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 عبر النتاجتماع  :مقر االجتماع

 م 2021سبتمبر   30 :  ريخ االجتماعأت

 المجموعة اللوجستية  :  رئاسة االجتماع

ضدمنظمة   :ون المشارك     الطوارئ   منظمة  ،(Americares)  أميريكارس  منظمة  ،(ACF)  الجوع  العمل 
(EMERGENCY)لألشخاص ذوي اإلعاقة  ، المنظمة الدولية(HI)   اللجنة الدولية للصليب ،

أطباء  منظمة  ،  (IOM) ، المنظمة الدولية للهجرة (IMC)  ، الهيئة الطبية الدولية(ICRC)األحمر
حدود حدود    منظمة  الهولندية،  بال  بال  منظمة  أطباء  نيويورك،  اإلسبانية،  مدينة  مكتب  أطباء 

األولية منظمة    ،أوكسفاممنظمة    ،(OHCHR)  لحقوق اإلنسانألمم المتحدة  ل  السامي    مفوضال
جمعية التكافل اإلنساني  ،منظمة رعاية األطفال  ،  ،(PU-AMI)للمعونات الطبية الدولية    الملحة

(SHS)،  اإلنمائي المتحدة  األمم  المفوض(UNDP)برنامج  السامية،  لشؤون    ية 
برنامج  (UNHCR)الالجئين العالمية(WFP) العالمي  األغذية،  الصحة  منظمة   ،(WHO)  ،

   . (YFCA)جمعية رعاية األسرة اليمنية

 المزيدبإجراء اللوجستية  المجموعةتقوم االستطالع نصف السنوي، نتائج  بناًء على • :نقاط العمل
خالل االجتماع التنسيقي   المعنيين خطة عمل مع الشركاءضع وو  الناقشات من

 .القادم
مناقشة النتائج والتوصيات  ب  يةمجموعة اللوجست التقوم ، من ذلك االنتهاءبمجرد  •

 مع الشركاء. الفجوات واالحتياجاتالخاصة بتحليل الرئيسية 
ها  لتكرم بإرسالاعلى الشركاء الذين لم يقوموا بعد بمشاركة بيانات التواصل الخاصة  •

 إلى المجموعة اللوجستية.
 ذات الصلة.  الموحدةمراجعة إجراءات التشغيل ب  ةمجموعة اللوجست التقوم  •

 مستجدات العمليات التشغيلية للمجموعة اللوجستية. .1 جدول األعمال 

   نقاط أخرى. .2
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 :مستجات العمليات التشغيلية للمجموعة اللوجستية .1

، ستضع المقدمة  الرئيسية  والمالحظاتإلى االقتراحات  ًا  استنادو لشركاء.  االستطالع نصف السنوي على اتم عرض نتائج   •

 أي تحسينات مطلوبة. إجراء  و بشكل جيد،    تسير   األنشطة والممارسات التيالستمرار    تفصيلية  خطة عملاللوجستية    المجموعة

  9و    1خالل الفترة بين  شريك    (15خمسة عشرة )  عدد  الفجوات واالحتياجات، حيث تم اجراء مقابالت معتم إجراء تحليل   •

  . وقداألساسية ومساهماتهم المفيدة  ومالحظاتهمعن امتنانها لجميع الشركاء المعنيين على وقتهم  المجموعةعرب ت  و سبتمبر. 

