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 حول 

 البحر االحمر منموقف ارتريا بخصوص أ

 

 

 الممرات اإلستراتيجية في العالم، فإن مهمة حماية أمنه أهم أحدبما أن البحر األحمر يمثل 

أكثر  كانوإن ، أجندة عمل العديد من القوى الدولية واإلقليمية تأتي ضمن أولويات وسالمته

 اهمية للدول المطلة علي شواطئه. 

 مع طبيعة التحديات، منطلق األهمية الجيوسياسية والجيواستراتيجية للبحر األحمركما أنه ومن 

 ليس هناك بديل  لدورمدى صعوبة المهمة. فيتأكد . التي فرضتها األزمات التي تعيشها المنطقة

 .في هذا المحيط الدول المطلة على البحر األحمر في تحقيق سالم دائم ومستقر

محكمة، يتطلب وقتا وجدية استراتبيجية واضحة وخطة ووضع  ، إن إيجاد قوة موحدة 

ال سيما ما جرى من  ،التي ظلت تجري من وقت آلخرن التحركات وبالتالي فإ. إمكاناتو

المطلة  دول البعض شاركت فيه و ،السبت واألحد الماضيين يموي بجدة، مشتركةتدريبات 

 الهدف المشترك. تيصب في ذا. البحر األحمرعلى 



مؤتمر اإلقليمي والدولي الذي ال، في يا وموقفها حول هذا الهدف المشتركوقد تجلت رؤية ارتر

نا ومن لكن ابريل هذا العام. -22-21عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بتاريخ 

 نعيد ماطرحناه حينها .باب التذكير 

واإلستقرار في البحر ن إرتكاز المواقف اإلرترية في التعامل مع مهمة تحقيق " السالم بأ 

 وفق ما يلي:ـ يتماألحمر" 

ومحيطه من كل الجوانب واألبعاد تقييم األوضاع اآلنية للبحر األحمر،      (1

 . بحياد كما هي عليه

 (  وضوح األهداف التي يتطلع للوصول اليها. 2

التعرف بدقة على مهددات سالم واستقرار البحر األحمر ، وتصنيفها  ( 3

 بوضوح. 

 ( وضع استراتيجية تمكن من الوصول الى أألهداف المنشودة.4

 . ية للتغلب على التهديدات( وضع استراتيج5

 . في آن واحد(  وضع خطط مفصلة تمكن من انجاز اإلستراتيجيتين 6

 لتنفيذ الخطط وحشد اإلمكانات.  ( وضع آلية7

والسيادة بما يتوافق ( التأكد من تقيد كل األسس التنظيمية والمستويات، 8

 القانون الدولي. والوطنية، 

وقوات مؤسسات دفاعية فاعلة  الدول المعنية( العمل على أن يكون لكل 9 

 . خاصة بهابحرية 

 مواردال عبرالذاتية واالمكانات  تغطية ما يتطلب خارج القدرات  ( 10

 المشتركة. 

المعنية عند الحاجة الى الدعم خارج التعاون المشترك  لأن تعمل كل الدو( 11

  بينها بما يتطلبه من رسائل أو مهام، 

 تم التوافق عليه من أسس قانونية للتعاون، مع جهات ترغب في ذلك. يوفق ما  

 (  العمل على إقامة وحدات قادرة على اجراء تقييم مهني للنقاط آنفة الذكر. 12

 وزارة اإلعالم 
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