
التعلم النتائج
سوف تتعلم ھنا

یمكنك تقییم عواقب وتأثیر األفكار والفرص واإلجراءات األخالقیة والمستدامة•

یمكنك تطبیق التفكیر األخالقي على عملیات االستھالك واإلنتاج•

یمكنك الكشف عن مصداقیة وموثوقیة البیانات والمعلومات والمحتوى الرقمي•

مشروعفكرة:١رقمالصورة



معلومات اساسیة

في ھذه الوحدة،  ستتعلم طرًقا لتحدید أفكار المشاریع  الخضراء

تحتوي ھذه الوحدة على ستة تمارین.

ساعة١٥الوحدةلدراسةالمقدرالزمن

فأكثر٪٦٦ھيالوحدةھذهاختبارالجتیازالنجاحدرجة

المحاضرون ھم إیھاب وعامر

إ اشعار اخالء المسؤولیة عن الروابط التشعبیة الخارجیة:

تم ادراج روابط لمواقع الكترونیة خارجیة في ھذه الوحدة وذلك مراعاة الحتیاجات المستخدم وھذا ال یعني مصادقة أو موافقة
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ویتحمل المستخدم المسؤولیة كاملة عن استخدام الروابط الخارجیة.
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الواردة فیھ.أي استخدام للمعلوماتالمسؤولیة عنالمفوضیةوال تتحملفقط،
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!2الوحدةفيبك رحًبام 
!٢الوحدةفيبكمومرحباأھال

تھانینا على قرارك ببدء مشروع صدیق للبیئة. ھذا القرار فیھ استشراف للمستقبل.

والثانياألولالجزءانمجدداً.األخضرعملكفكرةعلىالتركیزحیثمن١الوحدةتشبھالوحدةھذه

مخصصان لموضوع التفكیر األخالقي. الجزء األول یدور حول عواقب وآثار األفكار األخالقیة والمستدامة

ویتناول الجزء الثاني كیفیة تطبیق التفكیر األخالقي على عملیات االستھالك واإلنتاج. یتناول الجزء الثالث

واألخیر من ھذه الوحدة البیانات والمعلومات والمحتوى الرقمي. في ھذا الفصل نود أن نلفت انتباھك إلى

مصداقیة المصادر عبر اإلنترنت.

قّیم نتائج  وتأثیر األفكار والفرص واإلجراءات األخالقیة والمستدامة
مسار النمو االقتصادي العالمي الحالي غیر مستدام من الناحیة البیئیة. كیفیة استھالكنا وانتاجنا یسبب ضرًرا

كبیًرا للبیئة ویستنزف العدید من الموارد البیئیة في العالم. ونتیجة لذلك، ھناك حاجة ماسة إلى نھج جدیدة

لتعزیز تنمیة اقتصادیة أكثر شموالً واستدامة بیئیاً ـ نحن بحاجة إلىاقتصاد أخضر. مثل ھذا االقتصاد یحمل

الكثیر من اآلمال من أجل عالم مستدام. كما أنھا تدعم العمالة على نحو واسع النطاق والحد من الفقر بأبعاده

المختلفة

في ھذا الجزء، سوف تتعلم ما تعنیھ االستدامة بالضبط. نستكشف أیًضا سبب زیادة أھمیة االستدامة في قطاع

األعمال. وسوف نعرض بعض األمثلة على األعمال المستدامة.
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ماذا تعني االستدامة في العمل؟
تعني االستدامة القیام باألعمال وتحقیق دخل دون اإلضرار بالبیئة أو المجتمع أو المجتمع المحلي.

تعمل االستدامة على  تحسین نوعیة حیاتنا، وتحمي نظامنا البیئي ، وتحافظ على الموارد الطبیعیة لألجیال

القادمة.

تتعلق االستدامة في األعمال بشكل عام بفئتین رئیسیتین:

االستدامة في الصناعة ھي نھج شامل لمنظمة: المنظمات المستدامة تولي اھتماما لھذه المجاالت:
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العملیات واألنظمة التي تتصف بأنھا:ھو إنتاج السلع والخدمات باستخداماإلنتاج المستدام

غیر ملوثة●

تحافظ على الطاقة والموارد الطبیعیة●

مجدیة اقتصادیاً●

آمنة وصحیة للعمال والمجتمعات المحلیة والمستھلكین●

مجزیة  اجتماعیاً و بطریقة مبدعة  لجمیع العاملین●

یلي:ماإلىالمستدامةاللوجستیةالخدمات

الطاقة مستدامة.ومصادرالنقلطرق●

البیئیة.المعاییریستوفونالذینالمستدامونالموردون●

أضرار النقل. حسین استخدام المساحات وتقلیل النفایات الناتجة عنت ●

العمالء المستدامةخدمة

خدمة تلبي احتیاجات العمیل●

خدمة یمكن الحفاظ علیھا لفترات طویلة●

خدمة ال تؤثر سلًبا على البیئة الطبیعیة واالجتماعیة للعمیل●

التسوقسلة:٢رقمالصورة
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استراتیجیة األعمال المستدامة
ُتستخدم استراتیجیة األعمال المستدامة كأداة للمساھمة بشكل إیجابي في المجاالت التالیة