تقرير    جمعتم   اللمسات األخيره عليه.العمل  حاليًا  م  يت المدخالت في  التقرير    هذا  اعداداالنتهاء من  بمجرد  و   على وضع 

 مناقشة النتائج والتوصيات الرئيسية خالل اجتماع تنسيقي قادم.، ستتم عليه والتوقيع

اللوجستي الستقوم   • نموذج  مرة أخرى    ة مجموعة  الشركاء    "،قائمة جهات االتصال "بتعميم  المجموعة  بيانات مشاركة  ب وتحث 

ما إذا كانوا يفضلون أن  عتم إضافة عمود جديد في النموذج للسماح للشركاء بالتعبير  ي سو .  الرئيسية الخاصة بهم  التواصل

الخاصة التواصل  بيانات  اإلنساني اآلخرين  بهم  تتم مشاركة  العمل  بأنه  )   مباشرة مع شركاء  تتم مشاركة  علمًا  بيانات لن 

تمكين    إلى   هذا اإلجراء  هدفي ، حيث  لى ذلكللموافقة ع  إذن مسبقدون طلب  مجتمع العمل اإلنساني(    في إطار إال  التواصل  

بشكل تسهيل تبادل المعلومات  ال سيما في    ،بصورة أكثر فعالية  بين الشركاء   التواصل  الدفع بعمليةمن    اللوجيستية  المجموعة

  .أسرع

 الشركاء: مع م2021الرئيسية للربع األخير من عام التخطيط نقاط  بمشاركة ةمجموعة اللوجستي ال قامت •

o م2022لعام  العمليات مفهوم مراجعةل هامة توفير معلوماتفي  الفجوات واالحتياجات تحليلتقرير  سيسهم . 

o  في توفير  م2022لعام  بعد المراجعة وتقرير مفهوم العمليات تحليل الفجوات واالحتياجاتتقرير سيسهم كما

   . م2022خطة االستجابة اإلنسانية لعام الجزء اللوجستي من معلومات هامة عند صياغة 

 النقل البري:

سيطرة   تحت  التي تقعالمناطق    في  براً اإلنسانية    شحناتال  التي يواجهها الشركاء في نقلمرة  ت سالقيود الموناقش   المنتدىرح  ط •

دعوتها   المجموعة اللوجستيةتواصل  و .  اً لحكومة المعترف بها دولي ا  لسيطرة  الخاضعةالمناطق  كذا  و   ،صنعاءفي  سلطات  ال

 . البالدكافة أرجاء  بصورة سلسة إلىاإلنسانية الشحنات لسماح بنقل الما من شأنه  إلى تخفيف هذه القيود،لألطراف المعنية 
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 :النقل البحري 

النهائية   للوجهة  وفقاً الخاصة بهم  اإلمداد    سلتكييف مسارات سال  ضمانالشركاء على  اللوجستية حث    المجموعةتواصل   •

 داخل اليمن.

  هالادخيتم ا، يجب أن المعترف بها دولياً وجهتها النهائية المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة تكون التي  للشحناتبالنسبة  •

 لتوفر خدمات الشحن البحري التجاري من قبل  يتم الترتيب لذلك بصورة مستقلة من قبل المنظمات. ونظراً و ،  عبر ميناء عدن 

، فإنه ال يوجد فجوة محددة تستدعي تقديم الخدمات اللوجستية المشتركة من قبل في عدن  شركات خطوط الشحن التجارية

 البرنامج عبر المجموعة اللوجستية.

 إلى  الوصوللشركاء  ا  بإمكانصنعاء،  في  سلطات  ال  لسيطرة  وجهتها النهائية المناطق الخاضعةتكون  بالنسبة للبضائع التي   •

طالع على  االباالمكان و  ،ميناء الحديدةالى    –  جدة  -من ميناء المنشأ التابع لبرنامج األغذية العالمي خدمة النقل البحري 

 . برنامج األغذية العالميل ية التابعرشادالتوجيهات اإل دليلفي  ليهاإصول و التفاصيل الخدمة وكيفية 

 : أخرى  طنقا. 2

  التطرق ألي نقاط أخرى.لم يتم  •

 يتم التأكيد الحقاُ على موعد االجتماع التنسيقي القادم للمجموعة اللوجستيةس

 

 التواصل:بيانات 

yemen.clustercargo@wfp.org   ونقل الشحنات  طلبات تخزين 

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

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

sami.thabit@wfp.org    السيد/ سامي ثابت المسؤول اللوجستي 
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