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 سلل جاهزة لألكل للنازحين الجدد وزيعتمشروع 

 
 



    

 

 

 
 

  الملخص التنفيذي

 

 

 

 سلل جاهزة لألكل للنازحين الجدد اسم المشروع

 والتنميةمنظمة بنفسج لإلغاثة  مقدم المشروع

 سوريا القطر

 حماه -حلب  -   ادلب املحافظة

 ملخص المشروع

 :عرض المشكلة 

بعد التطورات األخيرة الحاصلة في سوريا وممارسات النظام القائم فيها وحلفائه الذين 

يمارسون التهجير الممنهج بحق المدنيين السوريين باإلضافة للتدخل الروس ي كل هذا أدى الى 

خاضعة محافظة ادلب ال , وتعتبر اإلنساني بشكل كبير خاصة في الشمال السوريتدهور الوضع 

لسيطرة الثوار بأكملها الملجأ الوحيد ألولئك النازحين والهاربين من جحيم القصف والتهجير 

  اإلجراميةوالممارسات 
 
الحدود البرية السورية التركية أمام المسافرين مما  إغالقبعد  خصوصا

أدى الى نزوح اآلالف من العوائل باتجاه محافظة ادلب كونها تعتبر منطقة أكثر أمنا لقربها من 

كثير من مدنها الى الهدنة التي تم توقيعها بين فصائل  والنضمامالحدود السورية التركية 

حيث بلغنا عدد النازحين وصل الفوعة(  -هدنة الزبدانيالمعارضة السورية والقوات الحكومية )

مليون شخص ويتوقع أن يكون هذا الرقم بازدياد بسبب تزايد وتيرة القصف  1إلى يما يقارب 

 أن  الجوي.
 
 جئوالمفا المتكرر لهذا النزوح  كافي غير حكومية غيرال المنظمات استجابةعلما

 كارثة لىإ بسرعة وضعهم يتحول  قدالصحة و  ملخاطر صحية ونفسية ومادية النازحين يعرضو 

ظمة لذا تسعى من تهجيرهم من األولى األيام خالل السريعة االستجابة لم تتلقى إذا إنسانية

بتقديم المواد الغذائية الجاهزة لألكل حيث  بنفسج جاهدة لتأمين المساعدات لهؤالء النازحين

 هالطعام في ساعات وصوله األولى ريثما تصلالحصول أو إعداد الجديد لن يكون في مقدرة النازح 

 كما هو مفترض المساعدات اإلنسانية

  وأرقام:إحصائيات 

 ألف نسمة 022222بلغ عدد النازحين داخليا العام الماض ي أكثر من 

 يبلغ معدل النزوح الداخلي في سوريا كل نصف ساعة نازح

 لمشروع:ا رضغ 

 سلة جاهزة لألكل للنازحين  10222تقديم يهدف المشروع إلى 

 ساعة بعد نزوحهم مباشرة  20 – 00في فترة 

 اإلغاثة العاجلة مجال المشروع

 أشهر 3 مدة التنفيذ 

 الجدد من أماكن االشتباك والقصف الجوي  النازحيننازح من  70000 المشروعيستهدف  المستفيدون 

 $ 01601 موازنة المشروع



    

 

 

 

 

 اإلنسانيالسياق 

 منذ خمس سنوات الذي بدوره يؤدي الى ازهاق مئات األلوف من األرواح مازال الصراع في سوريا
 
نتيجة استهداف التجمعات  مستمرا

ألف منهم عشرات اآلالف من األطفال وفق تقارير األمم المتحدة  022السكنية المكتظة حيث بلغ عد القتلى  المدنيين أكثر من 

ظل غياب السالم الذي يضمن في ، و0212لعام 

الوضع اإلنساني اليزال في أمن المدنيين فإن 

 
 
تدهور مستمر وبخاصة الفئات األكثر ضعفا

كما أن القصف مثل النساء واألطفال، 

المستمر على المناطق الخارجة عن سيطرة 

أدى إلى تدمير البنى التحتية للمدن النظام 

كالمشافي واألفران والمساجد والمدراس 

 022 تدمير أكثر منومحطات المياه والكهرباء, و 

ألف منزل بشكل كلي بينما يقدر عدد الــــــبيــــــوت 

بدوره أدى  مليون منزل، وهذا 1.0المتضــررة بــــ 

 عن النازحين في الداخل السوري. وبحسب احصائيات األمم المتحدإ
 
 ةلى تشريد مئات األلوف من السوريين الى خارج سوريا فضال

مليون نزحوا الى مناطق داخل  5.2للمساعدات اإلنسانية بكافة أشكالها منهم هم بحاجة ماسة مليون سوري  13.2فإن أكثر من 

