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   : المكـــــان      اإلنترنتعبر اجتماع 

 التأريـــــخ:   م  2021مارس  3

 رئاسة االجتماع:     المجموعة اللوجستية

وزارة الخارجية  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(،  ،  للمرأة والطفل  رن يمنظمة كونس  ،( ACF) منظمة العمل ضد الجوع
المنظمة الدولية  ، منظمة انترسوس،  ( FHI360) المنظمة الدولية لصحة األسرة  ،  (FCDOة )البريطانيالتنمية  الكومنولث و وشؤون  

حدود  للهجرة  بال  أطباء  منظمة  اإلسبانية،  حدود  بال  أطباء  منظمة  الفرنسية،  حدود  بال  أطباء  منظمة  الدولية،  اإلنقاذ  لجنة   ،
األولوية الملحة، منظمة  منظمة  مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، منظمة اوكسفام،  ،  الطبيةالسويسرية، منظمة إن واي سي  

، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة اليونيسف،  الدوليالتضامن  إنقاذ الطفولة، منظمة  
   ومنظمة زوا.    ، (WHO) الصحة العالمية ةمنظم ، ( WFP) برنامج األغذية العالمي

 
 م.  2020 لعام  المجموعةلخدمات  الستطالعات آراء المستخدمينلنتائج الرئيسية ل ا عاما عرض  المجموعة اللوجستية تقدم •
   . عليها مالحظاتهممع الشركاء لتقديم ConOps) ) مفهوم العمليات المنقحة  بمشاركة  المجموعة  اللوجستيةتقوم  •
        توفير الوقود في المخا.      بخصوص  مالحظاتها  بطرحتقوم وحدة التعاون الثنائي لبرنامج األغذية العالمي  •

 المشاركــون:

 

 

 

 

 

   العمل: نقاط 

 
  اللوجستية للمجموعة العمليات التشغيلية مستجدات  .1
   فجوات ومعوقات النقل واإلمداد   .2
 أخرى   نقاط .3

 

 ول أعمال االجتماع:جد 

 

 

 كتلة النقل واإلمدادالعمليات التشغيلية لمستجدات  .1
  ت.ألنشطة العامة وهيكل تيسير الخدمااض  عر  وقد تم  ، م2021للعام  (ConOps) "مفهوم العملياتبمراجعة “    المجموعة  اللوجستيةتقوم  •
  بمشاركة مسودة مفهوم العمليات واإلطار الزمني مع الشركاء لتلقي مالحظاتهم بشأنهما.  المجموعة اللوجستيةستقوم  •
الموحدة  التشغيل  إجراءات  سيتم تحديث    ا كم  ،اللوجستية للمجموعة  صفحة العمليات التشغيلية   على  ا،سيتم نشر مفهوم العمليات بعد استكماله  •

 .المشتركة اللوجستية  الخدماتلكي يتسنى للشركاء الوصول إلى  بها
 
 التخزين المشترك 

o على خدمات التخزين المشتركة.    م2021خالل عام  التركيز  مواصلة 
o عدن وباجل وصنعاء.  كل من  في لمجتمع العمل اإلنسانيمؤقتة  المشتركة ال  يةتخزينالسعة االستمرار في توفير وإتاحة ال 
o   تقدر سعته    كتلة النقل واإلمداد قامت باجل، حيث  للتخزين  هو متاح  ، و بنحو خمسة ألف متر مربعاإلجمالية  بتأمين مخزن جديد في 

