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 إيكونوميس إمباك

تدامة لد الشباب العربي ولويا ا عا كبيرة:  و 3ما و

نبذة عن التقرير

آمال وتوقعات كبيرة: أولويات االستدامة لدى الشباب العربي هو تقرير أعدته 
وحدة “إيكونوميست إمباكت” بدعم من مركز الشباب العربي. وتحرص وحدة 

“إيكونوميست إمباكت” في هذا التقرير على استكشاف القضايا المناخية األهم 
بالنسبة للشباب العربي وحالة القلق المناخي التي تعتري جيل الشباب في المنطقة. 

ويستكشف التقرير أيًضا آراء الشباب العربي حول المجاالت التي يكمن فيها عبء 
المسؤولية عن التصدي لتغير المناخ واإلجراءات التي يمكن أن يتخذها األفراد 

والحكومات والشركات للتخفيف من آثار التغير المناخي في العالم العربي. وفي 
ضوء ذلك، يركز التقرير على الدول األعضاء في جامعة الدول العربية في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا البالغ عددها 22 دولة. 1 ويستخدم التقرير مصطلح 
“منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا” للداللة على “العالم العربي”.   

تستند النتائج إلى مراجعة أدبية واستطالع رأي وسلسلة من ثالث ورش عمل 
أجرتها وحدة “إيكونوميست إمباكت” بين سبتمبر ونوفمبر من عام 2022. جمع 

االستطالع رؤى من 1,100 شاب عربي تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاًما في الجزائر 
والبحرين ومصر واألردن والكويت والمغرب وُعمان وقطر والمملكة العربية 

السعودية وتونس واإلمارات العربية المتحدة. في حين جمعت ورش العمل رؤى 
من 32 من قادة االستدامة والمهنيين الشباب ورواد األعمال العرب من الجزائر 

ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسلطنة ُعمان وقطر 
وتونس واإلمارات العربية المتحدة و الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاًما.

أعد هذا التقرير فريق من الباحثين والكتاب والمحررين ومصممي الرسوم من وحدة 
“إيكونوميست إمباكت”، من بينهم:

ميالني نورونا - رئيسة المشروع

دينا ألبورنو - مديرة المشروع وكاتبة

ستيفانو سبالفييري - محلل رئيسي وكاتب

توم نوالن - قائد االستطالع

1 يبلغ عدد الدول األعضاء في جامعة الدول العربية 22 دولة، وهي: الجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وسلطنة ُعمان 

وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس واإلمارات العربية المتحدة واليمن. 
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نبذة عن وحدة “إيكونوميست 
إمباكت”

تتميز وحدة “إيكونوميست إمباكت” بجمعها الكفاءة واإلبداع بصفتها 
مؤسسة فكرية وإعالمية إلشراك الجمهور العالمي ورفع مستوى 

تأثيره. نؤمن بأن الرؤى القائمة على األدلة يمكن أن تفتح النقاش 
وتوسع وجهات النظر وتحفز التقدم. كانت الخدمات التي باتت وحدة 

“إيكونوميست إمباكت” تقدمها اآلن ُتسند في السابق لجهات منفصلة 
ضمن مجموعة “ذي إيكونوميست”، بما في ذلك فرق القيادة الفكرية 

التابعة لوحدة االستخبارات  والسياسة العامة والسياسة الصحية 
االقتصادية )EIU( في مجموعة “ذي إيكونوميست”، وفعاليات 

إيكونوميست، وإيبراند كونيكت “EBrandConnect”، وسيغنال نويز 
.”SignalNoise“

إننا نعمل على تنفيذ مشاريعنا وبرامجنا انطالًقا من سجل حافل في 
مجال التحاليل على مدى 75 عاًما في 205 دولة. وإلى جانب تصميم 

أطر العمل والمقارنات المعيارية وتحاليل األثر االقتصادي واالجتماعي 
وإعداد نماذج التوقعات والسيناريوهات، نقدم سرًدا إبداعًيا وخبرة 

في الفعاليات وحلول التفكير التصميمي ومنتجات إعالمية رائدة في 
السوق، مما يجعل “إيكونوميست إمباكت” في موضع فريد يتيح لها 

نتائج قابلة للقياس. تقديم 

تتحمل وحدة “إيكونوميست إمباكت” المسؤولية الكاملة عن محتوى 
هذا التقرير. ال تعكس النتائج واآلراء الواردة في هذه الوثيقة بالضرورة 

وجهات نظر الجهة الراعية لنا أو شركائنا أو الخبراء الذين قابلناهم لدى 
إعداد هذه الوثيقة,
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مقدمة من مركز 
الشباب العربي

يشارك الشباب بشكل متزايد في المناقشات المتعلقة بتغير المناخ، إذ يستهل 
الشباب هذه المناقشات بمحاولة فهم األثر المتداخل المعقد للتحديات المناخية 

ا مهًما في التصدي لتغير المناخ، ليس فقط  وطبيعتها. فالشباب يؤدون دوًر
بسبب المستقبل القاتم الذي يمكن أن يرثوه، ولكن أيًضا ألنهم كانوا، تاريخًيا، 

المحرك األساسي للتغيير الحقيقي، ومنبًعا للحلول المشروعة والمبتكرة. وفي 
ضوء ذلك، يجب أن ننظر إلى الشباب باعتبارهم أطراف محورية وشركاء أساسيين 

على الطريق نحو مستقبل مستدام - الذي هو في األساس مستقبلهم.

تأسس مركز الشباب العربي لتمكين الجيل القادم من القادة العرب من بناء 
مستقبل أفضل وتلبية احتياجات الشباب العربي. ويضطلع المركز بتنفيذ مبادرات 

هادفة عبر قطاعات متنوعة وجمع بيانات قيمة عن الشباب العربي لمساعدة 
صناع القرار على صياغة السياسات التي تمكن تقدمهم. ويعد مجلس الشباب 

العربي للتغير المناخي واحًدا من أكبر مبادرات مركز الشباب العربي التي تقود العمل 
المناخي في المنطقة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تفاعل الشباب العربي 

مع القضايا البيئية، ودعم العمل المناخي للشباب، وإشراك الشباب العربي في 
تطوير حلول مبتكرة ومستدامة.

وقد دعم المركز هذا التقرير لمنح الشباب العربي مقعًدا على الطاولة ولضمان 
وضوح أصواتهم وحضورها في المحادثات المناخية اإلقليمية والعالمية.
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مقدمة

العالم العربي متأثر بارتفاع درجات الحرارة

حذر األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في افتتاح مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ 
(COP27( في مصر في نوفمبر 2022، قائًلا: “نحن نسير بخطى سريعة نحو جحيم المناخ دون توقف”. 2 تكافح الدول 

في جميع أنحاء العالم الحتواء ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقل عن 2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر 
الصناعة، وتلك الموجودة في العالم العربي ليست باستثناء. تشهد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

ارتفاًعا في درجات الحرارة بمقدار الضعف مقارنة ببقية دول العالم، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاًعا بمقدار 4
درجات مئوية بحلول عام 2050 - أي ضعف الزيادة العالمية المتوقعة بمقدار 2 درجة مئوية،  4،3 وستتجاوز درجات 

الحرارة هذه عتبة القدرة البشرية على التكيف.5   

في الواقع، يشهد العالم العربي بالفعل بعًضا من أشد آثار تغير المناخ.6 تعتبر منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا األكثر سخونة وجفاًفا في العالم وتواجه تحديات خاصة تتعلق بتغير أنماط هطول األمطار وفقدان 

األراضي الصالحة للزراعة.7 من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة بنسبة 6-14% بحلول 
عام 2050 نتيجة لندرة المياه المرتبطة بالمناخ، ما يعني استمرار النمو المحتمل وزيادة الهشاشة االجتماعية 
والسياسية القائمة.8 باإلضافة إلى ذلك، تحتل المنطقة ثاني أسوأ أداء في مؤشر األمن الغذائي العالمي لعام 

2022 الصادر عن “إيكونوميست إمباكت” - إذ تتفوق فقط على أداء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - ما يسهم في 
انتشار سوء التغذية والجوع في المنطقة، خاصة بين الفئات األكثر ضعًفا. 10،9  

الشباب العربي ينادي باتخاذ إجراءات مناخية أسرع وأكثر صرامة

على الرغم من االعتراف على نطاق واسع باآلثار المدمرة لتغير المناخ وحجم التحدي والحاجة الملحة لمواجهته، 
ال تزال انبعاثات الكربون في العالم العربي آخذة في الزيادة.11 وتعد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
المنطقة الوحيدة في العالم التي ال تعمل على التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة فيما يخص نمو دخلها.12

