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 )النت  عبر(   بعد عن اجتماع  :االجتماع مقر

   م2022 نوفمبر 15 :  االجتماع تاریخ

 )اللوجستیة المجموعة (   والتموین اإلمداد  مجموعة : االجتماع رئاسة

  الدولیة   المنظمة  ، ) BFD(   للتنمیة  بناء  منظمة   اإلنساني،  العمل  منظمة  ، )  ACF(   الجوع  ضد  العمل  منظمة :االجتماع في ونالمشارك
  حدود   بال  أطباء  ، ) Medair(   میدإیر  ، ) IRY( الیمن-اإلسالمیة  اإلغاثة  منظمة   ،) IOM(   للھجرة
 Norwegian(   للمساعدة  النرویجیة   منظمةال  ،(MSF-S)سویسرا  حدود   بال  أطباء  ،  (MSF-H)ھولندا

Peoples Aid ( ،  حاجة  في  الناس  منظمة  )(PIN ،  منظمة   )(Samaritan's Purse  اإلغاثة   نظمة م  
  الدولیة   التكافل   منظمة   ،) SHS(   االجتماعي   التكافل   منظمة   ،) PU-AMI(   الدولیة  الطبیة   للمعونات   األولیة 

 )SI( ،  للطفولة   المتحدة   األمم   نظمة م  )UNICEF (،   الالجئین   لشؤون   المتحدة   لألمم   السامیة   المفوضیة  
 )UNHCR( ،  المشروعات  لخدمة المتحدة األمم مكتب )UNOPS (، العالمي  األغذیة  برنامج   )WFP( ،  

    )YFCA(   الیمنیة األسرة رعایة  جمعیة

 شـھر  خالل  اللوجسـتیة  المجموعة  قبل من  المخازن  إدارةب  الخاصـة  التدریبیة  الورشـة  تنظیم • :العمل نقاط
 .  م2023  ینایر

  اإلنـساني   المجال  في  ینملاالع  لـشركاءل  التخزینیة  لقدرات  لتحدید  المیداني  مـسحال  في  الـشروع •
 . اللوجستیة  المجموعة  قبل من  الیمن  في

 . م2022  عام  نھایة  قبل  والفجوات  االحتیاجات  تحلیل  نشاط    اللوجستیة  المجموعة  شروع •

 األعمال  جدول
 اللوجستیة  المجموعة  من عامة وتحدیثات  مستجدات  .1
   التخزینیة القدرات  تحدید  .2
 واالحتیاجات  الفجوات تحلیل  .3
   اللوجستیة  المجموعة خدمات  عن نالمستخدمی  رضا لمعرفة السنوي  المسح .4
   اللوجستیة  والفجوات التحدیات  .5

 : اللوجستیة للمجموعة  التشغیلیة العملیات  مستجات  .1

  قدو  ،م2022  نوفمبر  14  تأریخ  في   صنعاء  إلى   وصل   وقد  ، الیمن  في  سیةتاللوج  للمجموعة  الجدید  المنسق  ھو   كیلدیشوف   أندریھ / السید  •

 .  كمنسق بوظیفتھ  الخاصة والمسؤولیات  المھام  إدارة تولى

  والفریق   المتحدة   لإلمم  التنسیقي   المكتب   قبل   من   ،م2023  لعام   الیمن   في   اإلنسانیة   االستجابة   بخطة   الخاصة   األولى   الورشة   إجراء   تم  

  تقدیم   ھو  الورشة  ھذه  من  الھدف  یكمن  حیث  ، اإلنساني   المجال  في  العاملین  الشركاء   مع  بالتعاون  نوفمبر  3  تأریخ  في  الیمن  في  اإلنساني

  تحدید  منھا  مخرجاتب   الورشة  ھذه  من  الخروج  تم  وقد  .  القادمة  للسنة  الیمن  في  اإلنسانیة  لالستجابة  الرئیسیة  األھداف  بخصوص   مقترحات

  المختلفة  والكتل  اتللمجموع  المختلفة   متطلباتوال  حتیاجاتاال   تغطیة  جانب   إلى  ، اإلنسانیة   االستجابة   خطة ل    والخاصة   العامة   األھداف 
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  التنسیقي   المكتب   یعمل  الراھن،   الوقت  في .  القطاعات  متعددة  واالستجابة   العائدینو  الالجئین و  الحمایةو  الصحةو  المأوىو  الغذائي  األمنك

  كما   .م2023  لعام  الیمن  في  اإلنسانیة  باالستجابة  الخاصة    العامة  المیزانیة  إعداد   على   اإلنساني   القطري  الفریق   بمعیة  اإلنسانیة   للشؤون

  المیزانیة   احتیاجات   إدراج   ضمان  على  للشركاء   التابعة   اللوجستیة  والوحدات   اإلمداد  سالسل   موظفي  كافة   اللوجستیة   المجموعة  ثتح
  في   اللوجستیة   المیزانیة   احتیاجات  بعض   إدراج   إمكانیة   عدم  حال   وفي   م، 2023  للعام   التشغیلیة   عملیاتھم  في   اإلمداد  وسالسل   اللوجستیة 

