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1. ناقلة النفط العامئة "صافر" املشكلة وحلها

مرشوع تقييم القدرات، مارس 2022م.  1

عىل سبيل املثال، تسببت سفينة حاويات إيفرغيفن يف قناة السويس يف تجميد 10 مليارات دوالر أمرييك من التجارة يف يوم واحد.  2

املشكلة  1-1
ترسو ناقلة التخزين والتفريغ العامئة "صافر" عىل بعد حوايل 4.8 ميل 
بحري قبالة الساحل اليمني. تم بناء السفينة يف عام 1976م كناقلة 
للتخزين،  نفط ضخمة، وتم تحويلها يف عام 1987م إىل وحدة عامئة 
وهي أحادية الهيكل بطول 376 مرت وتحتوي عىل ما يقدر بنحو 1.14 
مليون برميل من النفط الخام الخفيف. أصبحت الناقلة تحت سيطرة 
توقفت عمليات  2015م.  مارس  منذ  الواقع يف صنعاء  األمر  سلطات 
أي عمليات  تنفيذ  املنطقة وعدم  النزاع يف  بسبب  والتفريغ  اإلنتاج 
السالمة  أي صيانة ألنظمة  إجراء  يتم  مل  2015م.  عام  منذ  لها  صيانة 
وأنظمة مراقبة الغاز؛ وبالتايل هناك مخاطر متزايدة لتعرضها للحرائق 
العامئة "صافر"  النفط  لناقلة  التأمينية  التغطية  انتهت  واالنفجارات. 
انتهاء شهادة صالحيتها  بسبب  عليها  التأمني  اآلن  املمكن  ومن غري 
إىل  واالفتقار  "صافر"  العامئة  النفط  ناقلة  عمر  تقادم  أدى  لإلبحار. 
السفينة معرضة  أن  كبري يف سالمة هيكلها، كام  تدهور  إىل  الصيانة 
لخطر انسكاب النفط يف حال حدوث ترسب من صهاريجها أو انفجارها، 
كام أن احتاملية االصطدام بلغم عائم. ميكن أن يحِدث ترسب كبري يف 
أي لحظة – كارثة تتخطى القدرات واملوارد الوطنية للقيام باستجابة 
أي ترسب ستكون  املرتتبة عىل  العواقب  فإن  بالتايل،  للترسب.  فعالة 
العيش  سبل  وتدمري  اليمنية  للسواحل  تدمري  إىل  وستؤدي  كارثية، 
رضوريان  وكالهام  اإلغالق،  عىل  والصليف  الحديدة  مينايئ  وإجبار 
لواردات املساعدات اإلنسانية املنقذة لألرواح والغذاء ملاليني املدنيني 

املترضرين من النزاع. ستعاين البيئة الفريدة للبحر األحمر من أرضار 
البيئية  اآلثار  فإن  السائدة،  والتيارات  الرياح  ملوسم  تبعاً  جسيمة. 
ستشكل أيضاً خطراً يهدد اململكة العربية السعودية، إريرتيا، جيبويت 
والصومال، وستؤدي إىل تعطيل النقل البحري الحيوي عرب مضيق باب 
املندب والبحر األحمر. االنفجار األخري لناقلة "ترينيتي سبرييت"، وهي 
الخطر  ناقلة "صافر"، يؤكد  أقل بكثري من  سفينة كانت تحمل نفطاً 
تكاليف  تقدر  النوع.  نفطي من هذا  ينجم عن حدوث ترسب  الذي 
التنظيف وحدها لترسب من ناقلة "صافر" مبا يصل إىل 20 مليار دوالر 
أمرييك1، بناءاً عىل التكاليف التي ترتبت عىل ترسب النفط من ناقلة 
اقتصادية  ذلك، ستكون هناك خسائر  إىل  باإلضافة  فالديز".  "إكسون 

هائلة بسبب تلوث املمرات املالحية2.

الحل املُقرتح  2-1
الحل طويل األمد لناقلة النفط العامئة "صافر" هو توفري القدرة عىل 
 )VLCC( نفط ضخمة ناقلة  تحويل  النفط. ميكن ذلك عري  تخزين 
إىل وحدة تخزين وتفريغ عامئة )FSO( – أي صورة أحدث ومزدوجة 
الهيكل للناقلة "صافر" – أو عرب استخدام عوامة إرساء بحرية معتمدة 
عىل الشد السلسيل )CALM(. سيتم تناول هذه الحلول بتفاصيل أكرث 
يف الفصل 3. عىل عكس ناقالت النفط العادية – غري متوفرة بشكل 
شائع وعادة ما يتم تصنيعها حسب الطلب عن طريق تكييف ناقلة 
نفط عادية. عملية التكييف هذه عملية معقدة تستغرق حوايل 18 
شهراً، وقد كشفت االستفسارات األولية عن عدم وجود ناقالت نفط 

سيكون  للتكييف.  مسار  اتباع  سيتعني  وبالتايل  األسواق،  يف  عامئة 
استخدام عوامة إرساء سلسلية أرسع لكنه سيتطلب وقت ال يستهان 
لبناء وحدات  أو  نفط خام ضخمة  ناقلة  توفري  لتبني خطة  إما  به، 
من  إجراؤه  تم  الذي  الفني  االستعراض  قّدم  الساحل.  عىل  تخزين 
التي تم إجراؤها  املناقشات  قبل رشكة "سميت سالفدج"، مبا يف ذلك 
تكون  أن  لخطر  السفينة معرضة  بأن  لالعتقاد  رأس عيىس، سبباً  يف 
سبباً يف كارثة ترسب نفطي كبري وبالتايل فإنها تشكل حالة طارئة ال 
بنهاية  تبدأ  التي  املوسمية  الرياح  أن  إىل  باإلضافة  االنتظار.  تحتمل 
احتاملية  من  وتزيد  العمليات  لتنفيذ  أصعب  بيئة  تخلق  الصيف 
تشتمل  املتحدة خطة تشغيلية  األمم  أعّدت  لذلك،  الحوادث.  وقوع 
عىل عمليتني يتم تنفيذهام بالتوازي: األوىل – الخطة األولية – التي 
تشمل العمل الفني من قبل رشكة "سميت سالفدج" لتوفري حل دائم، 
إىل  املؤقت من سفينة  النقل  يتم  الطارئة –  العمل  والثانية – خطة 
سفينة لشحنة النفط الخام املوجودة يف ناقلة النفط العامئة "صافر" 
إىل  باإلضافة  الطارئة  العمليات  موازنة  إن مجموع  بديلة.  ناقلة  إىل 
توفري وحدة تخزين وتفريغ عامئة بديلة وطويلة املدى للناقلة "صافر" 
فريق  يعمل   .)10 الفصل  )انظر  أمرييك  مليون دوالر   144 إىل  تصل 
السلسلية،  اإلرساء  عوامات  تكلفة  توضيح  عىل  سالفدج"  "سميت 
لكن التقديرات األولية تشري إىل أن العوامات البحرية لن تكون ذات 
تكلفة أكرب من تكلفة وحدة التخزين والتفريغ العامئة. كام أن هذه 
التقديرات تشري إىل أنه من املمكن بيع الناقلة "صافر" كخردة بسعر 
السوق اليوم – هذه األسعار قابلة للتغرّي بحكم اضطراب سوق املالحة 
تبعاً  والخردة  البحرية  الناقالت  أسعار  املستمر يف  والتغري   البحرية 

الختالف األسعار يف السوق الدولية.