اإلنتاج●

الخدمات اللوجستیة●

خدمة العمالء●

عندما تفشل الشركات وأصحاب األعمال في تحمل المسؤولیة وإحداث تأثیر إیجابي، فإن ذلك یمكن أن یؤدي

الى معضالت   مثل التدھور البیئي وعدم المساواة والظلم االجتماعي

تتطلب ممارسة األعمال التجاریة المستدامة مراعاة ھذه العوامل

وبالتالي ، فإن المنظمات والشركات المستدامة تراقب تأثیر عملیاتھا لضمان عدم تحول األرباح والمكاسب

قصیرة األجل إلى مسؤولیات قانونیة وأخالقیة طویلة األجل.

الوحدة التاسعة
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أمثلة على االستدامة في األعمال
تم تأسیس العدید من الشركات المستدامة ، وبدأت العدید من الشركات القائمة في التحول نحو االستدامة. ومع

ذلك، كل شركة لدیھا استراتیجیتھ.

استراتیجیات األعمال المستدامة فریدة لكل شركة. وھي تستند إلى أھداف وقیم العمل التي یتبناھا أصحاب

األعمال والمنظمة. یمكن أن تعني االستدامة في األعمال.  على سبیل المثال:
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لماذا االستدامة مھمة؟
أكثرنفسھاالشركةتجعلأنأیًضایمكنھابل،فحسبوالبیئیةاالجتماعیةالقضایاالمستدامةاألعمالتحلال

والمنتجاتباألعمالاھتماًماأكثرأصبحواوالمستھلكینالمستثمرینألنصحةتزدادالمقولةھذهنجاًحا.

وینجذبوالمستدامة،البیئةصدیقةالخضراءالشركاتفيأكثرالمستثمرونیستثمرآخر،بمعنىالمستدامة.

المستھلكون إلى المنتجات المستدامة.

یستخدم المستثمرون تقنیات مختلفة لقیاس أثر األعمال التجاریة من الناحیة االجتماعیة والبیئیة ویقومون باتخاذ

القرارات بناًء على ذلك .  عادة ما یقومون بقیاس

البصمة الكربونیة لألعمال●

استخدام المیاه●

جھود تنمیة المجتمع وغیرھا  ...●

بتصنیفاتتتمتعالتيالشركاتبأنالدراساتُتظھرMcKinseyماكینزياألبحاثمركزبحسب

واالجتماعیةالبیئیةمخاطرھاتدیرالشركةأنیعنيجیدESG(تصنیفESGتصنیفاتأوجیدةاستدامة

ومخاطر الحوكمة بشكل جید مقارنة  بنظرائھا) تحصل على قروض أفضل من غیرھا  .

أیًضا، یمكن أن تساعد المبادرات المستدامة في تحسین األداء المالي مع زیادة دعم الجمھور.

والبیئةالمجتمععلىاإلیجابیةالتأثیراتفإنجدید،مستدامعملنموذجاعتمادأومستدامعملإنشاءعند

"فعلأخرى،بعبارةالمشتركة.القیمةبفرصةیسمىماوھذاواألرباح.المكاسبتحقیقمعتزامناًتزداد،

الشركاتمنالعدیدأصبحتلذلك،یزدھر.ویجعلھعملك"رفاھیة"زیادةیؤديللمجتمعوللبیئةالخیر"

مستدامة.
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مثال على عمل مستدام

إیتسي

Etsyعنالناتجةالكربونغازانبعاثاتمن٪١٠٠بنسبةیعوضشھیرإلكترونيتسوقمتجرأولھي

المنتجاتمنوغیرھاالفنیةأعمالھمبیعلألشخاصیمكنحیثاالنترنتعبرمنصةھيEstyالبضائع.شحن
المصنوعة یدویاً ، مما ینتج عنھ العدید من الطرود التي یتم شحنھا یومیاً

تدعىالمتجددةللطاقةشركةمعشراكةفيEtsyدخلتالطرودشحنعنالناتجةالكربونانبعاثاتلمواجھة

3Degreesمثل:الكربونغازانبعاثاتلخفضموثوقةمشاریعتمویلھوالھدفو

حمایة الغابات●

رعایة مزارع ریاح ومزارع طاقة شمسیة●

وتطویر طرق صدیقة للبیئة إلنتاج قطع غیار السیارات●

بھذه الطریقة ، تضمن الشركة أنھا تتصدى على األقل لكمیة انبعاثات الكربون التي تولدھا عملیات الشحن

Good Eggs

ھو متجر بقالة عضوي عبر اإلنترنت تتمثل مھمة المالك في تقدیم األطعمة الطازجة والعضویة والمنتجات التي

والبیضالحلیبمثلالمنتجات،جمیعمن٪)٧٠(حتىمحلیةمصادرمنالغالبفيعلیھاالحصولیتم

والمشروبات.

