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  :المكـــــان   اإلنترنتعبر اجتماع 
 التأريـــــخ:  م  2022سبتمبر   13

 رئاسة االجتماع:   المجموعة اللوجستية  

 لجنة اإلنقاذ الدوليةو   المنظمة الدولية للهجرةو (HI)   للمعاقينالمنظمة الدولية  و   (ACF) منظمة العمل ضد الجوع
(IRC)   انكو سنو  جون  السويسريةو   (JSI)منظمة  حدود  بال  أطباء  لحقوق  و  منظمة  المتحدة  األمم  مفوضية 
 جمعية رعاية األسرة اليمنيةو  برنامج األغذية العالميو    (SHS)منظمة التضامن الدوليو    (OHCHR) اإلنسان

(YFCA)    منظمة زواو   (ZOA) مؤسسة التنمية المستدامةو   (SDF) ة  منظمو  منظمة أطباء بال حدود البلجيكيةو
وكالة أدرا  و   ( MedAirمنظمة ميد أير )و  منظمة أطباء بال حدود الفرنسية(SIF)   الفرنسية  اإلسالمية  اإلعانة

منظمة األمم و    (RI)منظمة اإلغاثة الدوليةو    منظمة العمل من أجل اإلنسانيةو    (ADRA) للتنمية واإلغاثة
   الطفولة  رعايةمنظمة  و   في منظمة اليونيسو   للصليب األحمراللجنة الدولية  )الفاو( و   ةالمتحدة لألغذية والزراع

(SCI) العامة لألخصائيين االجتماعيين والنفسيين اليمنيين  المنظمةو (YGUSSWP) .     

 المشاركــون:

 

 

 

 

 

 
تقوم المجموعة اللوجستية بتشكيل مجموعة عمل لمناقشة التحديات والدروس المستفادة بشأن عملية  •

وعبر الحدود( مع الشركاء الذين    المناطق الواقعة جنوب وشمال البالد  بينعمليات النقل  النقل البري )
 هم على دراية بهذه الطرق.  

       تقوم المجموعة اللوجستية بمشاركة نتائج مسح تقييم احتياجات تدريب الشركاء.     •

   نقاط العمل:

 
 

 مجموعة اللوجستيةلل المستجدات العامة .1
 تقييم االحتياجات التدريبية للشركاء )مسح(.   .2
الواقعة شمال البالد  في اليمن )في ضوء التحديات األخيرة في المناطق    المستجدات المتعلقة بالوقود .3

 جراء نقص الوقود(. 
  المشتركة.الفجوات والتحديات اللوجستية  .4

 ول أعمال االجتماع:جد
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 اللوجستية للمجموعةامة العمستجدات ال .1

 وال يمكن التنبؤ به.     متقلبا  زال الوضع األمني العام في اليمن ي ال  •
 انخفاض سعر الصرف الرئيسية للتحديات اإلنسانية    لعواملتشمل افإلى جانب الصراع،    .مثيرا  للقلق  في البالدال يزال الوضع اإلنساني   •

مما يؤثر على التكاليف اإلجمالية ذات    ،على المستوى العالمي واإلقليمي والمحلي  اتوواردات الوقود وارتفاع تكاليف الوقود والخدم
      الصلة بسلسلة اإلمداد والخدمات اللوجستية. 

االجتماعات األولية التي حددها مكتب تنسيق  عقد  خالل  من  م  2023( لعام  HRPاإلنسانية )  االستجابةالتخطيط لخطة    بدأت عملية •
على  التابعين للشركاء مداد ة اللوجستية موظفي الخدمات اللوجستية وسالسل اإل تحّث المجموع. و ل شهر سبتمبرالشؤون اإلنسانية خال

اإلمداد   وسالسل  اللوجستية  االحتياجات  إدراج  لضمان  ممكن  وقت  أقرب  في  النقاشات  وبدء  لديهم  بالبرامج  المعنيين  مع  التواصل 
مقترحات المشاريع والخطط القائمة على االحتياجات عند صياغة    العتبار أخذها في ااألساسية و   تدخالت البرامجومتطلبات الميزانية لدعم  

     م.   2023لعام 

  لشركاء لتقييم االحتياجات التدريبية   .2

، تم مناقشة مسألة بناء قدرات الموظفين، المنعقدة سابقا  اللوجستية  المجموعةضمن المواضيع التي تمت مناقشتها خالل اجتماعات  •
من  يمكنهم مع الشركاء، حيث  للمجموعة اللوجستيةالتابعة  اإللكترونيمنصة التعليم بمشاركة رابط اللوجستية  المجموعة قامتحيث 

