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 اجتماع عبر النت :مقر االجتماع

   م 2023 يناير 19 :  تأريخ االجتماع

 المجموعة اللوجستية  :  رئاسة االجتماع

) :المشاركون في االجتماع والزراعة  األغذية  )FAOمنظمة  النرويجية  الشعبية  المساعدات  منظمة   ،)NPA منظمة  ،)
(، المنظمة الدولية للهجرة  MSF-Fبال حدود فرنسا )(، منظمة أطباء  INTERSOSانترسوس )

(IOM  ،)( االجتماعي  التكافل  )(SHSمنظمة  لالجئين  الدنماركي  المجلس   ،DRC  ،) منظمة
اإلنسانية للمساندة  )IRVD)  األمين  الطبية  للمعونات  األولية  اإلغاثة  منظمة   ،)PU-AMI  ،)

جمعية رعاية  (،  SIF)منظمة اإلغاثة اإلسالمية الفرنسية    (،ACFظمة العمل لمكافحة الجوع )من 
( اليمنية  )(YFCAاألسرة  أدرا  منظمة   ،ADRA  الحرب طفل  منظمة  المتحدة،    -(،  المملكة 

للمعاقين ) الدولية  المتحدة(،  HIالمنظمة  (، مؤسسة  UNHAS)  الخدمة الجوية اإلنسانية لألمم 
 (. MHDRللتنمية واإلغاثة )ميك هوب 

 
 

( وفريق EHOC)  اإلجالء والعملياات اإلنسااااااااااااااانياة خلياةمنااقشااااااااااااااة العملياات المتعل اة    • :نقاط العمل
الخاص برصاااااااد ليصااااااااي المسااااااااعدات   واإلطار(  NLTاالتصااااااااي المعني  اإل طار )

المتزايدة   الطلباتاالعتبار   وأ ذًا في(.  AMRF)  شاااااااااااا ن   اإلنسااااااااااااانية وت ديم الت ارير
مكتب األمم المتحدة لتنساااااايق  الم دمة من شااااااركالنا، طلبت المجموعة اللوجسااااااتية من 

   األنظمة  موضااوعين متعل ين ت ديمي حوي ت ديم عرض  )األوتشااا( اإلنسااانيةالشااؤو   
الخاص   طارواإل (EHOC)   لية االجالء والعمليات اإلنسااااااااااااانية   كل من  الخاصااااااااااااة

 الي    وذلك  (AMRF) برصااااد ليصاااااي المساااااعدات اإلنسااااانية وت ديم الت ارير  شاااا ن 
 م.  2023فبراير  13االجتماع التنسي ي ال ادم، الذي سينع د بتاريخ  

 تعمل المجموعة اللوجستية على تسهيل ت ديم التدريب الخاص  إدارة المخاز  في عد .  •
تواصل المجموعة اللوجستية العمل مع مصلحة الجمارك في صنعاء وعد  لتسهيل   •

ية وإجراء تدريب للشركاء العاملين في المجاي  لصدار اجراءات استيراد الشحنات اإلنسان 
 .  الجمركية اإلجراءات حوياإلنساني 
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 . لمجموعة اللوجستيةالعامة ل التشغيلية مستجداتال .1 جدول األعمال 
 تحليل االحتياجات والفجوات  .2
اإلجراءات واالرشادات التوجيهية الخاصة  الشحنات الخفيفة التي يتم ن لها عبر الخدمة  .3

 الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة. 
 ن اط أ رى   أي  .4

 

 للمجموعة اللوجستية:ة ماات التشغيلية الع دمستج ال .1

منظمات    6منظمة دولية غير حكومية و    36منظمة، منهم    52م، قامت المجموعة اللوجستية بت ديم الدعم لنحو  2022  عام   الي •

طن من الشحنات اإلنسانية،   851متر مكعب، أي ما يعادي    6000  استالم حواليتم  و   .وكاالت أممية  10غير حكومية محلية و  

 . لنسانية منظمة 13 والخاصة  عدد، (صنعاء وعد )في لمجموعة اللوجستية في اثنين من المخاز  التي يتم تسييرها من قبل ا

الخدمة الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة لشهر فبراير ونشرها على      الخاصة  قامت المجموعة اللوجستية  إصدار جدوي لرحالت •