ا.    ونتيجة لذلك، فإن التوقعات الحالية لتغير المناخ في المنطقة ال تحمل خيًر

2 https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-11-07/secretary-generals-remarks-high-level-opening-of-cop27#:~:text=Global%20temperatures%20keep%20rising.,foot%20
still%20on%20the%20accelerator.
3 https://www.greenpeace.org/static/planet4-mena-stateless/2022/11/b57fcf2f-greenpeace-living-on-the-edge-full-english.pdf
4 https://www.unicef.org/mena/press-releases/impact-climate-change-children-mena-region 
5 https://carnegieendowment.org/2022/02/24/cascading-climate-effects-in-middle-east-and-north-africa-adapting-through-inclusive-governance-pub-86510#:~:text=The%20
MENA%20region%20is%20also,the%20end%20of%20the%20century. 
6 https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/07/middle-east-mediterranean-climate-change/
7 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27659   
8 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27659  
9 https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/reports/Economist_Impact_GFSI_2022_Global_Report_Sep_2022.pdf
10 https://www.unicef.org/mena/press-releases/hunger-and-malnutrition-arab-region-stand-way-achieving-zero-hunger-2030-un-report
11 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36912/211812ov.pdf
12 https://www.brookings.edu/blog/future-development/2021/07/22/decoupling-economic-growth-from-emissions-in-the-middle-east-and-north-africa/
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يطالب الشباب العربي )أولئك الذين تقل أعمارهم عن 35 عاًما( بإجراءات مناخية لحماية مستقبلهم، ويقفون 
جنًبا إلى جنب مع الشباب في جميع أصقاع العالم في حشد الجهود لنشر الوعي بالمناخ والمكافحة من أجل 
التخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق العدالة.13 وفي ضوء ذلك، يستعرض هذا االستطالع أصوات الشباب 

العربي المتزايدة بشأن تغير المناخ، وهي مستخلصة من دراسة استقصائية شملت 1,100 شاب عربي تتراوح 
أعمارهم بين 18 و 35 عاًما، باإلضافة إلى سلسلة من ثالث ورش عمل مع قادة االستدامة الشباب في العالم 
العربي والمهنيين ورواد األعمال الشباب. ويسلط التقرير الضوء على أهمية تغير المناخ باعتباره قضية فريدة 

ويبحث آلية تأثير التحديات المتعلقة بالمناخ على الصحة العقلية للشباب. كما يناقش التقرير آراء الشباب العربي 
حول الجهات المعنية التي يجب أن تتولى زمام المسؤولية عن تعديل المسار نحو مستقبل مستدام والخطوات 

التي يتعين عليهم اتخاذها لتحقيق ذلك.

ونظًرا ألن عيون العالم ستظل على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الفترة التي تسبق مؤتمر 
األمم المتحدة المعني بتغير المناخ )COP28( في اإلمارات العربية المتحدة، فإن للمنطقة فرصة لتقديم منظور 
متميز حول التحول العالمي إلى االستدامة ولعب دور قيادي في المعركة ضد تغير المناخ. يجب على الحكومات 

 أكبر من أجل تجاوز هذه 
ٍ
والشركات في المنطقة أن تبدأ باالستماع إلى آراء الشباب العربي - قادة الغد - بقدر

التحديات.

13 https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/these-5-young-leaders-arab-region-give-us-hope-tackling-climate-change 
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النتائج الرئيسية

وبحسب  ال تزال أزمة غالء تكاليف المعيشة في طليعة مخاوف الشباب العربي. ←
تقديرات وحدة االستخبارات االقتصادية التابعة لمجلة “إيكونوميست”، بلغت معدالت التضخم 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 19.6% في عام 2022، مقارنة بـ 9.8% على مستوى 

العالم. وبناًء عليه، من غير المستغرب أن يشير ما يقرب من نصف الشباب العربي )44%( الذين 
شملهم االستطالع إلى أن التضخم هو المشكلة األكثر إلحاًحا التي تواجه جيلهم. هذا ويزعم قادة 

االستدامة من الشباب العربي الذين تحدثنا معهم أن عدم االستقرار االقتصادي هذا يمكن أن 
يجعل من الصعب على السكان التفكير في القضايا طويلة األجل مثل تغير المناخ.

الشباب في العالم العربي يبدون اهتماًما فريًدا بالقضايا البيئية. يعتبر خمسان من  ←
المشاركين )40%( في االستطالع أن التدهور البيئي ونضوب الموارد وتغير المناخ هي القضية 

األكثر إلحاًحا التي تواجه جيلهم، متجاوزة بذلك القضايا السياسية واالجتماعية. ومن بين 
مجموعة واسعة من القضايا البيئية، يشعرون بالقلق بالدرجة األولى إزاء انتشار تلوث الهواء 

وندرة المياه واالحتباس الحراري وتلوث المحيطات وانعدام األمن الغذائي واآلثار المترتبة عليها. 

التهديدات المرتبطة بالمناخ وعدم اتخاذ إجراءات لمعالجتها تسبب القلق البيئي بين  ←
خلص استطالعنا إلى أن ما يقرب من ثالثة أرباع الشباب العربي )70%( شعروا  الشباب العربي.

بالقلق بشأن مستقبل البيئة وأثر تغير المناخ على مدى األشهر الستة الماضية، ومن بين هؤالء 
المشاركين، شعر 41% منهم بالقلق الشديد. بالنسبة للمشاركين في ورش العمل، ينبع ذلك 

في المقام األول من الشعور بعدم القدرة على التأثير على مسار العمل والمبادرات المناخية غير 
الكافية من قبل الحكومات والشركات. تعاني النساء من أكبر اآلثار المترتبة على تغير المناخ،14

ويتأثرن بشكل خاص بالقلق المناخي، ونتيجة لذلك، شعر 34% من النساء بالقلق الشديد مقارنة 
بـ 26% فقط من الرجال. يمكن أن تحمل آثار تغير المناخ على الصحة النفسية تداعيات اقتصادية 

واجتماعية عميقة، بما في ذلك الخسائر في اإلنتاجية وارتفاع معدالت البطالة وزيادة اإلنفاق 
الحكومي على الرعاية الصحية واالجتماعية.16،15

14 https://reliefweb.int/report/world/if-women-dont-lead-well-lose-battle-against-climate-crisis
15 https://www.weforum.org/agenda/2022/11/children-mental-health-eco-anxiety/ 
16 https://www.mentalhealth.org.uk/explore-mental-health/statistics/economic-social-costs-statistics#:~:text=Mental%20health%20problems%20are%20associated,indirect%20
costs%2C%20including%20lost%20employment.
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يقود الشباب العربي، وال سيما النساء، أنماط حياة أكثر استدامة كوسيلة لتوسيع   ←
نطاق جهودهم للتصدي لتغير المناخ. فهؤالء الشباب يدركون قيمة العمل على المستوى 
الفردي ويحرصون على إحداث تغيير إيجابي. وأشار جميع المشاركين في االستطالع )98%( إلى 

أنهم اتخذوا خيارات نمط حياة واعية بيئًيا على مدى العام الماضي، بما في ذلك الحد من هدر 
الطعام والتوفير في استخدام المياه والطاقة وإعادة تدوير النفايات المنزلية. وتلعب النساء 

ا ريادًيا في هذا الصدد، إذ اعتمدت نسبة أعلى من النساء األفعال األحد عشر  بشكل خاص دوًر
األكثر شعبية على المستوى الفردي مقارنة بالرجال. وقد بدأت ُخمسا النساء )39%( بإعادة 

تدوير النفايات المنزلية والحد من استهالك المواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد، مقارنة 
بأقل من ثلث الرجال )29% و28% على التوالي(. 

يرغب الشباب العربي في التأثير على السياسة المناخية، ولكنهم يفتقرون إلى سبل   ←
تحقيق ذلك. يتطلع الشباب العربي، وال سيما من النساء، إلى الدور الذي يمكنهم القيام به 
في التصدي ألزمة المناخ، إذ يعتقد أكثر من ثمانية من كل عشرة نساء )84%( وثالثة من كل 

أربعة رجال )76%( أن بإمكانهم التأثير على سياسة التغير المناخي في بالدهم. ومع ذلك، فإنهم 
يفتقرون إلى الفرص لمشاركة وجهات نظرهم، إذ يشعر أقل من ثلثي المشاركين )57%( أن 

حكوماتهم تستمع إلى مخاوف الشباب فيما يتعلق بتغير المناخ. وبصفتهم حكومة المستقبل 
وقادة األعمال في الغد، يستحق الشباب أن ُينصت إليهم وأن تؤخذ آراؤهم في الحسبان.

