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  مقدمة

 من اإلجراءات االحترازّية، بهدف التصدي لفيروس كورو 
ً
 مجموعة

ُ
 السورّية

ُ
نا اتخذت الحكومة

 
ً
بشكل  اإلجراءاتجية، إذ تم التشّدد في متسارع، وفق آلية  تدري بشكل   املستجد، والذي يتفش ى عامليا

، من زيادة الطلب على 
ً
، نسبيا  ثتخزين املواد الغذائية والدوائية التي قد تحدمتدّرج، ما أسهم في الحّدِّ

 في حال تم إصدار تلك القرارات دفعة واحدة، والذهاب مباشرة إلى حظر  تاّم  للتجوال.

 ألن  املواد الغذائية األساس أمام هذا الواقع، برزت إشكاليات في توزيع
ً
 الخبز، نظرا

ً
 ية، تحديدا

ُل مفعول اإلجراءات الحكومية االحترازية للتصدي للفيروس املستجد،  مظاهر االزدحام أمام األفران بطِّ
ُ
ت

 
ُ
 سر بشكل كبير في التغذية، وهيوتصبح وسيلة لتفش ي الوباء، ذلك أن  الخبز مادة مالئة، تعتمد عليها األ

ف  50% من تكلفتها )تباع الربطة بسعر 25سلعة مدعومة، إذ تباع بسعر يعادل نحو 
ّ
 200ليرة، بينما تكل

 ليرة(، وذلك بحسب تصريحات املعنيين بهذا الشأن.

 ىعل ر املستطاع، وتوزيعهتقترح الورقة بإزاء هذه اإلشكالّيات خطة عمل، لتحسين جودة الخبز قد  

بأقل مستوى ممكن من االزدحام، بحيث يمكن تطبيق شروط السالمة العامة عند تسليمه  األسر

 للمستهلكين.
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ا
اقع الراهن -أول  تحليل الو

، جراء عدة عوامل، نلخصها في ما يأتي:حدثت تغيّ 
ً
 رات في توّزع الطلب على الخبز مؤخرا

 نقاط القوة

 في إنتاج الخبزأكدت إدارة املخابز )عند التواصل معها، ل .1
ً
، زوم إعداد الورقة(، أن ال مشكلة أبدا

عما كانت عليه قبيل بدء تطبيق اإلجراءات الحكومية  %10زيادة الطاقة اإلنتاجية بنحو إذ تمت 

 االحترازية، للتصدي لفيروس كورونا.

 ة أشهر.أكدت إدارة املخابز وجود مخزونات كبيرة من املواد الالزمة لإلنتاج، تكفي اإلنتاج لعّد  .2

، من  .3
ً
ة
ّ
سمحت الحكومة باستيراد طحين القمح، للقطاعين العام والخاص، للمستوردين كاف

 بمعامل تصنيع صناعيين وتّج 
ً
ار، بهدف زيادة املخزونات، بعد أن كان االستيراد محصورا

 املعكرونة.

خط جارة الخارجية على تسهيل استيراد الخميرة، والدخول على تعمل وزارة االقتصاد والتّ  .4

 االستيراد عبر مؤسسة التجارة الخارجية.

 من احتياج .5
ً
 هناك معمل خميرة قيد التنفيذ، وفق برنامج إحالل بدائل املستوردات، ما يلبي جزءا

 للمخابز. ويسر بسهولة املادة بدل استيرادها

 لكمية  .6
ً
ألف طن قمح من روسيا، عبر عقد واحد، وهناك عقود غيره،  475جاري التوريد حاليا

 التساع رقعة  للقمح في سورية(، واملوسم الحالي 2019العام املاض ي )من 
ً
ر بالخير، نظرا ِّ

ّ
مبش

األراض ي املحررة والتي تمت زراعتها، وموسم األمطار الجيد، ورفع الحكومة سعر شراء القمح من 

 ليرة للكيلو غرام الواحد(. 225ليرة إلى  185% )من 21.6الفالحين بأكثر من 

 نقاط الضعف

 من املواطنين إلى االستغناء عن استهالكه، أو التخفيف  دفع .1
ً
ارتفاع سعر الخبز السياحّي شريحة

 منه، فزاد الطلب على الخبز املدعوم.

