر  تقــــديم نمــــوذج عم�ـ
 .سياسات وfرامج التعليم )خضر EL مصر وفقا للمعاي]� الدولية 

تبـــة التعلـــيم املـــصر بـــ]ن مؤســـسات التعلـــيم العامليـــة LـــE ضـــوء معـــاي]� التعلـــيم  -  يتحـــس]ن  ر
  .)خضر

�ة املق��حة لسياسات و�رامج التعليم �خضر �� مصر : را&عا  ؤمحاو الر   .ر

aة املق�� قم ؤ      اشتملت الر رحة ع�g عدة محاو أساسية يو�Ó!ا الشvل    ) : 1(ر
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�ة املق��حة لسياسات و�رامج التعليم �خضر �� مصر) 1(ش/ل  ؤمخطط يو�� محاو الر   ر

لا�8و �و    .لPصالح ال�شر¡ � والسيا�Lr الذي يمTد للتحو نحو التعليم �خضر : ر

لو التعلــيم )خــضر يتطلــب إصــالحا 7ــشر}عيا وسياســيا يم!ــد ل!ــذا التحــو ل     ال شــك أن التحــو نحــ
  :من خالل 

 .لمراجعة ال|شر}عات ا��الية لت|ناسب مع سياسات التحو نحو التعليم )خضر  - 

 . برامج التعليم )خضر EL مصر ا�bاصة بتأسIسسن اللوائح والقوان]ن  - 

 .ليم )خضر EL مصر  استحداث وصياغة 7شر}عات جديدة منظمة لتطبيق التع - 

aة ال8- تواجھ مخالفات املعاي]� البي�ية  -  رaادة فعالية #جراءات القانونية و#دا  .ز

ة اق��ان ال|شر}عات والقوان]ن الوطنية EL مجال التعليم )خضر EL مصر با�/!ود  -  ورضر
'ا وتحقق أ'داف!ا  رال|شر}عية املبذولة ع�g املستو الدوEV ح8´ تؤ7ي ثما  .ى
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ة  -  منيــــة ورضـــر aـــة اســـ��اتيجية وطنيـــة للتحـــو نحـــو التعلـــيم )خـــضر وفـــق خطـــة  زتبÊـــ- ر ل ؤ
 .محددة 

  ي�شر ثقافة التعليم �خضر لدى فئات ا�¤تمع املصر : را�8و الثا�ي 

ل      إن ال��ك]� ع�g تثقيف ا0/تمع املصر وتنمية وعيھ بأ'مية التحو نحو التعليم )خـضر  ي
aة املق��حة ، وaتطلـب عـدد مـن #جـراءات ال8ـ- 7ـس]� kـشvل ر<عد أحد ا�0او )ساسية لتن ؤفيذ الر

ة التعلـيم  ا ات املعنيـة NOـذا ا0/ـال مثـل و ا رمتواز ع�g %افة املستوaات ، بحيث 7ـس!م فيـھ %ـل الـو زر ز
ات  ا ة البIئة ، وفيما ي�E تحديد ألدوار 'ذه الو ا ة #عالم و ا رو ر ز ر زز و   :و

ة ال��بية والتعليم �� �شر ث -1 ا ردو و ز  قافة التعليم �خضر ر

        <عد التعليم )خضرمن أ'م الوسائل للمحافظة ع�g البIئـة ، وتحقيـق التنميـة املـستدامة بمـا 
ز<غرسـھ مــن قــيم ومبــادئ LــE نفــوس الطــالب و}عـز الــسلوك #يجــاÕي LــE التعامــل مــع البIئــة، وaمكــن 

ة ال��بيـــة والتعلـــيم أن تقـــوم بـــدو م!ـــم LـــE "ـــشر ثقافـــة التع ا رلـــو ر لـــيم )خـــضر عـــن طرaـــق pجـــراءات ز
  :التالية 

اسية LـE %ـل املراحـل التعليميـة لقـضايا البIئـة والتنميـة املـستدامة ، وتطـوaر  -  رتضم]ن املنا¾m الد
aـة ،  aة أو #جبا ات pختيا اسية ا�bضراء أو ما <س�´ باملنا¾m ا�bضراء ضمن املقر راملادة الد ر رر

 .ن وإصدار كتIبات تثقيفية للطالب واملعلم]

اســية %أحــد أدوات #لك��و"ــي واعتمــادهلالتحـو إVــg التعلــيم  -  قمنــة املنــا¾m الد ســ�- ، و ر kـشvل  رر
 .التعليم )خضر والتوسع EL استخدام التكنولوجيا الصديقة للبIئة EL املؤسسات التعليمية 

