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العون للسوريين وھم في حالة ملحة إلى  تكفلعلى الدول التحلي بالسخاء في الكويت وأن 
  .المساعدات ا1نسانية، وأن تسعى لتحقيق النتائج في مؤتمر جنيف

  

فيما قدمته من  "حصصھا العادلة"تحليل جديد يكشف عن أن دول الشرق ا�وسط والمملكة المتحدة فاقت 
 مساعدات إنسانية، بينما تخلفت روسيا واليابان عن تلك الحصص بمسافة بعيدة.

 
ا#نسانية � مجال لتراخي المانحين في مؤتمر الكويت، بل على الدول أن تقدم التزامات قوية بتمويل ا�ستجابة 

  ل*زمة السورية، وذلك وفق ما ذكرت منظمة أوكسفام.

تمويل ا�ستجابة  المساھمة فياليوم، توضح الدول التي أوفت بالتزاماتھا في  ،فقد نشرت المنظمة دراسة جديدة
 والتي تعاني عجًزا شديًدا في التمويل. –ا#نسانية ل*زمة السورية 

، لفتت أصبحت الحاجة إليه ماسةى التوصل إلى حل سياسي دائم ومع سعي مباحثات الس5م في جنيف إل
 6.5أوكسفام إلى أن الدول المانحة يجب أيًضا أن تعطي أولوية لتمويل نداءات ا;مم المتحدة التي وصلت إلى 
على ومليار دو�ر، لضمان حصول السوريين على مساعدات إنسانية عاجلة ھم في أمس الحاجة إليھا. 

ي تعد بتمويل في الكويت، أن تركز أيًضا على التدابير التي من شأنھا تحسين الوضع ا#نساني، الحكومات الت
 وخلق الظروف الكفيلة بتوفير أفضل فرص النجاح لمباحثات الس5م.

في  اقدمت ما يفوق الحصص التي تعتبر عادلة بالنسبة لھ قد كشفت دراسة أوكسفام عن أن بعض الدولو
دول عربية، خاصًة تلك التي تستضيف �جئين سوريين، حيث قدمت لجھود ا#نسانية. وجاء في مقدمتھا ا

 324بالمائة، والمملكة العربية السعودية  1,444بالمائة، والكويت  5,617بالمائة، ولبنان  12,720ا;ردن 
 بالمائة، لتحتل جميًعا رأس القائمة. 450بالمائة، والعراق 

بالمائة، والمملكة  380بالمائة، والنرويج بنسبة  379الدنمارك بنسبة تھا العادلة كٌل من كذلك فاقت حص
 .بالمائة 930بالمائة. أما تركيا فقدمت ما يفوق حصتھا بنسبة  298المتحدة بنسبة 

 اريث برايس جونز، رئيس استجابة أوكسفام داخل سوريا، والذي يحضر مؤتمر الكويت: "غيقول  وفي ذلك

 يةتزايد ا;حتياجات ا1نسان وعلينا أن نتوقع، فا�زمة ; زالت محتدمةمؤتمر الكويت في لحظة حرجة، يأتي 

، فالطريق ما زال ول المانحة أن تركن إلى ما حققته. ليس للدللسوريين ھذا العام، وربما حتى ما بعد ذلك
 طوي5ً.

تفعل ذلك في خفة؛ إذ أن حجم النداء ليس سوى لقد أطلقت ا;مم المتحدة أضخم نداء في تاريخھا، وھي � "
ذا قدمت كل دولة حصتھا العادلة، سيتم تغطية التمويل . لذلك نحث كل إانعكاس للحجم الھائل ل5حتياجات. و

 الدول أ� تتنصل من مسؤولياتھا وتساھم بنصيبھا."

في لجنة مساعدات التنمية ضاء بعض أغنى الدول في العالم وا;ع ما يقرب من ثلثي الدول، منھا على أن
 من المنتظر منھا، في ضوء أحجام اقتصاداتھا. ا�قتصادي والتنمية، تقدم أقلبمنظمة التعاون 

روسيا قدمت أقل بكثير من  رقام المعلنة لخدمة المتابعة المالية ل*مم المتحدة فإنوفقاً ل* ل أنيفقد كشف التحل
 31لم تقدم سوى  ،بالمائة فقط مما يعتبر حصة عادلة. واليابان، كذلك 5المتوقع منھا، حيث بلغ ما سھمت به 

 في المائة فقط. بخمسةبالمائة، وكوريا الجنوبية وعدت 

أما الو�يات المتحدة  ولكن يجدر بھا تقديم المزيد لدعم النداء المعدل. سخية نسبيا بالمائة) 77كانت فرنسا (
وفاء بحصتھا للكنھا تستطيع تقديم المزيد ل، والريادةبالمائة)، أكبر مانح لنداءات ا;مم المتحدة، فقد أظھرت  88(

 .العادلة

  

  

  



 

  

  

دراسة أوكسفام بحساب حجم المساعدات التي يجب تقديمھا، وفق إجمالي الدخل القومي للدولة وإجمالي  قامت
، عندما كان تمويل روسيا 2013ثروتھا. قامت المنظمة بحسابات تحليل الحصة العادلة في سبتمبر / أيلول 
مليار دو�ر في يونيو /  5توفير وفرنسا متخلًفا بشكل كبير عن المنتظر منه. لم يحصل نداء ا;مم المتحدة ب

