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 صنعاء   / عبر اإلنترنتاجتماع  :مقر االجتماع

 م 2023 فبراير 13 :  ريخ االجتماعأت

 المجموعة اللوجستية  :  رئاسة االجتماع

ضدمنظمة   :في االجتماع ون المشارك  )  العمل  ،ACFالجوع   )  ( والزراعة  األغذية    الدنماركيالمجلس  ،  (FAOمنظمة 

تضامن  المنظمة  ،  (Mercy Corpsرسي كور )ي منظمة م  ،(Medairمنظمة )(،  DRCجئين )لال

مكتب المفوض السامي لحقوق    ،اليونيسيفمنظمة  (،  SHSمنظمة التكافل االجتماعي )الدولية،  

   (. OCHAمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ) ، (OHCHR) اإلنسان

لتسهيل  الجمارك في صنعاء وعدن مصلحةالعمل مع  المجموعة اللوجستيةتواصل  • :نقاط العمل

شركاء للاإلنسانية وإجراء تدريب  الشحناتاستيراد الخاصة ب جراءات اإل وثيقة إصدار

 اإلجراءات الجمركية.  حولي إلنسان ااملين في المجال الع

 .هذا التحليل تحليل الفجوات واالحتياجات ومشاركة نتائجاستكمال  •

 للمجموعة اللوجستية العامة  التشغيليةالمستجدات  .1 جدول األعمال 

 جموعة. شركاء المرضا مدى قياس نهاية العام لالنتائج الرئيسية الستبيان  .2

الء والعمليات جاإل وخلية ،الخاص باليمناإلنساني اإلخطار  بشأن نظامإحاطة  .3

والعمليات  ،(NLT) اإلتصال المعني باإلخطار، وفريق (EHOC) اإلنسانية

 .  واإلجراءات ذات الصلة

 :للمجموعة اللوجستية العامة التشغيلية المستجدات .1

التي يبذلها مكتب تنسيق   الحثيثةللجهود    ا  نظر و .  م2023يناير    25  بتأريخ   م 2023تم إصدار خطة االستجابة اإلنسانية لعام   •

والجهات المانحة وعمليات التشاور مع السلطات المحلية ،   العمل اإلنساني والشركاء في مجال( OCHAالشؤون اإلنسانية )

خطة االستجابة اإلنسانية لعام    اإلطالع علىويمكن  .  مقارنة بالسنوات السابقة  مبكرفي وقت    الخطةوثيقة    فقد تم إصدار
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https://logcluster.org/document/yemen-مجموعة اللوجستية على الرابط التالي:  الالموقع الخاص ب على    م2023

plan-response-humanitarian-2023 

اإلنسانية   المساعداتمن أجل تقديم  ار دوالر أمريكي  ملي   4.3، هناك حاجة إلى  م2023لخطة االستجابة اإلنسانية لعام    وفقا   •

الذي طال  اإلنسانية في جميع القطاعات بسبب النزاع    اتلمساعدل  السكان األكثر احتياجا  من    مليون شخص  17.3  لعدد

 الكوارث الطبيعية المتكررة. جراء  تفاقم الذي المتدهور واالقتصادالنازحين، كذا ، و أمده

 م2023دورة التخطيط اإلنساني لعام  عملية  ل  واضحه مشاركة  على  والمجموعات    تنسيق الشؤون اإلنسانية  مكتبفريق    يعمل •

اإلنسانية ات  تقديم المساعدعملية  تحسين    فيالُقطري    مساعدة المنسق المقيم/منسق الشؤون اإلنسانية والفريق اإلنسانيبغية  

 . مراقبتهاو وتوجيهها  أولوياتهاوتحديد والكلية  لالستجابة الجماعيةأفضل بشكل والحماية من خالل التخطيط 

حيث توضح هذه الخريطة ،  م2023يناير    29  بتأريخليمن  في ا  على الوصول  المفروضةللقيود  تم إصدار خريطة محدثة   •

في تخطيط  لدعم الشركاء  التي يصعب الوصول إليها  الطرق  يتعذر الوصول إليها و التي  كذا الطرق  شبكات الطرق المفتوحة و 

للشركاء  و .  اإلمدادسلسلة   البحثيمكن  في  موقع    الراغبين  زيارة  المعلومات  من  مزيد  اللوجستية: المجموعة  عن 

2023-january-29-map-constraints-access-https://logcluster.org/document/yemen   

 :المخازن إدارة  تدريب

مختلف وكاالت األمم المتحدة    متدربا  يمثلون   27شارك فيها    المخازن إدارة  دورة تدريبية حول  اللوجيستية    المجموعةفريق    عقد •

