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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
 

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة ١٨ من 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
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هذا التقرير يصدر دون حترير رمسي.  *
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٢/١ – اجلغرافيا والتاريخ واالقتصاد(١) 
اجلغرافيا 

تقع أريتريا، وهي إحدى الدول احلديثـة االسـتقالل يف أفريقيـا، مشـايل خـط االسـتواء 
ومشال القرن األفريقي مباشرة. وحتدها من اجلنوب أثيوبيا ومن الشمال الغريب السودان، ومــن 

اجلنوب الشرقي جيبويت، والبحر األمحر من الشرق. 
ـــتر (٦٢٥ ميــالً) وتضــم  ولـدى البلـد سـاحل ميتـد ملسـافة تربـو علـى ١٠٠٠ كيلـو م
أراضيها أكثر من ٣٥٠ جزيرة. ونظراً لقرب أريتريا من البحـر األمحـر إىل جـانب تضاريسـها 
ممـا ميثـل تنوعـها املنـاخي يف حـني تتسـم أراضيـها املنخفضـة مبنـاخ حـار وطـب، وخاصـة علــى 
طول الساحل. وتقع أريتريا يف املنطقـة الصحراويـة املطـرية وتتلقـى أشـد أمطارهـا مـن الريـاح 
املومسية يف اجلنوب الغريب. ويف السنوات العادية، يتفاوت هطول األمطار مــن متوسـط سـنوي 

                                                         

االستقصاء الدميغرايف والصحي ألريتريا، ١٩٩٦.  (١)
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يتراوح بني ٤٠٠ ملم إىل ٦٥٠ ملم يف األراضـي املرتفعـة وبـني ٢٠٠ ملـم إىل ٣٠٠ ملـم يف 
األراضي املنخفضة. 

التاريخ 
حددت إيطاليا حدود أريتريا يف ١ كانون الثاين/يناير ١٨٩٠ وحكمتـها كمسـتعمرة 
حــىت هــزم الربيطــــانيون اإليطـــاليني يف الســـاحة األفريقيـــة وانـــتزعوا إدارة أريتريـــا. وجعـــل 
الربيطانيون خالل احلرب العاملية الثانية أريتريا مركزاً مهماً للعمليات الربيطانية واألمريكيـة يف 

املنطقة. 
ومع هزمية إيطاليا يف احلرب العاملية الثانية، طرحت مسألة التصرف يف مستعمراهتا يف 
األمـم املتحـدة. وأوفـدت األمـــم املتحــدة عــدة فــرق متعــددة اجلنســيات إىل أريتريــا بــإجراء 
اسـتقصاء حملـي لرغبـات الشـعب. وتوصلـت الفـرق املختلفـة إىل حلـول خمتلفـــة؛ مبــا يف ذلــك 
تقسيم أريتريا إىل أجزاء خمتلفة ومنحتها لربيطانيا وفرنسا وأثيوبيـا، وأدارت احملميـة ملـدة عشـر 
سنوات مث أجرت استفتاء ومنحتها استقالالً تاماً. وبعد بضع سنوات مـن املـداوالت، اختـذت 
األمم املتحدة قراراً بإقامة احتاد فيدرايل بني أريتريا وأثيوبيـا، ولكـن مـع منـح األريـتريني بعـض 

احلقوق الدميقراطية واحلكم الذايت. 
غـري أن حكومـة اإلمـرباطور هيالسالسـي عمـدت بشـكل منتظـم إىل انتـهاك احلقـــوق 
الـيت منحتـها األمـم املتحـدة. وبـدأ يف عـام ١٩٦١ كفـاح مســـلح مــن أجــل االســتقالل بعــد 
سـنوات مـن االحتجـاج السـلمي علـى االعتـداءات األثيوبيـة علـى حقـوق أريتريـا الدميقراطيـــة 
وعلـى حكمـها الـذايت مل تسـفر عـن حتسـن يف املوقـف املتدهـور. وبلغـت التحديـات األثيوبيــة 
أوجـها يف حـل الربملـان اإلريـتري مـن جـانب واحـد وضـم أريتريـا باعتبارهـا املقاطعـــة الرابعــة 

عشرة ألثيوبيا يف عام ١٩٦٢. 
ويف أيار/مايو ١٩٩١، أي بعد ٣٠ سنة من بدء الكفاح من أجل االستقالل، قـامت 

اجلبهة الشعبية لتحرير أريتريا بتحرير كامل البالد وأقامت احلكومة املؤقتة ألريتريا. 
ويف نيسان/أبريل ١٩٩٣، أجـرت حكومـة أريتريـا املؤقتـة اسـتفتاء مت اإلشـراف عليـه 
دولياً واشترك فيه ٩٨,٥ يف املائـة مـن السـكان، وصـوَّت ٩٩,٨ يف املائـة لصـاحل االسـتقالل. 
وأعلن رئيس بعثة مراقيب األمـم املتحـدة أن االسـتفتاء كـان ”حـراً ونــزيهاً يف كـل مراحلـه“. 

وأكدت ذلك جمموعات أخرى من املراقبني. 
ومت االحتفـال الرمسـي بعيـد االسـتقالل الرمسـي يف ٢٤ أيـار/مـــايو ١٩٩٣ وأصبحــت 

دولة أريتريا املستقلة العضو رقم ١٨٣ يف األمم املتحدة. 
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ومت ختويل اللجنة الدستورية اإلريترية اليت ُشكِّلت مبوجب اإلعـالن رقـم ١٩٩٤/٥٥ 
بإعداد مشروع أول دســتور إريـتري مت علـى أساسـه إنشـاء نظـام دميقراطـي، وباعتبـاره قانونـاً 
ـــا حمــل  أساسـياً أصبـح نقطـة مرجعيـة هنائيـة جلميـع قوانـني البلـد، واحلكـم األخـري لكـل القضاي
النـزاع(٢). وبعد ثالث سنوات من العمل املضـين ، متثـل يف إعـداد وإجـراء مشـاورات شـعبية، 
قامت اجلمعية التأسيسية ألريتريـا الـيت تشـكلت بوجـب اإلعـالن رقـم ١٩٩٦/٩٢ بـالتصديق 

على دستور أريتريا يف ٢٣ أيار/مايو ١٩٩٧. 
االقتصاد 

من الناحية االقتصاديـة تسـببت حـرب التحريـر الـيت اسـتمرت ثالثـني عامـاً يف انعـدام 
التنمية لعشرات من السنني فضالً عــن تدمـري اهليـاكل األساسـية االقتصاديـة واالجتماعيـة. ويف 
عام ١٩٥٥، كانت أريتريا بلداً نامياً منخفض الدخل ولديه دخـل فـردي أقـل مـن ٢٠٠ مـن 

دوالرات الواليات املتحدة يف السنة. 
ويعتمد أكثر من ٧٠ يف املائة من شعب أريتريا على زراعـة الكفـاف التقليديـة مبـا يف 
ذلك زراعة احملـاصيل وتربيـة املاشـية وصيـد األمسـاك مـن أجـل معيشـتهم، علـى الرغـم مـن أن 
الزراعة التجارية والصيد التجاري لألمساك قد انتعشا مؤخراً. وقاعدة أريتريا الصناعية متخلفة 
للغايــة وبالغــة الضيــق حيــث أهنــا تتكــون مــن صناعــات صغــرية ومتوســطة إلنتــاج الســــلع 

االستهالكية (األغذية واملشروبات والسلع اجللدية واملنسوجات، إخل). 
ويف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٤، أصـدرت احلكومـــة بيانــاً بشــأن السياســة الكليــة 
حددت فيه األهداف واالستراتيجيات العريضة للتنميـة يف السـنوات العشـرين القادمـة. ووفقـاً 
للسياسة الكلية، فـإن ”إقامـة اقتصـاد حديـث متقـدم تكنولوجيـاً وقـادر علـى املنافسـة الدوليـة 
خــالل العقديــن القــادمني ميثــل هدفــاً مــهيمناً للتنميــة“. وتتمثــل االســــتراتيجيات الرئيســـية 
املستهدفة لتحقيق هذا اهلدف يف ”تكوين رأمســال بشـري ميثـل فيـه التعليـم والصحـة عنصريـن 
رئيسيني فضالً عن التنمية املوجهة إىل التصدير يف كل من الصناعة والزراعـة، وتنميـة اهليـاكل 

األساسية إلزالة االختناقات احلرجة، وحفظ البيئة ومحايتها، والنهوض بالقطاع اخلاص“. 
غري أنه توجد معوقات حرجة للتنمية. فقد تأثرت اهلياكل املاديـة واالجتماعيـة فضـالً 
عن اهلياكل املؤسسية للبلد تأثراً شديداً وسلبياً نتيجة للحرب وسياسـات النظـم االسـتعمارية. 
وتنميـة رأس املـال البشـري متدنيـة والقـاعدة التكنولوجيـة متخلفـة. ومـن مث أصبحـت يف هـــذا 

                                                         

إعالن إنشاء اللجنة الدستورية اإلريترية.  (٢)
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ـــة خــالل العقــود  اإلطـار إقامـة اقتصـاد حديـث متقـدم تكنولوجيـاً وقـادر علـى املنافسـة الدولي
القادمة هدفاً غالباً للتنمية الوطنية(٣). 

٢/١ -الدميغرافيا 
السكان 

نظراً النعدام إجراء أي مسح أو تعـداد يف البـالد قبـل االسـتقالل أو بعـده، فمـن غـري 
املعروف حجم السكان بأي درجة من الدقة. ومن شأن بعض التقديرات احلرفيـة التقريبيـة أن 
جتعـل سـكان أريتريـا يـتراوحون بـــني ٢,٥ و ٣,٥ ماليــني نســمة. وتــتراوح تقديــرات عــدد 
اإلريــتريني املقيمــني يف اخلــارج بــني ٧٠٠ ٠٠٠ و ١ ٠٠٠ ٠٠٠ نســمة. ويتســم الســـكان 
بالتنوع الثقايف واللغوي ويتألفون من تسع جمموعات إثنية هي العفـار، والتيغـري، والتيغرغنـا، 

والساهو، واحليدرب، والبيالن، وكوناما، ونارا، وراشيدية. 
تكوين األسر املعيشية 

يف أريتريـا، يتـوىل الذكـور رئاسـة أكـثر مـن نصـــف األســر املعيشــية (٥٣ يف املائــة)، 
ـــرايف والصحــي ألريتريــا لعــام ١٩٩٥. وقــد  باخنفـاض مـن ٦٩ يف املائـة يف االسـتقصاء الدميغ
ازدادت األســر املعيشــية الــيت تترأســها اإلنــاث مــن ٣١ يف املائــة يف االســــتقصاء الدميغـــرايف 
والصحـي ألريتريـا لعـام ١٩٩٥ إىل ٤٧ يف املائـة يف االسـتقصاء الدميغـرايف والصحـي ألريتريـــا 
ـــة  لعـام ٢٠٠٢. ونسـبة األسـر املعيشـية الـيت تترأسـها اإلنـاث أعلـى يف أمسـرة واملنـاطق احلضري
األخرى (٥١ إىل ٥٣ يف املائة) منها يف املناطق الريفية (٤٣ يف املائة). وازداد متوسـط حجـم 
األسر املعيشية يف أريتريا مـن ٤،٤ إىل ٤,٨ شـخص. ومتوسـط حجـم األسـرة املعيشـية أكـرب 

بشكل طفيف يف املناطق الريفية (٤,٩) منه يف املناطق احلضرية (٤,٧)(٤). 
ومـن بـني جممـوع السـكان النشـطني اقتصاديـاً (١٥ – ٦٤ سـنة) هنــاك قرابــة ٥٠ يف 
املائـة مـن اإلنـاث. وتبلـغ النسـبة بـني اجلنسـني ٨٣ و١٢٧ يف املنـاطق احلضريـة والريفيـة علـــى 
التوايل؛ يف حني تبلغ ٨٨ بالنسبة للبلد كله. وقد أظهر توزيع السكان الواقعي حسب الفئــات 
العمرية العريضة أن األطفال دون سن ١٥ سنة من العمر والسكان يف اجملموعة العمريـة ١٥– 
٦٤ سـنة ميثلـون ٤٧ يف املائـة و٤٥ يف املائـة مـن السـكان علـــى التــوايل، مــع بلــوغ الســكان 

املتبقني أكثر من ٦٥ سنة من العمر(٥). 

                                                         

السياسة الكلية حلكومة أريتريا، ١٩٩٤.  (٣)

االستقصاء الدميغرايف والصحي ألريتريا لعام ٢٠٠٢.  (٤)

االستقصاء الدميغرايف والصحي ألريتريا لعام ١٩٩٥.  (٥)
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موجز تنفيذي 
صدَّقـت دولـة أريتريـا علـى اتفاقيـــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التميــيز ضــد املــرأة  - ١
باعتبارها إطاراً قانونيـاً دوليـاً يف عـام ١٩٩٥. ومنـذ ذلـك الوقـت، متـت ترمجتـها إىل 
اللغة الرمسية ونشرها على نطاق واسع، فيما بني اجملتمـع اإلريـتري وخاصـة فيمـا بـني 

النساء. 
وميثـل إنشـاء االحتـاد الوطـين للنسـاء األريتريـات يف عـام ١٩٧٩ هبـــدف متكــني املــرأة  - ٢
اإلريتريـة وتعزيـز مشـاركتها يف حركـة التحـــرر الوطــين والعــدل االجتمــاعي خطــوة 
رئيسية أخرى. وميثـل االحتـاد الوطـين للنسـاء األريتريـات حاليـاً منظمـة غـري حكوميـة 
خموَّلـة للعمـل كجـهاز نسـائي للنـهوض باملسـاواة بـني اجلنسـني. وهـو يعمـل بالتنســيق 
ـــة احملليــة  والتعـاون الوثيقـني مـع القطاعـات احلكوميـة املعنيـة واملنظمـات غـري احلكومي
والدولية ومع اجملتمع بصفة عامة. وقد متكن، ضمن أنشـطة أخـرى، مـن إدارة برامـج 

توعية باألحكام الدستورية والقانونية داخل اجملتمع والنساء. 
ويقوم االلتزام القوي واإلرادة السياسية للحكومة بدور هائل يف التنفيذ التام لالتفاقية  - ٣
وحتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني. وبذلـت احلكومـة اإلريتريـة الكثـري مـــن أجــل ضمــان 
تكافؤ الفرص للمرأة، وخاصة عن طريق إقرار تشريعات لضمان وضعـها ودورهـا يف 
اجملتمع وإمكانية التمتع بنوعية مناسبة من احلياة. وتؤكد السياسة الكلية ألريتريا علــى 
ذلك بأن أعلنت أنه ”سيتم الدفاع عن احلقوق املتساوية للمرأة وتغيري مجيــع القوانـني 

اليت تسلب هذه احلقوق“. 
وأدت احلرب احلدودية اليت استمرت أربعة أعـوام، مـن بـني عـدة أسـباب، إىل إعـادة  - ٤
التقريـر األويل الـذي كـان مـن املفـروض أن يقـدم بعـد سـنة واحـدة مـن التوقيـع علــى 
االتفاقيـة وسـرياهنا. ولذلـك تـود حكومـة أريتريـا أن تطلـب اعتبـار هـذا التقريـــر بأنــه 

تقرير أويل وثان بشأن تنفيذ االتفاقية. 
وميضي تنفيذ االتفاقية بالترابط بتنفيذ منهاج العمـل العـاملي الـذي مت إقـراره يف املؤمتـر  - ٥
العاملي الرابع املعين بـاملرأة واملعقـود يف بيجـني يف أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٥. وقـد متثلـت 
أريتريـا يف هـــذا املؤمتـــــر بوفــد رمســي قوامــه ٢٢ امــرأة تضــم ممثــالت عــن األقــاليم 

واملنظمات احمللية غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين األخرى. 
وقدم يف عام ١٩٩٩ إىل شعبة األمم املتحدة للنـهوض بـاملرأة تقريـر عـن بيجـني + ٥  - ٦
ــة  يصـور تنفيـذ منـهاج العمـل واالسـتراتيجيات املسـتقبلية للنـهوض بـاملنظورات املتعلق

باجلنسني مبعرفة االحتاد الوطين للنساء األريتريات. 
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واقترح االحتاد الوطـين للنسـاء األريتريـات خطـة عمـل وطنيـة مخاسـية(٦) بشـأن تنميـة  - ٧
اجلنسني، ومت تنفيذ أحكام قانونية ذات صلة وتعيـني جـهات وصـل خاصـة باجلنسـني 
يف بعض الوزارات. ومتكن أيضاً االحتاد الوطين للنسـاء األريتريـات مـن تنظيـم شـبكة 

قوية وفعالة من النساء داخل البلد ويف الشتات. 
ومت متثيل املرأة األريتريـة علـى حنـو كـاف يف اللجنـة الدسـتورية األريتريـة، وهـي هيئـة  - ٨
ـــانون الوطــين.  مفوضـة بـإعداد أول دسـتور وطـين وأصبـح جـزءاً مـن عمليـة صنـع الق
واشترك االحتاد الوطين للنساء األريتريات أيضاً يف عمليـة إعـداد الدسـتور بـأن شـارك 
بإجيابيـة يف الوحـدة املتعلقـة بنـوع اجلنـــس واملشــكلة يف اإلدارة االجتماعيــة والثقافيــة 
للجنة الدستورية ألريتريـا. وتـرأس هـذه اإلدارة امـرأة متثـل عضـواً تنفيذيـاً يف اللجنـة. 
ــــاً وتعديلـــه يف  وجــرت مناقشــة مشــروع الدســتور باســتفاضة، ومت تطبيقــه اجتماعي
املشاورات الشعبية اليت عقدت يف مجيع مناطق البلد. وأتيحت للمرأة األريترية فرصـة 
إعـالء صوهتـا وإدراج حقوقـها األساســـية يف الدســتور. وباإلضافــة إىل ذلــك شــارك 
االحتـاد الوطـين للنسـاء األريتريـــات يف خمتلــف حمــافل املشــاورات الــيت نظمتــها جلنــة 

إصالح القوانني بوزارة العدل يف عملية إصالح القوانني املدنية واجلنائية. 
ــا  وقـد حدثـت طفـرة يف اجلـهود التعليميـة عندمـا شـنَّت اجلبهـة الشـعبية لتحريـر أريتري - ٩
محلة واســعة بشـأن األميـة يف وقـت مبكـر يعـود إىل السـبعينات وشـجعت املـرأة علـى 
املشاركة على الرغم من احلواجز التقليدية واحملرمات ضد التعليم. وميثــل التعليـم حقـاً 
حجـــر الزاويــــة حنــو حتــرر املــرأة ومتكينــها، ومــن مث إضعــاف احلواجــز االقتصاديــة 
واالجتماعية والثقافية اليت حتد من مشاركتها يف التنميـة الوطنيـة. وحاليـاً يبلـغ معـدل 
ـــاة يف املرحلــة االبتدائيــة مــن  األميـة ٥١ يف املائـة، وتبلـغ النسـبة الصافيـة حلضـور الفت

التعليم ٤١ يف املائة يف املناطق احلضرية و٢٧ يف املائة يف املناطق الريفية. 
واألسـباب الرئيسـية لالعتـالل والوفـاة يف أريتريـــا هــي األمــراض املعديــة. ومــن بــني  - ١٠
املشكالت اجلذرية الـيت متـس احلالـة الصحيـة للسـكان واملـرأة بصفـة خاصـة الوصـول 
احملدود إىل املياه الصاحلة للشرب واملياه النظيفة، وسوء التغذية وعدم كفايـة خدمـات 
الرعايـة الصحيـة لألمومـة والطفولـة، وعـدم كفايـة التربيـة الصحيـة اإلجنابيـة، وتنظيـــم 
األسـرة. ومتـارس وزارة الصحـة تدخـالت رئيسـية ملعاجلـــة حتديــات اخلدمــة الصحيــة 
ويعقبـها إجـراء حتسـينات ملحوظـة يف حالـة الصحـة اجملتمعيـــة. واخلدمــة الصحيــة يف 

                                                         

خطـة العمـل املقترحـة مـن جـانب االحتـاد الوطـين للنسـاء األريتريـات بشـــأن التنميــة االجتماعيــة  (٦)

واالقتصادية للفترة ٢٠٠١ – ٢٠٠٥. 
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أريتريا اليت بدأت خـالل حـرب التحريـر أسـفرت عـن إنشـاء أطبـاء حفـاة وممرضـات 
ـــوم النجــاح الــذي حتقــق اليــوم علــى  وغـريهم مـن املوظفـني الصحيـني األكفـاء. ويق

األعمال الشاقة غري املسبوقة ومنجزات الوحدة الصحية. 
ويعمـل غالبيـة النسـاء األريتريـات يف ميـدان الزراعـة. ويبلـغ العـــدد الكلــي التقديــري  - ١١
للعـاملني الدائمـني يف ميـدان اخلدمـة املدنيـــة يف أريتريــا ٢١ ٠٠٠ مــن بينــهم النســاء 
الـاليت ميثلـن ٣٠,٠٢ يف املائـة و٣٣,٥ يف املائـة مـن العـاملني بعقـــود. وتقــدر حصــة 
النساء من السـكان النشـطني اقتصاديـاً بنسـبة ٥,١ يف امليـدان املـهين والتقـين، وبنسـبة 
٠,٢ يف املائـة يف الوظـائف اإلداريـة والتنظيميـة و٥ يف املائـة مـن املوظفـني احلكوميــني 
والكتبة، و٥,٧ يف املائة من العـاملني يف ميـدان املبيعـات، و١٧,٣ يف املائـة يف ميـدان 
ــــة مـــن  اخلدمــات، و٥٠ يف املائــة مــن العــاملني يف ميــدان الزراعــة، و١٥,٥ يف املائ
العاملني يف اإلنتاج واألعمـال ذات الصلـة. ولذلـك تـأخذ احلكومـة مـن أجـل حتسـني 
معـدل عمالـة النسـاء بسياسـة تكـافؤ الفـرص يف ميـدان العمالـة والتشـــريعات اخلاصــة 

بذلك. 
وكان الصراع على احلدود ميثل انتكاسة كبرية يف تنفيـذ وتوسـيع مجيـع مـهام التنميـة  - ١٢
بصفة عامة واملـهام الـيت تشـرك املـرأة بصفـة خاصـة. وأدت احلالـة إىل تفـاقم ظـروف 
املعيشة وإرغام أكثر من نصف مليون أريـتري علـى أن يكونـوا مـن العـاطلني. وأكـثر 
مـن عـاىن يف هـــذا الصـراع هـي املـــرأة والطفــل. ومــن مث ينبغــي حــل هــذا الصــراع 

بالوسائل السلمية والقانونية. 
وعلـى الرغـم مـن أن بعـض الـوزارات قـــد أقــامت نظامــاً جلمــع البيانــات وتدويــن  - ١٣
اإلحصـاءات بأسـلوب يعمـد إىل الفصـل بـني اجلنســـني، فإنــه ينبغــي تكــامل وتوحيــد هنــج 
متسـق يضـم مجيـع الـــوزارات الرئيســية، والقطــاع اخلــاص، واملنظمــات غــري احلكوميــة، 

واملؤسسات املعنية األخرى. 
ـــة،  ولــدى إعــداد هــذا التقريــر، متــت استشــارة وإشــراك مجيــع القطاعــات احلكومي - ١٤
واملنظمــات غــري احلكوميــة، واجملتمــع املــدين، واملؤسســــات األخـــرى ذات الصلـــة، 

وأتيحت هلا الفرصة لإلسهام مبدخالت حممودة. 
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اجلزء الثاين 
املواد ١ – ٣: تعريف التمييز وتدابري السياسة العامة 

يرسي دستور أريتريا الذي صدَّقت عليه اجلمعية التأسيسية يف ٢٣ أيار/مايو ١٩٩٧، 
التزاماً قوياً حبقوق اإلنسان ويويل اهتمامـاً صرحيـاً وحمـدداً إىل املسـاواة بـني اجلنسـني واحلقـوق 
الدستورية للمرأة. وفضالً عن ذلك، فإنه يعترف بالدور البطويل للمرأة األريترية الـذي يكفـل 

أساس املساواة بني اجلنسني ومينع أي متييز على أساس اجلنس منذ البداية. 
وتنص مقدمة الدستور على ما يلي: 

ـــة يف الكفــاح مــن أجــل االســتقالل  مـع مالحظـة املشـاركة البطوليـة للمـرأة األريتري
وحقـوق اإلنسـان والتضـامن، علـى أسـاس املسـاواة واالحـترام املتبـادل، الـذي حتقـــق 
بفضـل هـذا الكفـاح ميثـل أساسـاً راسـخاً اللتــزامنا بإقامـة جمتمـــع تتفــاعل فيــه املــرأة 

والرجل على أساس االحترام املتبادل والتضامن واملساواة(٧). 
وحتظر املادة ٧ (٢) بشأن مبادئ الدميقراطية أي شكل من أشكال التمييز ونصها كما يلي: 

ـــهاك حقــوق اإلنســان بالنســبة للمــرأة أو حيــد مــن دورهــا  ”أي عمـل مـن شـأنه انت
ومشاركتها أو حيبط هذه املشاركة وذلك الدور حمظور“. 

ويتم تنفيذ هذه املادة أيضاً عن طريق املادة ١٤ بشان املساواة أمام القانون، وتنص على أن: 
”مجيع األشخاص متساوون أمام القانون. 

وسوف ُتصِدر اجلمعية الوطنية وتنفِّـذ قوانـني مـن شـأهنا املسـاعدة علـى القضـاء علـى 
أوجه عدم املساواة القائمة يف اجملتمع األريتري“. 

ومتشياً مع مبادئ وأحكام الدستور مت استحداث تشريعات ومبادئ توجيهيـة خمتلفـة. 
وميكن اإلشارة إىل السياسة الكلية حلكومـة دولـة أريتريـا علـى أهنـا مثـال علـى حتديـد أهـداف 

السياسة العامة بشأن مسائل اجلنسني على النحو التايل: 
سـوف تتواصـل مجيـع اجلـهود مـن أجـل توعيـة وزيـادة وعـــي اجملتمــع بشــأن  (أ)
الدور احلاسم للمرأة يف التحول االجتماعي واالقتصادي والسياسـي والثقـايف 

للبلد. 

                                                         

دستور أريتريا.  (٧)
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سيتم إعالء احلقـوق املتسـاوية للمـرأة ويتـم تغيـري مجيـع القوانـني الـيت تسـلب  (ب)
هذا احلق. 

وأنشأت وزارة العدل جلنة إلصالح القوانني يف عام ١٩٩٧ اليت ُعـِهد إليـها بـإصالح 
و/أو إبطـال مفعـول القـانون املـدين وقـانون العقوبـــات يف العــهد االســتعماري. ولذلــك فــإن 
القـانون اجلديـد يف مرحلـة الصياغـة. ومـع ذلـك، فـإن القـانون االسـتعماري الـذي مت اعتمــاده 
وإصالحه يف عام ١٩٩١ (بعد االستقالل مباشرة) ينص مبوجب إعالن إصالح القوانـني رقـم 
١٩٩١/١ على أن مجيع النصوص واألحكام التمييزية سوف تستبعد وسوف تدرج بـدالً مـن 
ذلـك تدابـري قانونيـة محائيـة، وهـي تعـرف باسـم املدوَّنـة االنتقاليـة ألريتريـا. ومـن بينـها بعــض 

التدابري التالية: 
يقوم الزواج على الرضـا احلـر لكـال الشـريكني، وال حيتـاج إىل موافقـة األبويـن. وقـد  •

ارتفع السن القانوين للزواج من ١٥ سنة إىل ١٨ سنة. 
ميكن للمرأة عقد الزواج حبرية وُتمَنح حقوقاً متساوية مثل الرجل.  •

حيظر القانون أي مثن يدفع للعروس واختطافها.  •
مت إلغـاء املـواد ٧٠٨ – ٧٢١ مـن القـانون املـدين االســـتعماري بشــأن القرانــات غــري  •
املنتظمة ألهنا ال تقدم أي محاية قانونية حلقوق املرأة لدى الزواج والطالق واملرياث. 

مت إلغاء عقوبة اإلعدام وختفيفها إىل عقوبة السجن مدى احليـاة بالنسـبة للمـرأة املدانـة  •
اليت قد تكون حامالً أو لديها أطفال دون سن الثالثة. 

يسمح باإلجهاض الذي ما زال يعاقب عليه رغم ذلك مبوجـب قـانون العقوبـات، يف  •
حاالت حيث ميكن للطبيب أن يشـهد بـأن املـرأة سـوف تعـاين ضـرراً خطـرياً ودائمـاً 
بسـبب الضغـوط املاديـة والذهنيـة، أو عندمـا يكـون احلمـل ناجتـــاً عــن االغتصــاب أو 

غشيان احملارم. 
يعـاقب علـى االغتصـاب مبوجـب القـانون بالسـجن ملـدة أقصاهـا ١٥ ســـنة. ويعــاقب  •
أيضاً على املواد اإلباحية أو غري ذلك من أعمال غري الئقة أو فاحشـة مبوجـب قـانون 

العقوبات. 
مت آلياً إلغاء املادة ٦٣٥ اليت متجــد صراحـة السـلطة الزواجيـة للـزوج واسـتعيض عنـها  •
باملادة: ٤٥ من قانون األسرة اليت تعترف باملساواة يف احلقوق ووضع كال الزوجـني، 

وحتافظ على مصلحة األطفال واألم يف األسرة. 
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ومت تشـريع إعـالن جديـد بشـأن حيـازة األرض رقـم ١٩٩٤/٥٨ ويرمـي إىل القضـــاء 
على نظام احليازة التقليدية لألرض. وستجري مناقشته يف إطار املادة ١٤ من االتفاقية. 

ومت تشـريع إعـالن جديـــد للعمــل يف أريتريــا رقــم ٢٠٠١/١١٨. ويقضــي باحلمايــة 
القانونية للمرأة يف االستخدام وسوف تتم مناقشته أيضاً يف إطار املادة ١٢ من االتفاقية. 

