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MISSIÓ DE SEGUIMENT I IDENTIFICACIÓ AL LÍBAN I JORDÀNIA 
 
La missió que s’ha dut a terme s’insereix dins la Campanya de Suport a l’acollida de 
població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea 
mediterrània (projecte 2833) i abraça el desplegament de la Línia 1: Suport a les 
persones refugiades en rutes de fugida- població refugiada en països de primera 
acollida. 
 
La Missió es va desenvolupar entre el 14 i el 24 de març de 2016 i l’equip del Fons 
Català, integrat per Victòria Planas i Anna Recoder, va visitar Líban i Jordània. 
 
Objectius de la Missió  
 
A) Conèixer, de primera mà, el context i la realitat on s’estan duent a terme els 

projectes aprovats en el marc de la Campanya i la tasca de les entitats, i els socis 
locals, amb qui estem col·laborant,. 
 

B) Fer el seguiment d’avenç físic, financer i de contacte amb la població beneficiària o 
subjectes de drets dels projectes aprovats en el marc de la Campanya. 
 

C) Contactar amb entitats locals de països de primera acollida, Líban i Jordània, per 
conèixer el seu treball amb la població refugiada. 
 

Informe d’accions realitzades 
 
Durant la missió s'han realitzat activitats de seguiment i d'identificació al Líban i 
Jordània, dos països de primera acollida, fronterers amb Síria i que estan directament 
implicats en el procés d’acollida de població refugiada, desplaçada de manera forçada 
per la guerra a Síria, concretades a través de:  
 

 Seguiment de contacte amb la població subjecte de drets 
 Observació directa: visites de camp guiades per membres d'equips d'entitats 

que estan treballant sobre terreny en projectes aprovats o en fase 
d'identificació pel Fons Català 

 Reunions de treball amb entitats que estan treballant sobre terreny 
 Identificació de possibles entitats presents al territori 

 
Resultats 

 
La missió ha permès: 

 
- Clarificar les respostes d’emergència que s’estan implementant al Líban i 

Jordània 
- Millorar la comprensió del context dels països de primera acollida in situ en 

tema de gestió de l’acollida 
- Conèixer i verificar els projectes que s’estan executant sobre terreny i els 

equips de les entitats que els estan duent a terme 
- Millorar i afegir qualitat al procés d’avaluació prèvia de les futures propostes 
- Millorar el procés de comunicació i retorn d’informació als ajuntaments i ens 

locals supramunicipals i a la ciutadania, en clau de rendició de comptes. 
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A) Conèixer, de primera mà, el context on s’estan duent a terme els projectes 
aprovats en el marc de la Campanya i la tasca de les entitats, i els socis locals, 
amb qui estem col·laborant 

 
En el marc de la missió al Líban i Jordània, l’equip del Fons ha visitat els següents 
territoris, segons models d’acollida de la població refugiada: 
 
Líban:  

 Camps informals de refugiats a la Vall de la Bekaa:  
- Issa Idriss  
- Khaled Jamal 
- Khamed El Oz  
- Taanayel 

  
 Community Host (municipi d’acollida): 

- mpi de Joun   
- mpi d’Halba  

 
 Camps oficials refugiats palestins: 

- Shatila (Beirut)  
- Bourg Chemali (Tir) 
- Al Bas (Tir) 

 
Jordània:  

 Camps oficials de refugiats: Zaatari  
 Community Host: municipis d’Ar Ruzaifah i Dhliel  

 
És important destacar que al Líban, una de cada 5 persones és un refugiat sirià, i a 
Jordània una de cada 13 persones.  
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 LÍBAN 
 

Xifres 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. El 85,7% de RPS no tenen permís de 
residència al Líban. Els papers són molt cars i el procés molt llarg. Aquesta 
situació afecta directament en quant a:  

 No pots tenir llibre de família,  

 No pots registrar els teus fills i filles: no tenen documents oficials 
d’identitat 

 Mobilitat limitada 

 Accés a la salut restringit 

 No tens dret a fer exàmens oficials i poder obtenir una titulació 
acadèmica- deserció escolar 
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Camps oficials de refugiats palestins 
 
12 camps oficials de refugiats palestins: 

1. Beddawi 

2. Burj Barajneh 

3. Burj Shemali 

4. Dbayeh 

5. Ein El Hillweh 

6. El Bass 

7. Mar Elias 

8. Mieh Mieh 

9. Nahr el-Bared 

10. Rashidieh 

11. Shatila 

12. Wavel 
 
Administració dels Camps: La UNRWA proveeix serveis però no administra els camps. 
L’administració dels camps és responsabilitat de les autoritats libaneses 
 
Els refugiats 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. Tenen restriccions per treballar en 20 professions. 
 
Camps de refugiats informals 

 
 La majoria d’aquests camps s’ubiquen a la Vall de la Bekaa. 
 Al Líban tot és de co-pagament. Als camps informals els refugiats han de 

pagar un lloguer pel sol on aixecaran la seva tenda (aprox. 100 $ al mes) 
 ACNUR i les entitats humanitàries distribueixen ajut humanitari i/o diners en 

efectiu, a la població refugiada, però cada cop hi ha més retallades. No 
tenen permís de treball formal. Una part molt important no estan registrats, 
no tenen drets ni accés a l’ajut humanitari. 

 
Municipis d’acollida o Community Host: 

 
 La població refugiada viu en pisos o espais localitzats a municipis 

libanesos. Han de pagar el lloguer del pis i assumir les despeses bàsiques. 
ACNUR i les entitats humanitàries distribueixen ajut humanitari (educació, 
salut, aigua, aliments i/o diners), a la població refugiada registrada, però 
cada cop hi ha més retallades. 

 
Al Líban existeixen les escoles oficials, a les que assisteixen al torn de matí els 
alumnes libanesos i al de tarda els sirians. D’altra banda UNICEF té escoles no 
oficials. El fet de que molts nens refugiats treballin, sumat a la falta de transport tenen 
com a conseqüència que molts d’ells no assisteixin a l’ escola.  
 
Pel que fa a l’accés a alimentació perles persones refugiades al Líban, si estan 
registrades reben suport d’ ACNUR (26 USD/pers/mes), fins a un màxim de 5 
membres per família, però si on estan registrades no el reben.  

http://www.unrwa.org/where-we-work/camp/beddawi
http://www.unrwa.org/where-we-work/camp/burj-barajneh
http://www.unrwa.org/where-we-work/camp/burj-shemali
http://www.unrwa.org/where-we-work/camp/dbayeh
http://www.unrwa.org/where-we-work/camp/ein-el-hillweh
http://www.unrwa.org/where-we-work/camp/el-buss
http://www.unrwa.org/where-we-work/camp/mar-elias
http://www.unrwa.org/where-we-work/camp/mieh-mieh
http://www.unrwa.org/where-we-work/camp/nahr-el-bared
http://www.unrwa.org/where-we-work/camp/rashidieh
http://www.unrwa.org/where-we-work/camp/shatila
http://www.unrwa.org/where-we-work/camp/wavel
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Pel què fa a la vida laboral de les persones refugiades moltes d’elles treballen el  
sector agrícola de manera molt precària. Al 2010 guanyaven 20 USD/dia de treball. 
Actualment el preu del jornal és de 5 USD/dia de treball. Aquest situació genera 
conflictes importants entre la població local i la població refugiada.  
 
