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  :المكـــــان   اإلنترنتعبر اجتماع 
 التأريـــــخ:  م  2021 يوليو 14

 رئاسة االجتماع:   المجموعة اللوجستية  

اللجنة الدولية للصليب    ، طوارئ منظمة    ،(DRC)  المجلس الدنماركي لالجئين  ،(ACF) منظمة العمل ضد الجوع 
مكتب المفوض منظمة إن واي سي الطبية،  ،  (IOM)  المنظمة الدولية للهجرة  منظمة انترسوس،،  (ICRC)األحمر

منظمة  ،  (PU-AMI)  منظمة األولوية الملحةمنظمة اوكسفام،  ،  (OHCHR)  ألمم المتحدة لحقوق اإلنسانلالسامي  
،  ( UNHCR)  الدولي، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إنقاذ الطفولة، منظمة التضامن  منظمة  اإلغاثة الدولية،  

منظمة الصحة  ،  (UNOPS)  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع،  (UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة )
اإلنسانية التابع  مكتب المساعدات  جمعية رعاية األسرة اليمنية،  ،  منظمة طفل الحرب البريطانية،  (WHO)  العالمية

 ، ومنظمة زوا. (BHAللوكالة األمريكية للتنمية الدولية )
 
    لتلقي المالحظات بشأنها. مع الشركاء  ConOps) )  المنقحة  "مفهوم العمليات"  بمشاركة  المجموعة اللوجستيةتقوم   •
            مدخالت.يقوم الشركاء بإضافة و  التواصلجهات المجموعة اللوجستية بتحديث قائمة تقوم  •

 المشاركــون:

 

 

 

 

 

   نقاط العمل:

 
 مجموعة اللوجستيةللالعمليات التشغيلية مستجدات  .1
   تحليل الفجوات واالحتياجات .2
 أخرى  نقاط .3

 

 ول أعمال االجتماع:جد

 

 

 اللوجستية  للمجموعةالعمليات التشغيلية مستجدات   •
 .  م2021للعام  الخاص بها (ConOps) "العملياتمفهوم "مراجعة  على المجموعة اللوجستيةقامت  •
شركاء خالل األسبوع  المع  مسودة "مفهوم العمليات"    مشاركةأنه سيتم    إال(،  ConOps)  تغييرات كبيرة في "مفهوم العمليات"ال يتوقع وجود   •

 لتلقي مالحظاتهم بشأنها.  القادم 
التشغيل   إجراءاتكما سيتم تحديث    ،مجموعة اللوجستيةلل  صفحة العمليات التشغيليةعلى    ابعد استكماله  "مفهوم العمليات"سيتم نشر   •

 .المشتركةاللوجستية الخدمات لكي يتسنى للشركاء الوصول إلى  بها الموحدة
 
 التخزين المشترك 

 عدن وباجل وصنعاء.  كل من في لمجتمع العمل اإلنسانيمؤقتة ال المشتركةسعة التخزين في توفير وإتاحة   االستمرار •
الفجوات واالحتياجات المشتركة التي    استنادًا إلىوذلك    ،مواقع جديدة لها  إنشاءأو    ةزيادة أو تقليص سعة التخزين المشترك  إمكانية •

 .بشكل واضح حددتها المنظمات اإلنسانية
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  الحاجة زيادة السعة التخزينية، متى وحيثما دعت  ل  مؤقتة  كخدمة  ،اإلنسانيةللمنظمات    )الخيام(  وحدات التخزين المتنقلةتوفير  مواصلة   •
 ذلك.إلى 

إرسال • خالل  من  الخدمة  هذه  طلب  الشركاء  طلب    بإمكان  التالي:    اتخدمالاستمارة  االلكتروني  البريد  إلى 
yemen.clustercargo@wfp.org   

كافة  وصول    من أجل إتاحة  في مرافق التخزين المشتركة لمدة أقصاها ثالثة أشهر، وذلك   تخزين الشحنات  إمكانيةب تذكير الشركاء    تم   •
شحناتهم   تبالتواصل مع الشركاء الذين تجاوز   المجموعة اللوجستية. وستقوم  على نحو متكافئ  ]مرافق التخزين المشتركة  إلى[  الشركاء

 إلى   إفراج عن الشحناتاستمارة    رسالإل   على االنتهاء،شحناتهم  الذين قاربت مدة تخزين  أو    في مرافق التخزين  مدة الثالثة أشهر
        yemen.clustercargo@wfp.orgالبريد االلكتروني التالي: 

 النقل البحري للشحنات عمليات 
 من تكييف مسارات سالسل األمداد الخاصة بهم وفقًا للوجهة النهائية داخل اليمن.         بالتأكد قامت المجموعة اللوجستية بتذكير الشركاء   •
خدمة الشحن   عبروذلك    ،ميناء الحديدة  عبر الخاضعة لسيطرة السلطات في صنعاء  لمناطق  ل  خدمات الشحنتستمر عملية تقديم   •

 :الرابط التاليعبر  تفاصيل هذه الخدمة    على  طالعيمكن االو   -الحديدة    ميناء  من  برنامج األغذية العالميالبحري التي يقدمها  
WFP Guidance Note . 

