محضر اجتماع 30 ،سبتمبر 2021م
المجموعة اللوجستية  -اليمن
مقر االجتماع:

اجتماع عبر النت

تأريخ االجتماع:

 30سبتمبر 2021م

رئاسة االجتماع:

المجموعة اللوجستية

المشاركون:

منظمة العمل ضد الجوع ( ،)ACFمنظمة أميريكارس ( ،)Americaresمنظمة الطوارئ
) ،(EMERGENCYالمنظمة الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة ) ،(HIاللجنة الدولية للصليب
األحمر) ،(ICRCالهيئة الطبية الدولية ) ،(IMCالمنظمة الدولية للهجرة ( ،)IOMمنظمة أطباء
بال حدود الهولندية ،منظمة أطباء بال حدود اإلسبانية ،منظمة أطباء مدينة نيويورك ،مكتب
المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ) ،(OHCHRمنظمة أوكسفام ،منظمة األولية
الملحة للمعونات الطبية الدولية ( ، ،)PU-AMIمنظمة رعاية األطفال ،جمعية التكافل اإلنساني
(،)SHS

برنامج

األمم

المتحدة

اإلنمائي)،(UNDP

المفوضية

السامية

لشؤون

الالجئين) ،(UNHCRبرنامج األغذية العالمي) ، (WFPمنظمة الصحة العالمية)،(WHO
جمعية رعاية األسرة اليمنية ).(YFCA
نقاط العمل:

•

بناء على نتائج االستطالع نصف السنوي ،تقوم المجموعة اللوجستية بإجراء المزيد
ً
من الناقشات ووضع خطة عمل مع الشركاء المعنيين خالل االجتماع التنسيقي
القادم.

•

بمجرد االنتهاء من ذلك ،تقوم المجموعة اللوجستية بمناقشة النتائج والتوصيات
الرئيسية الخاصة بتحليل الفجوات واالحتياجات مع الشركاء.

•

على الشركاء الذين لم يقوموا بعد بمشاركة بيانات التواصل الخاصة التكرم بإرسالها
إلى المجموعة اللوجستية.

•
جدول األعمال

تقوم المجموعة اللوجستة بمراجعة إجراءات التشغيل الموحدة ذات الصلة.

 .1مستجدات العمليات التشغيلية للمجموعة اللوجستية.
 .2نقاط أخرى.

https://logcluster.org/ops/yem10a
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 .1مستجات العمليات التشغيلية للمجموعة اللوجستية:
•

تم عرض نتائج االستطالع نصف السنوي على الشركاء .واستناداً إلى االقتراحات والمالحظات الرئيسية المقدمة ،ستضع
المجموعة اللوجستية خطة عمل تفصيلية الستمرار األنشطة والممارسات التي تسير بشكل جيد ،وإجراء أي تحسينات مطلوبة.

•

تم إجراء تحليل الفجوات واالحتياجات ،حيث تم اجراء مقابالت مع عدد خمسة عشرة ( )15شريك خالل الفترة بين  1و 9
سبتمبر .وتعرب المجموعة عن امتنانها لجميع الشركاء المعنيين على وقتهم ومالحظاتهم المفيدة ومساهماتهم األساسية .وقد
تم جمع المدخالت في تقرير يتم حالياً العمل على وضع اللمسات األخيره عليه .وبمجرد االنتهاء من اعداد هذا التقرير
والتوقيع عليه ،ستتم مناقشة النتائج والتوصيات الرئيسية خالل اجتماع تنسيقي قادم.

•

ستقوم المجموعة اللوجستية مرة أخرى بتعميم نموذج "قائمة جهات االتصال" ،وتحث المجموعة الشركاء بمشاركة بيانات
التواصل الرئيسية الخاصة بهم .وسيتم إضافة عمود جديد في النموذج للسماح للشركاء بالتعبير عما إذا كانوا يفضلون أن
تتم مشاركة بيانات التواصل الخاصة بهم مباشرة مع شركاء العمل اإلنساني اآلخرين (علماً بأنه لن تتم مشاركة بيانات
التواصل إال في إطار مجتمع العمل اإلنساني) دون طلب إذن مسبق للموافقة على ذلك ،حيث يهدف هذا اإلجراء إلى تمكين
المجموعة اللوجيستية من الدفع بعملية التواصل بين الشركاء بصورة أكثر فعالية ،ال سيما في تسهيل تبادل المعلومات بشكل
أسرع.

•

قامت المجموعة اللوجستية بمشاركة نقاط التخطيط الرئيسية للربع األخير من عام 2021م مع الشركاء:
o

سيسهم تقرير تحليل الفجوات واالحتياجات في توفير معلومات هامة لمراجعة مفهوم العمليات لعام 2022م.

o

كما سيسهم تقرير تحليل الفجوات واالحتياجات وتقرير مفهوم العمليات بعد المراجعة لعام 2022م في توفير
معلومات هامة عند صياغة الجزء اللوجستي من خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022م.

النقل البري:
•

طرح المنتدى وناقش القيود المستمرة التي يواجهها الشركاء في نقل الشحنات اإلنسانية ب اًر في المناطق التي تقع تحت سيطرة
السلطات في صنعاء ،وكذا المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً .وتواصل المجموعة اللوجستية دعوتها
لألطراف المعنية إلى تخفيف هذه القيود ،لما من شأنه السماح بنقل الشحنات اإلنسانية بصورة سلسة إلى كافة أرجاء البالد.

https://logcluster.org/ops/yem10a
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النقل البحري:
•

تواصل المجموعة اللوجستية حث الشركاء على ضمان تكييف مسارات سالسل اإلمداد الخاصة بهم وفقاً للوجهة النهائية
داخل اليمن.

•

بالنسبة للشحنات التي تكون وجهتها النهائية المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً ،يجب أن يتم ادخالها
عبر ميناء عدن ،ويتم الترتيب لذلك بصورة مستقلة من قبل المنظمات .ونظ اًر لتوفر خدمات الشحن البحري التجاري من قبل
شركات خطوط الشحن التجارية في عدن ،فإنه ال يوجد فجوة محددة تستدعي تقديم الخدمات اللوجستية المشتركة من قبل
البرنامج عبر المجموعة اللوجستية.

•

بالنسبة للبضائع التي تكون وجهتها النهائية المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات في صنعاء ،بإمكان الشركاء الوصول إلى
خدمة النقل البحري التابع لبرنامج األغذية العالمي من ميناء المنشأ  -جدة – الى ميناء الحديدة ،وباالمكان االطالع على
تفاصيل الخدمة وكيفية الوصول إليها في دليل التوجيهات اإلرشادية التابع لبرنامج األغذية العالمي.

 .2نقاط أخرى:
•

لم يتم التطرق ألي نقاط أخرى.

سيتم التأكيد الحقاُ على موعد االجتماع التنسيقي القادم للمجموعة اللوجستية

بيانات التواصل:
yemen.clustercargo@wfp.org

طلبات تخزين ونقل الشحنات
السيد /مامادو ثيام

نائب منسق المجموعة اللوجستية

mamadou.thiam@wfp.org

السيدة /سارة ريغيانيني

مسؤول التنسيق

sarah.reggianini@wfp.org

السيد /سامي ثابت

المسؤول اللوجستي

https://logcluster.org/ops/yem10a

sami.thabit@wfp.org