يقدر الشباب العربي اإلجراءات المناخية الحكومية ولكنهم يعتقدون أن حكوماتهم   ←
بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد. يشعر واحد من كل ثالثة مشاركين أن الحكومات 

ينبغي أن تكون المسؤولة في المقام األول عن معالجة تغير المناخ، ويعتقد حوالي ثالثة 
أرباعهم )74%( أن مكافحة تغير المناخ يجب أن تكون األولوية القصوى لبلده بدًلا من 

السعي المستمر للنمو االقتصادي. بيد أن ثالثة فقط من بين كل خمسة مشاركين )%58( 
يعتقدون أن إجراءات حكومتهم فعالة في التصدي لتغير المناخ. ويطالب قادة االستدامة من 
الشباب العربي الذين تحدثنا معهم حكوماتهم بترجمة تعهداتهم الجريئة إلى أفعال واإليفاء 

بالتزاماتهم.

تعد اإلجراءات المتعلقة بالمناخ والمساءلة المناخية المؤسسية بالغة األهمية   ←
في الوصول بصافي االنبعاثات إلى الصفر. يعتقد أكثر من خمس الشباب العربي الذين 

شملهم االستطالع )22%( أن الشركات ينبغي أن تكون الجهات المعنية المسؤولة في 
المقام األول عن التصدي لتغير المناخ. وللمساعدة في تحقيق أهداف صافي االنبعاثات 

الصفري، يعتقد الشباب العربي أن الشركات يجب أن تركز على تحسين إدارة النفايات والتوقف 
عن استخدام الملوثات واستخدام مواد أكثر استدامة. 

يبحث الجزء المتبقي من هذا التقرير نتائج االستطالع وورشة العمل، ويسلط الضوء على 
أولويات الشباب العربي في التصدي لتغير المناخ، ويحدد مخاوفها المتعلقة بالمناخ، ويستكشف 
اإلجراءات التي ينبغي أن يتخذها األفراد والحكومات والشركات لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالمناخ. 
ويهدف التقرير إلى مساعدة الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم العربي على فهم آلية تسريع 

وتيرة استجابتها المناخية بشكل مناسب.
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تدامة لد الشباب العربي ولويا ا عا كبيرة:  و 10ما و

الفصل األول:
 المخاوف المتعلقة بالمناخ

التغير المناخي قضية ملحة

در قل قو للشبا  يبر تغير المنا باعتباره م
ي  جتماعية والسياسية و ايا ا ا الق ً او العربي مت
كري األستا المساعد  دد تقو سهام  هذا ال
ة  ترتب البي ي المغر  ي عيا  ي جامعة القا
مي جوان الحيا البشرية والحيا البشرية تأتي  ب

مسا  اد والسياسة ير  قت ت قب ا وًلا 
ستط   40% الذين شمله ا الشبا العربي 

ي  ية  ا ستق ي الدراسة ا 44% من المشاركين 
ي الدراسة  ريقيا 17 و38% من المشاركين  شما 

ن التدهور  ي الشرق األوس 18   ية  ا ستق ا
ية  و الموارد وتغير المنا تشك الق ي ون البي

مة  ا التي تواج جيله بينما تعتبر  ً ر إلحا األك
نحاء العال  ي جمي  ارتفا تكلفة المعيشة الحالية 
شار 44% من  ي  ا  ً ر إلحا ك ية  دها ق العربي و

ل الشبا إل 

در استط إيكونوميس إمباك الم

17 دول شمال أفريقيا هي الجزائر ومصر والمغرب وتونس.

18 دول الشرق األوسط هي البحرين واألردن والكويت وسلطنة ُعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.

“ترتبط البيئة بجميع جوانب الحياة البشرية، والحياة البشرية تأتي أولًا، حتى 
قبل االقتصاد والسياسة.”

ي المغر ي عيا  ي جامعة القا كري األستا المساعد  سهام 

الشكل 1: التغير المناخي قضية ملّحة
% المشاركين ن  يل ا ا بالنسبة ل ً ر إلحا ت األك ما هي المشك
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ّخ تكلفة المعيشة  الت

طرابات السياسية الفساد وا
مة  ريمة  الس ال

ية الشخ

و الموارد وتغير المنا ي ون التدهور البي

حة النفسية ال

سدية حة ال ال

ي والتعلي التو

ي الد  عدم العدالة 
رو وال
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تدامة لد الشباب العربي ولويا ا عا كبيرة:  و 11ما و

يعاني الشباب العربي من مستويات 
مرهقة من القلق البيئي

إ  ية  البي التداعيات  ي  المنا التغير  ثار  او  تت
وعدم  المنا  بتغير  المتعلقة  التهديدات  تشك 

حة  ال عل  ا  طًر تها  لمعال إجراءات  اتخا 
ويعد   19 النفسية مته  وس للشبا  العقلية 

لتغير  سدية  ال التأثيرات  ا من  ًر ر ت ر  األك راد  األ
حة  ال بعواق  صابة  ة ل ر عر ك المنا 

تحدثنا  الذين  ستدامة  ا لقاد  وبالنسبة   20 النفسية
المقام  ي  ي  المنا القل  انتشار  يرتب  معه 

العم  السيطر عل مسار  بالشعور بعدم  األو 
حة  لمكا الحكومات  ابة  است كفاية  وعدم  ي  المنا
البرنام  الشمالي مدير  يقو عبد   المنا  تغير 
ي منطقة  والطاقة  للمنا  اإلقليمي  المشرو  ي 

سسة  ي م ريقيا  الشرق األوس وشما 
يتخذ من األردن  إيبرت شتيفتون والذ  ي  ريدر

ية  المنا التهديدات  ينب من  قلقي   ل  ا  مقًر
ية  ذ ق اتها ب من الدو العربية التي  تأ بحد 

د ال عل محم  المنا  تغير 

ن  سي تشين  وجد تقرير صادر عن معهد 
ا بين  ً ر برو قة المرتبطة بالمنا هي األك ا ال

قد  عنا  ستط ًقا  21 وو راد األصغر سًنا األ
 %70 ربا الشبا العربي  ثة  شعر ما يقر من ث

ة وتأثير تغير المنا عل  اء مستقب البي بالقل إ
ء  ية ومن بين ه مد األشهر الستة الما

ي  المشاركين شعر 41% منه بالقل الشديد  
 %29 شكلوا ما يقر من ثل الشبا العربي 

ستط الذين شمله ا

ول الذين يعتبرون تغير المنا  اص  يتأثر بشك 
يسي الذ يواج جيله إ يشعر  هو التحد الر

ل يعاني  37% منه بالقل الشديد وتماشًيا م 
ي  ريقيا من القل البي ي شما  الشبا العربي 
ي الشرق األوس اثنان  كبر من الشبا  بشك 

ريقيا  ي منطقة شما  مسة مشاركين  من ك 
د من بين ك  يشعرون بالقل الشديد مقاب وا

ي الشرق األوس  %23 مسة 

ابًيا  ي ارتباًطا إي هذا ويرتب انتشار القل البي
ثة من  ر من ث ك ي التعليمي إ يشعر  بالتح
84% الحاصلين  ربعة من الشبا العربي  بين 
 %73 ي  ر من ثل ك عل درجة الدراسات العليا و

اه  الحاصلين عل شهاد جامعية بالقل ت
55% من  فه  ر من ن ة مقارنة بأك مستقب البي

ير الحاصلين عل شهاد جامعية

ن العال العربي من بين المناط  بشك عام بما 
ن الشبا العربي   22 ي ا بالتغير المنا ر تأثًر األك

ي وبدون  اص للقل المنا ون بشك  معر
اتخا إجراءات عاجلة سيستمر تأثير تغير المنا عل 

ي التفاق حة النفسية عل الشبا العربي  ال

19 https://www.npr.org/2021/09/14/1037023551/climate-change-children-young-adults-anxious-worried-study
20 https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8ST7P3Q
21 https://seechangeinstitute.com/wp-content/uploads/2022/03/Climate-Change-and-Youth-Mental-Health-Report.pdf
22 https://carnegieendowment.org/2022/02/24/cascading-climate-effects-in-middle-east-and-north-africa-adapting-through-inclusive-governance-pub-86510   

الشبا العربي الذين 
وص  شعروا بالقل بخ
ة مستقب البي

ن  يعتبر %40 من الشبا العربي 
ا الموارد  ي واستن التدهور المنا

ايا  بر الق ي هي  والتغير المنا
ن  التي ي عل جيله 

يقوم بمواجهتها

%40

%84
اصلون عل شهاد 

دراسات عليا

%73
اصلون عل شهاد

البكالوريو

%55
اصلين عل ير 

شهاد جامعية
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تدامة لد الشباب العربي ولويا ا عا كبيرة:  و 12ما و

المخاوف المتعلقة بالمناخ واسعة 
االنتشار وبعيدة المدى

موعة من  اء م يشعر الشبا العربي بالقل إ
ن  جريناه  ستط الذ  ية إ وجد ا ايا البي الق

ي المقام األو بانتشار تلو  الشبا العربي معني 
تبا الحرار  ي وا الهواء وانعدام األمن الغذا

وتغير المنا وتلو المياه والمحيطات وندر المياه 
كرها 79% من المشاركين ثار المترتبة عليها  وا

