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 تجهيز منظومة اسعافمشروع  اسم المشروع

 منظمة بنفسج لإلغاثة والتنمية مقدم المشروع

 سوريا القطر

 ادلب المحافظة

 ملخص المشروع

 :عرض المشكلة 

  لرغما وعلى البسيطة بخدماتها الطبية والنقط المشافي توافر من الرغم على 

 بعد  الصاروخية القذائف نزول لمكان الوصول  في اإلسراع محاولتهم من

  واسعافهم األبرياء إلنقاذ الجوي  القصف
 
  علىو  المصابين إلخراج والسعي أوليا

 وتجنب القصف مناطق عن  بعدهم أن إال الضعيفة امكانياتهم من الرغم

  المدنيين وجود أماكن عن مراكزهم
 
  يحول  ذلك أن إال, استهدافها من خوفا

 كوذل الطوارئ  لحاالت لالستجابة المناسبين والسرعة الوقت في وصلهم دون 

 وليةا إلسعافات طبية معدات على تحتوي  كاملة اسعاف منظومة تجهيز يتطلب

  كلبش للقصف تتعرض التي المحررة المناطق في الطوارئ  حاالت مع للتعامل

  نالمدنيي من ممكن عدد أكبر وإنقاذ واسعاف الواصلين أول  ليكونوا يومي شبه

  الحفاظ على المستطاع قدر عملنا قد بذلك ونكون  قوة وال لهم الحول  الذين

 الله بمشيئة حياتهم على

  وأرقام:إحصائيات 

 ألف شخص. 265عدد الجرحى والمصابين نتيجة الحرب بأكثر من يقدر 

 مليون معاق هم بحاجة للرعاية الطبية الخاصة,1.5يوجد 

ألف شخص  200ا بنحو ـــــــــــــــي سوريـــــــــــــــرب فـــــويقدر عدد المصابين نتيجة الح

  10ل ـــــــــك ه بنسبةـــــــحيث أن ربــــجة الحـــــأصيبوا بإعاقات دائمة ومستديمة نتي

 مواطن سوري يصاب يجرحدقائق 

 لمشروع:ا رضغ 

لتلبية مع كوادرها سيارات اسعاف  جهيز خمستشراء و يهدف المشروع إلى 

القصف ونقل الجرحى  ما بعدفي مرحلة  وحاالت الطوارئ  نداءات االستغاثة

والمصابين إلى المشافي والنقط الطبية وإجراء اإلسعافات األولية لهم في 

 السيارة لضمان بقائهم على قيد الحياة لحين تلقيهم العالجات الالزمة

 الصحيالمجال  مجال المشروع

 سنة واحدة مدة التنفيذ



 

 

 

 

 سياق اإلنسانيال

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

في ظل غياب , و2015ألف منهم عشرات اآلالف من األطفال وفق تقارير األمم المتحدة لعام  000المكتظة حيث بلغ عد القتلى  المدنيين أكثر من 

 مثل النساء واألطفال, الوضع اإلنساني اليزال في تدهور مستمر وبالسالم الذي يضمن أمن المدنيين فإن 
 
ما أن القصف كخاصة الفئات األكثر ضعفا

أدى إلى تدمير البنى المستمر على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام 

التحتية للمدن كالمشافي واألفران والمساجد والمدراس ومحطات المياه 

ألف منزل بشكل كلي بينما يقدر عدد  000 تدمير أكثر منوالكهرباء, و 

لى تشريد مئات إبدوره أدى  مليون منزل, وهذا 1.2ــبيــــــوت المتضــررة بــــ الــــ

 عن النازحين في الداخل 
 
األلوف من السوريين الى خارج سوريا فضال

مليون  5..1السوري. وبحسب احصائيات األمم المتحدة فإن أكثر من 

 6.5للمساعدات اإلنسانية بكافة أشكالها منهم هم بحاجة ماسة سوري 

مليون نازح في  1.1يعيش منهم مليون نزحوا الى مناطق داخل سوريا 

مليون يقطنون مع عوائل مضيفة  ..1ومنهم  . ويعانون من صعوبات في تأمين سبل العيش ووسائل الحياةمخيمات اللجوء ومراكز اإليواء الجماعية 

