
The Government of Germany

The UNDP “Peace Building in Lebanon” project works since 2007 on enhancing mutual 
understanding and social cohesion in a participatory approach with youth, educators, 
media, NGOs, municipal council members, mukhtars and local leaders. 

In response to the repercussions of the Syrian crisis on Lebanon and in order to 
alleviate the growing tensions in the country, the project works on enhancing the 
capacities of different society groups from local leaders to educators, media and civil 
society, on crisis management, peace building and conflict resolution. The project 
supports these groups to manage this crisis in developing both medium and long-term 
strategies for peace building.

Peace building 
through media outlets

The UNDP “Peace Building in Lebanon” 
project works on providing positive 
media spaces and promoting rational 
speeches to address controversial 
issues, by publishing news supple-
ments with Annahar, As-Safir and the 
Daily Star newspapers, where Lebanese 
and Syrian journalists discuss and 
share their views about the impact 
of the Syrian crisis on Lebanon.
Moreover, the project launched the 
“Journalists’ Pact for Strengthening 
Civil Peace in Lebanon” in 2013, in 
partnership with the Ministry of 
Information, and the participation 
of 34 national media outlets.
The project monitors the implemen-
tation of the Pact through a watchdog. 
Reports are published detailing the 
implementation of the Pact by the 
different media outlets who signed it. 

Peace building 
through local leaders

Due to the important role local leaders 
play, namely in managing the local 
residents’ affairs and thus dealing with 
local conflicts, the project supports 
local leaders in crisis management, 
especially in light of the impact of 
the Syrian crisis on host communities 
in all Lebanese regions. The project 
works with the heads and members 
of municipal councils as well as with 
representatives from various sectors 
in the community to develop local 
mechanisms for social stability (MSS) 
in order to support and promote intra 
Lebanese and Lebanese Syrian social 
stability all over Lebanon. 
These mechanisms promote social 
stability through addressing different 
types of socio-cultural, socio-economic 
and socio-security challenges facing 
both Lebanese communities and the 
displaced Syrians. They will also provide 
a framework as to how municipal 
governments can identify and address 
key sources of tensions in their locality. 
Furthermore, they will provide means 
by which key policy recommendations 
can be communicated to the central 
government. 

Empowered lives. 
Resilient nations. 
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Peace building 
through teachers

The project seeks, through the use 
of formal educational channels in 
cooperation with the Ministry of 
Education and Higher Education, 
as well as non-formal educational 
channels, to integrate peace buil-
ding into the school environment 
by sensitizing selected schools 
communities, such as school 
principals, teachers, students, school 
staff members, and parents, agreeing 
on code of conduct and developing 
related projects. 
The project works on advocating 
for a culture of tolerance and 
acceptance of the other especially 
in public schools hosting both 
Lebanese and Syrian students.

Peace building 
through conflict 
mapping and analysis

The project in partnership with 
“Lebanon Support” NGO – has 
launched in September 2014, an 
interactive online conflict map in 
order to help actors in response 
efforts to the Syrian crisis and better 
understand conflicts. The project also 
produces periodic qualitative conflict 
analysis reports, each one focusing 
on a specific geographic location. 

The maps can be found on the 
following link:
http://csks.daleel-madani.org/cma

Peace building 
through civil society

Based on the prominent role that 
non-governmental organizations play 
in the peace building process, the 
project supports a number of national 
organizations in implementing peace 
building projects through education, 
culture and disaster management 
targeting Lebanese and Syrians
The project also supports a group 
of ex-fighters from civil war (1975-1990) 
who decided to establish the “Fighters 
for Peace” NGO aiming at contributing 
to peace building, after having 
contributed to war.
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FOR MORE INFORMATION
Peace Building in Lebanon Project
Arab African International Bank Building
Riad El Solh Street, Nejmeh, Beirut - Lebanon 

Telephone: 01- 980 583 or 70-119160



The Government of Germany

يعمل »مشروع بناء السالم في لبنان« التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ العام 2007 
على تعزيز التفاهم المتبادل والتماسك اإلجتماعي بطريقة تشاركّية مع الشباب والمدرسين 

ووسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية، باإلضافة إلى المجالس البلدية واإلختيارية 
والقيادات المحلية. واستجابة إلنعكاسات أثر األزمة السورية على المجتمعات اللبنانية 

المضيفة ومن أجل تخفيف حّدة التوترات المتزايدة حديثًا في البالد، يعمل المشروع على 
تعزيز قدرات مختلف فئات المجتمع من قيادت محلية ومدرسين وإعالميين ومجتمع مدني، 

على إدارة هذه األزمة وبناء السالم والتعامل الالعنفي مع النزاعات ومساندتهم من أجل 
تطوير إستراتيجيات بناء سالم متوسطة وطويلة األمد. 

مشروع »بناء السالم في لبنان« 

بناء السالم 
عبر القيادات المحلية 

نظًرا إلى أهمية الدور الذي تؤديه القيادات 
المحلية وخصوصًا في إدارة شؤون 

السكان المحليين والتعامل بالتالي مع 
النزاعات المحلية، يدعم المشروع القيادات 

المحلية في إدارة األزمات خصوصًا في 
ظل أثر األزمة السورية على المجتمعات 
المستضيفة للنازحين السوريين في كل 

المناطق اللبنانية. إذ يعمل المشروع مع 
رؤساء وأعضاء المجالس المحلية وممثلين 

عن مختلف القطاعات في المجتمع المحلي 
على تطوير إستراتيجيات محلية للتماسك 

اإلجتماعي بهدف دعم وتعزيز اإلستقرار 
اإلجتماعي بين اللبنانيين، وبين اللبنانيين 
والسوريين في مناطق عديدة في لبنان. 

