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  :المكـــــان   اإلنترنتعبر اجتماع 
 التأريـــــخ:  م  2022 أكتوبر 18

 رئاسة االجتماع:   المجموعة اللوجستية  

 
ومنظمة األمين  (  ACTEDكالة التعاون الفني والتنمية )و و (  ADRA)منظمة أدرا  و   (ACF) منظمة العمل ضد الجوع

ومنظمة كير ومنظمة الصليب األحمر الدنماركي    (BRCالصليب األحمر البريطاني )ومنظمة    ةللمساندة اإلنساني 
(DRC( واللجنة الدولية للصليب األحمر )ICRC  ) ومنظمة أطباء بال حدود اإلسبانية ومنظمة    المنظمة الدولية للهجرةو

( ومنظمة سماريتان  PU-AMIاألولوية الملحة )أطباء بال حدود السويسرية ومنظمة أطباء بال حدود الفرنسية ومنظمة  
ومنظمة التضامن الدولية ومؤسسة    (SHS)  ( وجمعية التكافل اإلنساني SIFومنظمة اإلغاثة اإلسالمية فرنسا )بيرس  

جمعية رعاية األسرة  و   األغذية العالمي وبرنامج  (  UNDPاألمم المتحدة اإلنمائي )برنامج  و (  SDFالتنمية المستدامة )
      .منظمة زواو  اليمنية

 

 المشاركــون:

 

 

 

 

إدارة المخازن قبل نهاية العام، بحيث يتم عقد هذا التدريب   حول تقوم المجموعة اللوجستية بتنظيم تدريب   •
 مرة في صنعاء وأخرى في عدن. 

ووضع بعض    بتوحيد، مجموعة العمل المعنية بالنقل البري والجماركتقوم المجموعة اللوجستية، من خالل   •
 عملية التخليص الجمركي والمتطلبات ذات الصلة. حولاإلرشادات 

النقل البحري، وذلك بالتنسيق مع    حولتقوم المجموعة اللوجستية بتحديد إمكانية ترتيب ندوة عبر اإلنترنت   •
     سلسلة اإلمداد التابعة لبرنامج األغذية العالمي.

     

   نقاط العمل:

 مجموعة اللوجستيةلل المستجدات العامة .1
 مسح(.  الاالحتياجات التدريبية للشركاء ) بتقييمالنتائج والتوصيات الخاصة  .2
 . والجماركمجموعة العمل المعنية بالنقل البري مستجدات  .3
  المشتركة.الفجوات والتحديات اللوجستية  .4

 ول أعمال االجتماع:جد

 

 اللوجستية للمجموعةامة العمستجدات ال .1
الخاصة بالصندوق   االستحقاقعملية يتعلق ب فيما ( دعوته السنوية إلبداء االهتمام YHF) صندوق التمويل اإلنساني في اليمنأعلن  •

بحسب  مساًء )بتوقيت صنعاء(،  18:00الساعة  م،2022أكتوبر  29 الموافق السبت وحتى يومأكتوبر  16 الموافق األحديوم من 
اللوجستية جميع موظفي الخدمات   المجموعة  وتحث.  (OCHA)  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةما تم مشاركته من قبل  

الشركاء على  اإلمداداللوجستية وسلسلة   اللوجستية وسلسلة    إدراج  ضمان  لدى  بالخدمات  الخاصة  الميزانية  في    اإلمدادمتطلبات 
 . 2023لعام   االساسيه وخطط االحتياجاتالتي يتم صياغتها مقترحات المشاريع 

 ريق المجموعة اللوجستية في اليمن بمجرد االنتهاء من ترتيبات السفر الخاصة به. سينضم منسق المجموعة اللوجستية الجديد إلى ف •
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عقدت المجموعة اللوجستية عدة اجتماعات فردية مع العديد من الشركاء، حيث كانت الفجوات التي طرحها الشركاء تتماشى مع   •
على ذلك، تم طرح بعض االحتياجات مثل زيادة مرافق  م. عالوة 2022مفهوم العمليات الحالي الخاص بالمجموعة اللوجستية لعام 

إمكانية الوصول إلى ميناء الحديدة، حيث سيتطلب  ، كما تم طرح نقطه جديدة تتمثل في  التخزين التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها
( GNAات واالحتياجات الجديد )هذا األمر إجراء مزيد من النقاشات مع المجموعة اللوجستية العالمية والتنفيذ المحتمل لتحليل الفجو 

 . م2023لعمليات في عام اتطوير مفهوم من أجل إثراء عملية  م2022مع الشركاء خالل عام 
مناقشة   • يمكن  حيث  اللوجستية،  المجموعة  اجتماعات  في  فاعل  بشكل  المشاركة  الشركاء على  جميع  اللوجستية  المجموعة  حثت 

  .دماً ضي ق  كيفية الم   بشأن التوصل إلى اتفاق مشتركالتحديات الرئيسية و 

 . 2 االحتياجات التدريبية للشركاء )المسح( بتقييمالنتائج والتوصيات الخاصة 

 وكالة تابعة لألمم المتحدة. 13منظمة غير حكومية و 34من  رد  47بشكل عام، كانت المشاركة في المسح إيجابية، حيث تم جمع 
 

 النتائج الرئيسية لمسح االحتياجات التدريبية للشركاء:

كانت غالبية المنظمات التي أجابت على أسئلة المسح من المنظمات غير الحكومية الدولية، تليها وكاالت األمم المتحدة  •
 المحلية.ومن ثم المنظمات غير الحكومية 

