خزان صافر النفطي العائم :تقييم االثر من ابريل الى يونيو 2021
يتعرض ساحل البحر األحمر اليمني والدول املجاورة له لخطر كارثة بيئية ميكن أن تحدث يف أي يوم مع آثار إنسانية واقتصادية كبرية .صافر وحدة التخزين والتفريغ العامئة ال راسية يف البحر األحمر عىل بعد  60كيلوم رتًا شامل ميناء الحديدة إذا حدثت كارثة لصافر  ،ميكن أن تطلق أربعة أضعاف
1
كمية النفط الخام التي انسكبت من اكسون فالديز عام  1989والتي كان لها آثار كبرية عىل البيئة وعىل الناس وسبل عيشهم يف املناطق املترضرة (.)2020/07/16 UNEP

قد يؤدي انفجار صافر ما بني أبريل ويونيو إىل ...
السكان املترضرين
•ميكن أن تتأثر سبل عيش ما يصل إىل  1.6مليون شخص
باالنسكاب وعمليات التنظيف الالحقة  ،من خالل األرضار التي
لحقت بالصناعات الساحلية وإغالق املصانع واملوانئ  ،فض الً عن
األرضار التي لحقت مبصايد األسامك واملوارد البحرية.

قد يؤدي اندالع حريق بني أبريل ويونيو إىل ...
2

ترسب النفط

األثر االقتصادي
•توقف عمليات امليناء :ستتأثر عمليات مينايئ الحديدة
والصليف .من املرجح أن تغلق املوانئ ملدة شهرين إىل ثالثة أشهر
 ،مام يحد من واردات الوقود والغذاء ويعرض وظائف عامل املوانئ
للخط ر.
•تغيري واردات الوقود وطرق اإلمداد :سيؤدي تعطيل عمليات
املوانئ إىل تقليل إمدادات الوقود املقيدة بالفعل عرب الحديدة إذا
استمرت أزمة الوقود بني الحوثيني والحكومة اليمنية .سيؤثر ذلك
عىل إنتاج الكهرباء والخدمات الصحية وتوفري النقل يف جميع
أنحاء البالد .ستشهد املوانئ تلوث ًا بالنفط الثقيل .يجب تنظيف
السفن التي كانت تنتظر منذ أشهر يف منطقة احتجاز التحالف ولكن مل يُ سمح لها بعد بدخول امليناء لتفريغها .قد يتم إدخال
املزيد من الوقود عرب عدن واملكال لتعويض النقص  ،وتغيري سالسل إمداد الوقود يف البالد ؛ من املرجح أن يتم بيع املزيد من
الوقود من خالل السوق السوداء ومن املرجح أن ترتفع األسعار

السكان املترضرين
•ميكن أن يتعرض ما يصل إىل  5.9مليون شخص يف اليمن و  1مليون يف اململكة العربية السعودية
ملستويات عالية ج دًا من تلوث الهواء  ،مع ظهور آثار ضارة بعد  24-48ساعة من اندالع حريق يف خزان
صافر
•من املرجح أن تكون املحافظات املترضرة يف اليمن هي حجة والحديدة وصعدة وذمار وصنعاء
واملحويت ورمية .يف اململكة العربية السعودية  ،من املحتمل أن تتأثر جيزان
•يعيش ما يصل إىل  967,000نازح يف مناطق يف اليمن ميكن أن تغطيها أعمدة دخان
تأثري الصحه
•ستكون هناك مخاطر صحية كبرية عىل الفئات السكانية الضعيفة (مثل البالغني واألطفال الذين
يعانون من مشاكل يف الرئة والبالغني الذين يعانون من مشاكل يف القلب) وكبار السن  ،مع احتامل تفاقم
مشاكل القلب والرئة املوجودة مسب ًق ا .وسيخلق التلوث خط را إضافيا عىل مرىض كورونا الذين يعانون من
مشاكل يف التنفس .مع انخفاض الوصول إىل الخدمات الصحية بشكل عام بسبب التوفر املحدود للم رافق
 ،وتكاليف النقل املتزايدة والتي ال ميكن تحملها يف كثري من األحيان بسبب نقص الوقود  ،من املحتمل أن
التأث ريات االقتصادية
•ما يقدر بنحو  9.9مليون شخص يف اليمن و  1.5مليون يف اململكة العربية السعودية قد يواجهون
مخاطر خسائر املحاصيل والعواقب ذات الصلة مثل العرض املحدود لألسواق وارتفاع األسعار نتيجة ترسب
السخام

