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  :المكـــــان   اإلنترنتعبر اجتماع 
 التأريـــــخ:  م 2021 أغسطس 12

 رئاسة االجتماع:   المجموعة اللوجستية  

  ،(Emergency)  الطوارئ   منظمة  ، (DRC(، المجلس الدنماركي لالجئين ) ACAPSمنظمة مشروع تقييم القدرات )
المنظمة الدولية  ،  (Handicap Internationalقة ) لألشخاص ذوي اإلعاالمنظمة الدولية  ،   منظمة األغذية والزراعة

مفوضية األمم المتحدة لحقوق  ،  الفرنسية، منظمة اإلغاثة اإلسالمية  البريطانيةاإلسالمية    المساعدة، منظمة  للهجرة
، منظمة التضامن رعاية األطفالمنظمة  ،  (Samaritan’s Purse) ســـمارتن بيرسمنظمة    وكسفام،أمنظمة    اإلنسان،
اإلنمائي  الدولي، المتحدة  األمم  للطفولة  ،  برنامج  المتحدة  األمم  منظمة  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية 

ية األسرة  جمعية رعابرنامج األغذية العالمي،    )اليونيسف(، منظمة الصحة العالمية، منظمة طفل الحرب البريطانية،
 . اليمنية

 
  هذا االستطالع   ، حيث سيبقىاستطالع أراء المستخدمين النصف سنوي شركاء على المشاركة في  التم حث   •

 م. 2021أغسطس  20 انتهاء ساعات العمل بتأريخ حتىمتاحًا 
  .المعتمدConOps) ) "مفهوم العمليات"   بإصدار المجموعة اللوجستيةتقوم  •
    .ذات الصلةاإلجراءات التشغيلية الموحدة  بمراجعةالمجموعة اللوجستية تقوم  •
 وإطالق تحليل الفجوات واالحتياجات.  هيكلةتقوم المجموعة اللوجستية ب  •
موافاة المجموعة اللوجستية ب   للقيام  الخاصة بهم  سبقًا بمشاركة بيانات التواصلالذين لم يقوموا م    الشركاءدعوة   •

 . بهذه البيانات
مع شركاء البرنامج   ستطالع أراء المستخدمين النصف سنوي تقوم المجموعة اللوجستية بمشاركة النتائج الرئيسية ال •

    بحلول نهاية شهر سبتمبر.

 المشاركــون:

 

 

 

 

 

   نقاط العمل:

 
 اللوجستيةمجموعة للالعمليات التشغيلية مستجدات  .1
   تحليل الفجوات واالحتياجات .2
 أخرى  نقاط .3

 

 ول أعمال االجتماع:جد

 

 

 اللوجستية  للمجموعةالعمليات التشغيلية مستجدات   .1
البريد االلكتروني، لتلقي    قائمة  عبر  الشركاء  مع  م2021للعام    (ConOps)  "مفهوم العمليات"بمشاركة مسودة    المجموعة اللوجستيةقامت   •

 مالحظاتهم ومدخالتهم بشأنها.  
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 ركاء. شالعليها من قبل المصادقة  تتمفقد  (،ConOps) "مفهوم العمليات"على مسودة  طلب إجراء تغييرات كبيرة  نظرًا لعدم •
 خالل األيام القادمة.  اللوجستيةمجموعة لل صفحة العمليات التشغيليةعلى لمفهوم العمليات المكتملة  الوثيقةسيتم نشر  •
 إلى الخدمات العامة.  الخاصة بقدرة الشركاء على الوصول تحديث اإلجراءات التشغيلية الموحدة ذات الصلة ب  ستقوم المجموعة اللوجستية  •
من    رجىي    اا، لذ، وذلك من أجل تحديث قائمة التواصل الخاصة بهشريك  20الخاصة بنحو  التواصل  بيانات  تلقت المجموعة اللوجستية   •

 في أسرع وقت ممكن. بيانات التواصل الخاصة بهم القيام بذلك ب  وموا بموافاة المجموعة اللوجستيةيقالشركاء الذين لم 
 على الرابط التالي:    ، وذلكأغسطس الجاري   20ريخ  أت   حتىسيكون متاحًا  يومنا هذا و   استطالع أراء المستخدمين النصف سنوي تم إطالق   •

https://enketo.moda.wfp.org/single/64e8f39dca492c87251dbbe772bf6520 ( فقطدقائق  10االستبيان  تعبئة يستغرق) . 

