مذكرة األجتماع  13مارس 2019
اليمن
المكــــــان:

برنامج األغذية العالمي-صنعاء

التأريــــــخ:

 13مارس 2019م

رئاسة االجتمــاع:

كتلة النقل واإلمداد

المشاركــــون:

منظمة أكتد ،منظمة كير ,ملتقى الشباب المبدع ،منظمة األغذية و الزراعة الفاو ,منظمة النداء اإلنساني ,المنظمة الدولية
للهجرة ،لجنة األنقاذ الدولية  ,األغاثة اإلسالمية في اليمن ,منظمة ميرسي كورب ,منظمة أطباء بال حدود اإلسبانية ،منظمة
أطباء بال حدود السويسرية ,و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ،الهيئة الوطنية ألدارة و تنسيق الشئون األنسانية و مواجهة
الكوارث ,منظمة بي يوأي إم ,منظمة أنقذوا األطفال ،صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية ,المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشئون الالجئين ,منظمة األمم المتحدة للطفولة ,منظمة األمم المتحدة لشئون العمليات ,برنامج األغذية العالمي
التابع لألمم المتحدة ,منظمة الصحة العالمية.

نقـاط العـمـل:
أجندة االجتماع:

التوجد أي نقاط عمل مطلوبه
كلمة ترحيبية من قبل و ازرة التخطيط و التعاون الدولي
 .1آخر مستجدات األوضاع الخاصة بالمركز في جيبوتي
 .2تحديث عن العمليات للكتلة
.3

قضايا الوصول

 .4البرنامج التدريبي

بدء األجتماع بدقيقة حداد على أرواح ضحايا الطائرة األثيوبية من موظفي األمم المتحدة و المنظمات الغير
حكومية و الذين فقدوا حياتهم في تحطم الرحلة األثيوبية في العاشر من مارس 2019م.

 – 1آخر مستجدات األوضاع الخاصة بالمركز في جيبوتي
•

نظ اًر لقلة طلبات نقل البضائع من جيبوتي إلى اليمن ،قررت مجموعة اللوجستيات مراجعة مفهوم العمليات بالتنسيق الوثيق مع كافة
مستخدمي الخدمات .المنظمات األنسانية مدعوة لمشاركة خطوط دعمها.

•

الزال برنامج األغذية العالمي يبحث إمكانية استخدام مدينة جدة من اجل إدارة شحن البضائع إلى الحديدة و إلى عدن بناءا على
عدد المستهدفين .النقاشات التزال جارية لنقل البضائع و الحاويات بالبواخر من جدة إلى الحديدة و عدن .إذا تم الموافقة على هذا
الممر ستبحث كتلة اللوجستية إمكانية تأمين مساحة في هذه البواخر للشركاء.

•

في الوقت الحالي الخدمة مضمونة من جيبوتي حتى يوليو عام 2019م.
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 – 2تحديث عن العمليات للكتلة

عمليات النقل الجوي
•

عمليات النقل الجوي من جيبوتي إلى صنعاء المخطط لها في 11و 12و  13مارس تم تأجيلها إلى األسبوع التالي نتيجة لبعض
التأخر في تحديد الطائرة المناسبة .و لقد تم تحديد النقل الجوي ليكون في 19و  20و  21مارس بالنيابة عن أطباء بال حدود,
صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية و منظمة األمم المتحدة للطفولة و منظمة الهجرة الدولية و بي يو أي إم.

•

النقل الجوي للبضائع من جيبوتي إلى عدن تم وضع جدول زمني مؤقت له في  22مارس بالنيابة عن منظمة األمم المتحدة
للطفولة و منظمة أطباء العالم.

عمليات النقل البحري
•

السفينة "فوس ابولو" في الحديدة من اجل تقديم مقر لإلقامة واالستعداد ألي عملية نقل طارئة للعاملين اإلنسانيين متى ما دعت
الحاجة لذلك .بينما السفينة "فوس ثيا" موجودة على الخط جيبوتي عدن لنقل الركاب و البضائع.

•

خالل األسابيع القادمة  ,السفينتان سيتبادالن المواقع من اجل السماح للسفينة "فوس أبولو" من أجل الرسو وبعدها ستنتقل السفينة
"فوس ثيا" للسفر إلى الحديدة من جيبوتي لتحل محل السفينة"فوس أبولو" السفينة يمكنها نقل البضائع بالنيابة عن المنظمات األنسانية.
التفاصيل األوفى حول تواريخ هذا التغيير سيتم نقلها فو ار من خالل قائمة األيميالت.

•

الشكر لمايرسك على منحها خمس حاويات ريفي .إثنان من الحاويات على ظهر السفينة "فوس ثيا" وواحد تم توصيله إلى عدن
لسلسلة المخازن المبردة بينما األخرر سييتبدل الحاوية المستأجرة على ظهر السفينة "فوس أبولو".

عمليات النقل البري
•

تعمل الكتلة مع برنامج األغذية العالمي من أجل األنتهاء من عقد إتفاقية طويلة المدى ألستخدام الشاحنات المبردة للنقل بناء على
الطلب.

المخازن
•

توجد االن حاوية تبريد أربعين قدم في التخليص الجمركي في عدن لمخازن سلسلة التبريد .الحاوية المبردة سيتم وضعها في مخازن
المنطقة الحرة.

