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ASSISTÈNCIA URGENT A LA POBLACIÓ SIRIANA  REFUGIADA A L’IRAQ 
 
RESUM: 

 
Des del març del 2011 Síria s'ha vist immersa en una violència extrema: el 
conflicte ha provocat més de 100.000 morts. Més de 4 milions de persones 
(en concret 4.086.760) s'han vist obligades a abandonar el país a la 
recerca de protecció als països limítrofs, com Turquia, Egipte, Iraq, Líban i 
Jordània, on les capacitats d’acollida són molt limitades. A l'Iraq s'han 
registrat concretament 248.503 refugiats sirians des de l’inici de la crisi. 
Dins de Síria, 7,6 milions de persones s'han vist obligades a desplaçar-se 
buscant un lloc més segur. Es tracta d'un dels èxodes més grans de 
població refugiada de la història recent.  
 
Després de més de 4 anys de conflicte, la situació continua sent 
d'emergència. La violència a Síria s’ha anat incrementant els darreres 
mesos, la qual cosa ha forçat milers de civils innocents a fugir amb el que 
duien per salvar la vida; la gran majoria depèn de l'ajut humanitari per 
sobreviure.  
 
ACNUR està coordinant els equips de resposta a aquesta emergència per 
garantir la supervivència de les persones refugiades i desplaçades, i ha 
posat en marxa el Programa General d'Emergència de Síria que cobreix 
les necessitats de la població refugiada a la regió que comprèn Egipte, 
Iraq, Jordània, el Líban i Turquia. Aquesta atenció d'emergència es 
localitzarà en els camps de Domiz I i II, Governació de Dohuk, regió del 
Kurdistan (al nord de l'Iraq, frontera amb Turquia).  
 
La situació de seguretat al país continua sent d'enorme precarietat, la qual 
cosa amenaça l'accés humanitari a les regions sota control de l'Estat 
Islàmic. Això ha provocat massius desplaçaments interns d'iraquians cap a 
la regió del Kurdistan a la qual pertany la governació de Dohuk (un total de 
214.774 persones), ja que es tracta d'una zona que roman estable i 
mitjanament segura.  
 
A aquest fet, s’hi se suma la població refugiada siriana, que ascendeix en 
aquesta regió del Kurdistan a 93.088 persones. És una regió amb escassa 
disponibilitat de recursos, fins i tot amb anterioritat a l'arribada d'aquest flux 
massiu de persones. D'altra banda, un 23% de la població iraquiana viu 
sota el llindar de la pobresa amb 2,20 dòlars al dia. 
  
En aquest context de país, l'accés a serveis bàsics, alimentació i articles 
no alimentaris essencials és una prioritat per a aquestes poblacions. 
 
Per això, l'aportació sol·licitada se centrarà en la distribució d’articles no 
alimentaris en benefici d’un total de 1.250 persones sirianes refugiades als 
camps de Domiz I i II, equivalent a un 2,66% del total de la població. Es 
distribuiran: 1.250 mantes de llana tèrmica, imprescindibles per fer front a 
la l’hivern que s’apropa; 250 matalassos aïllants i 250 fogons (cuina i 
calor).  
 
Aquest projecte és escalable fàcilment. Això vol dir que, en cas que el Fons Català disposés finalment de més 
recursos per donar suport a la població siriana refugiada a l’Iraq, s’incrementaria el nombre de persones 
beneficades sense modificar la lògica de la intervenció (per exemple, amb 60.000 euros es duplicaria l’ajuda, que 
beneficiaria el 5% de la població del camp de Domiz (2.500 persones).  
 
Tot el repartiment d’aquests subministraments és dut a terme pel comitè de distribució existent a la zona 
d'intervenció (format majoritàriament per dones refugiades) i pels/les agents comunitaris/àries capacitats/des, 
que s'encarregaran d'informar de l’ús i propietats.  
 

ENLLAÇ A L’INFORME FINAL 

Sector: 
NFI- articles no alimentaris 
 
País / regió:  
Iraq, Governació de Dohuk 
(Kurdistan) 
 
Durada: 
6 mesos 
 
Entitat que presenta:  
Comitè Català per als Refugiats, 
Catalunya amb ACNUR 
 
Entitat que executa:  
UNHCR-ACNUR 
 

Titulars de drets:  
12.000 persones refugiades 
 
Pressupost 
 
Import total: 341.376,00 euros 
Import aprovat: 90.000,00 euros 
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Vista del camp de Domiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fonscatala.org/upload/archivos/20160613_0223Projecte_2858-ACNUR-Iraq-Kurdistan.pdf