ومت اإلعالن عن قانون اخلدمة الوطنية رقم ٩٥/٨٢ يف عـام ١٩٩٥ الـذي يوضـح أن 
مجيع املواطنني األريتريني فوق سن ١٨ سنة ملزمون بغض النظـر غـن نـوع اجلنـس بـالعمل يف 
اخلدمـة الوطنيـة. وتنفيـذاً لذلـك تعمـل الفتيـات حاليـاً يف إطـار هـذا الواجـب مبوجـــب برامــج 

اخلدمة الوطنية. 
املادة ٤: بشأن التدابري اخلاصة (اإلجراء اإلجيايب) 

أوضح الدستور األريتري مبوجب الفقرة ١ من املادة ٧ أنه: 
ـــة يف  مـن املبـادئ األساسـية لدولـة أريتريـا أن تكفـل ملواطنيـها مشـاركة عريضـة وفعال

مجيع أنواع احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف البالد. 
وباإلضافـة إىل ذلـك، ُيعظِّـم امليثـاق الوطـــين(٨)، وهــو املبــدأ التوجيــهي األيديولوجــي 
والوثيقة الرئيسية للجبهة الشعبية للدميقراطية والعدالة، مـن شـأن مسـألة املـرأة بوصفـها مسـالة 

اجتماعية رئيسية، وينص صراحة على ما يلي: 
أن اجملتمع الذي ال حيترم حقـوق املـرأة ومسـاواهتا ال ميكـن أن يكـون جمتمعـاً متحـرراً 
حقاً. وقد حدثت خـالل سـنوات الكفـاح تغيـريات كبـرية بالنسـبة للمـرأة األريتريـة. 
وقد عملت املرأة األريترية اليت كان ينظر إليها على أهنا خملـوق ضعيـف وسـليب وأقـل 
قيمة من الرجل، على حتويل نفسها إىل مقاتل قوي عندمـا أتيـح هلـا التعبـري عـن قوهتـا 

احملبطة. ولوال مشاركة املرأة ملا كتب النجاح لثورتنا. 
وعلى الرغم من أن احلواجـز التقليديـة الـيت تعـترض دور املـرأة يف اجملتمـع وبنـاء األمـة 
مـا زال يعـترف هبـا، فـــإن امليثــاق ينــص علــى أن ”دور املــرأة يف اجملتمــع ويف األســرة ينبغــي 
منحه قدراً أكـرب مـن االعـتراف. وال ميكـن حتديـث أريتريـا دون املشـاركة الكاملـة  للمـرأة… 
ـــــداً حيــــث يعيــــش كــــال اجلنســــني يف مســــاواة وانســــجام  وينبغـــي أن تكـــون أريتريـــا بل

ورفاهية“. 

                                                         

امليثاق الوطين ألريتريا، الذي وافق عليه املؤمتر الثالث للجبهة الشعبية لتحرير أريتريا.  (٨)
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هذه هي املبادئ األساسية والعقيدة األيديولوجية للحكومة وعلى أساسـها يقـوم حـق 
املرأة األريترية ويتجسد. 

ويف املؤمتر الثالث للجبهة الشعبية لتحريـر أريتريـا يف عـام ١٩٩٤، مت إصـدار قـرارات 
بالغة األمهية تتعلق حبقوق املرأة. ومن بينها نذكر عدداً قليالً منها: 

القرار ١١ بشأن تعزيز الوضع االجتماعي للمرأة وينص على ما يلي: 
يعيـد املؤمتـر تـأكيد رفضـه القـاطع جلميـع األفكـــار واملمارســات الــيت تضطــهد املــرأة  - ١

وتنتقص من قيمتها، 
يعقد املؤمتر العزم على الكفاح من أجل إعداد وتنفيذ برامج لتمكني املرأة مـن توطيـد  - ٢
وضعها السياسي واالجتماعي وضمان حريتها االقتصادية عن طريق تعزيـز دورهـا يف 
اإلنتـاج وتوسـيع إمكانيـة وصوهلـا إىل التعليـم والتدريـب حـــىت ميكــن أن تصبــح ذات 

اكتفاء ذايت وأن تعمل على تعظيم مسامهتها. 
غري أنه لتحقيق املستوى املنشود من املشاركة، ال ُبـد مـن إقـرار تدابـري إجيابيـة معينـة، 
ـــق أي  نظـراً ألن القيـم واملمارسـات واالجتاهـات التقليديـة العميقـة اجلـذور مـن املرجـح أن تعي
تقدم يتم حتقيقه حنو املساواة بني اجلنسني. وتوافق حكومة أريتريا (على حنو مـا هـو منصـوص 
عليه يف االتفاقية) على أن اإلجراء اإلجيايب هو تدبري خاص مؤقت يـهدف إىل تسـريع املسـاواة 

الواقعية بني الرجل واملرأة. 
وميكن تصنيف هنج تدابري اإلجراء اإلجيايب ووصفه عامة بأنه إدراج للمرأة يف اهليئـات 
احلكوميـة اهلامـة الختـاذ القـرار واإلجـراءات اإلجيابيـة العامـة املسـتخدمة لتعزيـز مشـاركة املــرأة 
والفتاة يف اجلوانب االجتماعية واالقتصاديـة والثقافيـة للمجتمـع وعمليـات التنميـة الشـاملة ممـا 

يؤدي إىل سد اهلوة القائمة بني اجلنسني. وعلى سبيل املثال: 
إدخال نظام للحصص سواء يف انتخابات جمــالس األقـاليم أو الربملـان الوطـين. وحتجـز  (١)
نسبة ٣٠ يف املائة من مقاعد الربملان الوطين للمرأة. وهكـذا حتتـل املـرأة اليـوم ٣٠,٥ 
يف املائة من املقاعد يف اجملالس اإلقليمية الــيت جـاء ٩٣ يف املائـة منـها مـن خـالل نظـام 

احلصص. 
ختصيص ِمَنح نقدية وعينية إىل اآلباء يف املناطق القاصية الذيـن سـوف يرسـلون بنـاهتم  (٢)

إىل املدارس االبتدائية. 
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سوف متنح أموال إىل مجيـع مشـاريع التنميـة املقترحـة مـن جـانب اجملتمـع إذا مت فقـط  (٣)
إدراج مصلحـة املـرأة ومشـاركتها بشـكل صريـح، أي ال ُبـد أن تكـون نســـبة ٥٠ يف 

املائة من املستفيدين من النساء. 
ينبغي للجان حيازة األرض وغري ذلك من مبادرات التنمية الريفية أن تشمل املرأة.  (٤)

تنظم خصيصاً للمرأة دورات للتدريب التقين واملهين املوجَّة للعمالـة لكفالـة مشـاركة  (٥)
املرأة يف الوظائف غري التقليدية. 

احلفاظ على التوازن بني اجلنسني وتشجيع الفتيات علـى املشـاركة يف التعليـم العـايل،  (٦)
واألخذ بدرجات أدىن بشكل طفيف لاللتحاق (إذا كانت درجتان للفـىت فـإن للفتـاة 

١,٨ درجة على سبيل املثال باجلامعة ومدارس التمريض واملدارس التقنية. 
تقوم مجيع االحتادات الرياضية حبجز مقاعد للمرأة، إخل.  (٧)

ـــام خــــاص إىل تنميـــــة هنــج التوعيــة بنــوع اجلنــس وإدراج  وينبغـي أيضـاً إيـالء اهتم
اهتمامات املرأة يف رسم السياسات وتنفيذ الربامج. وعلى سبيل املثـال، أخـذت وزارة التعليـم 
بنظام فصول التدريب حسب نوع اجلنـس بالنسـبة جلميـع ُنظَّـار املـدارس واملدرسـني وغـريهم 
ـــهم وتوعيتــهم مبســائل نــوع اجلنــس يف إطــار تعزيــز تعليــم  مـن موظفـي التعليـم لتوسـيع آفاق
البنـــات ومتكينـــهن مـــــن ســــهولة حتديــــد وجتنُّــــب االجتاهــــات واملمارســــات االجتماعيــــة 

التمييزية. ومن الطبيعي أن ذلك ال يصدق على مجيع القطاعات احلكومية. 
وحتقيقـاً هلـذا اهلـــدف فــإن اإلطــار الشــامل للسياســة الوطنيــة املتعلقــة بنــوع اجلنــس 
ومـا يقابلـه مـن خطـة عمـل تشـمل مجيـع القطاعـات واملؤسسـات توقعـاً لتنفيـذ تعميـم مراعــاة 
املنظور اجلنساين من خالل إجـراءات إجيابيـة حبيـث يشـكل مهمـة هامـة ختطـط حكومـة دولـة 

أريتريا للقيام هبا بالكامل. 
املادة ٥: تدابري بشأن األدوار النمطية للجنسني 

تعتـرب املـرأة مـن الناحيـة التقليديـة عضـواً تكميليـــاً وليــس حيويــاً يف األســرة. وتتعــزز 
ســيطرة الرجــل علــى املــرأة بــاحلوافز الدينيــة والتقليديــة املكرَّســة بقــوة يف القوانــني العرفيـــة 
واحملرمـات. وتوجـد أسـاطري وأمثلـة معينـة تقـوم بـدور سـيكلوجي كبـــري يف توجيــه وتشــكيل 

األدوار النمطية اجلارية للمرأة يف اجملتمع. نذكر منها ما يلي: 
”كما أن احلمري ليس هلا قرون فإن املرأة ليس هلا قلب“ 
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مبعىن أن املرأة تفتقر إىل احلكمة وليس لديها أي شعور باحلصافة. وميثل ذلـك واحـداً 
من األمثلة السائدة يف أريتريا التقليدية اليت ترسخت يف اجملتمع عرب األجيال. وقد شـجع ذلـك 
ويواصـل تشـــجيع األعضــاء الذكــور يف األســرة علــى أن يكونــوا هــم مــن يتخــذون القــرار 
ويقومـون بـأدوار أعلـى يف حـني تظـل املـرأة متدنيـة ومهمَّشـة، وتقتصـــر عــن عمــد علــى أداء 

الواجبات املنـزلية. 
”عندما يولد طفل ذكر تنطلق الزغاريد سبع مـرات وعندمـا تولـد طفلـة أنثـى تنطلـق 
الزغاريد ثالث مرات“، مبعىن أن الطفلة األنثى تعترب جمرد التزام على األسرة. ويتم امتـداح أم 
الطفل الذكر اجتماعياً يف حني يتم رفض أم الطفلة األنثى وإمهاهلا. ومن مث يتـم هتميـش الفتـاة 

والتمييز ضدها عندما تبدأ يف االنضمام إىل جمتمعها ابتداًء من يوم مولدها. 
وتنشأ املرأة وكذلك الفتاة تكتنفها الكثري من التقييدات: إذا ال يسمح هلـا باملشـاركة 
فيما يسمى ”بأدوار الذكر“، مبعىن أن لن تكون أبداً مـن رؤسـاء القبيلـة يف القريـة وال تنضـم 
أبـداً إىل التجمعـات االجتماعيـة، وال تتلقـى سـوى القليـل مـن التعليـم أو ال تتلقـى أي تعليــم، 
وال يسمح هلا بالقفز أو الضحك العايل، ومتنع من حضور حمـاكم القريـة (وال ميكـن أن ميثلـها 
سـوى قريـب مـن الذكـور)، إخل. وكـل ذلـك مـن شـأنه املسـامهة يف تشـكيل الوضـع األنثـــوي 

املتدين القائم يف اجملتمع األريتري اليوم. 
وقد بذلت قوات حترير الشعب األريتري جهوداً ضخمة خالل كفاح التحرر الوطين 
(يف وقـت مبكـر يعـود إىل عـام ١٩٧٧) لكسـر مجيـع هـذه احلواجـز التقليديـة والقضـــاء علــى 
التمييزات االجتماعية والتشجيع على القيام بأدوار جديدة للمرأة. وقد بدأ يف احلقيقيـة ظـهور 

مفهوم الوضع املتساوي للمرأة والرجل. 
وقد مسح للمرأة األريترية، ألول مرة يف تارخيها باالنضمام إىل حركـة التحريـر ومحـل 
الســالح والقتــال جنبــاً إىل جنــب أقراهنــا الذكــور، وتنظيــم نفســها يف املنظمــات النســـائية، 
واالشـتراك يف االنتخابـات الدميقراطيـة جملـالس القـرى وأن تصبـح مـن القـــائمني باختــاذ القــرار 
داخـل جمتمعاهتـا، وامتـالك األرض يف النظـام اجلديـــد حليــازة األرض، واالشــتراك يف املــدارس 
ـــة النســاء، إخل. وقــد أدى هــذا اإلجــراء الثــوري إىل  القرويـة، واملشـاركة يف محـالت حمـو أمي
إحداث تغيري كبري يف الدور التقليدي للمرأة وعزَّز من وضعها املتسـاوي يف اجملتمـع األريـتري 

مما مهَّد الطريق إىل املساواة يف إمكانيات الوصول والفرص يف احلياة. 
االحتاد الوطين للنساء األريتريات 

تأسس االحتاد الوطين للنساء األريتريات باعتباره منظمة مجاهريية للمرأة ضمن جمهود 
لتنظيم وتعزيز دور املرأة األريتريـة ومشـاركتها، وكـان ميثـل خطـوة كـربى حنـو جـهود حتريـر 
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املرأة. وبعد مؤمترها التأسيسي يف عام ١٩٧٩ مباشرة، اتسعت بشكل كبري عضويته وشـبكته 
داخل أريتريا وخارجها وأصبـح يضـم النسـاء مـن خمتلـف اخللفيـات االجتماعيـة. ومـن خـالل 
هذه املنظمة تعززت مشاركة املرأة يف الكفاح املسـلَّح مـن أجـل االسـتقالل ومت إرسـاء أسـاس 

متني لتكافؤ الفرص ومشاركة املرأة يف مجيع مشارب احلياة. 
وتتمثل مهمة االحتاد الوطـين للنسـاء األريتريـات يف ضمـان أن تقـف املـرأة واثقـة مـن 
أجل حقوقها وأن تشترك بالتسـاوي يف اجملـاالت االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة للبلـد وأن 

تتقاسم املنافع. 
واهلدف هو 

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  - ١
هتيئة بيئة تؤدي إىل املشاركة الفعالة واهلامة للمرأة يف مجيع قطاعات التنمية الوطنية  - ٢

تعزيز نوعية حياة املرأة واجملتمع احمللي ككل  - ٣
إذكاء وتعزيز الوعي بنوع اجلنس بالنسبة للمرأة واجملتمع ككل  - ٤

القضاء على األمية بني النساء وتوفري التدريب على املهارات  - ٥
بناء القدرة املؤسسية لالحتاد الوطين للنساء األريتريات  - ٦

ضمان وزيادة مشاركة املرأة يف اختاذ القرار ويف القيادة السياسية  - ٧
حتسني صحة املرأة وحماربة املمارسات التقليدية الضارة  - ٨

السعي من أجل توفر قوة عمل منتجة وخالَّقة بالنسبة للمرأة ممـا ميكنـها مـن أن تقـوم  - ٩
بدور حاسم يف االقتصاد الوطين 

إجراء أحباث بشأن قضايا املرأة ونشر معلومات ذات صلة  - ١٠
تعزيز احلقوق القانونية للمرأة  - ١١

السعي إىل ختفيف وتطبيع األعمال الشاقة املنـزلية.  - ١٢
ومـن أجـل أن حيقـق االحتـاد الوطـين للنسـاء األريتريـات أهدافـه وغاياتـه، بـادر بتنفيـــذ 
الكثري من املشروعات والربامج اليت تسهم على نطاق واسع يف تغيـري وضـع املـرأة يف الشـؤون 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية والقانونية. 
غري أن االحتاد حباجة إىل متكينه هيكلياً من القيام بدور واسع يف رصـد أنشـطة تعميـم 

مراعاة املنظور اجلنساين الفعالة داخل القطاعات احلكومية والوكاالت األخرى. 
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وإذا أخذنــا يف احلســبان أن كفالــة حــق املــرأة ليــس مســؤولية تقتصــر علــــى املـــرأة 
ومنظماهتا وحدها، بل أن الكيانات احلكومية وغري احلكومية األخرى تساهم أيضـاً مبدخالهتـا 

حنو خطط تنمية املرأة. 
وقد اختذت وزارة التعليم علـى سـبيل املثـال إجـراءات عمليـة حملاربـة التنميـط حسـب 
نوع اجلنس داخل النظام التعليمي، مبعىن تنقيح وإنشـاء منـاهج دراسـية، وطبـع كتـب دراسـية 
جديـدة، وإبـراز األدوار التقدميـة للفتـاة/املـرأة، وتنظيـم حلقـات عمــل للتوعيــة بنــوع اجلنــس 
بالنسبة للعاملني باملدارس. ومع ذلك، مل يتغري سوى القليل علـى مسـتوى التعليـم املـهين نظـراً 

ألن معدل إجناز الفتيات على املستويات العليا للتعليم ليس كافياً. 
ـــض هــذه القضايــا يف وكــاالت  وإىل حـد مـا، توجـد حاليـاً تغطيـة إعالميـة معينـة لبع
التليفزيـون واإلذاعـة األريتريـة. وتعمـل مناقشـات اللجـان بشـأن القضايـا االجتماعيـة، وتقــص 
ـــرأة يف الصحــف  منـاذج لـدور املـرأة وقصـص جناحـها، ومقـاالت أعمـدة أساسـية تـربز دور امل
اليومية الوطنية ومتثيليات اإلذاعة يف حماولة للقضاء على األدوار النمطية للجنسني. غري أنه مـن 
املطلوب وضع برنامج إعالمي متسق ومنظم تنظيماً جيداً للحصول على تغيـري أساسـي بشـأن 
االجتاهـات الراسـخة والتميـيزات االجتماعيـة داخـل اجملتمـع األريـتري. ومـن املؤكـد أن غــرس 
ـــوم بتمويلــها  إدراك جديـد لـن يكـون باملهمـة السـهلة وينبغـي أن ميثـل خطـة طويلـة األجـل تق

القطاعات احلكومية املعنية متويالً حسناً. 
وقد أسهمت بعض النظم والتدابري اإلدارية اليت تتخذها حكومة دولـة أريتريـا بشـكل 
ـــني التدخــالت األساســية الــيت تقــوم  هـائل يف تعزيـز األدوار اجلنسـية النمطيـة للمـرأة. ومـن ب
بتشكيل االجتاه املتغري للمجتمع األريتري هو القضاء على زواج األطفـال وحتديـد احلـد األدىن 
ـــة  لسـن زواج الفتيـات بثمانيـة عشـر عامـاً، وكفالـة املسـاواة يف الوصـول إىل املـدارس االبتدائي
ـــوق، وجعــل التعليــم باجملــان  بالنسـبة جلميـع األطفـال البـالغني مـن العمـر سـبع سـنوات فمـا ف
وإلزامي، وكفالة فرص متكافئة أو معاملة متساوية لدى االستخدام، ومحاية األمومة ومنافعـها 

مبوجب إعالن العمل رقم ٢٠٠١/١١٨. 
ولدى إعداد مشروع الدستور األريتري، طرحت مسألة خالفيـة فيمـا يتعلـق بصياغـة 
الوثيقـة وكلماهتـا. واتفـق علـى وجـوب اسـتخدام صيغـة ذكريـة ألسـباب لغويـــة تقنيــة (جتنبــاً 
ألسـلوب هـو/هـي). وتفاديـاً ألي لبـس أو إسـاءة اسـتخدام لكلمـــات الوثيقــة قــررت اللجنــة 
ختصيص مقال للتوضيح. ومت عن عمد إدراج املادة ٥ بشان اإلشارة إىل نـوع اجلنـس لضمـان 

أال يكون هناك حتَيُّز حسب نوع اجلنس أو تنميط يف الوثيقة، ونصها كما يلي: 
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ـــس، فــإن مجيــع  ”دون اعتبـار لصياغـة أي حكـم يف الدسـتور باإلشـارة إىل نـوع اجلن
مواده تنطبق بالتساوي على كال اجلنسني“ 

ومن الناحية التقليدية تعترب األمومة وتربية األطفال هي الوظيفة الوحيدة لألم وليست 
وظيفة اجتماعية أو مسؤولية مشتركة لكال األبوين. وتلــتزم األم والفتـاة بـأداء األعبـاء املنــزلية 
ومتنع كالمها من املشاركة يف أي مناح اجتماعية أو سياسية للحياة. غري أنه مع مـرور الوقـت 
وتعليم األسرة والتحـول الثقـايف، بـدأ اآلبـاء يف حتمـل مسـؤولية مشـتركة. ويظـهر هـذا التغيـري 

مبزيد من الوضوح بني اآلباء ذوي التعليم باملقارنة باآلباء الذين مل يتلقوا أي تعليم. 
وينص دستور أريتريا بوضوح يف إطار املادة ٢٢ بشأن أمور األسـرة علـى أن األسـرة 
هي الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع، وأن من حق الرجل واملرأة عندما يصالن إىل السن 
القانونية الكاملة تأسيس أسرة حبرية وأن لكل منهما حقوقاً وواجبات متساوية بالنسبة جلميـع 
أمور األسرة. وينص كذلك على الدور التكميلي لآلباء واألطفال يف األسرة الـيت هـي أسـاس 

اجملتمع األريتري. 
ـــهم رعايــة أطفــاهلم بــالقدر املناســب مــن الرعايــة  ”لآلبـاء احلـق ومـن واجب - ٣
والعطـف، واألطفـال بدورهـم احلـق ومـن واجبـــهم احــترام آبائــهم وإعالتــهم عندمــا 

يبلغون سن الشيخوخة“ 
ويف حالة الطالق يقـدم قـانون األسـرة األريتريـة محايـة قانونيـة لألطفـال بـالنص علـى 
أحكـام تتعلـق بالوصايـة علـى الطفـل وإعالتـــه وإعانتــه مــن جــانب كــال األبويــن. واألطفــال 
يوضعون يف كنف أمهاهتن حىت سـن اخلامسـة مـا مل يكـن هنـاك سـبب جـدِّي لتقريـر خـالف 

ذلك. 
وباإلضافـة إىل ذلـك، صدَّقـت حكومـة أريتريـا علـــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف عــام 
١٩٩٤. وبالنظر إىل ذلك، فإن تعليم األسرة واملشاورات الشعبية الـيت ُتَنظَّـم للتوعيـة بأحكـام 
اتفاقيـة الطفـل وفهمـها علـى الوجـه الصحيـح، أصبـح صـاحل الطفـل هـو االعتبـار األساســي يف 

مجيع احلاالت وينبغي حتميل كال األبوين املسؤولية يف تنشئة أطفاهلما وإمنائهم. 
ومـع األخـذ يف احلسـبان أن تدابـري احلمايـة الدسـتورية والقانونيـة حتتـــاج إىل تعزيزهــا 
بواسـطة تعليـم احليـاة األســـرية، فــإن القطاعــات احلكوميــة املعنيــة املختلفــة واملنظمــات غــري 
احلكومية تشارك يف التوعية بأنشطة التربية والتنشئة مـن أجـل تعزيـز الفـهم الصحيـح لألمومـة 

بوصفها وظيفة اجتماعية ومسؤولية مشتركة لكال األبوين لرعاية أطفاهلما. 
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ويعمل االحتاد الوطين للنساء األريتريات من خالل أنشــطته الصحيـة فيمـا بـني النسـاء 
واجملتمـع، علـى تعزيـز الفـهم الواسـع االنتشـار لألسـرة بوصفـها الوحـدة األساسـية للمجتمـــع، 
والطابع التكاملي واملترابط للمرأة والرجل يف األسـرة، واملشـاركة املتبادلـة يف مسـؤولية اآلبـاء 
عن األطفال والعمل املنـزيل واحلياة االقتصادية وغري ذلك من اهتمامات األسـرة. وقـد أُجـري 
تنفيذ هذا الربنامج يف ٢٨٦ قرية وشهده ما يزيد على ٨٠٠ ١٩ مشترك يف السنوات الثالث 

األخرية. 
والقيام بتعليم األسرة فيما بني اجملتمع يكون أكثر فعالية وكفاءة عندما يتم اتباع هنـج 
متعدد القطاعات أو متكامل بوصفه منوذجاً يقتدي. وال يوجد حىت اآلن برنامج مشـترك بـني 
القطاعات جيري تطويره وإدارته هبدف تغيري التمييز إزاء املرأة والفتاة. وميكـن لالحتـاد الوطـين 
للنساء األريتريات يف املستقبل أن يقوم بدور ريادي يف برامج تعميم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين 

حتقيقاً لذلك. 
وتوجد بعض الربامج اليت تقـوم بدورهـا حاليـاً مثـل مشـروع التنميـة املبكـرة للطفولـة 
وهو مشروع يركز على تنميـة الطفـل ودور اآلبـاء واجملتمـع. وميثـل (اهلامسـت) وهـو فـريوس 
نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، واملالريـا، واألمـراض الـيت تنتقـل عـن طريـق اجلنـــس، والــدرن، 
مشروعاً آخر يهدف أساسـاً إىل خفـض انتقـال أمـراض ”اهلامسـت“ ولكـن إحـدى مكوناتـه 
يتمثل يف التعليم األسري والتدريب اجلنسي. وتشترك على نطاق واسع يف هذه األنشـطة كـل 
ـــة، والزراعــة، ومصــايد األمســاك،  مـن وزارات الصحـة والتعليـم، والعمـل والرعايـة االجتماعي
وكذلـك االحتـاد الوطـــين للنســاء األريتريــات، فضــالً عــن االحتــاد الوطــين للشــباب والطلبــة 

األريتريني. 
املادة ٦: االجتار باملرأة 

ـــرب عمــالً  حيظـر القـانون أي شـكل مـن أشـكال االجتـار بـاملرأة والطفـل والشـاب ويعت
إجرامياً. ويعترب االجتار عمالً من أعمـال االسـتغالل البشـري، واملشـاركة يف تنظيـم أو ترتيـب 

أو توفري أي نوع من االجتار ُيَعاقَب عليها. 
وينص القانون اجلنائي أيضـاً علـى أن كـل َمـن يقـوم بدواعـي الربـح أو إشـباع هـوى 

شخص آخر مبا يلي: 
االجتار باملرأة أو الطفـل والشـاب سـواء عـن طريـق إغوائـهم أو إغرائـهم عـن  (أ)
طريـق اقتنائـهم أو حثـهم خبـالف ذلـك علـى إتيـان الدعـارة حـــىت ولــو كــان 

مبوافقتهم؛ أو 
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ـــاخور أو القيــام بالدعــارة ُيَعــاقَب عليــه مبوجــب  إبقـاء ذلـك الشـخص يف م (ب)
القانون اجلنائي املؤقت (املادة ٦٠٥) 

ومن املعروف أن الشابة يبـدو أهنـا تتـورط يف الدعـارة ألسـباب اقتصاديـة يف األغلـب 
(ارتفـاع معـدل البطالـة وحـاالت التسـرب مـــن املــدارس والفقــر، إخل) وتأثــري االجتــاه النــامي 
ـــد. وعلــى الرغــم مــن أن وزارة الســياحة ال تشــجع علــى الســياحة  لصناعـة السـياحة يف البل
اجلماعية، فما زال من املوصى به استحداث استراتيجية آمنة ومحائية للتقليل إىل أدىن حد مـن 

آثار السياحة القائمة على الدعارة. 
وإهنا لقضية خالفية اعتبار الباغية جمرمة بوصفها شخصاً، ومن ناحيـة أخـرى تسـجيل 
أو ترخيـص الدعـارة علـى أهنـا عمـل جنسـي جتـاري (مثلمـا خـالل العـهد االســتعماري). ويف 
الوقـت الراهـن حيظـر القـانون اإلغـواء مـن جـانب البغايـا، والعيـش علـــى مكتســبات الباغيــة، 

وعبودية املرأة ألغراض جنسية، واالحتفاظ مباخور. 
وتنص املادة ٦٠٤ بشان االستغالل االعتيادي لسوء أخالق اآلخرين على ما يلي: 

”كـل مـن، بدواعـي الكسـب، ميـارس مهنـة القـوادة أو يتعيـش منـها أو يســـتفيد مــن 
الدعارة أو سوء أخـالق اآلخريـن، أو حيتفـظ بوصفـه مالكـاً أو أمينـاً مبـاخور، عرضـة 

للعقاب“ 
ــا يالحـظ وحيتـاج إىل إثباتـه بالوقـائع ومـن  غري أن الدعارة واالجتار دون السن نادراً م
مث يتطلـب األمـر يف املسـتقبل إجـراء حبـث شـامل. واإلباحيـة بوصفـها فعـــالً مــن أفعــال ســوء 
األخـالق، واإلخـالل بـاآلداب وانتـهاك احلرمـات تعتـرب جرميـــة (املــادة ٦٠٨)، وأن كــل مــن 
ـــع أو  يسـتورد أو يصـدر أو ينقـل أو يتلقـى أو ميتلـك أو يعـرض أمـام اجلمـهور، أو يعـرض للبي
التأجري، أو يقوم بتوزيع أو تداول الكتابـات وامللصقـات واألفـالم أو أي أشـياء أخـرى تكـون 
إباحية أو فاحشة، أو يقوم بأي وسيلة أخرى باالجتار واملتاجرة فيـها، موضـع عقـاب مبوجـب 

القانون (املادة ٦٠٩ أ). 
وتوجد حالياً مبادرات جارية تركِّز على احلد من الدعارة أو تقليلها عن طريـق خلـق 
ـــة تعــاجل خمتلــف األســباب االجتماعيــة واالقتصاديــة. ووزارة العمــل والرفاهيــة  وظـائف بديل
اإلنسانية هي اهليئة املسؤولة عن تنفيذ سياسة احلكومة يف هذا الشأن عن طريـق تنظيـم برامـج 

إعادة تأهيل لضحايا الدعارة يف البلد. 
وتضطلع احلكومة بربامج وقائية وتأهيلية للعـاملني يف جمـال اجلنـس التجـاري (البغايـا) 

من خالل وزارة العمل والرفاهية االجتماعية. واهلدف من الربنامج ما يلي: 
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إعـادة تـأهيل العـاملني يف جمـال اجلنـس التجـاري الذيـن ينســـاقون ألن يصبحــوا بغايــا  - ١
بسبب مشكالت اجتماعية واقتصادية 

االضطالع بربامج وقائية عن طريق حتديد األسباب اجلذرية  - ٢
توعية ومتكني اجملتمعات احمللية من دعم برامج إعادة التأهيل  - ٣

التربية الصحية بشأن فريوس نقـس املناعـة البشـرية/اإليـدز واألمـراض الـيت تنتقـل عـن  - ٤
طريق اجلنس 

وقد بدأ هذا الربنامج يف عام ١٩٩٩ وركَّزت خمتلف خدمات املشورة والعمالة علـى 
توفري التدريب املهين. وأكـثر مـن ١٣٢ مـن العـاملني يف اجلنـس التجـاري حـىت اآلن قـد أعيـد 
ـــثر مــن ٧٤٠ مــن صغــار العــاملني يف اجلنــس  تأهيلـهم بعـد اكتسـاب مـهارات السـوق، وأك

التجاري يف أحناء البلد يشتركون حالياً يف أنشطة الوزارة إلعادة التأهيل(٩). 
وهناك أيضاً مشروع ريادي بشأن ”إعادة تأهيل العاملني يف ميـدان اجلنـس التجـاري 
تقوم بإدارته إحدى املنظمات غري احلكومية(١٠) احمللية بطاقة حمدودة. وهنا يتـم تشـجيع البغايـا 
على اإلقالع عن هذه األعمال وتقدم إليهن مشورة حول فريوس نقس املناعة البشـرية/اإليـدز 
وغري ذلك من األمـراض املرتبطـة بـاجلنس فضـالً عـن التدريـب علـى مـهارات السـوق. وحـىت 
اآلن انضمـت حنـو ٩٠ امـرأة إىل برنـامج إعـادة التـأهيل وبـدأ منـهن ٣٠ امـــرأة حيــاة جديــدة 
باالشتراك يف أعمال جتارية صغرية. ومت عقد مقـابالت مـع أكـثر مـن ١٠٠ امـرأة باغيـة وقـال 
معظمهن أهنن على استعداد للتخلي عن الدعارة كوسيلة للعيش إذا مت دعمـهن بوسـائل بديلـة 

أخرى. 
ومت إطـالق برنـامج مشـترك بشـأن احليـاة اآلمنـــة فيمــا يتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة 
البشـرية/اإليـدز مبعرفـة وزارة الصحـــة واالحتــاد الوطــين للنســاء األريتريــات وغــري ذلــك مــن 
مشاركني يف حماولة للحد من اجلنس غري اآلمن والدعارة وتثبيــط اشـتراك الشـباب مـن النسـاء 

والرجال يف هذه األعمال. 
املادة ٧: املرأة يف السياسة واحلياة العامة 

بدأت مشاركة املرأة األريترية يف جماالت السياسة مـع بدايـة كفـاح التحريـر الوطـين. 
ـــر يف  وشـكَّلت املـرأة أكـثر مـن ٣٠ يف املائـة مـن جيـش التحريـر الوطـين خـالل حركـة التحري

اجلبهة الشعبية لتحرير أريتريا. 