 الخدمات  طلب  استئمارة  إرسال ، هذه الخدمة يحتاجون  لشركاء الذين  ا بإمكانو العمل اإلنساني. شركاء كافة لالمشترك للشحنات التابعة 
  yemen.clustercargo@wfp.org الى البريد اإللكتروني التالي:

https://logcluster.org/ops/yem10a
https://logcluster.org/document/yemen-logistics-cluster-service-request-form-srf
mailto:yemen.clustercargo@wfp.org
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o المشترك أو إيجاد مواقع جديدة لها   إمكانية تقليص سعة التخزين  وذلك بحسب الفجوات واالحتياجات المشتركة التي حددتها    ، زيادة أو 
 .بشكل واضح  المنظمات اإلنسانية 

o  ذلك. إلى متى وحيثما دعت الحاجة الرئيسية، في المواقع م 2021لتحكم بدرجة حرارتها خالل عام ل القابلة سيتم زيادة سعة التخزين                
o   إلى    الحاجة زيادة السعة التخزينية، متى وحيثما دعت  ل  مؤقتة   كخدمة   ،اإلنسانيةللمنظمات    )الخيام( المتنقلة وحدات التخزين توفير  مواصلة

 ذلك.
o   الشحنات  إلمكانيةشحناتهم المخزنة، نظرًا  مراجعة  مواصلة  تذكير الشركاء ب  تم لمدة أقصاها ثالثة    تخزين  التخزين المشتركة  في مرافق 

  بالتواصل  اللوجستية  المجموعة  . وستقومعلى نحو متكافئ مرافق التخزين المشتركة(    إلى ) كافة الشركاء  وصول    من أجل إتاحة   أشهر، وذلك 
  رسال إل  على االنتهاء،شحناتهم  الذين قاربت مدة تخزين  أو    في مرافق التخزين   مدة الثالثة أشهر شحناتهم    ت مع الشركاء الذين تجاوز 

         yemen.clustercargo@wfp.org  الى البريد االلكتروني التالي:  إفراج عن الشحناتاستمارة 
o للبرنامج    التابع  الخدمات الثنائية   وحدة   فريق  إلى   ،تلبية االحتياجات الفردية للشركاءلكون  تالتي  و   ، األجل  ة طويلالتخزين    يمكن توجيه طلبات

 yemen.bsp@wfp.org  عبر البريد االلكتروني التالي: 

   النقل الجوي للشحناتعمليات 
o تفعيل هذه    ولن يتم صنعاء وعدن بحسب اإلحتياج.  كل من    بالمغادرة من دبي إلى  جواً   البضائع  المخصص لنقل   الرئيسي  المسار  يستمر

 الخدمة.  هذه شركاء للحصول على  من قبل الطلبات عدة   يتم تقديمشريطة أن ، والمستعجلة ةطارئ ال تحاال الفي إال  الخدمة  
o   لألولويات التي    استناداً المنقذة للحياة  الطارئة  المواد والسلع  بشكل محدود بغرض نقل  خدمة النقل الجوي إلى اليمن    تخصيص وتسهيل يتم

 ركة المتاحة.االستخدام األمثل للموارد المشتوذلك لضمان طري اإلنساني، حددها الفريق الق  

 النقل البحري للشحنات عمليات 
o   خدمة الشحن البحري التي يقدمها    عبر  ، ميناء الحديدة   عبرلمناطق الواقعة شمال اليمن  ل  خدمات الشحنتستمر عملية تقديم

عبر  تفاصيل هذه الخدمة    على   طالعيمكن االو   - الحديدة    ميناء  الى الشحنة    لتحميل  ميناء المنشأ   منبرنامج الغذاء العالمي  
 . WFP Guidance Note الرابط التالي:

o على    تلمسار الرحال  الشحن  ويتم احتساب تكاليف،  العالميبرنامج الغذاء    بشكل كامل من قبل  البحري   الشحن  تإدارة رحال   يتم
 :  التاليالنحو  
 .  استعادة التكاليف بالكاملعملية النقل بناًء على : تتم ةميناء جد إلى  التحميل األصليميناء من  •
تواصل كتلة النقل واإلمداد تغطية تكاليف نقل الحاويات نيابة عن المنظمات اإلنسانية،  من ميناء جده الى ميناء الحديدة:   •

 ميناء الحديدة. عبرالتي يتم نقلها  لحاوياتلللفجوة القائمة في خيارات النقل البحري التجاري  منها إدراكاً وذلك 
o   الشحنات  كافة الزامية ل  ميناء جدة محطة ترانزيت  ي عتبر  الى ميناء الحديدة،  بلد المنشأ  ميناءكجزء من خدمة النقل البحري من .  