عالوة على ذلك، فإن جمیع الموظفین في المتجر ھم مساھمون ویملكون بعض األسھم من الشركة .

بھذه الطریقة یمكنھم ضمان الشفافیة الكاملة وااللتزام  بالمھام  االجتماعیة والبیئیة.
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1التمرین
M2_E المستدامةاالعمالجوانب1

افتح برنامج كتابة أو خذ ورقة. اكتب رقم الوحدة ورقم ھذا التمرین في رأس الصفحة.

اآلنحتىقرأتھماعلىبناًءالمستدامللعملالرئیسیةوالجوانببالسماتقائمةضع)١

اإلنترنتعلىالمستدامةلألعمالاألخرىاألمثلةبعضعنابحث)٢

حدد میزات وجوانب االستدامة التي تنطبق على ھذه األمثلة التي وجدتھا

عند االنتھاء من التدریبات، قم بتسمیة المستند الرقمي الخاص بك بـرقم ھذا التمرین، واحفظھ في المجلد

!٢الوحدة

إذا قمت بالتمرین على الورق ، فالتقط صوًرا قابلة للقراءة واحفظھا.
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تطبیق التفكیر األخالقي على عملیات االستھالك واإلنتاج
یعني التفكیر بشكل أخالقي ومستدام أن تكون قادًرا على فھم وتقییم نتائج وتأثیر األفكار والفرص واإلجراءات

التجاریة. وھذا یعني أیًضا أن صاحب العمل الذي یفكر بشكل أخالقي ومستدام ال یضع الربح فقط  نصب عینیھ

بل یفكر أیًضا فیسالمة  الناس والكوكب.

قد یبدو ھذا منطقًیا وسھل الفھم. لكن ھل ھو سھل التطبیق والممارسة عند تخطیط  وفتح مشروعك الخاص؟

.GreemCompوEnterComp:عملاطارينعرضأننودالفصلھذافي

.االعماللریادةمھارةعشرةخمسةمنEnterCompالعملاطاریتألف

GreenCompاالستدامة.لمھاراتمرجعياطارھو

في نھایة ھذا الفصل، نرید أن نستعرض مصطلحات االقتصاد األزرق واألخضر.  تعكس االقتصادات الزرقاء

والخضراء ممارسة األعمال التجاریة بشكل مستدام  واجتماعي.
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)EntreComp(األعمالریادةلمھاراتالمرجعياإلطار
یتكون إطار العمل من خمسة عشرة مھارة رئیسیة.

یرى المحترفون في التدریس والتدریب في مجال ریادة األعمال، أن ھذه المھارات الخمسة عشر مھمة جداً لكل

من یرید بدء عمل تجاري.

عندوالمستداماألخالقيالتفكیرتطبیقعلىللتدربنوصیكGo4DiGreenبرنامجفيللتدریبكأساس

إنتاج السلع واستھالكھا، بالقیام بأجزاء من التدریب على تنفیذ مھارات ریادة األعمال

)EntreComp Implementation Training(اإللكتروني:الموقععلى

https://entre-comp.eu/ficha.php؟id_ficha=7.

,pdfبصیغةالملفاتتنزیلویمكنصوتمقاطعشكلعلىمتوفرةاألعمالریادةمھاراتعلىالتدریبات

doc, PPT.فيومستدامةأخالقیةبطریقةللتفكیرأشملصورةعلىالحصولعلیكالسھلمنیجعلھذا

عالم األعمال.

.

والبیئةعلىالتأثیروتقییمالمستدامبالتفكیرالمتعلقةاألقسامتعتبر،Go4DiGreenلمنصتنابالنسبة

المجتمع ھامة بشكل خاص.

في الرابط أدناه مقاطع فیدیوھات حول المعضالت األخالقیة في مجال األعمال لفتح النقاش بین المتعلمین

وأقرانھم.Go4DiGreenومدربي

https://www.youtube.com/watch?v=ahH_P_5yVSo

سیناریوھات  المعضالت تساعدنا على أخذ جمیعاألطراف المختلفة المتأثرة بالقرار بعین االعتبار. وھي من

وحي الحیاة الواقعیة.
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2تمرین
M 2_E األخالقیةللمعضلةوصف:2

افتح برنامج كتابة أو خذ ورقة. اكتب رقم الوحدة ورقم ھذا التمرین في رأس الصفحة.

