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اسم المشروع

توزيع السالل الغيرغذائية في الداخل السوري

مقدم المشروع
القطر
املحافظة

منظمة بنفسج لإلغاثة والتنمية

ملخص المشروع

سوريا
ادلب – حمص – حماه
 عرض المشكلة
نتيجة التهجير الممنهج بحق المدنيين السوريين وتدهور الوضع اإلنساني في سوريا وتصاعد
وتيرة ذلك في الفترة األخيرة نتج تشريد آالف األسر والمتوقع ازديادهم في الفترة القادمة مع
عدم وجود المستلزمات الغير غذائية كالمأوى والملبس وأواني الطبخ وغيرها كإحتياجات
أولية لألسر المشردة.
 إحصائيات وأرقام
بحسب احصائيات األمم المتحدة فإن أكثر من  5..1مليون سوري هم بحاجة ماسة
للمساعدات اإلنسانية بكافة أشكالها منهم  5.1مليون نزحوا الى مناطق داخل سوريا يعيش
منهم  5.1مليون نازح في مخيمات اللجوء ومراكز اإليواء الجماعية ويعانون من صعوبات في
تأمين سبل العيش ووسائل الحياة .ومنهم  5..مليون يقطنون مع عوائل مضيفة بينما 4.2
مليون شخص لجئوا الى دول أخرى ،ويبلغ عدد سكان املخيمات التي تديرها منظمة بنفسج
 1525نسمة موزعين على ثالثة مخيمات هي  3426نسمة في مخيم عائدون وهو أكبرها و2222
نسمة في مخيم صامدون و 2222في مخيم قادمون
 غرض المشروع
المساهمة في دعم صمود الفئات األكثر ضعفا واألكثر تضررا من املجتمع من خالل تقديم
كل من محافظة ادلب وريف
السلة الشتوية لـ  5122عائلة تزامنا مع دخول فصل الشتاء في ٍ
حمص املحاصر وريف حماه

مجال المشروع

دعم سبل العيش

المستفيدون

سوف تحصل  5122عائلة نازحة في الداخل السوري (متوسط عدد أفرادها خمس
أشخاص) على سلة مواد غير غذائية توفر لها بكرامة مأوى مؤقت ومستلزمات الطبخ
والتدفئة.

موازنة المشروع

$ 00777

السياق اإلنساني
مازال الصراع في سوريا مستمرا منذ خمس سنوات الذي
بدوره يؤدي الى ازهاق مئات األلوف من األرواح نتيجة
استهداف التجمعات السكنية المكتظة حيث بلغ عد القتلى
المدنيين أكثر من  422ألف منهم عشرات اآلالف من األطفال
وفق تقارير األمم المتحدة لعام  ،2251وفي ظل غياب السالم
الذي يضمن أمن المدنيين فإن الوضع اإلنساني اليزال في
تدهور مستمر وبخاصة الفئات األكثر ضعفا مثل النساء واألطفال ،كما أن القصف المستمر على المناطق الخارجة عن سيطرة
النظام أدى إلى تدمير البنى التحتية للمدن كالمشافي واألفران والمساجد والمدراس ومحطات المياه والكهرباء ،وتدمير أكثر من 422
ألف منزل بشكل كلي بينما يقدر عدد ال ـ ــبي ـ ــوت المتضــررة بـ ـ  5.2مليون منزل ،وهذا بدوره أدى إلى تشريد مئات األلوف من السوريين
الى خارج سوريا فضال عن النازحين في الداخل السوري.
وبحسب احصائيات األمم المتحدة فإن أكثر من  5..1مليون
سوري هم بحاجة ماسة للمساعدات اإلنسانية بكافة
أشكالها منهم  5.1مليون نزحوا الى مناطق داخل سوريا يعيش
منهم  5.1مليون نازح في مخيمات اللجوء ومراكز اإليواء
الجماعية ويعانون من صعوبات في تأمين سبل العيش
ووسائل الحياة .ومنهم  5..مليون يقطنون مع عوائل مضيفة
بينما  4.2مليون شخص لجئوا الى دول أخرى ،باإلضافة إلى
أنه كما ورد في نفس اإلحصائية فإن  65ألف طفل دون عمر
الخمس سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد و 2مليون طفل ال يرتادوا المدارس للحصول على التعليم حيث إن  5من أصل 4
مدارس تكون مدمرة أو غير صالحة الستقبالهم ،عدا أن هناك نحو  .22ألف امرأة حامل بحاجة للرعاية الصحية والغذاء الجيد،
وكنتيجة مغيبة للقصف يوجد 5.1مليون معاق هم بحاجة للرعاية الطبية الخاصة ،وبحسب نفس التقرير الصادر عن األمم
المتحدة فإن متوسط العوائل ال ـ ـ ــتي تن ـ ـ ــزح ك ـ ـ ــل س ــاعة خ ـ ــالل خمس سنوات الم ـ ــاضية يق ــدر بـ ـ  12عائلة من بيوتهم باتجاه مناطق
أخرى فضال عن القتل والتدمير الذي يحدثه القصف الجوي بالطائرات الحربية والمروحية والقصف المدفعي ،بيد أن  % 12من
الشعب السوري ال يمكنه الوصول إلى مياه الشرب النقية العناية الصحية األولية والتعليم والخدمات المعيشية األساسية حيث
أن  .من أربع سوريين يعيشون تحت خط الفقر و  6.1مليون نسمة غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية بسبب
الكساد االقتصادي وانخفاض سعر تصريف العملة املحلية بشكل
حاد والعقوبات الدولية وارتفاع سعر املحروقات والغذاء والفوض ى
العارمة التي أثرت على حركة األسواق في غياب األمان ،والرسم البياني
يوضح معدل ارتفاع مستوى االحتياجات وفق تقارير ):(HNO
ومن أهم أشكال هذه المساعدات هي المواد الغير غذائية والتي تلح الحاجة إليها في فصل الشتاء ،عندما تنخفض درجات الحرارة
فإن الماليين من األسر يحتاجون المالبس والبطانيات الشتوية وغيرها من وسائل التدفئة.