ات املعلم]ن  -  aب الvوادر التعليمية ، وتطوaر م!ا رتوف]� منظومة جيدة لتد سات   مموالطالب ELر را
 .التعليم )خضر 

س وا�/امعـــات ال8ـــ- تطبـــق معـــاي]�  -  ة الختيـــار أفـــضل املـــدا ا رتنظـــيم مـــسابقات ع�ـــg مـــستو الـــو ر ز ى
  . التعليم )خضر و7سليط الضوء ع�g ال�6امج ال8- تقدم!ا 

ـــة وأفـــــضل معلـــــم  -  ـــائزة للتعلـــــيم )خـــــضر يـــــتم تخصيـــــص!ا ألفـــــضل مؤســـــسة 7عليميــ اســـــتحداث جــ
سات البي�ية #بداعية وأفضل طالب وذلك ل|�/يع امل  .رما

ب التعليم )خضر و7عميم!ا  -  اسة وتقييم تجا رإ"شاء مؤسسات بحثية ¶Nتم بد  .ر

7عزaــز التجرfــة العمليـــة وأ"ــشطة البحــث العل�ـــ- املرتبطــة بالقــضايا البي�يـــة ، وتخــصيص جـــوائز  - 
 .للتم]� و#بداع EL ا0/ال البي.- 

 .لاتھ وfرامجھ حو العالم يتنظيم مؤتمر سنو عن التعليم )خضر وسياس - 

�aيــــة للطــــالب kــــشvل منــــتظم عــــن القــــضايا املعاصــــرة مثــــل الطاقــــة الشمــــسية  -  ات تد رتنظــــيم دو ر
 .وطاقة الرaاح وترشيد اس�Nالك املياة ، وتدوaر اb0لفات 
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aة للتعلـــــــيم )خـــــــضر والتنميـــــــة  -  ات الـــــــضر ـــــاء بامل!ـــــــا تقــ ـــة صـــــــيفية لال عات عمليــــ ـــــشر رتنظـــــــيم مــ ر ور و
"شطة الصفية والالصفية ال8´ توجھ الطالب ل�Éفاظ ع�g البIئة من خالل املستدامة ، تنو}ع )

 .الÉ/ان الطالبية املتخصصة EL حماية البي�ية 

تنظـيم نـدوات ثقافيـة لتنميـة القـيم الديoيـة و)خالقيـة املرتبطـة بالبIئـة ل�Éفـاظ ع�ـg املــساحات  - 
aد املكتبات بكتب متنوعة عن الب  .Iئة والتنمية املستدامةوا�bضراء وحماية )Û/ار ، وتز

اعــــة )ســــطح kــــشvل يجعــــل الطــــالب  -  س وا�/امعــــات و راســــ|ثمار املــــساحات املوجــــودة LــــE املــــدا زر
سو )"شطة البي�ية من خالل!ا وEL نفس الوقت 7س!م EL خلق بIئة 7عليمية �öية  نيما  .ر

/تمـع و7عزaـز تنوع )ساليب املـستخدمة LـE التعلـيم )خـضر ليناسـب %افـة الفئـات العمرaـة LـE ا0 - 
صـوال إVـg التعلـيم  aـاض )طفـال والتعلـيم )ساzـy- و ومف!وم التعليم )خـضر بدايـة مـن مراحـل  ر
ات التفك]ـ� الناقـد وحـل املـشكالت والتفك]ـ� #بـداEÁ وتـضمي�Nا  را�/امEF ، وp'تمام ب|نميـة م!ـا

اسية  ات الد رباملنا¾m واملقر  .ر

  البي�ية ، وإعداد معلم لل��بية البي�ية استحداث برامج 7عليمية متخصصة EL ال��بية - 

ة الب�ئة �� �شر -2 ا ردو و ز   ثقافة التعليم �خضر  ر

ات  ة البIئـــة أن تقـــوم بـــدو كب]ـــ� LـــE "ـــشر ثقافـــة التعلـــيم )خـــضر وتبÊـــ- مبـــاد ا ر      يمكـــن لـــو رر ز
 Eئة والتنمية املستدامة من خالل ما ي�Iتم بقضايا البN¶ عات  :وومشر

