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 ،المتحدة إلى الیمن: المبعوث الخاص ھانس غروندبرغ المالحظات االفتتاحیة للصحافة لألمممكتب المبعوث الخاص لألمین العام  1

https://reliefweb.int/report/yemen/special-envoy-hans-grundberg-opening-remarks-press-enar  

  :المكـــــان اجتماع عبر اإلنترنت  

 التأر�ـــــخ:  م  2022 أبر�ل 26

 رئاسة االجتماع:   المجموعة اللوجستیة  

، منظمة  )IMCالهیئة الطبیة الدولیة (، )IOMالمنظمة الدولیة للهجرة ( ،)ICRCاللجنة الدولیة للصلیب األحمر (

)، PU-AMI، منظمة األولو�ة الملحة ()NPAمنظمة المساعدات الشعبیة النرو�جیة (أطباء بال حدود الفرنسیة، 

 . ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج األغذ�ة العالمي)SDFالتنمیة المستدامة ( مؤسسة

 المشار�ــون:

 نقاط العمل: احتیاجات بناء القدرات وقدرة الشر�اء على تقد�م التدر�ب.   بتحدید تقوم المجموعة اللوجستیة •

 . المستجدات السیاقیة  .1

 . دلیل التدر�ب الخاص �المجموعة اللوجستیة .2

 نقاط أخرى.  .3

أعمال   ولجد

 االجتماع:

 المستجدات السیاقیة: .1

 .م" 2022یاجات اإلنسانیة لعام "نظرة عامة على االحتU33Tقام مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة لألمم المتحدة �إصدار وثیقة  •

مكتب تنسیق سیقوم ) في مرحلة المراجعة النهائیة و HRP(م 2022 الخاصة �الیمن لعامخطة االستجا�ة اإلنسانیة  •

 . القادمةالفترة  لألمم المتحدة بنشرها خالل الشؤون اإلنسانیة

لألمم  اإلنساني اللوجستیة وخدمات النقل الجوي  المجموعةالذي �شمل �ًال من ملخص القسم اللوجستي، تم تقد�م  •

 إلى الشر�اء. ،المتحدة

 :مؤخرًا �إصدار �عض المواد(أوتشا) التا�عة لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة لألمم المتحدة  وحدة الوصول اإلنساني واإلبالغقامت 

التالیة على   الثالث بنشر المواد التا�عة لمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة لألمم المتحدة مؤخراً  وحدة الوصول اإلنساني واإلبالغقامت  •

 :اإلنترنت
o  م 2021نظرة عامة سنویة على الوصول اإلنساني في الیمن لعام 
o  م2021دیسمبر   -(نوفمبر  الوصول اإلنسانيلمحة عن ( 

o د�سمبر   -فیما یتعلق �الفترة بین یونیو ، م 2021ل إلیھا خالل عام تحلیل عن الوصول اإلنساني إلى المناطق التي یصعب الوصو

 م. 2021

 2022أبر�ل  2بتأر�خ المعلنة الهدنة 

�عض  م. وقد تضمنت الهدنة2022أبر�ل  2من تم اإلعالن عن هدنة لمدة شهر�ن، حیث دخلت هذه الهدنة حیز التنفیذ اعتبارًا  •

 :1اإلجراءات اإلنسانیة المهمة 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-needs-overview-2022-april-2022#:%7E:text=According%20to%20the%202022%20HNO,to%20be%20in%20acute%20need.
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-needs-overview-2022-april-2022#:%7E:text=According%20to%20the%202022%20HNO,to%20be%20in%20acute%20need.
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-needs-overview-2022-april-2022#:%7E:text=According%20to%20the%202022%20HNO,to%20be%20in%20acute%20need.
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-annual-humanitarian-access-overview-2021
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-access-snapshot-november-december-2021
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-analysis-humanitarian-access-hard-reach-areas-2021-june-december-2021#:%7E:text=According%20to%20the%20results%20of,10.8M%2C%2052%20percent)%20of
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o  حدوده.  وعلىوقف جمیع العملیات العسكر�ة داخل الیمن 

o  إلى میناء الحدیدة. سفینة وقود  18دخول 

o  مطار صنعاء.من و�لى تسییر رحلتین تجار�تین أسبوعیا 

o  تعز والمحافظات األخرى لتسهیل حر�ة تنقل المدنیین داخل الیمن.الطرق في فتح 

 أبر�ل على الوقود: 2 المعلنة بتار�خ هدنةال أثر 

 لمحة عامة عن الوقود للشر�اء.التعاون الثنائي التا�عة للبرنامج قدمت وحدة  •

 تفر�غ خمس سفن محملة �الوقود في میناء الحدیدة.تم  منذ دخول الهدنة حیز التنفیذ،  •

آللیة األمم المتحدة ة وفقًا تخضع لعملیات التفتیش والموافق) أو CHA( منتظرة في منطقة سیطرة التحالفست سفن ال تزال هناك  •

 .)UNVIMللتحقق والتفتیش في الیمن (

التزود   مستو�اتشر�ة النفط الیمنیة المناطق الواقعة شمال الیمن، تشهد إمدادات البنز�ن تحسنًا في الوقت الراهن، حیث رفعت في  •

 هناك عدد �بیر من محطات الوقود العاملة و�إمكان المر�بات التزود �الوقود.  و ، �الوقود

 

 دلیل التدر�ب العالمي الخاص �المجموعة اللوجستیة  .2

تسلیط الضوء الشر�اء، مع لمجتمع العمل اإلنساني إلى  دلیل التدریب الخاص بالمجموعة اللوجستیةتم تقد�م نظرة عامة على  •

 وتلك المتوفرة �اللغة العر�یة.) 30التدر�بات المتاحة �سهولة على اإلنترنت (الصفحة على 

التا�عة للمجموعة اللوجستیة على الموقع التا�ع لبرنامج   الدورات التدر�بیة مجانیة و�مكن الوصول إلیها من خالل قناة التعلم •

 . WeLearn األغذ�ة العالمي

في تحدید احتیاجات بناء المجموعة اللوجستیة في الیمن اإلنترنت، ستنظر  علىالدورات التدر�بیة المتاحة �اإلضافة إلى  •

لتحدید �إشراك الشر�اء المجموعة اللوجستیة أ�ضًا ستقوم النشاط، �جزء من هذا في مجتمع الخدمات اللوجستیة. و القدرات  

 في الیمن. مجتمع الخدمات اللوجستیةالتدر�بات التي قد �كون لدى الشر�اء القدرة على تقد�مها لبقیة 

بناء التخطیط لاطالع دائم �التوقیت والوسائل التي سیتم من خاللها ستعمل المجموعة اللوجستیة على إ�قاء الشر�اء على  •

 القدرات. 

 نقاط أخرى:   .3

 ال یوجد أي نقاط أخرى.  •

بزنئظ  ب ئككمجحئن تصمع معت ئإلجئصئظ ئكئضحنقى ئكقئخل ككص ل و  قنت إلحقَئ عك  ئكئآ

 بیانات التواصل:

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

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

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

https://logcluster.org/document/logistics-cluster-training-catalogue-2022
https://wfp.eu.crossknowledge.com/interfaces/login.php
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