
Aid workers identify the most urgent 
types of humanitarian assistance that 
affected people need, such as shelter, 

food, clean water and medicine.
Donors contribute to CHF 
before urgent needs arise.
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CONTRIBUTIONS

IDENTIFYING
HUMANITARIAN NEEDS

Humanitarian partners work together 
to prioritize urgent relief activities and 
request CHF funding through regular 

allocation rounds or as needs arise.
CHF pools these donations 

into a single fund. 
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CHF

Based on expert advice from aid workers and Advisory Group guidance, 
the Humanitarian Coordinator distributes CHF funding.

ALLOCATING
FUNDS

Organizations use the money for urgent aid operations. 
They always track spending and impact, report back to CHF and return 

funds that are not used.
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إن الصندوق اإلنساين املشرتك يف السودان )CHF( هو وسيلة لدعم العمل اإلنساين يف السودان وهو وسيلٌة فعالة من حيث التكلفة،. 
فالصندوق املكون من األموال املجمعة قطرياً، يساعد  بصورٍة كبرية عىل تحسني االستجابة لالحتياجات اإلنسانية األكرث أهمية كام هو 
الحكومية،  للمنظامت غري  به،  التنبؤ  توفري متويل يف وقٍت مبكر، و ميكن  السودان،  وذلك عرب  اإلنسانية يف  االستجابة  محدد يف خطة 

وصناديق األمم املتحدة، ووكاالتها، وبرامجها. ويتلقى الصندوق تربعات املانحني ويدعم االستجابة اإلنسانية عىل مدار السنة.

كيف يعمل الصندوق اإلنساين املشرتك؟

يتلقى الصندوق المساهمات من المانحين، وبصفٍة أساسية من الحكومات. وتوضع هذه 
المساهمات في صندوٍق واحٍد الهدف منه تحقيق 10 أو 15 في المائة من تمويل خطة 

االستجابة اإلنسانية في السودان.

جوالت  خالل  من  متجدد  أساٍس  على  اإلنسانية  العمليات  لتمويل  األموال  وتستخدم   
تخصيص عادية، أو عبر االحتفاظ بها جانبًا لالستجابة لحاالت الطوارئ المستقبلية في 

البالد. 

ويعزز الصندوق ويعتمد على هياكل التنسيق اإلنساني القائمة والتي تسمح بتحديد أولويات 
قائمة على األدلة، والتكامل مع مصادر التمويل اإلنسانية األخرى، مثل التمويل الثنائي 

أو التابع للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.

قيمة مضافة للصندوق اإلنساني المشترك:
باعتباره  اإلنسانية  لالحتياجات  ومبدئية  ومنسقة،  فعالة،  استجابة  الصندوق  يدعم 
مصدرًا للشركاء الوطنيين، والدوليين لتمويٍل يأتي في الوقت المناسب، ويمكن التنبؤ 
وضمان  التنسيق،  نظام  وتقوية  اإلنسانية،  القيادة  لتمتين  يسعى  بذلك  وهو  به.  

الشمول والشراكة.

املخصصات القياسية:

يجري تخصيص الجزء األكبر من تمويل الصندوق اإلنساني المشترك بإحدى جولتي أو- 
إذا سمح التمويل - بجولتي التخصيص القياسي.  ويخضع الشركاء المؤهلين للتمويل من 
المنظمات غير الحكومية لعملية اختيار صارمة.  ويجري تقييم تدخالتها وفق االحتياجات 
ذات األولوية، وكذلك وفق األنشطة والمواقع الجغرافية، وضمان االستخدام االستراتيجي 

المنسق لألموال.

االعتامدات الخاصة:

وتمنح وكاالت األمم المتحدة التمويل في وقٍت مبكر لضمان عمليات الشراء التي تجري 
لتجهيزات،  األساسية  المواد  شراء  مثل  التكلفة،  حيث  من  والفعالة  المناسب  الوقت  في 
األخرى  الخاصة  االعتمادات  وتشمل  الطوارئ.  الصحية، ومالجئ  المرافق  ومستلزمات 

الخدمات المشتركة الحساسة للوقت، باإلضافة إلى عمليات التنسيق والدعم، والرصد.

 احتياطي الصندوق:

توضع ما بين خمسة وعشرة في المئة من إجمالي األموال المتاحة جانبًا في شكل احتياطي 
يكون على أهبة االستعداد للتقديم العاجل لألموال لتمويل المسائل المفاجئة واالحتياجات 
الحرجة عند ظهورها.  وذلك يمنح منسق الشؤون اإلنسانية القدرة على االستجابة العاجلة.

تحديد االحتياجات اإلنسانيةمساهمات 

يحدد عمال اإلغاثة أنواع المساعدات اإلنسانية 
األكثر إلحاحًا والتي تؤثر على حاجة الناس، مثل 

المأوى، والغذاء، والمياه النظيفة، واألدوية  يتبرع المانحون للصندوق قبل نشوء الحاجة

طلب تمويل من الصندوقإدارة األموال

الشركاء اإلنسانيين يعملون معًا  لتحديد أنشطة 
اإلغاثة الملحة ذات األولوية وطلب التمويل عبر 
جوالت التخصيص العادية متى ما دعت الحاجة يقوم الصندوق بتجميع األموال في 

صندوق واحد

تخصيص
األموال 

بناًء على نصائح عمال اإلغاثة و المستشارين )يوزع منسق الشؤون اإلنسانية أموال الصندوق(

االستجابة اإلنسانية
فعالةمنسقةمبدئية

عادة  المنظمات تستخدم األموال لعمليات اإلغاثة العاجلة. وهي دائمًا ما تقوم بمتابعة التمويل، وتأثيره، واإ
المخصصات التي لم تستخدم إلى الصندوق 

