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مقدمة

يسية النتا الر

الف 1 المخاو المتعلقة بالمنا

30 إيكونوميس إمباك  د  نبذ عن و

28 صة الخ

16 ولية ء المس الف 2 ع

مام المبادر العم الفرد 217-1 تولي 

ي جهودها 222-2 عل الحكومات تك

سسية 226-3 الدعو إل اتخا إجراءات م
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نبذ عن التقرير

د  عدت و ستدامة لد الشبا العربي هو تقرير  ولويات ا ما وتوقعات كبير 
إيكونوميس  د  إيكونوميس إمباك بدع من مرك الشبا العربي وتحرص و

ية األه بالنسبة للشبا  ايا المنا ي هذا التقرير عل استكشا الق إمباك 
ي المنطقة ويستكش  ي التي تعتر جي الشبا  الة القل المنا العربي و

ولية عن  ء المس يها ع ت التي يكمن  ا و الم راء الشبا العربي  ا  ً ي التقرير 
راد والحكومات والشركات  ن يتخذها األ د لتغير المنا واإلجراءات التي يمكن  الت

ل يرك التقرير عل  وء  ي  ي العال العربي و ي  ثار التغير المنا للتخفي من 
ريقيا  ي منطقة الشرق األوس وشما  ي جامعة الدو العربية  اء  الدو األع
منطقة الشرق األوس وشما  طل  البال عددها 22 دولة 1 ويستخدم التقرير م

العال العربي   لة عل  ريقيا للد

جرتها  دبية واستط ر وسلسلة من ث ور عم  تستند النتا إل مراجعة 
ستط  2022 جم ا مبر من عام  إيكونوميس إمباك بين سبتمبر ونو د  و

ر والبحرين  ا ي ال عماره بين 18 و 35 عاًما  ر من 1,100 شا عربي تتراو 
ر واألردن والكوي والمغر وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية  وم

ين جمع ور العم ر من 32 من  ي  وتون واإلمارات العربية المتحد 
ر والعراق  ر وم ا ستدامة والمهنيين الشبا ورواد األعما العر من ال قاد ا

واألردن والكوي ولبنان وليبيا والمغر وسلطنة عمان وقطر وتون واإلمارات 
عماره بين 18 و 35 عاًما العربية المتحد و الذين تتراو 

د  ممي الرسوم من و ين والكتا والمحررين وم ري من البا عد هذا التقرير 
إيكونوميس إمباك من بينه

يسة المشرو ميالني نورونا  ر
دينا ألبورنو  مدير المشرو وكاتبة

يسي وكات ستيفانو سبالفييري  محل ر
ستط د ا توم نوالن  قا
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مقدمة من مرك الشبا 
العربي

إ يسته  المنا  بتغير  المتعلقة  المناقشات  ي  ايد  مت الشبا بشك  يشار 
ية  المنا للتحديات  المعقد  المتدا  األثر  ه  بمحاولة  المناقشات  هذه  الشبا 

ق  لي  المنا  لتغير  د  الت ي  ا مهًما  دوًر دون  ي الشبا  وطبيعتها 
تاريخًيا  ا ألنه كانوا  ً ي يرثوه ولكن  ن  الذ يمكن  القات  المستقب  بسب 

ي  و والمبتكر  المشروعة  للحلو  ومنبًعا  الحقيقي  للتغيير  األساسي  المحر 
ساسيين  طرا محورية وشركاء  إل الشبا باعتباره  ن ننظر  ل ي  وء 

ي األسا مستقبله الذ هو  الطري نحو مستقب مستدام   عل 

بناء  العر من  القاد  القادم من  ي  ال العربي لتمكين  تأس مرك الشبا 
مبادرات  بتنفيذ  المرك  طل  وي العربي  الشبا  تياجات  ا وتلبية  مستقب  

العربي لمساعد  الشبا  بيانات قيمة عن  ة عبر قطاعات متنوعة وجم  هاد
الشبا  ل  تقدمه ويعد م التي تمكن  السياسات  ة  القرار عل صيا صنا 

التي تقود  العربي  الشبا  كبر مبادرات مرك  ًدا من  وا ي  المنا للتغير  العربي 
الشبا  ي تفاع  دا نقلة نوعية  إ إل  المنطقة والتي تهد  ي  ي  المنا العم 
العربي  الشبا  للشبا وإشرا  ي  المنا العم  ية ودع  البي ايا  الق م  العربي 

مبتكر ومستدامة لو  تطوير  ي 

مان  الطاولة ول العربي مقعًدا عل  الشبا  التقرير لمن  المرك هذا  وقد دع 
والعالمية اإلقليمية  ية  المنا المحادثات  ي  ورها  و صواته  و  و
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العالم العربي متأثر بارتفاع درجات الحرارة
تتا  ي ا وتيري  نطونيو  م المتحد  ذر األمين العام ل

ي  ر  ي م  COP27 تمر األم المتحد المعني بتغير المنا  م
نحن نسير بخط سريعة نحو جحي المنا  ًلا  مبر 2022 قا نو
تواء ارتفا  نحاء العال  ي جمي  دون توق 2 تكا الدو 

وية مقارنة بمستويات  درجات الحرار إل ما يق عن 2 درجة م
ي العال العربي ليس  ناعة وتل الموجود  ر ال ما قب ع

ريقيا ارتفاًعا  ناء تشهد منطقة الشرق األوس وشما  باست
ع مقارنة ببقية دو العال  ي درجات الحرار بمقدار ال

وية بحلو  ن تشهد ارتفاًعا بمقدار 4 درجات م ومن المتوق 
ياد العالمية المتوقعة بمقدار 2 درجة  ع ال عام 2050   

او درجات الحرار هذه عتبة القدر البشرية عل  4 وستت وية 3 م
   5 التكي

ثار تغير  شد  ا من  ً ي الواق يشهد العال العربي بالفع بع
ر  ريقيا األك المنا 6 تعتبر منطقة الشرق األوس وشما 
اصة تتعل بتغير  ي العال وتواج تحديات  ا  ً سخونة وجفا

راعة 7 من  الحة لل ي ال قدان األرا نما هطو األمطار و
ي المنطقة بنسبة  ن ينخف النات المحلي اإلجمالي  المتوق 

ة لندر المياه المرتبطة بالمنا  14-6 بحلو عام 2050 نتي
جتماعية  ياد الهشاشة ا ما يعني استمرار النمو المحتم و
ل تحت المنطقة ثاني  ة إل  ا مة 8 باإل والسياسية القا

ادر  ي العالمي لعام 2022 ال شر األمن الغذا ي م داء  سو 
ريقيا  داء  ق عل  إيكونوميس إمباك  إ تتفوق  عن 

ي انتشار سوء التغذية  حراء الكبر  ما يسه  جنو ال
  10 عًفا 9 ر  ات األك اصة بين الف ي المنطقة  و  وال

