
تقع عىل عاتق مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( مسئولية جمع الجهات الفاعلة اإلنسانية معاً لضامن 
القيام باستجابة متامسكة، ومبنية عىل مبادئ، ويف الوقت املناسب ملواجهة حاالت الطوارئ، والكوارث الطبيعية.  وتعمل أوتشا 

مع الحكومات، وأعضاء اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت التي تضم الجهات الفاعلة التشغيلية الرئيسية من األمم املتحدة، 
واملنظامت غريالحكومية، واللجنة الدولية للصليب األحمر، واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وغريها.

وقد تأسست أوتشا )املعروفة سابقاً حتى عام 1998 باسم إدارة الشؤون اإلنسانية،( إثر قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
182/46، الذي جرت املصادقة عليه يف شهر ديسمرب عام 1991.

• حشد وتنسيق العمل اإلنساين الفعال، واملبني عىل مبادئ يف رشاكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية من أجل تخفيف املعاناة 	

اإلنسانية عند حدوث الكوارث، وحاالت الطوارئ؛

• الدعوة إىل، ومنارصة حقوق األشخاص املحتاجني؛	

• تعزيز التأهب والحامية؛	

• تسهيل الحلول املستدامة.	

يقع املقر الرئييس ألوتشا يف كٍل من نيويورك وجنيف. ويركز مكتب نيويورك عىل السياسات، والدعوة، واالتصال مع مجلس األمن، واملجلس 

االقتصادي واالجتامعي، والجمعية العامة، وأجهزة األمم املتحدة األخرى. ويوفر مكتب جنيف الدعم العام للعمل امليداين، والخدمات 

األساسية األخرى. وتعمل أوتشا من 28 مكتباً قطرياً والتي تقوم، وفقاً للتفويض املمنوح لألمم املتحدة، بدعم منسقي الشؤون اإلنسانية 

لألمم املتحدة، والفرق القطرية اإلنسانية. وهي تدير تسعة مكاتب إقليمية يف أملايت، وعامن، وبانكوك، والقاهرة وداكار، وجوهانسربغ، 

ونريويب، وبنام، وصوفا، وكذلك ثالثة مكاتب اتصال يف أبو ظبي، وأديس أبابا، وبروكسل.
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التنسيق
يعمل مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية مع حكومة السودان، مبا يف ذلك مفوضية العون اإلنساين وغريها من الفاعلني الرئيسيني يف مجال العمل 

اإلنساين لتقييم االحتياجات اإلنسانية، وتقديم اإلغاثة املنقذة للحياة. وتوفر أوتشا الدعم ملنسق الشؤون اإلنسانية، وللفريق القطري اإلنساين يف السودان. 

وتقوم أوتشا بتسهيل ارسال فرق االستجابة الرسيعة، وتعمل مع رشكائها لتقييم االحتياجات، واتخاذ اإلجراءات الالزمة، وإعداد التقارير، وتسهيل التنسيق املدين 

العسكري.

يؤدي مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشئون االنسانية تفويضه عرب: 

معلومات عن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف السودان

الدعوة واملنارصة
تقوم أوتشا جنباً إىل جنب مع منسق الشئون االنسانية برواية الحكاية اإلنسانية، وتتحدث نيابة عن األشخاص املتأثرين بالنزاعات والكوارث. وتسهم أوتشا يف رفع 

مستوى الوعي من خالل املقابالت اإلعالمية، والخطب، واملؤمترات الصحفية، وقصص الشبكة الدولية، والحمالت عرب وسائط التواصل االجتامعي. وتعمل أوتشا 

أيضاً خلف الكواليس عرب اإلتصاالت الدبلوماسية حول الشئون اإلنسانية مع حكومة السودان، والرشكاء اآلخرين إلحداث التغيري، والدعوة لحامية املدنيني وعامل 

اإلغاثة، وكذلك لتأمني إتاحة وصول آمن للمساعدات اإلنسانية، وحشد الدعم.

التمويل اإلنساين
تقوم أوتشا بحشد، وتنظيم، ومراقبة التمويل اإلنساين استناداً إىل وثيقتني إطاريتني رئيسيتني هام: اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية، وخطة االستجابة اإلنسانية. 

وتقوم أوتشا كذلك بدعم منسق الشئون اإلنسانية يف إدارة أموال صندوقني من الصناديق املجمعة: صندوق السودان اإلنساين، والصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ 

التي توفر التمويل للمنظامت غري الحكومية الدولية، والوطنية، ووكاالت األمم املتحدة، وصناديقها، وبرامجها. وبفضل مساهامت الجهات املانحة السخية يف عام 

2015، قام صندوق السودان اإلنساين بتخصيص أكرث من 50 مليون دوالر أمرييك للعمل اإلنساين يف السودان.

السياسات
وتوفر أوتشا التوجيهات املُحِدَدة للسياسات اإلنسانية يف السودان.  كام تقوم أوتشا بتحديد، وتحليل االتجاهات، واألسباب لتطوير سياسات مشرتكة للمجتمع 

اإلنساين تقوم عىل أساس مبادئ القانون الدويل، واملبادئ اإلنسانية )عىل سبيل املثال معايري التشغيل الدنيا(.

إدارة املعلومات
وتقوم أوتشا بجمع، وتحليل، ونرش بيانات موثوقة عن أماكن وجود األشخاص املتأثرين باألزمات، وما يحتاجون اليه عىل وجه الرسعة، ومن هو األقدر عىل 

مساعدتهم. وتسهم منتجات املعلومات مثل الخرائط ، والرسوم البيانية، ومصفوفات االستجابة للمساعدات، ونرشات املعلومات يف دعم استجابة إنسانية فعالة، 

ومبنية عىل مبادئ.

لدى أوتشا باإلضافة إىل املكتب القطري يف الخرطوم، مكاتب فرعية يف واليات دارفور 

الخمس، ويف النيل األزرق، ووالية جنوب كردفان. ولدى أوتشا أيضا مكتب فرعي يف أبيي 

)املحددة حسب قرار محكمة التحكيم الدامئة(، وتقوم هذه املكاتب الفرعية بتقديم 

التقارير لنيويورك. وتقوم بدعم املنظامت اإلنسانية بالتنسيق مع الحكومات املحلية - وعند 

االقتضاء - مع بعثات حفظ السالم، وغريها من الجامعات.

وجود أوتشا يف السودان 

ويعتربالجزء املهم من عمل أوتشا هو جمع، وتحليل، ونرش املعلومات من امليدان ألصحاب املصلحة الرئيسيني. 
وتشمل األدوات املستخدمة يف جمع وتبادل املعلومات ما ييل:

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
يف السودان:

الخرطوم

الدمازين

كادوقيل

أبيي

الضعني

الفارش

نياال

زالنجي
الجنينة