عل سبي  دلة   مة عل  وهذه المخاو قا
ن ترتف مستويات اإلجهاد  ا من المتوق  الم

ي األردن بمتوس سنو يتراو بين 1 ي  الما
ت عام 2100 مما سيعر 90% من  و %1.5 

ي  رجة  ات الد المنخف لمخاطر  األسر 
إيكونوميس  د  ًقا ألبحا و 23 و و المياه مو

ل تحت منطقة الشرق  ة إل  ا إمباك باإل
شر  ي م داء  سو  ريقيا ثاني  األوس وشما 

ادر عن  ي العالمي لعام 2022 ال األمن الغذا
داء  ق عل  ي تتفوق  إيكونوميس إمباك 

نها موطن  حراء الكبر كما  ريقيا جنو ال

ل  ي  شر بما  ي الم داء  لبع الدو األق 
  24 سوريا واليمن

تمر األم  ايا اشتم م وإدراًكا لتأثيرات هذه الق
COP27 عل يوم  المتحد المعني بتغير المنا 
لو لمشكلة  اد  المر والمياه والتركي عل إي

اد موارد  ي من  إي انعدام األمن الغذا
ية   ننا  نعم بسرعة كا ل  25 وم  مستدامة

ية تم  ايا البي ة الق ن معال وعل الر من 
ن منطقة الشرق  و للشبا العربي  ولوية ق

دن مستو من  ريقيا لديها  األوس وشما 
26 المشاركة المدنية للشبا عل مستو العال

يما يتعل بالمنا إ يعم  ن هذا يت للتغير  إ 
الشبا العربي عل نشر الوعي بتغير المنا وتحفي 

ول الشبا الذين يشكلون  ي ينظ  العم المنا
موعات  ي م نفسه  ي سكان المنطقة 27  ثل

ي المناقشات  شراكه  مناصر قوية ويطالبون ب
ه يسعون   29 و تغير المنا 28 يعة المستو  ر

ماية مستقبله   ل 

23 https://www.unicef.org/jordan/water-stress-jordan-executive-summary?utm_medium=Eloqua&utm_source=email  
24 https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/reports/Economist_Impact_GFSI_2022_Global_Report_Sep_2022.pdf  
25 https://www.chathamhouse.org/2022/11/cop27-what-was-achieved-and-what-needs-happen-now  
26 https://www.unicef.org/mena/media/4141/file/MENA-Gen2030.pdf
27 https://blogs.worldbank.org/arabvoices/fulfilling-aspirations-menas-youth#:~:text=Two%2Dthirds%20of%20MENA%27s%20population,including%20those%20with%20ter-
tiary%20degrees.
28 https://climatecommunication.yale.edu/publications/young-adults-climate-activism/ 
29 https://impakter.com/engaging-the-arab-youth-in-climate-action/   

الشكل 2: المخاوف المتعلقة بالمناخ
% المشاركين ية التالية  ت البي اء انشار وتأثير المشك ما مد قلق إ

در استط إيكونوميس إمباك الم

تلو الهواء

نما هطو  ش المياه وتغير 
فا األمطار  ال

تبا الحرار وتغير المنا ا

ي انعدام األمن الغذا

تلو مياه المحيطات

ستيكية التلو بالمواد الب

ادر الطاقة و م ن

الطبيعة وتدهور التنّو الحيو

%100 %0%50

وا الطق  الكوار الطبيعية  
ة المتطر

ر الناجمة عن تغير المنا اله

%79

%79

%79

%79

%79
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%71

%71
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تدامة لد الشباب العربي ولويا ا عا كبيرة:  و 13ما و

الفصل الثاني: عبء المسؤولية

يتطلب التخفيف من تغير المناخ 
مجهوًدا تعاونًيا

لة  ي د ع يشار الشبا العربي بدرجة كبير 
نما  التغيير المستدام ويحرصون عل تكيي 

ثار تغير المنا لكنه يدركون  حة  ياته لمكا
ا قيمة التعاون ويحّملون الحكومات والشركات  ً ي

ولية عن استكما جهوده الفردية المس

ي قدًما  ما الذ يراه الشبا العربي سبي للم
د لتغير المنا ي الت

الشكل 3: تحّمل المسؤولية
% المشاركين ة والتعام م تغير المنا  ماية البي ولية األكبر عن  ن تتحّم المس هات المعنّية التي ينبغي  من هي ال

در استط إيكونوميس إمباك الم

الحكومات الوطنية

ة موعات المعنية بحماية البي الم

سسات الحكومية الدولية الم

ناعي الشركات والقطا ال

راد األ

السلطات الحكومية المحلية

مرون الممولون والمست

العلماء
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14آمال وتوقعات كبيرة: أولويات االستدامة لدى الشباب العربي

2.1  تولي زمام المبادرة: العمل الفردي

يبادر الشباب العربي باتخاذ خطوات 
لقيادة أنماط حياة أكثر استدامة

يشكل التصدي لتغير المناخ جزًءا من الحياة اليومية 
للشباب العربي، وقد وجد االستطالع الذي أجريناه 

أّن ربع المشاركين يعتبرون األفراد أنفسهم هم 
الجهات المعنية المسؤولة في المقام األول عن 

التخفيف من آثار تغير المناخ، كما يحرص الشباب 
العربي على إحداث التغيير اإليجابي الذي يرغبون في 

رؤيته لحماية البيئة. تقول شيماء القصب، مهندسة 

أبحاث في مركز االبتكار التابع لشركة سيمنز للطاقة 
في أبوظبي: “حتى لو كان هناك عمل فردي، مثل 

إعادة استخدام كيس أو زجاجة بالستيكية، يحمل 
فرصة 0.001 لحل جزء من أزمة المناخ، سأقوم 

بفعله”.

يتخذ جميع الشباب العرب )98%( الذين شملهم 
االستطالع تقريًبا خطوات لقيادة نمط حياة أكثر 
استدامة، فقد قلل أكثر من نصفهم )53%( من 

هدرهم الغذائي، بينما قلل أكثر من خمسيهم من 
استخدام المياه )44%( والطاقة )%40(.

الشكل 4: تولّي زمام المبادرة
ما هي اإلجراءات التي اتخذتها للتكيف مع نمط حياة أكثر استدامة خالل الشهور الـ 12 الماضية؟ )% المشاركين(

المصدر: استطالع إيكونوميست إمباكت

الحد من الهدر الغذائي

الحد من استهالك المياه

ترشيد استهالك الطاقة

الحد من االعتماد على المواد 
البالستيكية المستخدمة لمرة واحدة

إعادة تدوير النفايات المنزلية

تخفيض عمليات شراء البضائع الجديدة

تركيب حلول الطاقة المتجددة في 
المنزل
تفضيل خيارات النقل ذات االنبعاث 
المنخفض للكربون

%0%30%60

%53

%44

%40

%32

%31

%26

%26

%24

“حتى لو كان أي عمل فردي، مثل إعادة استخدام كيس أو زجاجة 
بالستيكية، يحمل فرصة %0.001 لحل جزء من أزمة المناخ، 

سأقوم بفعله!.”
شيماء القصب، مهندسة أبحاث في مركز االبتكار التابع لشركة سيمنس للطاقة في أبوظبي
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القلق المناخي والعمل المناخي: فجوة بين الجنسين

مسة مهاجرين بسب  ربعة من ك  ن  ثار المترتبة عل تغير المنا إ  كبر ا تواج النساء 
يسي للغذاء  ود الر فتهن الم 30 تعد النساء  ب المنا عل مستو العال ه من النساء

اص لتأثيرات الكوار الطبيعية المتعلقة  ات بشك  ي العال العربي  معر لية  والمياه المن
تهن  ع ر يسية وي تياطيات الر فا ما يحد من الوصو إل ا انات وال بالمنا م الفي

ي  راعة األرا بر النساء عل  ي المناط الريفية ت  31 طور ر  ك طو و ور عل الموارد  للع
ير الغذاء  ات ويحد من قدرتهن عل تو لهن من بي المنت وبة ما يقل من د األق 

32 ألسرهن

ر اهتماًما بتغير المنا من الشبا وجد  ك ن تكون الشابات العربيات  ن  لي من المستغر إ
ن 52% من النساء يشعرن بالقل الشديد بشأن ندر المياه مقارنة بنسبة 45% من  عنا  استط
ستيكي مقارنة بنسبة %35 ن 42% من النساء يشعرن بالقل الشديد بشأن التلو الب الرجا و

كبر عل صحتهن النفسية  ا  ً ن تحم النساء عب ا  ً ي ير المستغر  ق من الرجا ومن 
مقارنة بالشبا عندما يتعل األمر بتغير المنا شعر 34% من النساء بالقل الشديد بشأن 
ق من  ية مقارنة بنسبة %26  ة وتغير المنا عل مد األشهر الستة الما مستقب البي

