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  :المكـــــان اجتماع عبر اإلنترنت  
 التأريـــــخ:  م 2022 أغسطس 9

 رئاسة االجتماع:   المجموعة اللوجستية  

، المنظمة الدولية للمعاقينالمنظمة الدولية  ، منظمة الصليب األحمر الدانماركي،(ACFمنظمة العمل ضد الجوع )
أطباء بال حدود السويسرية  منظمة ،(JSI) انك(، منظمة جون سنو IRCاإلنقاذ الدولية )لجنة ، (IOM) للهجرة

(MSF-Swiss ،)مفوضّية األمم المّتحدة السامية لحقوق اإلنسان (OHCHR،) ( جمعية التكافل اإلنسانيSHS،) 
(، برنامج األغذية UNOPS) مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع (،UNDP)  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 (. YFCAجمعية رعاية األسرة اليمنية ) (،WFPالعالمي )

 المشاركــون:

 

مع وتحليل الفجوات تقوم المجموعة اللوجستية بمشاركة استبيان بخصوص احتياجات التدريب اللوجستية  •
 الشركاء. 

مع   ( التي يتم التحكم بدرجة حرارتها المبرد)  الفجوات في وحدات التخزين تقييمتقوم المجموعة اللوجستية ب  •
   شركاء العمل اإلنساني الرئيسيين.

 

 نقاط العمل:

  المجموعة اللوجستيةمستجدات  .1
   فجوات واحتياجات التدريب المحتملة للشركاء في مجال بناء قدرات موظفي سلسلة اإلمداد .2
التحكم بدرجات حرارتها قدرات وحدات التخزين التي يتم : وحدات التخزين التي يتم التحكم بدرجة حرارتها .3

  .للشركاء
 التحديات والفجوات اللوجستية المشتركة  .4
 نقاط أخرى  .5

أعمال   ولجد
 االجتماع:

 مستجدات المجموعة اللوجستية  .1

 
 مستجدات السياق: 

 .  وال يمكن التنبؤ بها ةهش ة في اليمنالعام ةال تزال الحالة األمني  •
منظمات  الم، األمر الذي اضطر 2022خطة االستجابة اإلنسانية لعام  هناك نقص في تمويل كان نهاية شهر يونيو، حتى •

، تم توفير  يونيو 30تاريخ  وحتىإلى تقليص أو إغالق برامج المساعدات الحيوية بالغة األهمية. العاملة في مجال اإلغاثة 
وخدمات  لغذائية المنقذة للحياة بالمائة من التمويل المطلوب لخطة االستجابة اإلنسانية فقط وذلك لتوفير المساعدات ا 26

 مليون شخص.  17.9الحماية لنحو 
 

https://arab.org/ar/directory/united-nations-office-for-project-services-2/
https://arab.org/ar/directory/united-nations-office-for-project-services-2/
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 اللوجستية في اليمن  المجموعة
الذي تم وضعه بشكل   ،"2022لعام  مفهوم العمليات" استنادًا إلىمواصلة تقديم الدعم للشركاء، المجموعة اللوجستية ب  قامت •

 وافق عليه الشركاء.و مشترك 
 عقد اجتماعات التنسيق بصورة شهرية. ستواصل المجموعة اللوجستية  •
في  فهم واستيعاب الفجوات القائمة والمتوقعة من أجل لشركاء بتقديم الدعم لالتابع للمجموعة اللوجستية م فريق الدعم سيقو  •

 . العمليات التشغيلية لسالسل اإلمداد التابعة للشركاء
 

 مستجدات موظفي المجموعة اللوجستية في اليمن:  
 حاليين: تم تقديم المستجدات بخصوص موظفي فريق الدعم التابع للمجموعة اللوجستية ال •

وحدة سلسلة اإلمداد المشتركة بين الوكاالت التابعة   مديرإلى الفريق بوظيفة    عبد الرحمن أخوندجانوفانضم السيد/   ▪
 )المجموعة اللوجستية + وحدة التعاون الثنائي(، بدياًل عن السيد/ مارتن بيتلي.   لبرنامج األغذية العالمي

المجموعة اللوجستية إلى أن يقوم السيد/ سامي ثابت، مسؤول المجموعة اللوجستية في عدن، حاليًا بالعمل كمنسق   ▪
 ، حيث سيقوم منسق المجموعة اللوجستية بالعمل في صنعاء. للمجموعه اللوجستيهمنسق التوظيف يتم 

، وقد تم اإلعالن في الوقت الراهن عن وظيفة مسؤول لوجستي محلي جديد في منصة التوظيف التابعة للبرنامج ▪
 اإلعالن عن هذه الوظيفة على نطاق واسع.   مشاركةطلب من الشركاء 