بعد تطبيق إجراءات حظر التجوال، والتنقل بين املدن واألرياف، فإن  املوظفين وغيرهم من  .2

ز من املدن، أصبحوا يطلبون املادة من املواطنين قاطني األرياف، الذين اعتادوا على شراء الخب

مناطقهم، وبالتالي انتقل الطلب من املدن إلى األرياف، فزاد الضغط على عملية تأمين وتوزيع 

 الخبز في األرياف.
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تشهد عملية توزيع الخبز عبر املعتمدين واللجان املحلية وبعض املؤسسات، فوض ى، في العديد  .3

 تلك التي تشه
ً
د كثافة سكانية، وفي مناطق العشوائيات، إذ قد تتدخل عدة من املناطق، تحديدا

وسوء التنظيم، وبالتالي زيادة مخصصات  يفتح باب املحسوبياتجهات في عملّية التوزيع، ما قد 

  ء أو أبنية ومساكن على حساب أخرى أحيا
ُ
 حرم من مخصصاتها.ت

 أأدى ضعف التنسيق بين الجهات التي تقوم بالتوزيع إلى حدوث فوض ى  .4
ً
وازدحامات، ذلك  حيانا

 حينما تلجأ كل جهة لتوّزع بالطريقة التي تراها مناسبة، من دون االلتزام بآلية واحدة.

نقل االزدحام من  يسهم ضعف التنسيق، وعدم وجود خطة واحدة، وجهة واحدة منظمة، في .5

 إلى املعتمدين، عدا عن فوض ى تأمين الخبز للمعتمدين. أمام األفران

 زيادة الطلب  .6
ُ
  سربقصد تخزين املادة من قبل الكثير من األ

ُ
سر أخرى كان على حساب حرمان أ

 محرومة تعتمد عليها بشكل شبه كامل في غذائها.
ً
سرا

ُ
 من املادة، إذ إن  هناك أ

وبيعه بأسعار  ، بهدف خلق سوق سوداء للخبزمن قبل بعضهم تحويل األزمة إلى فرصة للتربح .7

 مضاعفة.

 أسباب، أبرزها ما يتعلق بسوء آلية التوضيب.رداءة الخبز، لعدة  .8

وإجراءات السالمة الصحية في بعض املخابز، يؤدي إلى خلق قناة  تدني مستويات التعقيم .9

 
ُ
 ألن األ

ً
 تعتمد على الخبز في غذائها، على اختالف نسب خطيرة لتفش ي الفيروس، نظرا

ً
سر كافة

 الجانب الوقائي لدى تصنيع وتوزيع الخبز سوفاالعتماد، لكّنها أساسية في النهاية، وأي إهمال في 

 يؤدي إلى كارثة صحية.

 الفرص

االستفادة من وسائل النقل العامة، بعد تعليق دوام أغلب املوظفين، وإيقاف السفر بين  .1

 املحافظات، وبين املحافظات واملدن واألرياف، لزيادة قدرة التوزيع لدى املخابز.

 واملنظم.  وعي وتوظيفها بالشكل األمثلالتطاالستفادة من مبادرات العمل  .2

ة يلإلسهام في تنظيم عمل (واتس آب)ل االجتماعي، وخاصة االستفادة من تطبيقات التواص .3

 التوزيع.

 االستفادة من انتشار دكاكين البقالة وأكشاك بيع املواد الغذائية، لتنظيم عملية التوزيع. .4

 إمكانية حصر مهمة توزيع الخبز بجهة واحدة، فقط. .5
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تها الحكومة لتمويل خطط التصدي لفيروس كورونا، االستفادة من امليزانية األولية التي أقرّ  .6

 مليار ليرة سورية. 100البالغة 

 التهديدات

 بالشكل املطلوب. في عملية التوزيععدم استجابة دكاكين البقالة وأكشاك بيع املواد الغذائية  .1

اج، حتى نقاط البيع األخيرة، بإجراءات الوقاية من اإلنت التزام القائمين على سلسلة العملعدم  .2

 من الفيروس.

