
 

 

 

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 
 
RESUM: 
 
 
Acció Contra la Fam té activat un programa de resposta d'emergència 
davant la crisi siriana al Líban, Jordània, Turquia, Egipte, el Kurdistan 
iraquià i Síria. El seu mandat és humanitari i treballa dins el marc 
conceptual de Seguretat Nutricional, que fomenta l'enfocament sectorial 
integrat a les respostes implementades per ACF. 
 
El projecte presentat està en línia amb el Pla de Resposta a les Crisis al 
Líban. La proposta complementa un projecte que compta amb el 
finançament d'ECHO de la Comissió Europea per assumptes humanitaris. 
 
El projecte s'executa al municipi d'Arsaal, al districte de Baalbek de la 
Governació de Bekaa. Aquest municipi, altament afeblit, pateix la pressió 
derivada de l'arribada de refugiats al seu territori.  
 
La proposta vol contribuir a establir unes condicions de vida més 
adequades  i l'accés a les necessitats bàsiques de les poblacions sirianes 
més vulnerables i refugiades a Aarsal, al Líban. Es pretén alleugerir 
pressions de necessitats bàsiques com ara l'accés a l'aigua i la creació 
d'un espai més sa per a la població refugiada, mitjançant la millora dels 
refugis i el sanejament. 
 
L'execució del projecte contempla millorar el proveïment d'aigua, a través 
de la distribució d’aquest bé en benefici de 12.720 refugiats sirians; 
l'operació, el manteniment i la protecció de tres pous, el proveïment de 
serveis per desenfangar els assentaments informals afectats; la formació 
en salut pública i pràctiques d'higiene, selecció i formació de punts focals 
d'higiene per als comitès d'aigua i sanejament en els assentaments 
informals de trànsit, la distribució de materials d'aigua, sanejament i 
higiene per a llars vulnerables i en situació de necessitat i distribució de 
kits de reparació de refugis (que compleixen els estàndards esfera). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector: 

WASH- Aigua i sanejament 
 
País / regió:  
Líban, districte de Baalbek, 
Governació de Bekaa 
 
Durada: 
8 mesos 
 
Entitat que presenta:  
Fundación Acción Contra el 
Hambre 
 
Entitat que executa:  
ACF International  
 

Titulars de drets:  
12.720 persones refugiades 
 
Pressupost 
 
Import total: 60.704,74 euros 
Import aprovat: 60.704,74 euros 

 

 
 
Acció contra la Fam – Líban. Carmen Gayo 


