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 اجتماع عبر النت  :مقر االجتماع

 م  2022 ديسمبر 20 :  ريخ االجتماعأت

 المجموعة اللوجستية  :  رئاسة االجتماع

(،  BFDمؤسسة بناء للتنمية )   ، منظمة كير الدولية،رامنظمة أد(،  AFHمن أجل اإلنسانية ) منظمة العمل   :في االجتماع ون المشارك 
تقييم   ) (ACAPS)  القدرات مشروع  لالجئين  الدنماركي  المجلس   ،DRC  ،)  األغذية   والزراعة منظمة 

 (FAO  ،)  الدولية ) HI)  للمعاقينالمنظمة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة   ،)ICRC)  الدولية المنظمة   ،
 ( )(،  IOMللهجرة  سنو  جون  حدود(،  JSIمؤسسة  بال  حدود  (،  MSF-F)   الفرنسية  أطباء  بال  أطباء 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق    ، (MSF-S)السويسرية  أطباء بال حدود    (، MSF-B)   البلجيكية
منظمة التكافل  (،  SDFمؤسسة التنمية المستدامة ) (،  RI(، منظمة اإلغاثة الدولية ) OHCHR)   اإلنسان

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  (،  UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان )،  ( SHSاالجتماعي ) 
  لخدمات المشاريع مكتب األمم المتحدة  ،  ( UNICEFنظمة األمم المتحدة للطفولة ) م(،  UNHCR)  الالجئين 

 (UNOPS( برنامج األغذية العالمي ،)WFP ،)   ( منظمة الصحة العالميةWHO  ،)  جمعية رعاية األسرة
 .  (ZOA) منظمة زوا و  (YFCAاليمنية ) 

انعقاد الدورة التدريبة حول إدارة المخازن في كل من صتنعاء  تقوم المجموعة اللوجستتية بتيستير   • :نقاط العمل
 وعدن.  

  استتتتيراد   اجراءاتالجمارك في عدن لتستتتهيل    مصتتتلحةتواصتتتل المجموعة اللوجستتتتية العمل مع   •
اإلنستتتتتتاني هخصتتتتتتو   ذ     العاملين في المجال  تدريب للشتتتتتتركاء  وإجراءالشتتتتتتحنات اإلنستتتتتتانية  

 اإلجراءات.  

 .اللوجستية  المجموعة مستجدات  .1 جدول األعمال 
 النقل البحري   هخصو  عمليات ندوة   .2
 في مجال الجمارك تدريب والإجراءات االستيراد  .3
   المجموعة اللوجستية عن خدمات نالمستخدمي  رضا مدى  لمعرفةالمسح السنوي   .4
 التحديات والفجوات اللوجستية   .5

 :ات العمليات التشغيلية للمجموعة اللوجستيةدمستج .1
لتدريب  ال • المخازن  يزال االعداد  في  إدارة  المخازن  إدارة  الفترة  و .  متواصالا   عدنوصنعاء  حول  التدريب خالل  يناير   18-16من  سينعقد 

الدورة التدريبية الدارة المخازن في عدن خالل الفترة    نعقد تهالحصول على كافة الموافقات الالزمة. وس  ر ناا وذلك  ،  ا  مشارك  28م لعدد  2023

،  نظراا لعدد المقاعد المحدود   يةلدورة التدريبالهذ  وفيما يتعلق هالمتقدمين الذين لم يتم اختيار م  . ا  مشارك 25لعدد  2023يناير   25-23من 

        في التدريبات المستقبلية. سيتم إعطاء األولوية لهم ف
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للشركاء العامليين في المجال اإلنساني من قبل المجموعة  للسعة التخزينية  االستيعابية للمخازن    ة تم إطالق واستكمال عملية رسم خرائط القدر  •

 اللوجستية.  

