
كيف يعمل صندوق السودان اإلنساين؟

يتلقى صندوق السودان اإلنساين مساهامت من املانحني  - يف األساس من 
الحكومات  - ويضعها يف صندوق موحد، لتحقيق هدف سنوي هو تغطية 
15 يف املئة من إجاميل التمويل اإلنساين املتاح للسودان. ويجري استخدام 
األموال للعمليات اإلنسانية عىل أساس متجدد من خالل جوالت التخصيص 
العادية أو االحتفاظ بها جانباً لالستجابة يف املستقبل لحاالت الطوارئ يف 
اإلنساين  التنسيق  هياكل  عىل  واالعتامد  بتعزيز،  الصندوق  ويقوم  البالد.  
التكامل  األدلة، وعىل  إىل  املستندة  األولويات  بتحديد  القامئة، مام يسمح 
املانحة  والجهات  التمويل  وآليات  األخرى،  اإلنسانية  التمويل  مصادر  مع 
لصندوق  محددة  موقف  ورقة  وضع  جرى  وقد  السالم.  وبناء  للتنمية، 
لعام  الرئييس  االسرتاتيجي  الرتكيز  عىل  الضوء  لتسليط  اإلنساين  السودان 

2017 ولتكون مبثابة إطار شامل للتخصيصات املالية لعام 2017.

صندوق السودان اإلنساين هو وسيلة فعالة من حيث التكلفة لدعم العمل اإلنساين يف السودان. يهدف الصندوق، تحت إرشاف منسق الشؤون 
اإلنسانية، لدعم تخصيص، ورصف أموال، وموارد الجهات املانحة يف الوقت املناسب لسد االحتياجات اإلنسانية األكرث أهمية عىل النحو املحدد 
يف خطة االستجابة اإلنسانية، أو أي اسرتاتيجية يوافق عليها منسق الشؤون اإلنسانية. يقوم صندوق السودان اإلنساين بتوفري التمويل للمنظامت 
غري الحكومية الدولية، والوطنية، ووكاالت األمم املتحدة. ويقوم الصندوق بتلقي التربعات الطوعية للامنحني ويدعم االستجابة اإلنسانية عىل 

مدار السنة.

یقوم عمال اإلغاثة بتحدید أنواع المساعدات اإلنسانیة 
األكثر إلحاحاً والتي یحتاجھا األشخاص المتأثرون مثل 

یسھم المانحون في الصندوق قبل أن المآوي، والغذاء، والمیاه النظیفة، واألدویة. 
تنشأ االحتیاجات العاجلة

تحدید االحتیاجات 
اإلنسانیة

لتحدید أولویات  یعمل الشركاء في المجال اإلنساني معاً 
من  الصندوق  تمویل  ویطلبون  العاجلة،  اإلغاثة  أنشطة 
اقتضاء  عند  أو  العادیة،  التخصیص  جــوالت  خــالل 

الحاجة.   
یقوم الصندوق بتجمیع ھذه التبرعات في 

صندوق موحد

SHF

بناًء على مشورة الخبراء من عمال اإلغاثة وتوجیھات المجلس االستشاري، یقوم منسق الشؤون اإلنسانیة 
بتوزیع تمویل صندوق السودان اإلنساني.

 تستخدم المنظمات األموال لعملیات اإلغاثة العاجلة.  وتقوم كذلك بتتبع اإلنفاق والنتائج، 
وترفع بتقاریرھا لصندوق السودان اإلنساني وإعادة األموال التي لم تستخدم.  

