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 راضيةالى المجتمعات االفت االنضمامعوامل 
توصلل نتائج اتعديد دت اتعددسعتللجلتتعدائجاجلتعدي إلىتأد تواتلوع ضتعا للإجاتعللمعتتد إ ئإيجلت
عاللئمعضلىتلد دةتت ئنولى،تتتخئ فتوتدويجتهجتتلقجتديدتت اتعدإئغيمعلتكجديإمتتعد نستتعدحجاللت

عدهجتيتأاتوبمزت جتت.توتلللللللإج تتعدئي لإلىتتعالجئإجعلىتتعالقئصلللللللجتهىتتويم ج،تت اتالتتمثتعد ج  ى
تتحد د جتل  تعدنحوتعدئجدي:تهإكاتوص نتأدلهتت كتعددسعتجلتتعدائجاجلت

لوع ضتأاسللللللللللللجالىتعجئإجعلى:تت يت  إولىتعديوع ضتعدإمت اىتاجدايليىتعالجئإجعلىتد اسللللللللللللجا،ت .1
لجإلاسلللجاتاايليئهتكج اتعجئإجلي،تتع إجت جته للليمتاجدحججىتأد تعدئالجلضتعالجئإجليت ءتا مع  ت

 ضت  ئإءت جتا كضتهحققتدهتكينوائهتعالجئإجعلىتتقدستهتل  تتحقيقتذعتهتتتقد م ج.تعخ
لوع ضتاالسلى:تت يتلوع ضت مت اىتاجدحجدىتعدنالسلىتد المتتتبح هتلاتعالتزعاتتعالتئقمعستعدنالسي،ت .2

ت اتالت ن لللتعديد دت اتعللمعتتد إ ئإيجلتعاللئمعضلللىتاح جتلاتعالتللئمخج تعدنالسلليت اتخ  ت
 عدئس لى،توتتعد يدتلاتعدمتتياتعديو يتتضغوطتعديإضتت سئودلجلتعدحلجة،تتويمتذدك..تتتتعدئمفله

لوع ضتتيوي لى:تت يتلوع ضت مت اىتبمغ ىتعإلاسجاتليتت يلىت جججلتهالئقدتعدقدسةتل  تت ييئهجت .3
ليتعدإ ئإءتعدايليي،تت نهجت   ت ججىتعإلاسلللللللجاتأد ت ميىتعدمويتتعدئيييمتعدإا ق،توتتتخايت

يجتعلتتعدئقجديدتتعللمعفتعدإ ئإعلى،توتتتحقيقتعدئوعصللللضتعالجئإجليتددثتاييتذتيت وعجزتعد
 عال ئلجججلتعدخجصىتعدذ اتالت ئإكنوات اتعدئوعصضت ءتعدإ ئإءتا كضتطيليي.

لوع ضت يمفلىتاقجفلى:ت يثتهقيضتعديد دت اتعدنجستد ا لللإجاتد إ ئإيجلتعاللئمعضللللىتد ئي لتوتت .4
 خئ الىتتعدحصلللللللللو تل  ترلللللللللهجتعلتتتسججلتل إلى،توتتعدئدسيبتليتتخصلللللللللصلللللللللجلتت  جاللت

د حصلللللللللللللو تل  تعدإيملىتتعدإي و جلتليترلللللللللللللئ تعدإ جاللتاغميتعدئ  ل توتتعدئنإلىتعدإهنلىت
عدذعتلى،توتتد ئوعصلللللللضت ءتذتيتعال ئإج جلتعدي إلىتتعدالاميىتتعد قجفلىتعدإ لللللللئمكى،توتتد  حثتلات

 أججاجلتدئسجؤاللتذ نلىت،تت جتأد تذدك.
ى:تت يتلوع ضت مت اىتاجلتضلللجلتعدسللللجتللللىتعدئيتتئحكلتليت  ئإءتوتتتتدىتوتتلوع ضتتللللجتلللل .5

 ؤتسىتوتت ن إى،تلهنجكتعديد دت إات ن إواتأد تعدإ ئإيجلتعاللئمعضلىتبهدفتزيجتةتعدوليت
عدسلللللجتللللي،توتت حجتدىتعدإ للللجسكىتليتعدحلجةتعدسلللللجتلللللىتت إجستللللىتعديإضتعدسلللللجتللللي،توتتعدح للللدت
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وتتعدئيييمتلات وقفتتللللللللجتللللللليت يياتكجددلوةتد إ ج معلتعد إج يميتددللت ا بتتللللللللجتللللللليت
 تعال ئ جججلتتعإلضمعاجل،تتويم ج..ت

لوع ضتعقئصللللللجتهىتت جسيى:تت يتلوع ضتتنئاتلات جججلتعقئصللللللجتهى،تت نهجتعالا للللللإجاتد ييت .6
عدإ ئإيجلتعاللئمعضلللىتبدعلءتأجمع تلإ لجلتبلءتوتترللمع تدسلل ءتت نئ جلتت إئ اجلتبياتعللمعتت

،توتتعد حثتلاتلمصتلإض،تعدئسلللللللللويقتتعددلجهىتعإلل الىتدسللللللللل ءتت نئ جلتوتتعدإؤتلللللللللسلللللللللجل
 تخد جل،تتويم ج..

لوع ضتأل  لىتتلج لى:تت يتلوع ضتتئي قتاجدحججىتإلهصللللللج تستللللللج ضت ات متللللللضتوتتو  متأد ت .7
و يمتلدتت إكات اتعدإسئقي يا،تلجدإ ئإيجلتعاللئمعضلىتتيدتتتلاجتليجالتد تصج تعد إج يميت

دإإجستلللللىتعإلل اتعإلدائمتايتليتصلللللوس تعدإقمت ةتتعدإسلللللإولىتتعدإم لى،تتدن لللللمتتتبيئىت نجتللللل ى
تتمتيات جتتؤ اتاهتاييتعد إجلجلتتعدإؤتسجلت اتآسع تلاميىتوتتلقدهىتوتت ذ يلى،تت جتأد ت

 ذدك..
لوع ضتلدع لىتأجمع لى:تت يتلوع ضتذعلتطجاءتالتوخ قيتتدلءتعدالمتتد ا لللللللللللللإجاتد إ ئإيجلت .8

وتت  م ىتقجاواج،ت  ضتعدئيديتل  تعل اتت حم ىترلللللللللللللملججاتاسللللللللللللل وكلجلتعاللئمعضللللللللللللللىتد  ل
 تعدخصوصلىتعدإي و جتلى،تا متعد ج يجلتتعدإي و جلتعدخجطئىتإلاجسةتعدالئاتتإ دعثتعدالوض .

 


