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 ملخص البحث:

ائي مسا جعميا تربح تصبيق بخنامج األمع الستحجة اإلنستمعب السشطسات غيخ الخبحية دورًا أساسيًا في 
 جدء مغ السذيج االجتساعي العالسي.أداة رئيدية و 

تسػيميا  يمقي ىحا البحث الزػء عمى مفيـػ السشطسات غيخ الخبحية برػرة عامة وأىجافيا ومرادر
 خرائريا ومعػقاتيا.و وأبعادىا وأىسيتيا وأىجافيا  التشسية السدتجامةمفيـػ  أبعادىا، وأيزًا عمىو 

 بقخار مغ الجسعية العامة. 2015/ أيمػؿ/ 25وبتدميط الزػء عمى خصة األمع الستحجة الرادرة في 

، مغ ويتخرز بجراسة مجػ قجرة أحج ىحه السشطسات وىي مشطسة السعيج األوروبي لمتعاوف والتشسية
 .مع الستحجة لمتشسية السدتجامةمغ خصة األاليجؼ الثامغ غايات في تحقيق  جخمانا -خالؿ مخكد شباب

Abstract: 

Non-profit organizations play an essential role in the implementation of the 
United Nations Development Program, making it a major tool and part of the 
global social landscape. This research sheds light on the concept of non-profit 
organizations in general, its objectives, sources of funding and dimensions, 
and also on the concept of sustainable development, its dimensions, 
importance, goals, characteristics and obstacles. And by shedding light on the 
United Nations plan issued on 25 / September / 2015 by a decision of the 
General Assembly. It specializes in studying the ability of one of these 
organizations, the European Institute for Cooperation and Development, 
through the Jaramana Youth Center, to achieve the goals of the eighth goal of 
the United Nations plan for sustainable development. 
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  المقدمة:

إف االىتساـ بالتشسية ليذ ججيجًا، حيث ُيخجحو البعس إلى القخف التاسع عذخ، ولكغ االىتساـ بقزية 
األخيخة. فاالستجامة مغ السشطػر استجامة التشسية يعتبخ حجيثًا، وقج تدايج ىحا االىتساـ خالؿ العقػد 

االجتساعي تعشي االىتساـ بتػفيخ فخص الحرػؿ عمى العسل والخجمات العامة وكيفية تحقيق الشسػ الحؼ 
 .1يأخح بعيغ االعتبار الرحة والتعميع والعجالة

تحقيق و  ع الجوؿ لمكياـ بػاجبات التشسيةشخيظ وفاعل أساسي مفيي خ الخبحية غيالسشطسات أّما 
مغ أجل ذلظ تحخص الجيات ذات الرمة بالعسل الخيخؼ عمى تحليل العكبات أماـ ىحه  .ستجامةاال

وعجدىا  سغ خصة األمع الستحجةضالسشطسات لتحقيق أىجافيا السشدجسة مع أىجاؼ التشسية السدتجامة 
 .2سبعة عذخ

السدتجامة، و دراسة التشسية يـػ كل مغ السشطسات غيخ الخبحية و حث الػقػؼ عشج مفيحاوؿ ىحا الب
مغ خالؿ اإلسقاط عمى نسػذج واحج  اؼ خصة األمع الستحجة،مجػ فاعمية ىحه السشطسات في تحقيق أىج

عمى تحقيق  جخمانا -مغ خالؿ مخكد شباب بجراسة مجػ فاعمية مشطسة السعيج األوروبي لمتعاوف والتشسية
ز األوؿ مشيا بالسشطسات غيخ الخبحية، اليجؼ الثامغ مشيا. وىحا ما ُدرس مغ خالؿ ثالثة مباحث اخت

 والثاني بالتشسية السدتجامة، في حيغ اختز السبحث الثالث في استعخاض نسػذج الجراسة.

 أهمية البحث:

دور السشطسات غيخ الخبحية كفاعل تشبع أىسية ىحا البحث مغ أىسية التشسية السدتجامة في عالع اليـػ و 
 ساسي في تحكيقيا.أ

ة البحث مغ تقجيسو مادة عمسية مغ شأنيا عخض رؤية أكثخ وضػحًا لمخبط بيغ أيزًا تأتي أىسي
ودور ىحه السشطسات في تصبيق أىجاؼ األمع  ،السشطسات غيخ الخبحية في السجتسع السجني الدػرؼ 

قو في نسػذج الستحجة في ىحا السجاؿ. وتخكيد الجراسة عمى اليجؼ الثامغ مغ أىجاؼ األمع الستحجة وتصبي
 جخمانا. -مخكد شباب -لسعيج األوروبي لمتعاوف والتشسيةمجراسة ىػ مشطسة اواحج ل

                                                            
1
 .151، ص 2119الرٌاض، دار جامعة ناٌف للنشر،  الكبٌسً، عامر خضٌر، دراسات حول مداخل التنمٌة المستدامة، 
2
دٌة الغامدي، فواز، دور المنظمات غٌر الربحٌة بمنطمة الرٌاض فً تحمٌك التنمٌة االجتماعٌة المستدامة فً ضوء رؤٌة المملكة العربٌة السعو 

 16 ، ص2119عود، ٌاض، جامعة الملن سدراسة مٌدانٌة، دكتوراه، إشراف عبٌد بن عبد هللا الغمري، الر 2131
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في العقػد األخيخة، خاصة  انتذارهالتشسية السدتجامة، و عمى الخغع مغ حجاثة مرصمح  :إشكالية البحث
ورغع وجػد  ،ىجفاً  17ز التشسية السدتجامة في ا اإلنسائي الحؼ لخّ بعج إصجار األمع الستحجة لبخنامجي

وال يػجج  االستجامةأغمبيا ال يقـػ عمى مبجأ   أفّ الّ الجسعيات غيخ الخبحية إالكثيخ مغ السشطسات و 
 .يا عمى أرض الػاقعاستسخارية لعسم

 شكالية الستجاولة فيو مغ خالؿ مجسػعة التداؤالت التالية:لحلظ يصخح البحث اإل

 و التشسية السدتجامة؟ ما السقرػد بكل مغ مفيـػ السشطسات غيخ الخبحية، .1
 ؟األمع الستحجة لمتشسية السدتجامة الدبعة عذخماىي أىجاؼ بخنامج  .2
 مغ ىي مشطسة السعيج األوروبي لمتعاوف والتشسية متى تأسدت وكيف تعسل؟ .3
 اليجؼ الثامغ؟ غايات مغ تصبيق جخمانا -مخكد شباب إلى أؼ مجػ تسكغ .4

 فرضيات البحث:

جرة عمى تحقيق أىجاؼ التشسية السدتجامة كثخ السشطسات قي أتعتبخ السشطسات غيخ الخبحية ى  -1
 وشبيعة أىجافيا. ررات ىحه السشطساتتخصبيعة التي وضعتيا األمع الستحجة نطخًا ل

وضعت مشطسة األمع الستحجة في قخار صادر عغ الجسعية العامة أىجاؼ لمتشسية السدتجامة   -2
وحجدت غاياتيا بالتفريل، مغ أجل تدييل عسل السشطسات والسؤسدات الستخررة في تشفيح 

 ىحه األىجاؼ.
جخمانا، الجور لتجريبية التي يقجميا مخكد شباب الجورات ايمعب التعجد في أنػاع ومػضػعات  -3

 األساسي في تسكيغ السخكد مغ تحقيق غايات اليجؼ الثامغ مغ أىجاؼ التشسية السدتجامة.