                                                         

برنامج إعادة تأهيل العاملني يف اجلنس التجاري التابع لوزارة العمل والرفاهية االجتماعية.  (٩)

الكنيسة اللوثرية.  (١٠)
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وما حتقق خالل حركة التحرير مت احلفاظ عليـه بعـد اسـتقالل الدولـة وذلـك بضمـان 
ـــادي، ويف التصويــت والترشــيح يف  احلقـوق الدسـتورية للمـرأة يف املشـاركة يف أي منصـب قي

االنتخابات ألي منصب سياسي يف اجلمعية الوطنية وكذلك يف جمالس األقاليم والقرى. 
وتنص الفقرة ٤ من املادة ٧ من الدستور على ما يلي: 

عمالً بأحكام هـذا الدسـتور والقوانـني الصـادرة عمـالً بـه، تكفـل جلميـع األريـتريني، 
دون متييز، فرصة متكافئة لالشتراك يف أي منصب قيادي يف البلد. 

وينص الدستور بشأن احلق يف التصويت ويف الترشيح ألي منصب انتخايب أيضاً على ما يلي: 
لكل مواطن يفي مبتطلبات القانون االنتخايب احلق يف التصويت والسـعي إىل احلصـول 

على مناصب انتخابية (املادة ٢٠) 
ولكل مواطين أريتريـا، يف سـن ١٨ سـنة أو أكـثر احلـق يف التصويـت (املـادة ٣٠ مـن 

الدستور) 
وعلـى الرغـم مـن أن األحكـام الدســـتورية والتشــريعية ال متنــع املــرأة مــن التقــدم إىل 
االنتخابات وَشغل مناصب اختاذ القرار يف املنظمات احلكومية واخلاصة، فإنه يوجـد يف الواقـع 

عدد قليل جداً من النساء يف احلياة السياسية واحلياة العامة وغري ذلك من كبار املناصب. 
 

ومشاركة املرأة يف احلمالت السياسية والعمليـات الدسـتورية كـانت حموريـة ومـن 
احملتمـل أن تكـون أكـرب مـن مشـــاركة الرجــل. غــري أن عــدد النســاء الــاليت تشــغلن خمتلــف 
املستويات الوظائف يف السلطة يف املؤسسات السياسية ما زال منخفضـاً. وقـد اختـذت تدابـري 
ــــة  دســتورية وقانونيــة لإلجــراءات اإلجيابيــة إلصــالح االختــالل. ولكــن اإلجــراءات اإلجيابي
ال ينبغي تصورها على أهنا احلل الدائم. بل إهنا يف الواقع إجراءات لسد الثغرة يلجـأ إليـها مـن 
أجل إنشاء مسرح مستو. وهي ليست خبالف ذلك حـالً أو هدفـاً يف ذاهتـا. ويف هـذا اإلطـار 
ـــث ميكــن للمــرأة أن  ينبغـي لنـا أن نكفـل تطبيقـاً دقيقـاً إىل أن نصـل إىل املسـتوى املنشـود حي

تنافس على قدم املساواة. 
من خطاب فخامة رئيس أريتريا، اسياس أفورقي يف املذكـرة العشـرين لالحتـاد الوطـين 

لنساء أريتريا 
٢٧ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩
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وقد أخذت احلكومة بنظام احلصص (مثل اإلجراء اإلجيايب) من أجــل زيـادة مشـاركة 
املرأة يف اهليئات السياسية الختاذ القرار على مستوى القـاعدة مثلمـا علـى املسـتويات الوطنيـة. 
وينص اإلعالن رقم ١٩٩٦/٨٦ بشأن تشكيل اجملالس اإلقليمية علـى حجـز ٣٠ يف املائـة مـن 
املقاعد للمرأة وأن تتنافس أيضاً على الـ ٧٠ يف املائة املتبقية من املقاعد. وقـد شـكَّل أثـر نظـام 
احلصـص تغـرياً ملحوظـاً يف درجـة مشـاركة املـرأة يف الشـؤون السياسـية. وعلـى ســـبيل املثــال 
ازدادت مشاركة املرأة يف اجملالس اإلقليمية مـن ٢٠ يف املائـة يف عـام ١٩٩٦ إىل ٣٠ يف املائـة 
يف عام ١٩٩٨، أي أنه بني ٣٩٩ عضواً يف اجمللس اإلقليمي يف ست مناطق كان هنـاك ١٢٢ 

من النساء. 
وتشكِّل املرأة ٢٢,٢ يف املائة مـن اجلمعيـة الوطنيـة ومتوسـط قـدره ٣٠,٥ يف جمـالس 
زوبـا(١١) السـتة. ويبـدو أكـرب سـجل حققتـه املـرأة يف إقليـم زوبـا مـاكل ٣٧ يف املائـــة، وزوبــا 
دبوب ٣٠ يف املائة، وزوبـا أنسـيبا ٢٨ يف املائـة، وزوبـا غـاش-بركـا ٢٩,٧ يف املائـة، وزوبـا 

جنويب البحر األمحر ٢٧ يف املائة، ويف مشال البحر األمحر ٢٩,٥ يف املائة. 
وكانت النتائج اليت حققتها املرأة يف مجيع العمليات االنتخابية السـابقة علـى املسـتوى 
الوطين واملستويات اإلقليمية عالياً جداً. وانتخابات إدارة جملس القريـة تسـري حاليـا عـرب مجيـع 
املنــاطق الفرعيــــة يف البلـــد ودون ختصيـــص مقـــاعد أو تطبيـــق نظـــام احلصـــص ألول مـــرة. 
واالنتخابات حرة ودميقراطية حيث يتسابق األعضاء املؤهلـون يف القـرى (رجـال ونسـاء) مـن 
أجل احلصول على مقاعد على أساس التنافس الصريح. وعلى الرغم من أنـه مـن غـري املمكـن 
جتميع إحصاءات يف هذا التقرير، فإنه يبدو أن املرأة حتصـل علـى أصـوات علـى أسـاس قدرهتـا 

على قيادة وإدارة جمتمع القرية. 
واليوم تعترب مشاركة النساء يف الربملان الوطـين مـن بـني أعلـى الِنَسـب باملقارنـة حبصـة 
املـرأة يف البلـدان األفريقيـة األخـرى. وحسـب عـدد النسـاء يف الربملـان، فـإن التصنيـف العـــاملي 
بتـاريخ تشـرين الثـاين/نوفمـــرب ٢٠٠٢ يشــري إىل موزامبيــق (٣٠ يف املائــة)، وجنــوب أفريقيــا 
(٢٩,٨ يف املائـة)، وروانـدا (٢٥,٧ يف املائـة)، وناميبيـا (٢٥ يف املائـــة)، وأوغنــدا (٢٤,٧ يف 
املائـة)، وسيشـل (٢٣,٥ يف املائـة)، وأريتريـا (٢٢ يف املائـة)، وهـي مـن بـني أعلـى الِنَســب يف 

حني تتراوح النسبة يف بقية البلدان األفريقية بني صفر يف املائة إىل ١٩ يف املائة. 
ولضمان املزيد من الوصول املتساوي للمرأة واشتراكها بالكـامل يف تركيـب السـلطة 
واختاذ القرارات يتم تعيـني عـدة نسـاء يف منـاصب عليـا. ويوجـد حاليـاً ثـالث نسـاء وزيـرات 

                                                         

زوبا تعين منطقة.  (١١)
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(١٨ يف املائـة مـن جملـس الـوزراء) يشـغلن منصـــب وزيــرة العــدل ووزيــرة العمــل والرفاهيــة 
اإلنسـانية ووزيـرة السـياحة. وإىل جـانب ذلـك يوجـد بعـض قضـــاة احملكمــة العليــا واملدَّعــون 

واملديرون العامون واملديرون. 
وتوجد ٣ نساء من بني ١٩ عضواً من املكتب السياسي (١٥,٧ يف املائـة مـن اجلبهـة 
الشعبية من أجل الدميقراطية والعدالـة و١٢ امـرأة مـن ٧٥ عضـواً يف اللجنـة املركزيـة (١٦ يف 
املائة). وقد قـامت املـرأة وتقـوم بـدور ملحـوظ يف النشـاط السياسـي يف البلـد. و٥٠ يف املائـة 
تقريباً من أعضاء اجلبهة الشـعبية مـن أجـل الدميقراطيـة والعدالـة داخـل البلـد ويف الشـتات مـن 

النساء. 
اجلدول ١ – التقسيم حسب نوع اجلنس يف املناصب احلكومية العليا 

 ٢٠٠٢ ١٩٩٨ الرقم
املناصب احلكومية 

النسبة املئوية للنساء اجملموع عدد النساء نسبة النساء اجملموع عدد النساء 
٢٢٪ ١٥٠ ٣٣ ٢٢٪ ١٥٠ ٣٣ اجلمعية الوطنية ١ 
١٧,٦ ١٧ ٣ ١١,٧ ١٧ ٢ الوزراء ٢ 

- - - - - - املديرون العامون ٣ 

      املديرون ٤ 
٠٪ ٦ ٠ ٠٪ ٦ ٠ احملافظ اإلقليمي ٥ 
غري موجود غري موجود غري موجود ٥,٧٪ ٥٣ ٣ احملافظ دون اإلقليمي٦ 

٣.٣٪ ٣٠ ١ ١١,١٪ ١٨ ٢ السفراء 
١١٪ ٩ ١ ٨٪ ١٣ ١ املستشارون 

٢٠٪ ٥ ١ ١٠,٧٪ ٦ ١ القناصلة العامون 
٧,٦٪ ٢٦ ٢ ٠٪ ١٩ ٠ األمناء األوائل 
٥,٤٪ ٣٧ ٢ ٣,١٢٪ ٣١ ١ األمناء الثواين 

 ١٠

٥٥,٥٪ ٩ ٥ ٨,٠٪ ٢٣ ٢ األمناء الثوالث 

١٢٪ ٢٥ ٣ ١٦٪ ٨٩ ١٤ قضاة احملكمة العليا ١١ 
١٢٪ ٤١ ٥ - -- -- -قضاة احملكمة اإلقليمية 
٢١,٧٪ ٢٣ ٥ - -- -- -قضاة املنطقة اجلزئية  

١٦,٦٪ ٥٤ ٩    املدعون ١٢ 

املصدر: وزارة احلكم احمللي. 
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ويعترب اجليش (القـوات الربيـة واجلويـة والبحريـة)، والشـرطة املدنيـة، وشـرطة اهلجـرة 
اخل، مهنة تتعلق بالذكور عامة. غري أن مشاركة املرأة األريترية خـالل حركـة التحريـر كـانت 
ظاهرة فريدة، حيث كانت املرأة تؤلف نسبة ٣٠ يف املائة من جيـش التحريـر الوطـين وقـامت 

بدور غري مسبوق ترك أثرا قويا يف التشكيل اجلاري لقوة الدفاع ومشاركة املرأة. 
وهبذا املعىن فإن مشاركة النسـاء اليـوم يف قـوة الدفـاع الوطـين هائلـة سـواء يف اجليـش 
النظامي أو اجليش االحتياطي واخلدمة الوطنية. ومتثل املرأة اليـوم ٣,٠٩ يف املائـة مـن القـوات 
ـــة مــن القــوات البحريــة، و ٨,٩٢ يف املائــة مــن القــوات اجلويــة، و  الربيـة، و ٣,٣٠ يف املائ
١٠,٣٦ يف املائـة مـن موظفـي اإلدارة والدعـم داخـل الـوزارة. وتوجـد أكـثر مـن ٤٠٠ امــرأة 
يعملن ضباطا تعبويني يف اجليش. وتبلغ مشـاركة املـرأة األريتريـة يف قـوات الشـرطة ١٩,٦ يف 

املائة ومتثل ٧,٩ يف املائة من فئة جمموع ضباط الشرطة. 
ـــل االحتــاد الوطــين  وتتمثـل املـرأة بشـكل عادل يف جمتمـع املنظمـات غـري احلكوميـة مث
للعمال األريتريني واالحتاد الوطين للشباب والطلبة األريتريني ومهـا املنظمتـان الوطنيتـان اللتـان 
ــة  متثـالن علـى التـوايل العمـال والشـباب/الطلبـة يف البـالد. ومـن بـني األعضـاء الــ ٣٩ يف اللجن
املركزية يف االحتاد الوطـين للشـباب والطلبـة علـى سـبيل املثـال متثـل املـرأة ٣٠,٧ يف املائـة مـع 
وجود امرأة واحدة يف منصب تنفيذي. وتشكل املرأة ٢٧ يف املائة يف اللجنة املركزيـة لالحتـاد 
الوطين للعمال األريتريني وامـرأة واحـدة يف اللجنـة التنفيذيـة. وقـد أقـامت كـل مـن املنظمتـني 

وحدة تتعلق بنوع اجلنس يف كياهنا الذي يتخذ إجراءات عملية حنو تقدم املرأة. 
وتوجـد منظمـات عامـة مهنيـة خمتلفـة مثـــل احتــاد املعلمــني، واملمرضــات، واألطبــاء، 
واملهندسـني، واالحتـادات الرياضيـة والروابـط التجاريـة وروابـط األعمـال، وغرفـة التجـــارة اخل 
حيث متثل املرأة مشاركة إجيابية. غري أن هذه املنظمات تتركز يف املدن وتستبعد تلقائيا غالبيـة 
النساء يف املناطق الريفية وشبه احلضرية. وألسـباب ثقافيـة واضحـة مـا زالـت املـرأة يف املنـاطق 

الريفية مهمشة وال تشترك يف هذه الروابط. 
املادة ٨ – التمثيل على الصعيد الدويل 

للمرأة من حيث املبدأ إمكانية الوصــول املتسـاوي إىل املنـاصب الدبلوماسـية والدوليـة 
مـع الرجـل. غـري أنـه يبـدو ألسـباب عمليـة أهنـا أقـل متثيـال. وتوجـد حاليـا ٣٠ بعثـــة خارجيــة 
وترأس املرأة مـن بينـها بعثـة واحـدة فقـط. والواقـع أن املـرأة ال تتمتـع بتمثيـل كبـري يف أعمـال 
الشؤون الدولية يف البلد، وخاصة يف املناصب العليا داخـل اإلدارة والبعثـات اخلارجيـة. ومتثـل 

املرأة نسبة ١٠ يف املائة فقط من البعثة اخلارجية. 
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ويزيد اجلدول التايل توضيح ذلك 
اجلدول ٢: املرأة يف الشؤون الدولية 

النسبة املئوية للمرأة رجل امرأة البعثات اخلارجية التسلسل 

٠٪ ٨  وزراء/مديرون عامون ١ 

٣٪ ٢٩ ١ رؤساء بعثات (سفراء) ٢ 

١٠٪ ٩ ١ وزراء/مستشارون ٣ 

١٦٪ ٥ ١ قنصل عام ٤ 

٧٪ ١٣ ١ مديرون ٥ 

٧,٦٪ ٢٤ ٢ أمناء أول ٦ 

٥٪ ٣٥ ٢ أمناء ثواين ٧ 

٥٥,٥٪ ٤ ٥ أمناء ثوالث ٨ 

٢٠٪ ٤ ١ ملحقون ٩ 

   ١٠٪ ١٣١ ١٤

املصدر: وزارة اخلارجية، أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. 

وباملقارنة بإحصاءات عام ١٩٩٨ بشأن البعثات اخلارجيـة، حـدث حتسـن طفيـف يف 
مشاركة املرأة وخاصة على مستوى األمناء األول والثواين. وترأس امـرأة حاليـا منصـب مديـر 

مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية داخل الوزارة، وهو من بني املناصب الرئيسية. 
وعلى الرغم من وجود سـجل شـامل غـري كـاف بشـأن الوفـود اخلارجيـة للحكومـة، 
فإن املرأة (وزراء، مديرون، أعضاء الربملان قادة املنظمات اجلماهريية، اخل) تشرك بصفـة عامـة 
ومتثل احلكومة يف خمتلـف احملـافل الدوليـة والوفـود الثقافيـة/واملتعـددة األطـراف ويتوقـف ذلـك 

غالبا على ميدان اخلربة الفنية املطلوبة. 
ومتثـل املـرأة عـن طريـق االحتـاد الوطـين للنســـاء األريتريــات احلكومــة يف جلنــة األمــم 
املتحدة املعنية بوضع املرأة ويف اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة، 
ويف صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، ويف شؤون املرأة يف االجياد، ويف الفاو، وغري ذلك 

من املنظمات اإلقليمية للمرأة. 
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وطبيعي، ال بد أن يكون هناك التزام وخطة فعالـة لتشـجيع النسـاء علـى املشـاركة يف 
ميدان العالقات اخلارجية. وينبغي توجيه النساء الشابات ومتكينهن وإعدادهـن مـهنيا، بطريقـة 

متعمدة، لكي يعملن دبلوماسيني وميثلن البلد دوليا. 
املادة ٩: اجلنسية/املواطنة 

تتمتع املرأة األريترية حبقوق متساوية على الرجل يف اكتساب جنسـيتها أو تغيريهـا أو 
االحتفاظ هبا. 

وعلى الرغم من أن تفاصيل حق املواطنة موضحة بشكل أكرب يف قانون املواطنة، فإن 
األساس مت إرساؤه أساسا يف الدستور ذاته. ونص املادة ٣ بشأن املواطنة كما يلي: 

الفقرة األوىل: كل شخص يولد ألب أريتري/وأم أريترية هو أريتري بالوالدة. 
الفقرة الثالثة: ينبغي تنظيم التفاصيل املتعلقة باملواطنة بواسطة القانون. 

وعليـه، فـإن قـانون املواطنـة الـذي أعلـن عنـه مبوجـب اإلعـالن رقـم ١٩٩٢/٢١ هـــو 
النظام األكثر إحساسا بنوع اجلنس وجيري تنفيذ النظام دون عقبات خطرية. وهو ينــص علـى 

أن اجلنسية األريترية ميكن اكتساهبا بالوالدة والتجنس والتبين والزواج. 
ومت فورا إبطال مجيع القوانني التقليدية والعرفية اليت تنص علـى أن األطفـال املولوديـن 
ـــتري ال ميكــن أن يكتســب أو حيمــل اجلنســية مــن  خـارج عـش الزوجيـة أو مـن أب غـري أري

أمهاهتم. 
وإذا قامت امرأة أريترية بالزواج من أجنيب، فإهنا ال تفقد تلقائيـاً مواطنتـها مـا مل تقـم 
ـــة، ال يكتســب مواطــن أجنــيب تلقائيــا اجلنســية  هـي بنفسـها بتغيـري جنسـيتها. وبنفـس الطريق
األريترية بأن يتزوج من امرأة أريترية، ولكنه ميكنه احلصول على املواطنة بالتجنس مـن خـالل 

عملية سليمة عقب طلب ذلك عرب القنوات الصحيحة. 
وأي شخص يولد يف أريتريـا هـو مواطـن أريـتري. وباإلضافـة إىل ذلـك، أي شـخص 

يولد يف أريتريا من أبوين غري حمددين هو أيضا مواطن أريتري. 
وميكـن للمـرأة أن حتصـل علـى جـــواز ســفر وطــين بطريقــة مســتقلة وبــدون موافقــة 
زوجها. ومع ذلك، فإنه يف حالة سفر أطفاهلا وحصوهلـم علـى جـواز سـفر يلـزم موافقـة كـال 
األبويـن. وهـذا يصـح أيضـا بالنسـبة للطفـل املولـود يف عـش الزوجيـة ويلـزم موافقـــة والــده أو 

والدها الوحيد. 
وميكن للمرأة أن تتبىن طفالً أجنبياً ومنحه أو منحها اجلنسية األريترية. 

وعلى العموم، ال توجد أية مشكالت تتعلق بنوع اجلنس يف مسألة اجلنسية. 
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املادة ١٠ – التعليم 
يقوم التعليم النظامي احلايل يف أريتريا على نظام رباعي، يعـرف بنظـام ٥ – ٢ – ٤ – 
٤ الـذي سـيحل حملـه نظـام ٦ – ٢ – ٤ – ٤ ابتـداء مـن هـذا العـام. ويف هـــذا النظــام ســوف 
يتألف التعليم االبتدائي من ست سنوات دراسة، وسنتني يف التعليم اإلعدادي، وأربع سـنوات 
يف التعليم الثانوي، وأربع سنوات يف التعليم العايل/اجلامعي، ويتوفر أيضا التعليم غـري النظـامي 

وحمو األمية. 
وينــص الدســتور األريــتري يف املــادة ٢١(١) مــن الفصــل الثــالث املتعلــق بــاحلقوق 

األساسية واحلرية والواجبات على ما يلي: 
كل مواطن له حق الوصول املتساوي إىل اخلدمـات االجتماعيـة املمولـة بصفـة عامـة. 
ـــا، إىل توفــري الصحــة والتعليــم واخلدمــات  وسـوف تسـعى الدولـة يف حـدود موارده

الثقافية واالجتماعية األخرى جلميع مواطنيها. 
وهتدف سياسة التعليم يف وزارة التعليم إىل ما يلي: 

النـهوض بـالفرص املتكافئـة مـن حيـث إمكانيـة الوصـول جلميـع األطفـال (١٢) يف ســـن 
التعليم إىل املدارس وحتقيق املساواة بينهم وإىل التعليم املستمر. 

وحتقيقـاً لذلـك، تتمتـع املـرأة األريتريـة بـاحلق الشـرعي يف إمكانيـة الوصـول املتســاوي 
وتكافؤ الفرص مـع الرجـل يف ميـدان التعليـم. وتكفـل سياسـة التعليـم يف دولـة أريتريـا التعليـم 
األساسي اجملاين واإللزامي للجميـع بـدون أي تفرقـة بـني اجلنسـني. وتنبـع مجيـع املـدارس، مـن 
املـدارس قبـل االبتدائيـة إىل اجلامعـة نظـام التعليـم املختلـط حيـث حيضـر مجيـع التالميـذ فصــوال 
خمتلطة على مجيع املستويات. وعلى ذلك، يتم يف بعض املناطق النائية إدخال مشـروع ريـادي 
ــى  بشـأن املـدارس الداخليـة للفتيـات يف حماولـة حـل مشـكلة بعـد املـدارس بالنسـبة للفتيـات عل

املستويني املتوسط والثانوي. 
وقد توسع النظام التعليمي بسرعة عقب استقالل البلد. وازداد بشكل ملحوظ إنشاء 
املدارس اجلديدة وإصالح املدارس القائمة، فقد ازداد عدد املدارس االبتدائية على سبيل املثـال 
من ٢٥٨ يف العام الدراسي ٩٢/٩١ إىل ٥٧٩ يف العام الدراسي ٢٠٠١/٢٠٠٠، أي بزيـادة 
تربو على ٥٥ يف املائة. ويوجد حاليا ٩١ مدرسة من مدارس ما قبل التعليم الرمســي، و ٦٦٧ 
مدرسة ابتدائية، و ١٤٢ مدرسة إعداديـة، و ٤٣ مدرسـة ثانويـة، و ١٠ مـدارس تقنيـة، و ٣ 
مدارس خاصة. ومدرستان للمعلمني، و ٨٧٤ مركزا لربامج حمو األمية تنتشر يف أحنـاء البلـد. 
(١٣) ومعظم املدارس متلكها احلكومـة وحنـو ١٠ يف املائـة هـي مـدارس تـدار علـى حنـو خـاص. 

                                                         

وزارة التعليم، موجز تعليمي يف آذار/مارس ١٩٩٨.  (١٢)

إحصاءات أريتريا للتعليم األساسي، ٢٠٠١/٢٠٠٠.  (١٣)
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ومع ذلك، فإن مجيع املدارس ما قبل التعليم الرمسي هي مدارس إرسالية أو يقوم اجملتمع احمللي 
بإدارهتا. وال توجد سوى جامعة واحدة حيث متثيل املرأة ضعيف، أي حنو ١٤ يف املائة. 

وبصفة عامة، حدثت تغريات ملحوظة يف احلالة التعليمية للبنـات يف السـنوات القليلـة 
املاضية، غري أنه يلزم املزيد من التدخــل لتحسـني احلالـة القائمـة. ووفقـا لالسـتقصاء الدميغـرايف 
والصحي ألريتريا لعام ٢٠٠٢، فإن ٥٢ يف املائة من النساء بدون أي تعليم وباملقارنـة بـــ ٦٧ 
يف املائة يف االستقصاء الدميوغرايف والصحي ألريتريا لعـام ١٩٩٥، و٢٧ يف املائـة لـن حيضـرن 
املــدارس االبتدائيــة (٢٣ يف املائــة يف عــام ١٩٩٥)، و ٨,٥ يف املائــة كــن حيضــرن املـــدارس 
اإلعدادية، و ١٠.٧ يف املائة كـن حيضـرن املـدارس الثانويـة، وأكـثر مـن ٠,٩ يف املائـة لديـهن 
تعلمي عال. ويف املرحلة احلالية تتركز الفرص التعليمية بصفة رئيسية يف املناطق احلضرية علـى 
الرغم من أن وزارة التعليـم تسـعى إىل توسـيع نطـاق النظـام يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة لتوفـري 

تغطية واسعة. 
ولدى وزارة التعليم إحصاءات مفصلة حسب نوع اجلنس جتعـل مـن األسـهل متابعـة 
ومعرفة حالة املرأة يف التعليم واختاذ تدابري صحيحة على مسـتوى السياسـة العامـة لسـد الثغـرة 
وتعزيز مشاركة املرأة. ويبني اجلدول التايل مشاركة الفتيات يف خمتلف السـنوات الدراسـية يف 

املدارس احلكومية. 
اجلدول ٣ – معدل التحاق الفتيات 

 ٢٠٠١/٢٠٠٠ ٢٠٠٠/١٩٩٩ ١٩٩٩/١٩٩٨ املرحلة 
النسبة املئوية إناث اجملموع 

لإلناث 
النسبة املئوية  إناث اجملموع 

لإلناث 
النسبة املئوية  إناث اجملموع 

لإلناث 
٥٨١٥ ١١ ما قبل املدرسة ٤٦,٧١١٪ ٤١٣ ٨٨٥٥ ٤٧٪ ٨٩٦ ٥ ٤٣٦ ١٢ ٤٧,٩٪ ٧٠٤

٩٦٣١١٨ ٢٦١ ابتدائي  ٤٥,٢٢٩٥٪ ٣٨٥ ٩٤١١٣٣ ٤٥٪ ١٦٨ ٦٩١١٣٤ ٢٩٨ ٤٥,٠٪ ٠٤٥
٠٢١٢٩ ٦٧ إعدادي  ٤٣,٧٧٤٪ ٢٩٠ ٣١٧٣٣ ٤٥,٥٪ ٣٢٠ ٣٢ ٩٦٦ ٧٠ ٤٤,٨٪ ٢٨٤

٥٣٣١٧ ٤٧ ثانوي  ٣٧,٤٥٩٪ ٧٥٦ ٦٢٦٢٢ ٣٦,٨٪ ٥٩٦ ٢٣ ٩٥١ ٦٣ ٣٧,١٪ ٠٩٣

١٥,٤١ ١٤٠ ٩٠٨ تقين/مهين  ٢٢٪ ٢٩١ ٣٠١ ١ ١٤,٤٪ ١٤٧ ٠١٨
٣٦٪ ١٠٧ ٢٩٥ ٣٠,٥٪ ٥٨ ١٩٠ ٣٣٪ ٦٢ ١٨٧ أعمال وجتارة

زراعـة وموســيقى 
ومدارس للفنون

٣٥,٩٪** ٤٦ ١٢٨ ٣٢,٠٪ ٨٥ ٢٦٥  غري موجودغري موجود 

املصدر: مت مجعها من إحصاءات التعليم األساسي بوزارة التعليم. 

** ال تشمل الزراعة 
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وتبـني هـذه اإلحصـــاءات أنــه ال توجــد تفرقــة ملحوظــة بــني اجلنســني يف االلتحــاق 
باملدارس يف مرحلة ما قبل املدرسة واملرحلتـني االبتدائيـة واإلعداديـة وتبـني أيضـا أن مشـاركة 
الفتيات كانت بالنسـبة للسـنوات اخلمـس األخـرية تـزداد بشـكل هـائل علـى مسـتوى املرحلـة 
االبتدائيـة. ويالحـظ أيضـا أن التحـاق الفتيـات بـاملدارس االبتدائيـة تضـــاعف تقريبــا يف الســنة 
الدراسية ١٩٩٩/١٩٩٨ (٣٨٥ ١١٨) مقابل السنة الدراسية ١٩٩٢/١٩٩١ (٢٣٦ ٦٩). 
غـري أنـه إذا الحظنـا صـــايف نســبة احلضــور (١٤) حســب املنطقــة أو اخللفيــة احلضريــة 
والريفيـة للطالبـات، لوجدنـا اختالفـا ملحوظـا يقتضـي االهتمـام، مبعـىن أن الفتيـات يف احلضـــر 
حضورهن أفضل من الفتيات يف الريف على مجيـع املسـتويات وأن نسـبة ٤٥ يف املائـة مـن معـدل 

االلتحاق على مستوى املدرسة االبتدائية واإلعدادية ال متثل حقا الفتيات يف املنطقة الريفية: 
اجلدول ٤ – نسبة حضور اإلناث للمدارس حسب اخللفية (١٥) 

الريف احلضر مستوى املدرسة
٢٧,٢ ٤١,٥ ابتدائي 
٩,١ ٣٨,١ إعدادي 
٨,٤ ٣٦,٦ ثانوي 

وبالنسـبة للمـدارس التقنيـة واملهنيـة مـا زال احلضـور منخفضـا للغايـة ويتطلـب تدخــال 
جادا. انظر اجلدول التايل. 

