
5302آذار  03 ورقة إحاطة -أوكسفام    

www.oxfam.org 

ومن غير مدخول تعيش عائلة أبو علي في مخيم عشوائي في البقاع اللبناني . 2102غادر أبو علي وأم علي سوريا مع عائلتهما في العام 

 (. أوكسفام –ياسمين شواف : الصورة. )اأو مساعدة انسانية، يصعب عليهم تأمين الحاجات األساسية كالطعام والماء لعائالتهم

لكن في يوم من األيام جاءتنا رسالة على الهاتف . من غير قسائم برنامج الغذاء العالمي لما استمرينا كل هذا الوقت: "ويقول أبو علي

لنا كلنا عليها في في مخيمنا، لم تحصل إال ثالث عائالت عليها بينما حص. تكرر الشيء نفسه مع قسائم المازوت. قف المساعداتتعلن و

  ."العام الفائت

األزمة السوریة 
تلخیص الحصة العادلة 

2015
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يستمر باإلرتفاع بشكل هائل  إن عدد األشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدة نتيجة األزمة السورية 
هذه المعادلة يمكن أن تبدلها الدول الغنية المجتمعة في الكويت في  .دون أن تجاريه اإلستجابة الدولية

  .فتمنح األولوية للمدنيين السوريين 5302مارس \ذارآ 00

مؤشرين اساسيين إلظهار اإللتزامات المتوجبة على الدول الغنية لتكون " أوكسفام"طورت منظمة 
 :مساهمة كل منها في التخفيف من معاناة المتضررين من األزمة عادلة، وهما

باالستناد إلى الدخل القومي )نسبة تمويل اإلغاثة بالمقارنة مع حجم إقتصاد الدولة  -0
 (.اإلجمالي

ريين في الدول المجاورة الذين تعهدت الدولة استقبالهم، ومجدداً عدد الالجئين السو -5
وهذا الرقم ال يشمل الالجئين الذين تقدموا بطلب لجوء وتم منحهم . بالمقارنة مع حجم اإلقتصاد

إياه، نظراً إلى إلتزامات الدول القانونية الدولية تجاه األفراد الذين يصلون إلى اراضيها طالبين 
  .اللجوء
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 5102عام ل العادلة الحصةملخص : التمويل:  1 ولدالج

% 8.9 أن التحليل ويظهر. 5302 العام من األول الربع خالل السورية لألزمة التمويل تعهدات الجدول هذا يعالج
 .1دوالر مليار   9.8ـب يقدر المطلوب المبلغ  إجمالي أن إلى نظراً  توفيره تم التمويل من

النسبة المئوية المدفوعة من 
 الحصة العادلة

تتضمن ( )مليون)بالدوالر  5302مساهمات 
حصة الصندوق المركزي لمواجهة 

 (سيرف وايكو( )الطوارئ

الحصة العادلة 
بالدوالر 

(مليون)

البلد

 أستراليا 116.9 2.1 2%

 النمسا 45.9 6.7 15%

 بلجيكا 55 12.8 23%

 كندا 178.4 47.5 27%

 الجمهورية التشيكية 33.5 2.6 8%

 الدنمارك 30 6.8 23%

 فنلندا 25.9 5.3 21%

 فرنسا 303 32.8 11%

 ألمانيا 438 168 38%

 يونان 33.8 4.1 12%

 أيسلندا 1.6 0 1%

 أيرلندا 21.5 7.4 35%

 إيطاليا 253.2 28.4 11%

 اليابان 573.1 44 8%

 كورياجمهورية  200 2 1%

 الكويت 49.1 0.1 0%

 لوكسمبورغ 3.7 1.5 41%

 هولندا 92.8 13.7 15%

2% 0.9  نيوزيلندا 16.2

 النرويج 40.3 7.9 20%

 بولندا 104.6 5.1 5%

 البرتغال 32.6 4.9 15%

 قطر 47.9 7.1 15%

 روسيا 593 2.0 0%

 السعودية 275.5 2.8 1%

 سلوفاكيا 16.8 0.9 5%

 إسبانيا 181.6 18.5 10%

 السويد 53.3 13.6 26%

 سويسرا 57 24.9 44%

4% 3.7 98.2 
اإلمارات العربية 

 المتحدة

110% 320 291.3 
 المملكة المتحدة

3% 51.9 2023.7 
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 ونيوزيلندا وهولندا وأيرلندا والمانيا أستراليا. الدول ممثلي قبل من منها التأكد وتم- FTSو  EDRISبينها من للعلن متوفرة مصادر من مأخوذة أعاله الواردة المعلومات: مالحظة

 . إضافية بمعلومات ساهمت جميعها المتحدة والواليات المتحدة والمملكة وإسبانيا والسعودية وروسيا