•تغيري مسار الواردات الغذائية واإلمداد :كانت واردات املواد الغذائية القادمه عرب الحديدة والصليف متسقة وبأحجام
جيدة يف الربع الحايل .إعادة توجيه الواردات الغذائية إىل عدن و  /أو املكال ميكن أن يؤدي إىل االزدحام والتأخري يف تلك املوانئ
؛ سيزداد نقل القمح إىل املطاحن من هذين امليناءين  ،مع عدم معرفة القدرات .من املرجح أن ترتفع أسعار املواد الغذائية

•من املرجح أن تكون املحافظات املتأثرة يف اليمن هي حجة والحديدة وذمار وصعدة وصنعاء واملحويت
ورمية وعم ران .يف اململكة العربية السعودية  ،من املحتمل أن تتأثر جيزان

•عمليات صيد األسامك :من املحتمل أن يتم منع  50%من مصايد األسامك من الصيد بسبب االنسكاب النفطي .ستكون
سبل عيش  31,500صياد يف خطر  ،وقد يفقد  235,000عامل يف صيد األسامك والصناعات ذات الصلة (صنع الثلج
والتعبئة والنقل) وظائفهم .من املفرتض أن يكون لالنسكاب آثار مدمرة عىل سبل عيش الصيادين والعامل وأرسهم  ،يف صناعة
تعترب فيها  21%من مجتمعات الصيد فقرية بالفعل و  71%فقرية ج دًا (أوكسفام  .)2017/12تكلفة صناعة صيد األسامك:
 750مليون دوالر أمرييك  30 -مليون دوالر أمرييك سنويً ا ملدة  25عا ًم ا.

• حوايل  500كيلومرت مربع من األرايض الزراعية يف اليمن ميكن أن تتلقى ترسبات من امللوثات التي
من شأنها أن تعيق منو النباتات للمحاصيل املزروعة من أجل االكتفاء والربح .يف هذه الفرتة الزمنية  ،سيتم
تغطية مثار البابايا والحمضيات واملانجو بالسخام  ،وستتضاءل جودة الذرة والطامطم والسمسم والبطيخ
والبطاطا الحلوة التي ال تزال تنمو .قد يعاين حوايل  3.25مليون مزارع من خسائر يف املحاصيل من خالل
ضعف النمو أو تلف الفاكهة  ،مام يقلل من دخلهم ويحتمل أن يهدد سبل عيشهم ملدة عام .ميكن أن تبلغ
الخسارة املقدرة يف اإلنتاج الزراعي  70مليون دوالر أمرييك

•تأثري عام وتكاليف تنظيف عالية :التكلفة املقدرة للتنظيف  20 -مليار دوالر أمرييك .إن إطالق النفط يف املاء سيكون
له تأث ريات أكرب بكثري وأطول أمدا ً من إطالق الجسيامت من خالل النار.