على    تالرحال لمسار    الشحن  ويتم احتساب تكاليف،  برنامج األغذية العالمي  بشكل كامل من قبل  البحري   الشحن  تإدارة رحال   يتم •
 : التاليالنحو 
o  التكاليف بالكامل استردادعملية النقل بناًء على : تتم ةميناء جد إلىميناء المنشأ من . 
o   جده ميناء  الحديدة:    إلىمن  اللوجستيةتواصل  سميناء  عن    المجموعة  نيابة  الحاويات  نقل  تكاليف  تغطية 

التي يتم نقلها   لحاوياتلللفجوة القائمة في خيارات النقل البحري التجاري    منها  إدراكاً وذلك  المنظمات اإلنسانية،  
 ميناء الحديدة.  عبر

، لكلذ  .الشحنات  كافةالزامية ل  ميناء جدة محطة ترانزيت  ُيعتبر  لى ميناء الحديدة،إ  المنشأ  ميناءكجزء من خدمة النقل البحري من   •
وذلك لضمان    ،المنشأ  من ميناءإال إذا كانت    الشحناتلن يتم قبول  نظرًا ألنه    جده  إلىشحنات  اليتعّين على الشركاء عدم إرسال  

 .  وبأكبر قدر ممكن من السالسةالحاويات بأسرع وقت ممكن استكمال عملية نقل 
إرسال  ا  بإمكان • الخدمة  هذه  على  الحصول  في  الراغبين  طلب  لشركاء  من:    إلى  اتخدمالاستمارة  كال 

yemen.clustercargo@wfp.org  و .yemen.bsp@wfp.org 
  ينبغيو   ،مناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا عبر ميناء عدنتقديم خدمات الشحن البحري لليمكن   •

  في عدن من قبل   التجاري   الشحن البحري   خدمات  لتوفر  . ونظراً ذلك بصورة مستقلة من قبل المنظماتلترتيب  الأن يتم  
  برنامجالمشتركة من قبل    الخدمات اللوجستية، فإنه ال يوجد فجوة محددة تستدعي تقديم  جاريةشركات خطوط الشحن الت 

  .اللوجستيةالمجموعة  عبرالغذا العالمي 
 

 (VOS)فرون اوفشور السفن التابعة لشركة 

https://logcluster.org/document/yemen-logistics-cluster-service-request-form-srf
mailto:yemen.clustercargo@wfp.org
https://logcluster.org/document/yemen-logistics-cluster-release-order-form-rof
https://logcluster.org/document/yemen-logistics-cluster-release-order-form-rof
https://logcluster.org/document/yemen-logistics-cluster-release-order-form-rof
mailto:yemen.clustercargo@wfp.org
https://logcluster.org/document/yemen-wfp-guidance-note-sea-cargo-transport-port-origin-port-hudaydah-18-may-2020
https://logcluster.org/document/yemen-logistics-cluster-service-request-form-srf
mailto:yemen.clustercargo@wfp.org
mailto:yemen.bsp@wfp.org
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األمن هو   فقد كانم،  2020في عام  بالفعل  النقل البحري للشحنات والركاب بين اليمن وجيبوتي    تيخدم  النتهاءنظرًا   •
   .ممكنةنقل قدرة باعتبارها  –الرئيسي لالحتفاظ باألصول البحرية الدافع 

مراجعة مدى االحتياج لهذه إدارة العمليات  في ضوء ذلك، ُطلب من مكتب المنسق المقيم وفريق اإلدارة األمنية وفريق   •
 األصول البحرية.  

م،  2021يوليو    2اعتبارًا من تاريخ  و ،  (VOS Theia)  تم اتخاذ قرار باإلبقاء على سفينة واحدة فقط وهي سفينة "فوس ثيا" •
وخدماتها التي قدمتها للمجتمع اإلنساني واالستجابة اإلنسانية   (VOS Apollo)  فوس أبولو""  سفينةال  عقد استئجارتم إنهاء  
 على مدى خمس سنوات.   في اليمن

 ومشاركته  ا التمويلهذإعادة تغطية   ن يتم تمويل السفينة المتبقية من ميزانية المجموعة اللوجستية، وسيتم عوضًا عن ذلك  ل •
  وسيواصل فريق إدارة العمليات العمل وفقًا لذلك. إعداد نموذج التمويل في الوقت الراهناإلنساني. ويجري مجتمع العبر 