ألف طفل دون عمر الخمس سنوات يعانون  66رد في نفس اإلحصائية فإن باإلضافة إلى أنه كما و مليون شخص لجئوا الى دول أخرى,  0.2بينما 

مدارس تكون مدمرة أو غير صالحة  0من أصل  1مليون طفل ال يرتادوا المدارس للحصول على التعليم حيث إن 2من سوء التغذية الحاد و 

مليون معاق هم 1.5ء الجيد, وكنتيجة مغيبة للقصف يوجد ألف امرأة حامل بحاجة للرعاية الصحية والغذا 00.الستقبالهم, عدا أن هناك نحو 

حسب نفس التقرير الصادر عن األمم المتحدة فإن متوسط العوائل الــــــــــتي تنــــــــــزح كــــــــــل ســـاعة خــــــالل خمس بحاجة للرعاية الطبية الخاصة, وب

 عائلة من بيوت 50سنوات المــــــاضية يقـــدر بــــ 
 
عن القتل والتدمير الذي يحدثه القصف الجوي بالطائرات الحربية  هم باتجاه مناطق أخرى فضال

من الشعب السوري ال يمكنه الوصول إلى مياه الشرب النقية العناية الصحية األولية والتعليم  % 10بيد أن والمروحية والقصف المدفعي ,

مليون نسمة غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية  6.1ريين يعيشون تحت خط الفقر و من أربع سو  .والخدمات المعيشية األساسية حيث أن 

بسبب الكساد االقتصادي وانخفاض سعر تصريف العملة المحلية بشكل حاد والعقوبات الدولية وارتفاع سعر المحروقات والغذاء  األساسية 

  :(HNO)وفق تقارير  ارتفاع مستوى االحتياجاتمعدل والرسم البياني يوضح األمان, والفوض ى العارمة التي أثرت على حركة األسواق في غياب 

 لتقرير منظمة حقوق االنسان فانه يقدر عدد الق
 
 تلى لغاية تشرين األول ووفقا

عدد وبلغ . ألف مدني معظمهم من النساء واألطفال 250ما يقارب  2015عام 

أكثر ُسجل ألف شخص. فيما  265الجرحى والمصابين نتيجة الحرب بأكثر من 

بإعاقات دائمة . ويقدر عدد المصابين 2015من مليون مصاب حتى نهاية 

. فيما تضاعفت ألف شخص 200ي سوريا بنحو نتيجة الحرب فومستديمة 

ا جراء الحرب بنحو  لكن على الجانب اآلخر  دقائق, 10عن جرح مواطن سوري كل  تحدثت وذات اإلحصائياتأضعاف  0أعداد المصابين نفسي 

فبسبب تعمد استهداف الطيران الحربي للمشافي ومراكز الدفاع  األكثر صعوبة في األحداث السورية الجرحىنقل تبقى عوائق عمليات اإلسعاف و 

 المستفيدون 

التي تتعرض أنحاء مدينة ادلب المشروع كافة المدنيين في كل يستهدف 

بشكل يومي وال تتمكن سيارات اإلسعاف من الوصل إليهم في للقصف الجوي 

 إلسعافهم ونقلهم إلى المشافي الوقت المناسب

 $ 173340 موازنة المشروع



 

لوفاتهم ولو وصلت إليهم سيارات االسعاف والمسعفين  المدني فإنه يصعب الوصول إلنقاذ المصابين تحت األنقاض وجرحى القصف مما يؤدي

لكان من الممكن التخفيف من معناتهم بين الركام وقامت بإجراء الالزم لهم حسب حاالتهم وباألخص عند اإلصابات التي تتطلب أخصائيين في 

قلهم نبب عدم توفر الوسائل الطبية الكافية لبسمصرعهم الجرحى جراء القصف حيث يلقى معظم ويبقى ملف الجرحى االسعاف واإلنقاذ والنقل 