الشباب العربي ينادي باتخاذ إجراءات 

8
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الشباب العربي ينادي باتخاذ إجراءات 
مناخية أسرع وأكثر صرامة

ثار المدمر لتغير  عترا عل نطاق واس با عل الر من ا
ا انبعاثات  المنا و التحد والحاجة الملحة لمواجهت  ت

ياد 11 وتعد منطقة  ي ال ذ  ي العال العربي  الكربون 
ي العال  يد  ريقيا المنطقة الو الشرق األوس وشما 

يما يخص  ة  ي ات الد ا التي  تعم عل التقلي من انبعاثات 
ن التوقعات الحالية لتغير المنا  ة لذل  لها 12 ونتي نمو د

ا  يًر ي المنطقة  تحم 

عماره عن 35 عاًما  ول الذين تق  يطال الشبا العربي 
ية لحماية مستقبله ويقفون جنًبا إل جن م  جراءات منا ب
هود لنشر الوعي  شد ال ي  صقا العال  ي جمي  الشبا 

ثار تغير المنا وتحقي  ج التخفي من  حة من  بالمنا والمكا
قد عقدت إكونوميس إمباك  ل السياق  من  العدالة و
ستدامة لد الشبا  ولويات ا م عل إجراء البحو عل  الع
صوات  ستط  ل يستعر هذا ا وء  ي  العربي 13 و

ة  ايد بشأن تغير المنا وهي مستخل الشبا العربي المت
عماره  ية شمل 1,100 شا عربي تتراو  ا من دراسة استق

ة إل سلسلة من ث ور عم  ا بين 18 و 35 عاًما باإل
ي العال العربي والمهنيين ورواد  ستدامة الشبا  م قاد ا
همية تغير المنا  وء عل  األعما الشبا ويسل التقرير ال

لية تأثير التحديات المتعلقة بالمنا  ريد ويبح  ية  باعتباره ق
راء الشبا  حة العقلية للشبا كما يناق التقرير  عل ال

ولية  مام المس ن تتول  هات المعنية التي ي  و ال العربي 
عن تعدي المسار نحو مستقب مستدام والخطوات التي يتعين 

ل ها لتحقي  عليه اتخا

ا ألن عيون العال ستظ عل منطقة الشرق األوس  ونظًر
تمر األم المتحد  ي الفتر التي تسب م ريقيا  وشما 

ن  ي اإلمارات العربية المتحد   COP28 المعني بتغير المنا 
و التحو العالمي إل  رصة لتقدي منظور متمي  للمنطقة 
د تغير المنا ي  ي المعركة  ستدامة ولع دور قياد  ا

ستما إل  ن تبد با ي المنطقة  عل الحكومات والشركات 
او هذه  ج ت كبر من  راء الشبا العربي  قاد الغد  بقدر 

التحديات
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كد الشبا والشابات العر الذين قام إكونوميس إمباك باستط 
مة تكالي المعيشة الحاد تبق  ة بأن  ه بشك مباشر وباستفا را

ادية  قت د المعلومات ا هي الشغ الشا له وبحس تقديرات و
ي منطقة الشرق  ّخ  ت الت إيكونوميس بلغ معد لة  التابعة لم
ي عام 2022 مقارنة ب  عل مستو  ريقيا   األوس وشما إ

ن يشير ما يقر من ن الشبا  ير المستغر  العال وبناًء علي من 
ر  خ هو المشكلة األك ن الت ستط إل  44 الذين شمله ا العربي 

ستدامة من الشبا العربي  ع قاد ا ا التي تواج جيله هذا وي ً إلحا
ع من  ن ي اد هذا يمكن  قت ستقرار ا ن عدم ا الذين تحدثنا معه 

ايا طويلة األج م تغير المنا ي الق ع عل السكان التفكير  ال

ية يعتبر  ايا البي ريًدا بالق ي العال العربي يبدون اهتماًما  الشبا 
و  ي ون ن التدهور البي ستط  ي ا  40 مسان من المشاركين 
او  ا التي تواج جيله مت ً ر إلحا ية األك الموارد وتغير المنا هي الق

موعة واسعة من  جتماعية ومن بين م ايا السياسية وا بذل الق
ر اهتماًما بانتشار تلو الهواء وندر المياه  ك ية ه  ايا البي الق

ثار المترتبة  ي وا تبا الحرار وتلو المحيطات وانعدام األمن الغذا وا
عليها

تها تسب القل  التهديدات المرتبطة بالمنا وعدم اتخا إجراءات لمعال
ربا  ثة  ن ما يقر من ث عنا إل  لص استط ي بين الشبا العربي  البي

ثر تغير المنا  ة و 70 شعروا بالقل بشأن مستقب البي الشبا العربي 
ء المشاركين شعر 41 ية ومن بين ه عل مد األشهر الستة الما
ل  ي ور العم ينب  منه بالقل الشديد بالنسبة للمشاركين 

ي المقام األو من الشعور بعدم القدر عل التأثير عل مسار العم 
ية من قب الحكومات والشركات تعاني  ير الكا ية  والمبادرات المنا
اص  ثار المترتبة عل تغير المنا 14 ويتأثرن بشك  كبر ا النساء من 

ة لذل شعر 34 من النساء بالقل الشديد مقارنة ب  ي ونتي بالقل المنا
حة النفسية  ثار تغير المنا عل ال ن تحم  ق من الرجا يمكن   26

ي اإلنتاجية  ر  ل الخسا ي  ادية واجتماعية عميقة بما  تداعيات اقت
حية  ياد اإلنفاق الحكومي عل الرعاية ال ت البطالة و وارتفا معد

  16 جتماعية 15 وا

يسية النتا الر
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ر استدامة كوسيلة  ك يا  نما  يقود الشبا العربي و سيما النساء 
ء الشبا يدركون  ه د لتغير المنا  لتوسي نطاق جهوده للت
ابي  دا تغيير إي قيمة العم عل المستو الفرد ويحرصون عل إ

يارات نم  نه اتخذوا  98 إل  ستط  ي ا شار جمي المشاركين  و
ل الحد من هدر الطعام  ي  ي بما  ًيا عل مد العام الما يا واعية بي

لية وتلع  ي استخدام المياه والطاقة وإعاد تدوير النفايات المن ير  والتو
عل من  دد إ اعتمدت نسبة  ي هذا ال ا ريادًيا  اص دوًر النساء بشك 

ر شعبية عل المستو الفرد مقارنة  د عشر األك عا األ النساء األ
لية والحد  عاد تدوير النفايات المن 39 ب مسا النساء  ت  بالرجا وقد بد

د مقارنة بأق من  ستخدام الوا ات ا ستيكية  من استه المواد الب
29 و28 عل التوالي ثل الرجا 