جمع التدريب بين العروض  . و م2023يناير    25إلى    23الفترة من  خالل  والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في عدن  

أفضل الممارسات    ذاوك  تهاالمخازن التي يمكن التحكم بدرجة حرار تقنيات إدارة  ، حيث شمل التدريب  األنشطة التطبيقيةالنظرية و 

والمخازن  لبرنامج األغذية العالمي    ةالتابع  إلى مخازن المساعدات الغذائية  ، إلى جانب إجراء زياراتإدارة السلعفي مجال  

 وحدة تخزين متنقلة. التابعة للمجموعة اللوجستية ونصب وتركيب

حول صنعاء وعدن  كل من منظمة في 42 أصل من اإلنسانيفي المجال شريكا   57عدد  تلقى،  م2023يناير شهر  خالل •

 المشروع.  أوإجراءات إدارة المخزون والمخازن كجزء من هذه المبادرة 

 .  ا  شريك 40ردود فعل إيجابية من  شهر ينايرفي  المخازن إدارة  حول الذي تم اجراؤه التدريبتلقى  •

دورة  تقديم  ، ستنظر المجموعة اللوجستية في  المخازن إدارة  حول    اضافيةعقد دورة تدريبية  لالشركاء    من   الكبيرللطلب    نظرا   •

 .تدريبية أخرى 

https://logcluster.org/document/yemen-2023-humanitarian-response-plan
https://logcluster.org/document/yemen-2023-humanitarian-response-plan
https://logcluster.org/document/yemen-access-constraints-map-29-january-2023
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 :  إجراءات الجمارك واالستيراد  مستجدات

  تقدم الفريقاالجتماع ،  خالل  و الجمارك في عدن.    مصلحةاللوجستية مع    المجموعة، التقى فريق  م2023يناير    30في   •

اإلنسانية إلى اليمن عبر مطار عدن الدولي   المواداستيراد  بخصوص  الحالية  اإلرشادات والتوجيهات    كافةموافاته ب   بطلب

 . لمصلحة الجماركالموقع الرسمي  على هذه اإلرشاداتاإلطار الزمني لنشر  اعدن والمكال، وكذمينائي  و 

ئمة إجراءات االستيراد الضرورية بمجرد حصولها اللوجستية لتقديم قا  المجموعةمصلحة الجمارك استعدادها للتعاون مع    أبدت •

على الموافقة النهائية من رئيس مصلحة الجمارك في عدن. وأوضحت الهيئة أن إجراءات االستيراد لم تتغير بشكل ملحوظ 

 األخيرة. الثانوية، باستثناء بعض اإلضافات  م1993منذ عام 

 االستيراد.الخاصة ب  جراءاتاإلو  رشاداتاإلجميع  يتضمنإنشاء موقع إلكتروني جديد   بصددمصلحة الجمارك  إن •

اللوجستية    المجموعة  سيقومون بإبالغالجمارك أنهم  مصلحة  الجمارك، ذكر مسؤولو  ب   العمل ذات الصلةباإلشارة إلى ورشة   •

ء سيتم اجرا، حيث خالل الربع الثاني من العام شركاء العمل اإلنساني ل تدريب إجراءمن المرجح قبل شهر وأن  بشكل مسبق

التفاق على مدة ورشة العمل وعدد المشاركين  وباإلمكان اعدن.    -ة  المنصور مديرية  ب الكائن  الجمارك  حة  مصل  مقرفي    التدريب

 ورشة العمل.  موعد عند اقتراب

 .بخصوص ذلكالمستجدات وسنقوم بمشاركة  الجماركمصلحة  بمتابعةاللوجستية  المجموعةستقوم  •

 

 تحليالت االحتياجات والفجوات: مستجدات 

 

 من الردود الشاملة من الوكاالت األممية والمنظمات المحلية والدولية غير الحكومية.  18تم تلقي نحو  •
تحليل االحتياجات والفجوات، منها خمس وكاالت أممية وخمس منظمات محلية   كجزء من شريك 14مع  مناقشاتتم إجراء  •

 غير حكومية وأربع منظمات دولية غير حكومية.
من اإلجراءات    النهائيةنتائج هذه المناقشات في التقرير الخاص بتحليالت االحتياجات والفجوات وكذا النسخة    تضمينسيتم   •