 للمشافي والنقط الطبية, االسعافية الطارئة لحين إيصالهم معالجةوتقديم ال

 

 ومسح االحتياجتوصيف المشكلة 

  وخيةالقذائف الصار مكان نزول وعلى الرغم من محاولتهم اإلسراع في الوصول لبخدماتها البسيطة  المشافي والنقط الطبيةفر اعلى الرغم من تو 

 واسعافهم إلنقاذ األبرياء  بعد القصف الجوي 
 
ج إلخرا والسعيأوليا

 عن  إال أن بعدهمالمصابين وعلى الرغم من امكانياتهم الضعيفة 

 مناطق القصف 
 
وتجنب مراكزهم عن أماكن وجود المدنيين خوفا

والسرعة إال أن ذلك يحول دون وصلهم في الوقت , من استهدافها

ة يتطلب تجهيز منظوموذلك الطوارئ حاالت لالستجابة ل اسبينالمن

لتعامل عدات طبية إلسعافات اولية لاسعاف كاملة تحتوي على م

تتعرض للقصف المحررة التي  في المناطقمع حاالت الطوارئ 

 دأكبر عد إنقاذاسعاف و و بشكل شبه يومي ليكونوا أول الواصلين 

قد ونكون بذلك  قوة ممكن من المدنيين الذين الحول لهم وال

 .ظ على حياتهم بمشيئة اللهاالحفعلى قدر المستطاع عملنا 

 

 هدف المشروع ومخرجاته

جل الوصول إلى المصابين وذلك من أ سنةودعمها لمدة مع كوادرها تجهيز خمس سيارات اسعاف بمعدات طبية شراء و يهدف المشروع إلى 

 في مدينةالجوي حاالت الطوارئ الناتجة عن حاالت القصف في  ونقلهم بأقص ى سرعة ممكنة إلى أماكن معالجتهموتقديم اإلسعافات األولية 

 بشكل يومي للقصف الجوي  ادلب التي تتعرض
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 الدولية وبما يتناسب مع حاجات المناطق المستهدفة.

تزويد السيارات بأجهزة تواصل السلكية للتواصل والتنسيق بين  ..

 فرق المنظومة.

المتطوعين على التجهيزات في السيارات المسعفين تدريب فريق  .0

واجراء بيان عملي لتقييم سرعة االستجابة والتعامل مع حاالت 

 الطوارئ.

ستكون فرق الحربي عند تشغيل اإلنذار بقدوم الطيران  .5

اإلسعاف على أهبة االستعداد للتحرك بعد القصف الجوي 

 الفرق والسيارات قومحيث ستلألماكن التي تم استهدفها 

 فال 
 
هم يسبب ل بنقل المصابين بالشكل الصحيح اسعافيا

الضرر أثناء وضعهم في سيارة اإلسعاف باإلضافة إلى تقديم 

للمصاب من اسعافات تضمن ابقاؤه على قيد الحياة  يلزمما 

 ريثما يتم ايصاله للمشفى لتلقيه العالجات المناسبة.

 

 المستفيدون 

 

يستهدف المدنيين في مدينة ادلب المصابين نتيجة القصف  ن هذا المشروعإ

الوصول للحاالت االسعافية الحرجة  عنه بحيث يمكن لمتناثرةالجوي والشظايا ا

ة وتقديم اإلسعافات األلية والرعاي وإنقاذ أرواح األبرياء بنقلهم بالشكل الصحيح

 .سواء  إلى المشافي أو النقط الطبيةالمناسبة لحين وصولهم 

 

 

 

 

 

 



 

  المراقبة والتقييم

 

 عن كادر المشروع والتقييمسيقوم فريق المراقبة 
 
 التابع لمنظمة بنفسج والمستقل إداريا

يارات تجهيز السمن  المتمثلة بالتحقق مع كافة مراحل تنفيذ المشروعالمعتمدة  اتهعمليب