  مشتركة االحتیاجات  ھذه  كانت حال وفي.  اللوجستیة  المجموعة  إلى  احتیاجاتھم تقدیم الشركاء  من یرجى  م، 2023 لعام الشركاء میزانیات 

  في   االحتیاجات   ھذه   بدمج  اللوجستیة   المجموعة   ستقوم   م، 2023  عام   خالل   الیمن  في   المشتركة   اللوجستیة  الفجوات   معالجة   إلى   وتھدف 

 .م2023 لعام  یة اإلنسان االستجابة خطة  في  أساسي  كمكون للمجموعة  التابعة م2023 لعام  االحتیاجات میزانیة 

  التدریب  وسیغطي.  عدن  في  وواحدة  صنعاء  في  واحدة:  جلستین  لیشمل   التدریب   تصمیم  تم  حیث   ، المخازن  إدارة  تدریب  محتویات   إعداد  تم  •

)  3( و   الحرارة   اتدرجل   الحساسة   المخازن  إدارة)  dry warehouse (،   )2(   الجافة   بالمواد   الخاصة    المخازن   إدارة )  1: ( محاور  ثالثة 

  خالل  إثراءه   وسیتم   م2023  ینایر  شھر  من   الثالث األسبوع  في  التدریب   تنفیذ  یتم  أن  المقرر ومن.  المتنقلة  التخزین وحدات  وتفكیك  تركیب

ً   یةاللوجست  المجموعة  وستقوم .  م2023  لعام  اإلنسانیة  االستجابة  لخطة  المتواصلة  الصیاغة  عملیة   وطلب   الشركاء  مع  بالتواصل   مسبقا

ً  التدریب  في  لمشاركینا ترشیح  .  محددة  اختیار لمعاییر  وفقا

  في  اإلنسانیة  الشؤون  تنسیق   مكتب   فریق   مع  بالتواصل   اللوجستیة  المجموعة   قامت   األخیر،  التنسیقي  االجتماع  في  المطلوب   النحو  على •
  تنسیق   مكتب   أفاد   حیث  ، )EHOC(   اإلنسانیة  والعملیات   اإلجالء  لجنةب  الخاصة   اإلشعارات  إرسال  متطلبات   لتوضیح  والریاض  صنعاء 

  المعلومات  وتكنولوجیا   االتصاالت   معدات   مثل   ساسة الح   المواد  نقل   عند   اإلنسانیة   والعملیات  اإلجالء  لجنة   إشعار  یجب   بأنھ   اإلنسانیة   الشؤون
  اإلنسانیة  الشؤون   تنسیق   مكتب   طلب   ذلك،  منطلق  ومن.  والجنوب  الشمال   في  اإلنسانیة   الممرات   عبر  األمنیة   والمعدات   المدرعة  والسیارات

  اإلنسانیة   والعملیات  اإلجالء  لجنة   شعارإ   تتطلب التي  الحساسة  الموادب  قائمة   مشاركة  الریاض  في  واإلشعارات  بالتنسیق الخاص  الفریق  من
 ً  .  المجموعة شركاء مع لمشاركتھا وذلك  الیمن،   إلى  المواد  ھذه مثل استیراد  عملیة أي  إجراء قبل مسبقا

 

   التخزینیة قدراتال تحدید. 2

 .  اإلنساني  العمل  لشركاء  التخزینیة قدرات ال تحدید  عملیة دعم في   رغبتھم عن وعبروا  الشركاء  ناقش  •

  الحالیة  التخزینیة   القدرات  حول   عامة   نظرة  تكوین:  جوانب   ثالثة   في  أھدافھ  تتركز  والذي   النشاط  ھذا  بإجراء   اللوجستیة  المجموعة   ستقوم •

  إمكانیة   وتقییم  ، ال  أم  للشركاء   التشغیلیة  للعملیات  كافیة  التخزینیة  القدرات  ھذه  كانت  إذا  ام  وتحدید  الیمن  في  مختلفة  جغرافیة  مناطق  في
  اإلنساني   العمل  ومجتمع  اللوجستیة   المجموعة   التخزینیة   قدراتال  تحدید   نشاط  إجراء  وسیساعد .  الشركاء  مع   التخزینیة   القدرات  مشاركة

   .  العمل  في  الزدواجیة ا  وتفادي إھدارھا  وعدم الموارد استخدام تعزیز على

 

 . تحلیل االحتیاجات والفجوات 3

  المجموعة   وتعتزم.  الشركاء  بعض  مع  اللوجستیة  المجموعة  أجرتھا  التي  الفردیة  االجتماعات  خالل  اللوجستیة  الفجوات   بعض  تحدید  تم •