 العديد من الدورات التدريبية اللوجستية. على  االطالعخالل هذه المنصة 
وذلك لتقييم االحتياجات التدريبية   مع الشركاء استبيان عبر اإلنترنتبمشاركة اللوجستية  قامت المجموعةم، 2022سبتمبر  8في  •

 م.  2022سبتمبر   20االستبيان متاحا  حتى تاريخ هذا للشركاء، حيث سيكون 
االستبيان إلى جمع المعلومات حول قدرات الشركاء الداخلية ومدى توافر الدورات التدريبية وأي فجوات مشتركة ذات صلة   ايهدف هذ •

مشاركة ل  يهدف  ببناء قدرات الموظفين العاملين في المجال اللوجستي، وكذا مدى توافر الدورات التدريبية واالحتياجات التدريبية، كما  
الشركاء واستعدادهم لتقديم دورات تدريبية في المجال اللوجستي إلى مجتمع العمل اإلنساني بالتعاون مع    معلومات بخصوص مدى قدرة

 اللوجستية.  المجموعة
الستراتيجية   • كمدخالت  االستبيان  نتائج  استخدام  بصورة أفضل    المجموعةسيتم  الدعم  تقديم  أجل  من  مجال  لاللوجستية  في  لشركاء 

 بناء القدرات.   احتياجات
في اتخاذ القرارات ذات  حيث سيتم االسترشاد به  اللوجستية كافة الشركاء على المشاركة بفعالية في هذا االستبيان،    المجموعةتحثُّ   •

 الصلة باالحتياجات التدريبية المشتركة.
 : الكود أدناهأو مسح  طللوصول إلى االستبيان، يرجى النقر على الراب  •

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b2vTrub8FBlHgrZdvBJYRS1UM

FdINUZEWVNJRzRBOUdGV0xMSEhQQU5QQS4u 

 

https://wfp.eu.crossknowledge.com/sso/connectOrRegisterLearner.php?loginbox=yes&group_id=349&verify_email=yes&hash=68270292c2440b87d6066bc3f94e8be0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b2vTrub8FBlHgrZdvBJYRS1UMFdINUZEWVNJRzRBOUdGV0xMSEhQQU5QQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b2vTrub8FBlHgrZdvBJYRS1UMFdINUZEWVNJRzRBOUdGV0xMSEhQQU5QQS4u
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 لمتعلقة بالوقود في اليمنالمستجدات ا .3

هناك العديد من  ، فالوقود  وارداتاعتماد البالد بصورة كبيرة على    يتسم بحالة من عدم االستقرار نتيجةالوقود في اليمن  توفير    ال يزال •

وشحة توفر الوقود في األسواق وغيرها من تحديات التي يتم مواجهتها من حيث حدوث أزمات مفاجئة في الوقود ال يمكن التنبؤ بها  ال

إلى الحيلولة    تظهر هذه التحديات بشكل متكرر وتؤديالتحديات البيروقراطية التي تعيق عملية نقل الوقود من موقع إلى آخر، حيث  

 شطتهم اإلنسانية. ن ألدون تنفيذ الشركاء 

في ، والعمل  الوقود  لتوفيرمين أكثر من مصدر  أومتطلباتهم والعمل على ت شركائها بإجراء تقييم الحتياجاتهم  اللوجستية    المجموعةأوصت   •

 ن للطوارئ يغطي االحتياجات األساسية خالل فترات انعدام الوقود في األسواق. و على تأمين مخز نفس الوقت 

 . الفجوات والتحديات اللوجستية المشتركة  4

الوصررول من سررلطنة عمان عبر منفذ شررحن إلى عدن، حيث اكد بعك الشررركاء بأنه ال   وطرق  عبر الحدوداقش الشررركاء عملية النقل ن  •

 لنقل شحناتهم القادمة من عمان. استخدامه  انهم معتادين علىحيث توجد أي إشكالية في هذا الطريق 

عملية النقل ب ة ذات الصررلة  اللوجسررتية بمقترإ إنشرراء مجموعة عمل مع الشررركاء لمناقشررة الصررعوبات والدروس المسررتفاد المجموعةتقدمت  •

 في المناطق الواقعة شمال وجنوب البالد وكذا عملية النقل عبر المنافذ الحدودية إلى اليمن. 

 مهام أخرى  .5

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

 م. 2022اكتوبر 18بتأريخ 
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 معلومات التواصل  

yemen.clustercargo@wfp.org   yemen.logcluster@wfp.org  طلبات النقل وتخزين الشحنات 

abdurahmon.okhundjanov@wfp.org   عبد الرحمون أوخوندجانوف مسؤول أول سلسلة اإلمداد 

sami.thabit@wfp.org   سامي ثابت   مسؤول لوجستي 
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