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ACORD DE LES COOPERACIONS CATALANES AMB EL PNUD DEL LÍBAN: 

PROJECTE DE SUPORT A LES COMUNITATS D’ACOLLIDA AL LÍBAN 

 
 
RESUM: 
 
 A través de la signatura d'un conveni entre el Programa de les Nacions Unides 
per al Desenvolupament (PNUD), òrgan secundari de les Nacions Unides, una 
organització intergovernamental establerta pels seus estats membres, i les 
institucions integrants de les cooperacions catalanes (integrades pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona - Med Cities, la Diputació de Barcelona i el Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament) es donarà suport al "Lebanon Host Communities Support 
Project - LHSP". Aquesta Declaració d'Intencions preveu la possibilitat 
d'incorporar en el futur altres actors de la cooperació  descentralitzada a 
Catalunya.  
 
En molts aspectes, el PNUD fa de branca operativa del desenvolupament de les 
Nacions Unides en l'àmbit estatal i treballa amb socis a nombrosos països per 
promoure el desenvolupament humà sostenible, l'eradicació de la pobresa, el 
progrés de les dones, els governs democràtics i el respecte de la llei. El PNUD 
identifica, construeix i desenvolupa la capacitat institucional per millorar unes 
associacions estratègiques entre un ampli ventall de socis, sobretot entre els 
països del programa i els països donants, el sistema de les Nacions Unides, les 
organitzacions socials civils i no governamentals, el sector privat, les 
organitzacions intergovernamentals, les institucions financeres internacionals, els 
bancs regionals, les acadèmies i les fundacions, també com els socis de la 
cooperació descentralitzada. 
 
Al Líban, i en el marc de la Resposta Libanesa a la Crisi de Refugiats Sirians, el 
PNUD, en coordinació amb el govern libanès (Ministeri d'Afers Socials - MoSA), 
estableix al 2013 el "Lebanese Host Communities Support Project" (LHSP) com a  
resposta adequada, coordinada i sostenible a la crisi de refugiats sirians i les 
seves implicacions al país. Aquest programa inclou: la utilització eficient dels fons 
en el treball amb les comunitats més vulnerables; la participació transparent dels 
actors de les zones afectades en la identificació, la implementació i el seguiment; 
tractar el benestar social com a objectiu transversal a totes les activitats; 
desenvolupar les capacitats locals per operar i mantenir les intervencions una 
vegada finalitzades i assegurar-ne la  sostenibilitat.   
 
El motiu pel qual s'actua al Líban és en resposta al fet que Síria pateix la crisi 
humanitària més complexa i dinàmica que existeix actualment al món. El conflicte 
armat es troba ja en el sisè any: s'ha cobrat més de 250.000 vides, més d'un milió 
de persones ferides i 13,5 amb necessitat d'assistència humanitària (sis milions 
dels quals són nens i nenes). La crisi ha desplaçat de casa seva més d'11 milions 
de persones, incloent persones desplaçades internament (4,8) i refugiades (6,6) 
sobretot als països veïns. Nacions Unides xifra la crisi en uns 4,6 milions de 
refugiats a Egipte, l'Iraq, Jordània, Líban, Turquia i el nord d'Àfrica. En aquests països, comunitats que ja eren 
vulnerables han d'assumir l'afluència massiva de nova població. A més, les extremes condicions de vida i 
l'escassetat de recursos han portat més de mig milió de sirians i sirianes a fugir cap a Europa a través del 
Mediterrani. El mar s'ha cobrat moltes vides (més de 10.000) i moltes altres persones (s'estimen en més de 
50.000) es troben atrapades entre fronteres tancades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector: 

Ajuda d’emergència-Ajut 
humanitari 
 
País / regió:  
Líban 
 
Durada: 
12 mesos 
 
Entitat que presenta:  
PNUD Líban 
 
Entitat que executa:  
PNUD Líban 
 

Titulars de drets:  

Persones refugiades sirianes  
 
Pressupost 
 
Import total: 730.000,00 euros 
Import aprovat: 120.000,00 euros 

 

 