 .Nتم بالتثقيف )خضر وترgÁ أ"شطة وفعاليات التعليم )خضر إ"شاء جمعيات أ'لية ¶ - 

وخـــصوصا  إ"ــشاء مواقــع الك��ونيـــة تــدعم التعلـــيم )خــضر وأ'ميـــة التنميــة البي�يـــة املــستدامة   - 
ة البIئة وا�/!ات املعنية  ا ة التعليم و ا رب]ن و ز ور  .ز

 مـــن حـــدائق ومتــــاحف p'تمـــام با�/انـــب العم�ـــE واســــ|ثمار مـــا تـــضمنھ املـــدن املــــصرaة اb0تلفـــة - 
 .ومناظر طبيعية لتنظيم الفعاليات ال8- تoشط السياحة البي�ية كما EL أندونIسيا 

 .فتح الباب أمام املنظمات ا0/تمعية غ]� ا��vومية للمشاركة EL فعاليات التعليم )خضر  - 

عات ا  ن7عزaز التعاو ب]ن املنظمات ا�0لية  -   �bضراءووالدولية لتنظيم مختلف )"شطة واملشر

}ع خــضراء LــE %افــة املــدن ، ألن ذلــك يوجــھ  -  ر7ــ�/يع ا��vومــة واملــواطن]ن ع�ــg إقامــة بــرامج ومــشا
 .املستدامة سلوكيات املواطن]ن نحو التنمية البIئة 

ة Pعالم �� �شر ثقافة التعليم �خضر -3 ا ردو و ز   ر

ر مـــن وضـــع سياســـات إعالميـــة ¶Nـــدف لزaـــادة وÁـــE أفـــراد ا0/تمـــع بأ'ميـــة التعلـــيم )خـــض - 
  .والتلفزaونية اb0تلفةخالل ال�6امج #ذاعية 



  رؤية مقترحة لسياسات وبرامج التعليم األخضر في مصر
 سماء عبد الفتاح نصر عبد الحميدأ. د فى ضوء بعض النماذج العربية والعالمية
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 .لإلقاء الضوء ع�g النماذج النا��ة للتعليم )خضر gL الدو املتقدمة  - 

سات ا�bضراء EL نطاق البIئة ا�0لية  -   .رتنظيم حمالت إعالنية �7/ع )فراد ع�g املما

ــــم -  ـــــg دعـــ ـــــاج إVــ ـــة والتنموaـــــــة وال8ـــــــ- تحتــ عات البي�يــــ ــــالن عـــــــن املـــــــشر ــــھ )فـــــــراد و#عـــ  وتوجيـــ
عات   .وواملنظمات ا�0لية للمشاركة EL 'ذه املشر

ســـمية لoـــشر قواعـــد وسياســـات التعلـــيم )خـــضر ع6ـــ� منـــصات  -  رإ"ـــشاء مواقـــع الك��ونيـــة 
 EÁجتماp التواصل.  

  . لإ�شاء منظمة وطنية تدعم التحو نحو التعليم �خضر �� مصر : را�8و الثالث 

fحيــة مــن املالحــظ ع�ــg النمــ         راذج العامليــة LــE مجــال التعلــيم )خــضر وجــود منظمــات غ]ــ� 
ـــار التحـــــو نحـــــو التعلـــــيم )خـــــضر ،وتـــــدعم  ـــا LــــE إطــ ات والفعاليـــــات ال8ـــــ- يـــــتم تنظيم!ــ لت|بÊــــ´ املبـــــاد ر

عات القومية EL 'ذا ا0/ال مثل منظمة  س " Keep Britain tidy "واملشر رEL برaطانيـا ، ومركـز املـدا
اســــة ا��اليــــة إ"ــــشاء ا�bـــضراء بالواليــــات املت رحــــدة ، وشــــركة فيوليــــا LــــE عمــــان ، ومــــن ثــــم تق�ــــ�ح الد

عايــــــة  ــــضر يvــــــو م!م�Nــــــا )ساســــــية  ـــــيم )خــ ــــو نحــــــو التعلـ ــــدعم التحــ ـــــصر تــ رمنظمــــــة وطنيــــــة LــــــE مـ ن ل
ات املعنية وaمكن  ا عات القومية املرتبطة بالتحو نحو التعليم )خضر والتoسيق ب]ن الو راملشر ز لو

  :نظمة فيما ي�E تحديد مالمح وم!ام 'ذه امل

ة ال��بيـــــة  -  ا ـــن الكفـــــاءات املوجــــودة LـــــE و ـــل التنظي�ـــــ- ل!ــــذه املنظمـــــة مـ ريــــتم اختيـــــار ال!يvـ ز
والتعلـــيم وأســـاتذة ا�/امعـــات واملتخصـــص]ن LـــE ال��بيـــة البي�يـــة وامل!تمـــ]ن بقـــضايا البIئـــة 