تلوث الهواء
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الرتسب يف األرض
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التأث ريات البيئية
•ميكن ان تصبح  8,523نقطه مائيه من ابار مياه والعديد من الوديان النهريه ملوثه يعتزم مركز ايكابس النظر يف اآلثار املحتملة عىل مستجمعات املياه ومناطق
الري يف التقييامت املستقبلية

املخاطر من خزان صافر النفطي العائم

التغ ريات املوسمية للتأث ريات

خزان صافر العائم هي سفينة كانت تستخدم لتخزين وتصدير النفط من حقول النفط اليمنية الداخلية حول مأرب .يف عام  ، 2015وقعت
السفينة تحت سيطرة سلطة األمر الواقع يف شامل اليمن (املعروفة أيضً ا باسم الحوثيني) وتم إهاملها منذ ذلك الحني .وقد رفض الحوثيون
م رارا طلبات األمم املتحدة لتفتيش السفينة .تم التوصل إىل أحدث اتفاقية تسمح لفريق األمم املتحدة ببدء عمليات الفحص مع الحوثيني
يف نوفمرب  .0202وكان هذا التفتيش مخط طًا مبدئ يً ا يف يناير أو بداية ف رباير  ، 2021ولكن تم تأجيله إىل أجل غري مسمى (Executive
2021/01/28 The Maritime؛ .)2021/02/02 NYT

يف ترشين الثاين (نوفمرب)  ، 2020نرش تقييم األثر اإلنساين واالقتصادي من مركز ايكابس للفرتة من ترشين األول (أكتوبر) إىل كانون األول (ديسمرب)
 ،مع تسليط الضوء عىل اآلثار املحتملة يف حالة حدوث خطر حدوث انسكاب نفطي أو انفجار .اآلثار املتوقعة التي تم تقييمها هنا هي نتيجة
الطقس املوسمي السائد والظروف البحرية الحالية التي تؤثر عىل مدى واتجاه انسكاب النفط وتشتت أعمدة الدخان.

إن االفتقار إىل صيانة صافر  -بشحنتها املقدرة بـ  1.148مليون برميل من نفط مأرب الخام الخفيف  -يجعل سيناريوهني محتملني بشكل
متزايد:
 -1االنسكاب النفطي :قد يؤدي التآكل وعدم صيانة وحدة  FSOلفرتة طويلة من الزمن إىل ترسب بعض النفط إىل البح ر .أي ترسب يف غرفة
املحرك وتدفق املياه بشكل ال ميكن السيطرة عليه ميكن أن يزعزع االستق رار ويحتمل أن يغرق الهيكل بأكمله  ،ومن املحتمل أن يتسبب يف
انسكاب النفط الشديد (مجموعه المشوره .)2020/08
ناجم عن اشتعال عريض للغاز امل رتاكم يف صهاريج النفط  ،والترسب املتتايل ملعظم أو
 -2انفجار وحريق عىل منت خزان صافر :ميكن أن يكون ً
كل النفط يف البحر (.)2020/07/16 UNEP

تطوير تقييم التأثري مركز ايكابس
تم إج راء تقييم األثر بنا ًء عىل مناذج االنسكاب النفطي والتشتت يف الغالف الجوي كجزء من مرشوع رشاكة بني ايكابس وكاتبولت وريسك اوير
يف اوائل عام  2020قامت كاتبولت وريسك اوير بعمل مناذج تم تنفيذها مبك ًرا للتغطية الجغ رافية واالتجاه ووقت السفر لسيناريو
أسوأ حالة النسكاب النفط وتشتت امللوثات يف الغالف الجوي من حريق يف أكرث أمانًا استخدمت النامذج مجموعات البيانات العاملية املتاحة
للجمهور لبيانات األرصاد الجوية الحالية والتاريخية الحصول عىل الظروف الجوية والبحرية السائدة ألربعة أرباع السنة .تم إنشاء أسوأ
السيناريوهات لالنسكاب أو عمود الدخان (ترسب الجسيامت عىل األرض وبالقرب من السطح  0-100 -مرت فوق سطح األرض  -تركيز هواء
مادة الجسيامت) لكل فرتة من هذه الف رتات الزمنية بواسطة النموذج  ،يف التي تم اعتبار حوادث االنسكاب النفطي والتشتت يف الغالف
الجوي مستقلة .التحديث املقدم هنا هو االحتامل النموذجي ألسوأ اآلثار االقتصادية واإلنسانية يف الربع الثاين من عام .2021
خصيص ا للمهمة لكل من السيناريوهات األربعة التي تم الحصول عليها
لتقدير اآلثار االقتصادية واإلنسانية  ،تم تطوير املؤرشات املطبقة
ً
من النامذج من مركز ايكابس .تستند هذه املؤرشات إىل:
•البيانات اإلنسانية املتاحة من مجموعة البيانات األساسية الخاصه ب أيكابس
•معلومات وتحليل الكوارث البيئية السابقة وأحداث ال رصاع يف اليمن
•التشاور مع خ رباء يف املجال اإلنساين (خ رباء الصحة والزراعة واملياه واالقتصاد) يف اليمن الختبار االف رتاضات وصقلها.