 
 :  المشترك التخزين
 السعة التخزينية المشتركة المؤقتة المتاحة لشركاء العمل اإلنساني:  •

   2م 3000صنعاء:  ▪
 ( (يتم التحكم بدرجة حرارتهامبرد ) وحدات تخزين 2م  600)بما فيها  2م 5100عدن:  ▪
 .  2م 320الحديدة:  ▪

 سعة التخزين المشتركة استنادًا إلى الفجوات واالحتياجات العامة التي تحددها منظمات العمل اإلنساني بوضوح.  تحجيميمكن إعادة   •
التي يمكن تركيبها في المراكز و   تقوم المجموعة اللوجستية بتوفير الوصول إلى وحدات التخزين التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها، •

 الرئيسية وذلك من أجل زيادة السعة التخزينية لوحدات التخزين التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها، بحسب االحتياج. 
   وحيثما تطلب األمر. يتم مواصلة توفير وحدات التخزين المتنقلة لمنظمات العمل اإلنساني لفترات مؤقتة وزيادة السعة التخزينية، متى   •

 نقل الشحنات الجوية  
يتم تفعيل هذه الخدمة فقط في حاالت الطوارئ  حيث    ،نقل الشحنات الجوية عبر المسار الرئيسي من دبي إلى صنعاء وعدن  سيستمر •

 المستعجلة شريطة أن يتم تقديم العديد من الطلبات من قبل الشركاء، بناء على طلب محدد وموافقة منسق الشؤون اإلنسانية.  
ويات التي يضعها الفريق تم توفير خدمة النقل الجوي في اليمن من أجل نقل السلع والمواد الطارئة المنقذة للحياة استنادًا إلى األول •

 القطري اإلنساني، وذلك لضمان االستخدام األمثل للموارد المشتركة المتاحة.   

 
 

https://logcluster.org/document/yemen-concept-operations-january-2022
https://logcluster.org/document/yemen-concept-operations-january-2022
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 إدارة المعلومات:  
تواصل المجموعة اللوجستية استضافة موقع المجموعة اللوجستية، الذي يقدم مجموعة متنوعة من المواد )اإلجراءات التشغيلية المعمول  •

والتوجيهات اإلرشادية  المحدثة والنماذجومحاضر االجتماعات، وخريطة الوصول والقيود " UNHASبها، جدول الرحالت اإلنسانية "
 . https://logcluster.org/ops/yem10aمعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: . لمزيد من الوغيرها(

 
 احتياجات التدريب المحتملة والفجوات القائمة في قدرات موظفي سلسلة التوريد للشركاء  .2

 

توجد بالفعل مجموعة من الدورات    ، حيثبناء قدرات الموظفينتم خالل االجتماعات السابقة للمجموعة اللوجستية مناقشة موضوع   •

 . على منصة المجموعة اللوجستية التدريبية على شبكة االنترنت

 المفروضة تستهدف الفجوات الحالية في وقت سابق بسبب القيود    دورات تدريبية عملية محددة وموجهةلم يكن من الممكن عقد   •

 بشكل رئيسي.  (19- كوفيدكورونا )تفشي جائحة  نتيجة

الموظفين، وفتح مراكز ومكاتب جديدة في    دورة، مثل فترة  هدوري   مراجعه  مدادبناء قدرات موظفي اللوجستيات وسلسلة اإلقد يتطلب   •

 المناطق التي يصعب الوصول إليها، ومختلف البرامج، وما إلى ذلك.  

الحكومية المحلية، كما تمت اإلشارة   في المنظمات غير  الخدمات اللوجستيةتم اإلشارة أيضا إلى الحاجة إلى تعزيز قدرات موظفي   •

 أيضًا إلى ترتيب التدريب العملي والمباشر بشأن إدارة المستودعات، ومناولة البضائع، بوصفهما مجالين محتملين ألنشطة بناء القدرات.  