ية ولكنه يفتقرون  ي التأثير عل السياسة المنا ير الشبا العربي 
ل يتطل الشبا العربي و سيما من النساء إل  إل سب تحقي 
ر من  ك مة المنا إ يعتقد  د أل ي الت الدور الذ يمكنه القيام ب 

ن   76 ربعة رجا  ثة من ك  84 وث ثمانية من ك عشر نساء 
نه  ل  ده وم  ي ب ي  مكانه التأثير عل سياسة التغير المنا ب

ي  ق من ثل يفتقرون إل الفرص لمشاركة وجهات نظره إ يشعر 
يما يتعل  كوماته تستم إل مخاو الشبا  ن   57 المشاركين 

ي الغد يستح  كومة المستقب وقاد األعما  فته  بتغير المنا وب
ي الحسبان ه  را ذ  ن ت ن ين إليه و الشبا 

ن  ية الحكومية ولكنه يعتقدون  يقدر الشبا العربي اإلجراءات المنا
ثة  د من ك ث هد يشعر وا يد من ال كوماته بحاجة إل بذ الم

ي المقام األو عن  ولة  ن تكون المس ن الحكومات ينبغي  مشاركين 
حة تغير  ن مكا  74 رباعه  ثة  والي ث ة تغير المنا ويعتقد  معال

و لبلده بدًلا من السعي المستمر  ن تكون األولوية الق المنا ي 
 58 مسة مشاركين  ق من بين ك  ثة  ن ث اد بيد  قت للنمو ا
د لتغير المنا ويطال  ي الت عالة  كومته  ن إجراءات  يعتقدون 

كوماته بترجمة  ستدامة من الشبا العربي الذين تحدثنا معه  قاد ا
اماته عا واإليفاء بالت ة إل  ري تعهداته ال

سسية بالغة  ية الم تعد اإلجراءات المتعلقة بالمنا والمساءلة المنا
م  ر من  ك فر يعتقد  نبعاثات إل ال ي ا ا ي الوصو ب األهمية 

ن  ن الشركات ينبغي   22 ستط  الشبا العربي الذين شمله ا
د لتغير المنا  ي المقام األو عن الت ولة  هات المعنية المس تكون ال

فر يعتقد الشبا  نبعاثات ال ي ا هدا صا ي تحقي  وللمساعد 
ن ترك عل تحسين إدار النفايات والتوق عن  ن الشركات ي  العربي 

ر استدامة ك استخدام الملوثات واستخدام مواد 

ستط وورشة العم  ء المتبقي من هذا التقرير نتا ا يبح ال
د لتغير المنا  ي الت ولويات الشبا العربي  وء عل  ويسل ال

ن  ها المتعلقة بالمنا ويستكش اإلجراءات التي ينبغي  ويحدد مخاو
نا المتعلقة بالمنا  هدا راد والحكومات والشركات لتحقي  يتخذها األ

نحاء العال العربي  ي جمي  هات المعنية  ويهد التقرير إل مساعد ال
ية بشك مناس ابتها المنا لية تسري وتير است ه  عل 
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المخاوف 
المتعلقة بالمناخ

ترتبط البيئة بجميع 
جوانب الحياة 

البشرية، والحياة 
البشرية تأتي أولًا، 
حتى قبل االقتصاد 

والسياسة.
ي جامعة  كري األستا المساعد  سهام 

ي المغر ي عيا  القا

الف األو
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التغير المناخي قضية ملحة 
در قل قو للشبا العربي  يبر تغير المنا باعتباره م

دد تقو  ي هذا ال جتماعية والسياسية و ايا ا ا الق ً او مت
ي عيا  ي جامعة القا كري األستا المساعد  سهام 

مي جوان الحيا البشرية والحيا  ة ب ترتب البي ي المغر 
مسا  اد والسياسة ير  قت ت قب ا وًلا  البشرية تأتي 
ستط  44 من  40 الذين شمله ا الشبا العربي 

ريقيا17 و38  ي شما  ية  ا ستق ي الدراسة ا المشاركين 
18 ي الشرق األوس ية  ا ستق ي الدراسة ا من المشاركين 
ية  و الموارد وتغير المنا تشك الق ي ون ن التدهور البي  

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

ل شار 44 من الشبا إل  ي  ا  ً إلحا

يعاني الشباب العربي من مستويات 
مرهقة من القلق البيئي

ية إ تشك التهديدات  ي التداعيات البي ثار التغير المنا او  تت
ا  طًر تها  المتعلقة بتغير المنا وعدم اتخا إجراءات لمعال

راد  19  ويعد األ مته النفسية حة العقلية للشبا وس عل ال
ة  ر عر ك سدية لتغير المنا  ا من التأثيرات ال رًر ر ت األك

ستدامة  حة النفسية 20 وبالنسبة لقاد ا صابة بعواق ال ل
ي المقام  ي  الذين تحدثنا معه يرتب انتشار القل المنا

ي وعدم  األو بالشعور بعدم السيطر عل مسار العم المنا
حة تغير المنا يقو عبد   ابة الحكومات لمكا كفاية است

ي المشرو اإلقليمي للمنا والطاقة  الشمالي مدير البرنام 
سسة  ي م ريقيا  ي منطقة الشرق األوس وشما 

ا ل  ريدري إيبرت شتيفتون والذ يتخذ من األردن مقًر
اتها ب من الدو  ية بحد  قلقي  ينب من التهديدات المنا

د ية تغير المنا عل محم ال ذ ق العربية التي  تأ

قة المرتبطة  ا ن ال سي تشين  وجد تقرير صادر عن معهد 
ًقا  راد األصغر سًنا 21 وو ا بين األ ً ر برو بالمنا هي األك

ربا الشبا العربي  ثة  قد شعر ما يقر من ث عنا  ستط
ة وتأثير تغير المنا عل مد  اء مستقب البي (70 بالقل إ

ء المشاركين شعر 41  ية ومن بين ه األشهر الستة الما
ي شكلوا ما يقر من ثل الشبا  منه بالقل الشديد  

ستط 29 الذين شمله ا العربي 

ول الذين يعتبرون تغير المنا هو التحد  اص  يتأثر بشك 
يسي الذ يواج جيله إ يشعر 37 منه بالقل الشديد  الر

ريقيا من  ي شما  ل يعاني الشبا العربي  وتماشًيا م 
ي الشرق األوس اثنان  كبر من الشبا  ي بشك  القل البي
ريقيا يشعرون  ي منطقة شما  مسة مشاركين  من ك 

ي الشرق   23 مسة  د من بين ك  بالقل الشديد مقاب وا
األوس

ي  ابًيا بالتح ي ارتباًطا إي هذا ويرتب انتشار القل البي
ربعة من الشبا  ثة من بين  ر من ث ك التعليمي إ يشعر 

ر من  ك 84 الحاصلين عل درجة الدراسات العليا و العربي 
اه مستقب  73 الحاصلين عل شهاد جامعية بالقل ت ي  ثل