Behave„األقسامإلىاستمعأواقرأأوالً: ethically“و"Ethical and sustainable

thinking“منEntreComp Implementation Training

األوروبياالتحادقرارمثلاألخضر،واالقتصاداالستدامةفيأخالقیةمعضلةصفثمEntreCompتنفیذ

األوروبي لألنشطة المستدامة .(الطاقة الذریة) في تصنیف االتحادالطاقة النوویةبتضمین

عند االنتھاء من التدریبات، قم بتسمیة المستند الرقمي الخاص بك برقم  ھذا التمرین ، واحفظھ في المجلد

واحفظھاللقراءةقابلةصوًرافالتقطالورق،علىبالتمرینقمتإذا!٢الوحدة
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GreenComp
كومبجریناألوروبیةاالستدامةلمھاراتإطارالعامإصدارتم،٢٠٢٢ینایرفي

وھو إطار عمل لمھارات االستدامة ویصلح لجمیع األشخاص ، بغض النظر عن أعمارھم ومستوى تعلیمھم. تم

إنشاء إطار العمل استجابة للحاجة المتزایدة للناس لتحسین وتطویر المعرفة والمھارات والمواقف للعیش بشكل

مستدام

أرضیةتوفرألنھااألھمیةمنغایةعلىاالستدامةلمھاراتالعاماإلطارُیعتبرGo4DiGreenلـبالنسبة

مشتركة للمتعلمین و المدربین من خالل تحدید ما تنطوي علیھ االستدامة كمھارة

أدناه.الرابطفيGreenCompاالستدامةلمھاراتالعاماالطارولتحمیلالتفاصیلمنلمزید

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040

لكي نتمكن من تطبیق التفكیر األخالقي على عملیات االستھالك واإلنتاج، نحتاج إلى فھم أفضل لكیفیة القیام

بذلك.

النباتاتنمو:٣رقمالصورة
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3تمرین
M 2_E واإلنتاجاالستھالكعملیاتفياألخالقيالتفكیرحولفیدیومقاطعثالثة:3

افتح برنامج كتابة أو خذ ورقة. اكتب رقم الوحدة ورقم ھذا التمرین في رأس الصفحة.

ابحث في الیوتیوب عن :

„Apply ethical thinking to consumption and production processes“

الموضوع.ھذاعنTedTalksمنفیدیوھاتأواھتمامكأثارتفیدیومقاطعبثالثةقائمةضع

عند االنتھاء من التدریبات، قم بتسمیة المستند الرقمي الخاص بك برقم ھذا التمرین، واحفظھ في المجلد

واحفظھا.للقراءةقابلةصوًرافالتقطالورق،علىبالتمرینقمتإذا!٢الوحدة
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االستھالك واإلنتاج المسؤوالن
للتنمیة المستدامة لألمم المتحدة.أحد األھداف السبعة عشراالستھالك واإلنتاج المسؤوالن

یعد دمج االستدامة البیئیة مع النمو االقتصادي والرفاھیة أحد أھم التحدیات العالمي

االقتصاد الدائري ھو أحد النماذج االقتصادیة المستدامة الحالیة لألمم المتحدة واالتحاد األوروبي.

فیاالقتصاد الدائري ، یتم تصمیم المنتجات والمواد بطریقة یمكن إعادة استخدامھا أو إعادة تدویرھا أو

استردادھا.

نتیجة لذلك، یتم الحفاظ على المنتجات والسلع والموارد الطبیعیة في دورةاالقتصاد ألطول فترة ممكنة.

تساعد ھذه العملیة بشكل كبیر في تقلیل النفایات وتقلیل انبعاثات ثاني أكسید الكربون.
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تقدمھاالتياإلنترنتعبرالمجانیةالتدریبیةالدوراتإحدىفيالتسجیلعلىنشجعك،الموضوعفيللتعمق

األطرافمتعددةالبیئیةباالتفاقیاتالخاصةالمعلوماتبوابة،المثالسبیلعلى،المتحدةاألمم

https://elearning.informea.org/

أو أن تأخذ واحدة من العدید من الدورات المجانیة المفتوحة الضخمة على اإلنترنت حول اإلنتاج المستدام للسلع

و الغذاء. في الروابط أدناه تجد أمثلة عن ذلك.

https://www.coursera.org/

https://www.futurelearn.com/partners/food

االقتصاد األخضر واألزرق
یوضح لنا االقتصاد األخضر واألزرق كیفیة ممارسة األعمال التجاریة بشكل  مستدام ویخدم المجتمع، مع

تكالیف وموارد أقل للمستھلكین ورجال األعمال.

