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القطر
املحافظة

منظمة بنفسج لإلغاثة والتنمية
سوريا
ادلب
 عرض المشكلة:

ملخص المشروع

على الرغم من توفر مراكز الدفاع المدني بخدماتها البسيطة وعلى الرغم من محاولتهم
ً
اإلسراع في الوصول لمكان نزول القذائف الصاروخية إلنقاذ األبرياء واسعافهم أوليا
والسعي منهم إلخراجهم من تحت االنقاض إال أن بعدهم عن مناطق القصف وتجنب
ً
مراكزهم عن أماكن وجود المدنيين خوفا من استهدافها ,إال أن ذلك يحول دون
وصولهم في الوقت والسرعة المناسبين لخطورة تلك الحاالت وذلك يتطلب تدريب فئة
من الشباب المتطوعين على مهارات اإلنقاذ في كل المناطق السورية املحررة التي
تتعرض للقصف بشكل شبه يومي ليكونوا أول الواصلين انقاذ أكبر عدد ممكن من
ً
المدنيين الذين الحول لهم وال قوة ونكون بذلك أيضا ابتعدنا عن المركزية ويكون
المتدرب بدوره قادر على تهيئة وتعليم أهله ومجتمعه للتعامل مع الحاالت الطارئة
 إحصائيات وأرقام:

ً
ووفقا لتقرير منظمة حقوق االنسان فانه يقدر عدد القتلى لغاية تشرين
األول عام  5102ما يقارب  521ألف مدني معظمهم من النساء واألطفال
 غرض المشروع:

يهدف المشروع إلى تدريب  521شاب سوري متطوع لمدة  4أشهر بحيث يتم تنمية العمل
الطوعي فيهم وحب العمل الخيري اإلنساني ،على اإلنقاذ والتعامل مع حاالت الطوارئ الناتجة
ً
عن القصف الجوي في كل المناطق الجغرافية التي من الممكن أن تكون هدفا للقصف فيكون
لديهم القدرة على تقديم المساعدة العاجلة لحاالت الكوارث أو النزوح المفاجئ واالستجابة لها
من خالل (تجهيز مراكز اإليواء – تقديم المساعدات الغذائية والغير غذائية العاجلة – تقديم
الدعم النفس ي – بناء المستوطنات)

مجال المشروع
مدة التنفيذ

األمن والسالمة
أربع أشهر

المستفيدون

يستهدف المشروع كافة المدنيين في كل المناطق الجغرافية التي تتعرض للقصف الجوي في
المناطق التي هي خارج سيطرة النظام حيث سيستفيد منه كل من يتواجد في مكان فيه فريق
المتطوع المدرب في حاالت القصف للتعامل مع الحاالت اإلنسانية وإنقاذ أرواح األبرياء بنقلهم
ً
سواء إلى المشافي أو ابعادهم عن أماكن
واستخراجهم من تحت األنقاض بالشكل الصحيح
وجود الخطر

موازنة المشروع

$ 69921

السياق اإلنساني
ً
مازال الصراع في سوريا مستمرا منذ خمس سنوات الذي بدوره يؤدي الى ازهاق مئات األلوف من األرواح ،والوضع
ً
اإلنساني اليزال في تدهور مستمر وبخاصة الفئات األكثر ضعفا مثل النساء واألطفال ،وأدى القصف المستمر على
المناطق الخارجة عن سيطرة النظام الى تدمير
أكثر من 411ألف منزل بشكل كلي بينما يقدر
عدد ال ـ ـبي ـ ـوت المتض ـررة بـ ـ  0.5مليون منزل،
وهذا بدوره أدى الى تشريد مئات األلوف من
ً
السوريين الى خارج سوريا فضال عن النازحين
في الداخل السوري .وبحسب احصائيات
األمم المتحدة فإن أكثر من  00مليون سوري
منهم  5.2مليون نزحوا الى مناطق داخل
سوريا بينما  4.0مليون شخص لجئوا الى دول
أخرى ،حسب نفس التقرير الصادر عن األمم
المتحدة فإن متوسط العوائل ال ـ ـ ـتي تن ـ ـ ـزح ك ـ ـ ـل س ـاعة خ ـ ـالل خمس سنوات الم ـ ـاضية يق ـدر بـ ـ  21عائلة من بيوتهم باتجاه
مناطق أخرى فضال عن القتل والتدمير الذي يحدثه القصف الجوي بالطائرات الحربية والمروحية والقصف المدفعي ,
نتيجة لكل ما سبق فإن الكثير من هذه العائالت واألشخاص الذين يقدر عددهم ب ـ ـ 5.3مليون شخص لجؤوا إلى املخيمات
ويعانون من صعوبات في تأمين سبل العيش
ووسائل الحياة وحاجتهم للمساعدات
ً
اإلنسانية بكافة أشكالها ووفقا لتقرير
منظمة حقوق االنسان فانه يقدر عدد
القتلى لغاية تشرين األول عام  5102لما
يقارب  521ألف مدني معظمهم من النساء
واألطفال وبسبب تعمد استهداف الطيران
الحربي للمشافي ومراكز الدفاع المدني فإنه
يصعب الوصول انقاذ الكثير من األشخاص
المصابين تحت األنقاض وجرحى القصف الذي
من الممكن لو وصلت لهم فرق اإلنقاذ لحاولت من تخفيف عنائهم بين الركام وقامت بإجراء الالزم لهم حسب حاالتهم
وباألخص عند اإلصابات التي تتطلب أخصائيين في النقل واإلنقاذ وليس من عامة الناس الذين ال يملكون الخبرة وربما قد
ً
يضرون بالمصاب تبعا إلصابته.