تقارب هذه اآلليات مستويات مختلفة من 
التحديات اإلجتماعية-الثقافية واإلقتصادية-
اإلجتماعية واألمنية-اإلجتماعية التي تطال 
المجتمعات المضيفة والنازحين السوريين 

على حد سواء. كما تؤمن هذه اآلليات إطار 
عمل للبلديات لتحديد األسباب الرئيسية 

للنزاع في نطاق عملها. باإلضافة إلى ذلك، 
ستقدم توصيات محورية التي من الممكن 

أن تتم مناقشتها الحَقا مع الحكومة.

بناء السالم 
عبر اإلعــــــــــــالم

يعمل مشروع »بناء السالم في لبنان« على 
توفير مساحات إعالمية إيجابية والترويج 

لخطاب هادئ لمعالجة قضايا خالفية، من 
خالل إصدار مالحق إخبارية مع صحف النهار 

والسفير والدايلي ستار تجمع مساهمات 
إعالميين لبنانيين وسوريين وتتناول 

موضوع أثر األزمة السورية على لبنان.
كذلك عمل المشروع على صياغة »ميثاق 

الشرف اإلعالمي لتعزيز السلم األهلي في 
لبنان« بالتعاون مع وزارة اإلعالم وبمشاركة 

٣٤ مؤسسة إعالمية، ويقوم حاليًا بتحفيز 
المؤسسات اإلعالمية على تنفيذ مضمونه.
كما سينشر تقارير دورية مفصلة عن التزام 

هذه المؤسسات بتنفيذ مواد الميثاق.

بناء السالم 
عبر المدرّسين

يسعى المشروع ومن خالل إستعمال 
القنوات التربوية الرسمية بالتعاون مع 

وزارة التربية للتعليم العالي، وغير الرسمية، 
الى إدخال مفاهيم بناء السالم في البيئة 

المدرسية عبر تحسيس الهيئات الفاعلة فيها 
من مدراء مدارس وأساتذة وطاّلب وعاملين 

في المدرسة وصواًل إلى األهل واالتفاق 
معهم على تطوير مشاريع ذات صلة.  

بناء السالم 
عبر المجتمع المدني
إنطالقًا من الدور البارز الذي تؤديه 

المنظمات غير الحكومّية في عملّية بناء 
السالم يدعم المشروع عددًا من الجمعيات 

غير الحكومية التي تقوم بمشاريع بناء 
سالم عبر التربية وإدارة األزمات وتستهدف 

اللبنانيين والسوريين. كما يدعم المشروع 
مجموعة من المقاتلين السابقين في 

الحرب األهلية قرروا إنشاء جمعية »مقاتلون 
من أجل السالم«، يسعون من خاللها الى 

المساهمة في بناء السالم بعدما ساهموا 
في الحرب. 

بناء السالم 
عبر تحليل النزاع

يصدر المشروع بالتعاون مع جمعية »دعم 
لبنان« خرائط تحليل النزاع  وتقييمات 

دورية للنزاع بهدف توفير بيانات ذات صلة 
بتداعيات األزمة السورية على لبنان واقتراح 

اإلستجابة وفًقا لذلك.

باإلمكان اإلطالع على الخرائط 
على الرابط التالي:

http://csks.daleel-madani.org/cma
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بلدية مشاركة في اإلستراتيجيات
نسخة وزعت من ملحق مشروع  المحلية لالستقرار اإلجتماعي

»بناء السالم في لبنان«

إعالمي شارك في الملحق

وسيلة إعالمية وّقعت على 
»ميثاق الشرف اإلعالمي لتعزيز السلم 

األهلي في لبنان«

أعداد من ملحق مشروع 
»بناء السالم في لبنان«

مدرسة تمت مقاربتها حول مفهوم 
مدارس خالية من العنف

استفادوا من المنح التي قدمها 
البرنامج للجمعيات 

استفادوا من مفهوم مدارس خالية 
من العنف

أستاذ

لبناني

أهل

سوري

تلميذ

شخص فاعل قيادات محلية
لبناني وسوري

شاركوا في إستراتيجيات 
االستقرار اإلجتماعي

٧
مناطق مستهدفة: البقاع الغربي، البقاع 
األوسط، الجنوب، وادي خالد، عكار وأكروم 

وضاحية بيروت الجنوبية

صدرت مع صحف النهار والسفير 
والدايلي ستار

١١١٥
في البقاعفي ضاحية بيروت الجنوبية

ُنّفذت كل هذه النشاطات في الفترة الممتدة بين كانون الثاني 20١٣ وآذار 20١٥ بدعم من:

لمزيد من المعلومات
مشروع بناء السالم في لبنان

مبنى البنك العربي األفريقي الدولي، شارع رياض الصلح، النجمة، بيروت - لبنان
: or 70-119160 583 980 -01هاتف 