الف األو  المخاو المتعلقة بالمنا

%44
%27

%40
%16

%13

%16

%16

%29

تكلفة المعيشة  
ّخ الت

طرابات السياسية الفساد وا
ية مة الشخ ريمة  الس ال

و الموارد وتغير المنا ي ون التدهور البي

حة النفسية ال

سدية حة ال ال

ي والتعلي التو

رو ي الد وال عدم العدالة 

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

المصدر: استطالع إيكونوميست إمباكت
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ير الحاصلين عل  55 من  فه  ر من ن ة مقارنة بأك البي
شهاد جامعية

ر تأثًرا  ن العال العربي من بين المناط األك بشك عام بما 
اص  ون بشك  ن الشبا العربي معر  22 ي بالتغير المنا

ي وبدون اتخا إجراءات عاجلة سيستمر تأثير تغير  للقل المنا
ي التفاق حة النفسية عل الشبا العربي  المنا عل ال

المخاوف المتعلقة بالمناخ واسعة 
االنتشار وبعيدة المدى

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

ي  المقام األو بانتشار تلو الهواء وانعدام األمن الغذا
تبا الحرار وتغير المنا وتلو المياه والمحيطات وندر  وا

كرها 79 من المشاركين ثار المترتبة عليها  المياه وا

ا من المتوق  عل سبي الم دلة   مة عل  وهذه المخاو قا
ي األردن بمتوس سنو  ي  ن ترتف مستويات اإلجهاد الما

ت عام 2100 مما سيعر 90 من األسر  يتراو بين 1 و  
ًقا  و المياه و ي مو رجة  ات الد المنخف لمخاطر 

ل تحت  ة إل  ا إيكونوميس إمباك 23 باإل د  ألبحا و
شر  ي م داء  سو  ريقيا ثاني  منطقة الشرق األوس وشما 

إيكونوميس  ادر عن  ي العالمي لعام 2022 ال األمن الغذا

حراء  ريقيا جنو ال داء  ق عل  ي تتفوق  إمباك 
شر بما  ي الم داء  نها موطن لبع الدو األق  الكبر كما 

ل سوريا واليمن 24 ي 

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

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

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

دن مستو من المشاركة المدنية للشبا عل مستو  لديها 
يما يتعل بالمنا إ يعم  ن هذا يت للتغير  العال 26 إ 

الشبا العربي عل نشر الوعي بتغير المنا وتحفي العم 
ي سكان المنطقة  ول الشبا الذين يشكلون ثل ي ينظ  المنا

ي  شراكه  موعات مناصر قوية ويطالبون ب ي م نفسه   27

ه يسعون  و تغير المنا 29،28  يعة المستو  المناقشات ر
ماية مستقبله   ل 

الف األو  المخاو المتعلقة بالمنا

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

المصدر: استطالع إيكونوميست إمباكت

تلو الهواء

فا نما هطو األمطار  ال ش المياه وتغير 

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

%0%50%100

ة وا الطق المتطر الكوار الطبيعية  

ر الناجمة عن تغير المنا اله

%79

%79

%79

%79

%79

%76

%71

%71

%70

%62
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الف األو  المخاو المتعلقة بالمنا

من الشباب العربي يعتبر أن التدهور 
البيئي ونضوب الموارد وتغّير 
المناخ من أكثر القضايا التي 

تواجه جيلهم إلحاًحا.

% 40

 الشباب العربي الذين شعروا بالقلق بخصوص مستقبل البيئة

% 84
اصلون عل شهاد 

دراسات عليا

%73
اصلون عل

 شهاد جامعية

%55
اصلين عل ير 

 شهاد جامعية

15
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عبء المسؤولية

اني الف ال

يتطلب التخفيف من تغير المناخ مجهوًدا 
تعاونًيا

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

ا قيمة التعاون ويحّملون  ً ي ثار تغير المنا لكنه يدركون 
ولية عن استكما جهوده  الحكومات والشركات المس

الفردية

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

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

( المشاركين

المصدر: استطالع إيكونوميست إمباكت

%0%15%30

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

%30

%26

%26

%25

%22

%21

%12

%12

%8 ير الحكومية سسات  الم
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اني الف ال

مام المبادر العم الفرد  تولي 

يبادر الشباب العربي باتخاذ خطوات لقيادة 
أنماط حياة أكثر استدامة

ًءا من الحيا اليومية للشبا  د لتغير المنا ج يشك الت
ّن رب المشاركين  جريناه  ستط الذ  العربي وقد وجد ا

ي  ولة  هات المعنية المس نفسه ه ال راد  يعتبرون األ
ثار تغير المنا كما يحرص  المقام األو عن التخفي من 

يت  ي ر بون  ابي الذ ير دا التغيير اإلي الشبا العربي عل إ
ي مرك  بحا  ة تقو شيماء الق مهندسة  لحماية البي
ت لو كان  بي  بو ي  بتكار التاب لشركة سيمن للطاقة  ا

ستيكية  جاجة ب و  رد م إعاد استخدام كي  هنا عم 
مة المنا سأقوم بفعل ء من  رصة  لح ج يحم 

ستط  98 الذين شمله ا يتخذ جمي الشبا العر 
ر من  ك قد قل  ر استدامة  ك يا  طوات لقياد نم  تقريًبا 

مسيه  ر من  ك ي بينما قل  53 من هدره الغذا فه  ن
40 44 والطاقة  من استخدام المياه 

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

بتكار التاب  ي مرك ا بحا  شيماء الق مهندسة 
بي بو ي  لشركة سيمن للطاقة 

الشكل 4: تولّي زمام المبادرة
ية  المشاركين ر استدامة  الشهور ال 12 الما ك يا  ما هي اإلجراءات التي اتخذتها للتكي م نم 

المصدر: استطالع إيكونوميست إمباكت
%0%30%60

ي الحد من الهدر الغذا

الحد من استه المياه

ترشيد استه الطاقة

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

لية إعاد تدوير النفايات المن

ديد ا ال تخفي عمليات شراء الب

ي المن دد  لو الطاقة المت تركي 

نبعا المنخف  ات ا يارات النق  ي  تف
للكربون

%53

%44

%40

%32

%31

%26

%26

%24
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القلق المناخي والعمل المناخي: فجوة بين 
الجنسين

ربعة  ن  ثار المترتبة عل تغير المنا إ  كبر ا تواج النساء 
مسة مهاجرين بسب المنا عل مستو العال ه  من ك 

يسي للغذاء  ود الر فتهن الم من النساء 30 تعد النساء  ب
اص  ات بشك  ي العال العربي  معر لية  والمياه المن

انات  لتأثيرات الكوار الطبيعية المتعلقة بالمنا م الفي
ع  يسية وي تياطيات الر فا ما يحد من الوصو إل ا وال
ي المناط  طور 31  ر  ك طو و ور عل الموارد  تهن للع ر
وبة ما يقل  ي األق  راعة األرا بر النساء عل  الريفية ت