تقديم مالحظات وتوصيات صريحة وصادقة بشأن الدعم والخدمات  لللشركاء    فرصةبمثابة    سنوي استطالع أراء المستخدمين النصف    ي عد   •
والمقدمة خالل    المتاحة  اللوجستية  المجموعة  قبل  خالل    تتمكنوس،  الجاري   م 2021عام  من  من  اللوجستية  هذا  المجموعة  استكمال 

 بشكل أفضل.     دعم الشركاءمن أجل من تكييف استراتيجيتها ستبيان اال

 
 التخزين المشترك 

المشتركة • التخزين  طويلة من مرافق  لفترة  المخزنة  شحناتهم  إخراج  في  فعالة  إجراءات  باتخاذ  الشركاء  ت ثمن  قام عدد من  حيث   ،
 تخزين أمام المجتمع اللوجستي.   سعة سيوفر الذي ذلك الجهد الكبير عالياً  المجموعة اللوجستية

استمارة    إرسالللقيام ب تم حث الشركاء الذين لم يقوموا بعد بإخراج شحناتهم المخزنة لفترات طويلة من مرافق التخزين المشتركة،   •

 ( في أسرع وقت ممكن.  yemen.clustercargo@wfp.org) البريد اإللكتروني التالي إلى إفراج عن الشحنات
وذلك من أجل إتاحة وصول  أشهر،    ثالثةتم تذكير الشركاء بإمكانية تخزين الشحنات في مرافق التخزين المشتركة لفترة أقصاها   •

 .  على نحو متكافئ ]إلى مرافق التخزين المشتركة[كافة الشركاء 
 عدن وباجل وصنعاء.  كل من في لمجتمع العمل اإلنسانيمؤقتة ال سعة التخزين المشتركةفي 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
  الحاجة زيادة السعة التخزينية، متى وحيثما دعت  ل  مؤقتة  كخدمة  ،اإلنسانيةللمنظمات    )الخيام(  وحدات التخزين المتنقلةتوفير  مواصلة   •

و ذلكل الشركاء  ،  إلى  بإمكان  بحاجة  هم  الخدمةالذين  عبر    هذه  اللوجستية  المجموعة  مع  التالي:  التواصل  االلكتروني  البريد 
yemen.clustercargo@wfp.org   

 
 تحليل الفجوات واالحتياجات  .2

الترتيب  ، حيث يتم  في البالدالقائمة  من أجل إعادة تقييم الفجوات  وذلك  م،  2021عام  سيتم إجراء تحليل للفجوات واالحتياجات خالل   •
في الوقت الراهن بحيث يتم الشروع في إجراء المقابالت الخاصة بتحليل الفجوات واالحتياجات خالل الربع الثالث من العام  لذلك  

 الجاري. 
 .   يتم اختيارهم من بين مجموعة متنوعة من الوكاالت والمنظمات شريك 20إلى  15مقابالت بشكل ثنائي مع قرابة  إجراءسيتم  •

https://enketo.moda.wfp.org/single/64e8f39dca492c87251dbbe772bf6520
mailto:yemen.clustercargo@wfp.org
mailto:yemen.clustercargo@wfp.org
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 : من أجل المحتملة و  واالحتياجات اللوجستية القائمة شاط في تقييم الفجوات والمعوقاتالن  ايتمثل الهدف من هذ •
o  للمجموعة اللوجستية.   األساسيةالمهام يتعلق ب فجوات محتملة، وذلك فيما أي التأكد من عدم ترك 
o التخفيف التي تم تنفيذها بالفعل التحقق من مدى المالئمة بين الفجوات واالحتياجات اللوجستية، وبين أنشطة . 
o   من أجل تحسين فعالية وكفاءة االستجابة اللوجستية تنفيذها    ينبغيتقديم الدعم لتحديد أنشطة التخفيف اإلضافية التي

 لمجموعة اللوجستية(. با  المناطة مهامالللشركاء )في إطار 
o   حيثما تم سد   ألنشطة الحالية للمجموعة اللوجستيةل  اإلنهاء التدريجيتقديم الدعم لعملية إعادة توجيه عملية االنتقال نحو

 مع الشركاء.   لتشاوروذلك من خالل التنسيق الوثيق وا الفجوات،
o  .استيعاب ومتابعة التوصيات المقدمة خالل عملية التحليل نفسها 

 

 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 اللوجستية المجموعة نائب منسق 

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

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

 

        

 