اللوجستية المجموعة  february-schedule-flight-unhas-https://logcluster.org/document/yemen-  .موقع 

2023 
يعمل فريق المجموعة اللوجستية، جنبًا للى جنب مع فريق الوصوي التا ع للبرنامج على تحديث الخريطة المعنية  ال يود المفروضة  •

م. الخريطة متاحة في الوقت  2022 ر تحديث على نهاية شهر نوفمبر ومطلع شهر ديسمبر  آ  تم عمل  على الوصوي، حيث

map-constraints-cessac-https://logcluster.org/document/yemen-الحالي على موقع المجموعة اللوجستية.  

2022-november-28 
 وحدة تخزين متن لة يتم لستعارتها حاليًا من قبل سبع منظمات شريكة.  19هناك  •

 

 تدريب إدارة المخازن:  

متدربًا    27م، شارك فيها  2023يناير    18للى    16دورة تدريبية حوي لدارة المخاز  والمخزو  في صنعاء  الي الفترة من    ع دتم   •

يمثلو  عدد من المنظمات الشريكة المختلفة. وجمع التدريب بين العروض النظرية واألنشطة التطبي ية التي شملت كافة لجراءات  

رة المخاز  التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها وإدارة الجوانب المادية في مجاي لدارة المخاز   لدارة المخاز ، حيث تضمن ذلك: لدا

وتطبيع المبادئ وأفضل الممارسات في مجاي لدارة السلع واستيعاب أساليب وطرق السالمة والصيانة وتنفيذها وتطبيق أساليب  

للى مخاز  المساعدات الغذالية التا عة للبرنامج وكذا المخاز   وطرق التوثيق المخزني وحفظ السجالت، للى جانب لجراء زيارات  

التا عة للمجموعة اللوجستية؛ وتضمن ال سم العملي من التدريب ال يام بنصب وتركيب وحدة تخزين متن لة، حيث تمكن المشاركو   

 من التركيب الفعلي لوحدة تخزين متن لة. 

https://logcluster.org/document/yemen-unhas-flight-schedule-february-2023
https://logcluster.org/document/yemen-unhas-flight-schedule-february-2023
https://logcluster.org/document/yemen-access-constraints-map-28-november-2022
https://logcluster.org/document/yemen-access-constraints-map-28-november-2022
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أظهر المشاركو  اهتمامًا وحماسًا كبيرين من  الي المشاركة في تدريب لدارة المخاز ، غير أن  ونظرًا للعدد المحدود للم اعد،   •

لم يكن في م دور المجموعة اللوجستية استيعاب كافة الراغبين في المشاركة. ونظرًا للطلب الكبير للمشاركة في هذا التدريب، 

 ة في ت ديم دورة تدريبية أ رى مماثلة في المست بل ال ريب.  ستنظر المجموعة اللوجستي 

 مشارك.  30م لنحو 2023يناير   25للى  23سيتم تنفيذ التدريب الخاص  ادراة المخاز  والمخزو  في عد   الي الفترة من  •

 

 لمجموعة اللوجستية:ا أداء  مالحظات نهاية العام على

ظمة حتى اال  بت ديم مالحظاتها. وقد قامت المجموعة اللوجستية  الي االجتماع  من   30ال يزاي االستبيا  متاحًا، حيث قامت   •

 بتذكير وحث الشركاء على استكماي االستبيا .  

 جراءات:  اإل

والمواف ات   المطلوبة  بدعم من فريق العمليات التشغيلية  الميناء التا ع للبرنامج، قامت المجموعة اللوجستية  اعداد قالمة  الوثالق •

، ع دت المجموعة اللوجستية اجتماعًا مع رليس وحدة اإلعفاءات  مصلحة الجمارك في عد   الماضي. و الي األسبوع  الالزمة

 الوثالق  شكل مشترك. هذه وتم تحديث 

ن ثم  مع ممثل مصلحة الجمارك في عد  لالطالع عليها ومها  تم ترجمة الوثي ة النهالية، ومشاركة النسخة العربية واالنجليزية من  •

  ( ye.com/eng/eng.php-https://customsرفعها على الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك. )

