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LLIURAMENT D’AJUT EFECTIU PER COBRIR NECESSITATS BÀSIQUES 
DE LES FAMÍLIES SIRIANES VULNERABLES REFUGIADES AL LÍBAN 

 

RESUM: 
 
El Líban acull més de 1,2 milions de refugiats sirians, que representen 
més del 25% de la població total del país. Aquest refugiats es 
concentren en algunes de les zones més pobres del Líban, com la Vall 
de Bekaa, que és receptora de més d'un terç dels refugiats del país. 
Gairebé el 90% d’aquests 1,2 milions de refugiats sirians que han 
creuat la frontera cap al Líban necessiten ajut per inscriure's, trobar 
refugi i aliments i satisfer les necessitats materials bàsiques. Però, com 
que el Líban no és part de la Convenció de Ginebra, la gran majoria 
dels refugiats s'instal·len en assentaments informals en condicions de 
vida extrema.  
 
D'acord amb el diagnòstic de necessitats dels refugiats sirians al Líban 
dut a terme el 2015 pel Lebanon Cash Consortium, s'ha produït un 
empitjorament general de la situació dels refugiats. A més, el context 
operatiu al Líban està canviant ràpidament a causa de les mesures 
restrictives que el Govern lianès està imposant als refugiats, com ara 
restriccions frontereres i visats.  
 
D'altra banda, el mateix consorci que està format per sis ONG 
internacionals que treballen en el sector de l'ajuda humanitària i del 
qual forma part World Vision, han posat de relleu, d'acord amb els 
informes i les avaluacions, que l'ajuda humanitària lliurada en efectiu 
als refugiats sirians al Líban es destina, pràcticament totalment, a cobrir 
necessitats bàsiques com ara el lloguer de l’habitatge, l'adquisició 
d'aliments i les despeses de salut.  
 
Alhora, aquestes mateixes avaluacions han posat de manifest que el fet 
que els beneficiaris puguin prendre les seves pròpies decisions i a què 
volen destinar l'ajut ha contribuït a reforçar la seva autoestima.  
 
La proposta presentada té com a objectiu evitar que augmenti la 
pràctica de mecanismes de supervivència negatius i així contribuir a 
millorar les condicions de vida de la població afectada pel conflicte de 
Síria refugiada al Líban a través de la transferència de diners en 
efectiu. Se'n beneficiaran 80 famílies, és a dir, un total aproximat de 
480 persones, que rebran 100 USD per família durant quatre mesos.  
 
 

Sector: 

Suport econòmic a refugiats 
 
País / regió:  
Líban, Vall de Bekaa 
 
Durada: 
6 mesos 
 
Entitat que presenta:  
Fundación World Vision 
International – Delegació a 
Catalunya  
 
Entitat que executa:  
World Vision Lebanon 
 

Titulars de drets:  
Famílies de refugiats sirians 
 
Pressupost 
 
Import total: 45.969,39 euros 
Import aprovat: 30.000,00 euros 

 

 


