Projecte 2861
GARANTINT
CONDICIONS
MÍNIMES
DE
SALUBRITAT
EN
EMPLAÇAMENTS CRÍTICS PER A LA POBLACIÓ DESPLAÇADA PEL
CONFLICTE A SÍRIA
RESUM:
Abans de l'inici del conflicte a Síria, la població refugiada de Palestina
es trobava entre les comunitats més pobres del país i, per tant, més
vulnerable. Es calcula que el 27% vivia sota el llindar de la pobresa i
que més del 12% no podia satisfer les seves necessitats alimentàries
bàsiques.
Des del començament de la violència el març de 2011 a Síria s'han
multiplicat les persones desplaçades i refugiades. De les prop de
560.000 persones refugiades de Palestina a Síria des de l'inici del
conflicte, al voltant del 50% s'han desplaçat a l'interior del país i prop
del 12% han hagut de fugir a països limítrofes.
Segons l'informe de l'Assemblea General de Nacions Unides del febrer
de 2015, la població palestina a Síria s'ha convertit en un grup
especialment vulnerable. Es tracta d'una minoria en relació a la
població total i les seves condicions socieconòmiques prèvies ja eren
pitjors que les dels ciutadans sirians. A més, pel seu estatus de
refugiat, no tenen país al qual reclamar acollida ni on tornar. Els països
limítrofes, com el Líban o Jordània, els deneguen massivament
l’entrada o estableixen mesures punitives per limitar-los l’accés. La
població refugiada palestina no té on tornar quan el conflicte s’acabi, ja
que ni tan sols es coneixen les polítiques que seguirà el Govern sirià
pel que fa a l'acollida d’aquesta.
El projecte presentat forma part dels esforços per cobrir les necessitats
bàsiques per a la supervivència de la població afectada pel conflicte a
Síria, que UNRWA ha recollit en el seu Pla Regional de Resposta
Immediata a Síria destinat a la població refugiada de Palestina. El Pla
identifica necessitats per l'any 2015 i estableix tres objectius estratègics
fonamentals:
OE1. Preservar la resiliència garantint que la població refugiada de
Palestina a Síria continuï tenint accés a una alimentació adequada,
suport a la subsistència, atenció mèdica i especial atenció als més
vulnerables.

Sector:
Assistència sociosanitària
Kits higiene
País / regió:
Síria, Damasc
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:
30.000,00 euros
Import aprovat: 30.000,00 euros

OE2. Protegir garantint que la població refugiada de Palestina a Síria i
que està fugint a través de les fronteres internacionals tingui accés a
l'assistència humanitària i serveis d'alimentació, salut i educació.
Assegurar que durant la seva estada als països que els acullen
temporalment, estiguin protegits d'acord a les normes internacionals.
OE3. Enfortir la capacitat de resposta garantint que UNRWA continuï
planificant i treballant en estreta cooperació amb altres organitzacions
humanitàries.

Foto: UNRWA España www.unrwa.es

Les línies d'actuació són cinc: seguretat alimentària i mitjans de vida; aigua i sanejament; salut; educació; i
seguretat.

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).