تم متويل العمل من قبل حكومة اململكة املتحدة )1( FCDO /
( )2هذا هو االحتامل النموذجي ألسوأ تأثري النسكاب خالل هذه الفرتة  ،باستخدام ثالث سنوات من بيانات األرصاد الجوية والتيار البحري التاريخية .ميكن أن تتطور األحداث الفعلية بشكل مختلف متا ًم ا اعتامدًا عىل الظروف الفعلية
( )3تم إنتاج هذه النامذج باستخدام ثالث سنوات من بيانات األرصاد الجوية والتيار البحري التاريخية .ميكن أن تتطور األحداث الفعلية بشكل مختلف متا ًم ا اعتامدًا عىل الظروف الفعلية
( )4تم إنتاج هذه النامذج باستخدام ثالث سنوات من بيانات األرصاد الجوية والتيار البحري التاريخية .ميكن أن تتطور األحداث الفعلية بشكل مختلف متا ًم ا اعتامدًا عىل الظروف الفعلية

مقارنة بالتقييامت التي غطت األمناط الحالية والطقس السائدة يف ربع أكتوبر  -ديسمرب ( 2020نُرش يف نوفمرب) وربع يناير  -مارس ، 2021
ستكون التأث ريات يف أبريل  -يونيو أكرث حدة عىل اإلنتاج الزراعي وسبل العيش وعمليات املوانئ .تفاقم النقص الحايل يف الوقود وعواقبه عىل تقديم
الخدمات وأسعار الغذاء والوقود يف البالد .األرقام الرئيسية هي:
كتوبر-ديسمبر 2020
عدد األشخاص املترضرين يف
صناعة صيد األسامك
عدد املزارعني املترضرين من
خسائر املحاصيل

التأثري عىل مينايئ الحديدة
والصليف وعواقب تعطل
املوانئ

عدد األشخاص املعرضني
ملستويات تلوث عالية للغاية
مع آثار ضارة

 31,500صياد  235,000 ،عامل

الربع األخير (يناير-مارس)
 6,300صياد  47,000 ،عامل

الربع الحالي (أبريل-يونيو)
 31,500صياد  235,000 ،عامل

الف 185,000

الف 185,000

مليون 3.25

إغالق لمدة  2-3أسابيع

مغلق لمدة  2-3أسابيع

مغلق لمدة  2-3أشهر

نقص واردات الغذاء والوقود

نقص واردات الغذاء والوقود

نقص واردات الغذاء والوقود

التحويل المحتمل لواردات الوقود

التحويل المحتمل لواردات الوقود

التحويل المحتمل لواردات الوقود

والغذاء إلى عدن والمكال

والغذاء إلى عدن والمكال

والغذاء إلى عدن والمكال

ارتفاع أسعار الوقود والغذاء

ارتفاع أسعار الوقود والغذاء

ارتفاع أسعار الغذاء والوقود

 6.2مليون في اليمن 350,000،

 4.3مليون في اليمن  1.5 ،مليون في

 5.9مليون في اليمن  1 ،مليون في

في المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