Les persones refugiades paguen al propietari de la terra el cost del sòl en el que tenen 
construïda la seva tenda de plàstic. El cost oscil·la entre 66 i 120 USD/mes, segons el 
camp. 
 
Existeix un pla libanès de resposta a la crisi segons el qual en qualsevol programa 
d’ajuda als sirians, s’ha d’incloure ajudar a un 30% de libanesos. La majoria dels 
refugiats sirians són sunnites, per lo tant solen situar-se a les regions libaneses on hi 
ha presència sunnites. El nord del Líban hi ha més presència sunnites i cristiana i al 
sud chiites i cristiana. Es calcula que al Líban hi ha uns 2 milions de refugiats, dels 
quals només 1.1 milions estan registrats. ACNUR no administra els camps de 
refugiats,. El govern libanès no els ho permet perquè no vol que el Líban es converteixi 
en territori ple de camps i que la població refugiada es quedi al Líban de manera 
permanent. En aquest sentit, al Líban, la població refugiada se’ls considera desplaçats 
forçosos, sense dret a sol·licitar protecció internacional per al reconeixement del dret 
d’asil.  
 
 JORDÀNIA 
 
Xifres bàsiques  
 

 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 
 
Camps de refugiats oficials 
 

 10 camps de refugiats palestins: 
1- Amman New Camp 
2- Baqa’a 
3- Husn 
4- Irbid 
5- Jabal el- Hussein 
6- Jerash 
7- Marka 
8- Souf 
9- Talbieh 
10- Zarqa 

 
 Camp de Zaatari: 79.000 refugiats registrats 
 Camp de Azrak: 65.000 refugiats registrats 
 Camp King Abdullah Park: 120.137 refugiats registrats 
 Camp Ciber City: 311 refugiats registrats 



 
 

 

6 

 

 
Mapeig dels camps de refugiats a Jordània: 
 

1. King Abdallah Park: camp en el que hi viuen homes sols 
2. Ciber City: es tracta d’un camp palestí molt petit, hi havien 124 persones al 

2015 quan AWO el va visitar. Molts varen marxar d’aquest camp però els que 
no tenien família a Gaza, West Bank...s’hi van quedar perquè no tenen on 
tornar.   

3. Zaatari Camp gestionat per l’ACNUR 
4. Azraq Camp: els diners per gestionar el camp venen dels Emirats Àrabs. Dintre 

del camps els donen de tot als refugiats. No poden sortir del camp. ACNUR i 
l’exèrcit jordà hi són presents. 

 
Per decidir a quin camp van els refugiats, és l’exèrcit qui ho fa. Un dels principals 
problemes és que els sirians no registren els matrimonis ni els fills que tenen i si no 
estan registrats, no tenen drets. En conseqüència el nombre d’apàtrides a llarg plaç 
serà mol nombrós  
 
Camps oficials de refugiats palestins 
 
A Jordània hi ha 10 Camps oficials de refugiats palestins, on hi viuen 370.000 
persones registrades per la UNRWA. 
 

 
 
Municipis d’acollida o Community Host: 
 
La població refugiada viu en pisos o espais localitzats a municipis jordans. Han de 
pagar el lloguer del pis i assumir les despeses bàsiques. ACNUR i les entitats 
humanitàries distribueixen ajut humanitari (educació, salut, aigua, aliments i/o diners), 
a la població refugiada registrada, però cada cop hi ha més retallades 
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B) Fer el seguiment d’avenç físic, financer i de contacte amb la població beneficiària o 
subjectes de drets dels projectes aprovats en el marc de la Campanya. 
 

S’ha fet el seguiment de quatre projectes aprovats: 
 
Núm. Títol Localització Entitat  Import 

aprovat  
(€) 

2852 Atenció medicosocial a la població refugiada 
víctima de la crisi a Síria i comunitats d’acollida 
al districte de Saida, Beirut 

Líban 

Districte de 
Saida, Beirut 

Creu Roja 
Catalunya 

40.000 

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 

Líban 

Mpi Aarsal, 
Districte 
Baaltek, 
Governatura 
de Bekaa 

Fundación 
Acción contra el 
Hambre 

60.705 

2862 Lliurament d’Ajut en Efectiu per Cobrir 
Necessitats Bàsiques de les Famílies Sirianes 
Vulnerables Refugiades al Líban. 
 

Líban 
 
Vall de la 
Bekaa 

Fundació World 
Vision 
International 

30.000 

2878 Accés a aigua potable per a refugiats sirians en 
els camps de refugiats de Jordània 

Jordània 
 
Camp de 
Za’atari 

UNICEF 30.000 

 
 
Projecte 2862. Lliurament d’Ajut en Efectiu per Cobrir Necessitats Bàsiques de les 
Famílies Sirianes Vulnerables Refugiades al Líban. 
 
 
15/03/2016- Reunió amb World Vision Líban i visita de dos camps de refugiats a 
la Vall de la Bekaa 
 
Reunió a les oficines de l’entitat World Vision a Zahle a la Vall de la Bekaa. 

En primer lloc ens reunim amb la Sra. Miralana Atoui, Resource Acquisition and 
Management Officer de World Vision Lebanon, Myself, Miralana Atoui - Resource 
Acquisition and Management Officer, Mahmood Wahidi - Cash Program Manager i 
Joseph Ghorra  - Cash Officer. 

Durant la reunió ens expliquen el programa de cash transfer al que des del Fons català 
estem donant suport. En primer lloc ens expliquen l’assistència d’hivern que donen al 
centre, oest i sud de la vall de la Bekaa. La quantitat que donen per família és de 147 
USD/mes, 1985 casos, Es tracta d’una assistència de 4 mesos. Molts refugiats 
treballen al sector d el agricultura i la construcció però al arribar l’hivern disminueix en 
les oportunitats laborals per a ells dràsticament.  

Un altre dels projectes és el del Lebanon Cash Consortium a partir del qual s’ofereixen 
175 USD/mes també al centre, oest i sud de la Vall de la Bekaa i a través del qual es 
dona cobertura 7.618 casos.  
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Un altre és el de DFATD cash project a través del qual s’ofereixen 175 USD/mes a 
cada família, té una duració de 12 mesos i s’implementa al Bekaa Central i dona 
cobertura a 800 casos (175 libanesos i 630 sirians).  

D’altres programes de cash tranfer en funcionament són un del WFP i un altre 
d’ACNUR.  

El cash trasnfer és la modalitat que més agrada als refugiats ja que és la més digna i 
la més rentable. El 70% dels refugiats viuen sota el llindar de la pobresa al Líban (84 
USD/pers/mes). Les famílies a les que es dona suport a través del cash transfer tenen 
entre 5 i 6 membres cadascuna i reben 175 USD/mes per unitat familiar. Actualment 
se’n beneficien 477 persones (243 dones i 254 homes). El mètode per accedir a 
aquests diners és a través d’una targeta de l’ATM en la que se’ls ingressa la quantitat 
estipulada a principis de mes.  