كما  ما يخص تغيير آليات العمل والتوقيتفي  العمل واإلنتاج عدم استجابة املخابز ملتطلبات .3

 يجب.

4.  
ّ
 ل بعض الجهات أو األشخاص لحصول استثناءات في املخصصات.تدخ
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ا
 أهداف الخطة -ثانيا

املقترحة بتحقيق عدة أهداف، تسهم في تغيير الواقع الراهن، في تتمثل الغاية األساسية للخطة 

املرافقة لإلجراءات االحترازية للتصدي لفيروس  وسط الظروف االستثنائية الحالية عملية توزيع الخبز،

 كورونا املستجد، وهذه األهداف هي:

 توضيبرفع مستوى جودة الخبز عبر تنظيم أوقات اإلنتاج، والتوضيب، واعتماد أسلوب  .1

 لضمان عدم تلف الخبز. أفضل

  ل توزيع الخبزضمان السالمة العامة، وعدم تحوّ  .2
ُ
 سر.إلى أخطر قناة لنقل الفيروس لل

إلغاء حاالت االزدحام للحصول على الخبز، من خالل العمل باتجاهين: األول، اعتماد  .3

 أسلوب نقاط البيع؛ وآخر عبر إيصال املادة للبناء أو املسكن.

 الوعي لدى الجمهور، وتنمية شعور التعاون إلدارة األزمة، وتجاوزها.رفع مستوى  .4
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ا
اتيجيات املقترحة -ثالثا  الستر

تقوم االستراتيجيات املقترحة لتحقيق األهداف آنفة الذكر على عدة محاور، تخص رفع جودة 

 
ّ
 مرحلة التوضيب، وات

ً
بشكل مستمر، وتوزيع الخبز على  باع كامل وسائل الوقاية والتعقيمالخبز، تحديدا

 األسر، وفق خطتين )عبر دكاكين البقالة، وإلى املنازل(، واستراتيجية التوعية.

 تراتيجية الخاصة برفع جودة الخبزالس .1

 يتم تخصيص أمد على أنعن التوزيع،  اإلنتاجة فصل مرحل عبرتقوم االستراتيجية ببساطة 

 صبا 6مساًء و 6بين  تطبيق حظر التجوال
ً
ثم إغالق  نتاج الخبز وتبريدهلإلنتاج فقط، بحيث يتم إ حا

 أكياس الربطات، ألن  الحرارة داخل الربطة والبخار يسيئان للجودة، فتزداد نسبة املاء في الخبز.

  ويتم توضيب الخبز بشكل جيد
ً
م، من دون تكديس الربطات فوق بعضها بعضا

ّ
بشكل  ومنظ

، بعد  6سالمة العامة، ومن ثم يتم بدء التوزيع من الساعة وال عشوائي، لضمان الجودة والنظافة
ً
صباحا

 انتهاء عمليات اإلنتاج والتوضيب.

 الستراتيجية الخاصة بالتعقيم والسالمة العامة .2

  ُيَعد  
ً
 ألنه يصل  الخبز حاليا

ً
ى عبرها فيروس كورونا، نظرا

ّ
لى إمن أخطر األقنية التي يمكن أن يتفش 

 وسالمة عامة أغلب األسر، لذا، فإن  املطلوب اليوم التشديد وعدم التهاون في تطبيق إجراءات تعقيم

 صارمة، وفق التي:

ذات  وبخاّصة  صاالت توضيب وجمع الخبز، باستخدام معقمات تعقيم مستمر للمخابز، 

 فعالية عالية.

للحماية، مع كمامة ذات فعالية عالية،  العاملين في املخابز بدالت خاصة التشديد على ارتداء 

 وكفوف طبية.