ير الغذاء  ات ويحد من قدرتهن عل تو لهن من بي المنت من د
ألسرهن 32

ر  ك ن تكون الشابات العربيات  ن  لي من المستغر إ
ن 52  عنا  اهتماًما بتغير المنا من الشبا وجد استط

من النساء يشعرن بالقل الشديد بشأن ندر المياه مقارنة 

ن 42 من النساء يشعرن بالقل  بنسبة 45 من الرجا و
ق من  ستيكي مقارنة بنسبة 35  الشديد بشأن التلو الب

كبر  ا  ً ن تحم النساء عب ا  ً ي ير المستغر  الرجا ومن 
عل صحتهن النفسية مقارنة بالشبا عندما يتعل األمر بتغير 

المنا شعر 34 من النساء بالقل الشديد بشأن مستقب 
ية مقارنة  ة وتغير المنا عل مد األشهر الستة الما البي

ق من الرجا بنسبة 26 

ن الشابات  ي  ستط  ابية ل د النتا اإلي تتم إ
هن كما تتمت النساء بشك  ن بناًء عل مخاو ر العربيات يت

ي تغيير عاداته وروتينه لقياد  ستباقية  فة ا اص ب
عا  عل من النساء األ ر استدامة إ تبّن نسبة  ك يا  نما 
ر شعبية عل المستو الفرد مقارنة بالرجا  د عشر األك اإل

لية  عاد تدوير النفايات المن 39 ب مسا النساء  ت  وقد بد
د  ستخدام الوا ات ا ستيكية  والحد من استه المواد الب
29 و28  ق من ثل الرجا  ا مقارنة م  عل سبي الم

عل التوالي

ولية ء المس اني  ع الف ال

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

المصدر: استطالع إيكونوميست إمباكت

%0%30%60

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

%51
%57

%42
%49

%38
%45

%29
%39

%28
%39

%25
%29

%25
%27

%24
%27

النساءالرجا
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تعمل اإلجراءات الفردية على مساءلة 
مقرري السياسات ونشر الوعي

نبعاثات  بعد من الحد من ا د العم الفرد إل ما هو  وا تمتد 
تعد اإلجراءات التي  ة عن تغييرات نم الحيا نفسها  النات

رور لتحقي ال العام ومساءلة مقرر  راد  يتخذها األ
مة المنا وم نمو  السياسات ونشر الوعي بشأن  

ات المستدامة يتعين عل  الطل عل التغيير المستدام والمنت
ي  كد نيشاد شا ًقا لذل ي ابة و ست الحكومات والشركات ا

تم المدني  همية الم ا المنا من قطر عل  ي م وهو ناش 
ًلا  لحة من الشركات  صحا الم ي مساءلة الحكومات و

لو إبداعية  ي تطوير  تمعات الفردية وإمكاناتها  همية الم عن 
ن تقاب قناعاته تل  ن  لتغير المنا 33 يأم الشبا العربي ا

الخاصة بالحكومات والشركات  

ال تزال الحواجز قائمة أمام العمل الفردي 
ويجب التغلب عليها

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

لة  ادية التابعة لم قت د المعلومات ا  إ تتوق و
ي الشرق األوس  ّخ  ت الت ن ت معد إيكونوميس 

ن  عنا  د استط ن ي ي عام 2022   ريقيا إل   وشما إ
ايد التي ينطو عليها  الحاج األساسي يتعل بالتكلفة المت
شار إلي 35 من  وهو عام  ر استدامة  ك التحو إل بدا 

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

مكل للغاية  عماره بين 18 و 23 عاًما  (41 الذين تتراو 
عماره بين 24 ول الذين تتراو  ل  يسي مقارنة ب كحاج ر

وق وما 

ر الخيارات المستدامة  ر عدم توا تشم العقبات الكبير األ
 22 (28 وقلة المعلومات المتعلقة بآلية تحقي التغييرات 

ستبيان تشير إل وجود تأثير  ن نتا ا هتمام  ير ل ومن الم

ولية ء المس اني  ع الف ال

الشكل 6: العوامل المعيقة
ر استدامة  المشاركين ك يا  ما هي العقبات التي تمنع من اعتماد نم 

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
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%35

%28

%22

%22

%19
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والي  شار  ي عل المستو الفرد  اع للعم المنا م
وله  عدم تبني األشخاص من  ن  22 إل  رب المشاركين 
ن الشبا العربي  ًقا ما يشير إل  لهذه اإلجراءات يشك عا

دد ينبغي عل مقرر  ي هذا ال وله و ات من  ر يتأثر بت
تمعية  السياسات ونشطاء المنا التركي عل التوعية الم

ماعي ي العم ال بالمنا لتش

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

ّ ي عل الحكومات والشركات تركي  ن تساه بتأثير جّد
األشخاص  ي  ج تش هود للتغل عل هذه الحواج من  ال

ر  ك يا  نما  الذين  يملكون الدا الذاتي للتغيير عل اتبا 
ل العالمي ألهدا  و الم ًقا لميس الكو ع استدامة و

ي الهد رق 13 بشأن العم المنا التنمية المستدامة 

يحمل الشباب العربي كذلك رغبة في 
التأثير على السياسة المناخية الحكومية

ي العم عل المستو الفرد  نخرا  ة إل ا ا باإل
ي التعاون م  ه وتع را ي مشاركة  ير الشبا العربي 
دد تقو  ي هذا ال ية و كوماته بشأن السياسة المنا

ي لبنان التاب  بتكار للمياه  رو عاصي منسقة برنام مختبر ا
د لتغير  ي سعينا نحو الت لمنظمة واترلوشن الكندية 

ات  نا عل التعاون متعدد التخ ر تركي المنا ي  ينح
ا عل التعاون متعدد األجيا ً ي هات المعنية ب  بين ال

ن الغالبية العظم من الشبا العربي  عنا إل  لص استط
84 من النساء  ر من ثمانية من ك عشر  ك    78)

مكانه التأثير  ن ب 76 يعتقدون  ربعة رجا  ثة من ك  وث
ي بلدانه وتقف هذه النسبة إل  عل سياسة تغير المنا 

ن تغير المنا هو المشكلة  راد الذين يعتقدون  84 بالنسبة ل
الًبا ما يفتقر الشبا العربي  ل  ي جيله وم  ا  ً ر إلحا األك

ي  ق من ثل كوماته يشعر  مة للتواص م  إل األدوات ال
كوماته تستم إل مخاو الشبا  ن   57 المشاركين 

اص  ة الشبا بشك  يما يتعل بتغير المنا تشعر 
عماره بين 18 و 23 ق ممن تتراو  ا يعتقد 47  بعدم الر
كوماته تستم إليه مقارنة م 63 ممن تتراو  ن  عاًما 