الرجا

هن  ن بناًء عل مخاو ر ن الشابات العربيات يت ي  ستط  ابية ل د النتا اإلي تتم إ
يا  نما  ي تغيير عاداته وروتينه لقياد  ستباقية  فة ا اص ب كما تتمت النساء بشك 

ر شعبية عل المستو  د عشر األك عا اإل عل من النساء األ ر استدامة إ تبّن نسبة  ك
لية والحد من  عاد تدوير النفايات المن 39% ب مسا النساء  ت  الفرد مقارنة بالرجا وقد بد
ق من ثل  ا مقارنة م  د عل سبي الم ستخدام الوا ات ا ستيكية  استه المواد الب

29% و28% عل التوالي الرجا 

30 https://news.un.org/en/story/2022/06/1121442 
31 https://reliefweb.int/report/world/if-women-dont-lead-well-lose-battle-against-climate-crisis 
32 https://reliefweb.int/report/world/if-women-dont-lead-well-lose-battle-against-climate-crisis 

الشكل 5: الدور النسائي اإليجابي
% المشاركين ية  ر استدامة  الشهور ال 12 الما ك يا  ما هي اإلجراءات التي اتخذتها للتكي م نم 

در استط إيكونوميس إمباك الم

ي الحد من الهدر الغذا

الحد من استه المياه

ترشيد استه الطاقة

لية إعاد تدوير النفايات المن

ستيكية  عتماد عل المواد الب الحد من ا
د المستخدمة لمر وا

ديد ا ال تخفي عمليات شراء الب

ي المن دد  لو الطاقة المت تركي 

نبعا  ات ا يارات النق  ي  تف
المنخف للكربون
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تعمل اإلجراءات الفردية على مساءلة 
مقرري السياسات ونشر الوعي

بعد من  د العم الفرد إل ما هو  وا تمتد 
ة عن تغييرات نم  نبعاثات النات الحد من ا

تعد اإلجراءات التي يتخذها  الحيا نفسها 
رور لتحقي ال العام ومساءلة  راد  األ

مة  مقرر السياسات ونشر الوعي بشأن  
المنا وم نمو الطل عل التغيير المستدام 
ات المستدامة يتعين عل الحكومات  والمنت
كد نيشاد  ًقا لذل ي ابة و ست والشركات ا

ا المنا من قطر عل  ي م ي وهو ناش  شا
ي مساءلة الحكومات  تم المدني  همية الم

همية  ًلا عن  لحة من الشركات  صحا الم و
لو  ي تطوير  تمعات الفردية وإمكاناتها  الم

ن  ن  33 يأم الشبا العربي ا إبداعية لتغير المنا
تقاب قناعاته تل الخاصة بالحكومات والشركات   

ال تزال الحواجز قائمة أمام العمل 
الفردي ويجب التغلب عليها

مام العم الفرد  يواج الشبا العربي عقبات 
ا  ير المستغر نظًر ت من  ا ي جمي الم

د المعلومات  سعار السل  إ تتوق و رتفا 
ن ت  إيكونوميس  لة  ادية التابعة لم قت ا

ي الشرق األوس وشما  ّخ  ت الت معد
عنا  د استط ن ي ي عام 2022   ريقيا إل %19.6  إ

ايد التي  ن الحاج األساسي يتعل بالتكلفة المت
وهو  ر استدامة  ك ينطو عليها التحو إل بدا 
راد  شار إلي 35% من المشاركين يتأثر األ عام 

ن يكون لديه د  األصغر سًنا الذين من المرج 
مسا المشاركين  تار  اص بالتكلفة ا ق بشك 

عماره بين 18 و 23 عاًما  (41% الذين تتراو 
ول  ل  يسي مقارنة ب مكل للغاية كحاج ر

وق عماره بين 24 وما  الذين تتراو 

ر الخيارات  ر عدم توا تشم العقبات الكبير األ
28% وقلة المعلومات المتعلقة بآلية  المستدامة 

ن  هتمام  ير ل 22% ومن الم تحقي التغييرات 
اع للعم  ستبيان تشير إل وجود تأثير م نتا ا

والي رب  شار  ي عل المستو الفرد  المنا
عدم تبني األشخاص من  ن  22% إل  المشاركين 
ًقا ما يشير إل  وله لهذه اإلجراءات يشك عا
ي  وله و ات من  ر ن الشبا العربي يتأثر بت

دد ينبغي عل مقرر السياسات ونشطاء  هذا ال
تمعية بالمنا  المنا التركي عل التوعية الم

ماعي ي العم ال لتش

ا يذكر  ده لن يحم تأثيًر ن عم الفرد و ين  ي 
ن ا من  فر إ  نبعاثات ال ي ا لتحقي صا

 ّ ن تساه بتأثير جّد غير يمكن  التغييرات ال
هود للتغل  ي عل الحكومات والشركات تركي ال

األشخاص  ي  ج تش عل هذه الحواج من 
الذين  يملكون الدا الذاتي للتغيير عل اتبا 
ًقا لميس الكو  ر استدامة و ك يا  نما 

ل العالمي ألهدا التنمية المستدامة  و الم ع
ي الهد رق 13 بشأن العم المنا

33 https://theelders.org/news/leading-youth-climate-movement-arab-world   

والي %84 من الشابات العربيات وما ي إل 76%
ي إمكانه التأثير  من الشبا العر يعتقدون بأن 

ي وص التغير المنا عل سياسات بلدانه بخ
%76%84
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17آمال وتوقعات كبيرة: أولويات االستدامة لدى الشباب العربي

يحمل الشباب العربي كذلك رغبة 
في التأثير على السياسة المناخية 

الحكومية

باإلضافة إلى االنخراط في العمل على المستوى 
الفردي، يرغب الشباب العربي في مشاركة آرائهم 

وتعزيز التعاون مع حكوماتهم بشأن السياسة 
المناخية. وفي هذا الصدد، تقول روى عاصي، منسقة 
برنامج مختبر االبتكار للمياه في لبنان التابع لمنظمة 

واترلوشن الكندية: “في سعينا نحو التصدي لتغير 
المناخ، يجب أال ينحصر تركيزنا على التعاون متعدد 

التخصصات بين الجهات المعنية، بل أيًضا على 
التعاون متعدد األجيال”.

خلص استطالعنا إلى أن الغالبية العظمى من 
الشباب العربي )78%( - أي أكثر من ثمانية من كل 

عشرة )84%( من النساء وثالثة من كل أربعة رجال 
التأثير على سياسة  )76%( يعتقدون أن بإمكانهم 

تغير المناخ في بلدانهم، وتقفز هذه النسبة إلى 
84% بالنسبة لألفراد الذين يعتقدون أن تغير 

المناخ هو المشكلة األكثر إلحاًحا في جيلهم. ومع 
ذلك، غالًبا ما يفتقر الشباب العربي إلى األدوات 
الالزمة للتواصل مع حكوماتهم: يشعر أقل من 

ثلثي المشاركين )57%( أن حكوماتهم تستمع إلى 
المناخ. تشعر  بتغير  يتعلق  الشباب فيما  مخاوف 

 %47 فئة الشباب بشكل خاص بعدم الرضا: يعتقد 
فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 23 عاًما أن 
63% ممن  حكوماتهم تستمع إليهم، مقارنة مع 

.28-35 تتراوح أعمارهم بين 

يجب على الحكومات العربية أن تعطي األولوية 
لمشاركة الشباب وأن تعكس وتعكس آرائهم في 

صنع القرار المتعلق بالمناخ، بصفتهم أدوات رئيسية 
للتغيير.

الشكل 6: العوامل المعيقة
ما هي العقبات التي تمنعك من اعتماد نمط حياة أكثر استدامة؟ )% المشاركين(

المصدر: استطالع إيكونوميست إمباكت

التكلفة الباهظة

نقص الخيارات المستدامة

قلة المعلومات بشأن كيفية إجراء التغيير

صعوبة تحقيقها

عدم تبّني األشخاص المحيطين لهذه اإلجراءات

قلة المنشآت القريبة من مكان سكني

تستغرق وقًتا طويًلا جًدا

نقص األدلة إلثبات جدواها

%0%20%40

%35

%28

%22

%22

%19
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%11

“في سعينا نحو التصدي لتغير المناخ، يجب أال 
ينحصر تركيزنا على التعاون متعدد التخصصات 

بين الجهات المعنية، بل أيًضا على التعاون 
بين مختلف األجيال.”