اجلدول ٥: الفتيات يف التدريب التعليمي التقين واملهين 
مستوى التقدم  احلرفة/الورشة 

النسبة املئوية لإلناث اإلناث اجملموع 
٤,٦٪ ٣ ٦٤ ورشة اآلالت 

٣٥٪ ٣٥ ١٠٠ احملاسبة 
٢٦٪ ١٦ ٦١ الصريفة واملالية 

٢٠٪ ١٣ ٦٥ اإلدارة 
٦٢٪ ٤٣ ٦٩ علوم السكرتارية 

                                                         

ـــة (٧ - ١١) بالنســبة للســكان الذيــن حيضــرون  صـايف نسـبة احلضـور يف سـن املدرسـة االبتدائي (١٤)

املدرسة. والشيء نفسه ينطبق على املرحلتني اإلعدادية والثانوية. 
االستقصاء الدميغرايف والصحي ألريتريا لعام ٢٠٠٢.  (١٥)



3004-23184

CEDAW/C/ERI/1-2

مستوى التقدم  احلرفة/الورشة 
النسبة املئوية لإلناث اإلناث اجملموع 

املستوى األساسي  
٩٪ ٣ ٣٣ الزراعة العامة 

٠٪ ٠ ١٨ الزراعة – اآلالت 
٨٢٪ ١٤ ١٧ علم احليوان 
٠٪ ٠ ٥ علم النبات 

إحصاءات التعليم األساسي ٢٠٠١/٢٠٠٠.  املصدر:

وتعتزم الوزارة حتسني مشاركة الفتيات يف هذا اجملال وعملت على تطوير استراتيجية 
وطنية بشأن إصالح التدريب التعليمي التقين واملهين، وهو يتطلب ما يلي: (١٦) 

زيادة التحاق املشـتركات يف برنـامج التدريـب التعليمـي التقـين واملـهين بنسـبة ٣٠ يف  •
املائة حبلول السنة الدراسية ٢٠٠٦ 

سيتم توحيد مجيع املهارات النمطية للجنسني حبلول عام ٢٠٠٦  •
سيتم توظيف اثنني من مسؤويل النصح واإلرشاد الفين وحسـب نـوع اجلنـس بغـرض  •

توجيه املدارس واجملتمعات احمللية حنو أكرب مشاركة لإلناث واألقليات. 
سوف تفتح مجيع دورات التدريب أمام املرأة  •

معدالت التسرب من املدارس واإلعادة 
تتميز درجة إجناز البنات يف املرحلة االبتدائية بأهنا أعلى مـن درجـة إجنـاز البنـني. غـري 
أنـه كلمـا ارتفـع مسـتوى املدرسـة الـيت يلتحقـن هبـا قـل اإلجنـاز وارتفعـت حالـــة االنســحاب. 
وكانت هذه مسألة خطرية يف خطة وزارة التعليم وتوجد خطة جاريـة إلجـراء حبـث لتحديـد 
أسباب اخنفاض معدالت اإلجناز لـدى البنـات وارتفـاع معـدالت الرسـوب لديـهن عـن البنـني 

عندما يصلن إىل املستويات األعلى. 

                                                         

مذكرة قطاع التعليم والتدريب يف أريتريا، ٨ متوز/يوليه ٢٠٠٢.  (١٦)
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ووفقـاً لسياسـة وزارة التعليـم فـإن أي طـالب يفشـل مرتـني يف فصـــل دراســي واحــد 
فإنه/أهنا ال يسمح له باالستمرار. ومن ثَم فإن قائمة املتسربني تشمل الطلبـة ليـس فقـط الذيـن 
يتركون املدرسة ألسـباب شـخصية ولكـن أيضـا املعيديـن الذيـن يفشـلون يف اإلجنـاز علـى أي 
مستوى. وال تتوفر بيانات شاملة يف وزارة التعليم توضح عدد الفتيات احلوامل علـى مسـتوى 

املدارس العليا وحالتهن. 
ومع ذلك، على الرغم من عدم تدوين ذلـك يف قـانون التعليـم، فـإن الفتيـات حيصلـن 
على محاية إدارية يف حالة احلمل وال يتم فصلهن وهلن احلـق يف احلضـور واسـتئناف دراسـتهن 
أيا كانت. غري أنه من الناحية العملية، ما أن يقدم الفتيات على الـزواج املبكـر أو احلمـل غـري 

املرعوب فيه يف سن املراهقة يرفضن مواصلة التعليم. 
اجلدول ٦: املعيدون حسب املرحلة ونوع اجلنس 
 ٢٠٠٠/١٩٩٩ ١٩٩٩/١٩٩٨ املراحل 

النسبة املئوية 
للذكور 

النسبة املئوية 
لإلناث 

النسبة املئوية 
للذكور 

النسبة املئوية 
لإلناث 

١٥,٢ ١٤,٣ ٢٢,٣٢ ٢٠,٤٣ ابتدائي 

٢٤,٠ ١٦,٩ ٢٧,٢٢ ١٦,٢٩ إعدادي 

٢٣,٨ ١٥.٦ ٣٦,٥٥ ٢٠,٤٢ ثانوي 

املصدر: إحصاءات التعليم األساسي بوزارة التعليم. 

اجلدول ٧: االنسحاب حسب املرحلة ونوع اجلنس 
 ٢٠٠٠/١٩٩٩ ١٩٩٩/١٩٩٨ املراحل 

النسبة املئوية 
للذكور 

النسبة املئوية 
لإلناث 

النسبة املئوية 
للذكور 

النسبة املئوية 
لإلناث 

١٢,٧ ١٣,٣ ٨,٧ ٩,٩٣ االبتدائي 
١٤,١ ٢٠,٨ ٨,٠٥ ٩,٥١ اإلعدادي 

١٢,٥ ٢٦,٠ ٧,٣٩ ١٠,٠٣ الثانوي 
املصدر: إحصاءات التعليم األساسي بوزارة التعليم. 
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ـــإن العوامــل داخــل املدرســة وخــارج املدرســة (األشــغال املنـــزلية،  وبصفـة عامـة، ف
واملسافة من البيت إىل املدرسـة، وانعـدام الدعـم األبـوي، والـزواج املبكـر، واحلمـل، اخل) هـي 
السـبب يف ارتفـاع معـدل اإلعـادة واالنسـحاب يف مجيـع املراحـل فيمـــا بــني الطالبــات. ومــن 
املدهـش علـى الرغـم مـن ذلـك رؤيـة االنسـحاب ميـارس مـن جـانب البنـني أكـثر مـــن جــانب 
البنات، ويزداد ارتفاعا يف املرحلة الثانوية. وختطط وزارة التعليم إلجـراء حبـث متعمـق وتقييـم 
لتحديـد وعـالج األسـباب اجلذريـة وتوصـــي خبطــة عمــل اســتراتيجية لإلقــالل مــن مســتوى 

املعيدين واملنسحبني وزيادة معدل الكفاءة الداخلية يف املدارس. 
ولزيـادة مشـاركة اآلبـاء يف برنـامج املدرسـة ومسـاعدهتم علـى أن يصبحـوا جـزءا مــن 
التنمية الشاملة للنظام املدرسي، جيري تشجيع املدارس على إنشاء جلنة لآلباء واملدرسـني وقـد 
ــة،  توقـف أثـر هـذه اللجـان علـى مسـتوى االلـتزام الـذي تبديـه كـل جلنـة. ومـن الناحيـة العملي
حتاول بعض اللجان معاجلة املشـاركة املتدنيـة للفتيـات والبحـث عـن حلـول حمليـة يف حـني أن 

البعض يركز على الدعم اللوجسيت يف املدارس. 
املرأة يف املناصب التعليمية 

متثل وزارة التعليم أحد القطاعات العامة اليت يتضـح فيـها مشـاركة النسـاء. ويف مهنـة 
التعليم فإن مشاركة املـرأة يف املرحلـة االبتدائيـة (٣٥ – ٤٠ يف املائـة) أعلـى باملقارنـة مبـدارس 
املرحلة اإلعدادية والثانوية اليت تبلغ ١١ و١٢ يف املائة علـى التـوايل. غـري أن املدرسـات نـادراً 
ما يوجدن يف املدارس التقنية (١٠ يف املائـة يف أحنـاء البلـد) وبنسـبة ٥ يف املائـة فقـط. ويوجـد 
تغيـري ملحـــوظ يف معــاهد املعلمــني الــيت كــانت متثــل ٦ يف املائــة فقــط يف عــام ١٩٩٩/٩٨ 
وحتسنت إىل أن تكون بنسبة ٣٠ يف املائة يف عـام ٢٠٠١/٢٠٠٠. ويبـدو أن املدرسـات هلـن 

الغلبة يف مرحلة ما قبل املدرسة االبتدائية. انظر اجلدول التايل: 
اجلدول ٨: مدرسات املدارس 

 ٢٠٠١/٢٠٠٠ ٢٠٠٠/١٩٩٩ ١٩٩٩/١٩٩٨ مستويات املدارس 
النسبة املئوية
لإلناث 

النسبة املئوية اجملموع اإلناث 
لإلناث 

النسبة املئوية اجملموع اإلناث 
لإلناث 

اجملموع اإلناث 

٣٢٦ ٣١٨ ٩٧,٥ ٣٢٠ ٣١٤ ٩٨٪ ٣٢١ ٣١٢ ٩٧٪ما قبل املدرسة االبتدائية 
٣٤,٩١٪ االبتدائية  ٩٥١٥ ٦٦٨ ٧١٠٦ ٢ ٣٦٪ ٢٢٩ ٣٣٠٦ ٣٧,٤٢٪ ٥٧٦
١٤٩١ ١٢,٣٪ اإلعدادية  ٣٧٧ ١٦٠١ ١١,٦٪ ٣١٢ ١٦٧١ ١٢,٧٪ ٢٠٨

١٨٨ ١١٥١ ٩,٦٪ ٠٤٧ ١٠٩١ ١٠,٤٪ ٩٨٢ ١١٢ ١١,٤٪ الثانوية 
٣٧ ١١ ٢٩,٧٪ ٣٢ ٢ ٦,٢٥٪ ٣٨ ٣ ٧,٨٪ املدارس التقنية املعلمني 

١٧٣ ٩ ٥,٢٪ ١٠٤ ٩ ٨,٦٪ ١٠١ ٤ ٣,٩٪ املدارس التقنية واملدارس املهنية 
املصدر: مؤشرات التعليم األساسية بوزارة التعليم ٢٠٠١/٢٠٠٠ 
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وتوجـد امرأتـان علـى مسـتوى املديـر (مـــن أصــل ٩) يف الــوزارة وترأســان قســمني، 
وال توجد مديرات عموميات وال مديرات للمكاتب اإلقليمية بـالوزارة. لذلـك، ميكـن القـول 
أن مجيع الوظائف التعليمية العالية املستوى يهيمن عليها املوظفـون الذكـور. ومـن املدهـش أن 
هناك عددا ضئيالً جداً من ناظرات املدارس وال يوجد مشرفات يف أحناء البلد، وبالتـايل ميكـن 

للمرء أن يقول أن املرأة ضعيفة التمثيل يف حقائب اإلدارة التعليمية. 
اجلدول ٩: ناظرات املدارس يف املرحلة االبتدائية 

النسبة املئوية لإلناث اإلناث اجملموع املنطقة 
٢,٨٠٪ ٦ ٢١٤ دبوب 
٦,٣٦٪ ٧ ١١٠ انسيبا 

٧,٥٪ ٦ ٧٩ مشايل البحر األمحر 
٠,٠٢٪ ٣ ١٥٣ غاش – بركا 

٩,٢٥٪ ١٠ ١٠٨ ماكيل 
 غري موجود ٢٤ جنوب البحر األمحر 

املصدر: وزارة التعليم، املكتب اإلقليمي. 
وتقـدم املنـح الدراسـية وغريهـا مـن املنـح بـدون تفرقـة حسـب نـوع اجلنـــس واألصــل 
اإلثين، غري أن مشاركة املرأة يف التعليم املهين والتعليم التقـين العـايل منخفضـة جـدا يف الوقـت 
ـــإن  احلـايل. وعلـى الرغـم مـن تشـجيع النسـاء علـى االسـتفادة مـن املنـح الدراسـية املخصصـة ف

أعدادا منهن مل يؤخذ يف االعتبار. 
اجلدول ١٠: التحاق اإلناث باجلامعة، ١٩٩٨ – ٢٠٠١ 

٢٠٠١/٢٠٠٠ ٢٠٠٠/١٩٩٩ ١٩٩٩/١٩٩٨ الربنامج 
٦٥٢ ٥٩٢ ٥٤٠ اإلناث 
٦٢٨ ٤ ١٣٥ ٤ ٩٩٤ ٣ اجملموع 

١٤,١٪ ١٤,٣١٪ ١٣,٥٢٪ النسبة املئوية لإلناث 
املصدر: الشؤون األكادميية جبامعة أمسره. 
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ويتراوح معدل التحـاق الفتيـات باجلامعـة يف برامـج احلصـول علـى الدرجـة والدبلـوم 
والشـهادة بـني ١٣ – ١٤ يف املائـة. وقـد حدثـت زيـادة طفيفـة يف االلتحـاق يف عـــام ٢٠٠١. 
ومع ذلك، ظلت مشاركة النساء منخفضة جدا باملقارنة مبشاركة الذكور. ومثة نتيجة أخـرى 
تستفاد من إحصاءات اجلامعة هي أن الطلبـات يتجـهن حنـو العلـوم االجتماعيـة. وعلـى سـبيل 
املثال، كانت هناك ٤٧ طالبة فقط مسجالت يف ميدان العلوم الطبيعية يف برنـامج املسـتجدين 
عــام ٢٠٠٠/١٩٩٩ يف حــني أن ١٣٦ طالبــة كــن مســجالت يف العلــوم االجتماعيــــة. ويف 
برنامج املستجدين لعام ٢٠٠١/٢٠٠٠ كانت هنـاك مـا جمموعـة ٦٢ طالبـة يف ميـدان العلـوم 
الطبيعية يف حني كانت هناك ١٢٨ طالبة يف برنامج العلوم االجتماعية. وعلـى الرغـم مـن أنـه 
من الصعب جدا التوصل إىل نتيجة، فإن املرء ميكن أن يقـول أن هنـاك اجتاهـا لـدى الطالبـات 

لتفضيل الربامج االجتماعية. 
اجلدول ١١: خرجيات اجلامعة، ١٩٩١ – ٢٠٠١ 

اجملموع الكلي الشهادة الدبلوم الدرجة  الكليات 

النسبة املئوية اجملموع اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور 

١٦,٦ ٧٨٧ ٢٢ ٢ ٢٠ - - - ٧٦٥ ٧٩ ٦٨٦ العلوم الطبيعية 

٢,٦ ١٢١ - - - - - ٣٨ ٤ ٣٤ ٨٣ ١٧ ٦٦ علوم الصحة 

الفنــــــون والعلـــــــوم 
االجتماعية 

 ١٨,٤ ٨٧٠ ١٣٨ ٣٣ ١٠٥ ٢٠٦ ٤٢ ١٦٤ ٥٢٦ ٦٤ ٤٦٢

٣٨,٧ ٨٣١ ٣٣٩١ ٧٧ ٢٦٢ ٤٥٤ ١٦٤ ٢٩٠ ٠٣٨ ١٥٦١ ٨٨٢ األعمال واالقتصاد 

٦,٩ ٣٢٧ - - - ٢٢٧ ١٥ ٢١٢ ١٠٠ ١٥ ٨٥ التعليم 

ـــــــوم  الزراعـــــة والعل
الزراعية 

 ١٠,٢ ٤٨١ - - - ١٥ ٤ ١١ ٤٦٦ ٥٩ ٤٠٧

٦,٧ ٣١٩ - - - ٢٤٢ ١٤ ٢٢٨ ٧٧ ٢ ٧٥ اهلندسة 

١٠٠ ٧٣٦ ٤٩٩٤ ١١٢ ٣٨٧ ١٨٢ ١ ٢٤٣ ٩٣٩ ٠٥٥ ٣٩٢٣ ٦٦٣ ٢اجملموع 

  ١٠٠ ٢٢,٤ ٧٧,٦ ١٠٠ ٢٠,٦ ٧٩,٤ ١٠٠ ١٢,٨ ٨٧,٢ النسبة املئوية 

املصدر: مت التجميع من إحصاءات اجلامعة. 
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وفيمـا يتعلـق بالوظـائف األكادمييـة يف اجلامعـة، كـانت اإلنـاث املعينـــات قليلــة جــدا. 
وعلى سبيل املثال، كانت هناك عميدتان (من أصل ٨) ومديرة واحدة من أصل ٩ مديرين. 

وقد أقترح أخريا إنشـاء مركـز للبحـث حسـب نـوع اجلنـس والدراسـات واملـوارد يف 
جامعة أمسره. وحتكم املركز جلنة توجيهية حسب اإلقتضاء، بالنسـبة لـتركيب اجلامعـة تعاوهنـا 
جلنة استشارية من املؤسسات ذات الصلة (وزارة التعليم واالحتـاد الوطـين للنسـاء األريتريـات، 

واالحتاد الوطين للشباب والطلبة األريتريني، وغري ذلك من منظمات.(١٧) 
والغـرض مـن إنشـاء مركـز أحبـاث نـوع اجلنـس والدراسـات واملـوارد بوصفـه مركـــزا 
للخربة التقنية واجلودة فيما يتعلق بقضية املرأة ونوع اجلنـس، هـو توليـد بيانـات يوثـق هبـا مـن 
أجل الساسة الوطنية والتركيز بالدرجة األوىل على التعليم. ومن املتوقع أن يقوم املركـز بـدور 
حموري يف حتديد القضايا احلامسة وتوليد املعرفة املطلوبة واستحداث املعلومـات الالزمـة للنـهج 

االستراتيجية لضمان اشتراك املرأة يف تنمية البلد. 
املنهج الدراسي والتنميط حسب نوع اجلنس 

لــدى كــل مــن الطلبــة والطلبــــات إمكانيـــة الوصـــول إىل املنـــهج الدراســـي ذاتـــه، 
واالمتحانات ذاهتا، والتقدير التقين ذاته، وتدابري النظام املدرسي، وهيئة التدريـس املتسـاوية يف 
الكفاءة، واملباين املدرسية واملعدات املدرسية من النوعيـة ذاهتـا وعلـى ذلـك، فإنـه ال يـزال مـن 

املمكن أن تكون املسألة تتعلق بإمكانية الوصول عندما حتدث احلاالت التالية: 
يقوم البنني بالتحرش بالبنات أو ختويفـهن لـدى أخـذ دروس يف مـواد معينـة (التفـاعل  - ١

بني الطالب) 
أن يكون املنهج الدراسي ملادة معينة مألوفا لـدى البنـني أو متصـال هبـم ولكنـه غريـب  - ٢

بالنسبة للبنات (األمهية) 
ـــني، عــن وعــي أو دون وعــي، عــن البنــات يف  يقـدم املدرسـون معاملـة تفضيليـة للبن - ٣

جماالت موضوع مادة معينة (املعاملة التفضيلية) 
يتم تثبيط البنات بانتظام عن انتـهاج طريـق معـني بالنسـبة للمسـتقبل أو تركـهن علـى  - ٤

غري وعي بفرص املستقبل يف جمال مادة معينة (تضييق فرص االختيار) (١٨) 

                                                         

اقتراح بإنشاء مركز أحباث نوع اجلنس والدراسات واملوارد يف جامعة أمسره متوز/يوليه ٢٠٠٢.  (١٧)

املدرس النـزيه حسب نوع اجلنس، كتيب معهد أمسره للمعلمني ٢٠٠٢.  (١٨)
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ومن أجل ذلك مت بــذل جـهد هـام مـن جـانب وزارة التعليـم لتحديـد قضايـا التنميـط 
حسب نوع اجلنس وتوليد املنهج الدراسي يف نظام التعليم. وحىت اآلن، مت القضاء على بعض 
املفـاهيم النمطيـة والتصرحيـات مـن معينـات التدريـس ومـــواده، أي الكتــب املدرســية، ودليــل 
والتصديرات املدرسني، والكتيبات وامللصقات. غري أنه يلزم القيـام بالكثـري مـن أجـل تغيـري أو 

حتسني لغة الكتب املدرسية وبعض التصويرات اليت تتوجه حنو الذكور حالياً. 
ومشلت خطة وزارة التعليم استحداث كتيـب للتدريـب حسـب نـوع اجلنـس وإجـراء 
التدريــب مــن أجــل تعزيــز وضمــان املســاواة يف إمكانيــة الوصــول ومعاملــة كــال اجلنســــني 
واإلحجـام عـن أي فعـل مـن أفعـال التميـيز يف الدراســـة. ويتــم بانتظــام إجــراء دورة تدريــب 
حسب نــوع اجلنـس علـى أنـه مـادة إضافيـة يف معـهد أمسـره للمعلمـني مـن أجـل الطلبـة الذيـن 
يتخرجون للعمل بالتدريس يف مستويات التعليم االبتدائي. ووعيـا مـن معـهد أمسـره للمعلمـني 
باألمهيـة األوىل للتوعيـة بنـوع اجلنـس فيمـا بـني املدرســـني، اســتحدث املعــهد مؤخــرا كتيــب 
للتدريب حسب نوع اجلنس، املدرس النـزيه فيا يتعلق بنـوع اجلنـس، وسـوف يدمـج الكتيـب 

يف املنهج الدراسي اخلاص بالتربية. 
وال بد من إعطاء الفضل لسياسة التعليـم املختلـط واسـتخدام نظـام املدرسـة املختلطـة 
الذي تتبعه الوزارة، األمر الذي يسـهم باسـتمرار بـالقدر الكبـري يف ختفيـف التنميـط يف ميـدان 

التعليم. 
وهذا ميثل اجتاها حنو املواد اليت ميكن أن ختتارها البنـات يف املدرسـة. وكـان املعـروف 
فيما بني اجلميع أن البنـات يفضلـن املوضوعـات االجتماعيـة، وخيـترن املـواد اخلفيفـة بـدالً مـن 
العلوم الطبيعية. وقد قام ذلك بدوره يف تضليل البنات بالتركيز على اجملال ”اخلفيـف“ وكـان 
له أثر على معـدل إجنـازهن يف جمـال الرياضـة والفيزيـاء والكيميـاء، اخل علـى مسـتوى املدرسـة 
العليا ليكون متدنيـا جـدا. وعلـى سـبيل املثـال تبلـغ مشـاركة البنـات يف التعليـم التقـين ١٤ يف 
املائة فقط ويقل معدل التقدم عن ١٠ يف املائة. ومن ناحية أخـرى ميثـل البنـات/النسـاء أغلبيـة 

كبرية عندما يتعلق األمر باملدرسة التجارية يف دراسات السكرتارية وإدارة املكاتب. 
ومن الصعب للغاية إثبــات حقيقـة أن البنـات يفضلـن االجتـاه ”اخلفيـف“ يف الدراسـة 
نظرا لعدم وجود بيانـات شـاملة لالسـتناد إليـها يف ذلـك. ولكـن مـن احلقـائق العامـة أن مجيـع 
ــــم دون املتوســـط عندمـــا يتعلـــق األمـــر  الطلبــة تقريبــا علــى مســتوى املدرســة اإلعداديــة ه
بالرياضيات، وأن نسبة ١٤,٨٨ يف املائة فقط حيققــون أعلـى مـن معـدل الـترفيع عنـد اجللـوس 
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ــــــن  إىل االمتحــــان الوطــــين للفصــــل الســــابع.(١٩) وقــــد أجــــرت وزارة التعليــــم بدعــــم م
اليونيسـيف/اليونسـكو دراسـة اســـتقصائية بشــأن رصــد إجنــاز التعلــم يف عــام ٢٠٠١ يف ٦٠ 
مدرسة ابتدائية متثل ست مناطق ومجيع اجملموعات اإلثنيـة. وقـد مت اسـتهداف الصفـني الثـالث 
ـــهما أحــرزا القليــل يف جمــال الرياضيــات واملعرفــة  واخلـامس وأظـهرت النتيجـة أن الطلبـة كلي

العامة، وكان أداء البنات أقل بكثري من أداء البنني. انظر اجلدول التايل: 
اجلدول ١٢: رصد إجناز التعلم يف الصف اخلامس 

  MML إجناز التعلم DML إجناز التعلم

النسبة إناث ذكور النسبة إناث ذكور جماالت التعلم 

٠,٠٠٠ ٩,٥ ١٦,١ ٠,٠٠٠ ٤٨,٥ ٥٩,١ لغة إنكليزية 

٠,٠٤٥ ١٥,٦ ١٩,٠ ٠,٣٩٧ ٧٤,٤ ٧٢,٧ لغة األم 

٠,٠٠١ ١,٢٠ ٣،٣ ٠,٠٠٠ ١٠,٥ ١٦,٥ رياضيات 

٠,٠٠٣ ١،١ ٣,٤ ٠,٠٠٠ ٢٥,٠ ٤٠,٠ معرفة عامة 

٠,٠٠١ ٢,٤ ٣،٣ ٠,٠٠٠ ٢٦,٨ ٣٦,٦ اجملاالت جمتمعة 

املصدر: وزارة التعليم، إدارة التعليم األساسي، ٢٠٠١. 