دور األمم املتحدة  3-1
املنسق  نيويورك من  املتحدة يف  األمم  2021م، طلب مقر  يف سبتمرب 
املقيم ومنسق الشئون اإلنسانية لألمم املتحدة يف اليمن توفري القيادة 
عىل مستوى منظومة األمم املتحدة وتنسيق جميع الجهود للتخفيف 
يستند  "صافر".  العامئة  النفط  ناقلة  تشكلها  التي  التهديدات  من 

الواقع  األمر  املبدأ بني سلطات  السابق من حيث  االتفاق  إىل  العمل 
و"مجموعة فاهم" بأن تقوم رشكة "سميت سالفدج" بنقل النفط من 
لطلبات كل من  واالستجابة  الصهاريج،  وتنظيف  إىل سفينة  سفينة 
العمل  إبرام عقود  يتم  بأن  الواقع  األمر  "سميت سالفدج" وسلطات 
مع األمم املتحدة. وافقت األمم املتحدة عىل ذلك بسبب اآلثار البيئية 
نفطي، وهو حدث يجب  أي ترسب  املرتتبة عىل  الكبرية  واإلنسانية 
تجنبه قدر املستطاع. وفقاً لذلك، عمل املنسق املقيم ومنسق الشئون 
اإلنسانية لألمم املتحدة يف اليمن ومكتبه بالتعاون مع وكاالت األمم 
املتحدة املتخصصة ذات العالقة إلعداد الخطة املوضحة أدناه. بالتوازي 
مع ذلك، عقدت األمم املتحدة مناقشات مع جميع األطراف املعنية 

الرئيسية ذات املصلحة ووضعت اسرتاتيجية للتمويل.

املقيم ومنسق  املنسق  قيادة  يعمل تحت  الكيل  املرشوع  أن  يف حني 
الشئون اإلنسانية لألمم املتحدة يف اليمن، سيكون برنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ مسؤوالً عن إدارة املرشوع للخطة الطارئة. يشمل ذلك استئجار 
السفينة البديلة والتعاقد مع طاقم السفينة وصيانة السفينة والتأمني 
عليها. يف ديسمرب 2021م، ُعقد اجتامع ملدراء األمم املتحدة يف نيويورك 
الرشاء من  لترسيع عملية  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  توجيه  وتم 
العناية  مصدر واحد مع "سميت سالفدج". أكتملت اآلن أعامل بذل 
الواجبة الالزمة لهذا الغرض. يفرتض هذا االقرتاح نتيجة ناجحة لتلك 
العملية. سيقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، بصفته صاحب العقد، 
بإعداد وثيقة مرشوع كاملة مع ميزانية مفصلة كأساس لتلقي األموال 

عرب مرفق دعم السالم. 

يف حني أن الجداول الزمنية النهائية تتوقف عىل توفري التمويل، والذي 
بدونه ال ميكن منح العقود، فإن الهدف هو بدء العقد بحلول األول من 
يونيو، وبالتايل ضامن إمكانية إنجاز العمل قبل أن تضع رياح الشتاء 
وظروف البحر ضغطاً إضافياً عىل نظام رسو ناقلة النفط العامئة "صافر" 
وتجعل الظروف أكرث خطورة. ميكن اإلطالع عىل الجدول الزمني للعمل 

الفني يف الفصل 4 وللمرشوع الكيل يف الفصل 10.

ذات  األخرى  واألطراف  اليمنية  السلطات  االتفاقات مع   .2
املصلحة

واضح ومفصل  اتفاق  أهمية وجود  السابقة عىل  الصعوبات  أكدت 
مع السلطات قبل البدء بالعمل. لذلك، التقى املنسق املقيم ومنسق 
الشئون اإلنسانية لألمم املتحدة يف اليمن بأعضاء رئيسيني من سلطات 
بالتوصل  التزامهم  أكدوا  والذين  املناسبات  الواقع يف عدد من  األمر 
إىل حل للمخاطر التي تشكلها ناقلة النفط العامئة "صافر"، معتربين 
ذلك مسألة ملحة. يف الخامس من مارس، وقعت سلطات األمر الواقع 
اتفاقاً مع األمم املتحدة و"مجموعة فاهم" يوضح التهديد الذي تشكله 
ناقلة  قدرة  قدرتها  تعادل  بديلة  ناقلة  إىل  والحاجة  "صافر"،  الناقلة 

النفط العامئة "صافر"، وأنه قد تكون هناك حاجة إىل ناقلة مؤقتة.

كام تم إجراء مناقشات مع الحكومة اليمنية املعرتف بها دولياً، والتي 
تدرك املصلحة املشرتكة يف منع أي ترسب نفطي وتوافق عىل أن السبيل 
الوحيد الفعال للميض قدماً هو العمل مع سلطات األمر الواقع للتوصل 
إىل حل. متت مناقشة هذا االقرتاح واالتفاق عليه مع الحكومة اليمنية. 
وتم  السعودية  تقوده  الذي  التحالف  موافقة  الحصول عىل  تم  كام 
تقديم تأكيدات بأن املنطقة املحيطة بالناقلة "صافر" سيتم تحييدها 
لألمم  االعتيادية  اإلجراءات  عرب  االستهداف  عدم  الئحة  ووضعها يف 
واعتبار  العاجل،  التحرك  األطراف عىل رضورة  تؤكد جميع  املتحدة. 

تجنب وقوع كارثة إنسانية وبيئية أمراً ذا أهمية قصوى.
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الخطة األولية: التوصل إىل حل دائم  .3

األمر  بدعم من "سميت سالفدج" مع سلطات  املتحدة  األمم  تعمل 

الخاصة مبرفق  متطلباتها  لتلبية  الفنية  الخيارات  الواقع الستكشاف 

التصدير. يشمل ذلك:

النظر يف خيارات كمصادر ميكن عربها إيجاد ناقلة لتحويلها إىل 	 

ناقلة نفط عامئة.

التحري حول أحواض السفن التي ميكنها تنفيذ مثل هذا التحويل 	 

وإجراء عملية لتقييم الجودة.

العامئة "صافر"، 	  النفط  ناقلة  البديلة الستبدال  الخيارات  تحديد 

قد تشمل هذه الخيارات:

تثبيت عوامة رسو بحرية معتمدة عىل الشد السلسيل مع  أ 
بالعوامة  دائم  تُربط بشكل شبه  نفط خام عمالقة  ناقلة 

وتكون مبثابة وحدة تخزين وتفريغ عامئة.

دمج املقرتح السابق بخزان عىل الساحل، إما يف نفس الفرتة  ب 
أو يف وقت الحق.

الحاجة  مبارشًة دون  الربي  بالخزان  البحرية  العوامة  ربط  جـ 
لناقلة ضخمة وسيطة.

لجميع هذه املقرتحات فوائد وأوجه قصور مفصلّة كام أن لها خطة 
وموازنة تشغيلية تفصيلية وحلول طويلة املدى سيتم االتفاق عليها 
فور القيام بتقييم تقني شامل تتفق فيه "سميت سالفدج" مع حكومة 

األمر الواقع عىل أي هذه الحلول هو األمثل.