وذلك    ،المنشأ  من ميناء إال إذا كانت    الشحنات لن يتم قبول  نظرًا ألنه    جده   إلى شحنات  ال، يتعّين على الشركاء عدم إرسال  لكلذ
 وبأكبر قدر ممكن من السالسة.  الحاويات بأسرع وقت ممكن استكمال عملية نقل لضمان 

o الى كال من:   خدمةالاستمارة طلب  لشركاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة إرسال ا بإمكان 

yemen.clustercargo@wfp.org  و .yemen.bsp@wfp.org 
o   وفقًا للوجهة النهائية داخل اليمن. الشركاء للتأكد من تكييف مسارات سالسل األمداد الخاصة بهم    بتذكير  اللوجستية   المجموعةقامت        

https://logcluster.org/document/yemen-logistics-cluster-release-order-form
https://logcluster.org/document/yemen-logistics-cluster-release-order-form
https://logcluster.org/document/yemen-logistics-cluster-release-order-form
mailto:yemen.clustercargo@wfp.org
mailto:yemen.bsp@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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o ترتيب  الأن يتم    ينبغي كما   ،عبر ميناء عدن  ،النهائية إلى المناطق الواقعة جنوب اليمن  وجهتهاكون  تلشحنات التي  ا  ينبغي أن تمر
شركات خطوط الشحن    في عدن من قبل  التجاري   الشحن البحري   خدمات  لتوفر. ونظرًا  المنظمات ذلك بصورة مستقلة من قبل  ل

  المجموعة اللوجستيةعبر البرنامج قبل   من المشتركة اللوجستية الخدمات، فإنه ال يوجد فجوة محددة تستدعي تقديم جارية الت
o بتسهيل نقل الشحنات بحرًا عن  المعنية    الجهة اللوجستية  المجموعة  ، لم تعدم2020في  بالنقل    ةالخاص  "مفهوم العمليات"  حسبب

يرغبون في  إذا كانوا  عبر جيبوتي  عدم إرسال الشحنات التابعة لهم  على  الشركاء    كافة  المجموعة تحث    لك، لذ   . طريق جيبوتي 
 . التي تقدمها الخدمات المشتركةاالستفادة من  

o   وذلك    العالمي، الغذاء    قبل برنامجتنسيق استخدام األصول البحرية المستأجرة من  م  2021  خالل  اللوجستية  المجموعة ستواصل
 اإلدارة األمنية في اليمن. للطلبات المقدمة من فريق  ، وفقاً لمجتمع العمل اإلنساني لبناء القدرة االحتياطية 

 النقل البري الداخلي عمليات 
o   استئناف تسهيل خدمات النقل البري    إلىذلك  ؤدي  ي وينبغي أن  مؤخرًا إيجابية للغاية،    مع السلطات  اجراؤهاتم  كانت المناقشات التي

 المناطق الواقعة شمال اليمن في القريب العاجل. في اللوجستية للمجموعة الداخلي 
o   وال تزال    م، 2020متزايدة منذ أواخر عام    قيوداً   لبالدفي المناطق الواقعة جنوب اللشحنات اإلنسانية  واجهت حركة النقل البري

 .مستمرة ومتاحة  بتيسيرها اللوجستية المجموعةتقوم خدمات النقل البري التي 
 النقل البحري للركاب عمليات 
o   حيث انخفض    البحري للركاب،  نقل الدمة  تدريجيًا من تقديم خبرنامج  الالدور األساسي للسفينتين المستأجرتين من قبل  تم تحويل

