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وسط مخاوف بشأن الفساد وتغیر المناخ ونقص المواطنة العالمیة تمثل أعلى أولویات جیل األلفیة، 
 الفرص

 
 

 ینظر للعالم بتفاؤل حذر ویُظھر قیماً تقدمیة بشكل عام 35و 18ما بین  الشباب •
ة، الحذر على خصوصیتھم وبیاناتھم الشخصی االعتبارالتكنولوجیات الجدیدة، آخذین بعین  ىجیل األلفیة یتبن •

 ً  تمكینأساسیا لل ویعتبر اإلنترنت شرطا
لقلق لدیھم، اتشعر الغالبیة باإلحباط من الفساد وانعدام فرص العمل في بلدانھم، ویبقى تغیر المناخ یتصدر قائمة  •

 الحرب والفقرمتبوعاً ب
 وجھات نظر متباینة إقلیمیاً في مجاالت المساواة بین الجنسین والزواج المثلي •
لشباب والشابات الذین تتراوح ایقدم نظرة عن التفكیر ووجھات نظر  2016لمسح السنوي لمشكلي العالم ا •

 لى التكنولوجیا، والحوكمة، والقیم، ودور قطاع األعمال في المجتمععاماً ع 35و 18أعمارھم ما بین 
 
 
 

على الرغم من مخاوف جدیة حول انتشار الفساد والصراعات، وآثار تغیر المناخ  :2016أغسطس  22جنیف، سویسرا، 
 الذین شاركوا في من جیل األلفیة ٪70فرص لإلدماج االجتماعي واالقتصادي، یبقى الشباب متفائالً، حیث أن الوخسارة 

ً یرون العالم ملی "2016العالم لعام  لمشكلي "المسح السنوي بإمكانھم المساھمة بشكل  منھم یعتقدون أن ٪50، وبالفرص ئا
 .فعال في عملیة صنع القرار في بالدھم

 
جاالت متقدم رؤى غیر مسبوقة في المسحیة الیوم، والتي  أطلق المنتدى االقتصادي العالمي النسخة الثانیة من ھذه الدراسة

أكثر یضم مجتمع  العالم" ھو لوإن "مشك .أنحاء العالم الیوم مختلففي  الشباب جیل التفكیر، وأولویات واھتماماتمتعددة ك
 دولة 181مشارك من  26000جاب العالم" أ ي"مشكلوبتشجیع من أقرانھم من قلیماً. وإ بلداً  171 من عضواً  6000من 

 على ھذه الدراسة المسحیة بتسعة لغات متعددة. 
 

 الذي یؤرق جیل األلفیة؟ما 
 

ً  فساد وانعدام المساءلة الحكومیة ھما المشكلتینال أنكافة المناطق في یرى الشباب  ھذا ویعتبر  .في بالدھم األكثر إلحاحا
على الصعید في المقابل، و .بعض المشاكل الرئیسیة األخرى انعدام الفرص االقتصادیة، والعجز في نظام التعلیم والفقر

اسع، باإلضافة الونطاق ال ذاتالصراعات الثاني على التوالي، متبوعاً ب ھموم جیل األلفیة للعامتغیر المناخ یتصّدر العالمي، 
 .الصراعات الدینیة والفقرإلى 

معالجة ھذه التحدیات بنجاح في بالدھم وعلى  ھیمكن نمّ عجیل األلفیة  شبابئل ا سُ وفي إطار الدراسة المسحیة، وعندم
الحكومات تلي ذلك ، ٪26حل التحدیات المحلیة  فیما یخصیثقون بأنفسھم أكثر ن شباب ھذا الجیل تبین أ المستوى العالمي،

، ٪ 26 الدولیةالشباب یثقون في المنظمات فإن العالمیة، أما فیما یخص مواجھة التحدیات  .٪17والمجتمع المدني  20٪
 .٪20أنفسھم  أخرى فيمرة مجدداً و

 
 

 
 
 



 
 التصور الذاتي: نھایة الدولة القومیة؟

 
بینما  ٪36وذلك بنسبة ن" "مواطنون عالمیو مأنفسھم في معظم األحیان بأنھ 35و 18بین ما في الفئة العمریة الشباب  یعدّ 

ة. وبالنسبة معتقداتھم الدینیأنفسھم من خالل فیعّرفون منھم ٪9أما ، لھم یةتعریفال صفةأن جنسیتھم ھي المنھم  ٪22یعّد 
 ً ً  22و 18بین ما تتراوح أعمارھم  ، أي منمن شباب األلفیة للفئة األصغر سنا طریقة غالبیتھم أن الجنسیة ھي یرى ، عاما