خطة عمل الطارئة  .4

الهدف  1-4
عىل النحو املذكور يف الفصل 1، فإن الوضع ملّح وال يحتمل االنتظار. 
لذلك، تم وضع خطة طارئة بهدف القيام بعملية نقل رسيع لشحنة 
ناقلة النفط الخام "صافر" إىل ناقلة آمنة مؤقتة، إىل جانب بدء عملية 
بيئية  كارثة  وقوع  منع  أجل  من  "صافر"،  الناقلة  صهاريج  تنظيف 
وإنسانية. رهناً باملوافقة النهائية من مجلس إدارة رشكة "بوسكاليس"، 
مقاوالت  "سميت سالفدج"، وهي رشكة  قبل  ذلك من  تنفيذ  سيتم 
متمرسة تتمتع بالخربة ذات الصلة يف البيئات شديدة التعقيد. عند 
االنتهاء من هذه األعامل، لن تشكل ناقلة النفط العامئة "صافر" خطراً 
بيئياً بعدها وميكن تركها عند عوامة رسوها حتى يتم تنفيذ حل آخر 

يكون طويل املدى.

الفنية الطارئة  الخطة   2-4
تم إعداد الخطة الفنية من قبل "سميت سالفدج". مبجرد رشاء سفينة 
مناسبة، سيكون الهدف هو تنفيذ نقل النفط من سفينة إىل سفينة. 
من املتوقع أن تستغرق العملية حوايل أربعة أشهر لتكتمل. ميكن أن 
تؤثر العوامل املتغرية عىل مدة األنشطة، وبالتايل يكون الجدول الزمني 
مبثابة دليل فقط. مدة بقاء النفط يف وحدة التخزين البديلة يعتمد 
عىل أي الخيارات طويلة املدى يتم االتفاق عليها. إذا كان الحل املراد 
هو وحدة تخزين وتفريغ عامئة فإن املدة التي ستلزم إلمتام التحويل 
إىل الوحدة الجديدة قد متتد إىل 18 شهراً. أما يف حال تم اعتامد مقرتح 
تثبيت عوامة رسو بحرية معتمدة عىل الشد السلسيل إىل ناقلة نفط 
توفر  الرغم من عدم  كافية. عىل  أشهر ستكون   6 فرتة  فإن  ضخمة 
كتابة  العامئة "صافر" وقت  النفط  ناقلة  الفنية عن  التفاصيل  جميع 
الحافل وشبكاتها  فإن خربة "سميت سالفدج" وسجلها  الخطة،  هذه 
لتنفيذ  واقعية  إعداد خطة  املمكن  الصناعة جعلت من  الواسعة يف 
االقرتاح  التحسينات عىل هذا  املزيد من  إجراء  النقل. سيتم  عملية 
سالفدج".  "سميت  التفاصيل لرشكة  من  املزيد  إتاحة  الفني مبجرد 

املراحل املتوخاة هي:

التحضريية األعامل 

يضطلع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ مبامرسات اإلجراءات املتعلقة 	 
بالعناية الواجبة بشأن "سميت سالفدج" ومنحها العقد.

يضطلع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ باملثل مبامرسات اإلجراءات 	 
املتعلقة بالعناية الواجبة بشأن عقود السفينة والطاقم والصيانة 

والحصول عىل التغطية التأمينية الالزمة.

يؤّمن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عقود إيجار السفينة والطاقم 	 
والصيانة.

تبحر السفينة إىل الحديدة. 	 

من 	  صغرية  ومجموعة  املتحدة  األمم  تبدأ  ذلك،  مع  بالتوازي 
اإلعالن عن  التربعات، مع عقد مؤمتر  املانحة يف جمع  الجهات 

التعهدات ينعقد يف شهر مايو 2022م.

املرحلة األوىل )األسابيع 1 – 9(

للعمليات 	  سالفدج"  "سميت  قبل  من  التفصييل  التخطيط 
والتصاريح وحشد األصول واملعدات واملوظفني.

التحقق من اإلجراءات األمنية والطبية من قبل "سميت سالفدج".	 

تقرتب السفينة من الناقلة "صافر" من الخطوط املالحية الدولية 	 
يتم  "صافر"  ناقلة  نحو  التقدم  عملية  مع  جيداً،  املستخدمة 
إجراؤها عرب الحد األدىن من عمود املياه يف وضح النهار، مع توفر 

الرؤية الجيدة.

العامئة "صافر"، وخلق 	  النفط  ناقلة  التقييم واملعاينة عىل ظهر 
بيئة عمل آمنة لألفراد واألصول، واالستعدادات للنقل من سفينة 
إىل سفينة والعمليات الالحقة – من املسلّم به أنه خالل عملية 

التخطيط سوف  فإن  اعتبارات عديدة،  إىل جانب  الحجم  بهذا 
يتطلب التحديد الدقيق للوضع بعد املعاينة وأثناء العملية.

الناقلة 	  وصول  قبل  الحمولة  صهاريج  يف  الخامل  الغاز  ضخ 
املستقبلة.

املرحلة الثانية )األسابيع 10 – 17(

ربط الناقلة املستقبلة بعوامة الرسو.	 

إجراء النقل من سفينة إىل سفينة:	 

"صافر"  العامئة  النفط  ناقلة  يف  الحمولة  صهاريج  صيانة  أ 
بحالة خاملة.

الضخ من صهاريج الحمولة. ب 

تقشري صهاريج الحمولة. جـ 

فحص مياه االتزان )الصابورة( لتعويض وزن الحمولة املزالة. د 

الناقلة:	  غسل 

"صافر"  العامئة  النفط  ناقلة  يف  الحمولة  صهاريج  صيانة  أ 
بحالة خاملة )بغاز خامل(.

غسل صهاريج الحمولة والتخلص من مياه الغسيل إىل ناقلة  ب 
مستقبلة.

القيام بإزالة الشحوم من صهاريج الحمولة والتخلص اآلمن من 	 
الرواسب:

تطهري وتهوية صهاريج الحمولة. أ 

تبقى ناقلة النفط "صافر" يف موضع يتم االتفاق عليه حتى يتم تنفيذ 

مقرتح جلب ناقلة نفط عامئة أو عوامة رسو بحرية.

الحصول عىل سفينة مناسبة ميكن نقل   3-4
النفط الخام إليها

ال ترغب "سميت سالفدج" يف أن تكون مسؤولة عن رشاء سفينة ولكنها 

تواصلت مع الرشكات التي توجد لديها عالقات معها يف جميع أنحاء 

بتحري  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  قام  ذلك.  للمساعدة يف  العامل 

أرخص  خياراً  يُعد  والذي  خام عمالقة  نفط  ناقلة  استئجار  خيارات 

بكثري من الرشاء، ولذلك يُقرتح اتباع هذا الخيار. يجري بحث إمكانية 

التربع، كبادرة إنسانية، من إحدى دول املنطقة. ونظراً لضيق الوقت 

املتاح إلجراء هذه العمليات الطارئة، قد يكون من األفضل كثرياً السعي 

للحصول عىل تربع بسفينة لتحويلها إىل ناقلة نفط عامئة كجزء من 

الحلول طويلة املدى.