. ويعود ذلك في المقام األول إلى الرحالت  م2019مع مرور الوقت خالل العام  إلى مستويات كبيرة للغاية  عدد ركاب السفينتين  
 جدول رحالت منتظم.   من خالل لخدمة النقل الجوي اإلنساني التابعة لألمم المتحدة، والتي توفر رحالت متواصلة  الجوية الحالية 

o   التواصل مع المنظمات التي تلقت هذه الخدمة في الماضي    ، وسيتممنتهية لهذا السبب بحكم القل البحري للركاب  خدمة النتعتبر
 عملية إنهاء هذه الخدمة.  كمال ستال   المجموعة اللوجستيةمباشر من قبل بشكل 

 :الفجوات والقيود التي تواجه عمليات النقل واإلمداد .2
 الوقود 

 على النحو التالي:  وذلك الحالية أزمة الوقود  حول  نبذة مختصرة لبرنامج األغذية العالمي   الثنائي التابعةقدمت وحدة التعاون  
o نحو   طلبات بلغت  م2021شهري يناير وفبراير ، حيث تلقت وحدة التعاون الثنائي بين وصلت أزمة الوقود في اليمن مرحلة حرجة  

 من تلك الطلبات.   بالمائة 35وحدة التعاون الثنائي من تلبية  وتمكنت، ألف لتر من الوقود 150
o   أي شركة النفط اليمنية  لم تستلم  حيث  الوضع حرجًا،  ، ويعتبر  مستمراً   التنسيق الوثيق مع الموردين المحليين الرئيسيينال يزال  

ي باترويت والتي تحمل على متنها  أكدت شركة النفط اليمنية أن سفينة واحدة فقط )ام فم. وقد  2021خالل عام  شحنات وقود  
،  في ميناء الحديدة  هذا األسبوعالسفينة    ، وسترسو هذهالديزل( حصلت على الموافقة على استيراد الوقود مادة  طن من    30,000

 وسيتم تأكيد حالة خزان الوقود الحقًا.  
o سيتم تقديم الجزء األكبر من  حيث    ، ن وشمالهلكل من جنوب اليم  سفينة وقود واحدة طلب استيراد    تنظر وحدة التعاون الثنائي في

وذلك للسماح باستمرارية دعم الوقود للمرافق الصحية ومرافق المياه والصرف    ،الصحة العالمية واليونيسيف  تيلمنظم   هذه الكمية
االت والمنظمات  للوكمن الوقود  كمية    تخصيص جارية مع السلطات لتقييم إمكانية  المناقشات  وال تزال  ،  الصحي والنظافة الصحية 

 اإلنسانية األخرى.
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o  مكانية توفير الوقود في المخا.شأن إاالستفسارات بعلى   مالحظاتهاستقدم وحدة التعاون الثنائي 
o  عملية النقل واإلمداد. خصوصبمن قبل الشركاء أي فجوات وقيود أخرى   يتم تقديملم 

 

 نقاط أخرى  .3

 االجتماع التنسيقي القادم.  خالل  م2020النتائج الرئيسية الستطالعات آراء المستخدمين لعام  بعرض  اللوجستية  المجموعة ستقوم •
أراء المستخدمين  استطالعات على مواصلة تقديم المقترحات والمالحظات بصورة فاعلة، خارج نطاق  الشركاء اللوجستية المجموعةتحث   •

 .نصف السنوية والمنتظمة
 الشهر.  واحدة كل  مرة  اللوجستية  ةللمجموع التنسيقي االجتماع  عقدسيتم  •

 .اللوجستية المجموعةاالجتماع التنسيقي القادم لموعد  الحقُا على  تأكيد السيتم 

 

 بيانات التواصل 

yemen.clustercargo@wfp.org   طلبات تخزين البضائع ونقلها 

mamadou.thiam@wfp.org  لسيد/ مامادو ثيام ا واإلمداد نائب منسق كتلة النقل 

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

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

 