Existeix una coordinació a través del Lebanon Cash Consortium i del Basic Assistance 
Woring group, plataforma formal per totes les INGO. Líban té una institució financera 
molt bona, és per això que aquest sistema funciona, els beneficiaris és la opció que 
prefereixen, revitalitza l’economia libanesa. Cal tenir en compte que l’economia 
libanesa s’ha vist danyada per la situació de crisi actual. Líban no ha signat la 
Convenció de ginebra de 1951. Després de la Conferència de Londres els sirians ja 
poden treballar al Líban, el govern libanès hi està d’acord. Pel que fa al rol de les 
autoritats locals, algunes d’elles tenen problemes amb els refugiats per la falta d’espai 
perquè visquin, la densitat o el crim.  

 
Visita al Camp de Issa Idriss ITS 003, Fayadiye Road near the Pepsi Factory, Zahle 
 
Visitem una família que viu al Camp. La família porta 3 anys al Líban. La família està 
composta pels pares i 6 fills. Una de les filles té menys de 5 anys. Reben 147 
USD/mes. El pare treballa de manera intermitent trasnportant mobles un cop la última 
setmana i cap durant l’últim mes. La principal despesa es en medicines i calefacció.  
 
El lloguer és de 1000 USD per any i ho paguen gradualment. La dona treballa 
gradualment a l’agricultura a l’estiu. Fan dos o tres àpats al dia i han arribat a reduir els 
àpats per a que els nens mengin. 3 dels fills van a un community center on només 
assisteixen alumnes refugiats siris. La filla gran no va a l’escola per cuidar als petits si 
la mare ha de treballar.  
 
El camp en el que ens trobem va  ser cremat i la seva casa va ser cremada. Al principi 
vivien amb els diners que els hi havien prestat altres refugiats. Ara utilitzen els diners 
del cash transfer per cobrir el deute. Estan en contacte amb els seus familiars a Síria. 
La renovació dels documents té un cost de 200 USD. Al camp hi ha un gestor sirià 
anomenat shawish, que actua com a líder de la comunitat refugiada siriana. 
 
Visita al camp de Khaled Jammal ITS, Industrial Road, Zahle 
  
Visitem una família composta pels dos pares i 6 fills de 14 a 11 mesos. Porten 4 anys 
vivint al Líban. Pel que fa a les despeses familiars van ascendir a 1 milió de lliures 
libaneses el darrer mes. Els pares no tenen educació.  
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El pare treballa tot i que els darrers mesos d’hivern no ho ha pogut fer. Paguen 110 
USD/mes de lloguer. Ela 147 USD/mes que reben en el marc del projecte els destinen 
a comprar fusta i fuel per la calefacció i pel lloguer. Han hagut de reduir el nombre 
d’àpats al dia i els pares han hagut de deixar de menjar per a que ho fessin els seus 
fills. La dona té un germà a Alemania i amics però és molt burocràtic i difícil el procés 
de reagrupació familiar. El fill gran treball (15 anys). La resta en edat escolar 
assisteixen a escola de Nacions Unides. El seu futur, diuen, és tornar a casa. Déu 
proveirà al seu poble.  
 
 
Projecte 2852. Atenció medicosocial a la població refugiada víctima de la crisi a Síria i 
comunitats d’acollida al districte de Saida, Beirut 
 
 
17/03/2016- Visita al projecte executat per Creu Roja Catalunya al districte de 
Saida, al Sud del Líban 

Ens desplacem de Beirut al municipi de Joun, al districte de Saida, amb l’equip de 
Creu Roja. 
 
El projecte té per objectiu proveir d’assistència sanitària a través d’unitats mòbils a 5 
comunitats properes al municipi de Saida, cada dia de la setmana a una d’elles. 
L’atenció sanitària que es dona és tant per refugiats sirians com per població 
vulnerable libanesa.  
 
Visitem el centre de salut del municipi de Joun, beneficiari del projecte. El centre 
ofereix serveis de medicina general, ginecologia (consultes per a dones 
embarassades, parts).  No és necessari que els refugiats estiguin registrats per 
beneficiar-se d’aquest serveis. Al Líban les persones refugiades que no estan 
registrades han de pagar-se totes les despeses mèdiques.  
 
D’altra banda, Creu Roja realitza activitats de sensibilització per a dones i adolescents, 
han creat grups de treball per apoderar les relacions entre refugiats i els hi ofereixen 
també assistència social.  
 
D’altra banda ens reunim amb l’alcalde de del municipi de Joun. Actualment al municipi 
hi viuen 800 persones refugiades i 2.500 locals. Pel que fa a l’educació hi ha dos torns 
a l’escola primària: pel matí assisteixen a classe els libanesos i per la tarda els sirians. 
En el municipi no hi ha hagut conflictes entre la població libanesa i la síria. No hi ha 
camps de refugiats al municipi, les persones refugiades viuen en cases.  
 
 
projecte 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, Acció contra la Fam 
 
18/03/2016- Reunió amb l’entitat Acció contra la Fam a las eu de Zahle i visita de 
dos camps de refugiats informals  
 
Ens desplacem de Beirut a Zhale a la Vall de la Bekaa amb un tècnic d’Acció contra la 
Fam. A Zahle ens reunim amb l’equip tècnic que coordina el projecte finançat a través 
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del Fons Català i visitem el projecte de l’entitat a dos dels camps informals beneficiaris 
del projecte de a la Vall de la Bekaa amb Ivan Alvarez Colomina, Cap de Projecte 
d’Aigua, Sanejament i Higiene i Adham Al Arbeed Gerent de l’ Area de Aigua, 
Sanejament i Higiene. 
 
En primer lloc visitem el camp de Khamed el Oz. (Codi del camp: 52217-01-008). 
Actualment en aquest camp hi han 27 tendes i hi viuen 170 persones. Cada persona 
refugiada que viu al camp està rebent 26,5 litres per persona i dia (un tanc per tenda). 
UNICEF és l’agència líder del clúster de WASH i subcontracta a d’altres entitats 
perquè gestionin aquest sector dintre dels camps, com fa en aquest cas ACF. Pel que 
fa a les latrines, n’hi ha una per cada 15 persones. ACF proveeix d’aigua als camps de 
la Vall de la Bekaa.   
 
Les persones refugiades paguen al propietari de la terra el cost del sòl en el que tenen 
construïda la seva tenda de plàstic, sent el cost de 66 USD/mes. Actualment en aquest 
camp paguen directament l’allotjament al terratinent però abans ho pagaven a través 
del shawish, persona refugiada que exerceix de líder dintre del camp i interlocuta amb 
les ONG pel que fa a les necessitats dintre del mateix. En aquest camp és una dona la 
que exerceix aquesta responsabilitat en substitució del seu marit que ha marxat al 
Canadà.  
 
Posteriorment, ens desplacem al camp de refugiats de Taanayel  (Codi del camp: 
51217-01-007). En aquest camp hi ha 14 tendes i hi viuen 80 persones. ACNUR 
delega a cada entitat el sector del que es farà responsable. En aquest camp és l’entitat 
Meder la que té mandat per gestionar el sector de shelter.  
 
 
JORDÀNIA 
 
Projecte 2897. Accés a aigua potable per a refugiats sirians en els camps de refugiats 
de Jordània 
 
 
22/03/2016- Visita al Camp oficial de refugiats de Zaatari, Jordània amb UNICEF 
 
Visitem el camp de Zaatari de la mà de Rocío Vicente del Comité Espanyol d’UNICEF i 
dos membres més d’UNICEF Jordània. El camp de Zaatari, proper a la frontera amb 
Síria, ha arribat a tenir 100.000 refugiats vivint-hi. Actualment en té 79.000. El camp té 
treballadors jordans, siris i internacionals. 
 