 .والتنمية املستدامة 

 - Ñا مجموعة من امل!ام بياNل م�vإ"شاء وحدات فرعية ل!ذه املنظمة ل EVا %التاN: 

س  : وحــدة املعلومــات وPحــصاء .1 رومــن م!ــام 'ـــذه الوحــدة تــوف]� قواعــد بيانــات حــو املـــدا ل
ضـــع خطــة اســـ��اتيجية  ووا�/امعــات ومـــدى امتالك!ــا ملقومـــات ومعــاي]� التعلـــيم )خــضر ، و

س وا�/امعات  EÔa نحو التعليم )خضر EL املدا رللتحو التد ر  .ل

 وتقوم 'ذه الوحدة باإلعالن عن %افة )"شطة ال8- تتم  :وحدة العالقات العامة وPعالم .2
EL مجال التعليم )خضر محليا وعامليا ، وإ"شاء قنـوات اتـصال مـع مختلـف وسـائل #عـالم 
املــسموعة واملرئيــة لتنميــة ثقافــة التعلــيم )خــضر ، و"ــشر الــوEÁ ا0/تمFــE بأ'ميــة التعلــيم 

جــــال )عمــــال لــــدعم  ـــة ال8ــــ- ر)خــــضر، وجــــذب الــــشر%ات و عات التعليميــــة والتنموaـ واملــــشر
 gإ"ـــشاء موقـــع الك��و"ـــي للمنظمـــة ع�ـــ gـــVلتـــدعم التحـــو نحـــو التعلـــيم )خـــضر ، باإلضـــافة إ

 .شبكة #ن��نت لس!ولة التواصل وpطالع ع�g ال�6امج وا�bدمات ال8´ تقدم!ا املنظمة 

�ب .3 /ـال البي.ـ- ، وتقـديم من م!ام 'ذه الوحدة إعـداد املتطـوع]ن للعمـل LـE ا0 : روحدة التد
مــة ، ومــنح!م شـــ!ادات  ات الال �aيــة عاليــة ا�/ـــودة ، وإكــساNOم ا�6bــ�ات وامل!ـــا زخــدمات تد ر ر

سمية 7ساعد'م gL حيا¶Nم امل!نية مستقبال aب  ، وaمكن رخ�6ة  رإ"شاء مراكز لإلعداد والتـد
]ن ، كمــا تقـــوم 'ــذه الوحـــدة بتكــرaم املتطـــوعنتvــو تاkعــة للمنظمـــة LــE مختلـــف ا�0افظــات 

واملشارك]ن EL فعاليات التعليم )خضر ، وتحف]�'م ع�g العمل التطوgÁ من خـالل مـنح!م 
 .مvافآت وجوائز وتكرaم!م gL ا�0افل #قليمية والدولية 
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ـــيم �خــــضر .4 ـــام 'ــــذه الوحـــــدة 7ـــــ�/يع البــــاحث]ن LـــــE مختلـــــف : وحــــدة بحـــــوث التعلــ ومـــــن م!ــ
LـــE مجـــال التعلــــيم التخصـــصات ع�ـــg إجـــراء بحـــوث متنوعـــة 7عليميــــة واقتـــصادية  وقانونيـــة 

 gافـة املـؤتمرات العلميـة والفعاليـات املرتبطـة بـالتعليم )خـضر ع�ـ% EL خضر ، واملشاركة(
 EVن #قلي�- والدو[aاملستو. 

حيــث تقـــوم 'ـــذه الوحــدة kعقـــد شـــرا%ات مــع املؤســـسات ع�ـــg : وحــدة الـــشراكة ا�¤تمعيـــة  .5
ـــE والــــدوEV بمــــا يــــؤدى إVـــــg خدمــــة ا0 ـــل املــــشكالت البي�يــــة ىاملــــستو ا��0ـ ، وتبـــــادل /تمــــع وحـ

يا�6bـ�ات LــE مجــال التعلــيم )خــضر ، ومــن ا�/ــدير بالــذكر أن ا0/تمــع املــصر يمتلــك كث]ــ� 
مــن املؤســسات التطوعيــة LــE مجــاالت كث]ــ�ة ومتنوعــة kــشvل يــدعم )داء ا��vــومي ، ولكــن 