شكل 1: عملية النقل من سفينة إىل سفينة راسية إىل جانب بعضها – عملية النقل من سفينة إىل سفينة لناقلة النفط "نيو داميوند" يف خليج عامن من قبل "سميت سالفدج".

الشكل 3: ترسو الناقلتان مع وجود مصدات بينهام، ويحيط بينهام حاجز عائم – عملية النقل من 

سفينة إىل سفينة لناقلة النفط لناقلة النفط "نيو داميوند" يف خليج عامن من قبل "سميت سالفدج".

أخرى.  إىل  سفينة  من  النقل  عملية  بداية  يف  سفينة  بجانب  لناقلة  توضيحي  شكل   :2 الشكل 

بسبب نقل الحمولة، سينتقل فرق االرتفاع من الناقلة املستقبلة إىل ناقلة النفط العامئة "صافر".
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القانونية املسائل   .5

املوظفني  رواتب  لدفع  العائدات  استخدام  فإنه ميكن  املستقبل،  ما يف  تاريخ  أو جزئياً، يف  كلياً  النفط،  بيع  تم  إذا  أنه  املبدأ عىل  الطرفان من حيث  اتفق   3

الحكوميني.

)RACI( تعني: املسؤول – أولئك الذين يقومون بالعمل؛ املسائل – الذي يعطي املوافقة ويوجه "املسؤول"؛ املستشار – الخرباء الذين يقومون بإبالغ اآلخرين   4

)اتصال ثنايئ االتجاه(؛ املطلعني – الذين يجب أن يكونوا عىل علم بآخر املستجدات )اتصال أحادي االتجاه(.

الناقلة "صافر" ملكية   1-5
العامئة "صافر" مملوكة  النفط  ناقلة  فإن  آنفاً،  تم ذكره  ما  نحو  عىل 
لرشكة "صافر" لعمليات االستكشاف واإلنتاج، وهي رشكة مينية حكومية 
مقرها يف مأرب. نظراً ألن الناقلة "صافر" ستظل يف مكانها يف البداية 
ليست مشكلة  امللكية  فإن  األجل،  لالتفاق عىل حل طويل  انتظاراً 

تحتاج إىل حل قبل بدء العملية الطارئة.

ملكية حمولة النفط يف الناقلة "صافر"  2-5
شحنة النفط الخفيف من مأرب مملوكة لعدد من الكيانات املختلفة 
ومل يكن هناك تحديث منذ عام 2015م ولذا فإن الكمية الدقيقة للنفط 
اليقني. مع ذلك، ونظراً ألن  التي سيتم رفعها غري معروفة عىل وجه 
السفينة  البداية – يف موضعها يف  األقل يف  الحمولة ستبقى – عىل 
الجديدة، فإنه ال توجد رضورة لتحديد ما إذا كان هؤالء املالك سيوافقون 
عىل التنازل عن حقوقهم حتى ميكن بيع النفط؛ وميكن القيام بذلك 

يف مرحلة الحقة.3 نظراً لعدم معرفة كمية النفط وحالته، فإن قيمته 
غري واضحة حالياً.

اإلنقاذ  بعملية  املتعلقة  املسؤوليات   3-5
وتخزين الحمولة يف املستقبل

يجري تقديم املشورة القانونية يف هذا الشأن من جانب الرشكة ومن 
هذا  سيحتاج  مستقل.  بشكل  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  جانب 
األمر إىل توضيح املسؤولية يف حالة حدوث ترسب أثناء نقل النفط إىل 
التأمني، ولكن  تغطية ذلك من خالل  تتم  ما  عادة  البديلة.  السفينة 
الناقلة "صافر"  عىل نحو ما تم ذكره سابقاً، فإنه ال يوجد تأمني عىل 
 4)RACI( الحصول عليه لسفينة غري مصنفة. سيتم إعداد وال ميكن 
)وهو أسلوب يعني الجهة املسؤولة، الجهة املساِءلة، الجهة االستشارية 
النقل  أثناء  التأمني  بشأن  املسؤولية  لبيان  إبالغها(  يتم  التي  والجهة 

والتخزين من سفينة إىل سفينة.

الطارئة الرتتيبات األمنية للعملية   .6

العديد من  تنطوي عىل  "صافر" عملية معقدة  الناقلة  نقل حمولة 
العادية لرشكة "سميت سالفدج/ لإلجراءات  وفقاً  املصاحبة.  املخاطر 

بوسكاليس"، قامت "كنرتول ريسكس" بإجراء تحليل للتهديدات وتقييم 
للمخاطر األمنية نيابة عن الرشكة. قامت األمم املتحدة بدراسة جميع 
أدناه  ترد  تنفيذها.  بعناية وسيتم  املخاطر  للتخفيف من  التوصيات 

التخفيف املصاحبة. الرئيسية وتدابري  القضايا 

إدارة السياق العام للعمليات  1-6
إىل  أدى ذلك  أبعاد وطنية وإقليمية.  له  بلد يعصف به رصاع  اليمن 
الساحلية  املنطقة  متوقع ضمن  أمني غري مستقر وغري  نشوء سياق 
تحول خط  2021م،  نوفمرب  منتصف  ومنذ  أنه  غري  الغريب.  للساحل 
املواجهة إىل جنوب محافظة الحديدة، تقريباً شاميل الحيمة بالقرب 
ميناء  من  كيلومرت   90 حوايل  حيس،  ملديرية  املحاذي  الساحل  من 
مام كانت  تقلباً  أقل  املبارشة  البيئة  لذلك، أصبحت  نتيجة  الحديدة. 
ميناء  "صافر" شامل  العامئة  النفط  ناقلة  تتموضع  السابق.  عليه يف 
الحديدة وداخل املنطقة الواقعة تحت سيطرة سلطات األمر الواقع، 
وبالتايل ميكن توقع السيطرة الصارمة عىل البيئة األمنية القريبة. لدى 
العديد من وكاالت األمم املتحدة مكاتب فرعية يف الحديدة وأقامت 
ذلك، وطوال  املحلية. عالوة عىل  السلطات  مع  عالقات عمل جيدة 

بإيفاد  املتحدة  األمم  "صافر"، ستقوم  بالناقلة  الخاصة  العملية  مدة 
يكون  عالية  املستوى وصاحب خربة  رفيع  وارتباط  تنسيق  مسؤول 
املتحدة  األمم  بني  العالقات  عن  مسؤوالً  ويكون  الحديدة  يف  مقره 
تقاريره  وسيقدم  الواقع،  األمر  وسلطات  سالفدج"  "سميت  ورشكة 
مبارشة إىل املنسق املقيم ومنسق الشئون اإلنسانية لألمم املتحدة يف 
اليمن. املقر الرئييس لبعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة يقع 
التطورات يف  يتابع  فريق سيايس قوي  البعثة  لدى  الحديدة،  يف  أيضاً 
املنطقة وجاهز لدعم مهمة الناقلة "صافر"، مبا يف ذلك الدعم الطبي. 
طورت األمم املتحدة إجراءات واضحة لعملياتها، مبا يف ذلك تحركات 
األفراد وتحييد جميع املناطق التي يعمل فيها موظفو األمم املتحدة، 
وستقوم – يف حدود قدراتها – بدعم موظفي "سميت سالفدج" للعمل 
منتظم  تحليل سيايس  بإجراء  تقوم  أنها  اإلجراءات. كام  مبوجب هذه 

يتم االسرتشاد به يف قراراتها التشغيلية.