سلة التوريد وتخطيطها، في الوقت القريب دراسة استقصائية لجمع المعلومات عن اآلتي: )أ( إعداد سل  المجموعة اللوجستيةوستشارك  •

وتحدياتهم؛ )ج( الموارد المتاحة للشركاء لتعزيز قدراتهم. وتهدف الدراسة االستقصائية إلى   الخدمات اللوجستية)ب( قدرات موظفي  

تحليل وتطوير   الراميةدعم جهود  العمل  القدرات  خطة  تعزيز  ُتعدُّ مهمة مشتركة، وتتوقع    بناء  . إن عمليةإلى  المجموعة  القدرات 

 تلقيها مشاركة فاعلة وكذا آراء ومقترحات.    اللوجستية

ث بناء القدرات وتطويرها  حي إن أي فجوات مشتركة حول مواضيع معينة تم تحديدها بين الشركاء والتي ال تتوفر من مصادر أخرى، •

 ؤثر في سلسلة التوريد في اليمن.  سي 

 : وحدات التخزين المزودة بأنظمة تحكم بدرجة الحرارة المقدمة للشركاء التحكم بدرجة حرارتهاالتي يتم الخدمات اللوجستية  .3

 

 . الحاجةتقديم الدعم الالزم للشركاء بخدمات التخزين المشترك حسب  المجموعة اللوجستيةتواصل  •

https://wfp.eu.crossknowledge.com/sso/connectOrRegisterLearner.php?loginbox=yes&group_id=349&verify_email=yes&hash=68270292c2440b87d6066bc3f94e8be0
https://wfp.eu.crossknowledge.com/sso/connectOrRegisterLearner.php?loginbox=yes&group_id=349&verify_email=yes&hash=68270292c2440b87d6066bc3f94e8be0
https://wfp.eu.crossknowledge.com/sso/connectOrRegisterLearner.php?loginbox=yes&group_id=349&verify_email=yes&hash=68270292c2440b87d6066bc3f94e8be0
https://wfp.eu.crossknowledge.com/sso/connectOrRegisterLearner.php?loginbox=yes&group_id=349&verify_email=yes&hash=68270292c2440b87d6066bc3f94e8be0
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حيث باإلمكان  (،  TCUsمخزون في البلد من وحدات التخزين المزودة بأنظمة التحكم بدرجة الحرارة )  تمتلك المجموعة اللوجستية •

 لتلبية متطلبات الشركاء الفورية والقصيرة األجل )حتى ثالثة أشهر(.  وتركيبها  وحدات التخزين هذه توزيع

، استنادًا إلى المتطلبات بقدرات تخزين إضافية  مبرده  وحدات تخزين  أيضًا في توزيع    المجموعة اللوجستيةقد تنظر  وكحل أخير،   •

 المشتركة، ومفهوم الشركاء للعمليات وخطوط اإلمداد، والفجوات في سلسلة التوريد.  

 مهام أخرى:  

 

اآلخرين من التجارب السابقة.    يستفيد شتركة كي  تم حث الشركاء وتشجيعهم على مشاركة الفجوات والتحديات والدروس المستفادة الم •

من خالل االجتماعات الشهرية التنسيقية للمجموعة اللوجستية، وأي اجتماعات و  اويمكن القيام بهذه المشاركة على أساس ثنائي،  

 خاصة أخرى.  

األعلى في اليمن    الطبي على أن السلطات اليمنية تشترط الحصول على موافقة مسبقة من المجلسالمشاركه من بعض الشركاء  تم   •

على جميع شحنات األدوية والمعدات الطبية قبل شحن هذه الشحنات في ميناء الشحن، وفي حال عدم توفر أية موافقات مسبقة، لن  

 يتم منح السفن الواصلة إلى اليمن أية تصريح بالموفقة على ارسائها في الميناء.  

اللوجستيةأبلغت   • الشحن  المجموعة  للرحالت   بتوافر خدمات  المتحدة  التابع لألمم  اإلنساني  الجوي  النقل  الخفيف من خالل خدمة 

 البالد.   يه فيداخلال

اللوجستية مرة واحدة في الشهر.   • التنسيقي للمجموعة  انعقاد االجتماع  القادم للمجموعة  وسيستمر  التنسيقي  وسيتم عقد االجتماع 

 م. 2022سبتمبر   13اللوجستية بتأريخ 

وخارج نطاق الدراسات االستقصائية المنتظمة نصف السنوية لتعليقات المستخدمين، واجتماعات المجموعة اللوجستية، تم حث الشركاء   •

على   فاعلة  بصورة  وآرائهم  مقترحاتهم  بمشاركة  االستمرار  على  وتشجيعهم  اللوجستية  المجموعة  :  المجموعة  بريدفي 

fp.orgYemen.LOGCluster@w . 
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 :  جهات االتصال

 

 yemen.logcluster@wfp.org yemen.clustercargo@wfp.org طلبات تخزين البضائع ونقلها  

 عبد الرحمن أوخانديانوف  
مسؤول أول في سلسلة التوريد المشتركة )بين  

 الوكاالت(
abdurahmon.okhundjanov@wfp.org 

 sami.thabit@wfp.org لوجستي  مسؤول سامي ثابت 
 