  بالمائة من التمويل المطلوب، عند إغ5قه في نھاية العام الماضي. 70حزيران الماضي، سوى على 

ا;مم المتحدة، يجب مطالبة الدول المشاركة في مؤتمر الكويت أيًضا بتوفير  اءاتدبا#ضافة إلى تمويل آخر ن
وتجدر ا#شارة ھنا  ليھا لمساعدة خطط ا�ستجابة الوطنية بدول الجوار.إالمساعدات المالية التي تشتد الحاجة 

يين إلى أن خطط ا�ستجابة الوطنية تتعامل مع ا�حتياجات التي تواجھھا تلك الدول في ظل استضافتھا لم5
ج إلى تحتا ،اجه ضغوًطا ھائلة على ما لديھا من بنًى تحتية وخدمات اجتماعيةوال5جئين. فالمجتمعات التي ت

  موارد إضافية لتخفيف حدة التوترات وتحسين الظروف ا;منية.

"� يتوقف ا;مر على الزيادة الھائلة في أعداد المحتاجين لمساعدات، بل يضاف إليھا جونز: -ضاف برايسأو
له ارتفاع تكاليف المصاريف الثابتة والمواد الخام في الشرق ا;وسط. التكاليف في ارتفاع مستمر، وكل سنت 

قيمته. الحاجة عاجلة ;موال تتيح تمويل ا;مور ا;ساسية، مثل المآوي والغذاء والمياه ل5جئين وللناس داخل 
  سوريا أيًضا."

 لمساعدة بھا يضطلع أن الدولي المجتمع على ضرورية، خطوة ا#نسانية ل5ستجابة الكامل التمويل إن"

 مؤتمر في المشاركة الحكومات من فالعديد. وحدھا كافية غير ولكنھا ا;زمة، بھم أضرت الذين السوريين

 تتخذ وأن ا;طراف، جميع تشمل س5م مباحثات تدعم أن عليھا سيتعين وھناك، جنيف، في ُتمثXل سوف الكويت

  ."مًعا آن في ل*زمة، ناجح حل إلى التوصل فرص وتعزيز ا#نساني، الوضع وطأة بتخفيف الكفيلة الخطوات

  

 -  انتھى -

  
  :م<حظات للمحررين

 Vanessa Parra اريث برايس توماس، يرجى ا�تصال بـغ. لمزيد من المعلومات وترتيب مقاب5ت مع 1

  12029040319+ أو  70061797 961+
  
. اعتمدت حسابات أوكسفام على بيانات خدمة المتابعة المالية با;مم المتحدة، وصندوق ا�مم المتحدة 2

الطوارئ، ومكتب المساعدات ا#نسانية للجماعة ا;وروبية، إلى جانب المساھمات الثنائية المركزي �ستجابة 
ا;خرى التي تم التأكد منھا من المانحين أنفسھم. تحرص أوكسفام تمام الحرص على توخي أكبر قدر ممكن من 

آخر مرة من ا;رقام يوم  الدقة في المعلومات المستخدمة في التحليل، ولكنھا � تستطيع ضمان ذلك. تم التحقق
يناير / كانون الثاني. بيانات إجمالي الدخل القومي استندت إلى تقرير البنك الدولي عن إجمالي  13ا�ثنين 

  (با;سعار الدولية الحالية للدو�ر) 2012الدخل القومي، ونصيب الفرد من الدخل القومي لعام 
  
بالمائة من تمويل  62.5المالية با;مم المتحدة أن  ، أظھرت أرقام تقارير خدمة المتابعة2013. في 3

، لمائة من خ5ل منظمات غير حكوميةبا 20.9ا�ستجابة السورية تم تقديمه عبر وكا�ت ا;مم المتحدة، و
بالمائة من  98.34ذھب  فيمابالمائة، تم تقديمه على شكل تمويل ثنائي للحكومات مباشرًة.  1وأكثر بقليل من 
بالمائة  1.64ات غير الحكومية إلى المنظمات الدولية، بينما لم يصل إلى المنظمات الوطنية سوى تمويل المنظم

  فقط.
  
مانًحا لنداء ا;زمة ا#نسانية السورية  20*مم المتحدة، ضمن أكبر ل. تظھر روسيا، في خدمة المتابعة المالية 4

تعتمد على إجمالي مساھمات روسيا في  . غير أن ا;رقام الواردة في تحليلنا للحصص العادلة2013في 
، وكذلك نداءات اللجنة الدولية للصليب 2013و 2012ا�ستجابة ل*زمة السورية واستجابة ال5جئين مًعا في 

ا;حمر وا�تحاد الدولي للجان الصليب ا;حمر والھ5ل ا;حمر، والنداءات الوطنية لحكومتي ا;ردن ولبنان. 
بيانات متوفرة في موقع خدمة المتابعة المالية. ھذا الرقم تم الحصول عليه من موقع ا;رقام مأخوذة عن أحدث 

 .2014يناير / كانون الثاني  10في  خدمة المتابعة المالية با;مم المتحدة


