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توضيحية
األمم املتحدة

اليمن

ناقلة النفط العامئة »صافر«، 2019م. ملكية الصورة: مؤسسة حلم أخرض.

ميكن للعامل العمل اآلن ملنع ترسب نفطي كاريث يف البحر األحمر
22 أبريل 2022م

عامئٌة قبالة ساحل البحر األحمر يف اليمن، تتدهور حالة الناقلة الضخمة صافر بشكل رسيع، حاملة أربعة أضعاف كمية النفط التي ترسبت 
من إكسون فالديز. إن السفينة معرضة لخطر ترسب نفطي ضخم وشيك، والذي من شأنه أن يخلق كارثة إنسانية وإيكولوجية ترتكز يف 
بلد أُنهك بأكرث من سبع سنوات من الحرب. سيؤدي هذا الترسب إىل أرضار بيئية دامئة وتكاليف اقتصادية عميقة يف جميع أنحاء املنطقة. 

كام سينتج عن تعطل حركة الشحن عرب مضيق باب املندب وقناة السويس خسائر تجارية تُقّدر مبليارات الدوالرات يومياً.

يف 11 مايو، ستستضيف كالً من مملكة هولندا واألمم املتحدة مؤمتراً لتعهدات املانحني يف الهاي لدعم الخطة املنسقة عرب األمم املتحدة 
إلنهاء هذا الخطر. ستكون تعهدات املانحني بوقتها فاعل أسايس لتنفيذ الخطة قبل فوات األوان. إن استثامر عرشات املاليني من الدوالرات 

اآلن سيوفر عرشات مليارات الدوالرات يف املستقبل.

خلفية
تم صناعة صافر كناقلة نفط ضخمة يف عام 1976م ليتم تحويلها 
بعد عقد من الزمن إىل وحدة تخزين وتفريغ عامئة )FSO(، ترسو 
الناقلة صافر عىل بعد حوايل 4.8 ميالً بحرياً قبالة ساحل محافظة 
الحديدة يف اليمن. تحتوي السفينة عىل ما يقدر بنحو 1.14 مليون 

برميل من النفط الخام الخفيف.

تم تعليق عمليات اإلنتاج والتفريغ والصيانة للناقلة يف عام 2015م 
بسبب النزاع. نتيجة لذلك، تدهورت السالمة الهيكلية لصافر بشكل 
كبري. تشري جميع التقييامت إىل أن السفينة غري قابلة لإلصالح، كام 
أن خطر ترسب النفط منها بسبب األرضار الهيكلية أو االنفجار أصبح 
توقفت  الناقلة  الخامل يف  الغاز  لضخ  الالزمة  األنظمة  ألن  وشيكاً 

عن العمل يف عام 2017م.

سيتجاوز هذا الترسيب النفطي الهائل القدرة واملوارد الوطنية عىل 
التعامل معه بالفعالية الالزمة.

مثن ترسب كمية هائلة من النفط
تُقّدر تكلفة التنظيف وحدها مببلغ 20 مليار دوالر أمرييك.

الصيد وأرسهم عىل ساحل  الضخم مجتمعات  االنسكاب  سيدمر 
البحر األحمر اليمني – لكل نصف مليون شخص يعملون يف صيد 
ل  األسامك، هناك 1.7 مليون عائل – ميكن أن تنتهي مائتي ألف ُسبُ
للسموم  بأكملها  املجتمعات  ستتعرض  كام  الفور،  عىل  معيشية 

التي تهدد الحياة.

الحديدة  مينايئ  الكبري  النفطي  االنسكاب  هذا  يُغلِق  أن  ميكن 
اإلمدادات  لجلب  مهمني  ميناءين  وهام   – املجاورين  والصليف 
الغذائية والوقود واإلمدادات املنقذة للحياة إىل بلٍد يحتاج فيه 17 

مليون شخص للمساعدات الغذائية.

إن التأثري البيئي لترسب نفطي كبري عىل املياه والشعاب املرجانية 
والبحر  اليمن،  الحياة عىل ساحل  تدعم  التي  املانغروف  وأشجار 
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األحمر بشكل عام، ستكون شديدة. ميكن أن تتأثر اململكة العربية 
إغالق  يتم  أن  ميكن  كام  والصومال.  جيبويت  إريرتيا،  السعودية، 
محطات تحلية املياه عىل ساحل البحر األحمر، وقطع مصادر املياه 
العذبة عن ماليني الناس. سيقوم هذا الترسيب أيضاً بتلويث الهواء 

عىل نطاق واسع، مام يؤثر عىل ماليني األشخاص.

من املمكن أيضاً أن تتعطل حركة الشحن الحيوية عرب مضيق باب 
املندب إىل البحر األحمر لفرتة طويلة، مام سيتسبب بخسارة مليارات 
البحر األحمر حتى  الواحد. ستتأثر السياحة يف  اليوم  الدوالرات يف 

شواطئ مرص التي تبُعد مئات الكيلومرتات عن الترسيب.