 من قبل كبار الموظفين )رؤساء ومسؤولي الخدمات اللوجستية(. مقدمة معظم اإلجابات  كانت •
 داخلية خاصة بالعمليات اللوجستية وسلسلة اإلمداد.  من الشركاء أدلة  بالمائة  91وفًقا للنتائج، يمتلك  •
 بالمائة من الشركاء مصادر تدريب داخلية عبر اإلنترنت. 74يمتلك  •
مصادر متاحة لتعزيز قدرات موظفي سلسلة اإلمداد/ الخدمات اللوجستية  تتوفر فيها مجاالت الثالثة الرئيسية التي تمثلت ال •

 فيما يلي:
 إدارة المخازن الجافة.  .أ

 المشتريات المحلية. .ب
 المشتريات الدولية. .ج

بالشراكة مع  لشركاء العمل اإلنساني بالمائة من الشركاء أن لديهم القدرة واالستعداد لتقديم التدريب اللوجستي  36افاد  •
 ، وذلك في الثالثة المجاالت الرئيسية التالية:اللوجستيةالمجموعة 

 المشتريات المحلية. .أ
 إدارة المخازن الجافة.  .ب
 رتها. إدارة المخازن التي يمكن التحكم بدرجة حرا .ج

لسلسلة اإلمداد/   بالنسبة ثالثة مجاالت رئيسية ذات أهمية أكبر بالمائة من شركاء العمل اإلنساني 50ما ال يقل عن حدد  •
 هي:و الخدمات اللوجستية 
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 مجموعة العمل المعنية بالنقل البري والجمارك مستجدات  .3

في مناقشة وتبادل المعلومات حول النقل البري العابر للحدود  مجموعة العمل المعنية بالنقل البري والجمارك  يتمثل الغرض من إنشاء  •

 ، والنقل البري من الجنوب إلى الشمال.وشحنالوديعة  منفذيعبر 

اللجنة الدولية للصليب األحمر  بحضور أكتوبر  13 اجتماعها األول بتأريخعقدت مجموعة العمل المعنية بالنقل البري والجمارك  •

 .ة مجموعة اللوجستي الومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة و 

 االجتماع بانتظام على أساس شهري.سينعقد  •

   .ت مع الشركاء لمشاركة تجاربهم وتحدياتهم وتوصياتهماإلنترن التتبع عبر تمت مشاركة نموذج  •

 إدارة المخازن الجافة.  .أ
 النقل البري.  .ب
 التخليص الجمركي والنقل البحري )على نحو سواء(. .ج

  اتتم التأكيد على أن الفجو  شركاء العمل اإلنساني، والتخليص الجمركي، بعد إجراء مناقشة ثنائية مع بعضبالنسبة للنقل البري 
 . الموظفين اتفي قدر  اتذات طبيعة بيروقراطية أكثر من كونها فجو 

 
 االحتياجات التدريبية للشركاء: لتقييمالتوصيات الرئيسية  

 الفجوات اللوجستية األكثر أهمية، اقترحت المجموعة اللوجستية نقاط العمل التالية:بعد تحليل المسح ومن أجل معالجة  

بحيث يتم عقد هذا التدريب مرة في  قبل نهاية العام، المخازن وذلك  إدارة حولاللوجستية بتنظيم تدريب  المجموعةقوم ست  (1
، بما في ذلك الترشيحات  األمر مزيد من التحديثات حول هذا وستقدم المجموعة اللوجستيةأخرى في عدن. و صنعاء 

 ومعايير المشاركة وغيرها. 
، لتوحيد ووضع مجموعة العمل المعنية بالنقل البري والجماركخرين من خالل اآلشركاء الاللوجستية مع  المجموعةستعمل  (2

 عملية التخليص الجمركي والمتطلبات ذات الصلة. حولبعض اإلرشادات 
إمكانية ترتيب ندوة عبر  اإلمداد في برنامج األغذية العالمي للتحقق من سلسلة المجموعة اللوجستية بالتواصل مع ستقوم  (3

واسع بين موظفي  على نطاق  مشاركتهاللرجوع إليها في المستقبل و  اإلنترنت حول النقل البحري، والتي سيتم تسجيلها أيضاً 
 الخدمات اللوجستية التابعين للشركاء.
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  الفجوات والتحديات اللوجستية المشتركة. 4

تلقت المجموعة اللوجستتتتية طلبات تخزين لمخزن عدن المشتتتترك الذي يمكن التحكم بدرجة حرارته والذي لم يكن من الممكن استتتتيعابها بستتتبب  •

  االستتتتتتتخدام الكامل لمستتتتتتاحة التخزين المتاحة. وقد قامت المجموعة اللوجستتتتتتتية بتذكير جميع الشتتتتتتركاء بأنه ووفقًا إلجراءات التشتتتتتتغيل الموحدة

شتتحناتهم القديمة اخراج  من الشتتركاء   ةمجموعة اللوجستتتي وطلبت الأشتتهر.  3لتخزين المشتتتركة، ال ينبغي تخزين البضتتائع ألكثر من  لخدمات ا

 لسماح بالوصول العادل إلى خدمات التخزين المشتركة من قبل شركاء آخرين.المخزنة من أجل ا

  نقاط أخرى . 5 

بشتتتتكل ستتتتتواصتتتتل المجموعة اللوجستتتتتية عقد اجتماعها التنستتتتيقي مرة واحدة في الشتتتتهر، وستتتتيتم عقد االجتماع التنستتتتيقي القادم للمجموعة اللوجستتتتتية  

 .م2022نوفمبر  15بتأريخ  عبر االنترنت افتراضي

 معلومات التواصل  

yemen.clustercargo@wfp.org yemen.logcluster@wfp.or

  g 

 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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