>90% 

50–90% 

<50% 

 مفتاح
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 5104لعام  العادلة الحصةملخص : التمويل:  5 ولدالج

 المبلغ إجمالي من  %55.2 نسبة توفير تم أنه التحليل ويظهر. 5302 العام خالل السورية لألزمة قدم الذي التمويل الجدول هذا يعالج
 .53022 العام نهاية حلول مع دوالر مليار 8.8ـب والمقدر المطلوب

النسبة المئوية المدفوعة من 
 الحصة العادلة

( مليون)بالدوالر  5302مساهمات 
تتضمن حصة الصندوق المركزي )

(سيرف وايكو( )لمواجهة الطوارئ

الحصة العادلة بالدوالر 
 (مليون)

البلد

 أستراليا 109.6 31 28%

 النمسا 41.6 17.4 42%

 بلجيكا 50 24 48%

 كندا 165.5 150.6 91%

 الجمهورية التشيكية 29 10.4 36%

 الدنمارك 27 63 233%

 فنلندا 23.3 27.4 118%

 فرنسا 269.2 154.3 57%

 ألمانيا 382.6 425.1 111%

 يونان 32 13.6 42%

 أيسلندا 1.2 0 0%

 أيرلندا 18.4 26.2 142%

 إيطاليا 223.3 130.6 58%

 اليابان 516.5 149.4 29%

 جمهورية كوريا 172.8 5 3%

 الكويت 27.1 300 1107%

 لوكسمبورغ 3.9 8.7 222%

 هولندا 81.5 93.1 114%

39% 5.8  نيوزيلندا 14.7

 النرويج 37.5 95.3 254%

 بولندا 91 17.8 20%

 البرتغال 29.1 16.1 55%

 قطر 29.2 104.4 358%

 روسيا 613.7 46 7%

 السعودية 159.2 172 108%

 سلوفاكيا 14.9 3.0 20%

 إسبانيا 166.4 69.2 42%

 السويد 46.9 67.0 143%

 سويسرا 50.2 61.9 123%

391% 275.7 70.6 

اإلمارات العربية 

 المتحدة

 المملكة المتحدة 260.1 432.2 166%

97% 1727.7 1772.4 
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 وروسيا ونيوزيلندا وهولندا وأيرلندا والمانيا أستراليا. الدول ممثلي قبل من منها التأكد وتم- FTSو  EDRISبينها من للعلن متوفرة مصادر من مأخوذة أعاله الواردة المعلومات: مالحظة

والسعودیة وإسبانیا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة جمیعھا ساھمت بمعلومات إضافیة.  
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شخص،  085,333من مجمل عدد الالجئين المسجلين في دول الجوار، أي ما يعادل % 2إلى إعادة توطين " أوكسفام"تدعو منظمة 
  .في األعوام القادمة على أن تعاد الكرة  5302في الدول الغنية الموقعة على إتفاقية اللجوء، وذلك قبل نهاية العام 

% 08حتى األن، قدمت تعهدات بإعادة توطين . 3التي قامت بها الدول بالمقارنة مع حجم اإلقتصاد فيهايعالج هذا الجدول التعهدات 
  .فقط من الرقم المنشود وضمن إطار زمني غير محدد

النسبة المئوية الملتزم 
بها من الحصة العادلة

االلتزامات المقدمة (شخض)الحصة العادلة  البلد

 أستراليا 4302.8 5600 130%

 النمسا 1634.2 1500 92%

 بلجيكا 1945.3 300 15%

 كندا 6501.7 11300 174%

6% 70 1139.1 
الجمهورية 

 التشيكية

 الدنمارك 1060.3 390 37%

 فنلندا 915.7 850 93%

 فرنسا 10571.9 2400 23%

 ألمانيا 15027.6 30000 200%

 يونان 1257.4 0 0%

 أيسلندا 48.2 0 0%

 أيرلندا 722.9 343 47%

 إيطاليا 8771.2 400 5%

 اليابان 20285 0 0%

 جمهورية كوريا 6786.5 0 0%

 لوكسمبورغ 153.3 60 39%

 هولندا 3202.7 500 16%

 نيوزيلندا 578.3 100 17%

 النرويج 1472.1 2500 170%

 بولندا 3575.1 100 3%

 البرتغال 1143.5 23 2%

 روسيا 14287.1 0 0%

 سلوفاكيا 587.1 0 0%

 إسبانيا 6536.8 260 4%

 السويد 1840.1 2700 147%

 سويسرا 1971.5 3500 178%

5% 500 10217 
المملكة 

 المتحدة

15% 10714 69608.7 

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

 196143 74110 غير متاح
المجموع

 تقدمت لالجئين العليا المفوضية أن إال التوطين، إلعادة برنامج عبر إستقبلهم سيتم الذين السوريين ألعداد سقفا   المتحدة الواليات تحدد لم: مالحظة