التي لليدين، وهي تلك  املين على خطوط اإلنتاج والتوضيباستخدام معقمات خاصة للع 

 يستخدمها الجراحون قبيل البدء في العمليات الجراحية.

عند دخولهم إلى املخبز، وخالل  ة، لفحص العمال في املخابزاوب في كل ورديّ وجود ممرض من 

 العمل، عند أي اشتباه بإصابة.

 كل نقلة. يارات النقل بشكل كامل، قبل وبعدتعقيم س 
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تعقيم نقاط البيع أو التوزيع، واالشتراط على كّل مواطن عدم تسليمه الخبز إال بعد ارتداء  

 كحول.كمامة، وتعقيم األيدي بال

 الستراتيجية الخاصة بالتوزيع .3

ك عبر دكاكين البقالة وأكشا ياء، بتوزيع الخبز في األحاألولىتقوم استراتيجية التوزيع على خطتين: 

؛ 
ً
ثر ، بإيصال الخبز إلى البناء أو املسكن في حاالت الضرورة القصوى، عند التشّدد أكوالثانيةالبيع كافة

 شامل. في حالة حظر التجوال، وفرض حظر

 الخطة األولى: التوزيع عبر دكاكين البقالة 

 
ً
ة
ّ
 ،تقوم هذه الخطة على الطلب من أصحاب دكاكين البقالة وأكشاك بيع املواد الغذائية كاف

ذلك على أساس تعهدهم  ؤولية االجتماعية في هذه الظروف،وتحّمل جانب من املس القيام بدورهم

ليرات عن كل  10املقابل، يحصلون على مبالغ يومية، بمعدل  فيوباإلسهامِّ في توزيع الخبز للمواطنين، 

 غير مباشر 
ً
ربطة، شريطة عدم تقاض ي أي مبلغ زيادة عن سعر الربطة، كي ال يصبح هذا األمر رفعا

 للّسعر، وفق اللية التية:

ل لجهات أخرى في عملها .1
ّ
ن عملية تنظيم إسهام دكاكي ،تتولى البلدّية، من دون أّي إشراف أو تدخ

 على املواطنين، وذلك عبر غرفة عملي وأكشاك بيع املواد الغذائيةالبقالة 
ً
ات في توزيع الخبز يوميا

خاصة بمتابعة املوضوع، لحظة بلحظة، ويكون مدراء املخابز أعضاء فيها، وهم األعضاء 

الوحيدون من خارج البلدية، ويكون لغرفة العمليات صالحيات واسعة، ملنع أي تدخل ممكن في 

عملها، ويكون لها اتصال مباشر مع قادة وحدات الشرطة في كل منطقة الجتناب أّي حاالت 

 خلل، وتدخالت تس يء لعملية التوزيع.

يتم عقد اجتماع طارئ بين مدير البلدية في كل منطقة، وأصحاب دكاكين البقالة لالتفاق على  .2

 العمل وفق هذا املبدأ، وتحديد أفضل آلية للتعويض.

وغيرها من الوزارات، تأمين  ،وحماية املستهلك، من وزارة النقلالتجارة الداخلية  تطلب وزارة .3

سيارات نقل، وباصات نقل داخلي، للمشاركة في عملية نقل وتوزيع الخبز على دكاكين البقالة 

 واألكشاك.

تطلب وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك التعاون مع شركات توزيع املواد في القطاع  .4

لخاص، على مبدأ املسؤولية االجتماعية للشركات، وتقديم مبالغ يومية، وهناك عدد كبير من ا



    

       سيناريوهات لتوزيع الخبز من دون ازدحام 

 يوجد في املنطقة الجنوبية وحدها ما ال يقل 
ً
سيارة توزيع  2000السيارات في تلك الشركات، فمثال

 )وفق تقديرات مدير شركة توزيع نشطة(، والتي تعمل وفق مبدأ التوزيع الشبكي.