أن یم، نجد بحسب تقسیم األقالي الردود إذا ما أمعنا النظر فة. وفي المرتبة الثانیتحدید الذات، بینما تأتي المواطنة العالمیة 
اركین المشالشرق األوسط وجنوب آسیا، في حین أن كل منطقة ھویة الشباب في أھمیة فیما یخص أكثر  الدین یلعب دوراً 

 ون أنفسھم من خالل جنسیاتھم. یحددمن شرق آسیا والمحیط الھادئ 
 

 
 

 
 ... التكنولوجیا، ولكن متفائل فیما یخص ةاأللفی جیل

 
مناطق ي مختلف فستخدم التقنیات الرقمیة بشكل یومي بشكل كامل، ویإمكانیات التكنولوجیات الجدیدة  یتبنى جیل الشباب

ً العالم  نھا إال أممن شملتھم الدراسة أنھ على الرغم من أن التكنولوجیا تدمر بعض الوظائف التقلیدیة،  ٪86ویعتقد . تقریبا
 عملیة نمو الوظائف.ستكون دافعاً أساسیاً في 

ا. جیستكون أكبر االتجاھات في مجال التكنولو االصطناعي، والروبوتات، واإلنترنتالذكاء ھذا ویعتقد أبناء جیل األلفیة أن 
 التكنولوجیا الحدیثة.قصوى من استفادة  انسیستفید قطاعي التعلیم والرعایة الصحیةغالبیتھم أن  یرىو
 
 التنقلثم  ،٪55بنسبة  التعلیمثم  ،٪65أوالً بنسبة  المھنیة أثراً بالتكنولوجیا، تأتي الحیاةثر تاألك فیما یخّص مناحي حیاتھمو

شكل أن  ونعتقدی ٪48ن نسبة إال ألتعلیم، في مجال اوعلى الرغم من الدور القوي لالبتكار التكنولوجي . ٪42 بنسبة
 .التعلیمألغراض  ھاقیتطبیتم التي كنولوجیا زال أكثر فعالیة من التالفصول الدراسیة التقلیدیة ال ی

 
، اولوجیالتكناستخدام مخاوف جیل األلفیة على نطاق عالمي حول تتصدّر الخصوصیة وحمایة البیانات الشخصیة أكبر 

على تقول أنھا، من جیل األلفیة في تلك المنطقة، ٪73حیث أن نسبة  في شرق آسیا ومنطقة المحیط الھادئ،وذلك باألخص 
 .على وجھ الخصوصالشخصیة بیانات العلى  قلقبسبب تحمیل تطبیقات معینة  تجنبتسبیل المثال، 

 
على قمة المنصات األقوى إلرسال رسائل البرید اإللكترونیة  انویبقى الكمبیوتر المحمول والكمبیوتر الشخصي یتربّع

المنصة األھم واألكثر  يھ ةالذكیالھواتف في حین أن  على التوالي، ٪55و ٪63 التسوق عبر اإلنترنت، وذلك بنسبةو
 .٪82استخداماً لتصفّح وسائل التواصل االجتماعي وذلك بنسبة 

  



 
 
 

منھم أن أداء حكوماتھم بطيء في ھذا  ٪41، حیث یرى االتكنولوجیاعتماد بیتعلق ینتقد غالبیة جیل األلفیة حكوماتھم فیما 
ً تصل النسب إلى  یعادل  في الشرق األوسط، أي ما ٪49وأفریقیا في  ٪55ركا الالتینیة ویفي أم ٪55المجال. وإقلیمیا

 ٪78 ا. وبالمقابل، فإنغیر راض عن دور الحكومة في اعتماد التكنولوجی حوالي واحد من كّل اثنین من شباب جیل األلفیة
 من قبل الشركات.جیا الجدیدة تبني السریع والمبكّر للتكنولوالیثنون على كا الشمالیة یرأم منالمشاركین  من

 
 ماذا یتوقع جیل الشباب من الحكومات والقطاع الخاص؟

 
ول ح نجد بأنھم وفي مختلف أنحاء العالم یشعرون بإحباط كبیر، عن كثب من الحكوماتبدراسة توقعات شباب جیل األلفیة 

المساءلة، انعدام  من ٪29البیروقراطیة وفتشكي من  ٪30  ، أما نسبة٪58مستوى الفساد في القطاع العام، وذلك بنسبة 
 .عدم وجود الصدق والنزاھة في المركز الرابع یحلّ و
 

ً دعم عقوبات أكفإن جیل األلفیة ی، أكبر شفافیةخلق لفساد وكیفیة لمواجھة اعلى سؤال حول الحلول الممكنة  ورداً   ثر اتساقا
 وأكثر حوار منتظمو ٪38بنسبة عوة إلى استقالل المحاكم ، تلیھا الد٪44وذلك بنسبة  من قبل المسؤولین الحوكمةلسوء 
 .٪33بنسبة مع المواطنین  شفافیة

