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   :المكـــــان اجتماع عبر اإلنترنت   

 التأر�ـــــخ:  م  2022یر فبرا 22

 رئاسة االجتماع:   المجموعة اللوجستیة 

،  ) EMERGENCY(  )، منظمة الطوارئ CWCواألطفال ( منظمة �ونسیرن للنساء )، BFDمؤسسة بناء للتنمیة (

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر  (HI)هاند�كاب انترناشیونال)، منظمة  FAOوالزراعة (منظمة األمم المتحدة لألغذ�ة 

)ICRC ) المنظمة الدولیة للهجرة ،(IOM) الهیئة الطبیة الدولیة ،(IMC ) لجنة اإلنقاذ الدولیة ،(IRC ، ( منظمة  

) ، المفوضیة السامیة لألمم المتحدة  NPAجون سنو، منظمة أطباء العالم، منظمة المساعدات الشعبیة النرو�جیة ( 

، جمعیة التضامن  رعا�ة األطفالمنظمة بیرس،  س منظمة سمار�تان)، منظمة أو�سفام، OHCHRلحقوق اإلنسان (

)، مفوضیة األمم المتحدة لشؤون  SDFدامة ( ، مؤسسة التنمیة المستة)، منظمة التضامن الدولیSHSاإلنساني ( 

)، منظمة الصحة العالمیة، برنامج  OCHA)، مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة ( UNHCRالالجئین (

 . (ZOA)األغذ�ة العالمي، جمعیة رعا�ة األسرة الیمنیة، منظمة زوا

 المشار�ــون: 

 

 

 

 للشر�اء.  عبر االنترنت �التدر�بات المتاحة ذات الصلة تعمیم المعلومات إعداد و تقوم المجموعة اللوجستیة � •

شامل على القیود  االطالع �شكل دما لتمكین المنتدى من للمضي قُ   مسار �اقتراح  اللوجستیةتقوم المجموعة  •

  .اللوجستیة

 نقاط العمل: 

 مستجدات المجموعة اللوجستیة. .1

 الفجوات والعراقیل اللوجستیة. .2

 أخرى.نقاط   .3

أعمال   ولجد

 االجتماع:

 مستجدات المجموعة اللوجستیة .1

  الخاصة �عام  "مفهوم العملیات خارطةو "المحدثة  ) ConOpsمفهوم العملیات" (33UT" وثیقة نشر المجموعة اللوجستیة ب قامت •

  صفحة على  مشترك التخز�ن الخدمات   بـالمنقحة والمحدثة الخاصة   )SOPs(  إجراءات التشغیل الموحدة و�ذا  ،م2022

 . �العملیات في الیمنالخاصة   االنترنت

 )AMRF(الوصول  �إمكانیة یتعلق فیما واإلبالغ للرصد  اإلنسانیة الشؤون  تنسیق مكتب  إطار .2

األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة نظام "إطار الرصد    قدمت وحدة الوصول اإلنساني واإلبالغ التا�عة لمكتب •

 . عبر اإلنترنت ) AMRFYemenفي الیمن (  واإلبالغ فیما یتعلق �إمكانیة الوصول 

:  إطار الرصد واإلبالغ عبر الرا�ط التاليالتسجیل في   �إمكان المنظمات •

https://ee.humanitarianresponse.info/single/9Xp8cphz   

https://logcluster.org/document/yemen-concept-operations-january-2022
https://logcluster.org/document/yemen-concept-operations-january-2022
https://logcluster.org/document/yemen-concept-operations-january-2022
https://logcluster.org/document/yemen-concept-operations-map-january-2022
https://logcluster.org/document/yemen-standard-operating-procedures-sops--temporary-common-storage-january-2022
https://logcluster.org/ops/yem10a
https://logcluster.org/ops/yem10a
https://logcluster.org/ops/yem10a
https://logcluster.org/ops/yem10a
https://ee.humanitarianresponse.info/single/9Xp8cphz
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وحدة الوصول اإلنساني واإلبالغ) على البر�د   مدیر ( الباري السید خلیل مع التواصل مباشرة   �إمكان الشر�اء •

�ذا  ) و AMRF( ذات الصلة �إطار الرصد واإلبالغ وذلك لتقد�م االستفسارات    alkhalilk@un.org:االلكتروني

 ). HAWGاإلنساني (   الوصول مجموعة عمل

 الفجوات والقیود اللوجستیة .3

القیود اللوجستیة الرئیسیة التي تؤثر على  المنتدى على    اطالع من اجل تعز�ز  تحدید طرق على  اللوجستیةالمجموعة  تعمل •

 المنظمات المشار�ة في االستجا�ة اإلنسانیة الخاصة �الیمن وعملیاتها. 

  المجموعة  وتسعى   ،�العملیات اإلنسانیة عبر عدنأفاد �عض الشر�اء �أنه تم فرض رسوم جدیدة علیهم الستیراد البضائع الخاصة  •

 اللوجستیة للحصول على مز�د من التفاصیل بهذا الصدد. 

 موافاة المجموعة اللوجستیة �القیود اللوجستیة التي یواجهونها. الشر�اء �شدة على   حثتم  •

 نقاط أخرى:   .4

ومن المرجح أن یتم   ، المعلومات التي یتم تداولها في الوقت الراهن �شأن اإلغالق المحتمل لمطار صنعاء  تأكید حتى اآلنلم یتم  •

�شكل مباشر إدارة التواصل بهذا   ) UNHAS( ستتولى خدمة النقل الجوي التا�عة لألمم المتحدة و   ،القادمة توضیح ذلك في األ�ام 

 الصدد. 

 

معت  ل قنت إلحقئَ عكو  ب زنئظ ئكئآ ب ئككمجحئن تصمع  ئإلجئصئظ ئكئضحنقى ئكقئخل ككص

 بیانات التواصل:

yemen.clustercargo@wfp.org   طلبات تخز�ن البضائع ونقلها 

mamadou.thiam@wfp.org   لسید/ مامادو ثیام ا المجموعة اللوجستیةنائب منسق 

sarah.reggianini@wfp.org السیدة/ سارة ر�غیانیني مسؤول التنسیق 

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