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$1.03 billion
2015 HRP requirements

$65 million
CHF funding target

موثوق به من قبل الجهات المانحة: كانت مساهمات المانحين للصندوق اإلنساني المشترك في السودان )57,6 مليون دوالر أمريكي( بزيادة بنسبة 5 في 
المائة )2,8 مليون دوالر( مقارنًة بعام 2013، وهو ما يمثل نحو 10,8 في المائة من إجمالي تمويل خطة االستجابة االستراتيجية في السودان

تخصيصات على مدار العام: تقريبًا 54 مليون دوالر قد خصصت عبر جولتين معياريتين للتخصيص )ابريل، ديسمبر(، على أساس متجدد من خالل 
تخصيصات إحتياطي الصندوق اإلنساني المشترك.

أبرز مالمح عام 2014 

يركز على الطوارئ: نحو 37 مليون دوالر أو ثلثي أموال الصندوق )67 في المائة( في عام 2014  قد خصصت لإلستجابة اإلنسانية في دارفور، و10 
في المائة ذهبت إلى واليات جنوب، وغرب كردفان، والنيل األزرق معًا، وما تبقى خصص لباقي مناطق السودان التي بها إحتياجات إنسانية ملحة.

تنوع في الشراكات: تلقت تسع من وكاالت األمم المتحدة تموياًل من الصندوق اإلنساني المشترك )53 في المائة(، و كذلك 27 منظمة دولية ) 34,5 في 
المائة(، و 22 منظمة غير حكومية وطنية )13,5 في المائة(.

منسق وفق األولويات: أكثر من ثلثي أموال الصندوق تخصص مباشرًة  للشركاء المنفذين، عبر عملية تخصيص معيارية متجانسة تراعي األولويات، لدعم 
البرمجة اإلنسانية العاجلة في تسعة قطاعات إنسانية. 

ذو جدوى من حيث التكلفة ويمكن التنبؤ به: مول الصندوق اإلنساني المشترك غالبية عمليات شراء اإلمدادات اإلنسانية ) اإلحتياطي العام( في وقٍت مبكر 
من عام 2014 ، وذلك لضمان إستجابة فورية لحاالت الطوارئ في بداية العام، ولتأمين المدخالت للمنظمات التي تواجه تحديات في إجراءات الشراء.

مضمون ويخضع للمساءلة: إستمر الصندوق اإلنساني المشترك في بناء نظم المساءلة، وقام بتحسين ما يعتبر اكثر نظام رصد دقيق وموثوق به في 
السودان، حيث سجل إجراء 87 في المائة من تغطية عمليات الرصد للمشروعات الممولة.

سريع ويأتي في الوقت المناسب: عبر نافذة إحتياطي الصندوق اإلنساني المشترك )5 مليون دوالر(، تمكن منسق الشؤون اإلنسانية بالتشاور مع المجموعة 
اإلستشارية من اإلحتفاظ بالقدرة على االستجابة وتخصيص األموال السريع، الذي ال يتجاوز أحيانًا األيام المعدودة من وقت نشوء الحاجة. 

قادر على الوصول إلى الفئات األكثر عرضًة للخطر: ألول مرة منذ سنوات، تمكن الصندوق اإلنساني المشترك من دعم مشروعات في مناطق جبل مرة 
التي يصعب الوصول إليها في دارفور، وتقديم المساعدات للمجموعات األكثر عرضًة للخطر في المناطق النائية )مثل شرق السودان(. 

تظل االحتياجات اإلنسانية في السودان مرتفعة: هناك حاجة ألكثر من مليار دوالر أمريكي لخطة االستجابة اإلنسانية في السودان في عام 2015، من 
أجل تقديم المساعدات لنحو 5,4 مليون شخص. نحو 2,7 مليون يبقون منهم في حالة نزوح، و 2,4 يعانون من حالة عدم استتباب األمن الغذائي. وقد 
استقبل السودان منذ ديسمبر 2013 نحو 115,000 الجئ من دولة جنوب السودان من الذين إلتمسوا الملجأ في واليات جنوب كردفان، والنيل االبيض، 

والخرطوم، بسبب النزاع المتطاول هناك.

دعم االستجابة اإلنسانية يف عام 2015 

يظل الصندوق اإلنساني يتمتع بالكفاءة والتنسيق والمبدئية: الصندوق اإلنساني المشترك هو أكثر اآلليات موثوقية لدعم إستجابة إنسانية إستراتيجية تراعي 
األولويات، في السودان: بوجود نحو 34 مليون دوالر أمريكي متاحة للتخصيص في العام، تخصص أموال الصندوق اإلنساني المشترك بصورة استراتيجية 

خالل عام 2015 في جولة التخصيص األولى للتدخالت اإلنسانية ذات األولوية لمختلف القطاعات اإلنسانية.

قدرة الصندوق على االستجابة: تعتمد قدرة الصندوق اإلنساني المشترك على االستجابة في عام 2015 على اإللتزام المستمر للجهات المانحة ومساهماتها. 
فما زال هناك مبلغ يقدر بنحو 30 مليون في عام 2015 مطلوب لبلوغ التمويل السنوي المستهدف.

الصــندوق اإلنســـــــاني المشــــــترك في السودان
أبرز مالمح عام 2014 واستجابة عام 2015
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 2,1 مليار دوالر

 1.03 مليار دوالر 1,3 مليار دوالر
مطلوبات خطة االستجابة اإلنسانية 

لعام 2015 

 65 مليار دوالر
التمويل المستهدف من قبل الصندوق 

األمم المتحدة