ومل تبني الدراسة االستقصائية بالفعل األسـباب الكافيـة وراء هـذه النتـائج فيمـا يتعلـق 
بالسبب يف اخنفاض أداء الفتيات عن أداء الفتيان وما إذا كان ذلك يتأثر علـى اإلطـالق بنـهج 
التنميط حسب نوع اجلنس يف عملية التعلـم. ويتطلـب األمـر اختـاذ إجـراءات أخـرى لتوضيـح 

الصورة. 
وكـان عـدد الفتيـات الـاليت حضـرن امتحـان شـهادة التعليـم الثـانوي األريـتري، وهــو 
امتحـان وطـين للتـأهل لدخـول اجلامعـة، ٢٩٠٥ يف عـام ٢٠٠٠/١٩٩٩، ومتكـن ١٦١ فقــط 
(٥،٥ يف املائـة) مـن اجتيـاز االمتحـان. وهـذا يبـني أن أداء الفتيـات يف الفصـول األعلـى (وقــد 

أجرى ذلك بالفعل على املستوى االبتدائي) غري مرضي بالفعل ويتطلب اهتماما كافيا. 
وتوجد برامج معينة، وإن كانت حمدودة، أجراهـا االحتـاد الوطـين للنسـاء األريتريـات 
واالحتاد الوطين للشباب والطلبة األريتريني من أجل النـهوض بإجنـاز الفتيـات يف ميـدان التعلـم 

                                                         

إحصاءات التعليم األساسي لعام ٢٠٠٠/١٩٩٩.  (١٩)
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وخاصة يف ميدان الرياضيات واملواد األخرى املتعلقة بالعلوم الطبيعية عن طريق تنظيـم فصـول 
مفصلـة مـن أجـل الفتيـات الضعـاف يف الرياضيـات والفيزيـاء. ومـــا زال يتعــني عــالج مســألة 
خفـض معـدالت تسـرب الطالبـات وتنظيـم برامـج مـن أجـل الفتيـــات والنســاء الــاليت تركــن 

املدرسة قبل األوان، وذلك مبعرفة وزارة التعليم. 
وما زال يتعني إعـداد ورقـة تتعلـق بالسياسـة بشـأن تعليـم الفتـاة مـن جـانب الـوزارة. 
وجيري حاليا تنفيذ مشروع بدعم من اليونيسيف بشأن الدراسـة االسـتقصائية وإعـداد سياسـة 

وطنية بشأن تعليم الفتاة هبدف توثيق هذه السياسة. 
التعليم اخلاص 

توجد مدرستان غري حكوميتني للصـم ومدرسـة حكوميـة واحـدة للمكفوفـني وتضـم 
ما جمموعه ٢١٣ طالبا ٥٠ يف املائة منهم من الطالبات. وعـدد املدرسـني املؤهلـني غـري كـاف 
ومتثل املعلمات أكثر من ٥٠ يف املائة من هؤالء املدرسني. وتسـتخدم املـدارس املنـهج الرمسـي 
للتعليم األساسي على املستوى األويل وال توجد أنشـطة مفصلـة خصيصـاً لتدريـب هـذه الفئـة 
اخلاصة. وتبني إحصاءات الفترة ١٩٩٨ – ٢٠٠١ عدم وجـود أي متيـيز حسـب نـوع اجلنـس 
يف التحاق ومشاركة اجلنسـني يف هـذا الربنـامج اخلـاص. ووفقـا لـوزارة التعليـم يوجـد بـالطبع 
الكثـري مـن األطفـال اآلخريـن ذوي االحتياجـات اخلاصـة املختلفـة ويتـم اآلن حتديـد وتصنيــف 

هؤالء األطفال. 
تعليم الكبار 

يوضـح الربنـامج الوطـين حملـو األميـة التـــابع لــوزارة التعليــم صراحــة أن أحــد أهدافــه 
الرئيسية يتمثل فيما يلي: 

”تضييق أوجه االختالف حسب نوع اجلنس يف حمو األمية عن طريق زيادة مشـاركة 
النساء يف برامج حمو األمية.“ 

وحتقيقاً لذلك، مت بذل جهود قويـة لتشـجيع مشـاركة املـرأة يف خفـض املعـدل العـايل 
لألمية فيما بني النساء يف أريتريـا ويتـم إجـراء التعلـم بلغـة األم تسـهيالً للعمليـة، وكتـب تعلـم 
مبادئ القراءة وكتب القراءة التكميلية األخرى جيري إعدادهـا بثمـاين لغـات أصليـة (مـن بـني 
تسع لغات). ومت إنشاء أكثر من ٦٠ مكتبة ريفية لتشجيع اجملتمعات احمللية علـى قـراءة كتـب 
ومنشورات حملية مبسـطة ومواصلـة عمليـة التعلـم. ويتـم دعـم الربنـامج أيضـا عـن طريـق فتـح 
مراكـز اسـتماع إذاعيـة حيـث تتمتـع املـرأة وأعضـــاء اجملتمــع احمللــي اآلخــرون باالســتماع إىل 

برنامج التعليم اإلذاعي للكبار يف فصول كل منهم. 
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ومتثل النساء ٩٠ يف املائة مـن املشـتركني يف برنـامج حمـو األميـة وتضـم هـؤالء النسـاء 
ـــني مجــاعتني إثنتــني (٢٣,٦٤ يف  مزارعـات وشـبه راعيـات، وترتفـع مشـاركة النسـاء للغايـة ب
املائة) يف حني أن املشاركة ما زالت منخفضـة جـداً يف بقيـة اجلماعـات اإلثنيـة األخـرى (١ – 
٣ يف املائة). وينبغي أن تركز شـعبة تعليـم الكبـار والقطاعـات املعنيـة األخـرى بشـكل خـاص 
على التدخل لصاحل هـذه الفئـات احملرومـة. وتتـم إدارة الفصـول يف أكـثر مـن ٠٤٥ ١ مركـزاً 
عرب البالد. ومع هناية الربنامج الدراسي سيكون الطلبة قـد اكتسـبوا مـهارات القـراءة والكتابـة 

ويعرفون الرياضيات األساسية. 
وقد التحق أكثر من ٠٠٠ ٥٢ من الكبار بربامج حمو األمية اليت تعمـل علـى تيسـريها 
وزارة التعليــم/شــعبة تعليــم الكبــار يف ســــنة ٢٠٠١/٢٠٠٠ مـــن بينـــهم ٩٠ يف املائـــة مـــن 
النساء(٢٠). وسر جناح الربنامج كـان مشـاركة أكـثر مـن ٢ ٥٠٠ ُمَدرِّسـة شـابة يتوجـهن إىل 
كل قرية وكل مركز حملو األمية من أجل تعليم العدد الكبري من املشـتركات مـن كبـار النسـاء 

حبماسة والتزام. 
ـــن جــانب  وقـد عملـت شـعبة تعليـم الكبـار علـى إطـالق الربنـامج بتعـاون ملحـوظ م
احلكومات احمللية واالحتاد الوطين للنساء األريتريات. وعلـى سـبيل املثـال بـدأ برنـامج األغذيـة 
العاملي على أسـاس طلـب مقـدَّم مـن االحتـاد الوطـين للنسـاء األريتريـات ووزارة التعليـم/شـعبة 
ـــامج األغذيــة مقــابل  تعليـم الكبـار، يف شـباط/فـرباير ٢٠٠٢ بتقـدمي املعونـات الغذائيـة إىل برن
التدريب الذي تنظمه وزارة التعليم، وهو يشمل ٦ ٠٠٠ منتفع يف ٧٢ موقعاً حملو أمية الكبار 
يف منطقـيت أنسـيبا ومشـايل البحـر األمحـر. والحظـت شـــعبة تعليــم الكبــار أن هنــاك حتســناً يف 

حضور الفصول واخنفاضاً يف معدالت التسرب من هذا الربنامج. 
اجلدول ١٣ – اشتراك املرأة يف برامج حمو األمية 

املستوى الثالث املستوى الثاين املستوى األول زوبا/املنطقة 

لإلناث٪إناث ذكور لإلناث٪إناث ذكور لإلناث٪إناث ذكور  

٩٦,٦ ٢٠٥ ٧ ٩٨,٥ ٠٤٦ ١ ١٥ ٩٩,٣ ٥٦٤ ١ ١٠ ماكيل 

٩٧,٣ ٠٩٥ ٢ ٥٧ ٩٥,٩ ٠٩٧ ٧ ٣٠٠ ٩٣,١٤ ٥٩٢ ١٣ ٠٠١ ١ ديبوب 

٨٨,٣ ٢٠١ ١ ١٥٨ ٨٩,١ ٥٢١ ٢ ٣٠٨ ٨٧,٣٨ ٤١٩ ٤ ٦٣٨ أنسيبا 

                                                         

تقرير موجز عن حمو األمية ٢ آب/أغسطس ٢٠٠٢.  (٢٠)
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املستوى الثالث املستوى الثاين املستوى األول زوبا/املنطقة 

لإلناث٪إناث ذكور لإلناث٪إناث ذكور لإلناث٪إناث ذكور  

٨٥,٧ ٥٠٦ ٨٤ ٨٦,٨ ٦٤٦ ٢ ٣٩٩ ٧٩,٩٧ ٣١٠ ٦ ٥٨٠ ١ غاشي/بركا 

٩٦,٣ ٤٤٩ ١٧ ٩٠,٩ ١١٥ ١ ١١١ ٩٠,١١ ٤٨١ ٢ ٢٧٢ س. ك. حبري 

٩٢ ٢٣ ٢ ٧٧ ٦٧ ٢٠ ٧٤,١٧ ٣٨٢ ١٣٣ د. ك. حبري 

٩٣,٢٪ ٤٧٩ ٤ ٣٢٥ ٩٢,٦٪ ٤٩٢ ١٤ ١٥٣ ١ ٨٨,٧٪ ٧٤٨ ٢٨ ٦٣٤ ٣ اجملموع 

املصدر: إحصاءات شعبة حمو األمية بوزارة التعليم، ٢٠٠١/٢٠٠٠. 

وقد منحت شعبة تعليم الكبار جائزة اليونسـكو للرابطـة الدوليـة حملـو األميـة والقـراءة 
يف متوز/يوليه ٢٠٠٢ كرمز ألحسن أداء يف برامج حمو األمية. 

ـــدأ يف عــام ١٩٩٧، متكــن االحتــاد الوطــين للنســاء  وقبـل برنـامج حمـو األميـة الـذي ب
األريتريات واملنظمات احمللية غري احلكومية األخرى من شن محلة واسـعة وناجحـة بشـأن حمـو 

األمية بني النساء يف أحناء البلد حيث استطاع أكثر من ٣٠ ٠٠٠ امرأة وفتاة احلضور(٢١). 
وكنتيجة إمجالية، مت تسجيل حتسن ملحوظ يف مستوى حمـو أميـة النسـاء يف السـنوات 
اخلمس األخرية، وأصبح حالياً باستطاعة ٤٩ يف املائة القـراءة والكتابـة مقـابل ٣٤,١ يف املائـة 

يف عام ١٩٩٥. 
األلعاب الرياضية والفنون املرئية والتربية اجلنسية 

ال جيري فصل البنات يف االنضمام إىل األنشطة الرياضية يف املدارس ونوادي الشـباب 
وفصول الفنون املرئية. ونظراً ألن التربية البدنية تشكل جزءاً من املنـهج الدراسـي ويف الوقـت 
نفسه مادة إلزامية ينبغي للجنسني حضورها دون متييز، فلم يتم تسـجيل أي مشـكلة ملحوظـة 
ـــة حتــت  إىل اآلن. وباإلضافـة إىل ذلـك، يتـم تعيـني النسـاء أعضـاء يف مجيـع االحتـادات الرياضي

إشراف وزارة التعليم. 
وتبدأ التربية اجلنسية رمسياً على مستوى املدرسة اإلعدادية وتشكل جـزءاً مـن فصـول 
علم األحياء موجهة إىل املراهقني يف املدرسة. غري أن الربنامج األكـثر وثاقـة بـاملوضوع بشـأن 
التربيـة اجلنسـية علـى مسـتوى املدرسـة الثانويـة تقدمـــه األنشــطة االستشــارية لالحتــاد الوطــين 
للشباب والطلبة األريتريني حيث تطرح املسائل املتعلقة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز 

وتنظيم األسرة واحلمل أثناء املراهقة على نطاق واسع. 

                                                         

تقرير االحتاد الوطين للنساء األريتريات بشأن حمو األمية، ١٩٩٤ – ١٩٩٦.  (٢١)
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وأخرياً، يتوقف جناح برنامج التربيـة عامـة وتعزيـز تعليـم الفتيـات خاصـة علـى اجلـهد 
التنسيقي بصفة رئيسية ”ألعمدة التربية الثالثة“، أي اآلباء والطلبة واحلكومة. 

املادة ١١ – العمالة 
العمالـة(٢٢) هلـا أشـكال متعـددة فيمـا بـني النسـاء، فبعضـهن موظفـون لكـل الوقــت يف 
احلكومة والقطاع اخلاص، وبعضهن عمَّال لبعض الوقت، والبعــض يعمـل حلسـابه يف حـني أن 
البعـض اآلخـر موظفـون مومسيـون. ويعمـل عـدداً أكـرب مـن النسـاء يف املـدن باملقارنـة باملنــاطق 

الريفية. 
وتسعون يف املائة مـن النسـاء يف املـدن، مـن الـاليت يعملـن، يعملـن مقـابل نقـد. ومـن 
ناحية أخرى، ال حتصل املرأة الريفية عامة على تقاضي أجرها نقـداً مقـابل العمـل وأهنـا تعمـل 
ــة  علـى األرجـح حلسـاهبا وألقارهبـا (حنـو ٤٠ يف املائـة). وتبـني املعلومـات املتعلقـة باملهنـة احلالي
للمرأة العاملة أن غالبية النسـاء العـامالت (٥٥ يف املائـة) لديـهن مهنـة زراعيـة، و٤٤ يف املائـة 
يعملـن يف أراضيـهن و٦,٢ يف املائـة يعملـن حلسـاب آخريـن، و٥ يف املائـــة يعملــن يف أراضــي 
ـــــاليت ال يعملــــن يف ميــــدان الزراعــــة يــــتراوحن بــــني ٩ يف املائــــة يف  األســـرة. والنســـاء ال
املبيعات/اخلدمات و١٣ يف املائـة يعملـن كعـامالت يف األسـر املعيشـية واملنـازل. وواحـدة مـن 

كل عشر نساء عامالت لديها حرفة مهنية أو تقنية أو إدارية(٢٣). 
وتقدر حصة املرأة من السكان النشطني اقتصادياً بأهنا ٥,١ يف املائة يف امليادين املهنية 
والتقنية، و٠,٢ يف املائة يف املناصب اإلداريـة والتنظيميـة، و٥ يف املائـة يف احلكومـة واألعمـال 
الكتابية، و٥,٧ يف املائة يف املبيعات، و١٧,٣ يف املائة يف اخلدمات و٥٠ يف املائة يف الزراعـة، 

و١٥,٥ يف املائة يف اإلنتاج واألعمال املتعلقة به(٢٤). 
وأظهرت دراسة استقصائية أخرية عن تنمية املوارد البشرية يف الصناعـة أجرهتـا وزارة 
ـــو  التجــارة والصناعــة أن القطــاع الصنــاعي يف أريتريــا مــا زال صغــرياً نســبياً ويعمــل بــه حن
٢٥ ٠٠٠ عــامل، وأن القطاعــات الصناعيــة الفرعيــــة الرئيســـية هـــي املنســـوجات واجللـــود 
واألحذيـة وأشـغال املعـادن واملعـادن فضـالً عـن القطاعـــات الفرعيــة غــري املعدنيــة. ويبــدو أن 

التكوين حسب نوع اجلنس لقوة العمل كبري ويضم ٤٠ يف املائة من العاملني(٢٥). 
وقـد مت املزيـد مـن تفصيـل ذلـك بدراسـة أجراهـا القطـاع اخلـــاص مــع التركــيز علــى 
الشـركات الصغـرى والصغـرية واملتوسـطة(٢٦) الـيت أظـهرت أن حنـو ٤٠ يف املائـة مـــن جممــوع 

                                                         

تعرف العمالة بأهنا تلقى مدفوعات نقداً أو عيناً مقابل العمل.  (٢٢)

املسح الدميغرايف الصحي ألريتريا، ١٩٩٥.  (٢٣)

املرجع نفسه، اإلحصاءات اليت تشمل النساء يف الفئة العمرية ١٥ – ٦٤.  (٢٤)

املوارد البشرية للتنمية املستدامة ألريتريا.  (٢٥)

دراسة عن القطاع اخلاص يف أريتريا، متوز/يوليه ١٩٩٦.  (٢٦)
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القوة العاملة يف هذه الشركات يف البلد من النساء. ومن بني اجملموعـات الثـالث األساسـية يف 
الشـركات الصغـرى والصغـرية واملتوسـطة، حنـو ٤٥,٧ يف املائـة مـن قـــوة العمــل يف اجملموعــة 
ـــة يف  الصغــرى تتــألف مــن النســاء، و٣٧,٩ يف املائــة يف اجملموعــة الصغــرية، و٢٨,٨ يف املائ
اجملموعة املتوسطة. وداخل اجملموعة الصغـرى ذاهتـا فـإن للصناعـات التحويليـة أكـرب نسـبة مـن 
النسـاء (٦٩ يف املائـة) مقـابل (٤١,٩ يف املائـة) يف التجـارة و(٢٤,٨ يف املائـة) يف اخلدمـــات. 

انظر اجلدول التايل 
اجلـدول ١٤ – النسـبة املئويـة اإلمجاليـة للنسـاء يف جممـوع القـوى العاملـة يف بعـض فئـــات 

الشركات الصغرى والصغرية واملتوسطة يف أريتريا(٢٧) 
النسبة املئوية للنساء يف اجملموعات القطاعية االقتصادية  التقسيم حسب احلجم واملوقع واجلنس 

اخلدمات التجارة الصناعات التحويلية
اجملموع 

جمموعات احلجم:
صغرى 

 
 ٦٩,٠

 
 ٤١,٩

 
 ٢٤,٨

 
 ٤٥,٧

٣٧,٩ ٢٤,٩ ٤٥,٥ ٢٩,٠ صغرية 
٢٨,٨ ٢٦,٠ ٣٦,٩ ٢٢,٩ متوسطة 

     
جمموعات املوقع: 

حضر 
 

 ٣٦,٧
 

 ٤٥,٤
 

 ٢٦,٢
 

 ٤٠,٠
٤٦,٧ ١٩.٩ ٣٧,٣ ٧٤,٤ ريف 

     
جمموعات حسب امللكية:

ذكور فقط 
 

 ٩,٧
 

 ٢١,٩
 

 ٧,٨
 

 ١٧,٠
٨١,١ ٧٤,٣ ٧٧,٩ ٨٩,٠ إناث فقط 

٣٦,٣ ٢٧,٠ ٣٦,٧ ٤٦,٥ ذكور وإناث 
٣٠,٠ ٣١,٨ ٢٩,٦ ٢٤,٦ فرع الشركة 

٥٣,٩ ٥٨,١ ٣٩,٩ ٥٤,٦ جمموعات أخرى 
     

٤٢,١ ٢٥,٠ ٤٢,٩ ٥١,٧ اجملموع 
 

                                                         

دراسة من أجل القطاع اخلاص األريتري، متوز/يوليه ١٩٩٦.  (٢٧)
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متثل الشركات ذات امللكيـة النسـائية حنـو ثلثـي الشـركات العاملـة يف قطـاع الصناعـة 
التحويلية الذي يشمل أنشطة صغرية مثـل ختمـري املشـروبات احملليـة وصناعـة السـالل وصناعـة 
احلصـري، إخل. والنسـاء أقـل بـروزاً يف قطـاع اخلدمـات، مـا عـدا يف صالونـــات الشــعر ومقــص 
الشعر واخلدمات اإلجيارية. ويف اجملاالت التجارية فإن أكثر من نصف الفنـادق ودور الضيافـة 
واملطاعم والبارات ودور تناول الشاي، وصالونات الشرب التقليدية وبيع املواد الغذائية وغـري 

الغذائية مملوكة للمرأة. 
ونسبة النساء املشاركات يف القوى العاملة للمؤسسـات الكبـرية تكـاد تكـون مطابقـة 
ملثيلتها يف جمموعة الشركات الصغرى والصغرية واملتوسطة. وهكذا فإن نسبة ٤١,٥ يف املائـة 
ـــة يف  مـن جممـوع قـوة العمـل يف املؤسسـات الكـربى مـن النسـاء باملقـابل بنسـبة ٤٢,١ يف املائ

جمموعة الشركات الصغرى والصغرية واملتوسطة. 
وإذا اعتربنـا أن معـدل منـو القـوى العاملـة بـني االشـتراك املبدئـي يف األعمـال والوقــت 

الراهن، فإن معدل النمو املتوسط للمرأة هو ٦,٥٦ يف املائة مقابل ٤,٢٤ يف املائة للرجل. 
ويف قطــاع اخلدمــة املدنيــة، متثــل املــرأة ٣٠,٠٢ يف املائــة مــن جممــوع قــوة العمـــل 
(العاملون الدائمون يف اخلدمة املدنية) وهو ما يقدَّر بأنه ٠٠٠ ٢١ ونسبة ٣٣,٥ يف املائة مـن 

العاملني بعقود. 
التدابري الدستورية والتشريعية 

تتمتع املرأة األريترية حبقـوق دسـتورية وتشـريعية للعمـل بوصفـها كائنـاً بشـرياً. ومـن 
البديهي أن عمالة املرأة يف أريتريا أصبحت ضرورة أكثر من كوهنا حقـاً. وهـذا صحيـح نظـراً 
ألن حنو ٤٦,٧ يف املائة من األسر األريترية يترأسها أم وحيدة لعدة أسـباب (لكوهنـا أرملـة أو 
مطلقة أو منفصلة أو موضع هجران أو غري متزوجة) وال ُبد أن تعمـل علـى حنـو مـا مـن أجـل 

التعيُّش أو مباشرة حياهتا. 
وينص إعالن العمل يف أريتريا رقـم ٢٠٠١/١١٨ علـى تكـافؤ فـرص العمالـة ومنـافع 

محاية األمومة بالنسبة للنساء. 
وتنص املادة ٦٥ من اإلعالن بشأن التدابري العامة للحماية على ما يلي: 

ينبغي عدم التمييز ضد املرأة فيما يتعلـق بـالفرص أو املعاملـة يف جمـال العمالـة  - ١
واألجر، على أساس جنسها. 

جيـوز للوزيـر عندمـا تشـكو املـرأة مـن التميـيز عمـالً باملـادة الفرعيـة (١) مـــن  - ٢
املـادة السـابقة أن يقـرر مـا إذا كـان هنـاك متيـيز علـى أسـاس جنسـها. وجيــوز 
للوزير عندما يقـرر أن هنـاك متيـيزاً، أن يـأمر صـاحب العمـل املعـين بـإصالح 

الوضع. 



4404-23184

CEDAW/C/ERI/1-2

جيـوز للمـرأة أو صـاحب العمـل أن يسـتأنف ضـد قـرار الوزيـر أمـام احملكمـــة  - ٣
العليا خالل ١٥ يوماً اعتباراً من يوم تلقيها أو تلقيه نسخة من القرار. 

ومع ذلك، فإن هذا اإلعالن ال ينطبـق علـى العـاملني يف القـوات العسـكرية أو قـوات 
الشرطة أو األمن، واخلدمة املدنية األريترية، والقضاة، واملدَّعني، حيث أن األعضاء اإلنــاث يف 
اخلدمة املدنية حيصلن على إجازة أمومة قدرهـا ٤٥ يومـاً (باملقارنـة بسـتني يومـاً مبوجـب هـذا 
اإلعالن) وذلك مبوجب تشريع عمـل منفصـل. وحسـب اإلدارة املركزيـة للموظفـني، تعكـف 
حالياً جلنة على إعداد قانون للخدمة املدنية ومن املتوقـع أن يكـون القـانون علـى وعـي مبسـألة 
نوع اجلنس. ومع ذلـك، فـإن االحتـاد الوطـين للنسـاء األريتريـات والقطاعـات املعنيـة األخـرى 
ينبغي أن تدرج يف اللجنة وأن يؤخذ رأيها يف املدخالت األساسية يف تقديس القضايـا املتعلقـة 

بنوع اجلنس. 
ومن حق املرأة األريترية اختيار مهنتها وعمالتها قبل الزواج وبعده. ومـن حقـها فتـح 
حساب يف املصرف دون موافقــة زوجـها. ومتـارس املـرأة العاملـة احلـق يف تقريـر كيفيـة إنفـاق 
مكتسباهتا اليت ميكن أن تستخدم كمؤشر على وضعها الراهن. واسـتناداً إىل املسـح الدميغـرايف 
والصحي ألريتريا لعام ١٩٩٥، تقرر نسبة ٧٢ يف املائة من النساء الاليت يتقـاضني مكتسـبات 
نقديـة بأنفسـهن كيفيـة إنفـاق نقودهـن، وأن نسـبة ١٥ يف املائـــة تقــرر ذلــك باالشــتراك مــع 
زوجها/شريكها. وأقل من نصف يف املائة تقرر النساء الاليت يكسـنب نقـوداً أن زوجـهن فقـط 

يقرر كيفية استخدام نقودهن. 
االختيار والتوظيف 

من الصعب إثبات التمييز غري السافر القـائم بشـأن فـرص العمالـة وعمليـات االختيـار 
حيث أن االختيار تقوم بإدارته جلان لالختيار ال ختلو من وجود الفصل بني اجلنســني. وجيـري 
اإلعالن علناً عن الوظائف وتعرض على كـال اجلنسـني مـا عـدا يف بعـض احلـاالت عندمـا يتـم 
البحث عن مرشحون ذكور. وأشار استقصاء بشأن املؤسسـات الصناعيـة إىل أنـه فيمـا يتعلـق 
ــتخدام  بأفضليـة نـوع اجلنـس يف االسـتخدام، فـإن حنـو ٤٦ يف املائـة مـن املؤسسـات تفضـل اس
العمال الذكور، يف حني أن ٣ يف املائة فقط تفضل استخدام العمال اإلناث، وأن حنـو ٤٧ يف 

املائة ليس لديها تفضيل ألي من اجلنسني(٢٨). 
ومــن ناحيــة أخــرى، تتخــذ يف حــاالت قليلــة إجـــراءات إجيابيـــة إلعطـــاء الفرصـــة 
للمرشحات (مثل مدرسات املدارس االبتدائية) للمحافظة على التوازن بـني اجلنسـني. غـري أن 

احلصة ما زالت ٣٧ يف املائة. 

                                                         

موارد أريتريا البشرية من أجل التنمية الصناعية املستدامة، أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢.  (٢٨)
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اجلدول ١٥ – تنسيب الباحثني عن وظيفة حسب املهنة واجلنس والسنة 

٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ اجلنس املهنة 
جممــــوع 
املنسبني 

جممــــــوع 
املسجلني 

النسبة املئوية للنساء 
املستخدمات 

 ٢٧٤ ٢٨ ٤ - ٤ ٢ ١٢ ٦ ذكر 
٩,٦٪٥٢ ٣ ٢ - ١ - - - أنثى 

املشــــــرعون وكبـــــــار 
املسؤولني واملديرون

 ٣٢٦ ٣١ ٦ - ٥ ٢ ١٢ ٦ اجملموع 
 ٩٦٩ ١ ٦٠٨ ٢٣ ٣٢ ١٥٢ ١٨٤ ١٠٦ ١١١ ذكر املهنيون 

١٩,١٪ ٦٩٩ ١٤٤ ١٣ ١٥ ٥٠ ٣٧ ٥ ٢٤ أنثى  
 ٦٦٨ ٣ ٧٥٢ ٣٦ ٤٧ ٢٠٢ ٣٢١ ١١١ ١٣٥ اجملموع  

 ٦٢٧ ١ ٣٧٣ ٢٦ ١٩ ٣٦ ٣٩ ١٣٤ ٩٩ ذكر 
١٢,٦٪ ٤٠٨ ٥٤ ١٩ ٣ ١٢ ٣ ٨ ٩ أنثى 

التقنيــــون واملــــــهنيون 
املساعدون 

 ٠٣٥ ٢ ٤٢٧ ٤٥ ٢٢ ٤٨ ٦٢ ١٤٢ ١٠٨ اجملموع 
 ٣٩٨ ١٥ ٤٦٠ ١ ٧٠ ٨٢ ٢٤٩ ٣٣٧ ٤٣٦ ٢٨٦ ذكر 
٤٢,٥٪ ٢٩٧ ١٠ ٠٨٢ ١ ١٠٣ ١٦٩ ٢٢٣ ٢٦١ ١٩٤ ١٣٢ أنثى 

األعمال الكتابية

 ٦٩٥ ٢٥ ٥٤٢ ٢ ١٧٣ ٢٥١ ٤٧٢ ٥٩٨ ٦٣٠ ٤١٨ اجملموع 
 ٣٢١ ١ ٦٥٤ ٣٤ ٢٥ ٧٤ ٢٥٩ ١٥٣ ١٢٧ ذكر 
٤٦,٩٪ ٠٠٣ ١ ٥٧٨ ٧٨ ١٢٣ ٨٦ ١٦٢ ٨٣ ٥٢ أنثى 

العـــاملون باخلدمـــــات 
واملتــــاجر والعـــــاملون 

 ٣٢٤ ٢ ٢٣٢ ١ ١١٢ ١٤٨ ١٥٤ ٤٢١ ٢١٨ ١٧٩ اجملموع مببيعات األسواق
 ٤٥٧ ١٧٣ ٧ ٦٧ ٤٥ ٢٠ ١٦ ١٨ ذكر 
١٣,٥٪ ١٩ ٢٧ ١ ١٠ ١٣ ١ ٢ - أنثى 

العــــاملون املــــــهرة يف 
الزراعة وصيد األمساك

 ٤٧٩ ٢٠٠ ٨ ٧٧ ٥٨ ٢١ ١٨ ١٨ اجملموع 
٥٤٩٤ ١ذكر  ٨٠٧٢ ٤٩٢١ ٧٢٢ ١٤ ٥٣٢ ١١ ٨٧٠ ٥٩٢ ٢٢٢ 
٢,٩٪ ١٤٧ ١ ٣٤٩ ٣٤ ٧٢ ٨١ ٨٣ ١١ ٦٨ أنثى 

ــــــغال  اِحلـــــَرف واألش
التجارية املتطلبات

٦١٧٤ ١اجملموع  ٨١٨٢ ٥٧٥١ ٨٦٩ ١٥ ٨٨١ ١١ ٩٠٤ ٦٦٤ ٣٠٣ 
٤١٣١ ١٦٩ ذكر  ٥٤٦ ٥ ٥٤٥ ٢ ١٨٩ ١٦١ ٣٦٥ ٢٤٨ 
٤,٢٪ ١٠٤ ١١٢ ٣ ١٩ ٣١ ٢٩ ٢٤ ٦ أنثى 

مشـــــــغلو املصـــــــــانع 
ـــــــائمون  واآلالت والق

٤٣٧١ ١٥٧ اجملموع بالتجميع  ٦٥٠ ٥ ٦٥٧ ٢ ١٩٢ ١٨٠ ٣٩٦ ٢٧٧ 
٣٧٦٨ ٤ذكر  ٩٥٤١ ٣٧٣٣ ٣٥٦٢ ٠١٨ ٣٣ ٣٧٩ ٢٨ ٦٤٤ ١ ٦٧٦ 
٩٠٥١ أنثى  ٥٧٠١ ٦٢٣١ ١٦٧١ ١٩,٢٪ ٦٩٤ ١٥ ٧٧٣ ٦ ٤٣٥ ٠٧٣

مهن أولية

٢٨١١٠ ٥اجملموع  ٥٢٤٨ ٩٩٦٤ ٥٢٣٣ ٧١٢ ٤٨ ١٥٢ ٣٥ ٠٧٩ ٢ ٧٤٩ 
٧٤١١٥ ٦ذكر  ٠١٣١١ ٩٧٤٥ ٥٠٣٣ ٧١,٦٪ ٣٣٢ ٧٤ ٧٥٢ ٤٥ ٨٦٧ ٢ ٦٥٤
١٩٦١ ١أنثى  ٨٩٧٢ ١٩٩١ ٦٥٨١ ٢٨,٣٪ ٤٢٣ ٢٩ ١٢٢ ٩ ٦٨٨ ٤٨٤

اجملموع الكلي

٩٣٧١٦ ٧اجملموع  ٩١٠١٤ ١٧٤٧ ١٦١٥ ٧٥٥ ١٠٣ ٨٧٤ ٥٤ ٥٥٥ ٣ ١٣٨ 
املصدر: شعبة االستخدام مبكتب العمل. 
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ــاً  وتبيِّـن اإلحصـاءات أعـاله أن تنسـيب املـرأة علـى املسـتويات املهنيـة والعليـا هـو غالب
متدن جداً باملقارنة بالتنسيب يف الوظائف الكتابية واألعمال اخلدميـة. وتبـني أيضـاً أن ٢٨ يف 
املائة فقط مـن جممـوع الباحثـات عـن وظيفـة أنثويـة يتمكـن مـن احلصـول علـى وظيفـة. ومـن 
الواضح أن هناك فجوة واسعة يف فرص العمالة باملقارنة بالباحثني الذكور عن وظيفة (٧١ يف 

املائة). 
ومن شأن ذلك أن يطرح قضية هامة تتعلق بعملية التوظيف واالختيار اليت قـد حتتـاج 
إىل خـط توجيـهي واضـح بشـــأن السياســة العامــة للجــان التوظيــف ال لضمــان جمــرد فــرص 
متكافئة، ولكن أيضاً الختاذ متييز إجيايب مـن أجـل احلفـاظ علـى التـوازن بـني اجلنسـني يف جمـال 

العمالة. 
فوارق األجور 

تتفاوت األجور حسب النشاط واملهنة وحجم املؤسسة وخصـائص أخـرى. وكـانت 
هناك يف العهد االستعماري تفرقة ملحوظة يف األجور بني العمال الذكور واإلنـاث. وبالنسـبة 
لنوع العمل ذاته كان اإلعالن عن مرتب الرجل أعلـى بكثـري عـن مرتـب العاملـة. غـري أنـه يف 
أريتريا املستقلة، يسمح باألجور بالنسبة للوظائف واملناصب علـى أسـاس اجلـدارة واملؤهـالت 
ال على أساس الفوارق بني نوع اجلنس. وعلى الرغم مـن أنـه حمـدد بوضـوح يف قـانون العمـل 
(يف إطـار املـادة ٤١) ”أن صـاحب العمـل يدفـع مرتبـات ابتدائيـة متسـاوية مقـابل العمـل مـــن 
النوع ذاته“، غري أنه من الناحية العملية وباإلشـارة إىل املؤسسـات اخلاصـة، وجـد أن العمـال 
الذكـور تدفـع هلـم أجـور أعلـى مـن العـامالت. وصحيـح أيضـاً أهنـم يتمتعـون مبزايـا عـــالوات 

املرتب والترقية أكثر مما يتمتع به العامالت. 
ومثة ظاهرة أخرى هي ظاهرة هجرة النساء األريتريات للعمل يف اخلارج ســواء رمسيـاً 
عن طريق عقود يرتـب أمرهـا وكـالء مسـجلون لـدى مكتـب العمـل أو بطريقـة غـري قانونيـة. 
وعلى الرغم من أهنن يعملن يف معظم احلاالت كخادمـات منـازل، فـإن البعـض منـهن يشـغلن 
أعماالً مهنية وعاليـة القيمـة وهـن يسـامهن ليـس فقـط يف رفاهيـة أسـرة كـل منـهم مـن خـالل 
التحويالت املالية ولكنهن أصبحن أيضاً مصدراً موثوقاً به للنقد األجنيب يف االقتصاد القومـي. 
وال تتوفر حالياً بيانات إلحصاءات شاملة عن العمال اإلناث الاليت يعملن يف اخلارج. وتنـص 
املادة ٧ من إعالن العمـل علـى محايـة حـق العمـال األريـتريني يف اخلـارج وتقـول إن احلكومـة 
األريترية سوف تبــذل اجلـهود مـن خـالل سـفاراهتا وقنصلياهتـا لضمـان محايـة حقـوق وكرامـة 

األريتريني العاملني يف اخلارج. 
 



