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Els campaments de refugiats sahrauís es
El país: dades bàsiques
troben a la província de Tindouf, al sudoest d'Algèria. Estan situats en un lloc del
Capital
Rabouni
desert anomenat hamada, caracteritzat per
l'enorme variabilitat tèrmica entre els dies i
Població
90.000-160.000 habitants
les nits, amb temperatures que, a l'estiu,
superen amb facilitat els 50 graus a
Llengües oficials
hassania i castellà
l'ombra, i que a l'hivern baixen per sota
dels zero graus de nit. A aquesta situació
Índex de desenvolupament humà
s/d
climàtica s’hi afegeix la manca quasi
Esperança de vida
s/d
absoluta de pluges. Els campaments es
varen constituir fa 40 anys per acollir la
Accés a l’aigua potable
s/d
població sahrauí que fugia de l’ocupació
del Sàhara Occidental per part del Marroc i
Taxa d’alfabetització
90%
el conflicte armat que desencadenà
(1975). La població dels campaments varia
enormement en funció de la font que es
consulti: 90.000 habitants segons organismes de Nacions Unides i 160.000 refugiats segons el Front Polisario.
Els sahrauís hi han bastit l'estructura de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) en el desert, amb la
constitució d'un govern, ministeris, un parlament, i una sèrie de serveis necessaris per a l'administració dels
campaments. Hi ha també les bases del Front Polisario i les dependències de l’ACNUR (MINURSO) i d’algunes ONG.
La subsistència de la població depén completament de l'ajut internacional, en particular del govern d'Algèria. A la
capital administrativa, Rabouni, es troben els serveis de protocol, la presidència, els ministeris i les administracions
dels serveis públics de la RASD. Els campaments s'estructuren en quatre wilayes (Al-Aaiun, Auserd, Smara i Dakhla),
dins de cadascuna de les quals s’estableixen sis o set nuclis menors de població anomenats daires, dividides en
quatre barris. Tots aquests conglomerats porten el nom de localitats del Sàhara ocupat.

Objectius de desenvolupament sostenible als quals contribueix el programa

2020

Tot i que les condicions de vida són dures, a causa del llarg
període de temps que la població porta a la zona, s'ha
aconseguit cobrir les necessitats bàsiques. Els habitatges es
construeixen amb tendes de campanya proporcionades per
l'ACNUR. A cada tenda o haima, s’hi afegeix amb freqüència
una petita peça construïda amb toves i que fa les funcions de
cuina. També s'hi han afegit altres construccions amb toves,
que s’usen com a habitacions d'hivern i que solen definir un
petit pati interior.
La major part de la població dels campaments està constituïda
per dones i infants, mentre que els homes majoritàriament
estan mobilitzats en zones alliberades. Les dones tenen al seu
càrrec la pràctica totalitat de la vida social i econòmica dels
campaments, recuperant així el paper preponderant que
exercien a la societat nòmada. L'emancipació de la dona
sahrauí resulta excepcional en comparació d'altres comunitats
musulmanes.

El ministeri de Salut de la RASD
disposa d’un pla estratègic de
salut elaborat de manera
participativa amb la població local
en el qual s’identifiquen els eixos
estratègics de desenvolupament del
sector sanitari:
๏ Enfortiment de l’eficiència i
sostenibilitat del sistema de salut
๏ Apropament de la salut a la
ciutadania
๏ Millora de la prevenció

Cada wilaya té un hospital regional, cada daira un centre de
salut, una escola regional, un jardí d'infància i un hort. La
comunicació entre wilayes i daires es realitza a través de
pistes i camins. Només existeix una carretera, entre Tindouf i
la recepció central de Rabouni i entre aquesta i la wilaya de
Smara.

๏ Garantia de l’accés equitatiu al
sistema de salut

Un dels primers camps als quals va dedicar el seu interès la
RASD va ser el de la sanitat, ja que les condicions
d’instal·lació dels campaments van ser molt precàries i les
epidèmies infantils van donar lloc a una alta mortalitat en els
primers temps. La sanitat està enfocada en tres direccions
bàsiques: preventiva, assistencial i formativa.

๏ Enfortiment de la independència
de la RASD

la participació
๏ Augment de
ciutadana a l’àmbit de la salut

๏ Millora de les capacitats del
recursos humans

Fons Mallorquí: sectors d’actuació per a 2020
Eixos
Apropament de la salut a la
ciutadania
Millora de les capacitats del
recursos humans

Objectius
Donar suport a les
activitats del Pla Integral
de Salut Infantil Sahrauí
(PISIS)

Projectes

Aportació Fons

Suport a la salut
infantil als
campaments de
refugiats sahrauís

80.000 ,00 €

Millorar de la coordinació
per enfortir la salut infantil
Adequar les taules
salarials

Total

80.000,00 €

cooperació
cooperació
Suport a la salut infantil als campaments de
de refugiats sahrauís
Entitat que el presenta: Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB)
Contrapart: Ministeri de la Salut Pública de la RASD

projecte núm. 2020011
País: Sàhara Occidental
Municipi: Tindouf
Import total projecte: 91.500,00 €
Aportació sol·licitada: 91.500,00 €
Aportació Fons:
80.000,00 €

Sinopsi:

Els campaments de refugiats sahrauís, que es troben en un desert inhòspit al sud-oest d’Algèria, agrupen prop
de 180.000 persones, la supervivència de les quals depèn en el 95% de l’ajut exterior, principalment del Programa mundial d’aliments de les Nacions Unides. Tot i que existeix una organització política i administrativa que en
garanteix l’estabilitat, la manca de pressupostos propis limita molt l’abast dels programes socials, especialment
del sanitari. Per això es dóna suport al Programa integral de salut infantil sahrauí (PISIS), que integra totes les
accions de prevenció i tractament adreçades als infants. Actualment els principals problemes de salut infantil
són la malnutrició (el 55% dels menors n’estan afectats) i l’anèmia, derivats de la manca d’accés a aigua potable
i a una alimentació variada i suficient, així com a l’atenció sanitària. El projecte proposa dotar el Ministeri de Salut
Pública sahrauí dels elements imprescindibles per garantir el funcionament del PISIS i molt especialment dels
tallers de nutrició i prevenció de salut infantil destinats a les mares. Se’n beneficiaran 15.000 infants menors de
cinc anys i 130 treballadors sanitaris.

Objectius:

- Donar suport al Ministeri de Salut Pública sahrauí i a la Direcció de Prevenció per desenvolupar el PISIS.
- Contribuir a millorar l’alimentació infantil a través d’activitats de formació i educació.
- Contribuir a la provisió d’equipaments específics, i a mantenir i millorar les funcions desenvolupades pels
treballadors sanitaris.
- Millorar els continguts i la gestió del PISIS.
Activitats:

- Adquisició i tramesa del material administratiu i de registre necessari (formularis, cartilles, registres, guies).
- Adquisició de combustible i recanvis necessaris per a tres vehicles del Ministeri de Salut.
- Pagament d’una part dels incentius del personal sanitari.
- Organització de l’equip de treball per als tallers de nutrició.
- Adquisició d’aliments en comerços locals i lliurament al dispensari.
- Organització, gestió i realització dels tallers de nutrició per a mares.
- Elaboració de documents amb informació científica i recomanacions sobre la praxis del PISIS.
- Elaboració d’un protocol de coordinació entre les ONG, institucions oficials de Nacions Unides i el Ministeri
de Salut Pública.
- Participació en la plataforma PISIS i la taula de concertació.