املتحدة  األمم  تزال  نطاقاً، ال  األوسع  التشغيلية  بالبيئة  يتعلق  فيام 
لقيادتها العليا، مع تواجد قوي يف عدن، وقد  تتخذ من صنعاء مقراً 
طورت عالقات جيدة مع جميع أطراف الرصاع. يواصل املنسق املقيم 
ومنسق الشئون اإلنسانية لألمم املتحدة يف اليمن استخدام مساعيه 
الحميدة مع جميع األطراف لحل املشاكل فور حدوثها ولتعزيز بيئة 
العمل التشغيلية واملحافظة عليها. يف هذا اإلطار، سعى املنسق املقيم 

ومنسق الشئون اإلنسانية لألمم املتحدة يف اليمن وحصل عىل املوافقة 
بشأن العمليات الخاصة بالناقلة "صافر" من جميع األطراف الرئيسية 
يف الرصاع: سلطات األمر الواقع والحكومة اليمنية املعرتف بها دولياً 
العملية  أن  األطراف  ترى جميع  السعودية.  تقوده  الذي  والتحالف 
رضورية لسالمة وأمن البحر األحمر واملمرات املالحية فيه، وكذلك لسبل 
عيش مئات اآلالف من اليمنيني، وقد أعربت جميع األطراف عن رغبتها 
يف رؤيتها تنطلق يف أرسع وقت ممكن. تتم مشاركة هذا االقرتاح مع 
جميع األطراف ذات الصلة لضامن الفهم املشرتك للعملية واإلجراءات 

التي سيتم اتخاذها وما الذي وافق عليه كل طرف يف إطار ذلك

استثمر املنسق املقيم ومنسق الشئون اإلنسانية ومكتبه بشكل كبري 
يف بناء عالقات الثقة مع جميع األطراف املعنية ذات املصلحة والحفاظ 
آلية  االتفاق عىل  العملية. سيتم  عليها، وسيستمر ذلك خالل هذه 
آلية عىل  األوىل  العملية،  أثناء  تنشأ  منازعات  أي  لحل  من مستويني 
املستوى املحيل )أنظر البند 6-3(، وبعد ذلك، إذا لزم األمر، آلية أكرث 
أخرياً، سيقوم  املعنية.  الدولية  األطراف  األطراف وكذلك  رسمية تضم 
الشئون  ومنسق  املقيم  املنسق  مكتب  يف  االتصال  مستشاري  كبري 
اإلنسانية لألمم املتحدة يف اليمن بتطوير اسرتاتيجية لالتصال تتعلق 
بجميع األطراف املعنية ذات املصلحة، وذلك للمساعدة يف منع أو حل 

أي حاالت سوء تفاهم قد تنشأ )أنظر الفصل 9(.

اإلجراءات التشغيلية املنتظمة املتفق   2-6
عليها

الربوتوكوالت  عىل  الواقع  األمر  سلطات  مع  املتحدة  األمم  ستتفق 
سيشمل  املنطقة.  إىل  سالفدج"  "سميت  فريق  وصول  قبل  األمنية 
ذلك العالقات مع أجهزة األمن املحلية التابعة لسلطات األمر الواقع 
واالتفاق عىل مسألة األشخاص الذين يحملون أسلحة يف محيط عملية 
الناقلة "صافر". يظل خفر السواحل اليمني جهازاً احرتافياً يف كل من 
املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية املعرتف بها دولياً واملناطق 
سواحل  خفر  به  ويعمل  الواقع،  األمر  سلطات  لسيطرة  الخاضعة 
مهنيني ممن عملوا يف الجهاز منذ ما قبل اندالع النزاع الحايل وميكن 
العامئة "صافر".  النفط  ناقلة  بيئة آمنة يف محيط  لتوفري  استخدامهم 
ال ينبغي السامح بحمل األسلحة عىل ظهر الناقلة "صافر" ذاتها خوفاً 
من حدوث انفجار يف صهاريجها. يجب أن تكون جميع املعدات األخرى 
املوجودة عىل ظهر الناقلة آمنة بطبيعتها. سيكفل مسؤول التنسيق 
واالرتباط التابع لألمم املتحدة أن يتم اتخاذ جميع الرتتيبات املحلية 
وأن تتم املوافقة عليها من قبل الجميع. إذا لزم األمر، فإنه ميكن لألمم 

املتحدة أيضاً إنشاء مركز للعمليات املشرتكة.

املتحدة يف  لألمم  اإلنسانية  الشئون  املقيم ومنسق  املنسق  سيكفل 
اليمن أيضاً أن يكون لدى الحكومة اليمنية املعرتف بها دولياً والتحالف 
الذي تقوده السعودية فهم لتفاصيل العملية، واملوافقة عىل الرتتيبات 

التي يتم اتخاذها واإلجراءات التشغيلية الرضورية من جانبهم.

كجزء من اإلجراءات التشغيلية، ستتوىل األمم املتحدة مسؤولية تحييد 
منطقة العمليات. وسيتم تنفيذ ذلك من خالل اإلجراءات النظامية مع 
خلية اإلجالء والعمليات اإلنسانية التابعة للمملكة العربية السعودية 
قبل وصول فريق "سميت سالفدج" عىل األرض أو وصول سفينة "سميت 

سالفدج" بالقرب من ناقلة النفط العامئة. وافقت السلطات السعودية 
بالفعل عىل ذلك. ستقوم األمم املتحدة بإصدار إخطار موجه إىل خلية 
الناقلة "صافر" لتغطية  الخاصة بعملية  اإلجالء والعمليات اإلنسانية 
العاملني يف  األشخاص  األعامل. سيتم وضع مواقع جميع  مدة جميع 
العملية ضمن الئحة عدم االستهداف الخاصة بالتحالف الذي تقوده 

السعودية – وفقاً لإلجراءات التشغيلية النظامية.

اإلدارة اليومية لبيئة العمل  3-6
أن موظفي  إىل  "كنرتول ريسك"  قبل رشكة  املخاطر من  تحليل  يشري 
"سميت سالفدج" سيعملون يف بيئة غري مألوفة، حيث ميكن أن تنشأ 
التوترات بسهولة، بسبب الرصاع املستمر، يف حال كان هناك عىل سبيل 
املثال تغيري غري متوقع للخطة بسبب الرضورات التشغيلية أو الظروف 
غري املتوقعة عىل ظهر السفينة. ستتم إدارة ذلك عىل مستويني: األول، 
يضمن وجود أفضل فريق ممكن وأن يكون لديه الدعم الالزم، والثاين، 

القدرة عىل التعامل مع أي مشاكل قد تنشأ.

فيام يتعلق باألول، سوف يتعني عىل "سميت سالفدج":

الحديدة وعىل 	  العاملني يف  األفراد  لدى جميع  يكون  أن  ضامن 
الناقلة "صافر" مؤهالت مناسبة للعمل.

مبهارات 	  تتمتع  "صافر"  الناقلة  عملية  قيادة  أن  من  التأكد 
دبلوماسية جيدة. 