04-2318447

CEDAW/C/ERI/1-2

إجازة األمومة 
حيمي إعالن العمل إجازة األمومـة واسـتحقاقات األمومـة مبوجـب املـادة ١٦ ونصـها 

كما يلي: 
متنح املوظفة احلامل إجازة مبرتب للقيام بفحوصات طبية تتعلق حبملها  (١)

حيـق للموظفـة احلـامل إجـازة أمومـة مدفوعـة قدرهـا سـتون يومـاً متواصلـة ابتـداًء مــن  (٢)
اليوم التايل لوضعها. غري أنه جيوز هلا أن ختتـار القيـام بإجازهتـا املتعلقـة باألمومـة علـى 

مرحلتني، مرحلة قبل وضعها االفتراضي ومرحلة بعد الوضع. 
متنح املوظفة اليت مترض عقب هناية إجازهتا املتعلقـة باألمومـة، إجـازة مرضيـة مبوجـب  (٣)
املادة ٦٢ من هـذا اإلعـالن قدرهـا سـتة أشـهر علـى أن يكـون الشـهر األول مدفـوع 
األجر الكامل (١٠٠ يف املائة) والشهران التاليان بنسبة ٥٠ يف املائـة واألشـهر الثالثـة 

التالية بال أجر). 
وال متـس إجـازة األمومـة اإلجـازة الســنوية. والواقــع أن كــل إجــازة تعــامل حســب 

حقها. وحيق للمرأة احلامل القيام بإجازهتا املتعلقة باألمومة وإجازهتا السنوية معاً. 
وقد أشري بوضوح إىل أن قانون العمل ال ينص على إجازة والدية. 

وتنص املادة ٦٧ علــى توفـري ظـروف عمـل مسـتقرة للموظفـة احلـامل. وعندمـا تكـون وظيفـة 
املوظفة احلامل خطرة بالنسبة حلملها أو صحتـها حيـق هلـا أن تنقـل إىل وظيفـة أخـرى بـاملرتب 
ذاته مث تعود إىل وظيفتها السابقة بعـد هنايـة إجازهتـا املتعلقـة باألمومـة. وحيميـها القـانون أيضـاً 

من انتداهبا للعمل يف نوبات ليلية والعمل اإلضايف. 
ويعترب اجلنس أساساً غري مشـروع إلهنـاء العقـد (املـادة ٢٣). ويـزداد تـأكيد ذلـك يف 
إطار املادة ٦٧ من إعـالن العمـل الـيت تنـص علـى أنـه ال حيـق لصـاحب العمـل أن ينـهي عقـد 
العمل أو أن يقدم إشعاراً بإهناء عمل موظفة يف إجازة أمومة أو يف إجازة مرضيـة نشـأت عـن 

محلها. 
مرافق لرعاية الطفل من أجل النساء املوظفات 

أصبـح التحـدي املتمثـل يف إجيـاد طـرق للجمـع بـني مسـؤولية األسـرة والعمـــل مهمــة 
صعبـة للغايـة بالنسـبة لكثـري مـن النسـاء األريتريـات. ومـع نـدرة ريـاض األطفـــال امليســورة يف 
اجملتمع احمللي وعند وجودها تقدم فقـط رعايـة نصـف هناريـة، والنعـدام الكلـي لوجـود مرافـق 
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الرعاية/احلضانة يف مكان العمل، أصبح األمر مسؤولية خميفـة بالنسـبة للموظفـات. ويف معظـم 
احلاالت تتوجه األمهات إىل أعضاء األسرة الواسعة أو األصدقاء للمسـاعدة يف رعايـة الطفـل. 
ومـن املتوقـع أن تتحسـن احلالـة مـع تنفيـذ الربنـامج احلـايل مبسـاعدة البنـك الـدويل ملشــروعات 
تنمية الطفولة املبكـرة الـيت تـتركز علـى توفـري مرافـق رعايـة الطفـل، وحتسـني املكـون الـتربوي 
خلدمات رعايــة الطفـل والقـائمني األكفـاء برعايـة الطفـل. ويبلـغ عـدد املرافـق القائمـة ملـا قبـل 

املدرسة بالنسبة للمجموعة العمرية ٣ – ٦ سنوات عرب البلد حنو ما جمموعه ٩١ مدرسة. 
وال يغطي إعالن العمل مسألة توفـري خدمـة هناريـة كشـرط للعمـل. غـري أنـه مبوجـب 
املادة ٩٩ بشأن التفاوض اجلماعي، سيكون من حق رابطـة املوظفـات التفـاوض بشـأن اتفـاق 
مجاعي عندما تسمح ظـروف العمـل وإجـراءات إبـرام قواعـد للعمـل وحـل الشـكاوى [املـادة 
١٠٢ (٤)] ومن املتوقع أن تثـري املوظفـات هـذه النقطـة كمسـألة حمـل تفـاوض مجـاعي ممـا لـه 
ـــل، يوصــى  تأثـري كبـري بالنسـبة إلنشـاء بيئـة عمـل ميسـورة للموظفـة والطفـل. ومـن هـذا القبي
بتشكيل مجاعة ضاغطة قوية من خالل رابطة أصحاب العمل واحتاد العمال المتناع أصحـاب 

العمل وحتقيق أمهية مرافق رعاية الطفل ضمن مباين مكان العمل. 
العمل املنـزيل والعمل املتعلق بالطفل 

بصفة عامة، ال يعترب العمـل املنــزيل أنـه عمـل لـه تأثـري علـى النـاتج القومـي اإلمجـايل. 
وعـامل املنــزل يعـرف مبوجـب املـادة ٣٩ مـن اإلعـالن بأنـه شـخص يسـتأجر بالدرجــة األوىل 
ألداء واجبـات وأشـغال املنــزل وصيانـة البيـت ورعايـة أعضـاء األسـرة املعيشـية والعمـــل علــى 
راحتهم ويشمل البستاين أو احلارس أو السائق. ويدخل يف هـذه الفئـة العمـل املنــزيل املدفـوع 
األجر الذي تقوم به اخلادمة وينبغي اعتباره عمالً منـزلياً. ولكـن العمـل بـدون أجـر يف املنــزل 
أو يف الزراعة وغري ذلك من أنشطة اقتصادية غري جمزيـة مـا زال يتعـني االعـتراف بـه علـى أنـه 

عمل يسهم يف الناتج القومي اإلمجايل. 
ومن احملظور استخدام شخص دون سن الرابعة عشرة مبوجـب املـادة ٦٨ مـن إعـالن 
العمـل، وال يسـمح للموظـف الشـاب (١٤ – ١٨ سـنة) بـالعمل ألكـثر مـن سـبع ســاعات يف 
اليوم (باملقارنة بساعات العمل العادية اليت ال جيوز أن متتد إىل أكثر من مثاين ساعات يف اليـوم 

ومثاين وأربعني ساعة يف األسبوع، املادة ٤٨). 
ومــن الناحيــة التارخييــة، اعتــادت بعــض املصــانع (مثــل مصنــــع الكـــربيت ومصنـــع 
املنسـوجات) توظيـف فتيـات دون السـن واسـتغالل عمـل اإلنـاث عـن عمـد عـن طريـــق دفــع 
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أجور منخفضة للغاية وساعات عمل شاقة مبا يف ذلك النوبات الليلية. واليوم فإنه على الرغـم 
من أن هذا النوع من العمالة غري سـائد، فـال ميكـن للمـرء أن ينكـر وجـود فتيـات دون السـن 
يشتركن على نطاق واسع يف أنشطة العمالة الذاتية و/أو ُيسَتخَدمن يف حرفة اخلدمات إلعالـة 

أنفسهن وأسرهن. 
قانون الضمان االجتماعي 

ما زال يتعني تنظيم احلق يف الضمان االجتماعي، وخاصة يف حالة التقاعد، والبطالـة، 
واملرض، والعجز، وكرب السن وغري ذلك من عدم القدرة علـى العمـل. ويعطـي قـانون العمـل 
سلطة لوزارة العمل والرفاهية اإلنسانية مبوجب املـادة ٨٥/٨٤ إلصـدار نظـم تتعلـق بالضمـان 
االجتمـاعي وأن تقـدم إىل اجلمعيـة الوطنيـة مشـروع قـــانون ينظــم إنشــاء مؤسســة و/أو إدارة 

صندوق ادخار من أجل املوظفني. 
فرص التدريب 

هنـاك اجتـاه عـام لتوفـري تكـافؤ الفـرص بالنسـبة للتدريـب وإعـادة التدريـب، والتلمـــذة 
الصناعية، والتدريب املهين املتقدم، والتدريب يف جمال التوظيف بالنسبة للموظفات. 

ويعترب توفري التدريب أيضاً التزاماً من جانب صاحب العمل باختـاذ خطـوات لضمـان 
تدريـب املوظفـني يف جمـال العمـل الـذي مت توظيفـهم مـن أجلـه (املـادة ٦/٢٠). غــري أنــه مــن 
الصعب للغاية تقدمي بيانات شاملة مفصَّلة حسب نوع اجلنس بشأن التدريب الوظيفـي املقـدم 
ـــة حســب نــوع  مـن املؤسسـات اخلاصـة نظـراً ألن بيانـات االنضمـام إىل العمـل ليسـت مصنَّف

اجلنس. 
ـــوزارات األخــرى بــإدارة مــهارات غــري  ومـن ناحيـة أخـرى، تقـوم وزارة التعليـم وال
منتظمة وتقوم بتنظيم أعمال تدريب. ووفقاً للجدول التايل يشترك اجلزء األكرب من النسـاء يف 

أعمال التفصيل والطباعة على اآللة الكاتبة. 
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اجلدول ١٦ – عدد املشتركني حسـب الـربامج املقدمـة مـن خـالل وزارة التعليـم ووزارة 
الصحة ووزارة الزراعة، ١٩٩٣ – ١٩٩٩(٢٩) 

النسبة املئوية لإلناث اجملموع أنثى ذكر جمال املهارة 
٠,٨ ٠٠٠ ٣٦ ٣٦٠ ٧١٠ ٣٥ حفظ التربة والبذور واملياه

٩٩,٢ ٤٣٠ ٢٠ ٢٨٠ ٢٠ ١٥٠ التفصيل 
١الطباعة على اآللة الكاتبة ٩٠,٥ ١٨٠ ١٣ ٩٣٠ ١١ ٢٥٠

٢استخدامات احلاسب اآليل ٦٣٠٥ ٦٩,١ ٥٢٠ ٨ ٨٩٠
٤امليكانيكا ومشغلو اجلرارات ٧٤٠١ ٢٦,٧ ٤٦٠ ٦ ٧٣٠

٥الزراعة العامة واإلرشاد ٩,٨ ١٧٠ ٦ ٦١٠ ٥٥٠
٥احلراجة وحفظ احليوانات الربية صفر ٥٨٠ ٥ صفر ٥٨٠

٢التشييد  ١١,٣ ١٦٠ ٣ ٣٦٠ ٨٠٠
١أشغال اخلشب واملعادن ١٩,٨ ٤٦٠ ١ ٢٩٠ ١٧٠

١صحة احليوان وتربية احليوان ١٥,٥ ٢٩٠ ١ ٢٠٠ ٠٩٠
٨٧,٦ ٨٩٠ ٧٠٠ ١٨٠ إدارة التجارة والقيادة التجارية

صفر ٣٠٠ صفر ٣٠٠ امليكنة التقنية 
٣١,٢ ١٦٠ ٥٠ ١١٠ التواصل بني األشخاص

٩١,٦ ١٢٠ ١١٠ ١٠ الفنادق والسياحة
٩,٠ ١١٠ ١٠ ١٠٠ الكهرباء 
١٤,٢ ٧٠ ١٠ ٦٠ السباكة 

١٠٠ ٣٠ ٣٠ صفر صيد األمساك 
٢٣ ٢٦ ٦ ٢٠ امليكانيكا العامة 

 ٥٧٠ ١٠٣ ٥٦٦ ٤٢ ٤٥٠ ٦١ اجملموع 
املصدر: وزارة التعليم، إدارة تعليم الكبار والتعليم التقين. 

وباإلضافـة إىل ذلـك، قـامت وزارة الدفـاع بتنظيـم عمالـة موجهـة حنـو التدريـب غـــري 
النظامي مع التأكيد بصفة خاصـة علـى الوظـائف الـيت تعتـرب ”وظـائف ذكريـة“ مثـل مشـغلي 
اجلرارات الثقيلة والنجارة والبناء والسباكة، إخل. وقـد شـارك حنـو ٣ ٥٤٥ امـرأة شـابة عضـو 
يف اخلدمـة الوطنيـة يف هـذا التدريـب منـهن ٦٢٩ سـائقات جـــرارات و٢٤٨ مشــغالت آالت 

                                                         

مذكرة قطاع التعليم والتدريب يف أريتريا، متوز/يوليه ٢٠٠٢.  (٢٩)
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ثقيلة و٢٠١ سبَّاكة و١٧١ كهربائية. واستخدم عدد ال بـأس بـه مـن املتدربـني بعـد خترجـهم 
مباشرة، ويقومون بعمل ممتاز على الطبيعة. 

ويقـوم أيضـاً االحتـاد الوطـين للنســـاء األريتريــات واالحتــاد الوطــين للشــباب والطلبــة 
األريتريني ومنظمات غري حكومية أخرى بتوفري تدريب غـري نظـامي علـى املـهارات مـن أجـل 
املرأة (٣ – ٦ أشهر من الدورات) هبدف االرتقاء مبستوى قدراهتن و/أو هتيئة ظروف للعمالـة 

والعمالة الذاتية. 
املادة ١٢ – الصحة 

متثـل وزارة الصحـة املقـدم الرئيسـي للخدمـــات الصحيــة يف أريتريــا. ويتمثــل هدفــها 
األساسي يف توفري الصحة اجلسـدية والعقليـة واالجتماعيـة للسـكان عـن طريـق األخـذ بالنـهج 
الوقائيـة والعالجيـة. وتقـدم سياسـة الصحـة الوطنيـــة علــى مفــهوم ومبــادئ الرعايــة الصحيــة 

األولية، ويتم تصميمها وتطويرها على حنو ختدم معه صاحل أغلبية السكان(٣٠). 
والوضــع االجتمــاعي واالقتصــادي املنخفــض للســــكان وتدهـــور املرافـــق الصحيـــة 
األساسية وقت االستقالل أرغم احلكومة على توفري اخلدمات الصحية بتكلفة امسية أو جمانيـة. 
غـري أنـه يف عـام ١٩٩٥، مت األخـذ بنظـام السـتعادة التكلفـة علـى أســـاس متفــاوت، علــى أن 
تسـدد أدىن رسـوم علـى مسـتوى احملطـات الصحيـة وأعلـى رسـوم علـى مسـتوى املستشــفيات 
اجلامعية. وحىت مع هذه الرسوم اليت يتم مجعها، فإن وزارة الصحـة مل تتمكـن سـوى اسـتعادة 

٨ يف املائة فقط من تكاليف اخلدمات الصحية(٣١). 
وتشـجع الـوزارة علـى اشـتراك املنظمـات غـري احلكوميـة والقطـــاع اخلــاص يف تقــدمي 
ـــاً، منــها ٣٧  اخلدمـات الصحيـة. ويف عـام ٢٠٠٠ كـان هنـاك مـا جمموعـه ٣١٥ مرفقـاً صحي

مرفقاً متتلكه املنظمات غري احلكومية األخرى. 
ويوجد حنو ٣ ٤٧٠ من موظفي الصحة األكفاء يعملون حتت إشراف وزارة الصحة 
ومنــهم ٥٢ يف املائــة امــرأة. واملمرضــات املســــجالت واملرضعـــات والقـــابالت واملعـــاونون 
الصحيون وتقنيو األسنان هـي كلـها مـهن تسـيطر عليـها النسـاء. غـري أنـه عندمـا يتعلـق األمـر 
بوظيفـة إداريـة، فـإن هنـاك ٢٣ رئيـس وحـدة منـهم ســـت نســاء (أي ٢٦ يف املائــة). وامــرأة 

واحدة من بني ست نساء ترأس شعبة وال توجد امرأة تشغل منصب املدير العام. 

                                                         

وزارة الصحة، ١٩٩٣.  (٣٠)

شعبة اإلدارة بوزارة الصحة، عام ٢٠٠٠.  (٣١)
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والرعايـة الصحيـة األوليـة، وهـي إحـــدى اإلدارات الفنيــة الرئيســية بــوزارة الصحــة، 
مسـؤولة عـن النـهوض بالصحـة والوقايـة مـن األمـراض. وكـان إقـرار برامـــج األمومــة الســاملة 

واإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة خطوة رئيسية حنو حتسني صحة األم والطفل. 
وتركز الرعاية الصحية األولية من خالل الوحدة الصحية لألسرة واجملتمع احمللي علـى 

األنشطة التالية(٣٢): 
حتسني صحة األم من خالل برنامج األمومة الساملة  •

توفري خدمات الصحة اإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك الصحـة اإلجنابيـة للمراهقـني، وخدمـات  •
تنظيم األسرة 

توفري خدمات الصحة املدرسية  •
ـــن العضــو  خلـق الوعـي بشـأن جتنـب املمارسـات التقليديـة الضـارة، مثـل بتــر جـزء م •

التناسلي لألنثى 
أنشطة بناء القدرة لتنفيـذ برامـج األمومـة السـاملة واإلدارة املتكاملـة ألمـراض الطفولـة  •

والربامج األخرى لصحة الطفل 
الوصول إىل املرافق الصحية وتوافرها 

تسعى وزارة الصحة إىل اإلبقاء على شبكة واسعة من املرافق الصحية. ويوجــد حاليـاً 
مــا جمموعــه ٣١٥ مرفقــــاً صحيـــاً تعمـــل يف أحنـــاء البلـــد وتنقســـم إىل ١٩ مستشـــفى، و٤ 
مستشـفيات صغـرية، و٥١ مركـزاً صحيـاً، و١٧٩ حمطـة صحيـة، و٦٢ عيـادة(٣٣) وإىل جــانب 
ذلك، توجد وحدات متنقلة تقـدم خدمـات متعـددة إىل املنـاطق النائيـة علـى أسـاس مرتـني يف 

الشهر. 
غري أن دواعي القلق الرئيسية هي: 

مقدار توفر هذه املرافق بالنسبة للمرأة والطفل؛  •
مقدار كفاءة اخلدمة املقدمة؛  •

ما هي املسافة وما هو الزمـن الالزمـان للوصـول إىل أقـرب مرفـق وإىل أي مـدى يتـم  •
دعمه بواسطة مرافق النقل واالتصال؛ 

                                                         

امللف الصحي ألريتريا لعام ٢٠٠٠، وزارة الصحة، أيار/مايو ٢٠٠١.  (٣٢)

وزارة الصحة، نظام معلومات اإلدارة الصحية لعام ٢٠٠٢.  (٣٣)
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مقدار وعي النساء باستخدام هذه املرافق؛  •
مدى توافر موظفي الصحة املدربني.  •

ووفقاً لوزارة الصحة، جيري تنظيم مرافق اخلدمـات الصحيـة يف نظـام ثالثـي. ويركـز 
املستوى األول للمرافق الصحية على اخلدمات الوقائية والتعزيزية واإلصالحية ويضـم حمطـات 
الصحـة (املتوقـع أن ختـدم مـا جمموعـه، ١٠ ٠٠٠ شـخص ومـزوَّدة مبمرضـــة قانونيــة وممرضــة 
مسـاعدة أو اثنتـان)؛ واملراكـز الصحيـة (املتوقـع أن ختـدم مـا جمموعـه ٥٠ ٠٠٠ مـن الســـكان 
ــــة، وممرضـــة مســـاعدة، وتقـــين معمـــل، إخل)  ومــزوَّدة مبمرضتــني أو ثــالث، وموظفــة صحي

ومستشفيات أول اتصال وإحالة تقوم برعاية ٥٠ ٠٠٠ – ٢٠٠ ٠٠٠ من السكان(٣٤). 
والواقـع أن املسـافة تشـكل عـامالً حمـدداً يف تقـدمي اخلدمـــة الصحيــة. ومــع األخــذ يف 
االعتبـار بطبيعـة التضـاريس وروابـط الطـرق غـري الكافيـة يف البلـد (نقـص عربـات اإلســـعاف، 
واالتصـاالت الالســـلكية، وحــامالت املرضــى أثنــاء الســري، إخل) فــإن الكثــري مــن النســاء يف 
األماكن النائية ليس مبقدورهن احلصول على خدمة صحيـة كافيـة وعرضـة ملضاعفـات احلمـل 
والوالدة. واألمهات الاليت حيصلن على رعاية قبل الوالدة وأثنـاء الوضـع هـن يف أغلـب الظـن 

يقمن على بعد حنو مخسة كيلومترات من احملطة الصحية أو املركز الصحي. 
وعلى سبيل املثال، فإن متوسـط املسـافة إىل أقـرب مرفـق يقـدم رعايـة للوضـع هـو ٨ 
كيلومترات، وهذا أيضاً متوسط املسافة إىل العيادات الصحية. ولكن ذلك خيتلف مـن منطقـة 
إىل منطقـة. ويف منطقـيت مشـايل البحـر األمحـر وغـــاش - بركــا، تقــل إمكانيــات الوصــول إىل 
املرافق اليت تقدم رعاية الوضع، وتبلغ متوسـط املسـافة ١٥ كيلومـتراً علـى األقـل. ونسـبة ٢٩ 
يف املائة من النسـاء املتزوجـات حاليـاً يف منطقـة جنـويب البحـر األمحـر و٢٣ يف املائـة منـهن يف 
منطقة غاش - بركا ال يصلن إىل مرفق يقدم رعايـة الوضـع. ونسـبة النسـاء املتزوجـات حاليـاً 
الـاليت باسـتطاعتهن الوصـول إىل أقـرب مرفـق يقـدم خدمـة رعايـة الوضـــع خــالل ٦٠ دقيقــة 
يتراوح حسب املنطقة من ٥ يف املائة يف املنطقــة الوسـطى إىل ١٥ يف املائـة يف منطقـة غـاش -

 بركا(٣٥). 
وباعتبار القدرة احلالية لوزارة الصحة يف توسـيع املرافـق الصحيـة، وموظفـي الصحـة، 
ونقـص الطـرق املتوفـــرة يف القــرى النائيــة، فــإن الوســائل البديلــة ميكــن أن تتمثــل يف متكــني 

                                                         

ملف أريتريا الصحة، أيار/مايو ٢٠٠١.  (٣٤)

االستقصاء الدميغرايف والصحي ألريتريا لعام ١٩٩٥.  (٣٥)
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املشرفات التقليديات للوالدة واألخصائيات الصحيـات يف اجملتمـع احمللـي لتغطيـة الثغـرة حمليـاً. 
وهن بالفعل الاليت ميكن الوصول إليهن لتقدمي اخلدمات يف املناطق القروية  

ووفقـــاً لالســـتقصاء الدميغـــرايف والصحـــي ألريتريـــا لعـــام ١٩٩٥، فـــإن القــــابالت 
التقليديات على أكثر ترجيح، والقابالت املدربات هن على أقل ترجيـح، متوفـرات للمـرأة يف 
ـــط مــن النســاء  املنـاطق الريفيـة، باملقارنـة بـاملرأة يف املنـاطق احلضريـة. غـري أن ١٠ يف املائـة فق
املتزوجات حالياً تتوفـر لديـهن إحـدى القـابالت املدربـات التقليديـات، يف حـني ٢٠ يف املائـة 
من النساء تتوفر لديهن قابلـة مدربـة. وهـذا معنـاه وجـود قصـور يف املـواد التكميليـة احلديديـة 
والفيتامينات املتعددة وُحقَن التيتانوس بوصف ذلك خدمة للرعاية قبل الوالدة وأثناء الوضع. 
وسوف يتحقق الكثري يف خدمات االتصال إذا كـانت وزارة الصحـة هـي الـيت ترعـى 
القابالت التقليديات من حيث التدريب الكايف واحلوافز لقاء اخلدمات اليت تقدمـها يف اجملتمـع 
احمللي. وعلى الرغم من إجراء التدريب لبعض منهن (حنو ٩٣٠ يف السـنوات العشـر األخـرية) 
فإنه مل يتم بعد حل مسألة الدفع وأن اجملتمعات احملليــة يف املنـاطق الريفيـة تـأىب الدفـع. ومـن مث 
فإن األمهات ال حيصلن على اخلدمات املنشودة املقدمة من القابالت املدربـات. وقـد أجريـت 
مؤخـراً مبعرفـة وزارة الصحـة دراسـة عـن املعرفـة الـيت لـدى القـابالت التقليديـات، واجتاهــهن، 
وممارستهن. وأكدت الدراسة أنه ”إىل حني توفر أطباء مؤهلني بدرجة كافية، فإنه يتـم تقـدمي 
املمرضات والقابالت لتوفري رعاية طارئة تتعلق بالوالدة يف أحناء البلد، ومن املهم معرفة أوجه 

القوة. 
استمتع مبساعدة األمهات القائمات بالوضع يف أي وقت، ولكـن الوقـت قـد تغـري وأصبحـت 
تكـاليف احليـاة باهظـة، وال أسـتطيع أن أطلـب مـن عميلـيت قطعـة مـن الصـابون لغســـل يــدي 
واملعدات اليت استخدمها أثناء الوضـع. وفضـالً عـن ذلـك، أشـعر بـاخلوف مـن املـرض القـاتل 
املتمثل يف فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واألسوأ من ذلـك أنـه ال توجـد أي حوافـز مـن 

قبل وال اآلن. 
نقالً عن قابلة تقليدية مدرَّبة يف منطقة ديبوت
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ومعرفـة أوجـه القـوة والضعـف لـدى القـابالت التقليديـات املدربـات ومتكينـهن حـــىت 
يســتطعن أن يســاعدن يف ختفيــض املعــدل املرتفــع لوفيــات األمــهات علــى مســتوى اجملتمـــع 

احمللي(٣٦). 
اجلدول ١٧ – عدد القابالت التقليدية املدربات يف السنوات العشر األخرية حسب املنطقة 

جنويب البحر تدريب القابالت التقليديات
األمحر 

مشايل البحر 
اجملموع ماكيل ديبوب غماش – بركاأنسيبا األمحر 

٩٣٠ ١٤١ ١٩٩ ١٧٥ ٧٥ ٢١٠ ١٣٠ جمموع املدربات  

٨٣٧ ١٤١ ١٩٣ ١٥٤ ٥٦ ١٦٧ ١٢٦ النشيطات يف عام ٢٠٠٠ 

٩٠٪ ١٠٠٪ ٩٧٪ ٨٨٪ ٧٤,٧٪٧٩,٥٪ ٩٦,٩٪ النشيطات بالنسبة املئوية 

املصدر: وزارة الصحة/مبادرة األمومة الساملة، كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠. 

ـــق الصحيــة. ووفقــاً  ومثـة عـامل مـهم آخـر هـو موقـف األمـهات جتـاه اسـتخدام املراف
لالستقصاء الدميغرايف والصحي ألريتريـا لعـام ١٩٩٠، فـإن ٥١ يف املائـة مـن النسـاء ال يقمـن 
بأي زيارة للمرافق الصحية من أجل الرعاية قبل الـوالدة خـالل محلـهن. ويبلـغ متوسـط عـدد 
الرعاية ملا قبل الوالدة ٤,٣ زيارة نقط وهو أقل بكثـري مـن العـدد املوصـى بـه ومقـداره ١٢ – 
١٣ زيارة. (شهرياً يف األشهر الســبعة األوىل، نصـف شـهرية يف األسـبوع الثـامن، مث أسـبوعياً 
حىت الوالدة). واألسباب الكامنة وراء ذلـك قـد تكـون ذات طـابع خمتلـف مبـا يف ذلـك نقـص 
وسـائل النقـل ونقـص املعلومـات وانعـدام الثقـة يف املوظفـني الصحيـــني ونقــص املســاعدة مــن 
جانب أعضاء األسرة. ومن حيـث الواقـع فـإن إحـدى املعوقـات يف النظـام الصحـي تتمثـل يف 

انعدام برامج تدريب القابالت يف األشهر القليلة املاضية. 
لذلك، ميكن القول إنه ينبغي للوزارة أن تتمكن من تنظيم دورات بشأن عمل القابلة 
من أجل دعم املراكز واحملطـات الصحيـة بعـدد كـاف مـن املوظفـني الصحيـني املدربـني الذيـن 
ميكن أن يسهموا حتماً يف خفض املعدل اجلاري لوفيات األمهات، وينبغـي مـن ناحيـة أخـرى 
لألزواج وأفراد األسرة اآلخرين أن يكونوا على وعـي بأمهيـة الرعايـة قبـل الـوالدة وأن يكـون 

لديهم التزام بدعم وتشجيع زوجاهتم من أجل حتصيل رعاية صحية مناسبة. 
 