  الرئیسیین   الشركاء   بعض  مع  والفجوات  الحتیاجاتل  تحلیل   بإجراء   القیام   ،العالمیة  ة اللوجستی  المجموعة   مع   الوثیق   بالتنسیق   اللوجستیة، 

 .  القادمة   األسابیع خالل
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  جدیدة   لوجستیة   فجوات  أي   تحدید   وكذا  العملیات  مبدأ  في   تحدیدھا   تم   التي   الحالیة  المشتركة  اللوجستیة   الفجوات  استعراض   بمكان  األھمیة  من •
 .  مالقاد   العملیات مبدأ  في  إدراجھا  یتم  لكي

  المقدمة  والمالحظات  التحلیل  ھذا  مخرجات  إلى  واستناداً   الماضي،   العام   من  سبتمبر  شھر  في  األخیر  والفجوات  االحتیاجات  تحلیل  إجراء   تم •
 .  م2022 للعام العملیات  مبدأ بتعدیل اللوجستیة المجموعة قامت الشركاء،  من

  في   جرى سیُ   الذي   واالحتیاجات  الفجوات  تحلیلب   المتعلق   النشاط  ي ف  فاعل   بشكل  المشاركة  على   الشركاء  كافة   اللوجستیة   المجموعة   حثت  •

 .  الیمن في  اإلنسانیة  العملیات في مواجھتھا مت  التي المشتركة اللوجستیة  التحدیات   عكسل وذلك  القادمة   الفترة

 

 اللوجیستیة مجموعة ال خدمات رضا مستخدميتقییم المسح السنوي ل. 4

  كافة  اللوجیستیة   لمجموعةا  وتحث.  م2022  دیسمبر   شھر  في  السنوي   اللوجیستیة  مجموعة ال  مستخدمي  آراء ب  الخاص   المسح  إطالق   سیتم  •

  أنھا  كما  ،الیمن  في  اللوجیستیة  مجموعة ال  أداء   لقیاس   مةقیّ   مدخالت  توفیر   شأنھ  من   الذي  المسح  ھذا   في   فعال  بشكل  المشاركة  على  الشركاء
 .طویرالت إلى حتاجت التي   الضعف واطن وم والرضا  القوة مواطن تعكسس

  

 الفجوات والتحدیات اللوجستیة المشتركة  . 5

  بالنسبة .  الشركاء   یواجھھا  كفجوة   الدولیة   الترانزیت   لشحنات   وعمان  عدن   مخزن  في   التخزینیة   قدرةال  مسألة   إلى   الشركاء   بعض   تطرق  •

)  SRF(   الخدمة  طلب   نموذج  إرسال   طریق   عن  بھم   الخاصة  التخزین   احتیاجات  مشاركةل  الشركاء  اللوجستیة  مجموعة ال  حثت   عدن،   مخزنل

  توجد   الف  ،انمً عَ ل  بالنسبة  أما .  التخزین   مساحة  توفر  على  بناءً   طلباتھم  تقییم  سیتم  حیث  ، yemen.logclustercargo@wfp.org  إلى

 .معھا التعامل  ینبغي فجوة  أنھا على سابق  وقت في  تحدیدھا  یتم   لم  حیث اللوجستیة مجموعة ال قبل من ُمیسرة  تخزین  خدمة

  ، وصنعاء   عدن  إلى  انمً عَ   من  اإلنسانیة  الجویة  للخدمات  المتحدة  األمم  طیران   متن  على  الخفیفة  السلع  نقل  خدمة  متطلبات   عن  الشركاء   تسائل •
  دعمال  على  لحصولا   طلب و   ، اإلنسانیة  الجویة  للخدمات  المتحدة  األمم  فریق  مع  النقطة  ھذه  بمناقشة  قوم ست  بأنھا  المجموعة  أفادت  حیث

ً  أكثر  معلومات قدیملت الالزم  .الخصوص  بھذا  للشركاء وضوحا

 نقاط أخرى  . 6

  اللوجستیة  للمجموعة  القادم  التنسیقي  االجتماع  عقد  وسیتم  ر، الشھ  في  واحدة  مرة  التنسیقي  اجتماعھا  عقد  اللوجستیة  المجموعة  ستواصل •
 . م2022 دیسمبر 20 بتأریخ االنترنت  عبر

 

 التواصل  بیانات
yemen.clustercargo@wfp.org  طلبات النقل وتخزین الشحنات 

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

andrey.kildishov@wfp.org المجموعة تنسیق مسؤول 
 اللوجستیة

 ھ كیلدیشوفالسید/ أندری

mailto:yemen.logclustercargo@wfp.org
mailto:yemen.clustercargo@wfp.org
mailto:abdurahmon.okhundjanov@wfp.org
mailto:andrey.kildishov@wfp.org


  م2022 نوفمبر 15محضر اجتماع، 
  الیمن   -المجموعة اللوجستیة  

 

https://logcluster.org/ops/yem10a 

sami.thabit@wfp.org السید/ سامي ثابت   لوجستي مسؤول 
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