 يجؼ ىحا البحث إلى: ي أهداف البحث:

 التعخؼ عمى مفيـػ السشطسات غيخ الخبحية وأبعادىا وأىجافيا. -1
 التعخؼ عمى معشى التشسية السدتجامة وأىجافيا وأىسيتيا ومعػقات تصبيقيا. -2
 .اؼ خصة األمع الستحجةاليجؼ الثامغ مغ أىجالتخرز بجراسة  -3
ػذج سكشجخمانا  وبي لمتعاوف والتشسية، مخكد شبابلسعيج األور تصبيق الجراسة عمى مشطسة ا -4

 .يعسم
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 ومشيج دراسة الحالة .السشيج التحميمياعتسجت الجراسة عمى  منهج البحث:

  .2021 -2019 اإلطار الزمني:
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 الربحية.بحث األول: المنظمات غير الم

 تكامل دورىانًا أساسيًا في عسمية التشسية السدتجامة، و ميسًا ومكػّ  شّكمت السشطسات غيخ الخبحية جدءاً 
 في السجتسع السحمي في ضل الطخوؼ القاسية التيالحطشاه جمّيًا  القصاع الخاص. ىحا مامع الحػكسة و 

تقجيع خجمات السشطسات غيخ الخبحية في  دور بخز خالليا، خالؿ الدشػات العذخ الساضية سػريا اعاشتي
 .وغيخىا ةة وصحيّ ة وتعميسيّ إغاثيّ 

وخرائريا وأىجافيا وأبعادىا  ندتعخض خالؿ ىحا السبحث تػضيح لسفيـػ السشطسات غيخ الخبحية،
 ومرادر تسػيميا.

 Non-Profit Organization تعريف المنظمات غير الربحية األول: المطلب
(NPO). 

األنذصة العامة أو الخاصة بجوف أؼ  تيجؼ إلى دعع بالسشطسات غيخ الخبحية، السشطسات التييقرج 
الجعػة إليو أو االنخخاط فيو، يشذط ىحا الذكل مغ السشطسات  حتى مرمحة تجارية أو غخض ربحي أو

الفشػف التعميع و ت واسعة عمى ىيةة مداعي كالسداعجات اإلندانية والبيةة وحساية الحيػاف و في مجاال
 .1غيخىاوالبحػث والخياضة و  القزايا االجتساعيةوالخعاية الرحية و 

تتأسذ مغ أجل : ىي تذكيالت اجتساعية أنياب في تعخيفيا لمسشطسات غيخ الخبحية األمع الستحجةتذيخ 
 .نتاج سمع وخجمات ال تعػد بالخبح أو الجخل عمى مؤسديياإ

الدياسات العامة بجامعة جػند ىػبكشد في الػاليات الستحجة فت دراسة بحثية لسعيج دراسة خّ كسا ع  
ة في ة ذاتيّ اؿ تتستع بسحكػميّ األمخيكية مفيـػ السشطسات غيخ الخبحية بأنيا مشطسات ذات بشاء مؤسدي فعّ 

ضبط إدارتيا وأنذصتيا وشابعيا الخاص السشفرل عغ الحكػمات، وتػزيع العائجات عمى نحػ غيخ 
ت مغ أبشاء السجتسع السحمي ال وىي عبارة عغ وحجات أنذأ لسؤسديغ.ة عمى اربحي ال يعػد بالفائج

شو مغ الحرػؿ وتدعى إلى تشسية السػارد البذخية والبيةة واالرتقاء بالسجتسع ككل، وتسكّ  ،تيجؼ إلى الخبح
 عمى حقػقو.

 أساسييغ: يفتخض أف تدتكسل عشرخيغ سات غيخ الخبحيةالسشط الدابقة، ندتخمز أف   ريفاتعموفقًا ل
                                                            

1
، ص 2113: برنامج تعزٌز وتطوٌر المجتمع المدنً، عمان، مؤسسة نهر األردن، 2113شفالوج، دٌنا، دلٌل المنظمات غٌر الربحٌة الناشئة  

182. 
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 العشرخ األوؿ: أنيا مؤسدات غيخ حكػمية )مدتقمة(.
 .1إلى القصاع الخيخؼ األىمي الثالث العشرخ الثاني: أنيا غيخ ىادفة لمخبح باعتبارىا مؤسدات تشتسي 

 .خرائص المنظمات غير الربحية المطلب الثاني:

 عمى الذكل التالي:يخىا مغ السشطسات بسجسػعة خرائز سات غيخ الخبحية عغ غتتسيد السشط

 التشطيع شخط جػىخؼ وضخورؼ وبجونو يتعحر نجاح العسل.  -1
 أىجافيا خجمية وتػعػية تدعى لتحقيق تشسية لإلنداف والسجتسع.  -2
لجييا ىامر حخية أكبخ في مجاؿ تحقيق األىجاؼ حيث أنيا ال تقاس بسقجار الخبحية وإنسا  -3

 نػعية الخجمات.
 يجفة. الػصػؿ لمسػاششيغ في الفةات السدت -4
مػاردىا محجودة وغيخ ثابتة تعتسج في تحريميا عمى التسػيل واليبات والتبخعات، وبالتالي ال  -5

يتاح ليا الػقت والساؿ والسػارد البذخية الالزمة لترسيع وتشفيح ومتابعة العسميات اإلدارية بذكل 
 مؤسدي.

 طسة إدارية محجدة.تعتسج في كثيخ مغ أعساليا عمى الستصػعيغ، الحيغ يرعب تقييجىع في أن -6
أساس عسميا ىػ الشذاشات كالسذاريع والبخامج، وىي غيخ دورية، بل مؤقتة ومتغيخة، وبالتالي  -7

يرعب عمى اإلدارة ترسيع أنطسة مػحجة ومتابعتيا بذكل مدتسخ، لحا فالسخونة أحج أىع شخوط 
 نجاح السشطسات غيخ الخبحية.

نحيغ يػجج ليع أنطسة عسل خاصة، وبالتالي تعتسج في جدء كبيخ مغ أعساليا عمى مسػليغ وما -8
 .2عمى السشطسات غيخ الخبحية عشج العسل معيع أف تتكيف مع شخوشيع وأساليب عسميع

 .أهداف المنظمات غير الربحية المطلب الثالث:

 مي:إلى تحقيق ما ي السشطسات غيخ الخبحيةتيجؼ 

 ت لبشاء قجرات السجتسعات السحمية.تحجيج الحاجا -1
 الحكػمات السحمية السعشية. التعاوف مع -2

                                                            
1
دٌة الغامدي، فواز، دور المنظمات غٌر الربحٌة بمنطمة الرٌاض فً تحمٌك التنمٌة االجتماعٌة المستدامة فً ضوء رؤٌة المملكة العربٌة السعو 

 .25 -23، ص ص 2119امعة الملن سعود، دراسة مٌدانٌة، دكتوراه، إشراف عبٌد بن عبد هللا الغمري، الرٌاض، ج 2131
2
 .185بك، ص مرجع سا دٌنا، شفالوج، 
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ضساف السرالح السذتخكة مع أصحاب السرالح السعشييغ ومذاركتيع في األنذصة واالنجازات  -3
 السحققة.