 مع مدراء شركات  لتجارة الداخلية وحماية املستهلك ومدير املخابز لقاءً يطلب وزير ا .5
ً
طارئا

لتلك الشركات، بحيث ترتبط بشكل مباشر مع غرفة العمليات في  تحديد آلية العملالتوزيع، ل

 كل بلدية.

 تدار الخطوات العملية للتوزيع، عبر دكاكين البقالة، وفق ما يأتي: .6

تضم أصحاب دكاكين البقالة  (واتس آب)مجموعة على تطبيق  تنش ئ كل غرفة عمليات 

 
ً
 والتوزيع باالحتياجات وأكشاك بيع املواد الغذائية، ملتابعة عملية التوزيع، وتنظم جدوال

 وغيره من مالحظات يومية.

تقوم الغرفة بتقسيم األسر على دكاكين البقالة بشكل ُيراعى فيه التناسب بين أعداد هذه  

سرالدكاكين 
ُ
تكمن أهمية هذه الخطوة في كونها تقلل بشكل كبير من  .في كل حي وأعداد األ

ن للفران 
ّ
، وتمك

ً
، ومن املحسوبية وحرية االختيار لدى صاحب دكان البقالة ثانيا

ً
الهدر أوال

 )أي ليس على نحو  اعتباطّي بناء على 
ً
من أجل تحديد اإلنتاج املطلوب بشكل دقيق ثالثا

 األزمة(.تقديرات ما قبل 

بإعالم زبائنه عن بدء توزيع الخبز عن طريقه، ويسجل أسماء  دكان بقالةيقوم صاحب كل  

عائلة، وقد يختلف العدد بحسب خصوصية كل حّي، من حيث عدد دكاكين البقالة  50

 وعدد األسر.

  ،
ً
س يتم اعتمادمبدئيا

ُ
 دفتر العائلة في التوزيع، مع تحييد البطاقة الذكية، ألن  هناك أ

ً
م لرا

 الطالب ممن يسكنون املدن، 
ً
تحصل على البطاقة بعد، وهناك موضوع العازبين، تحديدا

وليس لهم بطاقات، كما يمكن استخدام سند إقامة من املختار أو حتى إبراز الهوية 

 الشخصية.

خاصة بتوزيع الخبز  (واتس آب)ق ينش ئ صاحب دكان البقالة أو الكشك مجموعة عبر تطبي 

 يث تلتزم كل أسرة بالتعامل معه فقط، كي ال تحصل فوض ى في التوزيع.للزبائن، بح

، من  
ً
، ومن50حتى  1يعطي صاحب دكان البقالة كل أسرة رقما

ً
ثم يرسل على مجموعة  ، مثال

،  8.30وحتى  8من الساعة  10إلى  1موعد تسليم األسر من رقم  أّن  (الواتس آب)
ً
صباحا
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 على األقل، ويلزم  1.5في حال حدوث تجمعات،  شريطة أن تكون املسافة بين كل فرد،
ً
مترا

 كل مواطن بوضع كمامة وتعقيم اليدين بالكحول.

 على باب الدكان، يحّد  
ً
د فيه موعد توزيع الخبز لكل مجموعة من األسر يلصق جدوال

، يحصلون على الخبز 10حتى  1املسجلة، لخدمة من ليس لديه إنترنت، بحيث من الرقم 

 .. وهكذا.9و 8.30بين  20إلى  10، ومن 8.30و 8من الساعة 

، وعند االستالم، يرسل  6تبدأ عملية توزيع الخبز على دكاكين البقالة من الساعة  
ً
صباحا

ه استلم كميته املخصصة كاملة.
ّ
 كل صاحب دكان بقالة لغرفة العمليات أن

توافر عدد يمكن االستفادة من أماكن مناسبة أخرى، غير دكاكين البقالة، في حال عدم  

كاف  منها، ويلتزم أصحاب هذه الدكاكين بعدم البيع ألي شخص غير مسجل لديهم، مهما 

 كان.