•

العقد لمخزن جديد بمساحة  6,000متر مربع في صنعاء قيد األنتهاء و المخزن سيكون متوف ار لإلستخدام قريبا .التفاصيل األوفى
للمخزن سيتم إرسالها عبر قائمة األيميالت.

•

العمل جار على تجهيز ال  20وحدة التخزين المبردة المتنقلة في األرضية المحاذية للمخزن الحالي الموجود في المنطقة الحرة و
عملية بناء سلسلة التبريد ستبدأ قريبا حيث قد تم إختيار المقاول خالل األسابيع المقبلة.
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•

توجد وحدتي تخزين مبرده في صنعاء ألعارتها للشركاء و يتم التخطيط لوصول 10وحدات أخرى إلى عدن مع الرحلة القادمة للسفينة
"فوس ثيا" في  17مارس 2019م.

الوقود
•

تم توصيل  80,000لتر (  40,000لتر ديزل و  40,000لتر بترول) إلى األربع الشاحنات في مخزن كتلة اللوجيستيات في باجل.
الشاحنات االن تستطيع النقل و التوصيل إلى الحديدة عند الحاجة و الطلب.

•

خالل األسابيع القادمة  ,قد تقوم كتلة اللوجيستية بمراجعة األسعار بناءاً على أسعار الشراء المقدمة من الموردين المحليين مع محاولة
اإلبقاء على هامش بسيط لتغطية تكاليف الدعم.

 – 3الوصول
•

في  11مارس شاركت كتلة اللوجيستية أداة تجميع البيانات لشحنات المنظمات األنسانية المحجوزة في نقاط الدخول (ميناء عدن,
ميناء الحديدة ,مطار صنعاء الدولي ,وكذا في إب و ذمار) نتيجة لعدم توفر التخليص الجمركي و/أو قضايا متعلقة باألعفاء الضريبي.
هذه األداة تتضمن التكاليف الخاصة بغرامات التأخير للبضائع المحجوزة .على الرغم من أنه قد يكون رقما صعبا تحديدة و لكنه
سيكون باألهمية بمكان لعرض النفقات األضافية لهذا الحجز للبضائع والذي قد يمتد في بعض األحيان لمدة شهور .القائمة الموحدة
للبضائع المحجوزة سيتم مشاركتها مع  HC &HCTمن أجل المناصرة لإلفراج عن البضائع.

•

تم مواجهة بعض القضايا المتعلقة بالوصول من قبل منظمات من إيطاليا وخاصة اإلغالق في ذمار  /و إب في نقاط الوصول نتيجة
نتيجة لإلجراءات الجديدة التي تتطلب اإلعفاء المزدوج و أنعدام التصاريح األمنية لمحافظة حجه.

•

وبما أن هذه القضايا تنطبق على كل المنظمات ,ستقوم كتلة اللوجيستية بتوحيده في قائمة و تقديمها إلى و ازرة التخطيط و التعاون
الدولي و الهيئة الوطنية ألدارة و تنسيق الشئون األنسانية و مواجهة الكوارث و التي بدورها ستقوم بتنظيم ورشة لمدة ثالثة أيام مع
الجهات ذات العالقة (و ازرة الصحه  ,و ازرة المالية ,األمن القومي ,و ازرة الداخلية  ,مصلحة الجمارك) من أجل مناقشة هذه الصعوبات
وعمل أدلة واضحة على إستيراد البضائع األنسانية .كتلة اللوجيستية مع المنظمات األنسانية المختصة ستكةن مدعوة في اليوم األخير
لمناقشة المخرجات و الخطوات التالية.

•

الهيئة الوطنية ألدارة و تنسيق الشئون األنسانية و مواجهة الكوارث حددت بانه الي قضايا تتعرض لها المنظمات األنسانيةستكون
هناك نافذة خدمات موجودة لمناقشة القضايا مباشرة معهم .يجب تقديم مذكرة رسمية إلى ريئس الهيئة الوطنية ألدارة و تنسيق الشئون
األنسانية و مواجهة الكوارث و الذي بدوره سيقدمها إلى منسقي الجهات المختصة لمتابعتها.
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 -4التدريب
عمان في سبتمبر 2019م .وسيكون
• الكتلة اللوجيستية أبلغت المشاركين بأن التدريب الخاص بفريق األستجابة تم تحديده مؤقتا في ٌ
أقصى عدد للمشاركين هو  24مشارك من مختلف المنظمات العاملة في اليمن .و سيتم تزويدهم بالتفاصيل في الوقت القريب.
• حددت كتلة اللوجيستية مزود خدمة و الذي يمكنه تقديم خدمات التدريب على العمليات في الموانيء وإدارة أساطيل النقل في كل من
عمان و سيتم ترتيبها طبقا لذلك في األشهر القادمة.
جيبوتي و ُ

سيُعقد االجتماع القادم في  03أبريل 2019م الساعة  11:00صباحا في مقر الهيئة الوطنية ألدارة و تنسيق الشئون األنسانية و

مواجهة الكوارث وسيتم إرسال التأكيد عبر القائمة البريدية.

طلبات الشحنات
طلبات المسافرين
كريستوف مورارد
مادز فيجلستراب
كارلوتا نيغري

yemen.clustercargo@wfp.org
co.yem.passenger@wfp.org

منسق كلتة النقل واإلمداد
نائب منسق كتلة النقل واإلمداد
مسؤول كتلة النقل واإلمداد
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christophe.morard@wfp.org
mads.vejlstrup@wfp.org
carlotta.negri@wfp.org