تسكيغ السجتسع السحمي وتصػيخه، وتشفيح البخامج واألنذصة السدتجامة التي تمبي حاجات ورغبات  -4
 مية والعالسية.حكيكية، تساشيًا مع التػجيات االستخاتيجية لمتشسية السح

 .االقترادية لجعع التشسيةذات كفاءة عالية فعالة تقجيع بخامج متسيدة و  -5
العالسية تعديد خصط الذخاكة السحمية والعالسية بيغ مؤسدات السجتسع السحمي والسشطسات  -6

 .2 1ودعسيا 

 .غير الربحيةأبعاد المنظمات : المطلب الرابع

السداعجات التبخعات و مغ خالؿ الثقة فييا والسحافطة عمى التسػيل و  ىػ بعج األمانةالبعج األوؿ:  -
تتذكل مرجاقية السشطسة غيخ الخبحية مغ خالؿ بعج األمانة التي تدتمسيا دوف تفخيصيع فييا، و 

 صخفيا في أوجو الحق.عمى التبخعات و بقجر محافطتيا و 
مغ السانحيغ والستبخعيغ لتربح  حؼ حرمت عميو، والالبعج السيشي الستعمق بياالبعج الثاني:  -

 صالحة لمتدميع إلى الفةات والذخائح السدتفيجة مشيا.
، وسخعة التػصيل الذخائح السدتيجفةو إنياء السيسة وتػصيل خجماتيا إلى الفةات البعج الثالث:  -

مغ ثع تحقيق اليجؼ اإلنداني أو الخيخؼ الحؼ تأسدت مغ و  التػزيع،ودقتو، وحيادية التشفيح و 
 .3أجمو

 .رادر تمهيل المنظمات غير الربحيةمالمطلب الخامس: 

 مرادر تسػيل السشطسات غيخ الخبحية عادة مغ خالؿ: تأتي

 التبخعات الفخدية بصخيقة مشتطسة وغيخ مشتطسة. .1
 التبخعات التي يقجميا األعزاء السؤسديغ. .2
 التبخعات التي تقجميا السؤسدات االقترادية والذخكات. .3
 التي تقجميا السؤسدات والػزارات.السشح والتبخعات  .4

                                                            
1
 .24مرجع سابك،  ص الغامدي، فواز،  
2
، أثر التخطٌط االستراتٌجً على كفاءة أداء المؤسسات غٌر الربحٌة العاملة فً األردن و دور التوجه الرٌاديالشٌخلً، أسٌل أمٌن ابراهٌم،  

 .72، ص 2113ماجستٌر، إشراف دمحم عبد العال النعٌمً، عمان، جامعة الشرق األوسط، 
3
 .51ص  مرجع سابك، لغامدي، فواز، ا 
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 تبخعات الستصػعيغ بػقتيع حدب التخررات أو السيارات السصمػبة. .5
 .1عائجات الخجمات التي تقجميا ىحه السؤسدة .6

 
السبحث  أىجافيا وخرائريا ومرادر تسػيميا، يدتعخضبعج دراسة مفيـػ السشطسات غيخ الخبحية و 

الخبط بيشيسا ودراسة مجػ تصبيق  ي السبحث الثالثف حتى يتع التالي التشسية السدتجامة مغ جػانب مذابية
 -شبابوروبي لمتعاوف و التشسية مخكد اليجؼ الثامغ مغ أىجاؼ التشسية السدتجامة في مشطسة السعيج األ

 .جخمانا

  

                                                            
1
: دراسة 2131مشاري سعود سالمة، تمدٌر احتٌاجات الجمعٌات الخٌرٌة بمدٌنة حائل فً إطار رؤٌة المملكة العربٌة السعودٌة  الشمري، 

 .51، ص 2119، االجتماعٌٌنمٌدانٌة، الماهرة، الجمعٌة المصرٌة لألخصائٌٌن 
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 .لمبحث الثاني: التنمية المدتدامةا

التشسية السدتجامة بأنيا عسمية تصػيخ األرض والسجف والسجتسعات بحيث تمبي احتياجات ؼ ُتعخ  
ىحا السبحث مفيـػ التشسية  يجرس. الحاضخ دوف السداس بقجرة األجياؿ القادمة عمى تمبية حاجاتيا

 السدتجامة باإلضافة إلى أىسيتيا وخرائريا وأبعادىا ومعػقات تصبيقيا.

 .تنمية المدتدامة: مفههم الالمطلب األول

،  تعشي الحفاظ واالحتفاظ Dixonيخجع مرصمح "السدتجامة" في المغة الالتيشية القجيسة إلى كمسة 
بالذيء وصيانة استخجامو لإلبقاء عميو، وتخجع أصػؿ السرصمح إلى القخنيغ الثامغ عذخ والتاسع عذخ 

السشطػر  غابات األلسانية، حيث كاف األساس الستخجامو مغ قبل األلساف ىػ عشج استخجاـ الكمسة في ال
 الصػيل األجل ندبيًا في  إدارة الغابات.

شيع روبخت سػلػ الحؼ نحكخ م ستخرريغ تعخيف التشسية السدتجامة.تشاوؿ العجيج مغ الباحثيغ والوقج 
والسحافطة عمى الػضع الحؼ ورثو   مةلصاقة اإلنتاجية لألجياؿ القادبأنيا "عجـ اإلضخار با عّخفيا

األجياؿ. وتػسع في مفيـػ الصاقة اإلنتاجية، فاعتبخىا ليدت فقط السػارد االستيالكية التي تدتيمكيا 
باإلضافة إلى  ، ذلظ صبيعةالسل عمى تأو السعخفي والتي تذاألجياؿ الحالية بل تذسل الجانب السعشػؼ 

الحالية  ية االستثسار لفائس الكيسة الخشيج لمسػارد االقتراديةر ونػعوحجع االدخا أف مبجأ االستيالؾ
ية كسا ىي متاحة لألجياؿ السدتػػ السعيذي لألجياؿ السدتقبميزسغ بحلظ  ،ية لالستجامةسدتقبموال

 .الحالية

خح التشسية )لجشة بخونتالنج( التشسية السدتجامة عمى أنيا التشسية التي تأفت المجشة العالسية لمبيةة و عخّ و 
 بعيغ االعتبار حاجات السجتسع الخاىشة بجوف السداس بحقػؽ األجياؿ القادمة في الػفاء باحتياجاتيسا .

بزخورة  بأنيا: العسمية التي تقخّ  ،مجيخ حساية البيةة األمخيكية ،وليع رولكد ىاوسفيا عخّ في حيغ  
ة االقترادية والسحافطة عمى غ مشصمق أف التشسيتحقيق نسػ اقترادؼ يتالئع مع قجرات البيةة، وذلظ م

 .البيةة عسميتاف متكاممتاف

مؤتسخات دولية ذات  5عاـ و  40خ مغ التشسية السدتجامة عمى مجػ أكث مرصمح ضيػرتاريخ  امتج  
ي ىحا فنداف(. و اإل بيةةاألمع الستحجة حػؿ  مؤتسخباسع ) 1972ػلع يأوليا كاف في ستػك ،ىسية خاصةأ 
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استسخ تدايج معجالت  أنو إذاو  ،الستحجة تقخيخًا شخح فكخة محجودية السػارد الصبيعيةصجرت األمع العاـ أ
 بيعية لغ تفي باحتياجات السدتقبل.ف السػارد الصاالستيالؾ فإ

في عاـ . و محجودة الحجع أصبحت السػارد يت إلى أف  نبّ البتخوؿ العالع و  زمةت أىدّ  1973في عاـ 
مػارد شارت وثيقة االستخاتيجية العالسية إلى ضخورة تحقيق التػازف بيغ ما يحرجه اإلنداف مغ أ 1980

كسا جاء في كتاب لجونالج وورستخ الحجيث عغ فكخة التشسية . قجرة الشطع البيةية عمى العصاءالبيةة و 
 في كتاب 1981ـ عا. ثع في 1980اظ عمى البيةة العالسية في عاـ استخاتيجية الحفعمى أنيا  السدتجامة

 .1دارة الكػكبأشمذ في إ :في كتاب غايا 1984مدتجاـ(، وفي عاـ  بخاوف )بشاء مجتسع

كانت رسالتو الجعػة  ،"مدتقبمشا السذتخؾ" البيةة تقخيخأصجرت المجشة العالسية لمتشسية و  1987في عاـ  
ص مغ قجرة الشطع البيةية عمى إلى أف تخاعي تشسية السػارد البيةية تمبية احتياجات الشاس دوف اإلنقا

 اء الستػاصل.العص

ة ة)مؤتسخ األمع الستحجة حػؿ البي تحت اسع 1992في ريػ دؼ جانيخو عاـ  ج  ق  اني عُ السؤتسخ الث
سية السدتجامة كػاحجة مغ شفراًل بخزت فييا فكخة الت 40 تشتزسّ  " 21أجشجة "وضع السؤتسخ  والتشسية(،

 قػاعج العسل الػششي والعالسي.

ع الستحجة حػؿ مؤتسخ األمتحت اسع ) 2002جػىاندبػرغ في عاـ السؤتسخ الثالث فقج انعقج في  اأمّ 
وعخؼ بإعالف  21ـ السحّقق في تشفيح ججوؿ أعساؿ األجشجة فيو استعخاض التقج   تع   ،التشسية السدتجامة(

 ٌأضفى إلى خصة تشفيحية.جػىاندبػرغ و 

الحؼ انعقج في ريػ دؼ جانيخو تحت عشػاف  2012 تػاصمت أعساؿ األمع الستحجة في مؤتسخ
متأكيج عمى مبادغ البيةة للتججيج االلتداـ الدياسي لمجوؿ األعزاء و  ،)السدتقبل الحؼ نربػا إليو(

والسدؤولية السذتخكة في دعع االقتراد األخزخ في سياؽ التشسية السدتجامة والقزاء عمى  ،التشسيةو 
 الفقخ.

بعشػاف )تحػيل  الستحجة الخئيدي بسجيشة نيػيػرؾ في مقخ األمع 2015األخيخ في مع انعقاد السؤتسخ و 
ة جسيع الجوؿ ىجفًا لتحػيل العالع تتزسغ دعػ  17رصج  (. تع  2030عالسشا: خصة التشسية السدتجامة لعاـ 

                                                            
1

 -417(، ص ص 2121) المجلة العلمٌة لاللتصاد والتجارة،وم التنمٌة المستدامة وأبعاده ونتائجه فً مصر، عبد الغنً، دمحم فتحً، تطور مفه 

418. 
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االزدىار مع األخح بعيغ االعتبار حساية كػكب األرض. تتشاوؿ ىحه األىجاؼ مجسػعة  لتعديد
فخص العسل مع معالجة تغيخ السشاخ مغ التعميع والرحة والحساية االجتساعية و  االجتساعيةتياجات االح

القزاء عمى الفقخ يجب أف يديخ جشبًا إلى جشب مع  وتجرؾ ىحه األىجاؼ أف   ،وحساية البيةة
 .1الشسػ االقترادؼ تتبشىاالستخاتيجيات التي 

 .خرائص التنمية المدتدامةالمطلب الثاني: 

د مؤتسخ األمع الستحجة الحؼ انعقج في جانيخو عاـ   خرائز التشسية السدتجامة فيسا يمي: 1992حج 

 تشسية شػيمة األجل تعتسج عمى تقجيخ اإلمكانيات الستػفخة وتخصيصيا ألشػؿ فتخة مدتقبمية. -
 تخاعي احتياجات البذخ لتحديغ نػعية حياتيع. -
 ثيا والحفاظ عمى السحيط الحيػؼ لمبيةة.تجعػ إلى استتخاؼ السػارد الصبيعية أو تمػ  -
تشديق سياسات استخجاـ السػارد مع تػجيو االستثسارات والبجائل التكشػلػجية لتحقيق تشسية  -

 2متكاممة.

 .وأهدافها أهمية التنمية المدتدامةالمطلب الثالث: 

حيث تدتجيب البذخ مخكد اىتساميا،  تشبع أىسية التشسية السدتجامة مغ كػنيا تشصمق مغ مبجأ أف  
و عمى حداب قجراتيع سداس باحتياجات األجياؿ القادمة أالحتياجات الجيل الحالي دوف التزحية وال

لتػفيخ سبل العير الكخيع. كسا تتجمى أىسية التشسية السدتجامة مغ خالؿ األىجاؼ التي تدعى إلييا 
 مخيز أىسيا فيسا يمي:اءىا والتي يسكغ توالفائجة التي تتحقق مغ جخّ 

أنيا تديع في تحجيج الخيارات ووضع االستخاتيجيات ورسع الدياسات التشسػية بخؤية مدتقبمية  -
 أكثخ تػازنُا وعجاُل.

دارية بخؤية اإلأنيا تشصمق مغ أىسية تحميل األوضاع االقترادية والدياسية واالجتساعية و  -
 ع السػارد و الصاقات الستاحة.ب األنانية في التعامل مشسػلية وتكاممية، وتجش  

تذجيع عمى تػحيج الجيػد والتعاضج بيغ القصاعات الحكػمية والخاصة حػؿ ما يتع االتفاؽ  -
 القادمة.يات جسيع فةات السجتسع الحالية و عميو، مغ أىجاؼ وبخامج تديع في تمبية حاج

                                                            
1

، ص 2119المتعلك بهٌئة التمٌة المستدامة و حموق األجٌال المادمة، تونس، سولٌدار تونس، 2118/69لراءة فً المانون عدد  ،تونس سولٌدار 

 .9-8ص 
2
 .73، ص [د،ت]الجوزي، جمٌلة، أهمٌة المحاسبة البٌئٌة فً استدامة التنمٌة، الجزائر، جامعة الجزائر،  
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التعميع  تتدع في تفعيلفخص السذاركة في تبادؿ الخيارات والسيارات، و تػفخ تشذط و  -
 .1والتجريب والتػعية لتحفيد اإلبجاع

 .أبعاد التنمية المدتدامةالمطلب الرابع: 

يّتزح مغ التعاريف التي سبق ذكخىا أف  ىشاؾ ارتباط وثيق بيغ جػانب التشسية السدتجامة الثالث 
 االقترادية واالجتساعية والبيةّية نجرسيا عمى الذكل التالي:

التشسية السدتجامة إلى تحديغ مدتػػ الخفالية لإلنداف مغ خالؿ زيادة البعج االقترادؼ: تدعى  .1
نريبو مغ الدمع والخجمات الزخورية، وفي ضل محجودية السػارد لغ يتحقق ىحا السدعى إاّل 

 بتػّفخ العشاصخ التالية:
 عشاصخ اإلنتاج الزخورية لمعسمية اإلنتاجية. -
 الدياسات والبخامج التشسػية.رفع مدتػػ الكفاءة والفاعمية لألفخاد بتشفيح  -
زيادة معجالت الشسػ في مختمف مجاالت اإلنتاج، لديادة معجالت الجخل الفخدؼ وتشذيط  -

 التغحية العكدية بيغ السجخالت والسخخجات.
البعج االجتساعي: يذسل العالقات الفخدية والجساعية لمبذخ وما تقـػ بو مغ جيػد تعاونية، أو ما  .2

 خحو مغ احتياجات. أّما عشاصخ ىحا البعج فيي: تدببو مغ مذاكل أو تص
الحكع الخشيج الستسّثل في نسط الدياسات والقػاعج ومجػ الذخاكة بيغ القصاع الخاص وقصاع  -

 السجتسع السجني.
التسكيغ: ويقرج بو تػعية السجتسع بزخورة اإلسياـ في بشاء وتعبةة شاقاتو مغ أجل  -

 السدتقبل.
 تسع مػّحج في أىجافو ومتزامغ في مدؤولياتو.االنجماج والذخاكة إلقامة مج -

البعج البيةي: ويخّكد عمى حدغ التعامل مع السػارد الصبيعية وتػضيفيا لرالح اإلنداف، دوف  .3
 إحجاث خمل في مكػنات البيةة، وذلظ لغ يتحقق إاّل باالىتساـ بالعشاصخ التالية:

 الحيػانات والصيػر واألسساؾ.التشػع البيػلػجي الستسثل في البذخ، الشباتات والغابات،  -
 الثخوات والسػارد السكتذفة والسخدونة مغ الصاقة الستججدة والشاضبة. -
 التمػث البيةي الحؼ يخل برحة الكائشات الحية. -

                                                            
1
 .73الجوزي، جمٌلة، نفس المرجع السابك، ص  
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مغ خالؿ األبعاد الدابقة يسكغ القػؿ أف  التشسية السدتجامة تقـػ عمى عشاصخ يختبط بعزيا ببعس، 
بيخًا. فاالقتراد أحج السحخكات الخئيدية لمسجتسع، وأحج العػامل الخئيدية وتتجاخل فيسا بيشيا تجاخاًل ك

السحجدة لساىيتو )مجتسع صشاعي أو زراعي أو تجارؼ.. (. والسجتسع ىػ صانع االقتراد والسذّكل 
األساسي لألنساط االقترادية التي تدػد فيو، اعتسادًا عمى نػع الفكخ االقترادؼ الحؼ يتبشاه السجتسع 

أسسالي، االشتخاكي، ...(. والبيةة ىي اإلشار العاـ الحؼ يتأثخ باألنذصة االقترادية ويؤثخ فييا، كسا )الخ 
تتأثخ البيةة بدمػكيات أفخاد السجتسع وتؤثخ في أحػاليع الرحّية وأنذصتيع السختمفة. وبالتالي فإف  أؼ 

 .3 2 1ندجاـ بيت ىحه العشاصخ الثالثةبخنامج ناجح لمتشسية السدتجامة ال بج لو مغ أف يحقق التػافق واال

 .معهقات التنمية المدتدامةالمطلب الخامس: 

قترادية عمى مدتػػ الرض إلى محجودية ونجرة السػارد الصبيعية واألة ايت جسيع مؤتسخات قسّ نب  
في استخجاميا غيخ السخشج قج يعخضيا لالستشداؼ، وبالتالي إلى عجـ القجرة عمى  ستسخارالا العالع، وأف  

أخالقية  عالقةجت تمظ السؤتسخات ضخورة خمق جياؿ السقبمة، ومغ ىحا السشصمق أكّ ألالػفاء باحتياجات ا
مع  يت إلى ضخورة التعاملنداف والبيةة، يتحقق عشيا صػف لمبيةة، إضافة إلى ذلظ قج نب  إلتخبط بيغ ا

جتساعية بيغ الشاس، مغ خالؿ ضساف القترادية بكفاءة عالية، وتحقيق العجالة االالسػارد الصبيعية وا
 ت التعميع والرحة والتشسية، بسا في ذلظ اجتثاث الفقخ.الالفخص الستكافةة في مجا

ت ت الجادة لتحقيق مصمب التشسية السدتجامة في جسيع دوؿ ومجتسعاالرغع الجيػد العالسية والسحاو
سباب، التي لعل مغ بيغ ألت قاصخة إلى حج كبيخ، وذلظ لعجد مغ االتداؿ تمظ السحاوال و أنّ  اّلالعالع، إ

 أىسيا وأبخزىا:

 إذ تذيخ اإلحرائيات إلى أف ما يديج عمى ستة ممياراتالديادة الستصخدة في عجد سكاف العالع،  -1
عامًا الساضية، كسا يتػقع  50خالؿ الػ  % 140شخز يدكشػف ىحه األرض، أو ما يسثل نحػ 

، مسا سيزاعف مغ تعقيجات مميارات ندسةتدعة  2050أف يبمغ عجد سكاف العالع بحمػؿ عاـ 
 التشسية السدتجامة.

سكاف العالع مزصخوف مغ  1/5 حرائيات إلى أف  إلانتذار الفقخ السجقع في العالع، إذ تذيخ ا -2
مميار شخز ال تتػافخ  1,1نحػ  ، ىحا إضافة إلى أف  ر واحج في اليـػاللمعير عمى أقل مغ دو

                                                            
1
 .72 -71الجوزي، جمٌلة، نفس المرجع السابك، ص ص  
2
 .31الشحً، هشام، مرجع سابك، ص  
3
 .26 -25عبد الرحمن، العاٌب، مرجع سابك، ص ص  
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عجـ كفاية اإلمجادات مغ الساء يتدبباف في و  ذخب السمػثةمياه ال لجييع مياه الذخب السأمػنة، وأف  
 في السائة مغ جسيع األمخاض في البمجاف الشامية. 10نحػ 

 مغ.ألاستقخار في كثيخ مغ مشاشق العالع والشاتج عغ غياب الدالـ و العجـ ا -3
ة وارتفاع عجد الدكاف والبصالة ميّ ألمذكمة الفقخ في بعس دوؿ العالع والتي تدداد حجة مع ا -4

 ستغالؿ غيخ الخشيج لمسػارد الصبيعية.الوتخاكع الجيػف وفػائجىا وا
قترادية العجـ مػائسة بعس التقشيات والتجارب السدتػردة مغ الجوؿ الستقجمة مع الطخوؼ ا -5

، ونقز الكفاءات الػششية القادرة عمى التعامل بعس دوؿ العالع الشاميلبيةية في جتساعية واالوا
  1معيا.

التشسية السدتجامة بػصفيا مغ السفاليع الحجيثة، يبجو أنيا مغ أكثخ السفاليع شيػعًا في أدبيات التشسية 
في الػقت الخاىغ، تعشي إشباع حاجات الدكاف في الػقت الحاضخ دوف اإلضخار بحاجات األجياؿ 
القادمة. وتعشي أيزًا تسكيغ األفخاد مغ خالؿ تػسيع قجراتيع إلى أقرى درجة وتػضيف تمظ القجرات 

 بأفزل شكل مسكغ.

أّما السبحث التالي مغ ىحه الجراسة فدػؼ يعسل عمى الخبط بيغ مرصمحي السشطسات غيخ الخبحية 
الجراسة بشسػذج مشطسة مغ أفزل  والتشسية السدتجامة، لجراسة مجػ دور األولى بتحقيق الثانية، وتجعيع

السشطسات في سػريا التي استصاعت أف تجعل اليجؼ الثامغ مغ أىجاؼ األمع الستحجة حاصاُل عمى 
 أرض الػاقع.

 

 

  

                                                            
1
  9 -8، ص ص 2111الحسن، عبد الرحمن، استراتٌجٌة الحكومة فً المضاء على البطالة و تحمٌك التنمٌة المستدامة، السودان، جامعة السٌلة، 
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جرمانا، لغايات الهدف الثامن من أهداف التنمية  -تطبيق مركز شباب المبحث الثالث:
 المدتدامة.

السدتجامة، ويخّكد عمى اليجؼ الثامغ وغاياتو، ومجػ تحقيق يدتعخض ىحا الفرل أىجاؼ التشسية 
حتيا األمع الستحجة مغ خالؿ قخار السشطسة التي ىي حالة الجراسة لغايات اليجؼ الثامغ التي وّض 

 .70/1الجسعية العامة 

 .2030لعام  خطة األمم المتحدة للتنمية المدتدامةالمطلب األول: 

الشاس وكػكب األرض وألجل االزدىار، وتيجؼ إلى تعديد الدالـ  تسثل ىحه الخصة بخنامج عسل ألجل
 العالسي في جػ مغ الحخية.

سشة ما  15غاية لتحكيقيا عمى مجػ  169ىجفًا و  17عخضت األمع الستحجة ىحه الخصة مغ خالؿ 
. مسا يجؿ عمى اتداع ىحه الخصة وشسػحاتيا. فالسشذػد مشيا ىػ مػاصمة 2030 -2015بيغ عامي 

وىي أىجاؼ وغايات متكاممة غيخ قابمة لمتجدئة، تحقق التػازف بيغ  ،األىجاؼ اإلنسائية لأللفية مديخة
 األبعاد الثالثة لمتشسية السدتجامة البعج االقترادؼ والبعج االجتساعي والبعج البيةي.

 باخترار عمى الذكل التالي: 17ندتعخض األىجاؼ اؿ

 .: أهداف التنمية المدتدامةأوال  

 عمى الفقخ بجسيع أشكالو في كل مكاف.القزاء  -1
 القزاء عمى الجػع و تػفيخ األمغ الغحائي والتغحية السحّدشة و تعديد الدراعة السدتجامة. -2
 بالخفالية في جسيع األعسار.تسّتع الجسيع بأنساط عير صحية و  ضساف -3
 يع.تعديد فخص التعّمع مجػ الحياة لمجسالذاكل لمجسيع و التعميع الجيج السشرف و  ضساف -4
 تحقيق السداواة بيغ الجشديغ وتسكيغ كل الشداء والفتيات. -5
 مات الرخؼ الرحي لمجسيع وإدارتيا إدارة مدتجامة.ضساف تػافخ السياه وخج -6
 ضساف حرػؿ الجسيع بتكمفة ميدػػرة عمى خجمات الصاقة الحجيثة السػثػقة والسدػتجامة -7
والسدتجاـ، والعسالة الكاممة والسشتجة، وتػفيخ تعديد الشسػ االقترادؼ السّصخد، والذامل لمجسيع  -8

 العسل الالئق لمجسيع.
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إلقامة ُبشى تحتية قادرة عمى الرسػد وتحفيد الترشيع السدتجاـ الذامل لمجسيع، وتذجيع  -9
 االبتكار.

 فيسا بيشيا.الحج مغ انعجاـ السداواة دخل البمجاف و  -10
 قادرة عمى الرسػد ومدتجامة.جعل السجف والسدتػششات البذخية شاممة لمجسيع وآمشة و  -11
 ضساف وجػد أنساط استيالؾ وإنتاج مدتجامة. -12
 آثاره.اتخاذ إجخاءات عاجمة لمترجؼ لتغّيخ السشاخ و  -13
حفع السحيصات والبحار والسػارد البحخية واستخجاميا عمى نحػ مدتجاـ لتحقيق التشسية  -14

 السدتجامة.
استخجاميا عمى نحػ مدتجاـ، وإدارة الغابات  حساية الش ُطع اإليكػلػجية الّبخية وتخميسيا وتعديد -15

اف التشّػع ػر األراضي وعكذ مداره، ووقف فقجعمى نحػ مدتجاـ ومكافحة الترحخ، ووقف تجى
 البيػلػجي.

أجل تحقيق التشسية السدتجامة،  التذجيع عمى إقامة مجتسعات مدالسة ال ُييّسر فييا أحج مغ -16
، وبشاء مؤسدات فعالة وخاضعة لمسداءلة وشاممة لمجسيع إتاحة إمكانية وصػؿ الجسيع إلى العجالةو 

 عمى جسيع السدتػيات.
 .1عالسية مغ أجل التشسية السدتجامةتعديد وسائل التشفيح وتشذيط الذخاكة ال -17

 .ثامن من أهداف التنمية المدتدامةثانيا : غايات الهدف ال

وبخاصة عمى نسػ الشػاتج السحمي الحفاظ عمى الشسػ االقترادؼ الفخدؼ وفقًا لمطخوؼ الػششية،  -1
 في السائة عمى األقل سشػيًا في أقل البمجاف نسػًا. 7اإلجسالي بشدبة 

تحقيق مدتػيات أعمى مغ اإلنتاجية االقترادية مغ خالؿ التشػيع، و االرتقاء بسدتػػ  -2
لسزافة التكشػلػجيا، و االبتكار، بسا في ذلظ مغ خالؿ التخكيد عمى القصاعات الستدسة بالكيسة ا

 العالية والقصاعات الكثيفة العسالة.
تعديد الدياسات السػجية نحػ التشسية و التي تجعع األنذصة اإلنتاجية، وفخص العسل الالئق،  -3

ذجيع عمى إضفاء الصابع الخسسي ومباشخة األعساؿ الحخة، و القجرة عمى األبجاع واالبتكار، وت
تػسصة الحجع، ونسػىا. بسا في ذلظ خالؿ السذاريع الستشالية الرغخ والرغيخة و السى عم

 الحرػؿ عمى الخجمات السالية.

                                                            
1
 .18ص  ، األمم المتحدة،2131: تحوٌل عالمنا خطة التنمٌة المستدامة لعام 71/1، 2115/ أٌلول/ 25األمم المتحدة، لرار الجمعٌة العامة فً  
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تحديغ الكفاءة في استخجاـ السػارد العالسية في مجاؿ االستيالؾ واإلنتاج، تجريجيًا، حتى عاـ  -4
، والدعي إلى فرل الشسػ االقترادؼ عغ التجىػر البيةي، وفقًا لإلشار العذخؼ لمبخامج 2030

ستيالؾ و اإلنتاج السدتجامة، مع اضصالع البمجاف الستقجمة الشسػ بجور الستعمقة بأنساط اال
 الخيادة.

تحقيق العسالة الكاممة والسشتجة وتػفيخ العسل الالئق لجسيع الشداء والخجاؿ، بسغ فييع الذباب  -5
 .2030واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجخ لقاء العسل الستكافئ الكيسة، بحمػؿ عاـ 

بيخة مػغ ندػبة الذػباب غػيخ السمػتحقيغ بالعسالػة أو التعمػيع أو التػجريب بحمػؿ عاـ الحج بجرجة كػ -6
2030 . 

اتخاذ تجابيخ فػرية وفعالة لمقزػاء عمػى الدػخخة وإنيػاء الػخؽ السعاصػخ واالتجػار بالبذػخ وضػساف  -7
جاميع كجشػد، وإنياء حطػخ واستةرػاؿ أسػػأ أشػكاؿ عسػل األشفػاؿ، بسػا في ذلػظ تجشيػجىع واسػتخ

 .2030عسل األشفاؿ بجسيع أشكالو بحمػؿ عاـ 
حساية حقػؽ العسل وإيجاد بيةات عسل تػفخ الدالمة واألمغ لجسيع العساؿ، بسػغ فػييع العساؿ  -8

 السياجخوف، وبخاصة السياجخات، والعاممػف في الػضائف غيخ السدتقخة.
ة السدػتجامة الػتي تػػفخ فػخص العسػل وتعدز وضػع وتشفيػح سياسػات تيػجؼ إلى تعديػد الدػياح -9

 .2030الثقافة والسشتجات السحمية بحمػؿ عاـ 
تعديػد قػجرة السؤسدػات الساليػة السحميػة عمػى تذػجيع إمكانيػة الحرػػؿ عمػى الخػجمات السرخفية  -10

 والتأميغ والخجمات السالية لمجسيع، وتػسيع نصاقيا.
A.  التجػارة لمبمػجاف الشاميػة، وبخاصػة أقػل البمػجاف نسػػًا، بسػا في ذلػظ زيادة دعع السعػنة مغ أجل

مػغ خػالؿ اإلشػار الستكامػل السعػدز لمسدػاعجة التقشيػة السترػمة بالتجػارة السقجمػة إلى أقػل 
 البمجاف نسػًا.

B. يخ فػخص وضع وتفعيل اسػتخاتيجية عالسيػة لتذػغيل الذػباب وتشفيػح السيثػاؽ العػالسي لتػػف
 .2030العسل الرادر عغ مشطسة العسل الجولية بحمػؿ عاـ 

ج. ال بج مغ ، وغايات اليجؼ الثامغ عمى وجو التحجي17بعج استعخاض أىجاؼ التشسية السدتجامة اؿ
، ومخكد شباب جخمانا عمى وجو التحجيج لمتعاوف والتشسية مشطسة السعيج األوروبيدراسة لسحة عامة عغ 

 .1نتائج الجراسةمغ أجل تحقيق 

  
                                                            

1
 .26األمم المتحدة، نفس المرجع السابك، ص  
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 . IECD التنميةمنظمة المعهد األوروبي للتعاون و  : لمحة عنالمطلب الثاني

 .أوال : لمحة تاريخية

IECD تختز بالتجريب السيشي، ودعع الذخكات الرغيخة  غيخ ربحية، ىي مشطسة غيخ حكػمية دولية
دولة  16ي مشح ذلظ الػقت ف، وعسمت 1988في عاـ تأسدت  والػصػؿ إلى التعميع والخعاية الرحية.

 .وغيخىا حػؿ العالع مشيا دوؿ أفخيكيا والذخؽ األدنى وجشػب شخؽ آسيا ومجغذقخ وأمخيكا الالتيشية

ميارات في مختمف السيغ وساعجت في تشسية الذباب الحيغ يعانػف مغ محجودية  رت السشطسةشػ  
 الػصػؿ إلى التعميع. أعصتيع األدوات إليجاد مكاف ليع في سػؽ العسل.

 2008 عاـ بشيخ آ حمش IECDشاركت مشطسة السعيج األوروبي لمتعاوف والتشسية أّما في سػريا، فقج 
التجريب السيشي لمذباب األكثخ ىذاشة، والتجريب عمى تأسيذ التي تذسل  ،في العجيج مغ األنذصة

باإلضافة إلى مذاريع التشسية  .السذاريع الخيادية والتسػيل األولي لتشفيحىا وميارات الحياة والحساية
ػا مػاششيغ فاعميغ في )الشازحيغ الجاخمييغ والسجتسع السحمي( ليكػن يغ الذبابكالسجتسعية األخخػ لتس

لمعسل   SARCوفقًا التفاقية شخاكة مع مشطسة اليالؿ األحسخ العخبي الدػرؼ  تعسل وىيمجتسعاتيع. 
مع السخاىقيغ في مخاكد التجريب السيشي الخاصة بيع لتدويجىع بالتجريب السيشي والسيارات الحياتية والجعع 

 .االجتساعي -الشفدي

 .ثانيا : رؤية المنظمة

 :أىسيا متعجدة، ؤػً ر  تحقيق عمى IECDعسمت وتعسل مشطسة السعيج األوروبي لمتعاوف والتشسية 

ؤوليغ في الغج. وىي تسكيغ الشاس في التشسية البذخية واالقترادية التي تجرب السػاششيغ السد .1
بأف األشخاص السجربيغ تجريبًا جيجًا عمى السدتػػ األكاديسي والتقشي واالجتساعي  مقتشعة

 واإلنداني سيبشػف مدتكبالً  جيجاً  ليع وألسخىع ولسجتسعيع. 
 إعجاد بيةة تدسح لكل شخز ببشاء عسمو و مدتقبمو وذلظ مغ أجل مجتسع أكثخ رقيًا. .2
 .بوشاء بيةة أفزل حيث يتسكغ كل شخز مغ اكتذاؼ مػالب .3
 خمق ضخوؼ أفزل لسذاركة األشخاص في بشاء مجتسعاتيع عمى السدتػػ السؤسداتي. .4
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، وتمخّ ز قيسيا وىي تختكد عمى ثالث مبادغ تحجد ىػيتشا وجاء في الشطاـ الجاخمي لمسشطسة أنيا
 :عمى الذكل التالي

 ة.االجتساعيخد ميع بجسيع أبعاده اإلندانية و فكل ف األفخاد ىع ىجؼ مذاريع السشطسة -1
 .الخجمة ىي أساس وجػد السشطسة -2
 االلتداـ السيشي بخجمة اآلخخيغ وخرػصًا لسغ يحتاج إلى ىحه الخجمة. -4

في   IECDعهد األوروبي للتعاون والتنمية مقائمة المذاريع التي تنفذها منظمة الثالثا : 
 .سهريا

 الذباب في جخمانا والدػيجاء. مخكد -1
2- Fapam .مخكد تأىيل مداعج السخيس أو السدغ 
3- TOT .تجريب السجربيغ 
4- BRIDGES .)لخيادة األعساؿ )التسػيل األولي 
5- CEC .مخكد التعميع السدتسخ في مشطسة األغا خاف 
 لمتجريب السيشي. I canمخكد  -6
 في حخستا / سكبا )تأىيل الػرش والسحاؿ التجارية في حخستا(.  Recoveryمذخوع  -7
 في الالذقية. Impactمذخوع شباب  -8
 محل وورشة في مشصقة دوما. 35العسل عمى تأىيل و تجييد  Recovery 3ذخوع تعافيم -9
 .مذخوع "أثخ" في حمب -10
 محافطات. 6مخاكد يافعيغ و شباب في ريف  6مذخوع "مداراتي" و ىػ تأىيل  -11

 .جرمانا بالمطلب الثالث: مركز شبا

 أوال : لمحة تعريفية عن مركز شباب جرمانا.

، وىػ 2ـ 350ساحة الخزخ. يذغل مداحة  -مجيشة جخمانا -يقع السخكد في محافطة ريف دمذق
قاعات مجّيدة بأفزل التجييدات  والسعجات الالزمة لمجورات التجريبية السقامة في كل قاعة  9مؤلف مغ 

إلضاءة، باإلضافة )مقاعج لجمػس الستجربيغ، ألػاح لمكتابة والتجويغ، وسائل التجفةة والتبخيج، التيػية، ا
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إلى أدوات الذخح الالزمة لكل دورة حدب شبيعتيا(، وفدحة سساوية تتػسط السبشى، ومكتبة تزع حػالي 
 كتاب بالمغة االنكميدية.  50كتاب بالمغة العخبية و  200

 18إدارييغ و  7)مػضفًا  25، يعسل فيو وقت إعجاد الجراسة 2008ُبجء العسل بيحا السذخوع عاـ 
سخكد. فسغ أىع سياسات عسل السخكد ىػ تجريب تع تجريبيع في السجاالت التي تخجـ وضائف ال ،مجّرب(

 السػضفيغ وإشالعيع عمى أحجث الجورات والتقشيات الحجيثة التي تداعج في تصػيخ مياراتيع في  العسل.

انجالع األزمة  كانت السشطسة في بجاياتيا تتخرز بالعسل مع األفخاد العخاقييغ والفمدصيشييغ. لكغ مشح
في سػريا بجأ العسل مع الشازحيغ الدػرييغ، ذلظ انصالقًا مغ حاجة السجتسع الدػرؼ السجني لمتعميع 
السيشي وإيجاد فخص عسل مشاسبة وكخيسة، وىشا بجأت مداعي السشطسة عمى العسل بأىجاؼ التشسية 

داـ باليجؼ الثامغ مغ أىجاؼ وحياة كخيسة لألشخاص، ما يعشي االلت )السدتجامة لتحقيق عسل )محتـخ
 بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي.

 .التنمية المدتدامةجرمانا لغايات الهدف الثامن من أهداف  تطبيق مركز شباب: ثانيا  

تحقيق مدتػيات أعمى مغ اإلنتاجية االقترادية مغ خالؿ جخمانا إلى  ى مخكد شبابسعى ويدع
تجريب ميشي وتعميسي في مجاالت مختمفة. وإف  تعجد  25الساضية التشػيع، فقج نّفح خالؿ الثالث سشػات 

جخمانا عمى تحقيق الغايات العذخ التي حجدتيا  التجريبية أثبت تخكيد مخكد شباب مػضػعات الجورات
األمع الستحجة لميجؼ الثامغ. ذلظ باالرتقاء بسدتػػ التكشػلػجيا مغ خالؿ دورات قيادة الحاسب اآللي 

ف الحكية والذبكات. وبالتخكيد عمى قصاعات الكيسة السزافة والقصاعات الكثيفة العسالة وصيانة اليػات
مغ الرحية والتجفةة السخكدية واألجيدة الكيخبائية السشدلية، والتكييف وتسجيج الكيخباء السشدلي، وبخامج 

. باإلضافة إلى اإلبجاع واالبتكار في دورات الجىاف والترػيخ الزػئي والترسيع اإلعالني والخياشة
دورات ريادة األعساؿ وإدارة السكاتب والمغات الفخندية واالنكميدية التي يحتاجيا خخيجي دورات السخكد في 

 الحرػؿ عمى عسل الئق ومشاسب.

بجوف تػق ف إلى الحج بجرجة كبيخة مغ ندبة الذباب غيخ السمتحقيغ بالعسالة أو كسا يدعى السخكد 
% مشيع، 64متجرب خالؿ ثالث سشػات. وإيجاد فخص عسل لػ  9000قق رقع التعميع أو التجريب حيث ح

تصابقًا مع الغاية الخامدة التي تقتزي تػفيخ فخص العسل الالئق لمجسيع، وبالتخكيد عمى الغاية الثامشة 
في حساية حثػث العسل وإيجاد بيةات تػفخ الدالمة واألمغ، بسغ فييع العساؿ السياجخوف والسياجخات 
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لتشسية برػرة عامة، ومخكد لمتعاوف وامميغ في الػضائف عمى السدتقخة، فسشطسة السعيج األوروبي والعا
عخاقييغ والفمدصيشييغ، جخمانا برػرة خاصة يعسل مشح تأسيدو مع السياجخيغ الخارجييغ مشيع ال شباب

بحلظ الغاية الجاخمييغ مغ جسيع السشاشق الدػرّية إلى دمذق وريف دمذق. أيزًا تحققت  شازحيغوال
التاسعة مغ غايات اليجؼ الثامغ. وقج تسّكغ السخكد مغ وضع وتفعيل استخاتيجية لتذغيل الذباب مغ 

 جسعية لمتعاوف مع السخكد في تحقيق ىحه الغايات. 42ورشة و  38مشذأة و  35خالؿ 

% مغ أىجاؼ مذخوعو، 107 ،2020اـ جخمانا كاف قج حقق في ع خكد شبابوججيخ بالحكخ أف م
 وفق األرقاـ التالية:

 أعداد المدتفيدين المجال
 2559 ميارات الحياة
 1553 صحة اليافعيغ

 1341 مبادرات مجتسعية
 2075 الجورات التجريبية

 (1الججوؿ رقع )
 2020جخمانا لعاـ  -أعجاد السدتفيجيغ مغ دورات مخكد شباب

 ، تتزح في الججوؿ التالي:2021والخصة السػضػعة لعاـ 

 المحقق العدد المطلهب النذاط
 341 2300 تجريب ميشي و تعميسي

 944 2500 ميارات حياة و صحة يافعيغ
 1 10 عجد السبادرات

 270 1000 مبادرات مجتسعية
 0 200 ريادة أعساؿ

 1555 6000 السجسػع
 %26 2021ندبة اإلنجاز لغاية شيخ شباط 

 (2الججوؿ رقع )
 جخمانافي مخكد شباب  2021سل العاـ خصة ع
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 ، تطيخ في الججوؿ التالي:2021وأعجاد السدتفيجيغ السدجميغ حتى شيخ شباط مغ عاـ 

 الدورة العدد
 الجىاف 19
 ريادة األعساؿ 41
 الرحية والتجفةة السخكدية 41

 أجيدة كيخبائية مشدلية 181
 الحاسػبصيانة  191
 الذبكاتفشي  210
 الفخنديةالمغة  223
 تكييف مشدلي 282
 الترسيع اإلعالني 320
 الخياشة 381
 الترػيخ الزػئي 485
 تسجيج الكيخباء السشدلي 547
 صيانة اليػاتف الحكية 588
 عمى بخنامج األميغ سحاسبةال 631
 إدارة السكاتب 863
 المغة االنكميدية 925

1088 ICDL 
 2021 العجد السدجل لغاية كانػف الثاني 6017
 2021عجد السدجميغ بذيخ شباط  296

 (3الججوؿ رقع )
 2021وأعجاد السدتفيجيغ السدجميغ حتى شيخ شباط مغ عاـ 

تع تعديد حذ القخاءة لجػ  ،التي كانت واحجة مغ السبادرات الشاجحة ججاُ كسا كاف لمسكتبة دورًا فعااًل 
 مخة. 590الثاني  مشح بجاية كانػف السدتفيجيغ حيث بمغ عجد مخات االستعارة 
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 بسا يديج إيخاداتو عمى الرعيج السالي وعمى صعيج أعجاد السدتفيجيغ.

 

  



28 
 

 قائمة المراجع:

: تحػيل عالسشا خصة التشسية 70/1، 2015/ أيمػؿ/ 25الجسعية العامة في األمع الستحجة، قخار  .1
 ، األمع الستحجة.2030السدتجامة لعاـ 

 .أىسية السحاسبة البيةية في استجامة التشسية، الجدائخ، جامعة الجدائخ، ]د،ت[ جسيمة، ،الجػزؼ  .2
استخاتيجية الحكػمة في القزاء عمى البصالة و تحقيق التشسية السدتجامة، الدػداف،  ،عبج الخحسغ، الحدغ .3

 .2011ة،جامعة الديم
حق التشسية السدتجامة في قػاعج القانػف الجولي لحقػؽ اإلنداف، األردف، جامعة الذخؽ  ىذاـ، الذحي، .4

 .28، ص2017األوسط، 
الجسعيات الخيخية بسجيشة حائل في إشار رؤية السسمكة تقجيخ احتياجات ، مذارؼ سعػد سالمة الذسخؼ، .5

 .2019خرائييغ اإلجتساعييغ، : دراسة ميجانية، القاىخة، الجسعية السرخية لأل2030العخبية الدعػدية 
أثخ التخصيط االستخاتيجي عمى كفاءة أداء السؤسدات غيخ الخبحية العاممة ، أميغ ابخاليع أسيل ،الذيخمي .6

لتػجو الخيادؼ، ماجدتيخ، إشخاؼ دمحم عبج العاؿ الشعيسي، عساف، جامعة الذخؽ في األردف و دور ا
 .2013 األوسط،

دور السشطسات غيخ الخبحية بسشصقة الخياض في تحقيق التشسية االجتساعية السدتجامة في  ،فػاز ،الغامجؼ .7
دراسة ميجانية، دكتػراه، إشخاؼ عبيج بغ عبج هللا الغسخؼ،  2030ضػء رؤية السسمكة العخبية الدعػدية 

 .2019امعة السمظ سعػد، الخياض، ج
ار جامعة نايف لمشذخ، تجامة، الخياض، ددراسات حػؿ مجاخل التشسية السد ،عامخ خزيخ ،الكبيدي .8

2019. 
الستعمق بييةة التسية السدتجامة و حقػؽ األجياؿ  2018/69قخاءة في القانػف عجد  ،سػليجار تػنذ .9

 .2019،سػليجار تػنذ ،تػنذ ،القادمة
: بخنامج تعديد وتصػيخ السجتسع السجني، 2013شفاقػج، ديشا، دليل السشطسات غيخ الخبحية الشاشةة  .10

 .2013ف، مؤسدة نيخ األردف، عسا
التحكيع في األداء الذامل لمسؤسدة االقترادية في الجدائخ في ضل تحجيات  ،العايب ،الخحسغعبج  .11

 .2010التشسية السدتجامة، دكتػراه، اشخاؼ بقة الذخيف، الجدائخ، جامعة فخحات عباس، 
تصػر مفيـػ التشسية السدتجامة وأبعاده ونتائجو في مرخ، السجمة العمسية  ،دمحم فتحي ،عبج الغشي .12

 .(2020د والتجارة، )لالقترا


