
           

 

 

Projecte 3005 

 

TÍTOL: ACCÉS A LES NECESSITATS BÀSIQUES ESSENCIALS PER A LA POBLACIÓ 

DESPLAÇADA INTERNA A L´IRAQ 

 
Al gener de 2014 va esclatar un conflicte entre el Govern Iraquià i el 
grup Estat Islàmic de l'Iraq i el Llevant (EIIL). A començaments de 
juny, l'EIIL (conegut també com a Daesh o ISIS) va atacar i 
aconseguir ocupar les ciutats de Mossul, Tikrit i Tal Afar, Samarra,  
i en altres indrets del país va realitzar diferents atacs i atemptats 
terroristes, fins i tot la presa d'ostatges a la Universitat d'Al-Anbar, a 
Ramadi. El conflicte armat ha provocat el desplaçament forçós de més  
de dos milions de persones.  
 
Durant el 2015 el conflicte ha continuat causant desplaçaments 
interns. Les governacions d'Anbar, Ninewa, Sala Al-Din i Diyala  han 
estat les més afectades, de manera que l'accés a la població civil ha 
estat plena de dificultats. La caiguda de Ramadi a mans de l'Estat 
Islàmic al maig de 2015 va generar nous desplaçaments, la majoria 
cap a la governació d'Anbar, i malgrat les ofensives de l'exèrcit iraquià 
i la recuperació d'alguns territoris, les possibilitats de retorn de la 
població són limitades. A més, s'ha agreujat la crisi fiscal que pateix el 
país a causa de la caiguda del preu del petroli, que impedeix que  
les autoritats iraquianes puguin continar prestant serveis bàsics a la 
població desplaçada. Aquesta situació ha augmentat la tensió entre 
els desplaçats/des i les comunitats d'acollida que competeixen per 
recursos bàsics escassos, sobretot a Dohuk, Bagdad i Kirkuk.  
 
De fet, en reduir-se les oportunitats laborals i augmentar la 
competència pels recursos, les perspectives d'autosuficiència s'han 
limitat i l'ajuda humanitària s'ha fet fonamental, sobretot per a la 
població més vulnerable com són les dones i els nens/es. 
 
Durant el 2016, el conflicte continua molt present a la zona, per 
l'ofensiva que la coalició internacional liderada per l'exèrcit iraquià 
està duent a terme, amb el suport de les milícies peshmergues 
(exèrcit del Kurdistan Iraquià) així com diverses forces armades 
internacionals com els Estats Units d'Amèrica, França, Regne Unit o 
l'Aràbia Saudita. Així doncs, el conflicte continua molt viu, per la qual 
cosa l'ACNUR haurà de seguir-ne atentament l'evolució per tal de 
respondre a les noves necessitats que sorgeixin en l'àmbit de la 
protecció i assistència de la població civil iraquiana afectada.  
 
Es calcula que actualment dins de l'Iraq la població desplaçada 
sobrepassa els 3,4 milions persones. Es tracta d'un èxode de població 
de grans dimensions, i encara no s'albira el final del conflicte. Es 
preveu un escenari de conflicte continuat, violència i persecució que ocasionarà majors nivells de 
desplaçament intern i nous èxodes de població refugiada a altres països. 
 
La implementació d'aquest projecte es fonamentarà en la distribució dels següents articles no 
alimentaris:  
- 800 lones plàstiques; 800 kits de cuina; 800 bidons de 10 litres ; 800 kits d'higiene; 4.800 estoretes 
sintètiques; 4.800 mantes tèrmiques; 800 estufes; 800 bidons de querosè  
 
Els beneficiaris estimats d'aquesta intervenció seran un total de 4.800 persones (800 famílies), 
desplaçades internes fruit del conflicte que s'inicià durant l'any 2014 i que resideixen a les 
governacions de Salah Al-Din i Kirkuk.  

 

Sector: Necessitats Bàsiques 
NFI 
 
País / regió: Iraq. Kirkuk i Salh 
Al Din 
 
Durada: Indeterminada 
 
Entitat que presenta: Aj. Sant 
Cugat del Vallès 
 
Entitat que executa: ACNUR 
 

Titulars de drets: 800 famílies 
 
Pressupost 
 
Import total: 178.912 € 
Import aprovat: 31.818,18 € 

 

 