النرش 	  قبل  الكايف  التدريب  لتوفري  املتحدة  األمم  مع  العمل 
وإحاطات يف املوقع، مبا يف ذلك التوعية الثقافية.

من األمور الحاسمة لألمن املستمر أن تحافظ "سميت سالفدج" عىل 
أي  اإلبالغ عن  يتم  وأن  األوقات  السلطات يف جميع  اتصال جيد مع 
تطورات أو تغيريات جديدة يف الخطة ورشحها. سيقوم مسؤول التنسيق 
واالرتباط التابع لألمم املتحدة بإنشاء قنوات اتصال منتظمة، باإلضافة 
املتوقعة  غري  املشاكل  مع  للتعامل  االستعداد  أهبة  عىل  بقائه  إىل 
بإيفاد مسؤول تنسيق  أيضاً  تنشأ. ستقوم مجموعة "فاهم"  التي قد 

وارتباط إىل الحديدة.
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السفر واإلقامة واملرافق الطبية الطارئة  4-6
سيكون السفر يف سيارات مدرعة وسيخضع لإلجراءات األمنية النظامية 
لألمم املتحدة. سوف يسافر ضابط أمن تابع لألمم املتحدة مع فريق 
"سميت سالفدج". الطريق بني صنعاء والحديدة مستخدم بشكل جيد 
استخدام  يتم  باملثل،  املتحدة.  األمم  بانتظام موظفو  عليه  ويسافر 
الطريق املؤدي إىل ميناء رأس عيىس/ميناء الصليف بانتظام من قبل 
كال  يف  بدوريات  للقيام  الحديدة  اتفاق  لدعم  املتحدة  األمم  بعثة 
مع  الطرق  تحركات عىل  أي  بشأن  االتفاقات  إبرام  امليناءين. سيتم 
علم  التفتيش عىل  نقاط  تكون جميع  بحيث  الواقع  األمر  سلطات 
املتفق  الربوتوكوالت  مراعاة  يجب  الرضورية.  والتحركات  بالعملية 
عليها. ستكون اإلقامة يف دور ضيافة تابعة لألمم املتحدة وستخضع 

لنفس اإلجراءات التي يخضع لها موظفو األمم املتحدة.

املتحدة  املتحدة وبعثة األمم  الخدمات املشرتكة لألمم  تدير كل من 
لدعم اتفاق الحديدة عيادات أساسية وتعمل مع مزود الخدمات الطبية 
التابع لرشكة "سميت سالفدج" للنظر يف سبل رفع كفاءة املرافق. لدى 
إىل صنعاء،  والطريق معبدة  إسعاف مدرعة  سيارات  أيضاً  منهام  كل 
وبعد ذلك يوجد ترتيب مع "AMREF Flying Doctors" للنقل جواً 
إىل نريويب. لدى بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة أيضاً طائرة 
هليكوبرت متمركزة يف جيبويت وميكن استخدامها لإلجالء الطبي إذا تم 
االتفاق مسبقاً عىل موقع هبوط مناسب وعىل إجراءات املوافقة عىل 
السفينة إىل  النظر يف نقل املصابني من  الطريان. يتعني أيضاً  تصاريح 

نقطة وصول آمنة للطرق.

التعامل مع املخاطر املصاحبة للسفينة   5-6
اإلنقاذ وعملية 

عملها  طرق  من  كجزء  سالفدج"،  "سميت  مسؤولية  هذه  ستكون 
لفرتة  تتم صيانتها  السفينة قدمية، ذات هيكل واحد ومل  االعتيادية. 
طويلة. عىل وجه الخصوص، مل يتم ضخ أي غازات خاملة يف صهاريج 
التخزين الخاصة بها منذ نفاد الوقود من الغاليات يف عام 2017م. سيتم 
باستخدام  السفينة  بالعمل يف هذه  املرتبطة  املخاطر  التخفيف من 
مقاول ذو خربة عالية قام بهذا النوع من العمليات يف السابق. سيتم 
إجراء عملية النقل من سفينة إىل سفينة استناداً إىل اإلرشادات الصادرة 
الكيميائية  واملواد  النفط  دليل  املبينة يف  الدولية،  الشحن  عن غرفة 
والغاز املسال. ستقوم "سميت سالفدج" بتهيئة بيئة عمل آمنة عىل 
النقل  العمليات. سيتم  بدء  قبل  "صافر"  العامئة  النفط  ناقلة  ظهر 
املوجودة حالياً  الحمولة  املناولة وسالمة  أنظمة  بشكل مستقل عن 
للناقلة العامئة "صافر"، باستخدام معدات اإلنقاذ املتنقلة املتخصصة. 
االنتهاء  الشحوم عند  الغاز وإزالة  والتطهري وتحرير  الصهاريج  غسل 
من نقل الحمولة سيقلل من مخاطر االنفجارات. تغطي خطة الطوارئ 

)أنظر الفصل 8( أي حاالت ترسب أثناء العملية.

البحرية املخاطر   6-6
يف حني أن املخاطر البحرية موجودة، كام هو متوقع يف بيئة النزاع، إال 

أن تقييم األمم املتحدة يشري إىل أنه ميكن التخفيف منها.

التأثري 	  منخفض،  الخطر  احتاملية وجود هذا  البحرية:  األلغام 
مرتفع جداً. توجد ألغام بحرية عامئة يف املنطقة واملخاطر التي 
والتيارات. السنة  الوقت من  كبري عىل  إىل حد  تعتمد  تشكلها 

بالنظر إىل أن السفن التجارية األخرى تصل إىل ميناء الحديدة، 
فإنه يجب االستفادة القصوى من طرق العبور التي تستخدمها 
هذه السفن، مع الحفاظ عىل مسافة االقرتاب من الناقلة "صافر" 
اقرتاب، كام  إجراء عملية  ذلك  بعد  املطلق. سيتم  األدىن  بالحد 
النظر يف  يتم  امللغومة.  البحرية  للمناطق  بالنسبة  الحال  هو 
تتمثل  للمخاطر.  الشامل  التقييم  إطار  بذلك يف  القيام  خيارات 
نتيجة تقييم املخاطر يف ضامن وجود عمود ماء واضح لسفينة 
ثم  "صافر"  العامئة  النفط  ناقلة  لالقرتاب من  "سميت سالفدج" 

مغادرة ناقلة النفط العامئة "صافر".

العبوات الناسفة: االحتامل ضعيف جداً، ومن املحتمل أن يكون 	 
الناسفة  العبوة  وضع  مكان  عىل  )اعتامداً  جداً  مرتفعاً  التأثري 
أنها  االحتاملية عىل  تقييم  تم  السفينة وحجم شحنتها(.  عىل 
واملالية  واأليديولوجية  السياسية  الدوافع  بسبب  منخفضة جداً 
للجهات الفاعلة املعنية. إذا لزم األمر، فإن خبري مكافحة العبوات 
الناسفة التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، والذي يُعد من بني 
العامل، سيصعد  املؤهلني عىل مستوى  املتفجرات  أكرث مهنديس 
عىل ظهر السفينة ويقوم بفحص السفينة. يف ظل قيادة الوكاالت 
اإلنسانية حالياً يف مجال التخلص من العبوات الناسفة، فإنه ال 
التخلص من  الجيش. وجود خبري يف مجال  توجد حاجة لتدخل 
العبوات الناسفة يقوم بإجراء الفحص األويل والصعود عىل ظهر 

السفينة سيكون أمراً كافياً. 