 واالنتظام، مخالفات شديدة. يخالف أنظمة السالمةق على املواطن الذي يطبّ  

 عبر السيارات، وفق ما يأتي: للتوزيعتدار الخطوات العملية  .7

أمام األفران، ويلتزم السائقون بإجراءات السالمة  6بالحضور الساعة  تلتزم سيارات التوزيع 

.
ً
ة
ّ
 والتعقيم كاف

لتنظيم عملية تسليم الخبز للسيارات، وتسليم واستالم  تخصيص موظف في املخبزيتم  

على  ، وتنظيم توافدهم إلى املخبز(واتس آب)، ويتابعهم عبر مجموعة خاصة عبر الفواتير

 التتالي، لتجنب االزدحام.

مها للموظف املتخّصص في دكان البقالةقيمة الفاتورة من صاحب  يستلم السائق 
ّ
، ويسل

 املخبز.

 تتصل كل غرفة عمليات مع رئيس البلدية، ا .8
ً
بإتمام عملية  لذي يقوم بإعالم املحافظة يوميا

محافظة ملتابعة التوزيع، وبأي مالحظات، في حال الضرورة، من خالل التواصل مع موظف في كل 

 عبر رئيس البلدية فقط. والنتائج عمل غرف العمليات

، من أجل تسجيل أية شكوى، (واتس آب)نين، أو رقم تخصيص خط ساخن لشكاوى املواط .9

 ومتابعتها مباشرة من غرفة العمليات، وفق صالحياتها.
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، يوجد الكثير من التفاصيل التي يجب العمل عليها وتثبيتها، مثل: آليات الدفع وتسديد  .10
ً
طبعا

الخبز، بين املخبز، وسيارات التوزيع، ودكاكين البقالة، ولتشجيع الشركات على املبالغ، ثمن 

 .املساعدة يمكن اتباع مبدأ الفاتورة بفاتورة

 الخطة الثانية: التوزيع على األبنية واملساكن 

ق في حالة الطوارئ، أو اشتداد إجراءات حظر التجوال، تعّد هذه الخطة بمثابة )ب(، بحيث تطبّ 

 بالكامل.ومنعه 

أيام، بحيث يتم تدارك نقاط  10بمدة  تطبيق الخطة األولىبعد بدء  يتم التحضير لهذه الخطة

 الخلل في التنفيذ، واالعتياد على العملية.

 ووسائط النقل العامة املختلفة، التي تعطلت عن خطة الثانية على أصحاب السرافيستعتمد ال

 وات التية:بسبب إجراءات حظر التجول، وفق الخط العمل

 د غرفة العمليات حاجة كل حي من سرافيس ووسائط نقل، وفق املتاح لديها. تحّد  .1

يزود كل سائق بقوائم األسر التي سوف يغطيها، وعناوينها في كل حي، بناًء على بيانات أصحاب  .2

 دكاكين البقالة واألكشاك.

ويعلمهم بذلك أصحاب دكاكين يتم إعالم األسر بالسائق املفرز إليصال الخبز لها، ورقم هاتفه،  .3

 البقالة واألكشاك.

 لالتفاق على آلية العمل، والتعويض املناسب. تجتمع غرفة العمليات مع السائقين .4

تنّسق غرفة العمليات مع كل املبادرات التطوعية لتوزيع الخبز على املنازل، لعدم حدوث أي  .5

.
ً
 فوض ى، وتتم إدارة املبادرات عبر غرفة العمليات حصرا

 تتاح فرصة اإلسهام لسيارات شركات التوزيع الراغبة بالعمل في التوزيع على املنازل. .6

 يتعهد السائق بتوصيل الخبز إلى املنزل، وال يتقاض ى أي سعر زيادة، وال يطلب إكراميات. .7

املتعاقد معهم، وعبر املبادرات،  للسائقين (واتس آب)في البلدية مجموعة  تنش ئ غرفة العمليات .8

 وملتابعة العمل باللية نفسها في الخطة األولى.