الشمول والشراكة تنسيق معززتمتين القيادة 

األمم المتحدة

الصــندوق اإلنســـــــاني المشــــــترك
حقائق وأرقام أساسية



unocha.org/sudan/chf
chfsudan@un.org

الجهات التي تتلقى التمويل:

غير  والمنظمات  المتحدة،  األمم  لمنظمات  متاح  المشترك  اإلنساني  الصندوق  تمويل 
الحكومية الدولية، والوطنية التي اجتازت بنجاح تقييم الجهد، والقدرات المناسب.  ينبغي 
تتداخل  أن ال  اإلنسانية لضمان  االستجابة  الشركاء مشروع في خطة  لجميع  يكون  أن 
األنشطة.  معظم الشركاء المنفذين لديهم شراكات طويلة األمد مع الصندوق، وجميعهم 

يخضعون لمراجعات األداء السنوية لضمان استمرار جودة وفاعلية برامجهم.

في عام 2014، ُقِدَم الدعم المباشر لعدد 58 من الشركاء بواسطة الصندوق اإلنساني 
المشترك في السودان. وفي السنوات األخيرة، جرى تقسيم التمويل بالتساوي بين منظمات 
األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية. فدعم المنظمات غير الحكومية الوطنية مهم 
ألنها تباشر االستجابة اإلنسانية في المناطق التي يتعذر الوصول إليها، في نفس الوقت 

الذي يجري فيه بناء قدرات الشركاء الوطنيين.

توزيع أموال الصندوق اإلنساني المشترك  لعام 2014 )ماليين الدوالرات( 

األمم املتحدة  53,4 %
منظامت دولية 33.5 %
منظامت وطنية 13.1 %

دارفور 68 %
النيل األزرق، ج و غ كردفان 18 %

أخرى  14 %

53.433.5

13.1

6818

14

الجهات املانحة للصندوق اإلنساين املشرتكالجهات المانحة للصندوق اإلنساني المشترك في السودان، 2006 - 2015 )ماليين الدوالرات(

تلقى الصندوق اإلنساني المشترك أكثر من 1,1 مليار دوالر من تسع من الدول 
المانحة منذ عام 2006. فالصندوق موثوق به من قبل الجهات المانحة بسبب 
فعاليته، ومنهجه المنسق، ونظم المساءلة الراسخة فيه، ولديه نظام رصد قوي 
للغاية ويمكن االعتماد عليه. وتدار مساهمات الصندوق اإلنساني المشترك في 

السودان من قبل مكتب صندوق األمم المتحدة االئتماني متعدد الشركاء. 

كيفية التبرع؟
ينبغي على الجهات المانحة التي ترغب في المساهمة في الصندوق اإلنساني 
المشترك في السودان االتصال بالوحدة الفنية التابعة للصندوق في )أوتشا( 
من أجل مزيد من المعلومات. ويمكن لألفراد والشركات والمؤسسات أيضا 

التبرع عبر اإلنترنت.

الوكاالت القيادية للقطاعات تضمن توزيعًا متجانسًا لألموال وفق األولويات المحددة، 
وال غبار عليه فنيًا ومستمد من خبرة، ومعلومات الشركاء في الميدان حول االحتياجات 

اإلنسانية في وقتها الحقيقي.

إدارة الصندوق اإلنساني المشترك في السودان

تقوم وحدة إدارة الصندوق ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمعالجة الجوانب البرامجية، 
وتقدم الدعم لمنسق الشؤون اإلنسانية لإلدارة اليومية لألموال، والذي يتضمن اإلشراف 

عداد التقارير، والرصد، وعمليات المساءلة األخرى. على التخصيصات، واإ
وكذلك تقوم وحدة إدارة الصندوق ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم الوحدة الفنية 
تفويٍض  على  بناًء  المتحدة  األمم  لوكاالت  األموال  على صرف  وتشرف  للصندوق، 
من الوكيل اإلداري، وتكون مسؤولة عن إدارة أموال الصندوق المتعلقة بالشركاء غير 

الحكوميين )من حيث التعاقد، والصرف، والتقارير المالية(.

اإلدارة والحوكمة يف الصندوق

 الهيكل اإلداري للصندوق اإلنساني المشترك في السودان

يشرف منسق الشؤون اإلنسانية على الصندوق، ويقرر مخصصات التمويل.  وخالل 
قيام منسق الشؤون اإلنسانية بدوره، تقوم  بدعمه كٌل من الوحدة الفنية للصندوق بمكتب 
للصندوق،  االستشارية  والمجموعة  )أوتشا(،  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم 
الصندوق  إدارة  ووحدة  الصندوق،  إدارة  ووكيل  للقطاعات،  القيادية  الوكاالت  وكذلك 

ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

القطري  والفريق  المانحة،  الجهات  نظر  وجهات  للصندوق  االستشاري  الفريق  ويمثل 
إلى  االستراتيجية  المشورة  ويقدم  الحكومية  غير  المنظمات  ومجتمع  المتحدة،  لألمم 
وهو  والحوكمة.  والسياسات،  الصندوق،  تخصيصات  حول  اإلنسانية  الشؤون  منسق 
أيضًا منتدى لتبادل المعلومات عن فجوات التمويل، والتغطية، وضمان الشفافية وجدوى 

تخصيصات الصندوق.

المملكة المتحدة

هولندا

السويد

النرويج

أسبانيا

أيرلندا

الدنمارك

أستراليا

سويسرا

525,4

172,9

153,7

138,7

48,5

35,2

22,7

6,2

1,1

المساهمات في 2014

54,8
بماليين الدوالرات

تخصيص األموال في 2014 

57,6
بماليين الدوالرات

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع التالي:

أو االتصال بالوحدة الفنية التابعة للصندوق بأوتشا: 
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1,1
مليار دوالر