توصيف المشكلة ومسح االحتياج
على الرغم من توفر مراكز الدفاع المدني بخدماتها البسيطة وعلى الرغم من محاولتهم اإلسراع في الوصول لمكان نزول القذائف
ً
الصاروخية إلنقاذ األبرياء واسعافهم أوليا والسعي منهم
إلخراجهم من تحت االنقاض إال أن بعدهم عن مناطق القصف
ً
وتجنب مراكزهم عن أماكن وجود المدنيين خوفا من استهدافها,
إال أن ذلك يحول دون وصولهم في الوقت والسرعة المناسبين
لخطورة تلك الحاالت وذلك يتطلب تدريب فئة من الشباب
المتطوعين على مهارات اإلنقاذ والتعامل مع حاالت الطوارئ في
كل المناطق السورية املحررة التي تتعرض للقصف بشكل شبه
يومي ليكونوا أول الواصلين إلنقاذ أكبر عدد ممكن من المدنيين
ً
الذين الحول لهم وال قوة ونكون بذلك أيضا ابتعدنا عن المركزية
ويكون المتدرب بدوره قادر على تهيئة وتعليم أهله ومجتمعه للتعامل مع الحاالت الطارئة.

هدف المشروع ومخرجاته
يهدف المشروع إلى تدريب  521شاب سوري متطوع لمدة  4أشهر بحيث يتم تنمية العمل الطوعي فيهم وحب العمل الخيري
اإلنساني ،على اإلنقاذ والتعامل مع حاالت الطوارئ الناتجة عن القصف الجوي في كل المناطق الجغرافية التي من الممكن أن تكون
ً
هدفا للقصف فيكون لديهم القدرة على تقديم المساعدة العاجلة لحاالت الكوارث أو النزوح المفاجئ واالستجابة لها من خالل
(تجهيز مراكز اإليواء – تقديم المساعدات الغذائية والغير غذائية العاجلة – تقديم الدعم النفس ي – بناء المستوطنات)

النشاطات
 .0اإلعالن عن مخيم التدريب والشرح عنه وعن أهميته للمجتمع وأهميته بالنسبة للوضع اإلنساني الذي تعيشه سورية.
 .5اختيار المتقدمين وفق معايير تعتمد على
اختبار روح التطوع لديهم بحيث يكون لديهم
القدرة على تحمل المسؤولية الموكلة لهم
 .3تجهيز مخيم التدريب بما يتطلب من تجهيزات
تساعد على توضيح المعلومات الواردة
وتحسين الكفاءات.
 .4البحث عن فريق خبير من المدربين لتنمية
قدرات المتطوعين وتدريبهم.
 .2سيتم توزيع المتطوعين على أربعة مدربين
لتميكن افادتهم بأفضل شكل وستبدأ
الدورات وفق منهج " "SPHERالمعتمد
مصحوبة بدروس تعليمية عملية لضمان
إيصال المعلومة بشكلها الصحيح وفهمها
والذي هدفه تحسين جودة االستجابة
للكوارث وتقديم المساعدة اإلنسانية
المالئمة ويتضمن التالي:
 .Iالبحث واإلنقاذ واألمن السالمة :بحيث
يستطيع المتدرب أن يثقف مجتمعه في
التعامل مع حاالت الطوارئ ويكسب منها
مهارات استخراج المصابين بطريقة سليمة في اقص ى سرعة ممكنة واسعافهم.
 .IIاإلسعاف األولي :حيث سيقوم فريق من المسعفين املختصين بتدريب المتطوعين على االسعافات األولية التي سببها
القصف حسب حالتها إما من تحت
القصف او إصابات الشظايا المتناثرة من
القذائف بحيث يحفظون حياة المصاب
لحين ايصاله للمشفى.
 .IIIاإلسعاف النفس ي :والذي سيتضمن
امتصاص الصدمة من الناس عامة
واألطفال خاصة إلخراجهم من حالة
الحرب وذلك بإدخالهم فعاليات تهدف
الشغالهم عن جو الحرب قدر المستطاع.
 .IVبناء المستوطنات والخيم الطارئة :التي
تلبي حاجة االنسان من كل نواحي الطعام
والمياه والعناية الطبية والصرف الصحي.