توصيف المشكلة ومسح االحتياج
بعد التطورات األخيرة الحاصلة في سوريا والتهجير الممنهج بحق المدنيين السوريين باإلضافة للتدخل الروس ي كل هذا أدى الى
تدهور الوضع اإلنساني بشكل كبير خاصة في الشمال السوري ،
وتعتبر محافظة ادلب الملجأ الوحيد ألولئك النازحين والهاربين
من جحيم القصف والتهجير والممارسات اإلجرامية خصوصا
بعد إغالق الحدود البرية السورية التركية أمام المسافرين مما
أدى الى نزوح اآلالف من العوائل باتجاه محافظة ادلب كونها
تعتبر منطقة أكثر أمنا لقربها من الحدود السورية التركية
والنضمام كثير من مدنها الى الهدنة التي تم توقيعها بين فصائل
المعارضة السورية والقوات الحكومية (هدنة الزبداني -الفوعة) لذا تسعى منظمة بنفسج جاهدة لتأمين المساعدات لهؤالء
النازحين .حيث عدد النازحين وصل إلى ما يقارب  5مليون شخص ويتوقع أن يكون هذا الرقم بازدياد بسبب تزايد وتيرة القصف
الجوي وتصعيد الهجمات على أماكن الكثافة السكانية العالية.

هدف المشروع ومخرجاته
يهدف المشروع للمساهمة في دعم صمود الفئات األكثر ضعفا واألكثر تضررا من املجتمع من خالل تقديم سلل شتوي ـ ـ ــة لـ 1500
عائلة نازحة في الداخل السوري في محافظات ادلب وريف حمص املحاصر وريف حماه تكفيها وتحميها من ظروف البيئة القاسية
ومتضمنة املحتويات التالية:

النشاطات
تتمثل عملية تنفيذ المشروع من خالل النقاط التالية:
 استالم المواد من معبر باب الهوى.
 تحميل المواد ونقلها من الحدود إلى مستودعات منظمة
بنفسج.

 قيام الفرق الميدانية بتحديد االحتياجات في المناطق
التي سيتم استهدافها.

 نقل المساعدات الغير غذائية من المستودعات إلى نقاط التوزيع.
 عملية التوزيع.
 متابعة فرق المراقبة والتقييم في منظمة بنفسج.