Pel que fa a l’educació, hi han 9 escoles al camp públiques construïdes per UNICEF 
amb el suport del govern jordà. Els nens sirians aprenen del currículum jordà. Els 
professors són tan jordans com sirians. Al camp hi han 28.000 estudiants dels 6 als 17 
anys. El 73% dels nens van a l’escola i els que no hi van, per diferents motius, entre 
ells, perquè treballen, assisteixen als centres informals, coneguts com Makani centers. 
Els majors de 17 anys i fins els 24 tenen dos centres amb programes per a joves en 
els que se’ls ensenya electricitat, informàtica, mecànica, tailoring, perruqueria i vídeo. 
Les noies van a l’ escola pel matí i els nois per la tarda. Treballen per prevenir el treball 
infantil dintre del camp.  
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El dia en el que visitem el camp se celebra el Dia de l’Aigua per augmentar la 
conscienciació sobre la importància de la conservació de l’aigua, que és molt escassa 
a Jordània. Visitem el districte 10 del camp amb UNICEF i l’entitat ACTED, entitat 
sòcia d’UNICEF pel que fa a la conscienciació en matèria d’higiene. Els nens d’entre 
14 i 15 anys representen obres de teatre fetes per ells mateixos sobre l’aigua i fan 
concursos de poemes.  
 
La circulació de persones fora del camp està restringida. Els refugiats no poden sortir 
del camp de Zaatari, només en condicions excepcionals i requereixen d’un permís 
especial que han de gestionar dins el Camp. El Camp està vigilat per l’exèrcit jordà, 
que té punts de control tot al llarg dels límits del Camp. 
 
Visitem amb el coordinador de WASH d’UNICEF al camp de Zaatari l’àrea del camp on 
es troben els pous on s’emmagatzema l’aigua del camp que es proveeix als refugiats. 
Concretament, visitem el pou o borhole número 2 que proveeix de 1.100 metres cúbics 
al dia del total dels 3.400 que es proveeix en total entre tots els 3 pous que hi han. La 
quantitat d’aigua que reparteixen està aprovada pel govern jordà. OXFAM proveeix 71 
tancs al dia i l’entitat ACTED també en reparteix.  
 
Recullen l’aigua utilitzada i la tracten al camp i la reutilitzen per la granja que han creat 
a les afores del camp i que és utilitzada per la sembra i per l’alimentació d’animals. Al 
2017 ja no hi hauran tancs. Una de les preocupacions d’UNICEF és com implicar a la 
comunitat refugiada en la gestió de l’aigua. Una de les iniciatives és la de cash for 
work que funciona dintre dels camps. Però els refugiats no poden treballar fora del 
camp. Tenen un acord en aquest sentit amb ACNUR i existeixen uns estàndards de 
coordinació entre les ONG en aquesta matèria. D’altra banda empreses que treballen 
amb temes d’aigua empleen a refugiats. D’altra banda existeixen uns comitès de salut 
en e que participen dones i homes refugiats. Els donen sabons per a la seva higiene i 
la neteja. UNICEF proveeix 35 litres per persona i dia i a l’estiu 50 litres per persona i 
dia (de juny a setembre).  
 
El sistema de seguiment d’UNICEF de l’aigua que proveeixen es basa en tres pilar: la 
quantitat d’aigua oferta, garantint aquest 35 litres per persona i dia; la qualitat, fent 
tests de qualitat de l’aigua i la igualtat, és a dir, garantir que cada persona tinc un 
accés real a l’aigua que li pertoca. És per això que la comunitat que rep un dels tancs 
d’aigua escull un punt focal que és qui la reparteix. Existeix una línia de telèfon des de 
la qual els refugiats es poden queixar si estan descontents amb el servei. Pel que als 
lavabos, el 80% dels refugiats que viuen al camp disposen de lavabo privat al costat 
de cada les cases. Un 20% no tenen bany privat i han d’utilitzar els públics. Amb el 
tractament de l’aigua utilitzada han reduït en un 60% els costos.  
 
D’altra banda visitem la planta de tractament d’aigua del camp per conèixer com 
funciona el sistema de tractament d’aigua i com aquesta arriba a la granja.  Tenen un 
acord amb el govern jordà per al tractament d’aigües de 3.000 metres cúbics per dia. 
D’altra banda visitem la zona de cases per conèixer el sistema de funcionament dels 
tancs que proveeixen d’aigua a diferents persones.  
 
A continuació visitem un dels Makanis el meu lloc en àrab, que és un centre gestionat 
per l’entitat Medical Coprs, la qual ha estat subcontractada per UNICEF. N’hi ha un 
total de 30 al camp de Zaatari i 225 a Jordània, dels quals se’n beneficien 55.152 nens 
i nenes. 
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En els Makani Centers es desenvolupen 3 activitats principalment: en primer lloc, 
s’imparteix educació no formal, de la qual se’n beneficien nens i nenes que no 
assisteixen a l’escola formal per raons diverses com perquè treballen o bé perquè els 
seus pares no els envien a l’escola ja que creuen que l’educació que els donaran no 
serveix.  En segon lloc atenció psico-social i per último life skills (informàtica, habilitats 
comunicatives, habilitats cognitives...). Tot i que vagin a l’escola els alumnes es poden 
beneficiar de l’atenció psico-social i de les lliçons de life skills.  Algunes dels temes que 
aborde als makani centers són a interactuar amb els altres, el coratge, relacions 
segures, pensament positiu, saber escoltar... 
 
Durant la visita al Makani Center fem entrega de les 23 cartes escrites en anglès per 
alumnes de l’escola primària Turó de Can Mates de Sant Cugat del Vallès dirigides a 
infants refugiats. 

 
 

C) Contactar amb entitats locals de països de primera acollida, Líban i Jordània, per 
poder-les convidar a presentar propostes des d’una visió de proximitat: 

 
 

S’ha contactat amb tres entitats locals aliades de l’ACP- Associació Catalana per la 
Pau i Associació Catalunya- Líban: 

 
- Líban: BAS- Beit Atfel Assoumoud. Kasem Aina 
- Líban: Socours Popular Libanés 
- Jordània: AWO- Arab Women Organization. Leila Hamarneh 
 
 

Territoris i propostes d’intervenció visitades sobre terreny: 
 
Títol Localització Entitat  

1- Ajuda Alimentària d’emergència per la 
població PRS als camps de Rashidieh i 
Al Bas 

Líban, Camps 
refugiats Rashidieh i Al 
Bas 

ACP- The National 
Institution of Social Care 
and Vocational Training 
BAAS 

2- Garantir l’accés al dret a la salut de la 
població més vulnerable d’Halba, Akkar 

Líban, Akkar, Mpi 
Halba 

ALC- Associació 
Catalunya Líban i 
Socours Popular 
Libanés 

3- Protecció dels drets de les dones 
refugiades sirianes i jordanes a Ar 
Ruzaifah 

Jordània, Zarqa, Mpi 
Ar Ruzaifah 

ACP-AWO Arab Women 
Organization 

 
 
Projecte 2 Garantir l’accés al dret a la salut de la població més vulnerable d’Halba, 
Akkar. Entitat local: Sécours Populaire Libanés-SPL 
 
 
Projecte visitat durant la Missió al Líban del 14 al 20 de març. Halba està a la regió 
d’Akkar on hi viuen 350.000 refugiats sirians. A Halba en viuen uns 5.000. L’hospital 
gestionat pel SPL en coordinació amb el Ministeri de Salud i el municipi d’Halba, atén a 
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les persones refugiades d’Halba i de la resta de la regió, així com a població d’acollida 
vulnerable.  

