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CENTRE DE FORMACIÓ VOCACIONAL A SAIDA, LÍBAN 
 
RESUM: 
 
El 2015, més de 1.172.388 refugiats sirians estan registrats al Líban. Per tant, 
el nombre de refugiats sirians és aproximadament igual al 25% de residents 
al Líban i més de la meitat dels refugiats són menors de 18 anys. 

 
L'afluència de sirians desplaçats a les regions del Líban contribueix a 
l'empitjorament de l'atur juvenil. Segons el Banc Mundial, el Líban té una taxa 
d'atur juvenil del 34% i ha d'afrontar el repte de la creació de 23.000 llocs de 
treball per any durant la propera dècada. Hi ha altres problemes creixents de 
la mateixa importància, com els treballs no qualificats o la bretxa entre els 
sol·licitants d'ocupació i els requisits dels ocupadors. 
 
La població de Saida és d'aproximadament 200.000 habitants. Els nivells 
d'ingressos són en general més baixos que el nivell nacional. A més, té 
baixos nivells intermedis i secundaris de formació professional i d'educació 
professional superior. 
 
Amb dades de la Unió d'Organitzacions d'Ajuda a Saida i voltants, hi ha 1.177 
joves refugiats entre 18 - 26 anys a la zona. Només el 20% d'aquesta mostra 
de joves continuen els seus estudis universitaris degut als requisits 
d'acceptació, les diferències en els plans d'estudi, i les raons financeres arran 
de la disminució de l'ajuda prestada als refugiats. L'altre 80% treballa 
majoritàriament com a jornalers en la construcció, l'agricultura, les estacions 
de servei, supermercats o vigilants. Els informes a nivel nacional mostren que 
les respostes humanitàries se centren en gran mesura en els nens menors de 
12 anys d'edat, mentre que els adolescents i joves són una prioritat menor. 
No obstant això, els joves són considerats el grup d’edat que està subjecte a 
majors riscos d’exclusió social ja que els refugiats joves se separen de les 

seves xarxes socials, incloent a les seves famílies i interrompen la seva 
educació formal i informal, entre molts altres problemes.  
 
L'absència d'espais socials i culturals i la violació dels drets dels joves de 
Síria, especialment la seva llibertat de moviment, el maltractament i la 
discriminació estan donant lloc a la seva marginació en la societat. Aquesta 
situació causa problemes socials i de seguretat en les comunitats d'acollida 
que s'eixamplen els problemes socials i les bretxes entre els joves de les 
dues comunitats. Per aquesta raó, educar els joves és el factor més essencial 
per fer front als riscos que els envolten. 
 
El projecte del Centre de Formació Professional té com a objectiu fer front als 
reptes que planteja l'actual crisi de refugiats i les seves conseqüències en les 
comunitats d'acollida del Líban. El projecte és també el resultat de l'estratègia 
urbana de Desenvolupament Sostenible (CDS en endavant) per Saida, desenvolupat del  2011 fins al 2014, en el 
marc del projecte Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible, liderat per AMB-MedCities. 
 
El projecte del Centre de Formació Professional està adreçat a la ciutat vella de Saida i les zones circumdants 
d'Ain El Helweh Camp, les zones més pobres i marginades de la ciutat. Per això, pretén desenvolupar les 
capacitats dels joves sirians i libanesos per dotar-los d'una professió i d'habilitats d'inserció que els permetin 
entrar a formar part de la força de treball d'empleats qualificats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector: 

Desenvolupament local 
 
País / regió:  
Líban / Districte de Saida 
 
Durada: 
12 mesos 
 
Entitat que presenta:  
Hariri Foundation for Sustainable 
Human Development 
 
Entitat que executa:  
Hariri Foundation for Sustainable 
Human Development 
 

Titulars de drets:  
Joves sirians, palestins i libanesos  
 
Pressupost 
 
Import total: 127.618,00 euros 
Import aprovat: 55.631,00 euros 

 

 