م، وحتى اآلن،  2022في شهر ديسمبر  المجموعة اللوجستية  مع شركاء    م2022مسح تحليل الفجوات واالحتياجات لعام    مشاركةتمت   •
م. وسيتم االستفادة من  2023في شهر يناير    والمقررة مقابالت فردية من الشركاء    في إجراء إجاهة. وتتمثل الخطوة التالية    18تم تلقي  

 م.  2023اللوجستية في اليمن لعام  المجموعةهنتائج  ذ  المقابالت عند إعداد المسودة النهائية للمذكرة المفاهيمية للعمليات الخاصة  
كل يوم ثالثاء إلى مدينة عتق )مركز محافظة    اضافيةرحلة أسبوعية  بتسيير  خدمة النقل الجوي اإلنساني التاهع لألمم المتحدة    ستقوم •

لجوية الشهري هصورته  الرحالت ا  جدول  نش    تموقد  عدن(.    -عتق    -سيئون    -المكال    -عدن    -عبر المسار التالي )جيبوتي  شبوة(  
يناير   شهر  موقع  2023المحدثة خالل  على  اللوجستية  م  متاحة  المجموعة  عتق  إلى  الحجوزات  ستكون  كما  اليمن.  يد عبر  في  البر

  
ون   .للحجز على طيران خدمة النقل الجوي اإلنساني التاهع لألمم المتحدة  اإللكبر

( من شهر ديسمبر، وعقد عدة اجتماعات، هما في ذلك اجتماع مع  5امس ) ( والخ4اللوجستية عدن في الراهع )   المجموعة زار فريق   •
مصلحة الجمارك اليمنية، والسلطات في مطار عدن الدولي، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والشركاء في المجال اإلنساني. واالطالع  

 إلى اليمن.    ية هإجراءات استيراد البضائع اإلنسان  فيما يتعلق الواقعة جنوب البالد  على التحديات الرئيسية التي يواجهها الشركاء في المناطق  
وخالل  مرافق التخزين العادية.  والتي تختلف عن  في عدن،  التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها    مرافق التخزين ناك مؤشرات استخدام جيدة ل •

من الجهات المانحة وضمان    المقدمة تعمل المجموعة اللوجستية على زيادة مرافق التخزين هما يتماشى مع التمويالت  سم،  2023عام  
   استغاللها هالشكل األمثل.

تنسيق  األمم المتحدة لإلى مكتب   ( HRP 2023م ) 2023اللوجستية لخطة االستجاهة اإلنسانية لعام    المجموعةمن  تم تقديم مدخالت   •
. وقد تم تقديمها إلى  مجموعات تمت مناقشة افتراضات وأنشطة التخطيط خالل اجتماع فريق التنسيق المشترك بين الو سانية. الشؤون اإلن

 .السلطات المحلية والجهات المانحة الرئيسية خالل عمليات التشاور غير الرسمية حول خطة االستجاهة اإلنسانية

 عمليات النقل البحري:  بخصوص ندوة عبر اإلنترنت .2
ندوة عبر اإلنترنت    عقداللوجستية هالتنسيق مع وحدة الشحن التاهعة لبرنامج األغذية العالمي في روما )إيطاليا( من أجل    المجموعةقامت   •

للشركاء في المجال    عمليات النقل البحري إلى الشركاء اإلنسانيين. تم التخطيط للندوة عبر اإلنترنت وتقديمها، وفقاا للطلب السابق  حول
 .اللوجستية في وقت سابق المجموعةاإلنساني الذي تم التعبير عنه من خالل تقييم احتياجات التدريب واالجتماعات الفردية التي أجرتها 

نية من  شرح كيفية شحن البضائع اإلنسا في الخاصة هخدمات النقل البحري   )عبر االنترنت(  الغرض الرئيسي من الندوة االفتراضية  تمثل  •
 .الخارج إلى اليمن، هحسب تجربة برنامج األغذية العالمي

تناولت الندوة االفتراضية الخاصة هخدمات النقل البحري آخر التحديثات واالتجا ات في عمليات الشحن البحري، وكذا نظرة عامة عن   •
 .التي تؤثر عليها سوق الشحن العالمي، ولمحة عامة عن نقل البضائع اإلنسانية عن طريق البحر والعوامل

من ميناء جدة في المملكة العربية السعودية إلى ميناء  هشكل منتظم   (MF Elena) سفينة شحن  بتسيير يقوم برنامج األغذية العالمي   •
ية،  الحديدة في اليمن، كون سفن الشحن التجارية غير متوفرة. كان الغرض من تقديم  ذ  الخدمة في هادئ األمر يتمثل بنقل السلع الغذائ 

ولكن تم في وقت الحق استخدامها لنقل المواد غير الغذائية. تجدر اإلشارة إلى أن  ذ  الخدمة تعمل بنجاح ولم تشوبها أية حوادث لمدة  
 تزيد عن ثالث سنوات حتى اآلن.  