ويعانون من صعوبات في تأمين سبل العيش ووسائل مليون نازح في مخيمات اللجوء ومراكز اإليواء الجماعية  1.2يعيش منهم سوريا 

باإلضافة إلى أنه كما ورد في مليون شخص لجئوا الى دول أخرى،  0.0بينما قطنون مع عوائل مضيفة مليون ي 1.3ومنهم  . الحياة

مليون طفل ال يرتادوا المدارس 0ألف طفل دون عمر الخمس سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد و  65نفس اإلحصائية فإن 

ألف امرأة  322ير صالحة الستقبالهم, عدا أن هناك نحو مدارس تكون مدمرة أو غ 0من أصل  1للحصول على التعليم حيث إن 

مليون معاق هم بحاجة للرعاية الطبية الخاصة, 1.2حامل بحاجة للرعاية الصحية والغذاء الجيد, وكنتيجة مغيبة للقصف يوجد 

ــــــــل ســـاعة خــــــالل خمس سنوات المــــــاضية حسب نفس التقرير الصادر عن األمم المتحدة فإن متوسط العوائل الــــــــــتي تنــــــــــزح كــوب

  22يقـــدر بــــ 
 
عن القتل والتدمير الذي يحدثه القصف الجوي بالطائرات الحربية  عائلة من بيوتهم باتجاه مناطق أخرى فضال

نقية العناية الصحية األولية من الشعب السوري ال يمكنه الوصول إلى مياه الشرب ال % 22بيد أن والمروحية والقصف المدفعي ,

مليون نسمة غير قادرين على  6.2من أربع سوريين يعيشون تحت خط الفقر و  3والتعليم والخدمات المعيشية األساسية حيث أن 

بسبب الكساد االقتصادي وانخفاض سعر تصريف العملة املحلية بشكل حاد والعقوبات  تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية 

ة وارتفاع سعر املحروقات والغذاء والفوض ى العارمة الدولي

اني والرسم البيالتي أثرت على حركة األسواق في غياب األمان, 

وفق تقارير  ارتفاع مستوى االحتياجاتمعدل يوضح 

:  

يبلغ عدد سكان املخيمات التي تديرها منظمة بنفسج حيث 

نسمة موزعين على ثالثة مخيمات هي مخيم صامدون ومخيم عائدون ومخيم قادمون، وهي من أكبر املخيمات التي تم انشاؤها  2505

 للمعايير الدولية في الداخل السوري حيث يحيطها سور ويقوم على إداراتها فريق يهتم بأمورها االج
 
نية تماعية واالنساطبقا

 لتقارير االوتشا فإنه ينزح شخص  مات, والتعليمية والصحية وغيرها على مدار الساعة وهذا الفريق يؤمن لها كافة الخد
 
ووفقا

أي ش يء معهم من متطلبات متاعهم أو حتى سوري على األقل كل نصف ساعة يخرجون بشكل مفاجئ من منازلهم دون أن يحملوا 

لحياة وذلك يتطلب التلبية الطارئة والعاجلة لهم لتزويدهم بالحد األدنى من المواد الغذائية التي تكفيهم قوت أيام البقاء على قيد ا

 ريثما يأمنوا أنفسهم وتصلهم المساعدات اإلنسانية.



    

 

 

 

 ومسح االحتياجتوصيف المشكلة 

 وحلفائه الذين يمارسون التهجير الممنهج بحق المدنيينبعد التطورات األخيرة الحاصلة في سوريا وممارسات النظام القائم فيها 

 وتعتبر , السوريين باإلضافة للتدخل الروس ي كل هذا أدى الى تدهور الوضع اإلنساني بشكل كبير خاصة في الشمال السوري

محافظة ادلب الخاضعة لسيطرة الثوار بأكملها 

الملجأ الوحيد ألولئك النازحين والهاربين من 

 اإلجراميةوالتهجير والممارسات جحيم القصف 

 
 
الحدود البرية السورية  إغالقبعد  خصوصا

التركية أمام المسافرين مما أدى الى نزوح اآلالف 

من العوائل باتجاه محافظة ادلب كونها تعتبر 

منطقة أكثر أمنا لقربها من الحدود السورية 

م كثير من مدنها الى الهدنة التي ت والنضمامالتركية 

بين فصائل المعارضة السورية والقوات  توقيعها

مليون شخص ويتوقع أن يكون هذا الرقم بازدياد  1حيث بلغنا عدد النازحين وصل إلى يما يقارب الفوعة(  -الحكومية )هدنة الزبداني

 أن  بسبب تزايد وتيرة القصف الجوي.
 