منســـــــقة      قـــائمــة عــلى مــبــــادئ         فعــــالة

قـــــــیــــــــــــــــادة  
مــــــعــــــــززة

تــــنــــــــســــــــــیق  
مـــــــــعـــــــــــــزز    

الشـــــــــمــــــــولیـــــة 
والشـــــــــــراكـــــــــة       

مساھمة المانحین

طلب التمویل من 
الصندوق

إدارة األموال  

تخــصــــیص
األمــــوال

االســــتجـــابة 
اإلنســــانیة

صندوق السودان اإلنساين
حقائق وأرقام أساسية

التخصيصات القياسية

ويخصص الجزء األكرب من متويل الصندوق عرب جولة تخصيص واحدة أو، إذا 
سمح التمويل، عرب جولتي تخصيص قياسيتني. ويتقدم الرشكاء املؤهلون من 
املنظامت غري الحكومية للتمويل ويخضعون لعملية اختيار صارمة.  ويجري 
تقييم تدخالتهم مقابل االحتياجات ذات األولوية، وطبيعة األنشطة، واملواقع 

الجغرافية، وضامن االستخدام االسرتاتيجي واملنسق جداً لألموال.

التخصيصات االحتياطية
 

املناسب  الوقت  ويف  ومرنة،  رسيعة،  تخصيص  آلية  االحتياطي  آلية  تعترب 
لتمويل االحتياجات املفاجئة والحرجة عند ظهورها. ويوضع جانباً بالتقريب 
يعطي  وهذا  طوارئ«.  »كاحتياطي  السنوية  املساهامت  من  املائة  يف   20

منسق الشؤون اإلنسانية القدرة عىل دعم االستجابة اإلنسانية العاجلة.

القيمة اإلضافية لصندوق السودان اإلنساين
يقوم الصندوق باعتباره مصدراً يتميز باملرونة ويوفر التمويل يف الوقت 
املناسب للرشكاء الدوليني، والوطنيني بدعم استجابة لالحتياجات اإلنسانية 
اإلنساين،  العمل  قيادة  يعزز  فهو  مبادئ.  عىل  وقامئة  ومنسقة،  فعالة، 

ونظام التنسيق، ويضمن الشمولية، والرشاكة.

األمم املتحدة



متلقو التمويل

متويل صندوق السودان اإلنساين متاح ملنظامت األمم املتحدة، واملنظامت 
القدرات  تقييم  عملية  اجتازت  التي  والوطنية  الدولية،  الحكومية  غري 
والكفاءة املناسبة.  ولدى معظم الرشكاء املنفذين رشاكات طويلة األمد مع 
الصندوق وكلهم يخضعون ملراجعات األداء السنوية لضامن استمرار جودة 

وفاعلية برامجهم.

جرى يف عام 2017، توفري الدعم املبارش لعدد 34 من الرشكاء من صندوق 
بالتساوي  التمويل  تقسيم  جرى  األخرية،  السنوات  ويف  اإلنساين.  السودان 
بناء  عملية  وتعترب  الحكومية.  غري  واملنظامت  املتحدة،  األمم  منظامت  بني 
الرشاكات مع املنظامت غري الحكومية الوطنية دعامً مهامً جداً ألنها تسهل 
بناء  إليها باإلضافة إىل  الوصول  التي يتعذر  املناطق  االستجابة اإلنسانية يف 

قدرات الرشكاء الوطنيني.

توزيع أموال صندوق السودان اإلنساين يف عام 2017 مباليني الدوالرات األمريكية

أمرييك  دوالر  مليار   1.21 اإلنساين  السودان  تلقى صندوق  عام 2006  منذ 
نظراً  اإلنساين  السودان  بصندوق  املانحون  ويثق  مانحة.  بلدان  عرشة  من 
لفعاليته، ونهجه املنسق، ونظم املساءلة العريقة فيه - وتوظيفه نظام رصد 
قوي وموثوق به للغاية. وتدار املساهامت يف صندوق السودان اإلنساين عرب 

الصندوق االستئامين املتعدد الرشكاء التابع لألمم املتحدة.