تم االتفاق مع مصلحة الجمارك اليمنية على الترتيب واالعداد لع د دورة تدريبية في م ر مصلحة الجمارك اليمنية حوي لجراءات   •

م، حيث ستكو  هذه الدورة التدريبية متاحة لشركاء العمل اإلنساني العاملين في  2023راد وذلك  الي الربع األوي من عام  االستي 

 البالد.  الواقعة جنوبالمناطق 

أرسلت المجموعة اللوجستية مذكرة للى رليس مصلحة الجمارك في عد  تطلب فيها من المصلحة الترتيب لع د دورة تدريبية عن  •

ءات االستيراد. وقد قامت مصلحة الجمارك من جانبها بتحديد موعد مبدلي لهذا التدريب  حلوي نهاية شهر فبراير أو مطلع  لجرا

 م.  2023شهر مارس 

 

 :  االحتياجات والفجوات تتحليال  .2
 

 م.  2022م مع شركاء المجموعة اللوجستية في شهر ديسمبر 2022تحليل االحتياجات والفجوات لعام   استبيا تم مشاركة 

 من الردود الشاملة من الوكاالت األممية والمنظمات المحلية والدولية غير الحكومية.  18تم تل ي نحو  •
 تعمل المجموعة اللوجستية في الوقت الحالي على ت ييم نتالج هذا االستبيا .   •
مس وكاالت أممية و مس  بدعم من المجموعة اللوجستية الدولية، تعتزم المجموعة اللوجستية لجراء مزيد من المناقشات مع   •

العالمية   االحتياجات  ت دير  عملية  من  كجزء  وذلك  حكومية،  غير  محلية  منظمات  و مس  حكومية  غير  دولية  منظمات 

https://customs-ye.com/eng/eng.php
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من شهر فبراير    8و    7و    6م. وقد تم تحديد موعد مبدلي لهذه المناقشات بتاريخ  2023المتواصلة في مطلع شهر فبراير  
ة من ذلك للى معالجة البنية اللوجستية العامة و طة العمليات التشغيلية وُنهج التعاقد  م. وتهدف المجموعة اللوجستي 2023

الحالية للشركاء العاملين في المجاي اإلنساني، فضاًل عن تحديد الفجوات التي يواجهها الشركاء العاملين في المجاي اإلنساني 
  الي تنفيذ المشاريع التا عة لهم.  

 ة دعوات للى الشركاء العاملين في المجاي اإلنساني إلجراء مناقشات ثنالية.  سترسل المجموعة اللوجستي  •
سيتم االسترشاد بنتالج هذه المناقشات في وضع النسخة النهالية من اإلجراءات التشغيلية المعموي بها الخاصة  المجموعة   •

 م.2023اللوجستية في اليمن  الي 

 حنات الخفيفة التي يتم نقلها عبر الخدمة الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة اإلجراءات واالرشادات التوجيهية الخاصة بالش .3

استجا ة للعديد من طلبات شركاء المجموعة اللوجستية ذات الصلة  خدمة ن ل الشحنات الخفيفة عبر الخدمة الجوية اإلنسانية لألمم  
المتحدة، قامت وحدة الخدمة الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة في اليمن بت ديم احاطة  خصوص الخدمات التي ت دمها وذلك على النحو  

 التالي:  

 لجوية اإلنسانية لألمم المتحدة متاحة مجانًا لكافة الشركاء العاملين في المجاي اإلنساني. الخدمة ا •

في أديس    EMB145في عما  وطالرة    A320تمتلك الخدمة الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة ثالث طالرات هي: )طالرة   •

 ة. تاحة لن ل الشحنات الخفيفمالطالرات الثالث و في جيبوتي(.  DHC-8وطالرة 

توافق الخدمة الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة على ن ل المواد الخطرة على متن كافة الطالرات،  ما يتوافق مع لوالح وقوانين   •

 وكذا مواف ة المشغل.  ( IATA) واتحاد الن ل الجوي الدولي (ICAO) منظمة الطيرا  المدني الدولي

 يث يتم أعطاء األولوية لخدمة المسافرين.   دمة الشحن للى لمكانية توافر المساحات، حتستند  •