التدریببرنامجوفيGo4DiGreenبرنامجفينحنأخرى.مرةالخضراءاألعمالتعریفیأتيھنا

االتحاداستراتیجیةإلىاستناداGo4DiGreenًاتحادفيالتعریفھذاتطویرتمالتعریف.ھذانستخدم

األوروبي الرسمیة.
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تعریف األعمال الخضراء
البشرللجمیعصحيومستقبلالمستدامةالتنمیةفيفاعلبشكلتساھمالتياألعمالھيالخضراءاألعمال

والطبیعة واألرض من خالل دعم أھداف  االتفاقیة الخضراء لالتحاد األوروبي، على سبیل المثال

تمثل التطورات األخیرة معضالت أخالقیة حقیقیة فمثالً قام االتحاد األوروبي بتصنیف الغاز و الطاقة الذریة

كأنشطة مستدامة (انظر أعاله) : فبینما تقلل محطات تولید الطاقة ھذه من انبعاثات غاز الكربون ، فإنھا تقوم

بتولید نفایات شدیدة الخطورة ألجیال عدیدة .
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4تمرین
M 2_E 4:

والغاز والنفطالطاقةالطاقة النوویةاستمرار استخدامما ھو رأیك في

افتح برنامج كتابة أو خذ ورقة. اكتب رقم الوحدة ورقم ھذا التمرین في رأس الصفحة.

والنفط؟والغازالطاقةالطاقة النوویةما رأیك في استمرار استخدام

برأیك ؟ كیف یتم تجنب مصادر الطاقة ھذه أو كیف نجعلھا صدیقة للبیئة "خضراء"؟

ھل تعرف بصمتك الكربونیة؟  قّم بحسابھا على الرابط أدناه

carbonfootprint.com

عند االنتھاء من التدریبات، قم بتسمیة المستند الرقمي الخاص بك برقم ھذا التمرین، واحفظھ في المجلد

واحفظھا.للقراءةقابلةصوًرافالتقطالورق،علىبالتمرینقمتإذا!٢الوحدة
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االقتصاد األزرق
ما ھو االقتصاد األزرق؟

.Go4DiGreenفياستخدامھعنمختلفبشكلاألوروبياالتحادفياألزرقاالقتصادمصطلحُیستخدم

یستخدم االتحاد األوروبي مصطلح االقتصاد  األزرق في التعبیر عن المحیطات ومصاید األسماك المستدامة:

االقتصاد األزرق

باوليجونترإلىGo4DiGreenمشروعفينستخدمھكمااألزرقاالقتصادوانجازاتمفھومُیرد

Gunter Pauli

تتلخصفكرة باولي عن االقتصاد األزرق بمحاكاة النظم البیئیة الطبیعیة. النظم البیئیة ال تخلق نفایات وال

انبعاثات، وتزود نفسھا بالموارد المحلیة فقط.

١٠٠–سنوات10األزرق:االقتصاداالقتصاد:ھذافكرةفیھقدم٢٠١٠عامفيكتاًباباولينّشرغونتر

Theوظیفة.ملیون١٠٠ابتكارــ blue Econom: 10 years- 100 innovations-100 million

jobs

األزرقاالقتصادأعماللنموذجرؤیتھویقدمجدیدةبطرقالبیئیةالمشاكلباوليغونتریعالجالكتاب،ھذافي

وبدون"محلًیامتاحھو"بماللجمیعیكفيمالدیناحیثالوفرةإلىالمواردندرةمنالمجتمعسیحولالذي

إساءة استغالل   الموارد الطبیعیة

المزیددونالمحلياإلنتاج،یزیداستدامةأكثرنموذجلتطویرالطبیعیةاألمثلةمنمستوحىاألزرقاالقتصاد

من  االستثمار  ودون المزید من استغالل الموارد الخضراء

والتنافسالوظائف،منالمزیدوخلقاإلیرادات،منالمزیدتحقیقعلىقادرأنھعلىاألزرقاالقتصادیثبت

مع الشركات األخرى في السوق آخذاً العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة بعین االعتبار.
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المبادئ األربعة لالقتصاد األزرق

Axel(أولأكسلمنكلقام Uhl(ھانسلیكأولیفرو)Oliver Hanslik(فياألخضرلالقتصاداألربعةالمبادئبتلخیص
مقال:

یمكن استخدام مواد النفایات كمورد
یفترض االقتصاد األزرق أنھ ال توجد نفایات غیر صالحة لالستعمال في النظم البیئیة الطبیعیة. وباالنتقال إلى

االقتصاد فإن النفایات التي كانت في السابق فائضة عن الحاجة ھي األساس للمنتجات والخدمات الجدیدة وھذا

یقلل من تكالیف التخلص من النفایات أویقلل من شراء المواد األساسیة للعملیات  النھائیة.