 
16/03/2016- Reunió amb el Sécours Popular Libanès- SPL a la seva seu a Beirut 
 
Participants:  
Ali Dawoud : 2me vice président du comité central  
Assaad Haydar : secrétaire comité central  
Mariam chmays : membre responsable des relations générales, comité central  
Dr. Chebib Diab : membre , responsable de planifications et formations , comité central 
Au Akkar  
 
L’entitat treballa a tot el país. És la primera o segona entitat laica del Líban (1973). 
L’entitat treballa en diferents eixos com són activitats de suport a la dona, joventut i 
sector salut. Pel que fa  aquest últim sector, disposen d’un centre mèdico-social en 
col·laboració amb el Ministeri de Salut i construiran un hospital a Akkar. D’altra banda, 
realitzen consultes mèdiques especialitzades i tenen hospital a Hikmet al Amin i 
Nabatieh.  
 
L’entitat no vol treballar amb el Govern Libanès, qui sí que ho fan són les 
organitzacions internacionals. Tampoc tenen relació amb entitats islàmiques. Han 
treballat amb refugiats palestins al Líban i fan de grup de pressió sobre el govern 
Libanès.  
 
Akkar és la regió més pobre. La salut és privada i és molt costosa. L’objectiu del 
projecte que ens han presentat per aquesta regió és millorar les condicions de vida de 
les persones refugiades, siguin síries o palestines i per la població libanesa. S’informa 
a l’entitat de que actualment es disposa de 15.000 € i que haurien de planificar 
l’execució del projecte per fases. 
 
19/03/16 Visita al projecte sanitari proposat per l’Associació Catalunya- Líban i el 
SPL 
Ens traslladem de Beirut a Halba. A la seu de l’hospital ens reunim amb l’equip del 
SPL que estan gestionant l’hospital. 
 
Assistents a la reunió per part del SPL: 
Dr. Nouhad Mansour: premier vice président du comité central  
Georges Dahr : président du comité local  
Ahmed Hamed : vice président du comité local 
Ahmed Moustafa : finances comité local 
Mariam Chmays : membre responsable des relations générales, comité central  
 
En primer lloc ens reunim amb el SPL a la policlínica que gestionen a Halba, Akkar. 
Actualment estan atenent entre 25.000 i 30.000 persones/any, de les quals el 50% són 
persones refugiades síries la gran majoria i també palestines i l’altra 50% són 
libaneses. La xifra de persones ateses va en augment. Les necessitats de la policlínica 
són l’equipament de la sala d’oftalmologia. Pròximament construiran un hospital a 
Halba.  
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Actualment entre Halba i Trípoli hi ha un Camp de Bared en el que hi viuen entre 
40.000 i 50.000 palestins. A Akkar hi ha un total de 350,000 libanesos i 350.000 siris ( 
dels quals 100.000 no estan registrats) i al municipi d’ Halba 5.000 refugiats sirians. Hi 
ha refugiats que viuen a municipis i d’altres que viuen en camps.  
 
Existeix un agermanament entre el municipi d’ Halba i el SPL. D’altra banda tenen un 
programa entre el ministeri de salut libanès i el municipi d’ Halba. Hi ha refugiats a 
Halba que estan de pas.  
 
El municipi d’ Halba ha renunciat a la creació de camps al municipi. Els refugiats viuen 
en pisos. El SPL treballa, a demés del sector salut (80%), amb joves i dones i 
realitzant activitats culturals. Es coordinen amb altres organitzacions com han fet amb 
el PNUD (equipo estomatològic)  i MSF. Aquesta última entitat treballa a Abdé, prop 
dels camps de refugiats palestins.  
 
El Ministeri d’Assumptes Socials i el Ministeri de Salut tenen un pla conjunt d’actuació, 
del qual el SP en formen part. Altres entitats amb les que es coordinen són Càrites, 
Creu Roja Libanesa, organitzacions de dones i de nens i amb l’entitat Moviment Social, 
que treball arreu del país.  
 
El 70% de les persones treballen a l’agricultura i la construcció. Pel que fa les 
condicions de salut de la població que atenen, hi ha un nombre elevat de persones 
que presenten malalties cròniques com diabetis o hipertensió i que no reben la 
medicació necessària ja que és molt cara.  Pel que fa als nens, hi ha un programa de 
vacunació per a ells del Ministeri de Salud per libanesos, sirians i palestins.  
 
A la regió d’ Akkar hi ha 3 hospitals: 1 públic i 3 privats (a l’hospital públic i a un dels 
privats ACNUR té un acord amb ells per a què els casos més urgents no hagin de 
pagar, mentre que la resta sí que han de pagar). La regió d’ Akkar és la més pobra del 
país. El municipi d’ Halba  tenen forces problemes pel que fa a les infraestructures 
d’aigua pel que fa a la sanitarització de la mateixa.  
 
Verifiquem que la necessitat expressada en la proposta presentada per l’Associació 
Catalunya- Líban i el SPL és altament pertinent i està ben justificada. 
 
 
Projecte 1 Ajuda Alimentària d’emergència per la població PRS als camps de 
Rashidieh i Al Bas 
 
 
16/03/2016- Reunió amb l’entitat The National Institution of Social Care & 
Vocational Training Beit Atfal Assoumoud i visita del Camp de Refugiats 
Palestins de Shatila 
 
Visitat durant la Missió al Líban del 14 al 20 de març. La població PRS són persones 
palestines que han fugit de Síria. Són refugiats sirians desplaçats al Líban i que viuen 
a camps de refugiats palestins sota condicions de precarietat extrema.  

La intervenció contempla la distribució de kits d’aliments per a 500 famílies PRS- 2000 
persones refugiades amb situació de vulnerabilitat alimentària severa als Camps de 
refugiats oficials de Bourg Shemali i Al Bass. 
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Visita Camp Refugiats de Shatila amb Kassem Aina, Director General de l’entitat 
 
Al camp de refugiats de Shatila actualment hi viuen 24.000 persones, de les quals 
12.000 són palestines, 4.000 síries i les 8.000 restants libaneses, africanes i altres. El 
camp existeix des de 1949. El camp disposa de dues escoles elementals i 10 
guarderies. La meitat dels palestins viuen fora dels camps. Els palestins tenen prohibit 
comprar cases, només poden llogar. Hi ha 36 professions que d’acord a la llei 
libanesa, els palestins no poden exercir. 
 
Visitem la Llar d’infants al camp de Shatila amb el director de l’entitat i amb la directora 
de la guarderia. 
 
