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المكــــــــــــــان:

برنامج األغذية العالمي-صنعاء

التأريــــــــــــخ:

 23أكتوبر 2018

رئاسة االجتماع:

كتلة النقل واإلمداد

المشاركــــــون:

منظمة العمل ضد الجوع ( ،)ACFوكالة السبتيين للتنمية واإلغاثة ( ،(ADRAملتقى الشباب المبدع ( ،)CYFفريق
االستجابة اإلنسانية ( ،(HRTالهيئة الطبية الدولية ( ،)IMCمرسي كوربس ،مؤسسة مرايا ،و ازرة الخارجية ،و ازرة التخطيط
والتعاون الدولي ،األولوية الملحة ،أنقذوا الطفولة الدولية ،سول ،المفوضية السامية للشؤون الالجئين ،اليونيسف.

أجندة االجتماع:

 .1آخر مستجدات آلية االستجابة السريعة
 .2خدمات النقل واإلمداد المشتركة

 – 1آخر مستجدات آلية االستجابة السريعة في الحديدة
•

في إطار آلية االستجابة السريعة ( ،)RRMوالتي تخضع لرقابة واشراف صندوق األمم المتحدة للسكان ،تتولى كتلة النقل واإلمداد مسؤولية
تجميع طرود المساعدات الخاصة بآلية االستجابة السريعة في ثالثة مخازن متواجدة في الحديدة (باجل) ،وصنعاء وعدن ،والتي من ثم

تقوم بترحيلها إلى الشركاء المنفذين الذين بدورهم يباشرون عملية توزيع هذه المساعدات على المستفيدين.
•

تم االنتهاء من المرحلة التاسعة آللية االستجابة السريعة ،بينما يتوقع استكمال إيصال المساعدات الخاصة بالمرحلة العاشرة والحادي عشر
على نهاية شهر أكتوبر.

•

ال تزال سفينة فوس ثيا ( )VOS Theiaفي منطقة االنتظار خارج الحديدة تحسباً ألي احتياجات عملية نقل بحرية ألي شحنات إلى
الحديدة .ويمكن للكتلة أن تقوم بالترتيب لعملي ات نقل على متن القوارب الشراعية من جيبوتي بالنيابة عن المنظمات التي تقدمت بطلباتها
عبر استمارات طلب الخدمة.

 – 2خدمات النقل واإلمداد المشتركة
عمليات النقل البحري
•

استأنفت سفينة "فوس أبو لو" تقديم خدمات النقل البحرية بين جيبوتي وعدن يوم األحد  21أكتوبر  .2018وسيتم في الوقت الراهن تغطية
المسار البحري بين جيبوتي وعدن إما عبر سفينة " فوس أبو لو" أو من خالل القوارب الشراعية بناءاً على طبيعة الشحنة.
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•

تمت المشاركة عبر القائمة البريدية االستبيان الخاص بتقييم احتياجات المنظمات ورغبتها بمواصلة استخدام جيبوتي كمركز لعمليات
النقل واإلمداد والذي تم تعبئته من قبل  34مشاركًا .وبما أن هذا االستبيان كان مختص ًار إلى حد ما ،فيمكن التقدم بأي مشاركة أو
تفاصيل أو تعليقات إضافية بشكل ثنائي مع كتلة النقل واإلمداد.

•

سيتم مشاركة أي مستجدات متعلقة بخدمات الشحن البحري والمسافرين مباشرًة من خالل القائمة البريدية والموقع االلكتروني الخاص

بالكتلةhttps://logcluster.org/ops/yem10a :

عمليات النقل الجوي
•

تم تحديد موعد الرحلة القادمة بتاريخ  19نوفمبر  ،2018كما تم تذكير المنظمات المهتمة بتقديم استمارات طلب الخدمة الخاص بعمليات
النقل المطلوبة بأسرع وقت ممكن ،لكي يتسنى للكتلة وضع خطتها بناءًا على ذلك.

التخزين
•

تمت إتاحة ( )15وحدة تخزين متنقلة ( )MSUsلالقتراض من قبل المنظمات التي تحتاج إلى مساحة تخزينية في أماكن إضافية مع رغبتها
في إدارة هذه الوحدات بالنيابة عن الكتلة ،حيث قد تم اقتراض ( )7وحدات منها حتى اآلن ،بينما ال تزال ( )8وحدات متوفرة .وينبغي على
المنظمات الراغبة في اقتراض هذه الوحدات التقدم بطلب رسمي والتوقيع على اتفاقية االقتراض مع برنامج األغذية العالمي.

•

يمكن االطالع على آليات العمل المعتمدة على الرابط التاليhttps://logcluster.org/document/standard-operating- :
procedures-sops-yemen-road-transport-temporary-storage-march-2018

الـــوقـــــود
•

أرسلت الكتلة إلى المشاركين بسعر الديزل والبترول الجديد وهو ( )1.25دوالر أمريكي لكل لتر في كافة محطات الوقود التابعة لبرنامج
األغذية العالمي.

•

تم تذكير المنظمات بأن الوقود الذي تم توفيره عبر الكتلة يتم اعتباره كمخزون لحاالت الطوارئ ،ولذلك يتوجب عدم شراء هذا الوقود إال
بكميات يمكن استالمها في غضون أسبوع وتخزينها في المرافق التابعة للمنظمة المتقدمة بالطلب .ومن األهمية بمكان االمتثال لهذه
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الشروط ،وذلك ألنه في حال استخدام خزانات المحطات التابعة للكتلة في تخزين الوقود المطلوب من قبل المنظمات ،فإن الكتلة لن تتمكن
من توفير كميات جديدة من الوقود وضمان االستجابة لطلبات توفير الوقود من قبل المنظمات المحتاجة .وبالتالي ،في حال عدم استالم
الوقود خالل أسبوع واحد ،فستقوم الكتلة بإعادة المبالغ المالية للمنظمة واسترجاع الوقود.

•

سيتم عقد االجتماع القادم بتاريخ  15نوفمبر  ،2018وسيتم تحديد ومشاركة الوقت واليوم عبر القائمة البريدية.
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