عماره بين 28-35

ن تعطي األولوية لمشاركة الشبا  ي عل الحكومات العربية 
ي صن القرار المتعل بالمنا  ه  را ن تعك وتعك  و

يسية للتغيير دوات ر فته  ب

ولية ء المس اني  ع الف ال

نسبة الشباب العربي الذين يعتقدون بأن حكوماتهم 
تهتم بمخاوفهم بخصوص التغير المناخي

%63
عماره  تتراو 
بين 28 و 35 عاًما

%47
عماره  تتراو 
بين 18 و 23 عاًما

حوالي 84% من الشابات العربيات وما يصل إلى %76
من الشباب العرب يعتقدون بأن في إمكانهم التأثير 

على سياسات بلدانهم بخصوص التغير المناخي

%76 %84
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في سعينا نحو التصدي 
لتغير المناخ، يجب أال 

ينحصر تركيزنا على التعاون 
متعدد التخصصات بين 

الجهات المعنية، بل 
أيًضا على التعاون متعدد 

األجيال.
ي لبنان  بتكار للمياه  رو عاصي منسقة برنام مختبر ا

التاب لمنظمة واترلوشن الكندية 
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 عل الحكومات 
ي جهودها تك

يرتبط تغير المناخ ارتباًطا وثيًقا باالقتصاد 
والسياسة

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

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

ي العال  م ارتفا درجات الحرار  لة  بع وتشر قا
ي اإلدار المستدامة  مار  ست ايد ل اجة مت العربي هنا 
راعي  اه العام للقطا ال ت ثر بدوره عل ا للمياه مما سي

ادية للبلد قت د تلوه إل تغيير الدور ا وي

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

فر  نبعاثات ال ي ا نتقا إل صا ين سيتطل ا ي 
د مالية  د إل تحقي عوا ولية كبير ولكن سي مارات  است

ل  ابية عل المد المتوس إل الطوي واأله من  إي
ية  ة من  الحد من المخاطر المنا ماية مستقب البي

ي  ا هنا نقص  ل  ي 34 وم  عيد الماد عل ال
ي العال العربي  ية  الدع والتموي الحكومي للمشاري البي
ي المغر   ي عيا  كري من جامعة القا ًقا لسهام  و

أمام الحكومات دور حاسم لتلعبه
ي  لي لتعدي المسار  نحن بحاجة إل تغييرات جوهرية بنه تنا

ة تغير  ي معال مة المنا يقدر الشبا العربي دور الحكومات 
ن الحكومات   30 ثة مشاركين  د من ك ث ي يشعر وا منا

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

و لبلده بدًلا من السعي  ن تكون األولوية الق المنا ي 
اد وتقف هذه النسبة إل 84 بالنسبة  قت المستمر للنمو ا

للمشاركين الذين يشعرون بالقل الشديد بشأن مستقب 

ت م  دار  ة يحت ال ا اهتمام الشبا بالبي ة  ي البي
نحاء منطقة الشرق  ي  ارتفا معد بطالة الشبا إل 26 

ي هذا السياق كي ينظر الشبا  ريقيا 35 و األوس وشما 
د لتغير المنا    كوماته للت العربي إل جهود 

على الحكومات ترجمة أقوالها إلى أفعال 
من خالل تنفيذ تعهداتها واإليفاء 

بالتزاماتها
ستعداد للقيام  د وا مر وا د لتغير المنا  ولية الت إن مس

ن  ين ير الشبا العربي  ي  ر و مر  بذل بشك شام هو 
ي المقام األو عل عات الحكومات  يعتقد  ة تق  ماية البي

يد قليًلا  اتها يشعر ما ي ن الحكومات تحق مستهد مي  ال
كوماته عل  عا  ستط بأن  ي ا عن ن المشاركين 
58 و  ة تغير المنا  ي معال عالة  عيد الوطني والمحلي  ال

61 عل التوالي

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

 32 ريقيا  ي شما  ية  ا ستق ي الدراسة ا المشاركين 
عالة مقارنة م 13  ير  كوماته الوطنية  ن إجراءات  يرون 
ي دو الشرق األوس هذا ويعتقد الشبا  ول  ق من 

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

ي هذا السياق  ولكنها  تتخذ سو القلي من اإلجراءات و
ند  سولي  س المشار لمنظمة  لود الحمروني الم تقو 

ور رسمي  إن  كومية تونسية  ير  جرين وهي منظمة 
بر عل ورق ي ك شيء ما هو إ  بح 

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

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

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

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

تمرات األم المتحد المعنية بتغير المنا هي  ن م 68 يرون  ي المشاركين  من ثل
ي  يما يتعل بالعم المنا ابي  ي تحفي التغيير اإلي د كبير  و إل  د ما  إما ناجحة إل 
نها ناجحة إل   22 ق من رب المشاركين  ا للتحسين إ يعتقد  ل هنا م وم 

د كبير

ولية ء المس اني  ع الف ال

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

( المشاركين

المصدر: استطالع إيكونوميست إمباكت

23

بعيد عن النجاح %2

غير ناجح إلى حد ما %5

ال ناجح وال خاسر %18

ناجح نوًعا ما %46

ناجح جًدا %22

ال أعلم %6

إلى  العربي  العالم  الحكومات في  تحتاج 
المعاهدات  تنفيذ  على  أكبر  التركيز بشكل 

اتفاقية  مثل  المناخ،  بتغير  المتعلقة 
إلقاء الخطابات والكالم  باريس، بدلًا من 

المعسول.
ي صندوق األم المتحد  مد عود مراج شا للمساهمات المحدد وطنًيا 

للسكان
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عا عن طري تنفيذ  ا هذا التعاون  بد من ترجمة األقوا إل  ي ن ج تع من 
مد عود وهو مراج شا للمساهمات  ًقا أل امات و لت التعهدات واإليفاء با

تحتا الحكومات  ر  ي م ي صندوق األم المتحد للسكان ومقي  المحدد وطنًيا 
كبر عل تنفيذ المعاهدات المتعلقة بتغير المنا  ي العال العربي إل التركي بشك 

م المعسو م اتفاقية باري بدًلا من إلقاء الخطابات والك

دا العالمية تقو رو  ي م هذه األ ي إشرا الشبا  اجة إل تع ا  ً ي هنال 
ي لبنان التاب لمنظمة واترلوشن الكندية  بتكار للمياه  عاصي منسقة برنام مختبر ا

ة التحديات المتعلقة بالمنا اليوم إ من  الحلو المبتكر   يمكننا معال
يفون  ي النظام وسي ا للتفكير  ً دي ا  ً ا يتب الشبا نه ً دي ا  بتكار منظوًر ويتطل ا

بداية جديد للحلو التي نريدها للمستقب

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

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

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

عتبار ي ا

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 
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هناك مجال لمزيد من التدخل السياسي 
بشأن تغير المناخ