مج األغذية العالمي  حاوية هحرية( عبر  ذ  الخدمة المقدمة من برنا  275طن )أو حوالي    12300م، تم نقل ما يزيد عن  2022في عام   •
 .من مصادر مختلفة نياهة عن عشرة شركاء في المجال اإلنساني

 

 تقديم  ذ  الخدمة مع االسترداد الكامل للتكاليف من خالل وحدة تقديم الخدمات الثنائية التاهعة للبرنامج.يتم   •

https://logcluster.org/ops/yem10a#:~:text=See%20All%20Documents-,UNHAS,-Schedule
https://logcluster.org/ops/yem10a#:~:text=See%20All%20Documents-,UNHAS,-Schedule
mailto:unhas.yemen@wfp.org
mailto:unhas.yemen@wfp.org
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  والتدريب في مجال الجماركإجراءات االستيراد . 3
الجمارك في عدن، وقد تم مناقشتتتتتتتة مدى الحاجة إلى وجود إرشتتتتتتتادات موثقة وواضتتتتتتتحة    مصتتتتتتتلحةاجتمع فريق المجموعة اللوجستتتتتتتتية مع   •

  النقاشتتتتتتات هخصتتتتتتو  المستتتتتتتندات الجمركية المطلوبة للتخليض الجمركي لبضتتتتتتائع المستتتتتتاعدات اإلنستتتتتتانية القادمة إلى اليمن. وما زالت  

 الجمارك إلصدار إرشادات جمركية خاصة بهم.   مصلحةلوجستية مع  جارية، حيث يعمل فريق المجموعة ال

هالتنستتتتيق مع المجموعة اللوجستتتتتية، هإجراء تدريب مباشتتتتر في مقر مصتتتتلحة    ، الجمارك في اليمن  نتيجة لهذا االجتماع، ستتتتتقوم مصتتتتلحة •

م، وذلك للتطرق لتطبيق إجراءات االستتتتتتيراد الشتتتتتاملة. وستتتتتيكون  ذا التدريب متاحاا  2023الربع األول من عام   خالل عدنالجمارك في  

 للشركاء في العمل اإلنساني في الجنوب. 

، ستتتقوم المجموعة اللوجستتتية هالتواصتتل مع الشتتركاء المعنيين من أجل ترشتتيح  مصتتلحة الجماركهمجرد االنتهاء من ترتيبات التدريب مع   •

 وظفي النقل واإلمداد التاهعين لهم والمعنيين هالتعامل مع استيراد البضائع. م

  
 المسح السنوي لمعرفة مدى رضا المستخدمين عن خدمات المجموعة اللوجستية .4

المجموعة اللوجستية  لمعرفة رضا المستخدمين عن خدمات    السنوي استمارات المسح    للقيام بتعبئة قامت المجموعة اللوجستية بتذكير الشركاء   •

 ، وقد تم إعادة مشاركة راهط المسح، وحثت المجموعة اللوجستية الشركاء للمشاركة في المسح.معهم مشاركته  ت لذي تما

  التحديات اللوجستية ونقاط أخرى  .5

موعة اللوجستية عبر االنترنت  ستواصل المجموعة اللوجستية عقد اجتماعها التنسيقي هصورة شهرية، وسيتم عقد االجتماع التنسيقي القادم للمج •

 م.2022يناير  19بتأريخ 

 

 بيانات التواصل 
 

yemen.clustercargo@wfp.org yemen.logcluster@wfp.org  لطلبات تخزين ونقل الشحنات 

andrey.kildishov@wfp.org  السيد/ أندريه كيلديشوف  مسؤول تنسيق المجموعة اللوجستية 

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