Reunió amb el Director General de l’entitat 
 
Ens reunim amb Kassem Aina, Director general de The National Institution of Social 
Care & Vocational Training Beit Atfal Assoumoud, a la seva seu al camp de refugiats 
de Shatila a Beirut. 
 
L’entitat fa 40 anys que dona suport a les persones refugiades palestines al Líban. 
Actualment hi ha 42.000 persones refugiades palestines provinents de Síria al Líban, 
la majoria de les quals viuen als camps.  
 
Pel que fa la població palestina refugiada al Líban, n’hi ha 300.000. UNRWA paga 10 
USD/mes/pers i gestionen educació, una policlínica i tenen treballadors que recullen la 
brossa. Cada camp té un “Popular Committee” que representa a un partit polític dels 
palestins. La funció d’aquest òrgan és el mateix que una municipalitat.  
 
Actualment hi ha 18 partits polítics palestins. Des del gener de 2015 o està permès 
que els refugiats palestins entrin al Líban. La Unió Europea coopera amb els ministeris 
libanesos i dona suport a les ONG Internacionals. El cost de renovar els papers per a 
la població refugiada és de 200 USD. 
 
El Director General informa que al maig hi haurà un congrés sobre salut mental i que 
del 13 al 17 de setembre hi haurà una trobada d’ ONG al Líban.  
 
 
17/03/2016- Visita amb l’entitat The National Institution of Social Care & 
Vocational Training Beit Atfal Assoumoud del camp de refugiats palestí de 
Bourg Chemali i Centre de Salut Mental al camp de refugiats palestí d’Al Bass, 
Sud del Líban  
 
Ens traslladem al Camp de Bourg Chemali amb en Kassem Aina. Pel que fa al context 
general del camp, hi viuen 25.000 persones refugiades. La gran majoria d’elles són 
palestines del Líban, 650 d’elles són palestines provinents de Síria i una minoria són 
de nacionalitat síria. La població palestina no tenen feina ja que és molt difícil pels 
refugiats palestins poder treballar al Líban. Molts d’elles treballen a l’agricultura (treball 
de temporada). Pel que fa a l’allotjament, UNRWA pagava 100 USD a cada família per 
pagar el lloguer però des de 2016 ja no estan rebent aquesta ajuda. El cost de 
l’aliment és de 10 USD/pers/mes. Les ONG internacionals treballen al camps a través 
de ONG locals, però no directament.  
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Pel que fa al centre de l’entitat al camp el visitem i ens reunim amb el Director General 
de l’entitat, Kassem Aina i el Director del centre, Mahmoud el Joumaa. El centre 
ofereix diferents serveis i compta amb diferents projectes: guarderia pels nens 
palestins, clínica dental,  projecte de salut sexual i reproductiva, programa psicosocial, 
programa de vocational trainig per a joves ja que als 16 anys deixen l’escola i per últim 
el Family Happiness Programme, del qual se’n beneficien en l’actualitat 170 nens (80 
famílies), inclosos nens orfes i discapacitats.  
 
Pel que fa a la proposta de projecte presentada per l’entitat de lliurament de kits 
alimentaris epr a 500 famílies al camp de refugiats de Bourg Chemali, l’entitat explica 
que per no causar conflictes entre les famílies que viuen en aquest camp, es faci 
l’entrega d’aquests kits a 250 famílies del camp de Rachidia en el que hi viuen 30.000 
persones refugiades  i a 250 famílies al camp de Halbas, en el que hi viuen 9.000. 
 
17/03/2016- Visita amb l’entitat The National Institution of Social Care & 
Vocational Training Beit Atfal Assoumoud del Centre de Salut Mental al camp de 
refugiats palestí d’Al Bass, Sud del Líban  
 
Ens traslladem al Camp d’Al Bass amb en Kassem Aina. Visitem les instalacions del 
centre de salut mental gestionat per l’entitat The National Institution of Social Care & 
Vocational Training Beit Atfal Assoumoud en una situació de gran precarietat. 
 
Se’ns explica el funcionament del Centre que dóna atenció psicosocial a la població 
refugiada que viu al Camp d’Al Bass. El Centre està en funcionament i té una gran 
demanda d’atenció en salut mental. 
 
Verifiquem que la necessitat expressada en la proposta presentada per l’Associació 
Catalana per la Pau i The National Institution of Social Care & Vocational Training Beit 
Atfal Assoumoud és altament pertinent i està ben justificada. 
 
 
JORDÀNIA 
 
Projecte 3. Protecció dels drets de les dones refugiades sirianes i jordanes a Ar 
Ruzaifah 
 
 
21/03 Reunió amb l’entitat local AWO. Projecte identificat: Protecció dels drets 
de les dones refugiades sirianes i jordanes a Ar Ruzaifah 
 
Visitat durant la Missió a Jordània del 20 al 24 de març. Aquest projecte se situa dins 
un Makani gestionat per AWO en el marc de la gestió de la crisi de refugiats i acollida 
a Jordània. Els Makani són centres oberts per UNICEF a Jordània i els serveis estan 
subcontractats a entitats locals /oi internacionals. AWO és una entitat local que 
gestiona tres Makanis. Treballen amb enfocament de protecció dels drets de les dones 
refugiades síries al nord de Jordània mitjançant l´atenció psicosocial, legal i promovent 
l’erradicació de totes les formes de violència contra les dones amb tallers de 
sensibilització i prevenció tant amb elles com amb les seves famílies i comunitats 
d´acollida. El projecte contempla un component de formació professional en clau de 
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desenvolupament de capacitats i generació d’autonomia de les dones que en el seu 
moment retornaran a Síria, moltes d’elles com a cap de família. 

És una actuació directa de suport a dones refugiades sirianes i a dones jordanes, per 
afavorir la integració de la població refugiada i pal·liar les friccions i els conflictes 
existents entre la població refugiada i la comunitat d’acollida. 

 
Visita i reunió al Makani Center d’ Ar Ruzaifah 
 
Assistents:  
Wisal Abbad, Directora del Makani center d’ Ar Ruzaifah 
Tahani Al-Sadi, Tècnica AWO, Coordinadora dels projectes als Makani 
Leila Hamarne, Directora AWO 
 
Ens expliquen que existeix un acord entre el govern jordà i les ONG’s pel qual als 
projectes que executin el 70% dels beneficiaris han de ser sirians i el 30% restants 
jordans. L’entitat vol treballar tan amb jordans com sirians ja que a l’ inici de l’arribada 
dels sirians, l’ acollida aper part dels jordans va ser positiva. En aquests moments, ens 
expliquen que hi ha conflictes entre població local i refugiada, provocats pel fet que els 
jordans van veure com els sirians rebien ajudes part de Nacions Unides (cupons) i que 
els sirians treballaven a canvi de sous molt baixos. Per tal d’acabar amb aquestes 
hostilitats l’entitat considera pertinent treballar amb els dos col·lectius amb l’objectiu de 
treballar en la cohesió social.  
 
Les línees de treball d’ AWO en la proposta de projecte que presenten són dues:d’una 
banda, sessions de peace building per dones (tant jordanes como sirianes) i de 
participació de la dona. En aquests entitat, la resolució 1325 parla del rol de la dona en 
relació amb la pau. També volen treballar la formació de formadors a través de 
seminaris. Per aquestes formacions paguen a les dones les despeses de transport en 
autobús al centre. Una segona línia de treball està relacionada amb la realització de 
formacions en formació professional (vocational training), perquè quan tornin a Síria 
tinguin una professió, tenint en compte que moltes d’elles han perdut als seus marits. 
Les opcions de vocational training que ofereixen són formació  en vídeo, informàtica, 
costura (aprenen també tècniques de brodat palestí) i feines manuals.  
 