 كسقف الجئ 4،444, مع التوطين إعادة حيث من االولى الدولة هي المتحدة الواليات إن. 5412 شباط من ابتدأ   توطينها إعادة ليتم حالة 147,01-ـب

 . الماضية السنوات في تقريبي

 الجدول 3 : اعادة التوطین واشكال أخرى من القبول االنساني : ملخص الحصة العادلة 
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6102آذار  62مطابقة حتى تاريخ المعلومات   

1
للمزيد من التفاصيل . ألنه يتضمن التزامات تمويل من خارج نظام األمم المتحدة %8والذي يرتفع إلى  نداءات األمم المتحدةل التمويل المتاح هذا الرقم أعلى من

" االلتزام الدولي مطلوب لوقف تدهور الوضع في سوريا والمنطقة، معادلة أكثر انصافا للسوريين"يرجى مراجعة التقرير حول التحليل 

https://www.oxfam.org/en/research/fairer-deal-syrians   

2
ألنه يتضمن التزامات تمويل من خارج نظام األمم المتحدة% 29الرقم أعلى من التمويل المتاح لنداءات األمم المتحدة والذي يرتفع إلى هذا    

3
تقّدر . الهمن التقرير المذكور أع 00يرجى مراجعة الصفحة  .عدد األشخاص الذين طلبوا اللجوء في هذه الدول أو اجتماع العائالت ال يتضمن تحليل أوكسفام 

.ألف شخص أكثر حاجة 083ب المؤهلين إلعادة التوطينمفوضية األمم المتحدة لالجئين عدد األشخاص   

. 
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 5302 مارس/اذاروكسفام انترناشونال أ ©

فضال عن زمالء ضمن اتحاد موس  ابيغيل بالداموس وجويل بسول وكاميال جيلبارتو صاغ هذه الوثيقة دانييل غوريفان

وتندرج هذه الوثيقة في اطار سلسلة من الوثائق تصاغ لتوفير معلومات للرأي العام حول مسائل متعلقة بسياسات . وكسفامأ

 .التنمية والشؤون االنسانية

 :لة الى العنوان التاليلمزيد من المعلومات حول القضايا المطروحة في هذه الوثيقة الرجاء توجيه رسا

advocacy@oxfaminternational.org 

هذا البحث خاصع لحقوق الملكية الفكرية لكن النص يمكن ان يستخدم مجانا الغراض حشد الدعم والترويج والتربية 

وينبغي . خدامات الغراض التقييمويشترط مالك الحقوق تسجيل كل هذه االست .والبحث، شرط ذكر المصدر بالكامل

او اعادة استخدامها في  الحصول على اذن مع فرض مقابل مالي محتمل في حال استخدام الوثيقة في اي ظروف اخرى

 :الى ه رسالة الكترونيةيالرجاء توج. هامنشورات اخرى او لترجمتها او تكييف

.policyandpractice@oxfam.org.uk 

 .المعلومات الواردة في هذه الوثيقة صحيحة حتى تاريخ نشرها

في  ISBN 978-1-78077-834-1: وكسفام انترناشونال تحت رقمأساب انيا لحطيوكسفام برأمنشورة من قبل 

 5302 مارس/اذار

 وكسفامأنبذة عن 

أوكسفام اتحاد دولي یضم 08 منظمة تعمل معا في اطار شبكة في اكثر من تسعین دولة في اطار حركة عالمیة للتغییر 
وبناء مستقل خال من ظلم الفقر: 

 )(www.oxfamamerica.org أوكسفام امیركا
 )(www.oxfam.org.au أوكسفام استرالیا
 )(www.oxfamsol.be أوكسفام في بلجیكا

 )(www.oxfam.ca أوكسفام كندا
 )(www.oxfamfrance.org أوكسفام فرنسا

 )www.oxfam.de( أوكسفام المانیا
 )www.oxfam.org.uk( أوكسفام بریطانیا

 )www.oxfam.org.hk( أوكسفام ھونغ كونغ
 )www.oxfamindia.org( أوكسفام الھند

 )www.oxfamintermon.org( )أوكسفام إنترمون )اسبانیا
 )(www.oxfamireland.org أوكسفام ایرلندا

 )(www.oxfamitalia.org أوكسفام ایطالیا
 )(www.oxfam.jp أوكسفام الیابان

 )(www.oxfammexico.org أوكسفام المكسیك
 )www.oxfam.org.nz( أوكسفام نیوزیلندا

 )www.oxfamnovib.nl( )أوكسفام نوفیب )ھولندا
 )(www.oxfam.qc.ca أوكسفام كیبیك

 :او زيارة الموقع االلكتروني الرجاء مراسلة اي من هذه الوكاالتلمزيد من المعلومات 

www.oxfam.org 
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