
 

 

 

Projecte 3084 
 
GARANTINT CONDICIONS MÍNIMES DE SALUBRITAT EN EMPLAÇAMENTS 
CRÍTICS PER A LA POBLACIÓ DESPLAÇADA PEL CONFLICTE A SÍRIA 
 
 
RESUM: El projecte es durà a terme al Líban, al camp de refugiats de 

Palestina de Beddawi al nord del país. És un dels camps més pobres 
del Líban, on hi ha tant població refugiada de Palestina al Líban com 
de Síria. 
 
El camp de Beddawi, establert l'any 1955 i situat en una zona de turons 
a 5 km de Trípoli, es caracteritza per la superpoblació, la tensió social i 
l'extrema pobresa. Durant els primers 50 anys va rebre un gran nombre 
de persones de Palestina i va ser afectat en moltes ocasions durant la 
guerra civil, alhora que ha estat testimoni d'onades de desplaçaments 
a zones properes. Per tant, la població que hi viu ha de fer front a 
profunds traumes i trastorns psicosocials derivats de la violència que 
es viu al camp. 
 
En aquest context, els objectius estratègics: 
 
1. Preservar la resiliència de la comunitat a través de l'ajut humanitari 
específic: provisió d'ajuda alimentària, ajuda en efectiu, refugi i 
distribució d'articles no alimentaris. 
2. Proveir d'un marc de protecció la població PRS incloent en totes les 
línies d'intervenció un enfocament de protecció que garanteixi els drets 
de la població desplaçada dins i fora del país per ajudar a mitigar la 
vulnerabilitat. Inclou diferents línies d'intervenció, com educació en 
emergència, salut en emergència, protecció, salut mediambiental i 
microfinances. També es contempla la promoció del Dret Internacional 
de DD HH i del Dret Internacional Humanitari. 
3. Enfortir la capacitat humanitària, la coordinació i la gestió; busca 
augmentar l'eficiència i l'eficàcia de l'ajut humanitari a través de 
garantir la seguretat del personal humanitari, la reparació de 
l'emergència i el manteniment de les instal·lacions i la millora de la 
capacitat de gestió. 
 
El projecte s'emmarca en les activitats que es duran a terme per a la 
consecució del segon objectiu, en concret el suport psicosocial a la 
infància refugiada de Palestina, de Síria i el Líban. Aquest pla, a més, 
està alineat amb els plans regionals coordinats amb altres agències.  
 
Així, el projecte preveu promoure la resiliència i la salut mental de la 
infància refugiada de Palestina al Líban en situació de vulnerabilitat. 
La  proposta s'emmarca en la línia estratègica 1, que es divideix en 
provisió de subsidis en efectiu, béns alimentaris i no alimentaris i 
pretén garantir les condicions higiènico-sanitàries de la població 
desplaçada a Síria. 
 
En aquest cas, UNRWA se centrarà en el repartiment de 919 kits 
higiènics bàsics familiars, dels quals es beneficiaran un total de 3.676 
persones (1.250 dones i 1.140 menors).  

 

Sector: Salut 

 
País / regió:  

Líban. Camp de refugiats Beddawi 

 

Durada: 

6 mesos 
 
Entitat que presenta:  

Asociación Comité Español de la 
UNRWA 
 
Entitat que executa:  

UNRWA 
 
Titulars de drets:  

Persones refugiades de Palestina 
 
Pressupost 
 
Import total: 60.000,00 € 
Import aprovat: 60.000,00 € 

 

 
 

 
 