تفل القھوة، على سبیل المثال، ھي أرض خصبة مثالیة لفطر شیتاكھ الغني بالبروتین.

نتیجة لذلك، لم یعد من الضروري قطع غابات البلوط كما كان یحدث في الماضي.

یمكن أیًضا استخدام ثاني أكسید الكربون بشكل مفید.   على سبیل المثال، یمكن التقاط االنبعاثات من محطة

تولید الطاقة التي تعمل بالفحم،  في خزان تبرید محطة الطاقة وتغذیة الطحالب علیھا. یمكن بعد ذلك استخدام

الطحالب إلنتاج مكمالت غذائیة غنیة بالبروتین أواستخدامھا كوقود حیوي. ھذا یشكل أیًضا مساھمة أساسیة في

تقلیل انبعاثات ثاني أكسید الكربون.
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اآللیات البیولوجیة والفیزیائیة لتقلیل الطلب على الطاقة
بمساعدة الدوامات الھوائیة، یمكن إزاحة المكونات الھوائیة من الماء. بدون ھذه المكونات المائیة یمكن تجمید

الماء بكفاءة أعلى وباستخدام طاقة أقل بكثیر، ویمكن استخدام ھذه التقنیة في تبرید المستودعات.

یمكن لمبدأ الدوامات أیًضا أن یجعل معالجة المیاه أكثر كفاءة. غالباً ما تتمتع الدوامات في الطبیعة بوظیفة

التنظیف الذاتي للماء، إذ یؤدي طفو المكونات الھوائیة الى قتل البكتیریا دون الحاجة إلى استخدام مواد كیمیائیة.

تقدم مخترعان سویدیان بالفعل بطلب للحصول على براءة اختراع لجھاز ینتج دوامات مائیة ویوفر میاه نظیفة

بدون إضافات

یمنح استخدام مواد النفایات الشركات میزة تنافسیة
یمكن أن یؤدي استخدام مواد النفایات أیًضا إلى تحقیق وفورات محتملة في عملیات التصنیع الصناعیة.

،تتكدسكانتماعادةالتيالثانویة،والمنتجاتالخامالموادبنقلBASFاأللمانیةالكیماویاتشركةتقوم

مباشرة إلى المكان المناسب لمزید من المعالجة. تنتج الحرارة الناتجة عن التفاعالت الكیمیائیة الناشرة للحرارة

بخاراً، و ھو مصدر طاقة لخطوات انتاج إضافیة . نتیجة لذلك لم یعد یوجد تقریباً مواد نفایات ال یمكن

معالجتھا.

ھذاأدىأخرىبعبارةو٪٣٦بنسبةاإلنتاجرفعتبینما٪٣١بنسبةالطاقةمتطلباتBASFشركةخفضت

النھج إلى زیادة القدرة التنافسیة و رفع االستدامة لدى الشركة.

یؤدي استخدام الموارد المحلیة إلى توفیر التكالیف وخلق فرص عمل على المدى الطویل
حظرت بوتان استخدام المواد البالستیكیة التقلیدیة بشكل عام. بدالً من ذلك ، ُیسمح فقط باللدائن الحیویة

المعتمدة على النفایات العضویة من الزراعة . تتحلل المواد البالستیكیة الحیویة إلى أكوام من السماد في نھایة

حیاتھا. یسعى ھذا البلد إلىاستبدال جمیع أنواع الوقود األحفوري  وتھدف بوتان لیس فقط في الوصول إلى حالة

.صنوبرغاباتمنھا٪٤٠وغاباتبوتانأراضيمساحةمن٪٧٢.كربونسلبیةإلىبلكربونمحایدة
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تستخدم الدولة توربینات الریاح العمودیة لتولید الكھرباء وھذا یتیح  سد الحاجة على المستوى الوطني  حیث

یمكن تركیب التوربینات محلًیا .

یلعب استصالح المیاه أیًضا دوًرا مھًما. باستخدام مبدأ الدوامة ، تتم معالجة المیاه بدون إضافات كیمیائیة. ومن

یوضحالمستقبل.فيجدیدةعملفرصةألف40حواليالمماثلةوالمبادراتالمبادراتھذهتخلقأنالمتوقع

مثال بوتان بوضوح أن استخدام الموارد المحلیة یوفر التكالیف ویحمي الطبیعة ویساھم في خلق فرص العمل.