روى عاصي، منسقة برنامج مختبر االبتكار للمياه في لبنان التابع لمنظمة 
واترلوشن الكندية

نسبة الشباب العربي الذين 
يعتقدون بأن حكوماتهم تهتم 

بمخاوفهم بخصوص التغير 
المناخي

%63
 تتراوح أعمارهم
بين 28 و 35 عاًما

%47
 تتراوح أعمارهم
بين 18 و 23 عاًما
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2.2 على الحكومات تكثيف جهودها

يرتبط تغير المناخ ارتباًطا وثيًقا 
باالقتصاد والسياسة

ادات  ثار تغير المنا بطبيعتها عل اقت تنعك 
ما  البلدان لذا  يمكن  تغير المنا عن ا
ستقرار  ادية والنمو وا قت المتعلقة بالتنمية ا

دد تقو السيد عاصي  ي هذا ال السياسي و
ها  ة والسياسة متشابكة بع اد والبي قت إن ا

م ارتفا درجات الحرار  لة  م بع وتشر قا
مار  ست ايد ل اجة مت ي العال العربي هنا 

ثر بدوره عل  ي اإلدار المستدامة للمياه مما سي
د تلوه إل تغيير  راعي وي اه العام للقطا ال ت ا

ادية للبلد قت الدور ا

بالتالي تهت الحكومات العربية باتخا اإلجراءات 
ابة لمطال الشبا المتعلقة  ست الفعالة وا

نتقا  ين سيتطل ا ي  ي المنطقة  بالمنا 
ولية  مارات  فر است نبعاثات ال ي ا إل صا

د مالية  د إل تحقي عوا كبير ولكن سي
ابية عل المد المتوس إل الطوي واأله  إي
ة من  الحد من  ماية مستقب البي ل  من 

34 وم  عيد الماد ية عل ال المخاطر المنا
ي الدع والتموي  ا هنا نقص  ل  ي

ي العال العربي  ية  الحكومي للمشاري البي
ي عيا  كري من جامعة القا ًقا لسهام  و

ي المغر 

أمام الحكومات دور حاسم لتلعبه

لي لتعدي  نحن بحاجة إل تغييرات جوهرية بنه تنا
مة المنا يقدر الشبا العربي دور  ي  المسار 

د  ي يشعر وا ة تغير منا ي معال الحكومات 
ن الحكومات ينبغي   %30 ثة مشاركين  من ك ث

ة  ي المقام األو عن معال ولة  ن تكون المس
ن   %74 رباعه  ثة  والي ث تغير المنا ويعتقد 

و  ن تكون األولوية الق حة تغير المنا ي  مكا
اد  قت لبلده بدًلا من السعي المستمر للنمو ا

وتقف هذه النسبة إل 84% بالنسبة للمشاركين 

الذين يشعرون بالقل الشديد بشأن مستقب 
دار  ة يحت ال ا اهتمام الشبا بالبي ة  ي البي

ي  ت م ارتفا معد بطالة الشبا إل %26 
35 ريقيا نحاء منطقة الشرق األوس وشما 
ي هذا السياق كي ينظر الشبا العربي إل  و

د لتغير المنا   كوماته للت جهود 

على الحكومات ترجمة أقوالها إلى 
أفعال من خالل تنفيذ تعهداتها 

واإليفاء بالتزاماتها

د  مر وا د لتغير المنا  ولية الت إن مس
ر  مر  ستعداد للقيام بذل بشك شام هو  وا
ة تق  ماية البي ن  ين ير الشبا العربي  ي  و

ي المقام األو عل عات الحكومات  يعتقد 
اتها يشعر  ن الحكومات تحق مستهد مي  ال
ستط  ي ا يد قليًلا عن ن المشاركين  ما ي

عيد الوطني والمحلي  كوماته عل ال عا  بأن 
58% و 61% عل  ة تغير المنا  ي معال عالة 

التوالي

ريقيا عن  ي شما  ا  ترتف مستويات عدم الر
ن ما يقر  عنا  منطقة الشرق األوس وجد استط

ي  ية  ا ستق ي الدراسة ا من ثل المشاركين 
كوماته  ن إجراءات  32% يرون  ريقيا  شما 

ول  ق من  عالة مقارنة م %13  ير  الوطنية 
ي دو الشرق األوس هذا ويعتقد الشبا 

كوماته تمي إل  ن  العر الذين تحدثنا معه 
ادقة عل  تمرات المتعلقة بالمنا والم ور الم

اتفاقيات المنا ولكنها  تتخذ سو القلي من 
لود الحمروني  ي هذا السياق تقو  اإلجراءات و

ند جرين  سولي  س المشار لمنظمة  الم
ور رسمي  إن  كومية تونسية  ير  وهي منظمة 

بر عل ورق ي ك شيء ما هو إ  بح 

ا  ة مقياًسا للن ري ي  تكون التعهدات ال
ايد من الشبا العربي للحكومات  هنا دعو مت

عا قوالها إل  لتحوي 

34 https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/the-net-zero-transition-what-it-would-cost-what-it-could-bring  
35 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/05/16/mena-labor-markets-need-level-playing-field
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قيمة التعاون الدولي

ي جعبتها إمكانيات كبير ويقدر الشبا  ي العالمي  تحم القم الدولية المعنية بالعم المنا
ر من رب المشاركين  ك وص إ ير  ا تغير المنا عل وج الخ ي م العربي التعاون الدولي 

هات المعنية  ن المنظمات الحكومية الدولية م األم المتحد هي ال ستط  ي ا  %26)
ة ماية البي ي المقام األو عن  ولة  يسية المس الر

ي  تمرات األم المتحد المعنية بتغير المنا  ل دور الفعاليات متعدد األطرا م م يت
ي المشاركين  ر من ثل ك ن  جريناه  ستط الذ  ها عل العم وقد وجد ا تنبي الحكومات و

د  و إل  د ما  تمرات األم المتحد المعنية بتغير المنا هي إما ناجحة إل  ن م (68% يرون 
ا للتحسين إ  ل هنا م ي وم  يما يتعل بالعم المنا ابي  ي تحفي التغيير اإلي كبير 

د كبير نها ناجحة إل   %22 ق من رب المشاركين  يعتقد 

الشكل 7: بعيًدا عن تحقيق أهداف مؤتمر األطراف؟
% المشاركين ية  يما يخص اإلجراءات البي ابي  ي تحقي تغيير إي تمر األطرا  ا اتفاقات م ما مد ن

در استط إيكونوميس إمباك الم

ا %2 بعيد عن الن

د ما %5 ير ناج إل 

اسر %18  ناج و 

%46 ناج نوًعا ما

%22 ناج جًدا

عل %6  

“تحتاج الحكومات في العالم العربي إلى التركيز بشكل 
أكبر على تنفيذ المعاهدات المتعلقة بتغير المناخ، 

مثل اتفاقية باريس، بدلًا من إلقاء الخطابات والكالم 
المعسول.”

ي صندوق األم المتحد للسكان مد عود مراج شا للمساهمات المحدد وطنًيا 
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عا عن طري تنفيذ التعهدات  ا هذا التعاون  بد من ترجمة األقوا إل  ي ن ج تع من 
ي صندوق  مد عود وهو مراج شا للمساهمات المحدد وطنًيا  ًقا أل امات و لت واإليفاء با
كبر  ي العال العربي إل التركي بشك  تحتا الحكومات  ر  ي م األم المتحد للسكان ومقي 
م  عل تنفيذ المعاهدات المتعلقة بتغير المنا م اتفاقية باري بدًلا من إلقاء الخطابات والك

المعسو

دا العالمية تقو رو عاصي  ي م هذه األ ي إشرا الشبا  اجة إل تع ا  ً ي هنال 
ة  ي لبنان التاب لمنظمة واترلوشن الكندية  يمكننا معال بتكار للمياه  منسقة برنام مختبر ا
ا يتب  ً دي ا  بتكار منظوًر التحديات المتعلقة بالمنا اليوم إ من  الحلو المبتكر ويتطل ا

يفون بداية جديد للحلو التي نريدها للمستقب ي النظام وسي ا للتفكير  ً دي ا  ً الشبا نه

تمرات األم المتحد  ي م يوم الشبا واألجيا المستقبلية  التقدم جار عل قدم وساق عقد 
تمر  إلبرا قو الشبا ومشاركته 36 وألو مر شهد م المعنية بتغير المنا منذ عام 2015 
طفا والشبا لعقد مناقشات  ا ل ً ر جنا ي م  COP27 األم المتحد المعني بتغير المنا 

ي  ي إشرا األصوات الشابة  وًلا عن تع و تغير المنا ومبعوًثا رسمًيا للشبا مس
  38 المناقشات المتعلقة بالمنا 37

هتمام  ا با رد تظاهًر عاله  تم م ن  صحا األعما التأكد من  ي عل قاد العال و
عتبار ي ا صوات الشبا  ذ  ابية وعليه  بآراء الشبا للحفا عل صور عامة إي

36 https://unfccc.int/topics/education-youth/youth/youth-in-conferences/young-and-future-generations-day-at-cops  
37 https://www.euronews.com/green/2022/10/20/childrens-cop-young-people-given-a-seat-at-the-table-for-the-first-time-in-egypt  
38 https://www.openaccessgovernment.org/cop27-youth-envoy/141143/

