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Desplaçament forçat, persones que 
fugen 

 Camps de refugiats, camps de desplaçats, 
campaments de migrants, campaments 
d’estrangers, zones de trànsit, centres de 
retenció o detenció administrativa, centres 
d’identificació i d’expulsió, punts de pas 
fronterers, centres d’acollida temporal, 
guettos, jungles, cases de migrants, municipis 
d’acollida, municipis d’inserció de migrants- 
conceptes que des dels anys 90 estan presents 
a l’actualitat social, política i mediàtica.  



 Avui més 60 milions de persones són 
desplaçades forçoses.  

 Agier senyala que els camps s’estan 
convertint en un component significatiu de 
la societat mundial i el lloc de vida 
quotidiana de desenes de milions de 
persones del món 



L’Emergència de Síria en xifres (Font: ACNUR) 

Segons ACNUR la guerra civil a Síria s’ha convertit 
en l’emergència més greu a la qual s’ha enfrontat 
l’ACNUR des de la seva creació el 1950. 

 

 5 anys de guerra 

 Més de 4,5 M de persones refugiades 

 6,6 M de persones desplaçades 

 498.370 sirians van creuar la mediterrània camí 
d’Europa el 2015 ( més de 1 M de refugiats de 10 principals 

països) 

 3.735 morts o desaparicions al mar el 2015 

 



Èxode i Exili 

 Creuar la frontera de Síria és el primer pas d’un 
èxode ple de perills i incerteses, on la teva vida 
depèn de tu mateix. 

 

 Els camins de l’èxode i l’exili: 

            - Vers Europa 

            - Vers els països de primera acollida: els  

                  països veïns han acollit més de 4,5 M de  

                  refugiats  

               

 



Població refugiada a països de primera acollida i 
Síria 



LÍBAN: algunes dades bàsiques 

 1.172.388 persones refugiades provinents de Síria, 
registrades per ACNUR (xifres reals 1,5 M)  

 450.000 persones refugiades provinents de Palestina 
(des de 1949). El 53% viuen a 12 camps oficials. 
(representen el 10% de la població del Líban) 

 44.227 RPS (Refugiats Palestins de Síria) registrats per 
ACNUR (la majoria viuen als camps oficials palestins. 

 

L’acollida és fa a través de: 

 Camps de refugiats palestins oficials (12) 

 Camps de refugiats informals 

 Comunitats d’acollida 

 





Camps de refugiats informals al Líban: kamed El 
Loz 



Camps de refugiats informals al Líban: kamed El 
Loz 



Camps de refugiats informals al Líban:Taanayel 



Camps de refugiats informals al Líban:Taanayel 



Camps de refugiats informals al Líban:Taanayel 



L’existència de població doblement 
refugiada 

 Els PRS (uns 44.000 registrats) 
són apàtrides. No tenen dret a 
passaport, perquè no són 
considerats ciutadans formals 
d’un altre estat. No poden 
reclamar drets, com altres 
estrangers que viuen al Líban. La 
majoria dels PRS no tenen dret 
de ciutadania. El 85,7% de PRS 
no tenen permís de residència al 
Líban. Els papers són molt cars i 
el procés molt llarg.  

 







Orient Mitjà: Camps de refugiats oficials 
(palestins i iraquians) 



Camp de refugiats palestins de Shatila a Beirut 



Camp de refugiats palestins de Shatila a Beirut 



Camp de refugiats palestins Bourj Chemali 
al Líban 



Camp de refugiats palestins Bourj Chemali al 
Líban 



Camp de refugiats palestins Bourj Chemali 
al Líban 



Els doblement refugiats: 
refugiats palestins de Síria 

 https://youtu.be/HquiIclNqH0. 

https://youtu.be/HquiIclNqH0


Host Community Halba- hospital SPL 



JORDÀNIA: models d’acollida 

 664.102 persones refugiades provinents de Síria, registrades per 
ACNUR (xifres reals 1M)  

 2.097.338 persones refugiades provinents de Palestina (des de 1949), 
la majoria de les quals amb drets de ciutadania, dels quals 370.000 
viuen a 10 Camps oficials 

 10.000 RPS- Refugiats Palestins de Síria, vivint en condicions d’alta 
precarietat 

 

L’acollida és fa a través de: 

 Camps de refugiats palestins oficials (10)- 370.000 persones 

 Camps de refugiats oficials (4)- unes 270.000 persones 

 Comunitats d’acollida 

 



Models d’acollida a Jordània 

Camp 
Oficial 

Refugiats 
sirians  
Zaatari 

Camp oficial 
–refugiats 
palestins 

Jarash 

Comunitat 
d’acollida 

Makani d’Ar 
Ruzaifah 



Jordània: Distribució de la població refugiada (ACNUR) 



Camp de refugiats Zaatari a Jordània 



Camp de refugiats Zaatari a Jordània 



Camp de refugiats sirians Zaatari 
(Jordània) 



Camp de refugiats sirians Zaatari 
(Jordània) 



Camp de refugiats sirians Zaatari 
(Jordània) 



Host Community Jordània- Ar Ruzaifah 



Campanya d’Emergència: projectes d’AH 

Projectes que s’estant executant 
a Síria, Irak, Líban i Jordània 
 



p.2852. Atenció medicosocial a la població refugiada víctima de 
la crisi a Síria i comunitats d’acollida al districte de Saida, 
Beirut- Consultori al municipi de Joun, Saida 

 



2903. Tramesa urgent de material humanitari a Síria 



p.2854. Millora de l’accés a serveis de protecció i d’educació 
en emergències per a nens i nenes afectats pel conflicte en la 
governació d’Al-Hasekeh (Save the Children)- Imatge cedida per 
Save the children- Moviments interns a Al- Hasekeh 



p.2858 Assistència urgent a la població siriana  
refugiada a l’Iraq- Camp de refugiats Domiz 



p.2857 Contribució a l’establiment d’unes condicions de vida adequades 
i a l’accés a necessitats bàsiques de les poblacions molt vulnerables 
sirianes refugiades al Líban: camps de refugiats de Taanayel i Kamed  
El Oz al Vall de la Bekaa 



p.2861 Garantint condicions mínimes de salubritat en 
emplaçaments crítics per a la població desplaçada 
pel conflicte de Síria(UNRWA) 



p.2862 Lliurament d’ajut en efectiu per cobrir necessitats 
bàsiques de les famílies sirianes vulnerables refugiades al 
Líban (World Vision) 



p.2933. Ajuda Alimentària d’emergència per la població PRS als 
camps de Rashidieh i Al Bas, Líban (ACP- The National 
Institution of Social Care and Vocational Training BAAS ) 
 



p.2934 Garantir l’accés al dret a la salut de la població més 
vulnerable d’Halba, Akkar, Líban 
Associació Catalunya-Líban- Socors Popular Libanés 



p.2878 Accés a aigua potable per a refugiats 
sirians al camp de Zaatari, Jordània (UNICEF) 



p.2935. Protecció dels drets de les dones refugiades sirianes i 
jordanes a Ar Ruzaifah, Jordània (AWO- Arab Women Organization) 



Informació d’avenç de la Campanya d’Emergència 
del Fons Català 

Us recordem que podeu entrar al microsite: 
http://monlocalrefugiats.weebly.com/, o bé hi podeu 
accedir des del web del Fons Català, 
http://www.fonscatala.org/, entrant al banner “Món local 
refugi”. 

 

http://monlocalrefugiats.weebly.com/
http://www.fonscatala.org/

