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"ال شحن، ال تسوق "

حما�ة التجارة البحر�ة

 Shipmap.org:المصدر



:2021مارس / آذار23-قناة السو�س 

هیئة قناة السو�س: الصورةمصدرمصدر

حما�ة التجارة البحر�ة



التكلفة؟
حالة من الذعر في العالم
ارتفاع في أسعار الوقود

تقنین الوقود 
عدم الوصول إلى السلع

التغیرات في أسعار المواد الغذائیة
مخاوف أمنیة جدیدة ومتجددة

ملیار دوالر لهیئة قناة السو�س1
...ملیون دوالر في الساعة للتجارة العالمیة416

حما�ة التجارة البحر�ة



:مخاوف معینة

حما�ة التجارة البحر�ة



"ال �ابالت، ال اتصاالت"

حما�ة البنیة التحتیة البحر�ة

Submarinecablemap.com: :المصدر



:2020أغسطس / آب4–بیروت 

إ�ه بي سي نیوز: مصدر لصورة

حما�ة البنیة التحتیة البحر�ة



:2013سبتمبر / أیلول23–بیروت 
:2018فبرایر / شباط–بیروت 

حر�ة المالحة البحر�ة؛ البحر�ة البراز�لیة؛ ماكسار: مصدر الصورة، في اتجاه عقارب الساعة

حما�ة البنیة التحتیة البحر�ة



التكلفة؟
قتیال180أكثر من 
جر�ح6,000

بیت25,000
بال مأوى 30,000

صدمة وطنیة
مشقة طو�لة األجل 

ارتفاع �بیر في األسعار 
انتكاسة اقتصاد�ة �ارثیة

ملیار دوالر15

حما�ة البنیة التحتیة البحر�ة



“ال سمك، ال طعام"
 FSO  SAFERسیفر. أو. إس. إفناقلة النفط 

 Windward: المصدر

حما�ة البیئة البحر�ة



#SalvageTheSAFER

سي بي اس نیوز ملف الصور: مصدر الصورة

ماكسر: مصدر الصورة

حما�ة البیئة البحر�ة



#SalvageTheSAFER

حما�ة البیئة البحر�ة



#SalvageTheSAFER

حما�ة البیئة البحر�ة



#SalvageTheSAFER

حما�ة البیئة البحر�ة



#SalvageTheSAFER

حما�ة البیئة البحر�ة



#SalvageTheSAFER

حما�ة البیئة البحر�ة



التكلفة المحتملة؟
مالیین حالة وفاة 6

فقدان میاه الشرب الناتجة من تحلیة المیاه
فقدان صناعة صید األسماك

مصدر رئیسي للغذاء–فقدان األسماك 
فقدان النظام المرجاني المحصن أمام ارتفاع درجة حرارة البحر

فر�دة من نوعهاspecies)(أنواع 10فقدان 
ضرر على مدى أجیال للسیاحة على ساحل البحر األحمر �أكمله

التصعید المحتمل لألعمال العدائیة 
ملیار دوالر تقر�ًبا27تنظیف بتكلفة 

حما�ة البیئة البحر�ة



مالح �حري 400,000 الصید العدواني الزائد

االبتكار

الوقود البحري 

مخاوف األمن البحري التي تلوح في األفق



األمور الُملّحة الناشئة

البحري األمنتعر�فإعادة1.

البحري المجالقیمةعلىالتعرف2.

وطنیة�حر�ةاستراتیجیةتطو�ر3.
ر�ائزثالثمنأكثر1.
التعاون منمستو�ات27.
:الفاعلیةعناصر3.

السعة1.

القدرة2.

السلطة3.

القضائیةالصالحیة4.

القانونياإلطار5.

اإلرادة6.

االستراتیجیةالبحر�ةاالتصاالتمتا�عة4.

التعاونياألمنفياالنخراط5.



الخالصة

كل من �عیش على األرض له مصلحة في األمن البحري؛) 1
جمیع اإلسرائیلیین وجمیع األردنیین مشتر�ون في االهتمام �األمن ) 2

البحري                                          
ياألمن البحري هو األكثر فاعلیة من ناحیة المتا�عة �شكل تعاون) 3



أسئلة

Dr. Ian Ralby
imralby@irconsilium.com

+1 410 935 1745
@ImRalby

@IRConsilium

mailto:imralby@irconsilium.com
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