ومـن . ة ا0/تمـع 'ذه املؤسسات بحاجة إgV التنظيم والتoسيق ح8´ تحقق أ'داف!ا EL خدم
ثم يمكن لوحدة الشراكة ا0/تمعية بتoسيق 'ذه ا�/!ود kشvل جيد <عطى نتائج ملموسـة 

 .EL مجال التعليم )خضر وتحقيق التنمية املستدامة 

ـــــــع  ـــــة التع: را�8ـــــــــو الرا&ــ س تنفيـــــــــذ بـــــــــرامج وطنيـــــــــة لتعمـــــــــيم تجر�ــــ رلـــــــــيم �خـــــــــضر �ـــــــــ� املـــــــــدا
  .واG¤امعات

ات        من املالحظ أيضا ع�g ا رلنمـاذج العامليـة ل6ـ�امج التعلـيم )خـضرا'تمام!ا ب|نظـيم مبـاد
ض الواقـع 7عـد بمثابـة ترجمـة حقيقيـة لـسياسات التعلـيم )خـضر ، ومـن  عات فعلية ع�g أ رومشر و
س  اسة ا��الية اعتماد خطة وطنية لتنفيـذ بـرامج التعلـيم )خـضر و7عميمـھ LـE املـدا رثم تق��ح الد ر

  :ن تحديد مالمح!ا EL العناصر التالية وا�/امعات املصرaة ، يمك

ب الدوليـــة النا��ـــة ع�ـــg مـــستو العـــالم LـــE مجـــال التعلـــيم )خـــضر  -  ى#فـــادة مـــن التجـــا ر
 .وتطبيق بما ي|ناسب مع الثقافة الوطنية املصرaة 

س وا�/امعـات وتوجNÂ!ـا نحـو قـضايا البIئـة والتنميـة  -  رتوظيف )"شطة الطالبية LـE املـدا
 املستدامة 

�aية إلعداد القادة EL مجال التعليم )خضر 7عزaز ا -   .ر�/!ود البحثية وتنظيم برامج تد

ات  -  عاترتنظيم عدد من املباد  : ، وم�Nا ع�g س�يل املثال ووالفعاليات واملشر

سية وا�/امعية  • اعة )سطح املد ع ز رمشر ر  .و

ة الطاقة املتجددة EL املؤسسات التعليمية  • ع إدا رمشر  .و

ة النفايا • ع إدا رمشر س وا�/امعات و  .رت EL املدا

ع املنا¾m التعليمية  •  .ا�bضراء ومشر

ة �7/يع السياحة البي�ية  •  .رمباد

ة التثقيف )خضر �/ميع فئات ا0/تمع  •  .رمباد
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سات البي�ية EL املؤسسات التعليمية  •   .رجائزة العلم )خضر ألفضل املما

�ة املق��حة وسبل مواجT»:ا   : خامسا        ؤمعوقات تنفيذ الر

aة عدة معوقات م�Nا    : ؤقد تواجھ 'ذه الر

مــة لتحوaــل املؤســسات التعليميــة إVــg مؤســسات خــضراء ، وaمكــن  -  زضــعف امل]�انيــات الال
ات املعنيــة ومــسا'مة  ا رالتغلــب ع�ــg ذلــك مــن خــالل تفعيــل الــشراكة ا0/تمعيــة بــ]ن الــو ز

عات القومية   .ومؤسسات القطاع ا�bاص EL 'ذه املشر

قبل kعض املؤسسات و)فراد نظرا ��داثة مف!وم التعليم )خضر ، مقاومة التغي]� من  - 
aـــادة وعـــNÂم بأ'ميــــة  زوaمكـــن التغلـــب ع�ـــg ذلـــك مـــن خـــالل تنميــــة ثقافـــة أفـــراد ا0/تمـــع و

  .التعليم )خضر وتأث]�ه #يجاÕي ع�g %افة ا0/تمعات #"سانية 

ال��بوaــة ا��ديثــة ال8ــ- ¶Nــدف إVـــg ل         وختامــا يمكــن القــو بــأن التعلــيم )خــضر إحــدى الــصيغ 
ــــدتحقيـــــق  ــــاEL نمـــــط جديـ ــــا والبIئـــــة والتـــــأث]� الثقـ ـــ- تجمـــــع بـــــ]ن التكنولوجيـ ـــدة ال8ــ  مـــــن التنميـــــة ا�/يــ

والـــسلوكيات #"ـــسانية #يجابيـــة نحـــو البIئـــة ، و'ـــذا يتطلـــب تنـــاغم بـــ]ن الـــسياسات الوطنيـــة مـــن 
نناحيــة وال6ـــ�امج والفعاليـــات مـــن ناحيــة أخـــر ح8ـــ´ يمكـــن أن يvــو ا LـــE ى ر للمؤســـسات التعليميـــة دو

