محضر إجتماع 2 ،أكتوبر 2019
صنعاء ،اليمن
المكان مكتب برنامج األغذية العالمي – صنعاء
التاريخ  2أكتوبر 2019
رئاسة اإلجتماع كتلة النقل واإلمداد
المشاركين منظمة العمل ضد الجوع ،وكالة األدفنتست لإلغاثة والتنمية (أدرا) ،المجلس الدنماركي
لالجئين ،منظمة الغذاء والزراعة ،الهيئة الطبية الدولية ،منظمة الهجرة الدولية ،منظمة أطباء
العالم ،ميرسي كوربس ،منظمة  ، MRSOمنظمة أطباء ال حدود اإلسبانية ،مكتب األمم

المتحدة للتنسيق لشؤون اإلنسانية ،أوكسفام ،اإلغاثة الدولية ،منظمة الطفولة الدولية ،منظمة
اليونيسف ،مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،منظمة أطفال الحرب ،منظمة األغذية
العالمية ،منظمة الصحة العالمية ،و منظمة زوا.

نقاط العمل •

تقوم كتلة اللوجستيات بمشاركة تقييم ميناء صاللة مع وحدة الخدمات الثنائية التابعة
للبرنامج.

جدول أعمال اإلجتماع  .1مستجدات حول الخدمات المشتركة
 .2مواضيع أخرى ذات صلة

 .1تحديث حول الخدمات المشتركة

https://logcluster.org/ops/yem10a
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عمليات النقل الجوي
•

وينصح الشركاء بالتحول الى خيارات الشحن البحري التجارية المتاحة
سيتم تقديم خدمات النقل الجوي حتى نهاية العام ُ ،

نصب اعينهم .وقد تم تخصيص عمليات النقل الجوي للشحنات العاجلة فقط بإعتباره مالذ أخير .ولذا ،ندعو كافة الشركاء
لتبادل هذه المعلومات مع مكاتبها الرئيسية و اإلقليمية التابعة لها وذلك من أجل ضمان اإلستخدام األمثل لعمليات النقل
الجوي.

الوقود
•

في أعقاب انتقال خدمات توفير الوقود إلى وحدة الخدمات الثنائية التابعة للبرنامج ( ، )BSPقامت كتلة النقل واإلمداد بتذكير
الشركاء بوجوب سحب الكميات التي التزمو بها وذلك في أقرب وقت ممكن قبل تاريخ  15نوفمبر .2019

•

و من اآلن فصاعدا ،يجب توجيه جميع طلبات الوقود الجديدة إلى وحدة الخدمات الثنائية التابعة للبرامج ( )BSPوالتواصل
عبر البريد اإللكتروني التالي:

yemen.bspfuel@wfp.org.

عمليات النقل البحرية
•

إستئنفت فوس أبولو ( ) VOS Apolloجدولها اإلعتيادي لعمليات النقل البحرية بين جيبوتي وعدن  ،لنقل كال من المسافرين
و الشحنات.

•

نظ ار للقيود اللوجستية التي يواجهها الشركاء في النقل البري من الجنوب إلى المناطق الجنوبية الى المناطق الشمالية في اليمن،
تعمل الكتلة اللوجستية على تسهيل الترتيب لشحنة مخصصة من عدن إلى الحديدة ومن جيبوتي إلى الحديدة حيث ال تزال هذه
الشحنة في انتظار التصاريح الالزمة.

•

نشجع الشركاء على استخدام ميناء جدة كميناء عبور إلتاحته بشكل كامل لنقل الشحنات التجارية.

 .2أي مواضيع آخرى ذات صلة

https://logcluster.org/ops/yem10a
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•

ستقوم وحدة التدريب لكتلة اإلمداد والنقل العالمية (الواقعة في المقر الرئيسي  ،روما) بتيسير التدريب الخاص بإستجابة النقل
واإلمداد في إطار اإلستجابة اإلنسانية في اليمن وذلك من تاريخ  26أكتوبر إلى  1نوفمبر في عمان ،األردن.

•

أعرب الشركاء مجددا عن رغبتهم في نقل مركز الخدمات اللوجستية من جيبوتي إلى جدة أو صاللة.

سيتم تأكيد موعد وتاريخ االجتماع التنسيقي القادم لكتلة النقل واإلمداد

جهات التواصل
yemen.clustercargo@wfp.org

طلبات نقل الشحن
طلبات نقل المسافرين
عمر الحمصي
مامادو ثيم
ساره ريجينيني

co.yem.passenger@wfp.org
المنسق المؤقت لكتلة النقل واإلمداد لمؤقتة

omar.alhomse@wfp.org

نائب منسق كتلة النقل واإلمداد

mamadou.thiam@wfp.org

موظف تنسيق لكتلة النقل واإلمداد

sarah.reggianini@wfp.org

https://logcluster.org/ops/yem10a