                                                         

االستقصاء الدميغرايف والصحي ألريتريا لعام ١٩٩٥.  (٣٦)
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اخلصوبة ومعدل وفيات األمهات 
يبلغ املعدل الكلي للخصوبة يف أريتريـا ٦,١ طفـل لكـل امـرأة أثنـاء سـنواهتا اإلجنابيـة 
(١٥ – ٤٩ سنة من العمر). واخلصوبة فيمـا بـني النسـاء احلضريـات أقـل بكثـري (٤,٢ طفـل) 
من مثيلتها فيما بني النساء الريفيات (٧)(٣٧). وتتجه اخلصوبة حنو االخنفاض، فقـد هبطـت إىل 
٤,٨ يف سنة ٢٠٠٢، واخنفضت اخلصوبـة احلضريـة مـن ٤,٢ إىل ٣,٥ يف حـني أن اخلصوبـة 
الريفيـة بنسـبة أعلـى بشـكل طفيـف مـن ٧ إىل ٥,٧(٣٨). وميكـن أن يتمثـل أحـــد األســباب يف 
احلروب املتكررة ومشكالت ما بعد الصراع. غري أنه مـع الزيـادة يف اشـتراك املـرأة يف التعليـم 

العايل هناك احتمال بتأخري إجناب األطفال ومن مث ختفيض عدد األطفال للفرد. 
ويتعلق هذا التحسن مباشـرة بتحسـني خدمـات الرعايـة الصحيـة األوليـة، واخلدمـات 
الصحية اإلجنابية، واألمومة السـاملة، واإلدارة املتكاملـة ألمـراض الطفولـة، والتوسـع يف املرافـق 
الصحية وحتسني الوصول إليها هي واخلدمات املتنقلة إىل املناطق النائية ويف هذه املرحلة، تبلغ 
النسبة املئوية للوالدات مبعرفة املهنيني الصحيني ٢٨,٣ وتبلـغ نسـبة الـوالدات يف أحـد املرافـق 
الصحية ٢٦,٣ وهــذا أفضـل بكثـري باملقارنـة بــ ١٧,٣ يف عـام ١٩٩٥. وعلـى العمـوم، ازداد 
مستوى الرعاية قبل الوالدة يف عام ٢٠٠٢ إىل ٧٠ يف املائة من ٥٠ يف املائة يف عام ١٩٩٥. 
والوفيات املتعلقة باحلمل فيما بني النساء األريتريات تتـأثر كثـرياً بـالوضع االجتمـاعي 

واالقتصادي والثقايف الذي يعيشون فيه. ونذكر بعضاً من ذلك. 
اخلتـان أو اخلتـان التخييطـي هـو أحـد العوامـل الـيت تعـرض املـرأة ملخـاطر عاليـــة هتــدد  •
احلمل وتتسبب يف مضاعفات للـوالدة وتشـوهات أو إزالـة اخلتـان التخييطـي وإعـادة 

اخلتان التخييطي قبل كل والدة وبعدها، والنـزيف املهبلي، والعدوى، إخل)؛ 
الزواج املبكر واحلمل دون السن؛  •

االلتئام التقليدي للجروح والعالج باألعشاب الذي يؤخر العالج الطيب؛  •
احلمـل يف سـن املراهقـة تعقبـه تدابـري اإلجـــهاض غــري القــانوين الــيت تســبب النـــزيف  •

والعدوى والوفاة؛ 
سوء التغذية الناجم عن الفقر؛  •

                                                         

املرجع نفسه، ص ٤٠.  (٣٧)

االستقصاء الدميغرايف والصحي ألريتريا لعام ٢٠٠٢، التقرير املبدئي.  (٣٨)
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ثغرات اإلعالم والتثقيف واالتصاالت فيما بــني اجملتمـع احمللـي وهـي نقـص املعلومـات  •
الصحية لدى األسر؛ 

نقص مرافق النقل واملواصالت (عربات اإلسعاف، واحلافالت، واهلاتف إخل) ونقـص  •
الطرق؛ 

ُبعد املرافق الصحية عن القرى من أجل رعاية طارئة للوالدة؛  •
نقص القابالت التقليديات واألخصائيني الصحيني اجملتمعيني؛  •

األمراض املعدية األخرى، إخل.  •
وقد أسهمت هذه العوامل كلها يف معـدل وفيـات األمـهات الـذي يقـدر بــ ٩٩٨ يف 
كل ١٠٠ ٠٠٠ من املواليد األحياء، وتـتراوح نسـبة ٣٧ يف املائـة مـن الوفيـات بـني اجملموعـة 
العمرية ١٥ – ٤٩ وحتدث يف مراحل خمتلفة. ويقدر معدل الوفاة أثناء فـترة احلمـل بــ ٣١ يف 
املائة، منها ٤٥ يف املائة أثناء الوضع و٢٤ يف املائة بعد شهرين من الوالدة. ولتخفيض املعـدل 
املرتفع القائم لوفيـات األمـهات وكذلـك املعـدالت املرتفعـة لوفيـات املواليـد املبكـرة ووفيـات 
الرضَّع واعتالل صحتـهم، تركـز وزارة الصحـة بالدرجـة األوىل علـى برامـج األمومـة السـاملة. 
وحتقيقاً لذلك، مت إعداد بروتوكول لإلدارة اإلكلينيكية لألمومة الساملة هبـدف توحيـد الرعايـة 

اليت تستحق املرأة واألسرة واجملتمع احلصول عليها لدى االتصال بنظام الرعاية الصحية. 
واهلدف من الربوتوكول هو أن يكون دليالً يف حالة إدارة 

رعاية األمومة  - ١
إدارة طوارئ الوالدة  - ٢

تنظيم األسرة وغري ذلك من مشكالت الصحة اإلجنابية.(٣٩)  - ٣
وأهم عامل يف برنامج األمومـة السـاملة هـو إشـراك اجملتمـع احمللـي مـن خـالل العـاملني 
الصحيني يف اجملتمع احمللي والقابالت التقليديـات. وتقاسـم املعلومـات علـى منـو فعـال والتربيـة 
ــه  الصحيـة الفعالـة سـوف ترسـي األسـاس الـالزم آلليـات الوقايـة واالسـتخدام السـليم ويف حين

للمحطات واملراكز الصحية من جانب اجملتمع احمللي. 
ومت أيضا ضمن اجلهود خلفـض االرتفـاع العـايل ملسـتوى معـدل الوفيـات، اتبـاع هنـج 
أخـرى مـن بينـها إطـالق املشـروع املتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة البشـــرية/اإليــدز، واملالريــا، 

                                                         

الربوتوكول االكلينيكي الوطين ألريتريا بشأن األمومة الساملة، الطبعة الثانية، عام ٢٠٠٢.  (٣٩)
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واألمراض اليت تنتقل عن طريـق االتصـال اجلنسـي، والـدرن (اهلامسـت)، وهـو مشـروع كبـري 
تقوم بتنسيقه وزارة الصحة ويهدف إىل معاجلة األسباب الرئيسية لبعض األمراض املعدية مثـل 
املالريا والسل وغري ذلك من األمراض املتوطنة والوبائية مثـل األمـراض الـيت تنتقـل عـن طريـق 
االتصال اجلنسي وفريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، وذلـك عـن طريـق دعـم جـهود عـدة 
وزارات ومنظمات املرأة والشباب واجملتمع احمللي من حيث زيادة مبادرات التوعية والوقاية. 

واملرأة والطفل مها املستفيدان األول مـن هـذا املشـروع، ومـع ذلـك ال توجـد بيانـات 
مفصلة حسب نوع اجلنس يف هذه املرحلة، (باإلشارة إىل محلة أمراض (اهلامست) الـيت ميكـن 
تقامسها، فإن وحدة نظـام معلومـات اإلدارة الصحيـة حتـت إشـراف وزارة الصحـة يف طريقـها 

لتجميع وإعداد البيانات املطلوبة. 
محل املراهقني وتنظيم األسرة 

نظرا ألن الزواج املبكر فيما بني الفتيات ما زال قائما يف املناطق الريفيـة، مـن املرجـح 
أن يسود احلمل املبكر واألمومة املبكرة. وهذا ميثـل مشـكلة اجتماعيـة كبـرية أن يسـمح لفتـاة 
بـأن تصبـح أمـا لطفـل. وميثـل محـل املراهقـني بســـببب الــزواج املبكــر، ومحــل املراهقــني غــري 
املرغـوب فيـه، واالغتصـاب، اخل، ٢٣ يف املائـة مـــن مجيــع حــاالت احلمــل يف اســتقصاء عــام 

 .١٩٩٥
واحلمل يكلف املرأة جسميا يف أي سن ولكنه أكـثر مـن ذلـك يشـكل خطـرا صحيـا 
خاصا بالنسبة للمراهقني. واألمهات املراهقات تعاين على األرجح من تعقيدات أثناء الوضـع. 
وبـاملثل فـإن األطفـال املولوديـن ألمـهات صغـرية السـن للغايـة عرضـة ألخطـار مـــتزايدة تتعلــق 
باملرض والوفاة. ونسـبة املراهقـني هـم بـالفعل يف طريقـهم إىل تكويـن أسـر ترتفـع بسـرعة مـع 
السن، وتزداد من أقل من ٣ يف املائة يف سن ١٥ سـنة إىل ٥٠ يف املائـة يف سـن ١٩ سـنة.(٤٠) 
وتؤكـد دراسـة أجريـت مؤخـرا مبعرفـة وزارة الصحـة يف منطقـة انسـيبا االجتـاه املـــتزايد حلمــل 
املراهقات من خالل الزواج املبكـر. ومـن املطلـوب القيـام بتدخـل متكـامل مـن جـانب وزارة 
الصحـة، ووزارة التعليـم، ووزارة احلكـم احمللـي، واالحتـاد الوطـين للمـــرأة األريتريــة، واالحتــاد 
الوطين للشباب والطلبة ألريتريا وغـري ذلـك مـن املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة، لتقليـل هـذا 

االجتاه املتزايد حنو احلمل املبكر فيما بني الفتيات الصغريات. 
 

                                                         

االستقصاء الدميوغرايف والصحي ألريتريا لعام ١٩٩٥.  (٤٠)
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وتقوم برامج الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة التابعة لوزارة الصحة بدور حيوي يف 
خفـض عـدد الـوالدات غـري املرغـوب فيـها وغـري املنظمـة والعاليـــة املخــاطر، ومــن مث  •

اإلسهام يف منع اإلجهاض ووفيات املواليد واألمهات 
تشجيع املشاركة الفعالة من جانب الرجل يف تنظيــم األسـرة ومسـؤوليته املشـتركة يف  •

القرارات اجلنسية واإلجنابية. 
منـع حـاالت احلمـل غـري املرغـوب فيـه واإلجـهاض واألمـراض الـيت تنتقـل عـن طريــق  •

االتصال اجلنسي، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشرية /اإليدز. 
توفري معلومات وخدمـة نوعيـة للفتيـات املراهقـات احلـامل، معلومـات عـن اخلدمـات  •

قبل الوالدة وبعد الوالدة واملتعلقة بالوالدة، اخل. 
وميكن لألزواج استخدام وسائل تنظيم األسرة سواء للمباعدة بني الـوالدات أو احلـد 
من حجم األسرة. ومعرفة وسائل تنظيم األسرة غري مرتفعة، وحنو ثلثي النسـاء يف سـن ١٥ – 
٤٩ سنة وأربع أمخاس الرجال يف سن ١٥ – ٥٩ سنة يعرفون علـى األقـل وسـيلة واحـدة مـن 
ـــاع العــام هــو رابطــة الصحــة  وسـائل تنظيـم األسـرة. واملصـدر السـائد ملوانـع احلمـل يف القط
اإلجنابية لألسرة يف أريتريا وتقـدم وسـائل إىل ٤٠ يف املائـة مـن املسـتخدمني احلـاليني للوسـائل 
احلديثة. وبني كل من النسـاء املتزوجـات والرجـال املـتزوجني حاليـا، فـإن القـرص هـو أفضـل 

وسيلة معروفة لتنظيم األسرة، يف حني أن احلقن واملوانع الذكرية معروفة أيضا. 
اإلجهاض 

هناك نوعان من اإلجهاض، ومهـا اإلجـهاض الطـيب واإلجـهاض التلقـائي واإلجـهاض 
األخري من احملتمل أن يرتبط باإلجهاض غري القانوين. وتـدل إحصـاءات نظـام معلومـات إدارة 
الصحة يف عام ٢٠٠١ أن اإلجهاض التلقائي كان أعلى بكثري (٥٠٤٠ حالة) مـن اإلجـهاض 
الطيب (١٢٣ حالة). والسبب الرئيسي لذلك ميكن أن يكون تعقيدات احلمـل ولكـن ال ميكـن 
استبعاد أسباب أخرى مثل محل املراهقات غري املرغوب فيه، واحلمل قبل الزواج (مخـل بنـات 
املدارس)، واحلمل االضطراري عن طريق االغتصاب، اخل. وباإلضافة إىل ذلـك، هنـاك الكثـري 
من حاالت اإلجهاض غري القانوين غري املبلغ عنها واليت تكلـف حيـاة الكثـري جـدا مـن النسـاء 

الشابات. 
واإلجهاض االختياري ال ميارس يف أريتريا ألنه ليس جزءا من التقـاليد أو العـرف ومل 
يكن أبداً كذلك. ومـن املسـتبعد أن يكـون اإلجـهاض علـى أسـاس تفضيـل األبنـاء أو تفضيـل 

اإلناث. 
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وال يســمح قانونــا باإلجــهاض يف أريتريــا. ولكــن يف ظــروف معينــة (حيــث ميكـــن 
للطبيـب أن يشـهد بـأن املـرأة سـوف تعـاين أضـرارا بالغـة ودائمـــة بســبب إجــهاد جســمي أو 
عقلي؛ أو عندما يكون احلمل نامجا عن االغتصاب أو غشيان احملارم فإن من املمكن إجـراؤه. 
وال ميكن القيام بعلميـة اإلجـهاض كلـها إال وإال فقـط إذا تقـرر ذلـك مبعرفـة شـخص مفـوض 

بذلك. 
ووفقا للقانون اجلنائي، فإن اإلهناء العمدي للحمل، يف أي مرحلة، أو كيفية إجرائـه، 
يعتـرب جرميـة. ويعـاقب علـى اإلجـهاض الـذي يرتكـب مبعرفـة املـرأة أو شـخص أخـــر مبوجــب 
القانون. غري أنه من املسموح به مبوجـب القـانون إجـراء اإلجـهاض علـى أسـس طبيـة اسـتنادا 

إىل األسس التالية: 
حيثما يتم إجراؤه إلنقاذ املرأة من خطر جسيم أو دائم على حياهتا أو صحتها يكـون  •

من املستحيل تفاديه بأي طريقة أخرى ويتبع إجراء قانوين وهو: 
إال عندما يكون مستحيال، فإن اخلطر يتم تشخيصه وإثباته كتابـة مبعرفـة ممـارس طـيب  •

قانوين. 
بتر جزء من العضو التناسلي لألنثى 

ميثل ختان اإلناث أو بتر جزء من العضـو التناسـلي لألنثـى ممارسـة ثقافيـة علـى نطـاق 
واسع يف أريتريا. وقـد أطلقـت محلـة هبـدف التقليـل إىل أدىن حـد مـن حدوثـه خـالل الكفـاح 
املسلح ولكن عبثاً ألنه ليس من السهل تغيري اجتـاه الرجـال والنسـاء حنـو بـتر جـزء مـن العضـو 
التناسلي لألنثى الذي يرتبط بقوة بالزواج واإلرضاء اجلنسي للرجال. والناس يعتقدون أن بـتر 
جزء من العضو التناسلي لألنثى مفيد ألنه يبعث على نظافة األعضاء التناسـلية أو حيـافظ علـى 

العذرية. 
وهناك ثالثة أنواع للختان األنثوي متارس بصفة عامة، وهي اخلتان التخييطــي وختـان 
البنات واالستئصال الذي يفرض على البنات منذ سنتهن السابعة من العمر. وعلى الرغـم مـن 
ـــة (مشــكالت أثنــاء اجلمــاع  عسـره النفسـي واجلسـمي وآالمـه غـري املتصـورة وتعقيداتـه الطبي

والوضع) فما زال سائدا يف اجملتمعات احمللية األريترية. 
ومعرفة ختان اإلناث ظاهرة عامة يف أريتريا، وأبلغ تسع نساء من كل عشـر (٨٩ يف 
املائة) أنه مت ختاهنن. وهذا ميثل اخنفاضا طفيفا عن شيوعه بنسبة ٩٥ يف املائة يف عـام ١٩٩٥. 
واالجتاه حنو ختان اإلناث خيتلف اختالفا واسعا حسب املناطق (٢٦ يف املائة) يف منطقة غـاش 
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ـــة مــاكيل، وحســب الســن، فالنســاء الشــابات (دون ســن  – بركـا و(٦٩ يف املائـة) يف منطق
العشرين) من املرجح أهنن يدعمن وقف هذه املمارسة(٤٢) مبعدل الضعف. 

وهـذا يبـني علـى أنـه مـع التنميـة االقتصاديـة والوصـول إىل التعليـــم فيمــا بــني النســاء 
والرجال يف اجملتمع احمللـي، فـإن مـن املؤكـد أن ممارسـة اخلتـان سـوف تنخفـض ولكـن مبعـدل 
بطيء لذلك، من أجل تسـريع التغيـري، فـإن مـن الضـرورة القصـوى شـن محلـة جيـدة التنسـيق 
والتكامل القطاعي فيما بـني مجيـع الفعاليـات (القطاعـات العامـة والسـلطات احملليـة واجملتمعيـة 

واجملتمعات الدينية واملنظمات غري احلكومية احمللية، اخل) 
معدل وفيات الرضع وتغذية الطفل 

حنو ٤٤ يف املائة من األطفال دون الثالثة من العمر هـم أقـل يف الـوزن ممـا ميثـل إيقافـا 
للنمو أو اهلدر أو كليهما. وعلـى الرغـم مـن أن لـنب الثـدي هـو مـن الناحيـة التقليديـة املصـدر 
الرئيس لتغذية الصغار يف أريتريا، فإن األمهات ما زالت تشجع على تغذية األطفال من ثديـها 
يف مرحلة مبكرة وإعطائهم غذاء تكملي يف مرحلة متأخرة من األغذية املتوفــرة حمليـا. غـري أن 
التغذية بالسوائل أو األغذيـة التكميليـة، يتوقـف علـى معـدل دخـل كـل أسـرة معيشـية وحالـة 
الفقـر العـام يف البلـد. لذلـك مـن أجـل حتسـني احلالـة التغذويـة لألطفـال (الطـول مقـابل الســن 
ـــر يف مقدمــة  والـوزن مقـابل الطـول والـوزن مقـابل السـن) ينبغـي تكثيـف برامـج ختفيـض الفق
ـــك، مــن األمهيــة القصــوى، تكثيــف  حتسـني اخلدمـات الصحيـة إىل األطفـال. وفضـال عـن ذل

اإلرشادات التغذوية فيما بني األسر وخاصة األمهات. 
ــات دون  ووفقـاً لربنـامج االسـتقصاءات الدميغرافيـة والصحيـة لعـام ١٩٩٥، فـإن الوفي
سـن اخلامسـة كـانت ١٣٦ حالـة، لكـل ٠٠٠ ١ وبلغـت وفيـات الرضـع ٧٢ لكـل ألـف مــن 
ـــض وفيــات الطفولــة املبكــرة يف الســنوات  املواليـد األحيـاء. ومت إجنـاز الكثـري مـن حيـث ختفي
اخلمس أو الست األخرية، وحاليا تبلغ الوفيات دون سن اخلامسـة ٩٣ حالـة وفـاة لكـل ألـف 
من املواليد األحياء ويبلـغ معـدل وفيـات الرضـع ٤٨ لكـل ألـف. وخـالل الطفولـة فـإن خطـر 
وفيات املواليد املبكرة ووفيـات املواليـد املتـأخرة هـو نفسـه تقريبـا ويبلـغ ٢٠ حالـة وفـاة لكـل 

ألف من املواليد األحياء. (٤٣). 
وميثل التحصني أحد األنشطة الناجحة لتقدمي خدمة وقائية وتعزيزية يف ميدان اخلدمـة 
الصحية لألطفال، حيث يتم حتصني ٧٦ يف املائة من أطفال أريتريـا يف عمـر ١٢ – ٢٣ شـهرا 

                                                         

االستقصاء الدميغرايف والصحي لعام ٢٠٠٢.  (٤٢)

املرجع نفسه، ص ٢٧.  (٤٣)
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بالكـامل (وكـانت النســـبة ٤١ يف املائــة فقــط يف عــام ١٩٩٥)، ويف حــني أن ٥ يف املائــة مل 
يتلقون أي تطعيمات على اإلطالق فإن نسبة من تلقوا التطعيمات كانت ٣٨ يف املائة يف عام 

 .١٩٩٥
ومـا زال علـى وزارة الصحـة أن تقـدم خدمـات وقائيـة وتعزيزيـة يف املـدارس مـا قبـــل 
التعليـم االبتدائـي ومـدارس التعليـم االبتدائـي هبـدف الكشـــف املبكــر عــن حــاالت الشــذوذ، 
وفحـص أطفـال املـدارس للوقـوف علـى املـرض والقيـام بـالتحصني. وعلـى سـبيل املثـال، فـــإن 
ـــاة فيمــا بــني  إصابـات اجلـهاز التنفسـي احلـادة هـي مـن بـني األسـباب الرئيسـية للمـرض والوف
األطفال مما يتطلب تشخيصا وعالجا يف مرحلة مبكرة، وينبغـي لآلبـاء أن يكونـوا علـى وعـي 

بذلك من خالل التربية الصحية واملساعدة باالتصال باملرافق الصحية يف وقت مبكر. 
املادة ١٣: احلياة االقتصادية واالجتماعية 

تتسم احلياة االقتصادية واالجتماعيـة للمـرأة بـالتكوين االجتمـاعي واالقتصـادي للبلـد 
وميكن حتديدها على الوجـه الصحيـح يف هـذا اإلطـار. ويتسـم اجملتمـع األريـتري بقيـم تقليديـة 
وتنمية اقتصادية متدنية حيث تفتقر املرأة إىل اعتبارات املساواة يف احلياة االجتماعية والثقافية. 
غري أنه مت إرساء أساس دستوري حيث يكون للمرأة األريترية وصول متساو وفرص متسـاوية 

يف مجيع األنشطة االجتماعية والثقافية. 
وتنص املادة ٨ من الدستور األريتري بشأن التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة علـى مـا 

يلي: 
ـــني يف العــدل  ســـوف تســـعى الدوليـة إىل هتيئـة الفـرص لضمـان تنفيـذ حقـوق املواطن – ١

االجتماعي والتنمية االقتصادية وتلبية احتياجاهتم املادية والروحية، 
سـوف تعمـل الدولـة علـى حتقيـق تنميـة متوازنـة ومسـتدامة يف أحنـــاء البلــد، وســوف  – ٢
تســتخدم مجيــع الوســائل املتاحــة لتمكــني املواطنــني مــن حتســني معيشــتهم بطريقــة 

مستدامة من خالل مشاركتهم. 
استحقاقات األسرة 

ال يوجـد حاليـا نظـام السـتحقاقات األسـرة أو نظـام للرفاهيـة االجتماعيـــة. ومــا زال 
قانون الضمان االجتمــاعي الـذي يشـمل اسـتحقاقات األسـرة واملعاشـات التقاعديـة يف طريقـه 
إىل اإلنشاء. غري أنـه مـن املتوقـع أن يكـون قانونـاً أكـثر حساسـية بنـوع اجلنـس ومينـح حقوقـا 
متساوية وفرصا متكافئة لكال اجلنسني يف القطاعني العام واخلاص. وباإلضافة إىل ذلك، تطبق 
يف الوقت احلايل اسـتحقاقات األمومـة وإجـازة األمومـة واإلجـازة املرضيـة علـى أسـاس قـانون 
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العمـل واالتفاقـات املتعلقـة بالعمالـة. وعندمـــا يتعــرض املوظــف (امــرأة أو رجــل دون متيــيز) 
إلصابـة عمـل، فـإن صـاحب العمـل ملـزم بتغطيـة املصروفـات الطيبـة مثـل رعايـة املستشــفيات 
واألدويـة، والرعايـة الطبيـة واجلراحيـة العامـة واخلاصـة واألجـــهزة الالزمــة لتشــوهات العظــام 

واجلراحة الترقيعية.(٤٤) 
ويف حالـة حـدوث طـارئ يف األسـرة، فـإن املوظفـني حيـق هلـم إجـازة ملـدة ثالثـة أيـــام 

مدفوعة األجر وملدة مخسة أيام متتالية غري مدفوعة األجر. 
قروض املصارف وغري ذلك من االئتمانات املالية 

ال تعمد أساسا املؤسسـات املاليـة املكلفـة بـالقروض املصرفيـة والرهونـات واألشـكال 
األخـرى لالئتمانـات املاليـة الصغـرية إىل التميـيز ضـد املـرأة. واملعايـري الالزمـــة للقــروض ماليــة 

بشكل سافر وال تقوم على أساس اجلنس. 
ـــم علــى أســاس خدمــة مــن يصــل أوال يف حــني أن  وائتمانـات مصـرف اإلسـكان تت
املعلومات املتعلقة بالرهونات ومهلة الشراء سبق إرساهلا لتصل إىل كـل مواطـن مـهتم بـاألمر. 
ويتمثل أحد شروط القـرض مـن أجـل العقـارات (سـواء إنشـاء أو شـراء) يف ”أن يطلـب مـن 
املرهتـن أن يقـدم شـهادة باحلالـة الزواجيـــة مــن مؤسســة معتمــدة“ (٤٥) ويف حالــة الشــخصني 
املـتزوجني، يلـزم لكـال الزوجـني تقـدمي موافقـــة كتابيــة مــن الــزوج أو الزوجــة للتعــاقد علــى 
االرهتان، ألنه حبسب القانون املدين، تعترب امللكية املكتسـبة بعـد الـزواج ملكيـة مشـتركة. غـري 
ـــزوج املــتزوج مبوجــب الشــريعة  أن ذلـك ال ينطبـق علـى الزجيـات مبوجـب الشـريعة. إذ أن ال
يسمح له بالتعاقد على االرهتان واحلصول على ائتمانات املصرف بدون موافقة زوجته. وهـذا 
ميثـل قصـورا كبـريا حيتـاج إىل إصـالح. واألمـهات الوحيـدات (سـواء أرملـة أو مطلقـة أو غــري 
متزوجة، اخل) واملرأة غري املتزوجة ميكنها أن تتعـاقد بشـأن اتفـاق الرهـن بـدون هـذه الشـروط 

املسبقة املتعلقة باألسرة. 
ـــة احملليــة  وبرامـج االئتمانـات الصغـرية الـيت تديرهـا احلكومـة واملنظمـات غـري احلكومي
تعمل على أساس الوصول املتساوي لكال اجلنسني وجمموعـات األقليـة. والواقـع أنـه يف بعـض 
احلاالت (يف املناطق الريفية) يقدم قدر أكرب من التشـجيع للمـرأة بوصـف ذلـك متيـيزا إجيابيـا. 
وبرنامج االحتاد الوطين للنساء األريتريات لالئتمان وجزء مــن برنـامج وكالـة التعـاون ألحبـاث 
التنميـة موجـه بصفـة حمـددة للمـرأة الـيت تـرأس أسـرة معيشـية واملقـاتالت الســـابقات الــاليت مت 

                                                         

إعالن العمل ألريتريا، ٢٠٠١/١١٨.  (٤٤)

اشتراطات القروض اخلاصة باملصارف اإلسكانية والتجارية.  (٤٥)
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تسرحيهن. ومتثل املرأة حاليا ٣٧ يف املائة من جمموع املستفيدين بربنامج االدخار واالئتمانـات 
الصغرية اليت تديره وزارة احلكم احمللي. 

واملـرأة األريتريـة ليسـت حباجـة إىل موافقـة الـزوج أو القريـب الذكـري للتعـــاقد علــى 
اتفاق القرض أو االئتمـان. ومتسـك مؤسسـات االئتمـان والقـروض (غـري حكوميـة/حكوميـة) 
ـــوع اجلنــس لعمالئــها، ولكــن املصــارف التجاريــة ومصــارف  بإحصـاءات مفصلـة حسـب ن
اإلسكان ال تقوم بذلك. ورمبا حيتاج األمـر إىل األخـذ بذلـك يف املسـتقبل القريـب. ومـن بـني 
النقاط اليت ميكن إثارهتـا هـي نـدرة املصـارف املتنقلـة أو أي آليـة بديلـة ملسـاعدة املـرأة الريفيـة 

على فتح حسابات مصرفية بفرض االدخار أو أي أغراض أخرى. 
ويوجد حاليا أكثر من ٤٠٠ امرأة تقوم باألعمال التجارية وعضـو يف الفرقـة الوطنيـة 
األريترية للتجارة ومتثل ١٦ يف املائـة مـن جممـوع العضويـة و ١٣ يف املائـة مـن جملـس اإلدارة. 
وقامت الغرفة الوطنية األريترية للتجارة مؤخرا بإنشاء وحـدة تنميـة األعمـال التجاريـة للمـرأة 
(٤٦) وهي مفوضة لتشجيع ومتكني املرأة يف ميـدان األعمـال التجاريـة عـن طريـق تقـدمي برامـج 

ذات صلة بالتدريب على األعمال التجارية وتعزيـز املشـاركة يف املعلومـات والربـط الشـبكي، 
وإنشاء مصرف بيانات للمرأة األريترية يف قطاع األعمال. 

األنشطة التروحيية 
واأللعـاب الرياضيـة بصفــة عامــة يف مرحلتــها األوىل يف أريتريــا. وبــدأت االحتــادات 
الرياضيـة والنـوادي يف االنطـالق وتـتركز مجيـع األنشـطة الرياضيـة بدرجـة متفاوتـة يف املنــاطق 
احلضريـة واملـدن الصغـرية والكبـرية. وتقــوم وزارة التعليــم بتدخــالت رئيســية علــى مســتوى 
املدرسة حيث جيري تشجيع البنـات علـى املشـاركة. وال يوجـد جملـس وطـين للرياضـة ولكـن 
ــائرة، اخل.  توجـد احتـادات مسـتقلة مثـل احتـاد كـرة القـدم واحتـاد الدراجـات واحتـاد الكـرة الط

وتوجد امرأة واحدة عضو يف كل من االحتادات الرياضية الوطنية. 
واأللعاب الرياضية األكثر شعبية يف املدرسة هي كرة القـدم، والكـرة الطـائرة، وكـرة 
ــج  السـلة، والتمرينـات الرياضيـة. وتتطـور الدراجـات والتنـس األرضـي وتنـس الطاولـة والبولين
ــوال  واأللعـاب الداخليـة األخـرى علـى مسـتويات النـوادي. وأصبـح يف هـذه األيـام أسـلوباً مقب
بصفة مشتركة أن تقوم البنات بألعاب كرة القدم والدراجات اليت مـن املعتـاد أن تكـون جمـاال 

للذكور. 

