
االجتماعي السلم 
... يعني 

متماسكة المجتمعات  تكون  ان 
بين العالقات  تصبح  بحيث 

الفئات قوية وان تكون مختلف 
المحلية الحكومة  في  المواطن  ثقة 

عالية.
ويعني أن يتم إدارة االحتياجات

خالل من  المتضاربة  والمصالح 
والتعاون، والحوار  الشمولية 

القرارات بصورة اتخاذ  بحيث يتم 
عادلة وال يشعر أحد بالحاجة إلى

اللجوء للعنف من اجل حماية
حقوقه.

حفل افتتاح حديقة ترفيهية عامة تم إنشاؤها من 
خالل احد مبادرات السلم االجتماعي

هل ترغب في انشاء شراكة سلم 
محلية وتنمية  اجتماعي 

منطقتك؟ في 
هل تريد أن تتعرف أكثر حول منهجية 

المحلية؟ والتنمية  اإلجتماعي  السلم 

معنا! تواصل 
Iibya@peacefulchange.org

بواسطة  االجتماعي  السلم  إعداد منهجية  تم 
. السلمي  التغيير  مبادرة  منظمة 

عملية السلم 
اإلجتماعي 

والتنمية المحلية 
في مجتمعك تبدأ 

من هنا 



لماذا يجب تبني منهجية السلم االجتماعي
والتنمية المحلية؟

الشراكة  تتحول 
آلية لمراقبة  إلى 

ومنع  التوترات 
حدوث األزمات أو 
الحد  العمل على 

منها

ثم تقوم الشراكة 
بوضع خطة 

مع  للتواصل 
من  المواطنين 

أجل االنخراط مع 
المجتمع  أفراد 

أعضاء  يقوم 
بتحديد  الشراكة 
العالقات  خارطة 

فئات  بين 
وتحديد  المجتمع 

التي  القضايا 
التوترات تسبب 

أفراد  يتكاثف 
للعمل  المجتمع 

معًا من اجل 
انشاء شراكة 

اجتماعي  سلم 
محلية وتنمية 

بعد ذلك 
على  يعملون 

إعداد خطة 
والتنمية  للسلم 

االجتماعية، 
مبادرات  وتنفيذ 

تعود على 
بالفائدة الجميع 

ثم يقومون  
بتقييم 

االحتياجات 
واألولويات 

تحددها  التي 
المجتمع  فئات 

لمختلفة ا

صور لقبل وبعد إحدى 
مبادرات السلم االجتماعي 

والتنمية المحلية 
تستهدف تنظيف مدخل 

احدى المناطق العامة.

“ )بعد سنوات من الصراع( يبدو األمر 
كالحلم عندما أرى جميع القبائل الثالثة 

جالسين حول نفس الطاولة داخل 
المدينة ونعمل مع ا من أجل مجتمعنا”

محلية وتنمية  اجتماعي  سلم  شراكة  اعضاء 

وسالًما تماسًكا  أكثر  مجتمعك  لجعل 
منطقتك في  المعمارية  والبيئة  الخدمات  لتحسين 

المحلية والحكومة  المواطن  بين  التواصل  لتعزيز 
الهامة القضايا  القرارات بشأن  اتخاذ  للمشاركة في 

“ أنا سعيد جدا بممارسة رياضتي المفضلة 
مع شباب آخرين من المدن المجاورة. لوال 

مبادرة السلم االجتماعي لما أتيحت لنا 
الفرصة تواصل معنا! وتكوين صداقات 

معهم على الرغم من اختالفاتنا.”

محلية وتنمية  اجتماعي  سلم  شراكة  اعضاء 


