األمم المتحدة في اليمن

الرسائل الرئيسية للخطة المنسقة من قبل األمم المتحدة عن الخزان العائم صافر  30-يونيو
(اخر تحديث  30يونيو)2022 ،

الخزان العائم صافر هي ناقلة متقادمة قبالة ساحل البحراألحمر تحمل على متنها مليون برميل من النفط وقد تتفكك
أو تنفجر بأي وقت .إذا لم يتحرك العالم االن ،سوف يحدث تسرب للنفط قد ينذر بوقوع كارثة بيئية وإنسانية ذات
تكاليف اقتصادية باهضة في جميع أنحاء المنطقة .لدى األمم المتحدة خطة لمنع وقوع الكارثة وتقديم حل على المدى
الطويل .هناك حاجة ماسة إلى التمويل من أجل البدء في العمل.
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عائمةٌ قبالة ساحل البحر األحمر في اليمن ،تتدهور حالة الخزان العائم صافروهي ناقلة عمالقة معرضة
لخطر تسرب نفطي ضخم وشيك بسبب اإلنهيار اواإلنفجار المحتمل حدوثه في أي وقت .النتيجة سوف
تنذر بكارثة بيئية وإنسانية في ساحل بلد دمرته الحرب ألكثر من سبع سنوات.
تحظى الخطة المنسقة من قبل األمم المتحدة لمواجهة تهديد الناقلة بدعم أطراف النزاع وكذلك أصحاب
المصلحة الرئيسيين .تتضمن الخطة تركيب ناقلة بديلة مؤقتة بسعة معادلة ويتم نقل النفط اليها من على
متن ناقلة صافرقبل فوات االوان في عملية طارئة لمدة أربعة أشهر.
الخطة تعتمد على التمويل العاجل .ميزانية الخطة ذات المسارين هي  144مليون دوالر من ضمنها 80
مليون دوالر للعملية الطارئة .تعهد المانحون حتى االن بتقديم ثالثة أرباع المبلغ المطلوب للعملية الطارئة
وهناك حاجة ماسة الى المبلغ المتبقي وهو  20مليون دوالر من أجل البدء بالعمل.
لقد أدت الفجوة في التمويل بالفعل في تاجيل البدء بالعملية الطارئة التي تحتاج إلى أربعة أشهر والدفع بها
إلى الشهور بين أكتوبر-ديسمبر حيث ستزيد الرياح والتيارات المضطربة خطورة إجراء اي عملية مما قد
يزيد من خطورة حدوث أي تفكيك للسفينة.
تشكراألمم المتحدة المملكة العربية السعودية ،الواليات المتحدة ،ألمانيا ،هولندا ،المملكة المتحدة ،السويد،
اإلتحاد االوروبي ،قطر ،النرويج ،فرنسا ،فنلندا ،سويسرا ،و لوكسمبورغ على تعهداتهم لتقديم التمويل كما
تشكر الكثير من األفراد الذين تبرعو بسخاء في حملة التمويل العام لدعم الخطة .ونحث الجميع للقيام
بدورهم من أجل منع وقوع الكارثة المحتملة.
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التكلفة الباهضة في حالة التقاعس عن مواجهة التهديد
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سيؤدي التسريب الكبير في الناقلة إلى تدمير نشاطات الصيد على ساحل البحر األحمر اليمني مع احتمال
القضاء على  200,000مصدر رزق على الفور .ستتعرض المجتمعات واألسر للسموم التي تهدد الحياة
وستؤثر الرياح شديدة التلوث على الماليين من األشخاص.
سيتسبب تسرب النفط في إغالق مينائي الحديدة والصليف القريبين وهما موانئ ضرورية لجلب الغذاء
والوقود واإلمدادات المنقذة للحياة الى بلد يحتاج فيه  17مليون شخص للمساعدات الغذائية .قد يتم إغالق
محطات تحلية المياه على ساحل البحراألحمر مما قد يؤدي لقطع مصدر المياه عن ماليين األشخاص.
قد يصل التسرب إلى الساحل اإلفريقي وسيؤثر على أي دولة في البحر األحمر .سيكون التاثير البيئي على
الشعاب المرجانية وأشجار المانغروف الداعمة للحياة والحياة البحرية شديدا وسوف يستغرق أكثر من 25
عاما ً من أجل إسترداد محزون األسماك.
تقدر تكاليف التنظيف بـ 20مليار دوالر أمريكي .هذا دون هدر المليارات بشكل يومي بسبب تعطل الشحن
الحيوي عبر مضيق باب المندب وهو أيضا ً ممرا ً لقناة السويس.
التمويل بعشرات الماليين من الدوالرات االن سيوفر عشرات المليارات من الدوالرات في المستقبل.

لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
راسل جيكي ،كبير مستشاري االتصال للمنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة في اليمن،
geekie@un.org