 م. 2023ل عام التشغيلية المعمول بها الخاصة بالمجموعة اللوجستية في اليمن خال

 نتائج استبيان نهاية العام لقياس مدى رضا شركاء المجموعة  -2

 م.  2022ستبيان الذي تم إطالقه في شهر ديسمبر اال شريكة في منظمة 30 شاركت •
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م وذلك  2022خالل عام  يا   أداء المجموعة اللوجستية كان مرضبأن    أوضحوا(  بالمائة  96على الرغم من أن أغلبية الشركاء ) •
وحيد للخدمة، غير أن المقدم  باعتبارها الفيما يتعلق بتنسيق العمليات وإدارة المعلومات وتوفير الخدمات اللوجستية المشتركة  

التحسينات في عام   التي قدمها الشركاء إلدخال مزيد من  م ستؤخذ بعين االعتبار. وستقوم المجموعة 2023المالحظات 
 د خطة عمل الستيعابها بناء  على تلك المالحظات.اللوجستية بإعدا

YEM.pdf

 
(  NLTإحاطة بشأن نظام اإلبالغ اإلنساني لليمن، وخلية اإلجالء والعمليات اإلنسانية، وفريق اإلتصال المعني باإلخطار ) -3

 والعمليات واإلجراءات ذات الصلة 

 

 اإلنساني نظام اإلبالغ ماهو 

بإبالغ التحالف بقيادة الساااااعودية بالمواقع اإلنساااااانية الثابتة والتحركات اإلنساااااانية في اليمن  اإلبالغ اإلنسااااااني  تقوم آلية نظام  •

بهدف ضامان ساالمة وأمن المباني واألفراد والمعدات واألنشاطة اإلنساانية في مناطق العمليات العساكرية النشاطة. وتم إطالق  

  لمساااعدات اإلنسااانية ا لضاامان إيصااالاإلنساااني القرطري  فريق الم بناء  على طلب  2015عام من أبريل   لية في شااهراآلتلك  

 اليمن. إلى بشكل آمن

بين المنظمات اإلنساااانية التابعة ل مم المتحدة التي ترغب بمشااااركة   نقطة الوصااال مكتب تنسااايق الشاااؤون اإلنساااانية  سااايكون  •

وكذا بقيادة السعودية   من قبل التحالف  والممثلين المكلفين(،  تحركاتها  بياناتها المتمثلة بااااااااااااااا)إحداثيات المقرات الخاصة بها أو

 اإلجالء والعمليات اإلنسانية.خلية 

اقية ملزمة قانونا  بين أي من األطراف المعنية، وال يضمن سالمة الموظفين أو المرافق  اتف اإلبالغال يشكل العمل بآلية نظام   •

 أو المواقع.

يتوجب على المنظمات التحقق من و لن يقوم مكتب تنسااايق الشاااؤون اإلنساااانية بالتحقق من البيانات أو المعلومات المقدمة.   •

 شؤون اإلنسانية.دقة بياناتها و معلوماتها قبل تقديمها إلى مكتب تنسيق ال

 على الروابط التالية: بالعروض التقديميةعلى المواد الخاصة  اإلطالع  يمكن

• Yemen - OCHA Humanitarian Notification System Refresher - Hands on Training | Logistics 
Cluster Website (logcluster.org) 

• Yemen - OCHA Humanitarian Notification System Prohibited Items Preclearance | Logistics 
Cluster Website (logcluster.org) 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Fyemen-ocha-humanitarian-notification-system-refresher-hands-training&data=05%7C01%7Candrey.kildishov%40wfp.org%7C4ee74fb40a154028e92608db219b05c8%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C638140721915939683%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bkCmbvWlz2DmmHqPs8Tyj4LTZyym0Cot4JPVoj7hH%2Bc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Fyemen-ocha-humanitarian-notification-system-refresher-hands-training&data=05%7C01%7Candrey.kildishov%40wfp.org%7C4ee74fb40a154028e92608db219b05c8%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C638140721915939683%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bkCmbvWlz2DmmHqPs8Tyj4LTZyym0Cot4JPVoj7hH%2Bc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Fyemen-ocha-humanitarian-notification-system-prohibited-items-preclearance&data=05%7C01%7Candrey.kildishov%40wfp.org%7C4ee74fb40a154028e92608db219b05c8%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C638140721915939683%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MAiOQD3ce2qs2boSzrdw1IAtw2JIbBQs0icdy1jkI%2FQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Fyemen-ocha-humanitarian-notification-system-prohibited-items-preclearance&data=05%7C01%7Candrey.kildishov%40wfp.org%7C4ee74fb40a154028e92608db219b05c8%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C638140721915939683%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MAiOQD3ce2qs2boSzrdw1IAtw2JIbBQs0icdy1jkI%2FQ%3D&reserved=0
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 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 
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