 
 ً  .في تشكیل صنع القرار في بلدانھم واھماسأن ی كانھممأنھ بإمن المشاركین في االستطالع یعتقدون  ٪50، فإن وعموما

صناعة القرار، حیث كانت اإلجابة األكثر شیوعاً من المشاركة في أقل نسبة  وكانت أوروبا ھي القارة الوحیدة التي شھدت
 .عملیة صنع القرار بلدانھم فیما یخص أنھا لھا تأثیر ضئیل جداً  ٪44ك، حیث تعتقد نسبة یھي التشك

 
بأن  ٪37 جیل األلفیة الطرف األكثر مصداقیة، حیث تعتقد نسبة التي یعمل فیھا شبابأرباب العمل في المؤسسات شّكل وی

في المراتب األخیرة حیث صّرحت نسبة عالم الحكومات ووسائل اإلیما تحّل ف النزاھة.لة وادیتمتعون بالع أرباب العمل
 .بھم ال یثقونبأنھم من المستطلعین  47٪

 
مار األجنبي االستث والتنمیة االقتصادیة أو خلق فرص العملتكمن في القطاع الخاص ات مساھم ویرى شباب األلفیة أن أكبر

 على التوالي.  ٪20و ٪36وذلك بنسبة 
 

ً  من شباب جیل األلفیة یبحثون عن فرص عمل ٪54فإن على سؤال حول مستقبلھم المھني،  ورداً  ا عادالً، بینم توفر راتبا
لیس ھناك كما أنھ ون عن فرص عمل تغذي شعورھم بالفائدة. ثیبح ٪36و، وفر فرص نموعن عمل ی منھم ٪45یبحث 
ھم مناسبة لسوق العمل. إال أن ھذا التفاؤل یشھد مھاراتعالیة بأن ثقة  ثقة أوعلى  ٪74حیث أن  المستطلعین في ثقةنقص 

 .العثور على وظیفة جیدة فقط تتوقع ٪54حیث أن نسبة  التطور الوظیفيتدٍن ملحوظ فیما یخّص مستقبل 
 

 ھدف مشترك للشباب ،دراجاإلالقیم: 
 

ضمن أفراد ھذه الفئة العمریة. إال أن ھنالك بعض المناطق یتخذ  فیما یخص القیموسطیاً، تشیر نتائج المسح تقدماً طردیاً 
ً أكثر تقلیدیةالتقسیم فیھا  أنھم یعملون یعتبرون بأكثر من نصف المشاركین إن لى سبیل المثال، عف. الدیموغرافي نھجا

ً رئیسة أو حتى لشركالرئیس التنفیذي لأو المباشر،  ھممدیرت سواء كان -بسالسة بإدارة المرأة  لیل على ھذا دو ،بالدھمل ا
تؤشر إلى عدم ارتیاح البعض، بینما  ٪50تقارب من ناحیة أخرى، فإن نسبة مع القیادات النسائیة. ارتیاح كبیر تجاه العمل 

لنظر ومن الالفت ل. عرض أعلى مستوى من الراحةجابة التي تاإلاختارت نسبة خمسة في المائة من الذین شملتھم الدراسة 
 القیادات النسائیة. العمل تحتحول مسألة  ھأو عدمرتیاح االى الذكور واإلناث لدیھم نفس مستوأن 

 
تشعر إما بارتیاح أو بارتیاح كبیر حول أن تكون من الرجال  ٪67 فإن نسبة، المردود الماديفیما یتعلق بمسألة أما 

یث ح كانت أكثر لیبرالیة بھذا الشأنالنساء فإن إجابات بطبیعة الحال، شریكاتھن تحصلن على مردود مادي أكبر منھم. و
، وھذا یدّل على أن ربع اإلناث الالتي أجبن على الدراسة ال تزلن یة على ھذا السؤالأجابت بإیجاب ٪75 أن ما نسبتھ

 تقلیدیات في تفكیرھّن بھذا الشأن. 
 