 يعرضو  والمفاجئ المتكرر لهذا النزوح  كافي غير حكومية غيرال المنظمات استجابةعلما

 لسريعةا االستجابة لم تتلقى إذا إنسانية كارثة لىإ بسرعة وضعهم يتحول  قدالصحة و  ملخاطر صحية ونفسية ومادية النازحين

ة بتقديم المواد الغذائي لذا تسعى منظمة بنفسج جاهدة لتأمين المساعدات لهؤالء النازحين تهجيرهم من األولى األيام خالل

مساعدات ال هالحصول أو إعداد الطعام في ساعات وصوله األولى ريثما تصلالجديد الجاهزة لألكل حيث لن يكون في مقدرة النازح 

  .كما هو مفترض اإلنسانية

 

 هدف المشروع ومخرجاته

 10222تقديم ى ــــــــروع إلـــــــدف المشـــــيه

ن ــــــــالحاجات األساسية مسلـــــــــة مــــــــن 

ل ــــــالجاهز لألكوالغذاء النقي اء ــــــــالم

 20 – 00فترة  اللـــــخ نـــــــازح 22222

 من تهجيرهم ساعة من الفترة األولى

 المفاجئ. ونزوحهم

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 النشاطات

 .استهدافهاالفرق الميدانية بتحديد االحتياجات في المناطق التي سيتم  قيام .1

لألكل مع األخذ باالعتبار الحد  ةتجهيز السلة الجاهز  .0

در ق واالستهالك الغذائي للعائلةاألدنى لالحتياجات 

تم تصميم السلل حيث  السوق،من انتاج  اإلمكان

  نزحوا الذين النازحين مع لتتناسب
 
 وليس مؤخرا

 الوصول حتى  أو الطعام إعدادأو  لطهي وسيلة لديهم

 وهي معقولة بأسعار األسواق في الغذائية للمواد

 من لىاألو  األيام في للغاية الفئة الضعيفة تستهدف

المعلبة  الغذائية المواد تشملو . النزوح والتشرد

في تكو  شرب ليتر ماء 12مع  االستخدام سهلة

 واحد وتغطي يوم 1 لمدة أشخاص خمسةالحصة الواحدة 

 وتتضمن: العاجلة الغذائية االحتياجات

 " لتوفر:SPHER" لمعايير وفقا صممتحيث  

 .في اليوم للشخص حرارية سعرة 0122 -

 .البروتين يوفرها التي الطاقة إجمالي من % 12 عن يقل ال ما -

 .الدهون  توفرها التي الطاقة إجمالي من % 12 عن يقل ال ما -

 .لإلنسان الكافية الدقيقة المغذيات ريتوف -

 .من المستودعات إلى نقاط التوزيعلسلل نقل ا .3

لة مؤلفة لكل عائيكون سلة واحدة سيقوم فريق االستجابة الطارئة من المتطوعين بتوزيع السلل على النازحين بحيث  .0

 .من خمسة اشخاص والتي ستغطي احتياجاتهم الدنيا ليوم واحد

  بنفسج.متابعة فرق المراقبة والتقييم في منظمة  .2

 

 المستفيدون 

 من المهجرين نازح 22222 من أكثرسيستفيد من المشروع 

 وبشكل مفاجئ من
 
ادلب وحماه وحلب  كٍل من محافظة قسريا

 اءمو الجاهز لألكل  الغذاء من األساسية بالحاجاتهم دعم سيتمو 

 .نزوحهم من األولى المرحلة الشرب خالل

 

 العدد الكمية المـــــــــــــادة ت

 1 غرام 022 زيت زيتون  1

 1 غرام 022 زعتر 0

 1 ليتر 12 ماء شرب 3

 2 غرام 02 كيك 0

 1 كيلو غرام 1 تمر 2

 0 غرام 362 حمص 5

 1 غرام 362 مرتديال 2



    

 

 

 

 