األلغام الالصقة: االحتامل ضعيف جداً، ومن املحتمل أن يكون 	 
التأثري مرتفعاً جداً. تم استخدام األلغام الالصقة ضد السفن يف 
للخبري  لنرشها هنا. ميكن  احتامل ضئيل  ولكن هناك  املنطقة، 
"صافر"؛ ستعمل  العامئة  النفط  ناقلة  لهيكل  أويل  إجراء فحص 
الدوريات حول السفينة عىل التقليل من أي محاوالت للتخريب 
قد  لكانت  قدمية،  ألغام الصقة  زرع  تم  حال  املستقبل. يف  يف 
أي  انفجار  يكون  لن  اآلن.  ذاتياً  إبطال مفعولها  تم  أو  انفجرت 
لغم الصق أكرب من ذلك الذي تسببه األنواع املعروفة من األلغام 

البحرية التي تم استخراجها يف املنطقة.

العبوات الناسفة املنقولة باملياه: االحتامل منخفض جداً، التأثري 	 
مرتفع جداً. سيتم التعامل مع هذا الخطر من خالل بروتوكول 
يوجد  الغالب ال  أنه يف  الواقع. يف حني  األمر  أمني مع سلطات 
اإلحداثيات  تعمل عن طريق  القوارب، حيث  أشخاص عىل  أي 
باستخدام جهاز تحديد املواقع العاملي، فإنه ميكن التخفيف من 

هذه املخاطر من خالل الدوريات األمنية حول الناقلة "صافر".

مخاطر الطرق الربية  7-6
األلغام األرضية: االحتامل منخفض جداً، ومن املحتمل أن يكون 	 

التأثري مرتفعاً. كام هو الحال يف العديد من حاالت النزاع، تعد 
منطقة  يف  الحرب وتشكل خطراً  األرضية من مخلفات  األلغام 
الحديدة وعند السفر من صنعاء إىل الحديدة. سيتم التخفيف من 
مخاطرها من خالل ضامن أن الفريق يستخدم فقط الطرق التي 
يتم التأكد من أنه متت إزالة األلغام األرضية منها ويتم استخدامها 
توجيه  املتحدة. سيتم  األمم  قبل فرق  بانتظام، مبا يف ذلك من 
تعليامت صارمة للبقاء عىل الطرق الرئيسية. يتم متييز املناطق 

املزروعة باأللغام بشكل جيد وبالتايل ميكن تجنبها بسهولة.
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الطارئة للعملية  التعاقدية والتمويلية  األساليب   .7

العقد الخاص بعملية "سميت سالفدج"  1-7

سيقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بإبرام عقد مع "سميت سالفدج" 
لكامل مدة العملية الطارئة، بدءاً من التقييم األويّل مروراً بنقل شحنة 
النفط إىل السفينة املستقبلة، إزالة الشحوم وتنظيف الناقلة "صافر". 

يف إطار ذلك، قام برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بالفعل مبا ييل:

"سميت 	  بشأن  الالزمة  باإلجراءات  للقيام  رشكة  مع  التعاقد 
سالفدج" )التأهيل الفني، قابلية الحلول، األسعار( قد تم االنتهاء 

من هذه املرحلة.

التعاقد مع مكتب محاماة متخصص يف الشؤون البحرية لتقديم 	 
املشورة بشأن التعاقد مع "سميت سالفدج" وبشأن التعاقد مع 
رشكة لتوريد سفينة )عن طريق الرشاء أو االستئجار( ألن برنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ ال ميتلك هذه الخربات الداخلية.

البدء يف توظيف فريق صغري بدوام كامل لدعم املرشوع.	 

املستقبلة  بالسفينة  الخاصة  العقود   2-7
وطاقمها وصيانتها

الواجبة  والعناية  باإلجراءات  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  سيضطلع 

البديلة  العمالقة  الخام  النفط  ناقلة  الالزمة لرشاء  التعاقد  وترتيبات 

ناقلة  الالزم عىل  التأمني  ذلك  وترتيبات صيانتها؛ سيشمل  وطاقمها 

النفط الخام العمالقة.

التمويل  3-7

للدعم  النهائية، وتتضمن خيارات  الصياغة  التمويل يف مرحلة  خطة 

تشارك  املتحدة.  األمم  األعضاء يف  الدول  الخاص وكذلك  القطاع  من 

التربعات.  الجهات املانحة يف دعم جهود جمع  مجموعة أساسية من 

تم بالفعل عقد عدد كبري من املشاورات؛ تم تنظيم مؤمتر اإلعالن عن 

التعهدات، يف 11 من شهر مايو. ستتم إدارة األموال عن طريق مرفق 

دعم السالم التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
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خطة الطوارئ  .8

االنتهاء  قبل  "صافر"  الناقلة  نفطي من  الحتامل حدوث ترسب  نظراً 
من نقل حمولتها بنجاح، فقد تم إعداد خطة طوارئ من قبل األمم 
املتحدة ومتت مناقشتها مع رشكائها والجهات املانحة املعنية. توضح 
بدعم  املتحدة  األمم  التي ستقوم من خاللها  الكيفية  الخطة  هذه 
كبري.  نفطي  أي ترسب  لالستجابة يف حالة حدوث  الوطنية  الجهود 
وفقاً للخطة، يجري العمل التحضريي، مبا يف ذلك تحديد قدرة التدفق 

املنظمة  قامت  2022م،  فرباير ومارس  ذلك، يف  إىل  باإلضافة  املحتمل. 

البحرية الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ببناء قدرات شاملة مع 

الحكومة اليمنية املعرتف بها دولياً وسلطات األمر الواقع لدعم خطط 

الطوارئ الوطنية الخاصة بها. سيتم تطوير خطة دعم األمم املتحدة 

بشكل أكرب يف ضوء هذا العمل.

االتصاالت  .9

ومنسق  املقيم  املنسق  مكتب  يف  االتصال  مستشاري  كبري  سيقوم 
الشئون اإلنسانية لألمم املتحدة يف اليمن بصياغة وثيقة اسرتاتيجية 
املخاطر عىل سمعة  وتخفيف  العملية  لدعم  االسرتاتيجي  لالتصال 
األمم املتحدة، مبا يف ذلك يف حالة حدوث ترسب نفطي كاريث. سيتم 
تنسيق الخطة مع الرشكاء اآلخرين املشاركني يف مرشوع ناقلة النفط 
العامئة "صافر"، مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية 
الفاعلة  والجهات  الصلة  ذات  والسلطات  واملقاولني  املدين  واملجتمع 

املانحة. اإلقليمية والجهات 

العنارص الرئيسية لالسرتاتيجية هي كام ييل:

أي حادث 	  أو  نفطي  األزمة يف حالة حدوث ترسب  اتصال  خطة 
آخر كبري يؤثر عىل العملية.

التبليغ االستباقي بشأن التقدم املحرز.	 

