
   

 

 منظور الشباب لمستقبل مستدام ..الطاقة والمناخ في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

/ نوفمبر  17عمان،  ي
 
ين الثان  : 2019تشر

ي ب
ن
وع اإلقليمي للمناخ والطاقة ف ن المشر ك بي 

ت جهد مشتر ن ،  Germanwatchو مؤسسة فريدريش إيتر عملت المؤسستي 

ي قضايا سياسات المناخ والطاقة. قدم عىل جمع 
ن
ق األوسط وشمال إفريقيا وشجعوهم عىل االنخراط ف الشباب من الشر

 . تعكس منظورهم لمستقبل مستدام اتهؤالء المشاركون الشباب ورقة سياس

ن و لبنان و السودان و مرص و تونس و الجزائر و دول )المغرب  10تمكن المشاركون الشباب من  المملكة و األردن و فلسطي 

امج التدريبية من التعرف عىل قضايا الطاقة ووضع ورقة سياسات  و العربية السعودية واليمن(  بفضل العديد من التر

ي منطقتهم. ج
ن
كة حول رؤاهم لمستقبل الطاقة ف ت معت مؤ مشتر اء سسة فريدريش إيتر ن الشباب مع ختر هؤالء المشاركي 

ي 
ن
ي األردن ف

ن
 انتقال الطاقة تفاعلية لمشاركة رؤية الشباب وخطط صانعي السياسات حولجلسة نقاش من قطاع الطاقة ف

 بسبل عادلة اجتماعيا.   "Energiewende"أو ما يعرف باأللمانية 

ي م وال تشكل ورقة السياسات
ن
ق األوسط وشمال أفريقيا نحو مستقبل "الطاقة والمناخ ف نظور الشباب لمنطقة الشر

ن  ا فرصة لصانعي القرار للتعلم عن مستقبل الطاقة  ها ولكن وحسب، الشباب لعرض آرائهممستدام" فرصة للمؤلفي 
ً
أيض

 .من خالل رؤى الشباب للمستقبل

بنفس الوقت قادر على تفهم الوضع الوطني هذه العينة من شبابنا الواعي القادر على استيعاب التحديات الدولية و 

 خصوصا فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والتصحر

  منسق البرامج االقليمية مؤسسة فريدريش ايبرت  –فيهنجر فرانسيسكا 

ي عىل ناقش المتحاورون
ات التغت  المناخن ق األوسط وشمال إفريقيا  تأثت  وهي إحدى المناطق األكتر تأثرا منطقة الشر

ار العالمي وخفض انبعاثات غازات الدفيئة )وكيف أن . ةبالظاهر  (، وهي أولوية بالنسبة لغالبية دول GHGالحد من االحتر

ي والنقل والتجارة العالمية  تتطلب جميعا  العالم ،
إعادة هيكلة جميع جوانب حياتنا اليومية تقريًبا: المياه والغذاء والمبانن

ها من الجوانب الحياتية.   وغت 

تغت  اليعد قطاع الطاقة أكتر مصدر النبعاثات غازات الدفيئة العالمية، ما يؤدي إىل ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم 

ي 
ز الطاقة المتجددة كبديل للوقود األحفوري التقليدي، حيث تتحسن هذه التقنيات بشعة وتصبح  هنا . المناخن  أقلتتر

ي النقاش ا حاسم ا لطاقة جانبتشجيع الطاقة المتجددة وكفاءة ا ما يجعلكلفة. 
ن
حول المناخ والسياسات  ةالدولي اتف

ي العديد من البلدان
ن
 . الوطنية للطاقة ف

ي محليا، 
ن وضع الطاقة والتغت  المناخن السياسات هي العمود االساسي الذي يتوجب علينا جميعا االعتماد عليها لتحسي 

 لتأييد والطريق الوحيد لتطوير وتفعيل السياسات هو من خالل حشد ا

 المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة  -د. رسمي حمزة

ق األوسط وشمال إفريقيا باإلمكانيات الطبيعية الضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تح إال أن أهم ظن منطقة الشر

. يمكن  حملةلتحقيق انتقال ناجح وعادل وكامل للطاقة، تحتاج البلدان إىل و . موارد هذه المنطقة هو الشباب للتغيت 

ي مجال الطاقة
ن
وع يجمع أشخاص من المنطقة بأرسها أن يعزز التعاون ف ق األوسط وشمال  ،لمشر ن بلدان الشر والحوار بي 

 . إفريقيا 

 

 



   

 

 

ي العالم حاليا ومن خالل
ن
ي من أهم الملفات ف

ن  الطاقة والتغت  المناخن ورقة السياسة هذه نعمل كشباب من أجل تأمي 

اتيجيات الطاقة والمناخ ي تكوين استر
ن
اك الشباب كعنرص أساسي ف  مستقبل أفضل لنا، ولهذا نناشد بأهمية إرسر

 عبدهللا الشماىلي 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ت:   عن مؤسسة فريدريش إيبر

 

ت  ي ألمانيا مع تقاليد تعد مؤسسة فريديش إيتر
ن
.  1925يعود تاري    خ تأسيسها إىل عام  ثرية، إذ أقدم مؤسسة سياسية ف

ت لدى  والقيم األساسية  وأفكار إلرث  حاملةمكتب حول العالم. واليوم، ال تزال  100أكتر من مؤسسة فريديش إيتر
وثيقة بالديمقراطية االجتماعية ونقابات العمال  تصال لمؤسسة ل للديمقراطية االجتماعية: الحرية والعدالة والتضامن. 

تالحرة. لدى  ي  مكتًبا  11 مؤسسة فريديش إيتر
ن
ق األوسط وشمال فريقيا تدير منها مشاريعا ف ي منطقة الشر

ن
ي  14 ف

ن
دولة ف

 . منطقةال

 

 للمزيد من المعلومات يرجر التواصل مع: 

Ronja Schiffer, Program Manager 

Email: ronja@fes-jordan.org  

Phone number: 0791198505 
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