املانحني لصندوق السودان اإلنساين بني 2005 وحتى 2017، مباليني الدوالرات

صندوق السودان اإلنساين الهياكل واإلدارة

الهيكل اإلداري لصندوق السودان اإلنساين

القرارات  الصندوق ويتخذ  بالسودان عىل  اإلنسانية  الشؤون  يرشف منسق 
أثناء مامرسة  اإلنسانية  الشئون  األموال.  ويُْدَعم منسق  الخاصة بتخصيص 
املتحدة  األمم  مبكتب  اإلنساين  السودان  لصندوق  الفنية  بالوحدة  دوره، 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( مبا يف ذلك وكيل إدارة الصندوق املتمثل 
واملجلس  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  لربنامج  التابعة  الصندوق  إدارة  وحدة  يف 
الدامئة  للجنة  التنسيق  وهياكل  اإلنساين،  السودان  لصندوق  االستشاري 

املشرتكة بني الوكاالت.

الجهات  نظر  وجهات  اإلنساين  السودان  لصندوق  االستشاري  املجلس  ميثل 
الدولية  الحكومية  املنظامت غري  املتحدة، وكالً من  األمم  املانحة، ووكاالت 
مخصصات  عن  اإلنساين  للمنسق  االسرتاتيجية  املشورة  ويقدم  والوطنية، 
صندوق السودان اإلنساين، والسياسات، واإلدارة. هو منرب لتبادل املعلومات 
عـــن فـــجوات التمــويل، والتغطية، وضامن الشفافية، وأهمية مخصصات 
صندوق السودان اإلنساين، والستعراض األنشطة التشغيلية للصندوق، والقيام 

بالتحليل الدوري للمخاطر.

كيفية التربع؟

السودان  صندوق  يف  املساهمة  يف  ترغب  التي  املانحة  للجهات  ينبغي 
اإلنساين االتصال بالوحدة الفنية التابعة للصندوق )مبكتب األمم املتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف السودان( ملزيد من املعلومات.  وميكن أيضا 

لألفراد، والرشكات، واملؤسسات التربع عرب اإلنرتنت.
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ملعرفة املزيد يرجى زيارة املوقع
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تخصيصات عام 2017

21.9
مليون دوالر أمرييك

مساهامت عام 2017

19.6
مليون دوالر أمرييك

إدارة صــــندوق الســــودان اإلنســــــاين 

يقع  والذي  التشغييل،  الدليل  خالل  من  اإلنساين  السودان  صندوق  ويدار 
ضمن اإلطار الذي يوفره كتيب تشغيل األموال املجمعة عىل أساس قطري، 
جميع  عىل  تنطبق  التي  القواعد  من  شاملة  مجموعة  يصف  بدوره  الذي 
األموال املجمعة عىل أساس قطري يف جميع أنحاء العامل. وقدجرى تعديل 
السياق  ليالئم  اإلنساين خصيصاً  السودان  لصندوق  التشغييل  الدليل  كتيب 

اإلنساين يف السودان.

إدارة صندوق السودان اإلنساين

تعالج الوحدة الفنية لصندوق السودان اإلنساين الجوانب الربامجية وتقدم 
يتضمن  والذي  اإلنسانية  الشئون  ملنسق  الصناديق  إلدارة  اليومي  الدعم 
اإلرشاف عىل املخصصات، وإعداد التقارير، والرصد، وعمليات املساءلة أخرى.

الوحدة  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  لربنامج  التابعة  األموال  إدارة  وحدة  وتدعم 
الفنية لصندوق السودان اإلنساين برصف األموال إىل وكاالت األمم املتحدة، 
وتكون مسؤولة عن إدارة األموال املتعلقة بالرشكاء غري الحكوميني )التعاقد، 

والرصف، والتقارير املالية(.

الجهات املانحة لصندوق السودان اإلنساين

 المنظمات الطوعية الدولية
وكاالت األمم المتحدة  

المنظمات  الطوعية الوطنية 

60%
28%
12%

حسب نوع الشريك
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المملكة المتحدة
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48.5

149

180

181.9

568.1

1.21
المانيا

2.6