الخطة املنسقة أممياً إلنهاء التهديد
يف سبتمرب 2021م، قامت اإلدارة العليا لألمم املتحدة بإصدار تعليامت 
للمنسق املقيم ومنسق الشئون اإلنسانية لألمم املتحدة يف اليمن، 
ديفيد جريسيل، للقيام بقيادة أممية واسعة النطاق لجهود معالجة 
التحدي الذي تفرضه الناقلة صافر، تنسيق جميع الجهود للحد من 
التهديد وكذلك تعزيز خطط الطوارئ يف حال حصول ترسب النفط 
الكاريث. تأيت هذه الجهود تبعاً لجهود سابقة ملعالجة تهديد الناقلة 

صافر يف بيئة ذات طابع سيايس فرضها النزاع.

املعنية، قامت األمم  الجهات  املناقشات مع جميع  بعد أشهر من 
لتشكيل هذه  التهديد.  ملعالجة  تشغيلية  بتنسيق خطة  املتحدة 
الخطة، عملت األمم املتحدة عن كثب مع حكومة اليمن يف عدن، 

والتي تدعم املبادرة.

كذلك لدى السلطات القامئة يف صنعاء، التي تسيطر عىل املنطقة 
التي تقع فيها السفينة، موقفاً داعامً أيضاً حيث وقعت عىل مذكرة 
إطاراً  التفاهم  مارس. تضع مذكرة   5 املتحدة يف  األمم  تفاهم مع 

نجاح  بتسهيل  صنعاء  يف  القامئة  السلطات  فيه  التزمت  تعاونياً 
املرشوع. تتألف هذه الخطة من مسارين مهمني:

• تركيب وحدة عامئة بديلة عىل املدى الطويل األجل وتكون ذات 
سعة تخزينية تعادل الناقلة العامئة صافر خالل فرتة 18 شهراً.

ناقلة  انتظار وصول  يحتمل  الذي ال  الخطورة  الوضع شديد  • مع 
بديلة، سيتم القيام بعملية طوارئ عاجلة مدتها أربعة أشهر من 
قبل رشكة إنقاذ بحرية عاملية لوقف التهديد الفوري من خالل نقل 

النفط من عىل الناقلة صافر إىل سفينة مؤقتة بشكل آمن.

يف 6 مارس، نظمت األمم املتحدة مهمة إىل مدينة الحديدة ومحطة 
رأس عيىس بالقرب من املكان الذي ترسو فيه الناقلة صافر ملناقشة 
االقرتاحات مع السلطات املحلية، التي كانت داعمة للخطة. وأكد 

الخرباء التقنيني يف البعثة خطر حدوث الكارثة يف أي وقت.

دون متويل املانحني، نقرتب أكرث من الكارثة
مملكة  ستستضيف  املانحني.  متويل  دون  الخطة  تنفيذ  ميكن  ال 
الخطة  لدعم  املانحني  لتعهدات  مؤمتراً  املتحدة  واألمم  هولندا 

التشغيلية األممية يف الهاي بتاريخ 11 مايو.

والرياح  املضطربة  األمواج  نهاية شهر سبتمرب، ستجعل  من  بدءاً 
العاتية هذه العملية الطارئة أكرث خطورة مع احتاملية زيادة خطر 
تفكك الناقلة. لذلك، هناك حاجة ماسة إىل تعهدات املانحني بحيث 
ميكن أن يبدأ العمل يف النصف الثاين من مايو إلكامل العملية التي 

استمرت أربعة أشهر قبل بدء موسم التقلبات املناخية.

يستطيع  كان  الكارثة  إىل  يؤدي  أن  بعد ذلك ميكن  ما  إىل  االنتظار 
تجنبها. العامل 

ملزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع:

ومنسق  املقيم  للمنسق  االتصال  مستشاري  كبري  جييك،  راسل 
geekie@un.org ،الشئون اإلنسانية لألمم املتحدة يف اليمن

التكلفة
إن توفري ناقلة بديلة أو قدرة تخزين مناسبة أمر بالغ األهمية 
قيد  امليزانية  بتحديد  املرتبطة  الفنية  األعامل  الخطة.  لنجاح 
التنفيذ. لكن القرارات التي سيتم اتخاذها حول الحلول طويلة 

املدى ستؤثر عىل هذه امليزانية.

امليزانية للعمليات ذات املسارين يف حال تركيب وحدة تخزين 
أمرييك،  مليون دوالر   144 ستبلغ  18 شهراً  بعد  عامئة  وتفريغ 

تشمل 79.6 مليون دوالر أمرييك للعمليات الطارئة.

79.6 مليون دوالر أمرييك مطلوبة لتنفيذ العمليات الطارئة

العمليات الطارئة تشمل: عملية اإلنقاذ )35 مليون دوالر أمرييك(؛ 
تطهري أجزاء الناقلة صافر لجعلها آمنة لعملية لإلنقاذ )5 ماليني 
دوالر أمرييك(؛ أجرة ناقة نفط ضخمة لحمل النفط ملدة 18 شهراً 
)14 مليون دوالر أمرييك(؛ التأمني، الطاقم والصيانة ملدة 18 شهراً 
)12 مليون دوالر أمرييك(؛ باإلضافة إىل األنشطة التحضريية التي 
تشمل إجراءات العناية الواجبة من الناحية القانونية، صندوق 

الطوارئ، التوظيف، التكاليف التشغيلية والدعم اإلداري.
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