  المراقبة والتقييم

 عن كادر المشروع والتقييمسيقوم فريق المراقبة 
 
افة مراحل تنفيذ مع كالمعتمدة  اتهعمليب التابع لمنظمة بنفسج والمستقل إداريا

عملية  قبل وذلك المنظمة،من مطابقة المستفيدين لمعايير الضعف واالستحقاق المعتمدة من قبل  المتمثلة بالتحقق المشروع

لى إل السلة و التوزيع لضمان وص

مثل. بالشكل األ  واالستفادة منهامستحقيها 

كما سيقوم الفريق بزيارات ميدانية الى 

من  الشكاوى مواقع التوزيع الستقبال 

المستفيدين في حال وجودها عن محتوى 

 بعد لهم،السلة أو معاملة فريق التوزيع 

نهاية عملية التوزيع سيقوم فريق المراقبة 

وزيع بعد الت يم بإجراء استبيانات مايوالتق

المشروع ألهدافه للتحقق من تنفيذ 

ولتسجيل  نجاحه،المرجوة ومدى 

ب ورقم لدى المنظمة مكت المستقبلية، أيضااقتراحات المستفيدين عن محتوى السلة والطريقة األمثل لخدمتهم في المشاريع 

 من المستفيدين عن محتوى السلة ومعاملة فريق التوزيع لهم ولتسجيل اقتراحاتهم. الشكاوى الستقبال  هاتف

 

 بنفسج منظمة عنملحة 

في مدينة ادلب بتطوع مجموعة من الشباب السوري لالستجابة لبعض االحتياجات  0211عام  تأسست منظمة بنفسج

في تركيا وتسجيلها لدى األمم المتحدة بهدف زيادة التنسيق مع الشركاء  0210داخل المدينة. ومن ثم تم ترخيصها عام 

تقوم منظمة بنفسج بتنفيذ مشاريع إغاثية وانمائية في الداخل  لمتزايدة،اية لتغطية االحتياجات والمنظمات الدول

ذائية غ والمواد الغير وسبل العيش الغذائيوالصحة واألمن  القطاعات اإلنسانية مثل التعليمالعديد من السوري في 

كما قامت المنظمة بتنفيذ مشروع طبي لالجئين السوريين في تركيا لمساعدة  املخيمات.وتنسيق  وإدارةوالمأوى واإلصحاح 

 مشروع 10بتنفيذ  حاليا تقوم المنظمةو  المأوى،ج في تركيا ولتوفير خدمة مصابي الحرب أثناء تلقيهم للعال 
 
 غاثيإ ا

 
 وتنموي ا

 
 ا

 بالشراكة مع منظمات دولية مختلفة ووكاالت األمم المتحدة.

 فيها،اثية لمشاريع الخدمية واإلغ بنفسج بقبول جيد لدى املجتمع السوري في محافظة ادلب نتيجة تنفيذهاتحظى منظمة 

  3222بتوزيع أكثر من  قامت المنظمةم  0215خالل عام حيث أنه 
 
من مناطق  سلة مواد غير غذائية للنازحين حديثا

 
 
دارة إدعم و وتقوم ب املخيمات،خيمة للنازحين في داخل  222توزيع ونصب أكثر من و  االشتباك باتجاه المناطق األكثر أمنا

 ن لضماو  النازحين،نسانية ألولئك شراكاتها بتوفير كافة الخدمات اإلفرد وتقوم من خالل  2222من أكثر  مخيمات تؤوي 3

لمشاريع للمراقبة والتقييم لمتابعة تنفيذ ا منظمة بنفسج قد قامت بتأسيس فريقن إوصول المساعدات الى مستحقيها ف

شراك المستفيدين في عملية تصميم المشاريع التي تلبي متطلباتهم وتوفر إالعمل على تطويرها مع الحرص على و 

 احتياجاتهم.



    

 

 

 

 

  وازنة:ـــــــــــــــــــــــــــــالم

 

 

ل
س

سل
لت

ا
 

 املجموع $ $التكلفة  الكمية المادة البند

1 
 المصاريف

 التشغيلية
 22222 - سلة 10222 سلة غذائية جاهزة لألكل مع أجور النقل

 - متطوعين بدون أجر - فريق توزيع مصاريف رواتب 0

 2022 % 2 مصاريف إدارية 3

 01601 ثمانون ألف ومئتان وخمسون دوالر()اإلجمالي 