 من أجل التزود بالوقود. ل للسائقينتتولى غرفة العمليات تأمين تراخيص تنق   .9

10.  
ً
يقوم املوظف في املخبز بتنظيم عملية التوزيع على السائقين، من خالل إعطائهم أرقاما

سيارات كحّد أقص ى في كل دفعة،  10ورهم إلى املخبز، كل متسلسلة، ويحّدد مواعيد حض
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والسائقين، واجتناب االختالط بين السائقين،  اتباع وسائل الحماية والتعقيم للسيارات شريطة

 بين كل سيارة وأخرى. 1.5والوقوف على مسافات أمان ال تقل عن 
ً
 مترا

 الستراتيجية الخاصة بالتوعية .4

ووسائل اإلعالم  نية عبر مواقع التواصل االجتماعيإطالق حمالت وطب التوعيةتقوم استراتيجية 

املختلفة، من أجل نشر الطمأنينة بتوافر الخبز، وعدم هدره، واجتناب الطلب أكثر من الحاجة، وتفادي 

 حاالت االزدحام، والتعاون من املوزعين.

.. وغيرهم، .عطائي – دسن – يتم التعاون مع الفرق التطوعية املعروفة مثل: بصمة شباب سورية

من أجل توسيع دائرة انتشار الحمالت، وتوسيع دائرة التفاعل معها، باستخدام تقنيات التسويق 

 عبر وسائط التواصل االجتماعّي.
ً
 الرقمي، ويكون ذلك أساسا
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 حالة عملية )مثال تبسيطي(

مليون  2.079بنحو  2019ّدر املكتب املركزي لإلحصاء عدد سكان دمشق في منتصف العام ق

أفراد، يكون عدد األسر في العاصمة نحو  5نسمة، وعلى اعتبار وسطي عدد أفراد األسرة السورية، 

، وبالتالي أسرة 4158حّي، ما يعني أن املعدل الوسطي لسكان كّل حّي نحو  100ألف أسرة، تقطن  415.8

 في كّلِّ حي للتوزيع، عند ت 83الحاجة لنحو  فإن
ً
 50 خصيص كل منها بتوزيع الخبز لـدكان بقالة وكشكا

عائلة فقط، وتتطلب سيارة في كل حي لتوزيع الخبز على املعتمدين عبر عدة نقالت )بحسب سعة كل 

 سيارة، ونوع السيارات املستخدمة(.

واسطة نقل، في حال تخصيص كل  21وفي حال التوزيع على املنازل، فإن الحاجة في كل حي إلى 

 أسرة. 200سائق بنحو 

 مالحظات ختامية

 في مجال التوزيع، بعد أسبوع من بدء التطبيق، ي
ً
تم إجراء تقييم لالستراتيجيات املعتمدة، تحديدا

 واتخاد اإلجراءات املناسبة لتعديلها، بهدف الوصول إلى األهداف املحددة.

ماد أي إيصال الخبز إلى املنازل، يمكن اعت، و عبر دكاكين البقالة وبخصوص خطط التوزيعهذا، 

اعتماد الخطة الثانية في املناطق  حسب خصوصية كل منطقة، فمن املمكنخطة واجبة التطبيق، ب

، من دون تطبيق الخطة األولى، التي تناسب املناطق ذات الكثافة 
ً
، فورا

ً
قليلة الكثافة السكانية، مثال

 العالية.

طق الكثافة السكانية العالية، تراعى املرونة في تطبيق الخطط، بالتوافق مع املبادرات، ففي منا

للتنسيق، عند تطبيق  ل، يمكن التنسيق مع غرف العملياتوالتي فيها فرق تطوعية توصل الخبز إلى املناز 

 الخطة األولى، بالتوزيع عبر دكاكين البقالة، لعدم حدوث فوض ى.

 

                                                             
 لوجود أحياء فيها اكتظاظ سكاني كبير، دون غيره 

ً
 ا.هذا الرقم تقديري لتبسيط عملية التقدير، إذ إن الواقع مختلف، نظرا
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