ي  كار للعم المنا نحاء العال العربي  ي جمي  لد الشبا 
ن الشبا العربي يرون  عنا إل  لص استط قد  الحكومي 
دد  ادر الطاقة المت ن ترك عل دع م ن الحكومات ي 

كرها 34  التي  فور  عتماد عل الوقود األ لدع التحو من ا
ت إعاد  ياد معد من المشاركين وتحسين إدار النفايات ل

ة  39 والحفا عل البي 31 ي المنطقة  ة  التدوير المنخف
  27 الطبيعية 

اجة  عر الشبا العر الذين تحدثنا معه عن  كما 
عما  يد من الدع والتموي ل الحكومات إل تقدي الم
ي المناه  قي بشأن تغير المنا  راء وإدما الت الخ

كري من جامعة  ا تدعو السيد  عل سبي الم التعليمية 
ي المغر إل تحسين الدع المقدم للشركات  ي عيا  القا

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

ي البي

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

40 كما  ية ة هذه الق مة لمعال والمهارات والقي والمواق ال
ابية  قة إي هنا ع ل  وء عل  ستبيان ال تسل نتا ا

ي التعليمي يعتبر ما يقر من  ة والتح هتمام بالبي بين ا
ن  45 الحاصلين عل درجة جامعية  ن الشبا العربي 

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

الحاصلين عل شهاد جامعية

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

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

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

ي العال العربي تشير المساهمات المحدد وطنًيا  عي 
ق  األردن وقطر وتون  إل التعلي المتعل  ل دو 

بتغير المنا 41  

ولية ء المس اني  ع الف ال

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

المصدر: استطالع إيكونوميست إمباكت

%0%20%40

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

%34

%31

%27

%26

%22

%21

%19

%19
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 الدعو إل اتخا 
سسية إجراءات م

تعد اإلجراءات المتعلقة بالمناخ 
والمساءلة المناخية المؤسسية قطعة 

أساسية من أحجية صافي االنبعاثات 
الصفري

ادية  ي العال العربي باعتبارها جهات اقت تلع الشركات 
مة المنا يشير  ة  ي المساعد عل معال يوًيا  ا  كبر دوًر

ي العال العربي  ن ما يقر من رب الشبا  عنا إل  استط
هات المعنية  ن تكون ال ن الشركات ي  (22 يعتقدون 

حة  د لتغير المنا هنا دراسة جدو وا ي الت يسية  الر
سبا تغير المنا وتأثيرات  ن تهدد  ي يمكن  تدعو للعم المنا

انيات الشركات مي

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

ين تأم المملكة  ي  ي انبعاثات صفر بحلو عام 2050  صا
42 ذوهما بحلو عام 2060 ن تحذو  العربية السعودية والبحرين 
دد بحي تشك 42 من  ا للطاقة المت ً ع هد و ر  ما م

ي الكهرباء بحلو عام 2035 43 تحتا هذه األهدا إل اتخا  م
إجراءات من قب القطا الخاص لكي تتحق   

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

العمل
ر من 8,300 ك صبح  قد  ي اتخا اإلجراءات  ت الشركات  بد

السباق  ملة  ن من الموقعين عل  شركة عل مستو العال ا
شد  طلقتها األم المتحد والتي تسع إل  فر التي  إل ال

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

45 ي عام 2021 سكو اسكتلندا  ي   COP26 بتغير المنا 
عل  ي العال العربي تقود الطري  كبر الشركات  بع من 

موعة ماجد الفطي مرك التسوق  ا اعتمدت م سبي الم
ي الشرق األوس  ي  ة والتر د تطوير قطا الت يسي ورا الر

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

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

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

تمر  ة م ا وء عل المنطقة باست ال ومن شأن تسلي 
ر و  ي م  COP27 األم المتحد المعني بتغير المنا 

ي اإلمارات العربية المتحد النهو بتوقعات   COP28)
الشبا  عنا يعتقد  ستط ًقا  المنطقة وو ي  الشركات 

ن ترك عل الحد من النفايات  ن الشركات ي  العربي 
ي  اء عل الملوثات  38 والق وتحسين إدار النفايات 
ر استدامة  ك ات ومواد  32 واستخدام منت صناعته 

 28 دمات جديد صديقة للمنا  ات و (30 وتطوير منت
25 ًيا  بي ات المستدامة  المنت سعار  ودع 

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

مواتية

على الحكومات والشركات أن تعمل يًدا بيد
ي عل الشركات العم م صنا السياسات لكي تتمكن 
ة  د الطرق لمعال ية وتتم إ ها المنا هدا من تحقي 

ي العال العربي والمساعد  راء  الخ و البنية التحتية 
ديقة  فر بالشراكات ال نبعاثات ال ي ا نتقا إل صا ي ا

ًقا لحسام عرابي  للمنا بين القطاعين العام والخاص وو
إنفلون  كومية لد  قات  ي ع ا الذ يشغ من 

ي المنطقة  ي عل الحكومات  ر  كوميونيكيشن بم
ير  سر بك ديقة للمنا بوتير  ال تسهي البنية التحتية 

وللقيام بذل ستتطل مشاري البنية التحتية للقطا العام 
48 تقوم  بتكار والخبر التي يقدمها القطا الخاص التموي وا

العربية السعودية بتنفيذ الشراكات بين القطاعين  المملكة 
ء من مساعيها لتقلي اعتمادها عل النف  العام والخاص ك
ند  رعة ريا دومة ال ل تطوير م يسية عل  لة الر ومن األم

ي المنطقة والتي  رعة ريا  كبر م ب  ن ت التي من المقرر 
49 سر سنوًيا ستولد الكهرباء لحوالي 70,000 

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

ي  بي  بو ي  بتكار التاب لشركة سيمن للطاقة  مرك ا
ن  ن ت سياسات لمساعد الشركات عل  عل الحكومات 

ا ل تكن الشركة محف لخف  إ ر استدامة وتسأ  ك ب  ت
ا  لما ي التكلفة   ثار من  طو لها  انبعاثات الكربون  وهي 

ة لذل تعتمد منطقة الشرق األوس  ل ونتي ستفع 
ي إطار  ايد و ة بشك مت ريقيا سياسات صديقة للبي وشما 

ي تواص  جهاد الما لو مبتكر ومستدامة ل اد  جهودها إلي
راء ودعمها م مشرو دار  المغر تموي المشاري الخ

ر مياه  ي العال يو با  اد ال كبر نظام لح مد  وهو  سي 
د 50 نحاء الب ي جمي  الشر المستدامة للقر الريفية 

واألنظمة  القوانين  تطبي  إل  العربي  الشبا  ويدعو 
جرتها  التي  األبحا  القواعد توصل  للحد من كسر  ارمة  ال