املخاطراملحتملة
من خالل خبرة المنظمة في تنفيذ المشاريع اإلنسانية ومعرفتها العميقة بالسياق اإلنساني في محافظة ادلب ،فإن المشاريع التي
تقوم المنظمة بتنفيذها تتعرض لكثير من املخاطر التي قد
تؤدي الى توقف تلك المشاريع وتعريضها للفشل .أظهرت
المنظمة نجاحا في التغلب على تلك األخطار وتجاوزها كما
أثبتت نجاحا في تنفيذ المشاريع.
إن أهم املخاطر التي قد يتعرض لها المشروع هي كالتالي:

املخاطراملحتملة
نشوب حريق في المستودعات واحتراق
مجموعات السلل الغيرغذائية

خطرتعرض المستودعات للسرقة

خطروصول السلة إلى غيرمستحقيها

إجراءات الحد من املخاطر
قامت المنظمة بتجهيز مستودعاتها بمطافئ حريق وتدريب كوادرها على التعامل
مع النيران .كما يقوم قسم األمن والسالمة بزيارات دورية الى المستودعات
للتحقق من اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة للتعامل مع املخاطر املختلفة .كما
أن فريق المستودعات في المنظمة مجهز بأجهزة اتصال مباشر مع فرق الدفاع
المدني المتواجدة في منطقة المستودعات لتحقيق أسرع استجابة ممكنة.
فضال عن أن منظمة بنفسج لها قبول كبير بين أفراد املجتمع السوري فإن
مستودعاتها مجهزة بحراسة دائمة بنظام الورديات .كذلك إن الفرق مجهزة
باتصال مباشر وسريع بالسلطات المتواجدة في منطقة المستودع لمواجهة أي
محاولة سرقة قد تحدث.
لدى منظمة بنفسج فريق ميداني لتتبع موجات النزوح وتقييم احتياجاتهم
بشكل مباشر بعد أي حالة نزوح .يقوم الفريق بتسجيل النازحين الذين بحاجة
الى سلة المواد الغير غذائية وتسليمها لفريق التوزيع لضمان وصول السلة الى
مستحقيها .كما يقوم فريق المراقبة والتقييم بمتابعة فريق التوزيع أثناء وبعد
عمليات التوزيع وتسجيل شكاوى المستفيدين واقتراحاتهم لتطوير المشاريع
المستقبلية

المراقبة والتقييم
سيقوم فريق المراقبة والتقييم بعملياته مع كافة مراحل تنفيذ المشروع المتمثلة بالتحقق من مطابقة المستفيدين لمعايير
الضعف واالستحقاق المعتمدة من قبل المنظمة ،وذلك قبل عملية التوزيع لضمان وصول السلة إلى مستحقيها واالستفادة منها
بالشكل األمثل .كما سيقوم الفريق بزيارات ميدانية الى مواقع التوزيع الستقبال الشكاوى من المستفيدين في حال وجودها عن
محتوى السلة أو معاملة فريق التوزيع لهم ،بعد نهاية عملية التوزيع
سيقوم فريق المراقبة والتقييم بإجراء استبيانات ما بعد التوزيع
للتحقق من تنفيذ المشروع ألهدافه المرجوة ومدى نجاحه،
ولتسجيل اقتراحات المستفيدين عن محتوى السلة والطريقة األمثل
لخدمتهم في المشاريع المستقبلية ،أيضا لدى المنظمة مكتب ورقم
هاتف الستقبال الشكاوى من المستفيدين عن محتوى السلة ومعاملة
فريق التوزيع لهم ولتسجيل اقتراحاتهم.

ملحة عن منظمة بنفسج
تأسست منظمة بنفسج عام  1722في مدينة ادلب بتطوع مجموعة من الشباب السوري لالستجابة لبعض االحتياجات داخل
المدينة .ومن ثم تم ترخيصها عام  1722في 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  22مشروعا 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  1722م قامت المنظمة بتوزيع أكثر من  0777سلة مواد غير غذائية للنازحين حديثا من مناطق االشتباك
باتجاه المناطق األكثرأمنا وتوزيع ونصب أكثرمن  077خيمة للنازحين في داخل املخيمات ،وتقوم بدعم وإدارة  0مخيمات تؤوي
 0077فرد 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 وتوفراحتياجاتهم.
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اإلجمالي (خمس وسبعون ألف دوالر)

تكلفة السلة الواحدة  $ 07نضمن بها حياة عائلة نازحة
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