 المقدمة لفريقواستعدادها الدائم لتلبية النداءات االستغاثية والتحقق من التدريبات 

برفع تقارير عن سير العمل من خالل مراقبته . كما سيقوم الفريق المسعفين وجهوزيته

ت سرعة استجابتهم لحاال لمجريات العملية من انطالق السيارات الى استعداد المسعفين إلى 

 الطوارئ 

فريق المنظومة و بخصوص وشكاوى الناس  اقتراحاتستقبال با وكما سيقوم الفريق

 للناس في هذه  تفيد فيها قداالسعاف 
 
في تطوير العمل وتحسين وتيرته ليكون بإذن الله عونا

 .الحرب الضروس

 

 بنفسج منظمة لمحة عن

 

في مدينة ادلب بتطوع مجموعة من الشباب السوري لالستجابة لبعض االحتياجات داخل المدينة.  2011تأسست منظمة بنفسج عام 

ة ية لتغطيفي تركيا وتسجيلها لدى األمم المتحدة بهدف زيادة التنسيق مع الشركاء والمنظمات الدول 2010ومن ثم تم ترخيصها عام 

ية مثل القطاعات اإلنسانالعديد من تقوم منظمة بنفسج بتنفيذ مشاريع إغاثية وانمائية في الداخل السوري في  المتزايدة,االحتياجات 

كما قامت المنظمة  المخيمات.وتنسيق  وإدارةوالمأوى واإلصحاح غذائية  والمواد الغير العيشوسبل  الغذائيوالصحة واألمن  التعليم

 تقوم المنظمةو  لمأوى,اج في تركيا ولتوفير خدمة بتنفيذ مشروع طبي لالجئين السوريين في تركيا لمساعدة مصابي الحرب أثناء تلقيهم للعال 

 مشروع 10بتنفيذ  حاليا
 
 غاثيإ ا

 
 وتنموي ا

 
 شراكة مع منظمات دولية مختلفة ووكاالت األمم المتحدة.بال ا

يث أنه ح فيها,لمشاريع الخدمية واإلغاثية  تحظى منظمة بنفسج بقبول جيد لدى المجتمع السوري في محافظة ادلب نتيجة تنفيذها 

  000.بتوزيع أكثر من  قامت المنظمةم  2016خالل عام 
 
من مناطق االشتباك باتجاه المناطق  سلة مواد غير غذائية للنازحين حديثا

 
 
فرد  1500من أكثر  مخيمات تؤوي .دارة إدعم و وتقوم ب المخيمات,خيمة للنازحين في داخل  100توزيع ونصب أكثر من و  األكثر أمنا

ظمة بنفسج منن إف ن وصول المساعدات الى مستحقيهالضماو  النازحين,نسانية ألولئك شراكاتها بتوفير كافة الخدمات اإلوتقوم من خالل 

ي عملية شراك المستفيدين فإالعمل على تطويرها مع الحرص على للمراقبة والتقييم لمتابعة تنفيذ المشاريع و  قد قامت بتأسيس فريق

 تصميم المشاريع التي تلبي متطلباتهم وتوفر احتياجاتهم.

 

 

 



 

  :وازنةـــــــــــــــــــــــــــــالم

 

 

 

 

 

 

سل
سل

الت
 

 المجموع $ $التكلفة  الكمية المادة البند

 أصول ثابتة 1
 15000 15000 5 سيارة اسعاف

 25000 5000 5 تجهيزات طبية إسعافيه

2 
 المصاريف

 التشغيلية

 وقود تشغيل للسيارات
5 

 سيارات
2500 .0000 

 2000 2000 سنة 1 أجرة عقار لتأمين السيارات

 15000 1250 5 مواد طبية للسيارة

 رواتبمصاريف  .
 15000 1250 5 أجرة سائق سيارة

 - متطوعين 15 أجرة مسعفين

 11340 %1 مصاريف إدارية 4

 173340 مئة وثالثة وسبعون ألف وثالثة مئة واربعون دوالر()اإلجمالي 