أسئلة مھمة لالقتصاد األزرق

أجاب غونتر باولي ، مؤسس االقتصاد األزرق  و الخبیر االقتصادي ، على ھذه األسئلة وغیرھا في مقابلة

مكتوبة (الرابط أدناه)

http://www.lteconomy.it/en/topic-interviews-en/interviste/gunter-pauli-bl

ue-economy
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إذا كنت تحب مقاطع الفیدیو ، فسیتم شرح  مصطلح االقتصاد األزرق في فیدیو كرتون في الرابط أدناه

https://www.youtube.com/watch؟v=1af08PSlaIs

بعد قراءة المقابلة ومشاھدة الفیدیو، قد یكون تدریباً جید لك بأن تقوم بالتفكیر ملیاً في تعریفك لالقتصاد األزرق

وكتابتھ

إذا كنت ترغب في البحث عن المزید من األمثلة واالبتكارات الملموسة لالقتصاد األزرق یمكنك زیارة

https://www.theblueeconomy.org

األزرق.االقتصادتطبیقیتمحیثمجموعة١٢وابتكار١٠٠وستجد

،)٨٦(الحالةالبیرةمنو)٩٦(الحالةالحارالفلفلسحرإلى)٥٥(الحالةالنوویةالطاقةاستخدامانھاءمن

.)٤٧(الحالةحیوانيغذاءبدوناألسماكمزارعإلى)١٨(الحالةصحيصرفبدوننظیفةمیاهومن
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5تمرین
M 2_E األزرقاالقتصادمثالوصف:5

افتح برنامج كتابة أو خذ ورقة. اكتب رقم الوحدة ورقم ھذا التمرین في رأس الصفحة.

اختر أحد األمثلة على االقتصاد األزرق واشرح بالتفصیل لماذا تجد ھذا المثال مثیًرا لالھتمام.

عند االنتھاء من التدریبات، قم بتسمیة المستند الرقمي الخاص بك برقم ھذا التمرین، واحفظھ في المجلد

واحفظھا.للقراءةقابلةصوًرافالتقطالورق،علىبالتمرینقمتإذا!٢الوحدة

المعاییر الدولیة
یمكن للشركات والمؤسسات المستدامة التي تحتاج إلى أدوات عملیة إلدارة ممارساتھا المستدامة الرجوع إلى ما

للتقییسالدولیةالمنظمةتعني)ISO(إیزوكلمة.١٤٠٠البیئةاألنظمةإلدارةالدولیةالمواصفاتعائلةیدعى

International Organisation for Standardization. 

البیئیة.اإلدارةأجلمنالبیئیة،معاییرمنمجموعةعنعبارة١٤٠٠واألسرة

https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html

كشف مصداقیة وموثوقیة البیانات والمعلومات والمحتوى الرقمي
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یمكن إجراء البحث عبر اإلنترنت بسرعة وسھولة من مكتبك المریح. ال یكاد یوجد موضوع ال یمكن العثور

على معلومات عنھ.

یؤثر االسترجاع السریع والتوافر الفوري للمعلومات الرقمیة على سلوك البحث وبالتالي فقد تطور أسلوب

االستعالم الذي غالًبا ما یعطى قیمة إلمكانیة   الوصول إلى المعلومات أكثر من جودتھا.

الرقميالمحتوى:٤الصورة

ولكن بالتحدید جودة المعلومات على شبكة اإلنترنت لیس من السھل الحكم علیھا. باإلضافة إلى أن ضیق الوقت

الذي یتعین في ظلھ الحصول على المعلومات في التعلیم والعمل یجعل فحص الجودة الشامل أكثر صعوبة

ھناك أمثلة عدیدة تبّین أنھ حتى صحفیین مخضرمین قاموا بأخذ المعلومات من اإلنترنت دون التدقیق فیھا

ونشرھا

في ظل ھذه الظروف، كیف ال یزال بإمكاننا التمییز بین المعلومات عالیة الجودة والمعلومات المشكوك فیھا؟

ما ھي المعلومات المشبوھة وكیف یمكن التعرف علیھا؟ ما ھي االمكانیات المتوفرة للتحقق من مصداقیة

مصدر اإلنترنت وموثوقیتھ والتعرف على المعلومات الخاطئة أو حمالت العالقات العامة المخفیة أو األكاذیب

المتعمدة؟

المزیفةاألخباراكتشافیمكنكوكیفاإلنترنتعبرالمصادرمصداقیةعلىنظرةنلقيالفصل،ھذافي
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 الویبموقع تجاه نطاقالحساسیة
غالًبا ما تقوم مصادر المعلومات الموثوقة التحقق من نطاقاتھا ولھا مظھر متسق قد تكون على درایة بھ.

المواقع اإللكترونیة ذات النطاقات "المشبوھة" تبدو مثیرة للشك وینبغي أن تلفت االنتباه إلى وجوب التأكد من

صحة المعلومات المقدمة.

الحساسیة تجاه ملكیة الموقع
ستحتوي معظم مواقع الویب على الكثیر من المعلومات حول الشركة أو المؤسسة التي تمتلكھا، وأعضاء

قیادتھا، وھدفھا وبیانھا األخالقي.  عادًة ما تكون المصطلحات المستخدمة في ھذه األقسام واضحة ومباشرة

یجب التحقق جیداً من المعلومات حول من یقف خلف موقع الویب، بشكل أساسي في قسم "نبذة عنا".