  



 
 
 
 

 ٪13ة ونسب ،٪13 المثلیین، بینما تتقبلھ نوعاً ما نسبةزواج تدعم من جیل األلفیة  ٪53 فإن نسبة وعلى الصعید العالمي،
تعارض زواج المثلیین. وعند مقارنة ھذه النتائج مع  ٪22أخرى مترددة حول موقفھا تجاه ھذه المسألة، وتبقى نسبة 

ً بأن مسألة دعم  في الدول یة اإلنمائ التقدممستویات بیرتبط  المثلیینزواج مؤشرات النمو والتقدم في الدول، یتضح جلیا
 ). وأصحاب رؤى النظرفئات البنك الدوليبحسب ترتیب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) ومستویات الدخل (بحسب (

المتطرفة فیما یخّص ھذا الموضوع ھما منطقتا الشرق األوسط وأفریقیا حیث غالبیة الشباب ترفض ھذا الموضوع، أو 
 .بشدةترفضھ 

 
ا كانت الغالبیة بقبول ھذا األمر، فیم ٪70كان رّد الفعل حول مسألة اإلنجاب قبل الزواج مماثلة، حیث أجابت نسبة و

 منطقة الشرق األوسط وأفریقیا.  المعارضة من شباب
 
 لترحیب بالالجئینا
 

وبالمقابل فإن بالتعاطف، تجاه الالجئین  امشاعرھ ٪67تتخذ مسألة الالجئین صورة أكثر توحیداً عالمیاً، حیث تصف نسبة 
ألمتھم.  تھدیدك) أو ٪17حیث النسبة  الوالیات المتحدةإال في ھدیة ألمتھم (بمثابة الالجئین من كّل منطقة ترى  ٪10نسبة 

 .٪22بینما تصل نسبة من یتقبلون استقبال الالجئین في منازلھم إلى بالدھم،  فيالالجئین بیرحبون  ٪73وإن نسبة 
 

 
 

 مالحظات حول المنھجیة
 

 بلداً  181من أكثر من شاب وشابة من جیل األلفیة  26000 ردود 2016 لمشكلي العالملمسح السنوي شمل ا •
 ً ً مسح متاحالوكان ، وإقلیما  لغات بتسعة ا

ً  35و 18بالشباب والشابات ما بین ف جیل األلفیة عرّ یُ  •  عاما
والشابات الذین الشباب  من  24000باإلضافة إلى ن،یاأللفی ،المستطلعون كافة أفراد مجتمع مشكلو العالم شمل •

 لیسوا أعضاء في مجتمع مشكلو العالم
یتم التعامل مع البیانات المدلى بھافي ھذا المسح بمنتھى السریة، دون اإلشارة إلى ھویات الشبان والشابات الذین  •

الب غفي . وتم التي شملھا المسح عن طریق مؤسسات مسحیة متخصصة الردود في المدن م جمعشملھم المسح. ت
اب الشبعدم التحیّز، واشتمال لضمان إال أنھ تم أیضاً جمع اإلجابات بشكل مباشر األمر عبر شبكة االنترنت، 

 اإلنترنتصول إلى شبكة ال یتمكنون من الو الذینالشابات و
كن األجھزة التي یم یروفلتورش العمل والشابات، تم في بعض األحیان تنظیم  لوصول إلى الشبابتسھیل ال •

یر لتجنب أي تحیز أو تأثیر غاعتماد المقابالت الشخصیة  تتم تثبیالمسح، واستخدامھا الستكمال للمشاركین 
 مقصود

 ھم المسح أي مبلغ مقابل المشاركةأي من الشباب أو الشابات الذین شمل لم یتقاضَ  •
 

ذوي إمكانات  وشابات شبابھا ویقودھا روالمنتدیات یطوھو عبارة عن شبكة من مراكز  مشكلو العالممجتمع 
 .المنتدى االقتصادي العالميمبادرة من  ووھ. تعود بالفائدة على مجتمعاتھم اسعةو تإنجازاوأصحاب ، استثنائیة

 



 
 
 
 
 

 للمحررین مالحظات
 رؤاھم، وأعمالھمى عبر الفیدیو، والتعّرف إل التعّرف إلیھمویمكن  ھذا الرابطعبر عن مجتمع مشكلو العالم تتوفر المزید من المعلومات 

 globalshapers@بر ع تویتر موقع على مشكلو العالم أخبار تابع -
 ShapersACM2016#الوسم الخاص باجتماع القیمین السنوي  -
 https://www.facebook.com/GlobalShapersفیسبوك الخاصة بمشكلي العالم عبر:  انضم إلى صفحة -
 http://www.globalshapers.org/applyانضم إلى مجتمع مشكلو العالم عبر  -

 

 
 عام والخاص.التعاون ما بین القطاعین الیعد المنتدى االقتصادي العالمي منظمة دولیة مستقلة تعمل في إطار التزامھا تجاه تحسین أوضاع العالم، وذلك من خالل 

 الصناعیة واإلقلیمیة والعالمیة. األجنداتلتشكیل یعمل المنتدى مع رواد السیاسة واألعمال في المجتمعات 
)www.weforum.org( 

 