 .5وسيتخلل النشاطات تعليم مهارات قيادة
وإدارة الفرق.
 .7اختبار المتدربين لضمان استيعابهم وفهمهم
النظري والعملي للمنهج المعطى مع اجراء
اختبارات عملية تدخل المتدرب في الحدث.
 .8منح المتدربين حقيبة إسعافيه شاملة في
نهاية كل دورة.

المستفيدون
إن هذا المشروع سيستفيد منه كل من يتواجد في مكان فيه
فريق المتطوع المدرب في حاالت القصف للتعامل مع
الحاالت اإلنسانية وإنقاذ أرواح األبرياء بنقلهم
واستخراجهم من تحت األنقاض بالشكل الصحيح ً
سواء إلى
المشافي أو ابعادهم عن أماكن وجود الخطر.

المراقبة والتقييم
ً
سيقوم فريق المراقبة والتقييم التابع لمنظمة بنفسج والمستقل إداريا
عن كادر المشروع بعملياته المعتمدة مع كافة مراحل تنفيذ المشروع
المتمثلة بالتحقق من التدريبات المقدمة ومراقبة عملية التدريب وسيرها.
كما سيقوم الفريق بزيارات ميدانية إلى موقع التدريبات العملية للمتابعة
والتواصل مع المتدربين الستقبال اقتراحاتهم بخصوص تطوير مهارات
التدريب أو إذا كان لديهم أي مالحظة عن التدريب والمدربين تفيد في تطوير
الخبرات.

ملحة عن منظمة بنفسج
تأسست منظمة بنفسج عام  5100في مدينة ادلب بتطوع مجموعة من الشباب السوري لالستجابة لبعض االحتياجات
داخل المدينة .ومن ثم تم ترخيصها عام  5104في تركيا وتسجيلها لدى األمم المتحدة بهدف زيادة التنسيق مع الشركاء
والمنظمات الدولية لتغطية االحتياجات المتزايدة ،تقوم منظمة بنفسج بتنفيذ مشاريع إغاثية وانمائية في الداخل
السوري في العديد من القطاعات اإلنسانية مثل التعليم والصحة واألمن الغذائي وسبل العيش والمواد الغير غذائية
والمأوى واإلصحاح وإدارة وتنسيق املخيمات .كما قامت المنظمة بتنفيذ مشروع طبي لالجئين السوريين في تركيا لمساعدة
ً
ً
ً
مصابي الحرب أثناء تلقيهم للعالج في تركيا ولتوفير خدمة المأوى ،وتقوم المنظمة حاليا بتنفيذ  04مشروعا إغاثيا وتنمويا
بالشراكة مع منظمات دولية مختلفة ووكاالت األمم المتحدة.
تحظى منظمة بنفسج بقبول جيد لدى املجتمع السوري في محافظة ادلب نتيجة تنفيذها لمشاريع الخدمية واإلغاثية فيها,
ً
حيث أنه خالل عام  5105م قامت المنظمة بتوزيع أكثر من  3111سلة مواد غير غذائية للنازحين حديثا من مناطق
ً
االشتباك باتجاه المناطق األكثر أمنا وتوزيع ونصب أكثر من  711خيمة للنازحين في داخل املخيمات ,وتقوم بدعم وإدارة
 3مخيمات تؤوي أكثر من  7211فرد وتقوم من خالل شراكاتها بتوفير كافة الخدمات اإلنسانية ألولئك النازحين ,ولضمان
وصول المساعدات الى مستحقيها فإن منظمة بنفسج قد قامت بتأسيس فريق للمراقبة والتقييم لمتابعة تنفيذ المشاريع
والعمل على تطويرها مع الحرص على إشراك المستفيدين في عملية تصميم المشاريع التي تلبي متطلباتهم وتوفر
احتياجاتهم.

الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوازنة:

التسلسل

البند

المادة

الكمية

التكلفة $

املجموع $

0

المصاريف
التشغيلية

أجرة صالة
محروقات مولدة كهربائية
وجبة طعام للمتدربين

 4أشهر
-
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أجرة مدربين

4
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5
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مصاريف رواتب
مصاريف إدارية

%7

اإلجمالي

(تسع وعشرون ألف وتسعمائة وستون دوالر)

0651

69921