“ال يمكننا التصدي للتحديات المتعلقة بالبيئة إال 
عبر اللجوء لحلول ابتكارية، واالبتكار بدوره يحتاج 

إلى وجهات نظر حداثية. وبالتالي فإن شباب اليوم 
يمتلكون منهجية التفكير القائمة على النظم 

الحديثة، وهذا سيساعدهم في صنع انطالقة 
جديدة نحو تحقيق الحلول البيئية التي نطمح لها 

في المستقبل.”
ي لبنان التاب لمنظمة واترلوشن  بتكار للمياه  رو عاصي منسقة برنام مختبر ا

الكندية



 إيكونوميس إمباك

تدامة لد الشباب العربي ولويا ا عا كبيرة:  و 21ما و

هناك مجال لمزيد من التدخل 
السياسي بشأن تغير المناخ

كار  نحاء العال العربي  ي جمي  لد الشبا 
عنا إل  لص استط قد  ي الحكومي  للعم المنا

ن ترك  ن الحكومات ي  ن الشبا العربي يرون 
دد لدع التحو من  ادر الطاقة المت عل دع م
كرها 34% من  التي  فور  عتماد عل الوقود األ ا

ت  ياد معد المشاركين وتحسين إدار النفايات ل
39 %31 ي المنطقة  ة  إعاد التدوير المنخف

  %27 ة الطبيعية  والحفا عل البي

عر الشبا العر الذين تحدثنا معه عن  كما 
يد من الدع والتموي  اجة الحكومات إل تقدي الم

قي بشأن تغير  راء وإدما الت عما الخ ل
ا  عل سبي الم ي المناه التعليمية  المنا 

ي عيا  كري من جامعة القا تدعو السيد 
ي المغر إل تحسين الدع المقدم للشركات 

هنا نقص  ستدامة وتقو  ا ا ي م ة  الناش
غير التي  ي التوعية والتموي والدع للمنشآت ال

ي ا البي ي الم تعم 

ة  قا كد منظمة األم المتحد للتربية والعل وال ت
مة  راد بشأن  قي األ همية ت اليونسكو عل 

ة والمهارات والقي  ويده بالمعر المنا لت
40 كما  ية ة هذه الق مة لمعال والمواق ال

هنا  ل  وء عل  ستبيان ال تسل نتا ا
ي  ة والتح هتمام بالبي ابية بين ا قة إي ع

التعليمي يعتبر ما يقر من ن الشبا العربي 
ي  ن التدهور البي (45% الحاصلين عل درجة جامعية 

ايا التي تواج جيله  ر الق ك وتغير المنا هما 
 %30 ثة  د من بين ك ث ا مقارنة بأق من وا ً إلحا

ير الحاصلين عل شهاد جامعية من 

ي  ي مقي  ي وهو مناصر منا نا ات  يعر 
ة  باط من تدني مستو نق المعر المغر عن إ

ا نواج  مهور ويقو  ن بين الحكومة وال
سسات  ي الم ة وتغير المنا  ي دم البي مشكلة 
التعليمية والمناه الدراسية تكش بطاقة تقرير 

ا تغير المنا لعام 2022 ي م طمو التعلي 
ن طمو  ادر عن التحال الدولي للتعلي  ال

ي العال  عي  ا تغير المنا  ي م التعلي 
العربي تشير المساهمات المحدد وطنًيا ل 

ق  األردن وقطر وتون  إل التعلي  دو 
المتعل بتغير المنا 41

39 https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/articles/2020/the-six-dollar-billion-gcc-recycling-opportunity.html  
40 https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development/climate-change#:~:text=Education%20is%20crucial%20to%20promote,act%20as%20agents%20of%20change . 
41 https://www.ei-ie.org/en/item/26371:on-the-road-to-cop27-the-mena-region-is-far-behind-on-climate-change-education-ambition  
  

الشكل 8: التحول إلى السياسات األكثر مراعاة للبيئة
% المشاركين ولويات الحكومات عل مدار السنوات الخم المقبلة  بر  ن تكون علي  ما الذ ينبغي 

در استط إيكونوميس إمباك الم

دد ادر الطاقة المت دع م

سالي إدار النفايات تحسين 

تنا الطبيعية ماية بي

راء  ا والشركات الخ ي الو مارات  ست ي ا تع

ظر استخدام المواد الملوثة

ي الحد من الهدر الغذا

ادر المياه وكفاءتها ي م مار  ست ا

ية ناعة إل الحلو الكهربا تحوي قطاعي النق وال

%0%20%40
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2.3 الدعوة إلى اتخاذ 
إجراءات مؤسسية

تعد اإلجراءات المتعلقة بالمناخ 
والمساءلة المناخية المؤسسية 
قطعة أساسية من أحجية صافي 

االنبعاثات الصفري

ي العال العربي باعتبارها جهات  تلع الشركات 
ي المساعد عل  يوًيا  ا  ادية كبر دوًر اقت

ن ما  عنا إل  مة المنا يشير استط ة  معال
 %22 ي العال العربي  يقر من رب الشبا 

هات  ن تكون ال ن الشركات ي  يعتقدون 
د لتغير المنا هنا  ي الت يسية  المعنية الر
ي يمكن  حة تدعو للعم المنا دراسة جدو وا

انيات  سبا تغير المنا وتأثيرات مي ن تهدد 
الشركات

ا  ً هدا ع دو المنطقة  ي هذا اإلطار و و
تهد اإلمارات العربية المتحد  ة  ية طمو منا
ي انبعاثات صفر  وسلطنة عمان إل تحقي صا

ين تأم المملكة العربية  ي  بحلو عام 2050 
ذوهما بحلو عام  ن تحذو  السعودية والبحرين 

دد  ا للطاقة المت ً ع هد و ر  ما م  42.2060
ي الكهرباء بحلو عام  بحي تشك 42% من م

43.2035 تحتا هذه األهدا إل اتخا إجراءات من 
قب القطا الخاص لكي تتحق  

تتخذ الشركات خطوات إيجابية نحو 
إزالة الكربون، ولكن هناك حاجة إلى 

المزيد من العمل

صبح  قد  ي اتخا اإلجراءات  ت الشركات  بد
ن من  ر من 8,300 شركة عل مستو العال ا ك

فر التي  السباق إل ال ملة  الموقعين عل 
شد  طلقتها األم المتحد والتي تسع إل 

حي والمرن والخالي من  ي ال التعا ج  الدع من 
تمر  ياد بنسبة 60% منذ م 44 وهذا يم  الكربون

ي   COP26 األم المتحد المعني بتغير المنا 
كبر  ي عام 45.2021 بع من  سكو اسكتلندا 

عل  ي العال العربي تقود الطري  الشركات 
موعة ماجد الفطي  ا اعتمدت م سبي الم

ة  د تطوير قطا الت يسي ورا مرك التسوق الر
سيا  ريقيا و ي الشرق األوس و ي  والتر

نبعاثات لعام  ي ا ابية صا ية استدامة إي استراتي
ي من استخدام  2040 وتعم عل التخلص التدري

د بحلو عام  ستخدام الوا ات ا ستيكية  المواد الب
   47،46 .2025

يد من اإلجراءات  ل  بد من اتخا الم وم 
ي  ي عام 2022 مكانة بار  ت العال العربي  ا

وء  ة الدولية للمنا ومن شأن تسلي ال السا
تمر األم المتحد  ة م ا عل المنطقة باست

 COP28 ر و  ي م  COP27 المعني بتغير المنا 
ي اإلمارات العربية المتحد النهو بتوقعات 

عنا يعتقد  ستط ًقا  ي المنطقة وو الشركات 
ن ترك عل  ن الشركات ي  الشبا العربي 

 %38 الحد من النفايات وتحسين إدار النفايات 
 %32 ي صناعته  اء عل الملوثات  والق

 %30 ر استدامة  ك ات ومواد  واستخدام منت
دمات جديد صديقة للمنا  ات و وتطوير منت
ًيا  ات المستدامة بي سعار المنت (28% ودع 

%25)

ن  مان  ولكن كي يمكننا مساءلة الشركات و
ر  س  اهر  رد  ر من م ك تكون جهودها 

التظاهر باتخا إجراءات مواتية

على الحكومات والشركات أن تعمل 
يًدا بيد

ي عل الشركات العم م صنا السياسات لكي 
د  ية وتتم إ ها المنا هدا تتمكن من تحقي 

42 https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/transitioning-to-net-zero-in-the-middle-east-and-north-africa-three-focus-points/#:~:text=The%20United%20Arab%20Emir-
ates%2C%20Oman,Nationally%20Determined%20Contributions%20)NDCs(.  
43 https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Oct/IRENA_Outlook_Egypt_2018_En.pdf  
44 https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign  
45 https://impact.economist.com/sustainability/net-zero-and-energy/countdown-to-cop27-alok-sharma  
46 https://worldgbc.org/article/majid-al-futtaim-becomes-first-middle-eastern-company-to-adopt-net-positive-strategy/  
47 https://www.majidalfuttaim.com/-/media/feature/mafcorporate/about/sustainability-reports/2019/majid-al-futtaim-single-use-plastic-phaseout-policy-final-no-signature.pdf  
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الشكل 9: اغتنام الفرصة
% المشاركين ات األولوية بالنسبة للشركات  السنوات الخم المقبلة  ية  بر اإلجراءات المنا ما هي 