 
 البري الداخلي النقل عمليات 
سيتم    والتي   سمحت السلطات في صنعاء لبرنامج األغذية العالمي باستئناف تقديم خدمات النقل البري لشركاء البرنامج، •

 المجموعة اللوجستية. تسهيلها من قبل 
 بشكل منتظم.   الحكومة المعترف بها دولياً  لسيطرةالخاضعة تقديم خدمات النقل البري في المناطق يستمر  •
لشركاء البرنامج الذين ال يستطيعون استكمال    المالذ األخيربمثابة    خدمة النقل البري في كافة أرجاء البالدتكون  أن    ينبغي  •

 عادلة. البأنفسهم، وذلك لضمان االستخدام األمثل للموارد المشتركة وتفادي المنافسة السوقية غير  اتتقديم الخدم

 

   الجوي للشحناتعمليات النقل 
. ولن يتم تفعيل االحتياجيستمر المسار الرئيسي المخصص لنقل البضائع جوًا بالمغادرة من دبي إلى كل من صنعاء وعدن بحسب  •

 هذه الخدمة إال في الحاالت الطارئة والمستعجلة، شريطة أن يتم تقديم طلبات عدة من قبل الشركاء للحصول على هذه الخدمة.  
وتسهيل خدمة النقل الجوي إلى اليمن بشكل محدود بغرض نقل المواد والسلع الطارئة المنقذة للحياة استنادًا لألولويات  يتم تخصيص   •

 التي حددها الفريق الُقطري اإلنساني، وذلك لضمان االستخدام األمثل للموارد المشتركة المتاحة.
 

 تحليل الفجوات واالحتياجات  .2
 في البالد.  القائمة من أجل إعادة تقييم الفجوات وذلك م، 2021عام سيتم إجراء تحليل للفجوات واالحتياجات خالل  •
 : من أجل المحتملة و  واالحتياجات اللوجستية القائمة النشاط في تقييم الفجوات والمعوقات ايتمثل الهدف من هذ •

o  للمجموعة اللوجستية.   األساسيةالمهام ق ب يتعلفجوات محتملة، وذلك فيما أي التأكد من عدم ترك 
o التخفيف التي تم تنفيذها بالفعل التحقق من مدى المالئمة بين الفجوات واالحتياجات اللوجستية، وبين أنشطة . 
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o   من أجل تحسين فعالية وكفاءة االستجابة اللوجستية تنفيذها    ينبغي تقديم الدعم لتحديد أنشطة التخفيف اإلضافية التي
 للشركاء )في إطار مهام المجموعة اللوجستية(.  

o   ،ألنشطة الحالية للمجموعة  ل  اإلنهاء التدريجيتقديم الدعم لعملية إعادة توجيه عملية االنتقال نحو  حيثما تم سد الفجوات
 مع الشركاء.   لتشاوراللوجستية، وذلك من خالل التنسيق الوثيق وا

o  .استيعاب ومتابعة التوصيات المقدمة خالل عملية التحليل نفسها 
 من الشركاء يتم اختيارهم من بين مجموعة متنوعة من الوكاالت والمنظمات.  شريك  20إلى  15مقابالت ثنائية مع  إجراءسيتم    •
اللوجستية   • المجموعة  الراهن  تعمل  الوقت  من    علىفي  النشاطو   إعداد االنتهاء  الفجوات    تنظيم  تحليل  في  الشروع  إلى  وتهدف 

 .  الثالث من هذا العامالربع واالحتياجات خالل 
بتحديث قائمة الشركاء، وسيتم إرسال ملف عبر قائمة البريد االلكتروني الحالية،  وتحقيقًا لهذه الغاية، تقوم المجموعة اللوجستية    •

 والمعلومات ذات الصلة وذلك لضمان التواصل مع الجهات المناسبة وفي الوقت المناسب.  وعلى الشركاء تقديم مالحظاتهم 

 

 

 نقاط أخرى:  
أراء   • استطالعات  نطاق  خارج  فاعلة،  بصورة  والمالحظات  المقترحات  تقديم  مواصلة  على  الشركاء  اللوجستية  المجموعة  تحث 

 .المستخدمين نصف السنوية المنتظمة
 .  بصورة شهرية لمجموعة اللوجستيةاالجتماع التنسيقي ل عقدسيتم  •

 

 لمجموعة اللوجستيةاالجتماع التنسيقي القادم لموعد  الحقاُ على  تأكيدالسيتم 

 بيانات التواصل:

yemen.clustercargo@wfp.org   طلبات تخزين البضائع ونقلها 

mamadou.thiam@wfp.org  لسيد/ مامادو ثيام ا المجموعة اللوجستية نائب منسق 

sarah.reggianini@wfp.org السيدة/ سارة ريغيانيني  مسؤول التنسيق 

sami.thabit@wfp.org  السيد/ سامي ثابت مسؤول اإلمداد والنقل 
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