ن  شركة بي دبليو سي وهي شركة استشارات إدارية إل 
ي منطقة الشرق األوس وشما  شركات القطا الخاص 

تحديًدا  ر  األك التوجيهات واألنظمة  يد من  تبح عن م ريقيا 
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تم  والم ة  البي ا  م ي  لدع جهودها  الحكومات  من 
ني  ل تنظي نسبي  إل  العربي  الشبا  يدعو  51 كما  والحوكمة

يقو  ة  بالبي ر  ت ير قانونية  عما  ارتكا  الشركات عن 
ستدامة  وا ي  المنا التغير  مستشار  العبدالمحسن  ي 

ن تتناس   من المه  ي الكوي  ي شركة إرنس ويون 
المالي للشركة بشك مباشر األداء  رامات وعقوبات م 

ية الوطنية للتنمية تحتا دو العال العربي  ستراتي ولتلبية ا
ن  ي المنطقة  إل دع القطا الخاص وعل الشركات 

هود  يما يتعل ب سسي  ي الطمو الم تتب بقية العال 
52 وبينما ترك عيون العال عل منطقة  ستدامة الوطنية ا

صحا  غ عل  ايد ال ريقيا يت الشرق األوس وشما 
هود   ي ال ي القطا الخاص لتك لحة  الم

ولية ء المس اني  ع الف ال

الشكل 9: اغتنام الفرصة
ات األولوية بالنسبة للشركات  السنوات الخم المقبلة  المشاركين ية  بر اإلجراءات المنا ما هي 

المصدر: استطالع إيكونوميست إمباكت
%0%20%40

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

ية ماكن المنشآت لتحسين مقاومتها للتأثيرات البي تحدي  تغيير 
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%28

%25
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صة الخ

ي جيله  ا  ً ر إلحا ايا األك د الق ي هو  ن التدهور البي ير الشبا العربي 
ي  ي العم المنا ة لكنه يشاركون بشك كبير  اء مستقب البي ويشعرون بالقل إ

68 من الشبا الذين شمله  رق الغالبية العظم  دا  ومتحمسون إل
ة والحد من تغير المنا وبهذا  ماية البي هود الرامية إل  ا ال لون بن ستط متفا ا

نمتل القو  ية من المغر  د المناصرين للعدالة المنا ي  نا ات  دد قا  ال
مي  ر استدامة لل ك ل مستقب  ابي و ي لد التغيير اإلي ونتحل بالشغ الكا

ي بدايت ا  لكن الطري ما 

راد  ا شامًلا وتعاونًيا بين األ ً ي ولكن سيتطل نه يمكن التعام م التغير المنا
والحكومات والشركات ي عل الحكومات والشركات إعطاء األولوية لمشاركة 
ة  ي الشبا عل السا مان تم ي اتخا القرارات المتعلقة بالمنا و الشبا 

ان  حة تغير المنا لقد  ي مكا ن يكونوا محوريين  ي  العالمية إ ير الشبا 
الًيا من مشاركة الشبا تقو رو عاصي  الة الحواج التي تحد  الوق للقاد إل

إن  ي لبنان التاب لمنظمة واترلوشن الكندية  بتكار للمياه  منسقة برنام مختبر ا
ينبغي  ينظر إل الشبا العربي عل  ي  شبا اليوم ه صنا المستقب وت

ء من صنا العم اليوم  ن ينظر إليه ك حس ب ي  نه صانعو التغيير اليوم 
ي المستقب ليكونوا صنا التغيير 

تمر األم المتحد المعني بتغير  ي الفتر التي تسب انعقاد م يتا للعال العربي 
حة  ي مكا د  رصة الظهور كقا ي دولة اإلمارات العربية المتحد  المنا  

صوات الشبا ستما إل  تغير المنا وبذل يتعين عل الحكومات والشركات ا
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نبذ عن

وحدة “إيكونوميست 
إمباكت”

فتها  معها بين الكفاء واإلبدا ب إيكونوميس إمباك ب د  تتمي و
من  مهور العالمي ور مستو تأثيره ن مية إلشرا ال كرية وإع سسة  م

ن تفت النقا وتوس وجهات النظر  مة عل األدلة يمكن  بأن الر القا
إيكونوميس إمباك تقدمها  د  وتحف التقدم كان الخدمات التي بات و

موعة  إيكونوميس  من م لة  هات منف ي الساب ل ن تسند  ا
حية التابعة  لكفرق القياد الفكرية والسياسة العامة والسياسة ال ي  بما 

موعة  إيكونوميس  ي م  EIU ادية  قت ستخبارات ا د ا لو
EBrandConnect وسيغنا نوي  عاليات إيكونوميس وإيبراند كونيك  و

SignalNoise

ي  ا  ًقا من س  نا انط إننا نعم عل تنفيذ مشاريعنا وبرام
طر  مي  ي 205 دولة وإل جان ت ا التحالي عل مد 75 عاًما  م

جتماعي وإعداد  اد وا قت العم والمقارنات المعيارية وتحالي األثر ا
ي الفعاليات  بر  نما التوقعات والسيناريوهات نقدم سرًدا إبداعًيا و
ع  ي السوق مما ي د  مية را ات إع ميمي ومنت لو التفكير الت و

ريد يتي لها تقدي نتا قابلة للقيا ي مو  إيكونوميس إمباك 

ولية الكاملة عن محتو هذا  إيكونوميس إمباك المس د  تتحم و
رور وجهات نظر  ي هذه الوثيقة بال راء الوارد  التقرير  تعك النتا وا

و الخبراء الذين قابلناه لد إعداد هذه الوثيقة نا  و شركا هة الراعية لنا  ال

30



3131



32

ر والبحرين  ا ي جامعة الدو العربية 22 دولة وهي ال اء  1       يبل عدد الدو األع
ر والعراق واألردن والكوي ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغر  ر القمر وجيبوتي وم وج
وما والسودان  لسطين وقطر والمملكة العربية السعودية وال وسلطنة عمان و

وسوريا وتون واإلمارات العربية المتحد واليمن
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ا بنا  ت ا

لفين  نبذ عن الم

ي الفري المعني بالسياسات  دينا ألبورنو هي كبير المحللين 
ي لندن وهي تعم م  ي إكونوميس إمباك  والر 

وروبا لدع  نحاء الشرق األوس و ي مختل  ء  العم
مبادراته المتعلقة بالسياسات 

ي الفري المعني بالسياسات  ستيفانو سبالفييري هو محل 
ي لندن وهو يعم م  ي إكونوميس إمباك  والر 

وروبا لدع  نحاء الشرق األوس و ي مختل  ء  العم
مبادراته المتعلقة بالسياسات

دينا ألبورنو 
مدير المشرو 

إكونوميس إمباك
+447793564558

mailto:dinaalborno%40economist.com?subject=mailto%3Adinaalborno%40economist.com
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موا إل النقا ان




