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المشاركون:

منظمة انترسوس  ,اإلغاثة اإلسالمية اليمن  ,فريق األستجابة األنسانية  ,منظمة
صناع النهضة  ,المفوضية السامية لشئون الالجئين و منظمة الصحة العالمية.

جدول األعمال

 -1تحديث عن الوضع
أ -خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام 2019م
ب -مسح المستخدمين
ج -المركز األنساني الجديد في المكال
 -2الباخرة فوس أبوللو  /النقل الجوي و البحري
 -3المخزن الجديد  /المخزن المبرد
 -4الوقود
 -5تدريب االستجابة اللوجيستية السريعه و التدريبات األخرى
 -6أي قضايا أخرى

 -1الوضع الحالي  ,عدن  /الحديدة  /المكال
* سيتم مشاركة خارطة الوصول المحدثة مبدئيا قبل نهاية األسبوع .المنظمات مدعوة ان تقدم التغذية الراجعه و
مدخالتها و ان تتضمن الطرق و إمكانيات الوصول التي لم تظهر حاليا.
* المسح الذي أطلق في ديسمبر من أجل الحصول على التغذية الراجعه حول مستوى أداء كتلة النقل و اإلمداد
في العام 2018م و حول كيفية تطوير و تصميم األنشطة في العام 2019م استقبل فقط  25إجابة و علية يتم
تشجيع المشاركين جميعا على إستكمال المسح الموجود على ال اربط االليكتروني التالي-:
https://www.surveymonkey.com/r/yemen_user_survey_2018 .

•

* أنشطة األمم المتحدة تم التخطيط لها على ان تبدأ في المكال في فبراير.

 -2الباخرة فوس  /و النقل الجوي و البحري
 فيما يخص التقل البحري  ,تهدف كتلة النقل و اإلمداد للمحافظة على الباخريتين فوس أبوللو و ثيا.واحدة منهما دائما ما تكون مستعدة خارج الحديدة من اجل تقديم خدمة النقل الطاريء للركاب في حالة الحاجة
لذلك .األخرى ستقوم بخدمة الطريق المالحي جيبوتي – عدن –جيبوتي بشكل منتظم للركاب و البضائع.
 النقل الجوي مجدول مرتين كل شهر إلى صنعاء  ,و مرة واحدة إلى عدن إذا كان هناك شحنات كافية لتلكالمنطقة ( على األقل  15إلى  20طن متري)

 -3المخزن الجديد  /المخزن المبرد
* حاليا تم االنتهاء من إجراءات إستئجار قطعة ارض واسعه جوار مخازن المنطقة الحرة  20 :مخزن متنقل
سعة  10في  24بإجمالي (  4,800متر مربع ) سيتم تجهيزها كمساحة مشتركة للتخزين.
* عشر وحدات تخزين متنقلة إضافية تحت الشراء في جيبوتي وستكون جاهزة لإلعارة للمنظمات في عدن ,في
إستجابة للصعوبات في النقل البري من الشمال إلى الجنوب.

 -4الوقود
* كتلة النقل و اإلمداد تشدد على صعوبة المحافظة على مخزون الوقود إذا لم يقم الشركاء بسحب حصصهم
المطلوبة.
* في العام 2019م مستخدمي الخدمة سيكونو قادرين على طلب  2,500لتر من الديزل و  2,500لتر من
البترول في الوقت الحالي من اجل ضمان ان المخزون الحالي المفتوح ذو سجالت دقيقة ويتم تصفيته بطريقة
منظمة.
* بينما  ,إذا كانت المنظمة الطالبة لديها قدرات تخزينية وهي قادرة على سحب الكمية كاملة على دفعة واحدة ,
فان كمية الوقود يمكن ان تزيد لكل حالة على حدة.
* سيتم تحديث ألية العمل المعتمدة طبقا لذلك في األيام القادمة و يتم مشاركته مع مستخدمي الخدمه.
* من اجل الوصول إلى الوقود في كتلة النقل و اإلمداد  ,يجب تجديد االتفاقيات للعام 2019م.

 -5تدريب األستجابة اللوجيستية السريع و التدريبات األخرى
* قامت كتلة اإلمداد والنقل باخبار المشاركين بإمكانية تنظيم تدريب األستجابة اللوجيستية السريع و التدريب
لليمن انها قيد التطوير في المقر الرئيسي وأن هناك فرص جيدة بإمكانية تنفيذ ذلك .أي معلومات إضافية سيتم
مشاركتها في الوقت المناسب في االجتماعات و من خالل قوائم االيميل.

 -6أي قضايا أخرى
* برنامج األغذية العالمي في طور عملية الشراء لجهاز إكس رايز للميناء من اجل اإلسراع في عملية تخليص
الحاويات.
* منظمة الصحة العالمية لديه  26حاوية في ميناء الحاويات بعدن نتيجة للزحمة في الميناء.
األجتماع القادم لكتلة النقل و األمداد سيعقد في  12فبراير 2019م.
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