، حيث يضمن ذلك تحمل  "Under the Wing-تحت الجناح"تشترط الخدمة الجوية اإلنسانية الدولية تسليم الشحنات للن ل   •

شريطة حصولهم على كافة المواف ات المسب ة الالزمة    تحت جناح الطالرةمالكي الشحنات المسؤولية عند ن ل شحناتهم  

واستكماي كافة الوثالق المطلوبة. وفي سبيل تسهيل عملية الوصوي للى الخدمات، فإننا نحث الشركاء العاملين في المجاي  

في  عض الحاالت    –اإلنساني على تجهيز شحناتهم  كافة الوثالق الملطوبة،  ما في ذلك الوثالق الخاصة  المواد الخطرة و 

 وثالق االستيراد والتصدير قبل عملية الشحن.  –

تخليص الشحنات في     امكان ، جمركي تخليص  و   شحن  وكيليتوجب على كافة الشركاء العاملين في المجاي اإلنساني تعيين   •

 .  مكا  وقوف الطالرة المطار وتسليمها للى

(، وبالتالي ُينصح الشركاء  الت كد  Air Waiybillالمتحدة ت ديم وثالق الشحن )ال تستطيع الخدمة الجوية اإلنسانية لألمم   •

" وثالق الشحن االصلية، وذلك لكي يستنى للخدمة الجوية اإلنسانية لألمم    " فيفي طريقها إلى اليمنمن تضمين عبارة 

 المتحدة تحميل الشحنة على متن الطالرة.  

 الشحنة  ما يتناسب مع السعة التخزينية للطالرة وقيود التحميل.  تغليفعادة ينبغي للشركاء أ  يكونوا على استعداد إل •
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تختلف السعات التخزينية من طالرة أل رى استنادًا للى توافر المساحات التخزينية، تتراوح من  ضع مئات من الكيلو غرامات   •

 طن.  3أو  2للى 

 خصصة للشحن على أساس االسترداد الكامل للتكاليف.كذلك توفر الخدمة الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة رحالت م •

ينبغي على الشركاء التواصل  الخدمة الجوية اإلنسانية مسب ًا وذلك لكي يتسنى الحصوي على تعليمات مفصلة حوي كيفية  •

 تجهيز ون ل الشحنات. 

و الخدمات ذات الصلة  المسافرين يتم توجي  الخدمات التي ت دمها الخدمة الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة في األساس نح •

في   سواء  ال تمتلك  كرات وال يمكنها استخدام رافعات عاليةالمتحدة  والن ل. وبالتالي، فإ  الخدمة الجوية اإلنسانية لألمم  

كجم، وذلك نظرًا ألن     100مطارات المغادرة أو مطارات الوجهة. لذا، فإ  الحد األقصى للكرتو  الواحد أو البالة الصغيرة  

 يتم التعامل مع الشحنات  صورة يدوية. 

يمن  خصوص معايير ينغبي على الشركاء العاملين في المجاي اإلنساني استشارة الخدمة الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة في ال •

استمارات الحجز لن ل الشحنات الخاصة  الخدمة الجوية اإلنسانية.    استخدامالحجز لن ل شحناتهم  ت ديم طلبات  ال بوي قبل  

التالي:   االلكتروني  البريد  من  الي  معنا  التواصل  يرجى  الخصوص،  بهذا  المعلومات  من  لمزيد 

Einar.Schjolberg@wfp.org    أوMamoun.Hammad@wfp.org   

 نقاط أخرى التحديات اللوجستية وأي  .4

 اسهامات أ   ، حيثُ لدعم العمليات التشغيلية في اثيوبيا  االنت ايسي وم المسؤوي اللوجستي للمجموعة اللوجستية في اليمن  مدينة عد   

 ت دير كبير. محل السيد/ سامي في أنشطة المجموعة اللوجستية في اليمن 

 م 2023فبراير  13 سينعقد االجتماع التنسيقي القادم للمجموعة اللوجستية عبر النت بتاريخ
 

 بيانات التواصل 
 

yemen.clustercargo@wfp.org yemen.logcluster@wfp.org  لطلبات تخزين ون ل الشحنات 

andrey.kildishov@wfp.org  السيد/ أندري  كيلديشوف مسؤوي تنسيق المجموعة اللوجستية 
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