AWO a través dels makani ofereixen els següents serveis pels refugiats: gestió de 
casos, educació informal, incidència política en matèria de SGBV (sexual gender base 
violence), grups de dones que han patit violència de gènere.  
 
D’altra banda formen part de la campanya d’Amman que treballa en els següents 
eixos: matrimoni precoç, registre de naixement, treball infantil, suport discapacitats, 
registre de matrimonial, suport psicosocial, AWO és part del grup anti- SGBV i tenen 
reunions de coordinació amb altres entitats com ACNUR. Al final de cada seminari 
AWO fa el general assessment i avaluacions (mètode científic). També fan visites 
domiciliàries. D’altra banda cooperen amb altres ONG de dones i la societat civil. 1600 
dones han de ser beneficiàries segons UNICEF.  
 
AWO es coordina amb escoles privades també. Pel que fa al dret a l’educació, a les 
escoles públiques hi assisteixen al torn de matí els nens libanesos i al torn de tarda els 
sirians. L’entitat ha intensificat les visites domiciliàries ja que si venen als tallers poden 
fer disminuir els casaments precoços. De fet, les dones jordanes estan replicant el 
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model de les dones síries pel que fa a l’ early marriage. Pel que fa a les relacions entre 
dones jordanes i síries són bones, tot i que hi han problemes entre aquests dues 
poblacions pel treball i per l’arrendament d’habitatge. En l’àmbit laboral  els sirians 
estan disposats a acceptar feines molt mal remunerades, i els empleadors pel preu 
que contracten a dos sirians, en contracten un de libanès. Pel que fa a la implicació del 
govern municipal d’ Ar-Rúzaifah en relació als refugiats no n’hi ha. Assistim a una de 
les sessions a un dels quatre centres que AWO té el país, el de Ar-Rúzaifah, per 
abordar la temàtica del SGBV tan per a dones sirianes com jordanes. En el 
desenvolupament de la sessió estableixen primer unes regles de funcionament i a 
continuació conceptualitzen què és la violència. A continuació visitem un segon centre 
de l’entitat, Dhleil, en el que celebrem el dia de la mare amb dones sirianes que han 
perdut als seus fills a la guerra.  
 
Qüestions generals sobre la situació dels refugiats a Jordània: Si tenen documents 
legals (estan registrats), reben una quantitat de diners mensuals per part de ACNUR. 
Hi han nens que no van a l’escola o bé perquè no estan registrats o bé perquè la 
família no té diners i han de treballar. Tot i així ACNUR segueix registrant. 
 
Durant la visita al makani d’Ar Ruzaifah vàrem coincidir en el dia de la mare, i vàrem 
participar a una petita festa dedicada a les mares refugiades sirianes que havien 
perdut els seus fils a la guerra. 
 
Posteriorment ens vàrem traslladar al municipi de Dhliel per visitar el makani, on vàrem 
poder observar el funcionament del centre i vàrem conèixer l’equip que estava duent a 
terme les activitats amb la població refugiada  i local. 
 
23/03/2016- Reunió amb AWO a la seva seu a Amman 
 
Ens reunim amb l’entitat per acabar de concretar la proposta de projecte presentada 
de Refugees Peace Education i que es centrarà en dues línies de treball: vocational 
training i Peace education.  
 
L’entitat senyala que necessita informar al govern jordà sobre lel projecte amb un mes 
d’antelació. L’entitat suggereix fer una conferència entre Amman i Barcelona en el 
marc del projecte.  
 
El govern jordà no dona suport si es tracta d’entitats de dones i d’esquerres. Els privats 
donen suport a la fundació de la Rania de Jordània i de la princesa Bashma (Jordan 
Hashmire Fund- JOHUD). Existeix doncs una discriminació a les entitats alhora de 
rebre fons.  
 
Cal destacar l’existència de la xarxa Moslwa, xarxa local formada per 86 
organitzacions de dones amb 12 focal points perquè hi han 12 governorats.  
 
Verifiquem que la necessitat expressada en la proposta presentada per l’Associació 
Catalana per la Pau i AWO Jordània és altament pertinent i està ben justificada. 
 
A més a més d’aquestes accions, vàrem visitar els serveis socials de l’ajuntament 
d’Amman:  
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23/03/2016- Reunió municipalitat d’Amman amb Nancy Abu Hayyaneh, Manager 
of Social Services Department i membre del CGLU 
 
L’objectiu de la reunió és conèixer la gestió per part de la municipalitat d’Amman de a 
crisi de refugiats. A la municipalitat hi han 12 caps de departament que són dones. 
 
Amman és un municipi amb un problema de tràfic considerable, al dia entren 5.000 
vehicles al municipi, el que suposa un repte mediambiental important. Pel que fa al 
model municipal de la ciutat, aquesta té competències en matèria de planificació 
urbanística però en canvi pel que fa a educació, salut o aigua no en tenen i per tant no 
donen suport a la població en aquestes àrees. Es tracta de competències ministerials. 
A dia d’avui s’està gestionant la crisi de refugiats de manera global i no separadament 
en el govern. Existeix un ministeri de municipalitats per tots els municipis menys per 
Amman. Des de a municipalitat, doncs, treballen en general per la ciutadania però no 
especialment pels refugiats. Com a municipi pertanyen al CGLU, programa city to city. 
Disposen de 70 llibreries i 18 centres socials a disposició de tothom, locals i refugiats. 
D’altra banda disposen d’un Consell Municipal del nen des de 2004 establert a  
districtes d’Amman. Al 2009 el consell de la ciutat va discutir quins nens tenien que 
vincular-se al programa del Consell Municipal del nen. A dia d’avui, tots els nens 
poden participar-hi independentment de la seva nacionalitat. A Amman tenen població 
palestina, iraquiana o egípcia entre d’altres. S’estan començant a plantejar dissenyar 
un progrma de ciutadania oer treballar la relació entre la ciutat i els nens. Han observat 
que els nens sirians juguen per separat dels jordans i la idea és crear centres socials 
per impulsar que es relacionin. La població jordana és molt acollidora. Pe que fa a 
l’accés a sanitat, a la primera fase de la crisi els sirians podien accedir al sistema de 
salut, però aquest es va saturar. Pel que fa l’accés a treball, el Ministeri de Treball ha 
posat a disposició 200.000 places laborals pels sirians. A l’inici de la crisi els refugiats 
sirians no tenien permís per treballar. Ara els refugiats sirians el que tenen és accés al 
mercat informal. En breus se’ls donarà permís de treball. Després de la conferència de 
Londres, la UE va donar al govern Jordà 700.000 euros per la gestió de la crisis. A 
Amman la meitat dels restaurants són propietat de sirians.  