توضيح األدوار واملسؤوليات فيام يتعلق بوسائل اإلعالم ومشاركة 	 

وسائل التواصل االجتامعي، مبا يف ذلك إدارة االستفسارات اإلعالمية 

اإلعالمية  التغطية  نطاق واسع حول  املعممة عىل  والتوجيهات 

ووسائل التواصل االجتامعي من قبل األمم املتحدة بشأن عملية 

الناقلة "صافر".

تنسيق االتصال ومشاركة الرسائل بني جميع الرشكاء.	 

رصد وسائل اإلعالم واالستامع للمجتمع للحصول عىل املالحظات 	 

الدورية.
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امليزانية والجدول الزمني  .10

إىل وحدة  الضخمة  الخام  النفط  ناقلة  تحويل  يليها عملية  الطارئة  الخطة  ميزانية   1-10
تخزين وتفريغ عامئة

الجدول الزمني للخطة الطارئة األساسية  2-10

املبلغ بالدوالر األمرييكالنشاط )املرحلة الطارئة، عىل مدى 18 شهراً(

2,150,000األنشطة التحضريية: اإلجراءات الواجبة ورشكة املحاماة

اإلنقاذ 35,000,000عملية 

5,000,000إزالة الشحوم من ناقلة النفط العامئة "صافر"

13,687,500ناقلة نفط خام عمالقة عمرها 15 سنة وحمولتها الساكنة 200 طن )استئجار ملدة 18 شهراً(

1,944,000التأمني عىل اآلالت وهيكل السفينة

1,680,000التأمني عىل حمولة النفط الخام

12,915,000طاقم وصيانة ناقلة النفط الخام العمالقة

2,000,000الطوارئ

2,936,534التكاليف املبارشة للتوظيف من قبل األمم املتحدة والتكاليف التشغيلية

2,319,391الدعم اإلداري - برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بنسبة ٪3

79,632,425اإلجاميل

التاريخاإلجراء

عقد رشكة سميت سالفدج

إرسال االقرتاح النهايئ إىل سلطات األمر الواقع، الحكومة اليمنية املعرتف بها دولياً والتحالف الذي 
السعودية تقوده 

22 مارس

30 مارساالنتهاء من اإلجراءات الواجبة بشأن سميت سالفدج

20 أبريلإعداد مسودة عقد سميت سالفدج وبدء املفاوضات

التعهدات 11 مايومؤمتر 

30 مايوتوقيع العقد مع سميت سالفدج 

1 يونيوسميت سالفدج تبدأ املرحلة األوىل

النشاط )التحويل من وحدة التخزين والتفريغ العامئة(

20,000,000رشاء وحدة تخزين وتفريغ لعملية التحويل

التحويل 35,000,000تكلفة عمليات 

11,000,000رشاء عمود صاعد ونظام إرساء، تقييم شبكة األنابيب واملُجِمعات

9,500,000تركيب نظام إرساء جديد وعمود صاعد

6,500,000قطر وحدة التخزين والتفريغ الجديدة إىل مكانها املخصص

82,000,000اإلجاميل الجزيئ 1

2,460,000اإلدارة – برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بنسبة ٪3

84,460,000اإلجاميل الجزيئ 2

)20,000,000(ناقص قيمة الخردة للناقلة العامئة "صافر" )ناقص رسوم القطر(

64,460,000اإلجاميل

144,092,425اإلجاميل الكيّل )الحلول الطارئة والحلول طويلة املدى(



14

تابع

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

طارئة
طة ال

خ
ط: ال

طي
خ

جدول الت
ق 1: 

ح
املل

ريية
ض

ح
امل الت

األع
ىل

املرحلة األو
املرحلة الثانية

التحضريية األعامل 

 
	

ت الالزمة 
يئ بالقيام باإلجراءا

حدة اإلمنا
ج األمم املت

طلع برنام
ض

ي
ح العقد.

سالفدج" ومن
ت 

شأن "سمي
 الواجبة ب

	
ت الالزمة 

يئ  بالقيام باإلجراءا
حدة اإلمنا

ج األمم املت
طلع برنام

ض
ي

صول 
ح

صيانة وال
طاقم وال

سفينة وال
ق بعقود ال

ام يتعل
الواجبة في

طية التأمينية الالزمة.
ىل التغ

 ع
	

طاقم 
سفينة وال

جار ال
يئ عقود إي

حدة اإلمنا
ج األمم املت

ن برنام
يؤم

صيانة.
 وال

	
حديدة.

ىل ال
سفينة إ

حر ال
 تب

	
ن 

رية م
صغ

جموعة 
حدة وم

م املت
ك، تبدأ األم

ع ذل
ي م

بالتواز
ت 

ن التعهدا
يف مؤمتر اإلعالن ع

ت، 
ربعا

يف جمع الت
حة 

ت املان
جها

ال
يف مايو 2022م.

سيعقد 
ي 

الذ

األسابيع 1 – 9

 
	

ت 
ج" للعمليا

سالفد
ت 

ل "سمي
قب

ن 
م

يل 
صي

ط التف
طي

خ
الت

ني.
ت واملوظف

صول واملعدا
شد األ

ح وح
صاري

 والت
	

ت سالفدج".
ل "سمي

ن قب
طبية م

ت األمنية وال
ن اإلجراءا

ق م
حق

 الت
	

صافر".
ن الناقلة "

سفينة م
ب ال

رت
 تق

	
ق 

صافر"، وخل
ط العامئة "

ظهر ناقلة النف
ىل 

التقييم واملعاينة ع
ن سفينة 

ل م
ت للنق

صول، واالستعدادا
ألفراد واأل

ل آمنة ل
بيئة عم

ت الالحقة.
سفينة والعمليا

ىل 
 إ

	
صول الناقلة 

و
ل 

حمولة قب
ج ال

صهاري
يف 

ل 
خام

خ الغاز ال
ض

ستقبلة.
امل

األسابيع 10 – 17

 
	

ستقبلة بعوامة الرسو.
ط الناقلة امل

 رب
	

سفينة.
ىل 

سفينة إ
ن 

ل م
 إجراء النق

	
ل الناقلة.

س
 غ

	
ن 

ص اآلم
خل

حمولة والت
ج ال

صهاري
ن 

حوم م
ش

القيام بإزالة ال
ب.

ن الرواس
 م

	
ب ناقلة 

جل
ى يتم 

حت
يف مكان الرسو 

صافر" 
ط "

ى ناقلة النف
تبق

جديدة.
ط عامئة 

نف

عقد السفينة، الطاقم والصيانة

السفينة 1 مايوتحديد 

15 مايواالنتهاء من اإلجراءات الواجبة بشأن السفينة

1 يونيوإعداد عقد السفينة

15 يونيوموافقة الطرفني عىل عقد السفينة

15 مايوتحديد الطاقم ورشكة الصيانة

1 يونيوإعداد عقود الطاقم والصيانة

15 يونيوموافقة الطرفني عىل عقود الطاقم والصيانة  

1 يوليوإبحار السفينة والطاقم إىل الحديدة

15 يوليورسو السفينة بجانب ناقلة النفط العامئة "صافر"

النقل من سفينة إىل سفينة ومتابعة األعامل

16 يوليواملرحلة الثانية: بدء النقل من سفينة إىل سفينة

13 سبتمرباالنتهاء من إزالة الشحوم والتنظيف



األمم املتحدة
اليمن