 .حماية البIئة وتحقيق التنمية املستدامة
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  قائمة املراجع

  املراجع العر�ية : أوال 

'ا جـائزة 5الطاقة و#"سان والبIئة ، ع ) : 2016(أبودية ، أيوب  ر ، سلسلة كتب عـالم البIئـة تـصد
 .زايد الدولية للبIئة ، دÕي 

 السياسة التعليمية مفا'يم وخ�6ات ، الرaاض ، مكتبة العبيvان) : 2007(ل ا��رÕي ، سعود 'ال

التعلــــيم )خــــضر توجــــھ مــــستقب�L EــــE العــــصر الرق�ــــ- ، ا0/لــــة الدوليــــة ) : 2020(ا��ـــسيÊ- ، فــــايزة 
 196-177 ، 3 ، ع 3للبحوث EL العلوم ال��بوaة ، املؤسسة الدولية آلفاق املستقبل ، مجلد 

عايــة الطفولــة مــن ) : 2017(يالــ�/راو ، صــباح  ردو التنميــة املــستدامة LــE التoــشئة pجتماعيــة و ر
'ر عدد    ، 2 ، ج 176زوج!ة نظر املعلم]ن EL منطقة حائل ، مجلة %لية ال��بية ، جامعة )

296 

ـــة دمحم   ســــــة ) : 2017(اللمFـــــE ، فاطمـــ ــــE ضـــــوء صــــــيغة املد ــــصرaة Lــ ـــة املـ ســـ ــــستدامة باملد رالتنميـــــة املــ ر
ضراء LــE الواليــات املتحــدة )مرaكيــة والــص]ن ، مجلــة %ليــة ال��بيــة ، جامعــة املــستدامة ا�bــ

  .112-1 ، 1 ، عدد 17كفر الشيخ ، مجلد 

 /https://www.Egypt-gbc.org) : 2020(يا0/لس املصر للبناء )خضر 

 http://encc.org.eg/ar/default.aspx) : 2012(يا0/لس الوطÊ- املصر للتنافسية 

ات القــر ا��ــادي والعــشرaن ، ترجمــة دمحم بــالل ، الرaــاض مكتــب ): 2014(ب]ــ�ز ، ســيو  }س م!ــا نتــد ر ر
 .لال��بية العرÕي لدو ا�bليج 

س ا�bـــضراء مـــن وج!ـــة ) : 2020(حـــس]ن ، عاصـــم أحمـــد  aـــة لتحقيـــق معـــاي]� املـــدا راملتطلبـــات #دا ر
 . %لية البنات ، جامعة ع]ن شمس 21 العل�- EL ال��بية ، عنظر ا��6bاء ، مجلة البحث

ــــا'ر  ـــــوء ) : 2017(حنفــــــي ، دمحم مــ ـــــالح التعلــــــيم الفÊــــــ- LــــــE ضـ ـــــة إلصـ ـــــة مق��حـ aـ ســــــة ا�bــــــضراء ر ؤاملد ر
سعيد    net.researchgate.www://https .راملستجدات العاملية، %لية ال��بية ،جامعة بو

aة مصر  ة التخطيط واملتاkعة وpصالح #دار ) : 2014 (2030ؤر ا يو ر  .ز

aـــة مــستقبلية لعمليـــة صـــنع الـــسياسة التعليميـــة LـــE ) : 2012(زaــادة ، مـــصطفى عبـــد القـــادر  ؤنحـــو ر
اســـــات جــــودة التعلــــيم ، ال!يئــــة القوميـــــة لــــضمان جــــودة التعلـــــيم  رمــــصر ، مجلــــة بحــــوث ود

 1وpعتماد ، عدد 

التعلـــيم البي.ـــ- بـــ]ن املـــسئولية وpســـتدامة ، مجلـــة بIئـــة املـــدن pلك��ونيـــة ) : 2014(د ســـعد ، عمـــا
ات ، العدد التاسع ، س�تم�6  ة عن مركز التعليم والتوعية البي�ية باإلما رالصاد  .ر

pبتvــــــار التكنولـــــوEË لتحقيـــــق التنميــــــة املـــــستدامة و7عزaـــــز التنافــــــسية ، ) : 2011(ســـــعيد ، أوكيـــــل 
  .بة العبيvان الرaاض ، مكت
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