 

 
CONCLUSIONS 
 

 
A. El rol dels països de primera acollida en la gestió de la crisi de la població 

refugiada 
 
a.1) Els països fronterers amb Síria són els què estan acollin la majoria de la 
població que fuig a causa de la guerra i la violència que genera. Al Líban 1 de cada 
5 persones és refugiada i a Jordània una de cada 13.  
 
a.3) La població refugiada al Líban viu en una situació de gran precarietat. Les 
persones refugiades no tenen dret a demanar asil. Han de fer front a les despeses 
de lloguer de sòl per plantar les tendes o lloguer de pisos, salut, educació i 
manutenció.  
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B. L’existència de població doblement refugiada 
 

b.1) 44.227 PRS (Refugiats Palestins de Síria) registrats per ACNUR (la majoria 
viuen als camps oficials palestins. El 85,7% de PRS no tenen permís de residència 
al Líban. Els papers són molt cars i el procés molt llarg.  
 
Els PRS 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. 
 
Aquesta situació afecta directament en quant a:  

 No pots tenir llibre de família,  

 No pots registrar els teus fills i filles: no tenen documents oficials 
d’identitat 

 Mobilitat limitada 

 Accés a la salut restringit 

 No tens dret a fer exàmens oficials i poder obtenir una titulació 
acadèmica- deserció escolar 

 
b.2) Els PRS depenen pràcticament de la UNRWA, la qual està afectada per les 
retallades i està deixant de cobrir les necessitats d’aquesta població refugiada, que 
viu una situació d’extrema urgència: estalvis al límit, forçats a vendre el poc que 
tenen, viure a pisos compartits, condicions de vida precària, increment del deute, 
oportunitats de treball limitades i reducció dràstica dels aliments en quantitat i 
qualitat.  

 
C. La pertinència dels projectes aprovats amb recursos dels ajuntaments i ens 

supramunicipals  
 
c.1) Verifiquem la pertinència de les propostes que estan executant les entitats 
humanitàries. Constatem que els projectes dels quals hem fet el seguiment 
responen a necessitats comprovades, així com les capacitats instal·lades de les 
entitats per dur-les a terme  
 
c.2) verifiquem la pertinència de les propostes pendents d’aprovació, així com les 
capacitats instal·lades de les entitats per dur-les a terme  
 

D. El rol dels municipis en la gestió de la crisi de la població refugiada 

d.1) Tot i que al Líban i Jordània els municipis no tenen competències plenes, el 
seu rol com a comunitats d’acollida (community host) facilita la integració i dignifica 
de manera significativa el procés de trànsit i exili de les persones desplaçades de 
manera forçada. Això ho hem pogut constatar als dos països visitats i ho hem 
pogut contrastar amb la població refugiada als camps oficials i informals visitats al 
Líban i Jordània. 

E. El suport dels ens locals a la tasca de les entitats que han rebut aportacions 
econòmiques a través del Fons Català 

e.1) Es constata la pertinència de continuar donant suport a les entitats que estan 
cobrint les necessitats humanitàries en les rutes de trànsit. Cal tenir en compte els 
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contextos d’alta complexitat i de crisi humanitària que s’estan vivint tant a Europa 
com als països de primera acollida. L’anul·lació de l’acord de quotes de 
reallotjament de 160.000 refugiats a Europa, el tancament de la ruta dels Balcans, 
l’acord de Turquia i la UE, l’augment de morts a la mediterrània central, els milers 
de refugiats atrapats a Grècia i al corredor dels Balcans, les significatives 
retallades a UNRWA, ACNUR, UNICEF que posen en perill l’atenció i la protecció 
de la població refugiada, tots són motius suficients i contrastats pels quals les 
entitats necessitaran continuar comptant amb aquest suport.  

F. L’enfocament integral de la crisi: cal seguir vinculant  acció+ protecció+ 
denúncia i coneixement de les causes de la crisi (denúncia i EpD) 

f.1) La importància crucial de la sensibilització i l’EpD en l’explicació i la comprensió 
de la crisi com un fenomen que comença en el país d’origen i que cal conèixer-ne 
les causes. 

f.2) La urgència continua situant-se en els camps de refugiats als països de 
primera acollida (Líban, Jordània, Iraq...) i a les rutes de fugida: Mediterrània 
oriental (Grècia i Balcans), Mediterrània central (Líbia- Itàlia) i Mediterrània 
occidental (Marroc- Estat Espanyol). 
 
 

AGENDA REALITZADA. 14- 24 de març de 2016 
 
 

Dl 14/03 Vol Barcelona- Beirut 

Dt 15/03 Líban- Vall de la Bekaa 
 
Trasllat a la Vall de la Bekaa 
Seguiment de projectes: 
 p. 2862- World Vision 

 8:30 AM - 10:00 AM - Depart World Vision Lebanon Office in Beirut and 
travel to Bekaa Office  

 10:00 AM - 11: 30 AM - Meeting with our Cash Program Manager 
(Mahmood) to discuss WVL's monetised winterisation programming for 
winter 2015/2016, the FCCD funded project implementation and outcomes.  

 11:30 AM - 12:30 PM - Visiting 1 Beneficiary family in an Informal Tented 
Settelment  

 12:30 PM - 2:00 PM - Travel back to the World Vision Lebanon main office in 
Beirut 

Dx 16/03 
 

Líban: Beirut 
 
Ubicació de context i coneixement de la realitat 
 
Reunions de coordinació amb entitats locals:  
 
 10h. Reunió amb equip del Socours Popular Libanés-SPL 
 11h Reunió The National Institution of Social Care and Vocational Training BAS- 

Beit Atfel Assoumoud 
 13h Visita al camp de refugiats de Shatila a Beirut 
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Dj 17/03 
 

Matí: 
Trasllat de Beirut a Joun, Saida 
Municipi de Joun, Districte de Saida: seguiment p. 2852 de Creu Roja 
Seguiment de projecte: 
 p.2852- Creu Roja 
 
Tarda: 
Trasllat de Saida a Tir 
Municipi de Tir, Camp de Refugiats palestins Bourg Chemali 
Municipi de Tir, Camp de Refugiats palestins Al Bass 

Dv 18/03 
 

Líban- Vall de la Bekaa 
Trasllat a la Vall de la Bekaa 
Seguiment de projectes: 
 p.2857- Fundació Contra la Fam 

 

Ds 19/03 
 

Beirut- Akkar (frontera Nord amb Síria) 
Visita projecte sanitari SPL: Policlínica d’atenció sanitària a refugiats i refugiades 
de Síria. 

Dg 20/03 
 

Vol Beirut- Amman 
 

Dl 21/03 
 

Amman 
Ubicació de context i coneixement de la realitat 
Identificació d’accions amb AWO 
 
Visita de terreny a intervencions d’AWO- treball amb dones refugiades: 
municipis d’Ar Ruzaifah i Dhliel 

Dt 22/03 
 

Trasllat a Za’atari amb l’equip d’UNICEF 
Trajecte Amman- Za’atari 
Camp de Refugiats de Za’atari 
 
Dia Mundial de l’Aigua- Participació a accions promogudes per UNICEF dins el 
Camp 
 
Seguiment del p.2878- UNICEF 

Dx 23/03 
 

Amman 
Reunió a l’ajuntament d’Amman amb Nancy Abu Hayyaneh, Manager of Social 
Services Department i membre del CGLU 
 
Reunió de valoració de la Missió amb l’equip d’AWO  

Dj 24/03 Vol Amman- Barcelona 
 

 