در استط إيكونوميس إمباك الم

الحد من النفايات وتحسين إدارتها

ناعية التخلص من الملوثات ال

ر استدامة ك استخدام مواد 

ًيا ات المستدامة بي دع المنت

ة ر مراعا للبي ك دمات جديد  ات و تطوير منت

توعية المستهلكين وتمكينه

ادر الطبيعية الحد من استخدام الم

ماكن المنشآت لتحسين مقاومتها  تحدي  تغيير 
ية للتأثيرات البي

%0%20%40
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%30

%28

%25

%25

%22

%18

ي  راء  الخ و البنية التحتية  ة  الطرق لمعال
ي  نتقا إل صا ي ا العال العربي والمساعد 

ديقة للمنا  فر بالشراكات ال نبعاثات ال ا
ًقا لحسام عرابي  بين القطاعين العام والخاص وو

كومية  قات  ي ع ا الذ يشغ من 
ي عل  ر  إنفلون كوميونيكيشن بم لد 

ي المنطقة تسهي البنية التحتية  الحكومات 
وللقيام  ير سر بك ديقة للمنا بوتير  ال

بذل ستتطل مشاري البنية التحتية للقطا 
بتكار والخبر التي يقدمها القطا  العام التموي وا
الخاص 48 تقوم المملكة العربية السعودية بتنفيذ 

ء  الشراكات بين القطاعين العام والخاص ك
من مساعيها لتقلي اعتمادها عل النف ومن 

رعة ريا دومة  ل تطوير م يسية عل  لة الر األم
ي  رعة ريا  كبر م ب  ن ت ند التي من المقرر  ال

سر  المنطقة والتي ستولد الكهرباء لحوالي 70,000 
سنوًيا 49

يسي من   ا بدور ر ً ي طل الحكومات  ت
دد تقو شيماء  ي هذا ال الحوا والتنظي و
بتكار التاب  ي مرك ا بحا  الق مهندسة 

ي عل  بي  بو ي  لشركة سيمن للطاقة 
ن ت سياسات لمساعد الشركات  الحكومات 
ا ل تكن  إ ر استدامة وتسأ  ك ب  ن ت عل 

الشركة محف لخف انبعاثات الكربون  وهي 
ا ستفع  لما ي التكلفة   ثار من  طو لها 

ة لذل تعتمد منطقة الشرق األوس  ل ونتي
ة بشك  ريقيا سياسات صديقة للبي وشما 

لو مبتكر  اد  ي إطار جهودها إلي ايد و مت

ي تواص المغر تموي  جهاد الما ومستدامة ل
راء ودعمها م مشرو دار سي  المشاري الخ

ر  ي العال يو با  اد ال كبر نظام لح مد  وهو 
ي جمي  مياه الشر المستدامة للقر الريفية 

د 50 نحاء الب

ويدعو الشبا العربي إل تطبي القوانين 
ارمة للحد من كسر القواعد  ال واألنظمة 

جرتها شركة بي دبليو سي  توصل األبحا التي 
ن شركات  وهي شركة استشارات إدارية إل 
ي منطقة الشرق األوس  القطا الخاص 

يد من التوجيهات  ريقيا تبح عن م وشما 
ر تحديًدا من الحكومات لدع  واألنظمة األك

51 تم والحوكمة ة والم ا البي ي م جهودها 
ني  كما يدعو الشبا العربي إل تنظي نسبي ل

ر  ير قانونية ت عما  الشركات عن ارتكا 
العبدالمحسن مستشار  ي  يقو  ة  بالبي

ي شركة إرنس ويون  ستدامة  ي وا التغير المنا
رامات  ن تتناس   من المه  ي الكوي 

وعقوبات م األداء المالي للشركة بشك مباشر

ية الوطنية للتنمية تحتا دو  ستراتي ولتلبية ا
العال العربي إل دع القطا الخاص وعل 

ي  ن تتب بقية العال  ي المنطقة  الشركات 
ستدامة  هود ا يما يتعل ب سسي  الطمو الم

52 وبينما ترك عيون العال عل منطقة  الوطنية
غ  ايد ال ريقيا يت الشرق األوس وشما 

ي  ي القطا الخاص لتك لحة  صحا الم عل 
هود   ال

48 https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/climate-smart-ppps-further-reading-and-resources  
49 https://www.arabnews.com/node/1964111  
50 https://unfccc.int/mfc2016/project.html?p=morocco-fog-harvesting  
51 https://www.pwc.com/m1/en/esg/documents/esg-middle-east-survey-report.pdf  
52 https://www.weforum.org/agenda/2022/11/middle-east-climate-change-private-sector/  
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الخالصة

يرى الشباب العربي أن التدهور البيئي هو أحد القضايا األكثر إلحاًحا في جيلهم ويشعرون بالقلق إزاء مستقبل 
البيئة، لكنهم يشاركون بشكل كبير في العمل المناخي ومتحمسون إلحداث فرق. الغالبية العظمى )%68( 

من الشباب الذين شملهم االستطالع متفائلون بنجاح الجهود الرامية إلى حماية البيئة والحد من تغير المناخ. 
وبهذا الصدد، قال حاتم أزناغي، أحد المناصرين للعدالة المناخية من المغرب: “نمتلك القوة، ونتحلى بالشغف 

الكافي لدفع التغيير اإليجابي، وخلق مستقبل أكثر استدامة للجميع”. لكن الطريق ما زال في بدايته.

يمكن التعامل مع التغير المناخي، ولكنه سيتطلب نهًجا شامًلا وتعاونًيا بين األفراد والحكومات والشركات. 
يجب على الحكومات والشركات إعطاء األولوية لمشاركة الشباب في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمناخ وضمان 

تمثيل الشباب على الساحة العالمية، إذ يرغب الشباب في أن يكونوا محوريين في مكافحة تغير المناخ. لقد 
حان الوقت للقادة إلزالة الحواجز التي تحد حالًيا من مشاركة الشباب. تقول روى عاصي منسقة برنامج مختبر 

االبتكار للمياه في لبنان التابع لمنظمة واترلوشن الكندية: “إن شباب اليوم هم صناع المستقبل”، وتضيف: 
“ينبغي أال ُينظر إلى الشباب العربي على أنهم صانعو التغيير اليوم فحسب، بل يجب أن ينظر إليهم كجزء من 

صناع العمل اليوم ليكونوا صناع التغيير في المستقبل”.

يتاح للعالم العربي، في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ )COP28( في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، فرصة الظهور كقائد في مكافحة تغير المناخ، وبذلك يتعين على الحكومات 

والشركات االستماع إلى أصوات الشباب.
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تم بذل كل جهد ممكن للتحقق من دقة المعلومات الواردة في هذا 
التقرير، إّلا أّن “إيكونوميست إمباكت” ال تتحمل أي مسؤولية عن 

اعتماد أي شخص على هذا التقرير، أو أي من المعلومات أو اآلراء أو 
االستنتاجات الواردة فيه. فالنتائج واآلراء الواردة في التقرير ال تعكس 

بالضرورة وجهات نظر الجهة الراعية.



لندن
دلفي ا 

دم جون  1-11 شار 
WC2N 6HT لندن
المملكة المتحد

هات    
london@economist.com البريد اإللكتروني

نيويورك
ة ال اد ال 750 ال

الطاب الخام
نيويور نيويور 10017

يات المتحد الو
هات   

اك   
americas@economist.com البريد اإللكتروني

هونغ كونغ
1301

12 طري تايكو وان
تايكو شين 

هون كون
هات   

اك   
asia@economist.com البريد اإللكتروني

ساو باولو
لوريانو روا يواكي 
ونتو 81 1052 كون

إيتام بيبي ساو باولو  إ بي
04534-004

ي  البرا
هات 3073-1186 5511+

americas@economist.com البريد اإللكتروني

جنيف
ثينيوم 32 شار 

1206 جني
سويسرا

هات    
اك     

geneva@economist.com البريد اإللكتروني

دبي
1301a مكت رق

ورورا  بر 
م  ع مدينة دبي ل

دبي
هات    

اك    
dubai@economist.com البريد اإللكتروني

سنغافورة 
8 شار كرو  

ي  #23- 01 بر مانو
Manulife Tower #23-01

ور  سنغا
048424

هات   
اك   

asia@economist.com البريد اإللكتروني