                                                         

تقرير الغرفة الوطنية األريترية للتجارة، وحدة تنمية األعمال التجارية للمرأة، ٢٠٠٢.  (٤٦)
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وتقوم وزارة التعليم بتنظيم ألعاب على املستويني الوطين واإلقليمي حيث تبدي فـرق 
البنات مشاركة طيبة. وعلى الرغم من أنه ال يزال يوجد قدر أكـرب مـن التمكـني للمـرأة فإهنـا 

تشارك يف مجيع املسابقات الرياضية الدولية أيضا. 
وينبغي بذل اجلهود لتوسيع النشاط الرياضي يف املناطق الريفيـة وبنـاء مرافـق لأللعـاب 
الرياضية لتمكني الفتـاة الريفيـة ألن تكـون جـزءا مـن هـذا النشـاط وتعزيـز املشـاركة العريضـة 

للجميع. 
املرأة والفنون اجلميلة 

ترتبط املرأة يف اجملتمع األريتري كثرياً بأعمال الفنون التقليدية مبختلف أنواعها. وهي 
متلـك الثقافـة الالزمـة لتجميـل وتزويـد األسـرة املعيشـية باسـتخدام خمتلـف األعمـال الفنيـة مــن 
الطني، وحرف األخشاب والقش، وأعمـال اخلـرز، وأعمـال اجللـود، واملنسـوجات، اخل. غـري 
أنه ينبغي احلفاظ على هذه الثروة الفنية وحتسينها مـن خـالل التدريـب. ويلـزم أيضـا تطويرهـا 
لتصل إىل مستوى التسويق واسـتخدامها كمصـدر للدخـل واإلسـهام يف اهلدايـا التذكاريـة إىل 
املراكز السياحية. وقام االحتاد الوطين للنساء األريتريات بتعديل وإعادة تعميم أسلوب أعمـال 
القش اليت ثبت أن عليها طلبا كبريا يف األسواق. وميكن للجماعات املهتمـة األخـرى أن تقلـد 

ذلك للوصول إىل أكرب قدر ممكن من النساء. 
وهناك مشاركة مشجعة للمرأة الشابة يف الرسـم التصويـري، والتصويـر الفوتوغـرايف، 
والشـعر، والكتابـة مبختلـف اللغـات احملليـة، اخل، ولكـن املشـاركة امللحوظـة تبـدو يف احلفــالت 
املسرحية واملوسيقية. وبصفة عامة، من املطلوب القيام باسـتثمار كبـري مـن جـانب القطاعـات 
احلكومية املعنية واملؤسسات املهتمة باألمر لتوسيع وتعزيز مشاركة املرأة/الفتاة يف هـذا امليـدان 
وينبغي بذل اجلهود من أجل حتسني وضع املدارس القائمة للفنون واملوسيقى واالرتقاء هبـا إىل 
مستوى كلية الفنون ذات الفروع والقدرات املختلفة. ويوجد حاليا ما جمموعـه ٧٧ طالبـا يف 
ميــدان املوســيقى (٢٩ مــن اإلنـــاث) و ٥١ طالبـــا يف ميـــدان الفنـــون (١٧ أنثـــى) حبســـب 

إحصاءات التعليم األساسي يف عام ٢٠٠١/٢٠٠٠. 
وفيما يتعلق بالتجمعات االجتماعية واألنشطة التروحيية األخرى، فإن مشـاركة املـرأة 
حمـدودة إىل حـد مـا. وال متنـع املـرأة مـن الذهـاب إىل دور السـينما واملسـارح واسـتادات كــرة 
القدم واملطاعم، اخل، بنفسـها أو بصحبـة األصدقـاء أو األسـرة. واملـرأة عضـو أيضـا يف خمتلـف 
الرابطات مثل نوادي الروتاري ورابطات املعلمـني، ورابطـات الكشـافة األريتريـة، اخل، حيـث 
تقوم املرأة والفتاة بدور ملحوظ. ومع ذلك، ينبغي ذكر أن كل هذه األنشطة تتركز يف املدن 

وال تعكس املرأة الريفية. 
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املادة ١٤: املرأة الريفية 
عاىن الشعب األريتري من سنوات احلرب واالحتالل واحلرمان االقتصـادي. وكـانت 
الفرص االقتصادية حمدودة، وكان مـن نتيجـة ذلـك أن معظـم السـكان يعيشـون اآلن يف حالـة 

فقر. 
ولذلك فإن احلد من الفقر عن طريق النمو االجتماعي وتعزيز العدل االجتمـاعي مـن 
خالل متكني الشعب ومشاركته الفعالة ميثالن األهداف الرئيسية الستراتيجية التنمية ألريتريـا. 
وميثل تعزيز وضع املرأة وزيادة مشاركتها يف التنمية إحدى األوليات اخلاصة لتنمية البلد. (٤٧) 
ــا  وتشـكل املـرأة الريفيـة غالبيـة جممـوع السـكان اإلنـاث يف البلـد. وهـي غـري حمظوظـة اقتصادي
واجتماعيـا باملقـابل بـاملرأة يف املنـاطق احلضريـة. وميكـن التحقـق مـن ذلـــك مــن خــالل نتــائج 

برنامج االستقصاءات الدميغرافية والصحية للفترة ٢٠٠٢/١٩٩٥ حيث: 
ُخمس النساء فقط يف املناطق الريفية لديهن قدر من التعليم، باملقارنة بثلثي النسـاء يف  •

أمسرة (العاصمة) وأكثر من نصف النساء يف املدن األخرى. 
النسبة الصافية حلضـور الفتيـات يف املـدارس االبتدائيـة يف املنـاطق الريفيـة تبلـغ ٢٧ يف  •

املائة مقابل ٤١ يف املائة يف املناطق احلضرية. 
يعمـل ٨٧ يف املائـة مـن النسـاء الريفيـات العـامالت و ٧٦ يف املائـــة مــن النســاء غــري  •

املتعلمات يف الوظائف الزراعية. 
٢١ يف املائـة مـن األسـر املعيشـية يف املنـاطق الريفيـة حيصلـن علـى امليـاه مـن األهنــار أو  •
اجملـاري املائيـة أو الـترع أو البحـريات، و٨ يف املائـة فقـط مـن الصنابـري العامـة. وليــس 
لدى أي أسرة معيشية ريفية مياه يتم ضخها داخل األنـابيب يف حمـل اإلقامـة (٤٠ يف 

املائة يف احلضر). 
متوسط الوقت الالزم للذهاب إىل مصدر مياه الشرب واحلصول على املياه مث العـودة  •
هو ساعة كاملة يف املناطق الريفية باملقارنة بدقيقة واحـدة إىل سـت دقـائق يف املنـاطق 

احلضرية. 
٢٠ يف املائة فقط من األسر املعيشية الريفية ليس لديها كهرباء مقابل توفرهـا بدرجـة  •

شبه مطلقة يف املناطق احلضرية. 

                                                         

إطار وبرنامج السياسة االقتصادية الوطنية للفترة ١٩٩٨ – ٢٠٠٠.  (٤٧)
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بالنسبة للمرافق الصحية فإن مجيع األسر املعيشية الريفية تقريبا ليس لديها مرحاض.  •
اخلشـب والكسـب املصنـوع مـن روث احليوانـات مهـا املصـدر الرئيسـي املســتخدم يف  •

الطبخ. 
معدل وفيات األطفال ومعدل وفيات األمومة أعلى بكثري فيما بني سكان الريف.  •

بـتر جـزء مـن العضـو التناسـلي لألنثـى ميـارس بدرجـة أكـرب يف الريـف عمـا ميــارس يف  •
املدن. 

ـــهنيون الصحيــون يف املنــاطق احلضريــة  تبلـغ النسـبة املئويـة للخدمـات الـيت يقدمـها امل •
ــة  ٦٤,٧ يف حـني تبلـغ ١٠,٤ يف املنـاطق الريفيـة. ومـن هـذا القبيـل تبلـغ النسـبة املئوي
للخدمات املقدمة يف مرفق صحـي يف املنطقـة احلضريـة ٦١.٧ يف حـني تبلـغ ٨,٩ يف 

املنطقة الريفية. 
ـــد  ومـع األخـذ يف االعتبـار مـا سـبق ذكـره عـن الوضـع االجتمـاعي واالقتصـادي، تعي
حكومة أريتريا تكـرار التزامـها مـرة أخـرى بتحسـني ظـروف املعيشـة يف اجملتمـع الريفـي عامـة 
وظـروف املعيشـة للمـرأة الريفيـة خاصـة. ويف آذار/مـــارس ١٩٩٨ أصــدرت احلكومــة وثيقــة 
استراتيجيتها لتخفيض حدة الفقر، وهي إطار وبرنامج السياسة االقتصاديـة الوطنيـة وحـددت 

أولويات التنمية اخلاصة على التأكيد بوجه خاص على: 
ختفيض حدة الفقر وحتقيق مستوى أعلى من العدل االجتماعي،  •

تعزيـز دور املـرأة يف عمليـة التنميـة الوطنيـة عـن طريـق تنفيـــذ إجــراءات معينــة لتهيئــة  •
تكافؤ الفرص، 

توفري تدريب العاملني الذي تتأكد أمهيته باستمرار.  •
وأنشأت حكومة أريتريا صندوق التنمية اجملتمعيـة ألريتريـا بوصفـه عمليـة رياديـة مـن 
ــة  عـام ١٩٩٣ إىل عـام ١٩٩٥، هبـدف إنعـاش وتنميـة اجملتمـع احمللـي الريفـي بعـد حـرب طويل
ومدمـرة. ويركـز املشـروع بصفـة رئيسـية علـى إصـالح املـدارس االبتدائيـة واملراكـــز الصحيــة 
واحملطـات الصحيـة والـري علـى نطـاق ضيـق وإمـدادات امليـاه والطـرق املغذيـة. واســـتفاد مــن 
املشـاريع الـيت ميوهلـا صنـدوق التنميـة، اجملتمعيـة ألريتريـا أكـثر مـن ٠٠٠ ٧٠٠ منتفـع (رجــاال 
ونسـاء). وأهـم جـانب مـن جوانـب املشـروع هـو خدماتـــه الــيت تركــز علــى القــرى النائيــة، 
وتشـجيع اشـتراك اجملتمـع احمللـي، ومسـاعدة املـرأة الريفيـة علـى أن تكـون جـزءا مـن األنشـــطة 

الشاملة يف كل من اختاذ القرار والتنفيذ. 
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وأعقـب ذلـك برنـامج آخـر يقـوم علـى اجملتمـع احمللـي ومت إطالقـــه يف إطــار صنــدوق 
التنميـة اجملتمعيـة ألريتريـا يف عـام ١٩٩٦ هبـدف (١) دعـم إصـالح وتنميـــة املرافــق األساســية 
االجتماعية واالقتصادية احلامسة للتنمية (٢) حتسني قدرة التوليد لدى السكان الفقـراء واألسـر 

املعيشية الفقرية، وتنفيذ مشاريع االدخار واالئتمان الصغرية. 
ويقوم صندوق التنمية اجملتمعية ألريتريا بتمويل مشروعات فرعية مت حتديدهـا وطلبـها 
مبعرفـة اجملتمعـات احملليـة ويقـوم اجملتمـع احمللـي بـدور رئيسـي يف تصميمـها وتنفيذهـا ورصدهـــا 

وصياغتها واستدامتها. 
وقد صمم برنامج صندوق التنمية اجملتمعية ألريتريـا ليكـون أكـثر برنـامج وعيـا بنـوع 
اجلنس متشياً مع سياسة احلكومة بشأن نوع اجلنس. ومن ثَم مت تطوير خطة عمل بشـأن نـوع 
اجلنس (٤٨) لضمان أن تستفيد النساء بدرجة متساوية من األنشطة املمولة من صندوق التنميـة 
اجملتمعيـة ألريتريـا وتقـوم بـدور نشـط يف حتديـد وتصميـم وإدارة املشـاريع الفرعيـــة. ومت إجيــاز 

خطة العمل بشأن نوع اجلنس كما يلي: 
رصد أثر أنشطة الصندوق على املرأة واإلشراف عليه،  •

زيادة وتعزيز مشاركة املرأة يف أنشطة الصندوق،  •
التدريب من أجل مشاركة املرأة،  •

حتسـني وصـول املـرأة الفقـرية أو غـــري احملظوظــة، إىل األصــول االقتصاديــة والســيطرة  •
عليها. 

وبصفـة عامـة اسـتفادت املـرأة واجملتمـع احمللـي الكثـري مـن مجيـــع األنشــطة الــيت ميوهلــا 
الصندوق. وهي أنشطة تشمل االئتمانات الصغرية وإمدادات املياه الريفية وبناء الطرق املغذية 
مـن أجـل توسـيع شـبكة الطـرق فيمـا يتعلـق مبعاجلـة قضايـا النقـــل وتشــييد املــدارس واملراكــز 
الصحية واملراكز اجملتمعية املتعددة األغراض. إال أنه ينبغي قياس األثر الواقع على نـوع اجلنـس 
يف إطـار املؤشـرات املوجـزة يف خطـة العمـل بشـأن نـوع اجلنـس لتقديـر مـدى اســـتفادة املــرأة 
الريفية من مجيع املشروعات، ومن املتوقع أن يقوم الصنـدوق بـإجراء تقييـم شـامل عـن طريـق 

إشراك مجيع الفعاليات وخاصة االحتاد الوطين للنساء األريتريات. 
 
 

                                                         

صندوق التنمية اجملتمعية ألريتريا، خطة العمل بشأن نوع اجلنس، ١٩٩٨.  (٤٨)
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سياسة األرض 
كـان تغيـري نظـام حيـازة األرض لتمكـني التنفيـذ السـلس الســـتراتيجية التنميــة حيويــا 
بدرجة قاطعة. ويعمل امليثاق الوطين لعام ١٩٩٤ على تعظيم أمهية إصالح األرض بـروح مـن 

املبادرات الشاملة للتنمية يف البلد، وينص على ما يلي: 
”األخذ بطريقة توزيع األرض تقضـي علـى نظـام حيـازة األرض السـائد واملتـأصل يف 
األسرة والقرية والقبائل والتقسيمات الشديدة الضيق لألرض، على أن حيل حمله نظام 
موحد يقوم على أساس االستخدام الفردي ويكون موضـع حتقـق عـن طريـق السـجل 

مع االعتراف بأن القرى تشكل أساس هوية املواطنني.“ 
وهلذا الغرض مت إنشاء السياسة اجلديدة لألرض اليت تعلن أن ملكية األرض يف أريتريـا 
ـــن أريــتري احلــق يف الوصــول إىل األرض بغــرض  مـن حـق احلكومـة وحدهـا وأن لكـل مواط
زراعتـها أو الرعـي أو اإلسـكان أو أغـراض التنميـة. وينظـم القـانون الشـروط الـيت يسـمح هبـــا 

لذلك. (٤٩) وهدف سياسة األرض اجلديدة كما وردت يف السياسة الكلية هو: 
تشجيع االستثمارات الطويلة األجل يف الزراعة واإلدارة احلكيمة لشؤون البيئة  •

ضمان حق املرأة يف األرض على أساس متساو مع الرجل  •
تشجيع الزراعة التجارية.  •

وعالوة على ذلك، مت األخـذ بـإعالن جديـد لـألرض رقـم ١٩٩٤/٥٨، يعطـي لكـل 
مواطن احلق يف استخدام األرض دون متييز على أساس اجلنـس والديـن واألصـل اإلثـين (املـادة 
٤). ومـن ثَـم فقـد اكتسـبت املـــرأة مــن الناحيــة القانونيــة مســاواة يف الفــرص والوصــول إىل 
اســتخدام األرض مــن أجــل الزراعــــة واإلســـكان وأغـــراض االســـتثمار يف املنـــاطق الريفيـــة 
واحلضرية. غري أنه من الناحية العملية توجد دائما عقبات من حيث املوافقة حتول دون تطبيـق 

هذه األحكام. 
وعلى الرغم من أن لكل منطقة نظامها التطبيقي، يتــم اختيـار جلـان توزيـع األرض يف 
القرية والكبايب (٥٠) حيث تدرج املرأة وحيث يتم حتديد أولوية التوزيع علـى أسـاس اإلعـالن. 
وعلى سبيل املثال فإن األولوية فيما بني النساء يف املنطقة اجلنوبية متنح أوال للمقيمني الدائمني 
واألرامل ذوات األطفال واملطلقات واحملاربات السابقات، اخل. ويقدم طلب استخدام األرض 

                                                         

السياسة الكلية ألريتريا ١٩٩٤.  (٤٩)

الكبايب هو مستوى إداري يتوىل تنسيق عدد من القرى.  (٥٠)
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على أساس فردي إىل اللجنة. واملنطقة اجلنوبية هي واحـدة مـن أكـثر املنـاطق كثافـة بالسـكان 
حيث جيري توزيع األرض. 

جدول ١٨: توزيع األرض من أجل اإلسكان يف املنطقة اجلنوبية، ١٩٩٨ – ١٩٩٩ 
النسبة املئوية للمرأةاملرأة الرجل اجملموع املنطقة الفرعية 

٣٨,٩ ٧٤٩ ٢ ٣١٤ ٤ ٠٦٣ ٧ ميندفريا 

٢٣,٦ ٧٤٣ ٢ ٨٣٣ ٨ ٥٧٦ ١١ ماي – ماين 

٢٩,٧ ١٩٧ ٢ ١٩٠ ٥ ٣٨٧ ٧ ماي – ايين 

٣٨,٥ ٢٣٢ ٥ ٣٤٠ ٨ ٥٧٢ ١٣ سينايف 

٣٢,٣ ٨٢٤ ٢ ٨٩٦ ٥ ٧٢٠ ٨ سيغينييت 

٣٢,٦ ٩١٤ ٣ ٠٩١ ٨ ٠٠٥ ١٢ امين – هايلي 

٣٢,٢ ٤٤٣ ٤ ٣٤٣ ٩ ٧٨٦ ١٣ اريزا 

٣٧,٩ ١٧٢ ١ ٩١٥ ١ ٠٨٧ ٣ آدي – كيه 

٢٨,٩ ١٩٢٥ ٤ ٢٦٤ ١٠ ٤٥٦ ١٤ آدي – كواال 

٤١,٤ ٤٦٦ ٢ ٤٩٠ ٣ ٩٥٦ ٥ ديكيمهاري 

٣١,٦ ٦٤٠ ٤ ٠٣٦ ١٠ ٦٧٦ ١٤ ديباروا 

٣٩,٧ ٣٥٠ ١ ٠٤٨ ٢ ٣٩٨ ٣ تسورونا 

٣٢,٧ ٩٢٢ ٣٧ ٧٦٠ ٧٧ ٦٨٢ ١١٥ اجملموع حسب املنطقة 

املصدر: إدارة املنطقة اجلنوبية. 
وخيتلف توزيع األرض من أجل املرأة من منطقـة فرعيـة إىل أخـرى ويـتراوح بـني ٢٣ 
يف املائة و٤١ يف املائة. ووفقاً لتقرير من إدارة املنطقة اجلنوبية فإن الكثري من العقبـات الكامنـة 
يف االجتاهات التقليدية قد صودفت مما يؤخر العملية كلـها. وتواجـه املـرأة األرملـة عقبـات يف 

اكتساب األرض يف قرية زوجها وميكن ذكر ذلك كمثال. 
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املرأة الريفية يف الزراعة 
ما زالت الزراعة نشاطاً موجهاً حنـو الكفـاف بدرجـة رئيسـية. وعلـى الرغـم مـن أهنـا 
املصدر الرئيسي للدخل بالنسـبة لقرابـة ٨٠ يف املائـة مـن السـكان فإهنـا مـا زالـت تعتمـد علـى 

سقوط األمطار، مما حيد من تنمية إنتاجها. 
ويتفاوت تقسيم العمل حســب نـوع اجلنـس اعتمـاداً علـى النظـام الزراعـي القـائم إىل 
جـانب عوامـل اجتماعيـة وثقافيـة. ويف املنـاطق الرعويـة وشـبه الرعويـة يف األراضـي املنخفضــة 
حيـث متثـل تربيـة احليـوان الدعامـة الرئيسـية للمعيشـة، يـتركز دور املـرأة علـى أسـرهتا املعيشــية 
وجتهيز وإعداد األغذية وحلب املاعز واألبقـار (ولـدى املـرأة العفاريـة مهمـة إضافيـة تتمثـل يف 
رعـي املـاعز). ويف املنـاطق الـيت تكـون فيـها الزراعـة هـي الدعامـة الرئيســـية (املنــاطق املرتفعــة 
واملنخفضة) يعمل كل من الرجل واملرأة يف احلقـل ويتقامسـان العمـل الزراعـي. وباإلضافـة إىل 
ذلك، تشترك املـرأة يف البسـتنة يف األفنيـة اخللفيـة وتربيـة الدواجـن وتربيـة دودة القـز والنسـيج 

واِحلَرف. وتعمل املرأة يف املناطق الريفية من ١٤ – ١٦ ساعة يف اليوم. 
وتدير وزارة الزراعة عدة برامج خمتلفة لدعم املزارعني احملليـني سـواء رجـل أو امـرأة. 
ومبوجب الربنامج الطارئ للتعمري علـى سـبيل املثـال، يتـم توزيـع التقـاوي ويشـترك أكـثر مـن 
٤٠ ألف شخص يف احلصـول علـى النقـد مقـابل العمـل يف الربنـامج التقليـدي لـتزويد سـفوح 
التالل باملصاطب واحلراجة. غري أن البيانات ليست مصنَّفة حسب نوع اجلنس ومـن الصعـب 

للغاية معرفة درجة املشاركة واالستفادة اليت تكسبها املرأة. 
ومبوجـب هـذا املشـروع يف عـام ٢٠٠١، مت دعـم ٩٩٠٠ امـرأة مزارعـة وتعطــي ٢٥ 
كتكوتاً وإمدادات لألغذية ملدة ستة أشهر ومواد للبناء لكل أسرة معيشية. وتعطي أيضـاً ِمَنـح 
على شكل ماعز احلليب (٤ ذكور وأنثى واحدة) من أجل التسمني واحلليب يف النهايـة وبيـع 
اللحوم. ومتنح أيضاً خليتـان حنـل لكـل امـرأة لتشـجيع املـرأة الريفيـة يف أنشـطة حفـظ النحـل. 
ويقال إن معظم املستفيدين أســر ترأسـها املـرأة. وبصفـة عامـة، مت مـن أجـل تشـجيع مشـاركة 
ـــاعز  املـرأة يف الزراعـة ومسـاعدة املزارعـات الفقـريات، توزيـع ٣٤٩ ٧٢ كتكوتـاً و٩٣١ ٢ م
للحليب و٦٥ و٧١ كيلو جرام من تقاوي اخلضر و٣١ ٣٣٣ من خمتلـف األدوات واملعـدات 

املزرعية و١٢ مضخة تعمل باحملركات على املزارعني ومن بينهم ٣ ٨٠٠ امرأة مزارعة(٥١). 
ولدى املزارعني الذين يريدون توسيع أنشطتهم الصغرية لتصبح زراعة جتارية إمكانيـة 
الوصول إىل قروض االئتمان الصغري داخل الوزارة وقد تلقى حنو ١ ٣٠٠ شخص قروضاً من 

                                                         

التقرير السنوي لوزارة الزراعة لعام ٢٠٠١، مكتب التخطيط واإلحصاءات.   (٥١)
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أجـل األنشـطة الزراعيـة، ومت توزيـع ١٢٠ طـن مـن تقـاوي البطـاطس، و٤٠٠ طـن مـن بــذور 
الغـالل. ومـرة أخـرى تكمـن املشـكلة الرئيسـية يف عـدم وجـود بيانـات مفصَّلـة حســـب نــوع 

اجلنس بالنسبة هلذه األنشطة ملعرفة عدد النساء املستفيدات. 
وخدمة املشورة الزراعية هي هنج جديد للخدمات اإلرشادية الذي أخـذت بـه وزارة 
ـــهاراهتم  الزراعـة لتمكـني املزارعـني احملليـني مـن تنظيـم أنفسـهم وحتديـد متطلبـات معرفتـهم وم
وحتسـني إنتاجـهم الزراعـي ويف النهايـة حتسـني معيشـتهم(٥٢). وتنظـم جلـان خدمـــات املشــورة 
الزراعيـة علـى مسـتوى القريـة حيـث تكـون املزارعـات أعضـاء وعلـى املسـتوى دون اإلقليمــي 
يشغل االحتاد الوطين للنسـاء األريتريـات مقعـداً إىل جـانب الفعاليـات األخـرى. وعلـى الرغـم 
من أن هذه اآللية اختذت مؤخراً، فإهنا جتلب النساء القرويات لالشـتراك يف اخلطـة وإدماجـهن 
يف التخطيط واختاذ القرار بشأن مجيـع األنشـطة الزراعيـة يف جمتمعـات كـل منـهن. ومـن أجـل 
تعزيز خدمات املشورة الزراعية، ينبغي أن يشمل التنسيق على املستوى الوطين االحتاد الوطـين 

للنساء األريتريات فضالً عن الفعاليات األخرى. 
ويتـم اختيـار املزارعـني بواسـطة جلـان خدمـة املشـورة الزراعيـة علـــى مســتوى القريــة 
لالشتراك يف دورات زراعية متكاملة ودورات بيطريـة، إخل. ويف الدورتـني املتتـاليتني لالتصـال 
باملزارعني فإن مشاركة املرأة مل تكن كبرية باملرة، وتبلـغ امرأتـني مـن كـل ٨٩ مزارعـاً (٢ يف 
املائة). وحيتاج ذلك إىل تدخل جـاد لتلبيـة احتياجـات املزارعـات. وعلـى سـبيل املثـال، ينبغـي 
بذل اجلهود لتنظيم هذه الدورات يف أقرب جوار حيث ميكن أن جتمع بني كـل مـن التدريـب 
واملسـؤوليات املنــــزلية للمــرأة. وتدريــب املــرأة وإشــراكها يف األنشــطة اجملتمعيــة االقتصاديــة 
واألنشطة األخرى ابتداًء من مرحلة التخطيط حىت مرحلة التنفيذ أمر ضروري لتعميـم مبـادرة 

التنمية الريفية. 
ـــض  ومـن ناحيـة أخـرى، يبـدو أن مشـاركة املـرأة يف األنشـطة الزراعيـة احلديثـة منخف
للغاية (٥,٩ يف املائة)، وأن القوة العاملة األنثوية تتألف فقط من ٤,٨ يف املائة. وأكرب تدخـل 
للمرأة وأكثره شيوعاً هو تسمني احليوان (١٨,٧ يف املائة)، وزراعة فاكهـة املـواحل (١٨,٢ يف 
املائة)، وتربية املاشية (١٦,١ يف املائة)، وتربية الدواجن (٤٢ يف املائة) مـع حصـة للمشـاركة 
يف العمالــة تبلــغ ١٢,٩ يف املائــة، و٦,٧ يف املائــة، و١٤,٣ يف املائــة، و٤.٢ يف املائــة علــــى 

التوايل. 
 

                                                         

وزارة الزراعة، خدمات املشورة الزراعية، التقرير املرحلي السنوي، عام ٢٠٠١.  (٥٢)
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االئتمانات الصغرية 
يشكل برنــامج االدخـار واالئتمـان الزراعـي واحـداً مـن الـربامج املمولـة مـن صنـدوق 
التنميـة اجملتمعيـة األريتريـة بشـأن األنشـــطة اجلاريــة ممــا يفتــح إمكانيــة الوصــول إىل االئتمــان 
ـــا، مــن خــالل وزارة احلكــم احمللــي،  والقـروض يف املنـاطق القرويـة. وأنشـأت حكومـة أريتري
مؤسسـة لربنـامج لالدخـــار واالئتمانــات الصغــرية يف مرحلــة مبكــرة تعــود إىل عــام ١٩٩٦، 
ـــق تقــدمي  وهدفـها هـو دعـم اجملتمعـات احملليـة الريفيـة، واملشـردين داخليـاً، والعـائدين عـن طري
القروض واالئتمانات. وعلى الرغم من أن هـذا الربنـامج ال يركـز بـالتحديد علـى املـرأة، فإنـه 
ـــرأة يف املنــاطق القرويــة  ال يـزال يشـجعها علـى أن تكـون املسـتفيدة الرئيسـية هبـدف متكـني امل

اقتصادياً ومساعدهتا يف حتسني أسلوب حياهتا. 
و٣٧ يف املائة من املستفيدين احلاليني عـرب البلـد هـم مـن النسـاء ويشـمل ذلـك األسـر 
املعيشية اليت ترأسها امرأة، واملقاتالت السابقات، والعائدات، واملشـردات داخليـاً. ولوحظـت 
تغيريات متميزة يف حياة املـرأة حيـث أهنـا اسـتطاعت أن تعيـل نفسـها اقتصاديـاً وقـامت بتغيـري 

حياهتا يف أسر كل منها. 
وقد أتاح هذا النشاط أيضاً متكني املـرأة مـن االنضمـام إىل القطـاع غـري النظـامي عـن 
ـــف األنشــطة االقتصاديــة مثــل تربيــة الدواجــن، واإلمــداد بــاحلليب،  طريـق إشـراكها يف خمتل

وِحَرف صغرية أخرى، إخل. 
غري أن الوصول إىل االئتمانات يطبَّق على أساس تكافؤ الفرص للجميـع بغـض النظـر 
عن اجلنس والِعرق واملميزات األخـرى، وتواجـه املـرأة يف بعـض القـرى عقبـات صغـرية حتـول 
دون الوصول املباشر بسبب االجتاهات التقليدية السـائدة بصفـة رئيسـية. وعلـى سـبيل املثـال، 
ينكر على املرأة املتزوجة ألسباب دينية الوصول املباشر إىل االئتمانات وال ميكن متثيلها سـوى 
مبعرفة زوجها، وينكر عليها عضوية مصـارف القريـة، إخل. ولكـن ملـا كـانت سياسـة صنـدوق 

التنمية اجملتمعية ألريتريا تعمل على ختفيض هذه التدابري، فإنه من السهل دعم املرأة. 
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اجلدول ١٩ – أداء برنامج االدخار واالئتمان (١٩٩٦ – ٢٠٠١)(٥٣) 
 ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦

٥٨ ٣ صفر ٣٧ ١٤ ٢٥ عدد مصارف القرى اجلديدة 
٥١٩ ٢٩٠ ٢٨٥ ٢٤٦ ١٠٧ ٨١ عدد اجملموعات التراكمية للقرية 

      الصف األول 
٣٠٤ ٩٤٢١٠ ٥ ٧٧٩ ٥ ٤٧٧ ٥ ٣٧٣ ٢ ٤٧٠ ١عدد املقترضني النشطني 

٢٠٦ ