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تطور مفهوم امل�سوؤولية االجتماعية

يف  ال�سوفييتي  الحت����اُد  ان��ه��اَر  اأِن  منذ 

بداية ت�سعينيات القرن املا�سي، وما تبعه من 

معظم  ي  وتبنِّ ال�شرتاكية،  العقيدة  �شقوط 

اإتاحة  على  تقوم  التي  للراأ�سمالية،  ال���دول 

للتنمية  كاأ�سا�ص  ال�سوقية  للمناف�سة  الفر�سة 

العديد  عن  الدولة  يد  رفِع  َعرْبَ  القت�سادية، 

القطاع  ليتوىل  القت�سادية؛  الأن�سطة  م��ن 

ال�سامل،  مبفهومها  التنمية  عملية  اخلا�ص 

اأم الجتماعي،  �سواء يف اجلانب القت�سادي 

والق�سايا  امل�سكالت  مع  وتعاي�سه  تفاعله  عرب 

اإىل تبني  املجتمعية والبيئية، ظهرت احلاجة 

والأف��راد  املجتمع  حتمي  اجتماعية  مفاهيم 

الأقل حظا وتدفع عنهم التهمي�ص وال�ستبعاد، 

اأهم  من  الجتماعية  امل�سوؤولية  مفهوم  ويعد 

اأ�سا�سيا  جزءا  ُيكّون  اإنه  حيث  املفاهيم  هذه 

تهدف  التي  املجتمعية  التنمية  �سيا�سة  يف 

واملوؤ�س�سات غري احلكومية يف عمليات  الأفراد  اإىل زيادة م�ساركة 

التطوير والتحديث املجتمعية.

مبادرة  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  اأطلق  الإط��ار،  هذا  ويف 

نقطة  وهي  يناير1999،  الثاين/  كانون  �سهر  يف  العاملي  التفاق 

الجتماعية،  للم�سوؤولية  اأكرب مبادرة عاملية  وتعّد  رئي�سة،  مرجعية 

وتهدف اإىل زيادة م�ساركة القطاع اخلا�ص يف التنمية الجتماعية.

وقد عّرف البنك الدويل امل�سوؤولية الجتماعية ملن�ساآت القطاع 

خالل  من  امل�ستدامة  التنمية  يف  بالإ�سهام  »التزام  باأنها  اخلا�ص 

العمل مع موظفيها واملجتمع املحلي واملجتمع ككل لتح�سني م�ستوى 

معي�سة النا�ص باأ�سلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية يف اآن واحد« 

وعّرفت الغرفة التجارية العاملية امل�سوؤولية الجتماعية باأنها )جميع 

لتحقيق  القطاع اخلا�ص  ت�سهم يف مبادرة من�ساآت  التي  املحاولت 

تنمية ب�سبب اعتبارات اأخالقية واجتماعية (

اأثر ثقافة امل�سوؤولية االجتماعية

امل��ب��ادرات  على  تعتمد  ل�سنوات  الجتماعية  امل�ساركة  ظلت 

اخلا�ص  القطاع  من�ساآت  دور  تعاظم  مع  ولكن  الداخلية؛  الفردية 

يف عملية التنمية القت�سادية، وب�سكل عك�سي مع دور القطاع العام 

الذي بات ت�سريعيا بالدرجة الأوىل ت�ساعفت احلاجة اإىل حتقيق 

القطاع  وموؤ�س�سات  »الدولة  الثالثة  الأط��راف  بني  متوازن  تعاون 

الع�سوائيَة وتاأخذ  لتتجاوز امل�ساركُة الجتماعيُة  اخلا�ص واملجتمع« 

�سكاًل منظمًا ذا اأهداف وا�سحة واإ�سرتاتيجيات معلنة حتت مظلة 

امل�سوؤولية الجتماعية. وخالل العقود الأخرية من القرن الع�سرين 

اأ�سبح ملن�ساآت القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املحلية يف الدول 

ال�سناعية دور تنموي اأ�سا�سي واأ�سبح العطاء للتنمية جزءًا ليتجزاأ 

خطط  من  ج��زءا  الجتماعية  امل�سوؤولية  وباتت  ن�ساطاتها،  من 

الت�سويق ملنتجات ال�سركات وت�ساعد التناف�ص اإىل احلد الذي كان 

وراء مبادرات بع�ص ال�سركات الكربى باإن�ساء موؤ�س�سات تنموية اأو 

تخ�سي�ص موازنات �سخمة للعمل الجتماعي واخلريي. وقد جتاوز 

اأرحب  اآف��اق  اإىل  حظا  الأق��ل  الفئات  م�ساعدة  يف  امل�ساركة  الأم��ر 

واأمناط متعددة من امل�شوؤولية الجتماعية.

والإع��الم��ي��ة  والثقافية  الجتماعية  املوؤ�س�سات  اإىل  وينظر 

اأكانت حكومية  �سواء  والرتبوية وغريها،  وال�سيا�سية  والقت�سادية 

متثل  اأنها  على  حجمها  عن  النظر  بغ�ص  جمتمعية  اأم  خا�سة  اأم 

وعلى  العمل،  فعاليات  املجتمع  اأف��راد  ملزاولة  الأ�سا�سية  املنظومة 

التاأهيل المجتمعي ودوره في تر�سيخ ثقافة الم�س�ؤولية المجتمعية

اإعداد: د. عوين معني �ساهني

            ق�سم الإر�ساد والرتبية اخلا�سة/ جامعة موؤته
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اإ�سافة  واأف���راده  املجتمع  جتاه  عامة  م�سوؤوليات  املوؤ�س�سات  هذه 

مل�سوؤولياتها اخلا�سة الأخرى التي وجدت من اأجلها وهي :

�أواًل: احلر�ص على بقاء املجتمع.

ثانياً: تطوير قدرات املجتمع واإمكاناته ملواجهة متطلبات البقاء.

�سخ�ص  اأو  منظمة  لأي  الجتماعية  امل�سوؤولية  ف��اإن  هنا  ومن 

يف  الفرد  اأو  املنظمة  تاأثري  وه��ي  التاأثريية،  امل�سوؤولية  يف  ترتكز 

املجتمع وت�سب يف جمالني هما ال�سلوك الإيجابي للمنظمة اأو الفرد 

الذي يتمثل يف ما ياأتي :

اللتزام بعادات املجتمع وقواعده و�سلوكاته.  -1

املجتمع  ل�����س��ل��وك��ات  داع���م  امل��ن��ظ��م��ات  يف  ���س��ل��وك  زرع   -2

الإيجابية.

يف  اخلا�ص  القطاع  حققها  التي  النجاحات  من  الرغم  وعلى 

اأن مفهوم  اإىل  ونظرًا  الجتماعي،  العمل  دول عديدة، يف م�سمار 

اأنه  اإل  الأخ��رية،  ال�سنوات  ب�سكل كبري يف  تطور  الجتماعي  العمل 

والرتباط  التنظيم  اإىل  ويفتقر  ال�شخ�شية،  املبادرات  يتجاوز  مل 

على  م�ساعداتها  م  ُتقدِّ ال�سركات  معظم  واأن  املجتمع،  بحاجات 

اأو غري مبا�سرة. ويف هذا الإطار فاإن  َمباِلغ مادية، مبا�سرة  �سكل 

غياب اخلطط والإ�سرتاتيجيات الوا�سحة ملمار�سة القطاع اخلا�ص 

تفعيَل  تواجه  التي  املعوقات  اأبرز  من  تعد  الجتماعيَة  مل�سوؤولياِته 

دوره الجتماعي.

قات ثقافة امل�سوؤولية االجتماعية معوِّ

اأن مفهوم امل�سوؤولية الجتماعية ما زال يفتقد - حتى  ل �سك 

قوَة  مبوجبه  يكت�سب  الذي  الدقيق،  التحديد  اإىل   - الراهن  وقتنا 

اإلزام قانونية، وطنية اأو دولية، ول تزال هذه امل�سوؤولية يف جوهرها 

اأدبيًة ومعنوية. وي�سري اخلرباء اإىل اأن املعايري الدولية تفر�ص على 

خدمة  على  ال�سنوية  اأرباحها  من   % و3   1 بني  ما  اإنفاَق  ال�سركات 

املجتمع، واحلفاظ على البيئة، اإل اأن ال�سركات امل�ساهمة تتعر�ص 

ل�شغوط معاك�شة من امل�شاهمني فيها، الذين ي�شعون يف احل�شبان 

اأرباحهم  م��ن  وتقلل  النفقات،  م��ن  تزيد  ق��د  املجتمع  خدمة  اأن 

ال�سنوية. ومن اأ�سباب التخلي عن امل�سوؤولية اأي�سًا:

�سعف الوازع الديني والنتماء الوطني.  .1

العمل  نحو  الدافعية  وانخفا�ص  الهمة  و�سعف  الك�سل   .2

الت�ساركي. 

حتمل  �سغره  منذ  الطفل  فتعليم  الر�سيدة:  غري  الرتبية   .3

من  عليه  يجب  مب��ا  وال��ق��ي��ام  امل��ه��ام،  م��ن  ي�ستطيع  م��ا 

ومن  �سخ�سيته،  يف  الأثر  بالغ  له  اأمر  مدر�سية  واجبات 

الأخطاء ال�سائعة قيام بع�ص اأولياء الأمور بحل الواجبات 

ويبعدهم عن  للت�سيب  يدفعهم  لأبنائهم، مما  الدرا�سية 

ال�ستعداد لتحمل امل�سوؤوليات يف كربهم.

عن  مبا�سرة  م�سوؤولية  م�سوؤول  منا  واحد  فكل  التكالية:   .4
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كثري مما وقعت فيه الأمة يف احلا�سر من تخلف مادي 

الواقع،  هذا  تغيري  يف  بع�سنا  على  نتكل  ولكنا  وفكري، 

فالعامة يلقون بامل�سوؤولية على النخبة والعلماء، والعلماء 

له  فرد  كل  اأن  واحلقيقة  احلكام،  على  بالالئمة  يلقون 

م�سوؤوليته التي تلزمه القيام بها.

وترك  العمل  عن  القعود  اأ�شباب  اأبرز  من  هو  الإحباط:   .5

حمبط  جنى  وم��ا  امل�����س��وؤول��ي��ات،  يف  والتق�سري  امل��ه��ام 

الإجن��از،  روح  هو  والتفاوؤل  والإخ��ف��اق.  اخل�سران  غري 

نظراتهم  لأن  املحبطون  عليها  يقوى  ل  فامل�سوؤوليات 

وحتجبهم  الإق��دام  من  متنعهم  حجابا،  متثل  املت�سائمة 

عن التقدم واإجناز ما هو من واجباتهم.

عدم و�سوح الروؤية، فكثري من النا�ص ل يعرف امل�سوؤوليات   .6

يظن  الآب��اء من  فمن  بها،  يقوم  اأ�سال حتى  اإليه  املوكلة 

وامل�سرب  املاأكل  بتوفري  تنتهي  اأولده  جتاه  م�سوؤوليته  اأن 

ول  مهمته  من  لي�ص  والإر���س��اد  التوجيه  واأن  وامل�سكن، 

م�سوؤوليته، وكثري من امل�سلمني ل يعرف اأن عليه م�سوؤولية 

جتاه اأمته ودينه.

ي�سارعون  جميعًا  �ساروا  لقد  نعم  امل�سوؤوليات،  تعاظم   .7

قل  املطلوب  عظم  اإذا  قيل:  وقدمًيا  كلها،  الأ�سعدة  يف 

كثريا  يعانون  ل  ال�سابق  يف  النا�ص  ك��ان  لقد  امل�ساعد. 

الأبناء  تربية  م�سوؤولية  فمثال  زماننا؛  اأه��ل  يعانيه  مما 

ومتابعتهم كانت يف ال�سابق اأ�سهل كثريًا ففي هذا الزمان 

لعدم  م�سوًغا  لي�ص  ه��ذا  ولكن  الإف�ساد،  و�سائل  ك��رت 

القيام مبا يجب القيام به من امل�سوؤوليات، وعلى املرء اأن 

يبذل و�سعه، واأن يوؤدي ما ي�ستطيع.

تدعو  التي  الالعقالنية  الأفكار  وظهور  الفكري،  الغزو   .8

اإىل التخلي عن امل�سوؤولية. 

ع���دم وج���ود امل��ح��ا���س��ب��ة اجل����ادة يف ك��ث��ري م��ن امل��راف��ق   .9

واملوؤ�س�سات، فمن النا�ص من ل رقيب عليه من داخله ول 

�سمري يوؤنبه اإذا تخلى عن م�سوؤولياته املوكلة اإليه، فال بد 

من وجود املحا�سبة اخلارجية من روؤ�سائه ومديريه.

10. عدم تقدير من يقوم مب�سوؤولياته، فامل�ساواة بني الذين 

يتطلب  وه��ذا  خمتل،  ميزان  يعملون  ل  والذين  يعملون 

املوؤ�س�سة  فرد يف  لكل  العمل  لتقييم  �سفافًا  علميًا  نظامًا 

ولكل موؤ�س�سة.

حماور تطوير امل�سوؤولية االجتماعية لدى االأفراد واملوؤ�س�سات

ميكن العمل على حماور عدة من اأجل تطوير منهج امل�سوؤولية 

الجتماعية لدى الأفراد واملوؤ�س�سات ويف ما ياأتي بع�ص هذه املحاور:

على  املفرو�سة  بالتكاليف  والتعريف  بامل�سوؤوليات  التب�سري   -1

الفرد بو�سفه مواطنا �ساحلا.

الت�سجيع على حتمل امل�سوؤوليات.  -2

اىل  تدعو  التي  الالعقالنية  والأفكار  الفكري  الغزو  مواجهة   -3

القعود وعدم بذل اجلهد.

املحا�سبة والرقابة ملن يتخلى عن م�سوؤولياته ويق�سر فيما يجب   -4

بالوظائف  العابثني  اأي��دي  على  وال�سرب  املجتمع  جت��اه  عليه 

العامة.

وتقدمي  بدورهم  والتنويه  وامل�سوؤوليات  باملهام  يقوم  تقدير من   -5

اجلزاء الأوفى لهم الذي ي�ستحقونه.

والقيام  امل�سوؤولية  حتمل  على  ال�سغر  منذ  الأط��ف��ال  تعويد   -6

التكالية  ونبذ  اأعمارهم  مع  تتنا�سب  التي  ال�سغرية  مبهامهم 

فاإنها داء خطري.

الذي  ال�سعف  زمن  بانق�ساء  الأم��ل  واإ�ساعة  التفاوؤل  روح  بث   -7

يعي�سه امل�سلمون وبزوغ فجر الإ�سالم من جديد، واأن امل�ستقبل 

لهذا الدين، وما علينا اإل اأن ن�سعى خلري اأمتنا بالقيام مبهامنا 

فيتحقق لنا الن�سر املن�سود.

على  وقامت  العقبات  تخطت  التي  املعا�سرة  النماذج  اإب��راز   -8

و�سارت  وجنحت  ف�سعدت  بامل�سوؤوليات،  العوائق  من  الرغم 

مثال يحتذى وقدوة توؤت�سى، فاإن لالأمثلة العملية تاأثرًيا كبرًيا يف 

النفو�ص.

تر�سيخ مفهوم ال�سعادة يف القيام باملهام والنهو�ص بامل�سوؤوليات   -9

فيها  يطلب  الذي  املت�سوق  اإقدام  امل�سوؤولية  على  املقدم  ليقدم 

ال�سعادة والراحة.

مفهوم التاأهيل املجتمعي 

على  املجتمعي  ال��ت��اأه��ي��ل  العاملية  ال�سحة  منظمة  وت��ع��رف 

املحلي،  املجتمع  تنمية  اإط��ار  يف  تندرج  واإ�سرتاتيجية  فل�سفة  اأن��ه 

الفر�ص والندماج الجتماعي  التاأهيل وتكافوؤ  اإىل حتقيق  وتهدف 

اإعاقة ما، وينفذ من خالل اجلهود  لالأ�سخا�ص الذين يعانون من 

وملجتمعاتهم  ولأ�سرهم  اأنف�سهم  وللمعوقني  لالأ�سخا�ص  املت�سافرة 

املحلية، وللمرافق ال�سحية والرتبوية واملهنية والجتماعية املعنية.

للفرد  الجتماعية  امل�سوؤولية  ثقافة  ير�سخ  املجتمعي  فالتاأهيل 

والأ�سرة وموؤ�س�سات املجتمع؛ للنهو�ص بو�سع الأ�سخا�ص الأقل حظًا 

املفهوم  هذا  خالل  ومن  الأخ��رى.  اخلا�سة  والفئات  املعوقني  من 

على  املرتكز  التاأهيل  لفل�سفة  الأ�سا�سية  املحاور  نلخ�ص  اأن  ميكن 

املجتمع، التي تلتقي مع فل�سفة امل�سوؤولية الجتماعية مبا ياأتي:

روؤية تنموية وجمموعة من الربامج واخلطط والإجراءات   .1

التي ت�سكل جزءا ل يتجزاأ من الربامج التنموية ال�ساملة 

وامل�ستدامة.
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هو برنامج للتنمية الجتماعية والعدالة الجتماعية.   .2

اآلية تهدف اإىل م�ساعدة املعوق على الإفادة من قدراته   .3

اأق�سى حد  اإىل  اجل�سمية والعقلية والجتماعية واملهنية 

ممكن.

والواجبات،  احلقوق  يف  جميعًا  مت�ساوون  فهم  امل�ساواة،   .4

الآخرين  عن  خمتلفة  ق��درات  وله  ولد  الإن�سان  اأن  ذلك 

ولكن اختالف القدرات ل يجعلنا خمتلفني يف القيمة.

احلق  جميعًا  لالأ�سخا�ص  اإن  حيث  الجتماعي،  الدمج   .5

جميعها  الأن�سطة  يف  املجتمعية  م�ساركتهم  خ��الل  من 

الدمج  عملية  اإىل  ينظر  حيث  املختلفة،  والفعاليات 

اأو  اأفراد  م�سوؤولية  ولي�ست  اجتماعية  م�سوؤولية  اأنها  على 

اأفراد املجتمع املحلي  اإ�سراك  موؤ�س�سات فقط من خالل 

وحتديد  مناطقهم،  درا�سة  يف  املنظمة  الكيانات  وعرب 

الربامج  خ��الل  م��ن  تلبيتها  على  والعمل  احتياجاتهم 

واخلطط املنظمة.

لتحويله من قطاع م�ستهلك  املحلي  املجتمع  بناء قدرات   .6

اإىل قطاع م�سارك يف العملية التنموية ال�ساملة.

العملية  مكونات  جهود  تفعيل  خالل  من  التغري  اإح��داث   .7

التنموية جميعها وتن�سيقها ا�ستثمارًا لطاقتها.

ا�ستثمار املوارد املحلية جميعها يف اإجناز العملية التنموية   .8

التي تخدم اأفراد املجتمع كافة بغ�ص النظر عن قدراتهم 

اأو فئاتهم وباأقل التكاليف. 

اأهداف التاأهيل املرتكز على املجتمع

من  حتقيقها  اإىل  ي�سعى  املجتمعي  للتاأهيل  اأه���داف  هناك 

القريب  امل��دى  على  الجتماعية  بامل�سوؤولية  احل�ص  تطوير  خالل 

اإىل  املجتمعي  التاأهيل  برامج  ت�سعى  القريب  املدى  ففي  والبعيد، 

واإ�سراكهم  واأ�سرهم  املعوقني  الأ�سخا�ص  حياة  ظ��روف  حت�سني 

حتى  فعال  توجيهي  نظام  وو�سع  املحلية،  الجتماعية  احلياة  يف 

حيث  املحلية  اخلدمات  من  الإف��ادة  املعوقني  لالأ�سخا�ص  يت�سنى 

وتقدم  املهني  التدريب  املدار�ص ومعاهد  اأ�سرهم ويف  تدجمهم يف 

واملادي،  التقني  والدعم  يحتاجونها  التي  ال�سحية  اخلدمات  لهم 

اإىل تغيري  التاأهيل املجتمعي  البعيد فتهدف برامج  اأما على املدى 

ون�سر  املعوقني  الأ�سخا�ص  جتاه  و�سلوكاته  املحلي  املجتمع  نظرة 

املعلومات ال�سرورية حول الإعاقة والتاأهيل املجتمعي، وا�ستحداث 

الهياكل املجتمعية املحلية ودعمها من اأجل الإ�سهام يف حل ق�سية 

الإعاقة وت�سجيع اجلمعيات املحلية املهتمة على امل�ساركة يف اإعداد 

الربامج التنموية وتنفيذها حمليًا؛ مما يوؤدي اىل دفع الأ�سخا�ص 

املعوقني لالإ�سهام وامل�ساركة الفعالة يف الأن�سطة التي يتم اإجنازها 

يف جمتمعاتهم املحلية ومن ثم ت�سجيع اندماجهم بها.

التي  املجتمع  املرتكز على  للتاأهيل  االأ�سا�سية  املبادئ 

تدعم امل�سوؤولية االجتماعية

يعّد التاأهيل املجتمعي عملية ت�سبيك متعددة القطاعات يف اإطار 

والتعليم  ال�سحة  خدمات  تقدم  التي  حمليًا  املتواجدة  املوؤ�س�سات 

حيث  والريا�سية،  الثقافية  والأن�سطة  والت�سغيل  املهني  والتاأهيل 

يعتمد برنامج التاأهيل املجتمعي على تطوير امل�سوؤولية الجتماعية 

لعنا�سر املجتمع املحلي كافة، ودعم امل�سادر املحلية لتنفيذ برامج 

اإ�سرتاتيجية وطنية ل�سالح الأ�سخا�ص  ذات كلفة منخف�سة �سمن 

التي  املبادئ  اأهم  تلخي�ص  وميكن  حظًا.  الأق��ل  والفئات  املعوقني 

ي�ستند اإليها التاأهيل املرتكز على املجتمع املحلي مبا ياأتي:

اإن النا�ص مت�ساوون يف القيمة، فالكل م�سارك  امل��س�اواة: حيث   -1

�سخ�سية  ول��ه  ول��د  اإن�سان  فكل  كافة،  والواجبات  احلقوق  يف 

فريدة وقدرات خمتلفة، ولكن الختالف يف القدرات ليجعلنا 

غري مت�ساوين يف القيمة.

ال��ع��دال��ة الج��ت��م��اع��ي��ة: وت��ع��ن��ي ت��وف��ري اخل���دم���ات وال��ف��ر���ص   -2

لالأ�سخا�ص املعوقني كافة ولي�ص لفئة معينة منهم فقط، وهذا 

يرتبط بالهدف الأ�سا�سي وهو العناية الفردية والتدريب والدمج 

يف املدار�ص والتاأهيل املهني وت�سهيل الت�سغيل لالأ�سخا�ص جميعًا 

يف املجتمع.

هي  الإن�سان  حياة  باإن�ساء  امل�سوؤولية  الجتماعي:  الت�سامن   -3

م�سوؤولية جماعية، فالت�سامن يجب اأن يظهر جتاه اأولئك الذين 

وكبار  الأطفال  مثل  امل�ساعدة  اإىل  ويحتاجون  علينا  يعتمدون 

الت�سامن  هدف  يكون  اأن  ويجب  والأح���داث،  واملعوقني  ال�سن 

اأف�سلية لهم جميعًا ولي�ص عن طريق احل�سنة، فكل  اإعطاء  هو 
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�سخ�ص يعتمد على الآخر خالل فرتات حياته.

املجتمع  اأع�ساء  ي�سرك  اأن  يجب  حيث  الجتماعي:  ال��دم��ج   -4

جميعهم يف جمالت احلياة املجتمعية، والدمج يجب اأن يكون 

يف امل�سكن والعمل والتعليم. 

لالأ�سخا�ص  الح��رتام  يتحقق  حيث  الإن�سان:  حقوق  اح��رتام   -5

املعوقني عندما يكونون مت�ساوين كلهم يف احلقوق والواجبات، 

املجتمعية  احل��ي��اة  يف  امل�ساركة  يف  احل��ق  لهم  يكون  وعندما 

باأن�سطتها املختلفة واملتعددة جميعًا. 

وتر�سخ فل�سفة التاأهيل املجتمعي ال�ساملة امل�سوؤولية الجتماعية 

�سعيها  خالل  من  والتجارية  الجتماعية  واملوؤ�س�سات  الأف��راد  لدى 

اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

املتنوعة  التدريبية  والربام�ج  واخلدمات  الدعم  تقدمي   .1

على م�ستوى املجتمع لالأ�سخا�ص املعوقني واأ�سرهم.

على  والعمل  الإن�سانية  باأدوارها  والتعريف  املراأة  متكني   .2

الن�ساء  جت��اه  وخا�سة  اجلن�سني  بني  التمييز  من  احل��د 

ذوات التحديات.

تلبية الحتياجات ال�سمولية لأ�سر املعوقني وجمتمعاتهم.  .3

بحيث  منازلهم  يف  للمعوقني  التاأهيلية  اخلدمات  توفري   .4

تت�سمن برامج الرتبية اخلا�سة واخلدمات امل�ساندة لها.

املجتمعية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الن�ساطات  يف  امل��ع��وق��ني  دم��ج   .5

املختلفة.

تنفيذ برامج متكاملة للوقاية من الإعاقة.  .6

تعني  التي  املوؤ�س�سات  عدد  يف  امللحوظ  النق�ص  تغطية   .7

بتقدمي اخلدمات للمعوقني من خمتلف الإعاقات.

اإ�سراك اأفراد املجتمع جميعهم يف التنمية ال�ساملة.   .8

ثقافة العمل التطوعي 

يف  املجتمعي  التاأهيل  اأ�ساليب  اأهم  من  التطوعي  العمل  ويعد 

تقدمي اخلدمات وتنمية املجتمعات املحلية، ول ميكن تطوير العمل 

التي  الجتماعية  امل�سوؤولية  ثقافة  ن�سر  خ��الل  من  اإل  التطوعي 

الجتماعية  واملوؤ�س�سات  لالأ�سخا�ص  التطوعي  العمل  على  حت�ص 

والتجارية، باأ�سكاله و�سوره كافة. وتعمل برامج التاأهيل املجتمعي 

يطور  علميًا  مفهومًا  بو�سفها  الجتماعية  امل�سوؤولية  تر�سيخ  على 

ثقافة التطوع اجتماعيًا لت�سكل اأعماًل تطويرية داخل املجتمع تقع 

من  تنطلق  بل  الإل��زام،  اأو  الواجب  مفهوم  مع  نقي�ص  طرف  على 

احل�ص بامل�سوؤولية جتاه املجتمع الذي نعي�ص فيه، وتقوم على اأ�سا�ص 

املردود املعنوي اأو الجتماعي املتوقع منه وتربط قيمة العمل بغاياته 

املعنوية والإن�سانية. 
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