من المھم للغایة معرفة أن األشخاص الذین یقفون خلف العمل یتوخون الدقة في عملھم.

الحساسیة تجاه التعلیقات
غالًبا ما تصاحب التعلیقاُت المعلوماَت عبر اإلنترنت أو تحتوي التعلیقات نفسھا على بیانات ومعلومات .   ھناك

حاجة أیًضا إلى الحساسیة حول المصداقیة في ھذه التعلیقات. یتم نشر الكثیر من ھذه المعلومات الخاطئة

أنیجبولكنالقارئ،انتباهلجذبالرئیسیةالعناوینتصمیموالمضللة على قنوات التواصل االجتماعي. یتم

صحیح.بشكلاألخبارمحتوىھذه العناوینتعكس

غالًبا ما تولد ھذه المقاالت العدید من التعلیقات على  تویتر أو فیسبوكعندما تكون العدید من ھذه التعلیقات سلبیة

بشأن موثوقیة المقالة ، فمن المرجح أن تكون خاطئة.
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أخبار مزیفة
األخبار الزائفة ھي معلومات تم التالعب بھا أو أنھا معلومات الخاطئة.. یتم تقدیم ادعاءات غیر صحیحة عن

عمداً لخداع اآلخرین.

أولئك الذین یصنعون أو ینشرون األخبار الكاذبة یسعون لتحقیق أھداف مالیة وشخصیة وسیاسیة لذلك، غالًبا ما

تتناول األخبار المزیفة الموضوعات التي تتم مناقشتھا بشكل عاطفي  للغایة. بھذه الطریقة یحاول مؤلفو األخبار

الكاذبة التأثیر على الرأي العام وخلق مشاعر مع أو ضد شيء أو شخص ما.

أخبار:٥الصورة

الشائعات واألخبار الكاذبة موجودة في كل زمان ومكان إال إنھا تنتشر   في الوقت الحاضر بشكل أسرع عبر

اإلنترنت  وبالتالي تصل  إلى عدد أكبر من الناس.

تنتشر األخبار المزیفة بشكل أساسي عبر المنصات االجتماعیة (تویتر، إنستغرام) أو برامج المراسلة (مثل

واتساب، تلغرام ).

دوًراأیًضاتلعب)watergate.tv(المؤامرةلنظریةتروجالتيبواباتأو(یوتیوب)الفیدیوبواباتلكن

مھًما
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كیف یتم الكشف عن األخبار الكاذبة؟
ال تصدق كل شيء على الفور! االنطباعات األولى غالًبا ما تكون خادعة.

یجب أن  تثیر فیك األمور التالیة مشاعر الشك والریبة :
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مصداقیة الصور
غالًبا ما تكون المعلومات مصحوبة بصور تؤثر على كیفیة فھمنا لھا

یجب أن تصور الصورة المرئیة القصة بدقة، ولكن في كثیر من الحاالت ال تقوم الصورة المرفقة بذلك.

لذلك یجب فحص الصورة المصاحبة للنص  لمعرفة ما إذا كانت ذات صلة. توفر محركات البحث وظائف

البحث عن صورة معینة، وتسھل إجراءات التحقق مما إذا كانت الصورة صحیحة وفًقا للنص الموجود في

المصادر عبر اإلنترنت. على سبیل المثال ، استخدم البحث العكسي عن الصور( على سبیل المثال

www.images.google.comأوwww.tineye.com(للصور.األصليالمصدرعنللبحث
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6تمرین
M 2_E المصداقیةمنتحقق:6

افتح برنامج كتابة أو خذ ورقة. اكتب رقم الوحدة ورقم ھذا التمرین في رأس الصفحة.

مماتحققثمالرقمیة"."الفجوةموضوعحولمعلوماتعلىللحصولھناكوالبحثویكیبیدیازیارةیرجى

یلي:

ھل المعلومات الموجودة في تلك الصفحة قابلة للتتبع للمصدر / المالك الرئیسي؟.1

ھل الصور مناسبة وصالحة للموضوع؟.2

المجلدفيواحفظھالتمرین،ھذابرقمبكالخاصالرقميالمستندبتسمیةقمالتدریبات،مناالنتھاءعند

.واحفظھاللقراءةقابلةصوًرافالتقطالورق،علىبالتمرینقمتإذا!٢الوحدة

!تھانینا

ومعلوماتكالختبارMoodleمنصةعلىاالختبارإجراءبإمكانكاآلنوالثانیةالوحدةمنانتھیتلقد

.ECQAمنالشھادةعلىللحصولالتقدم
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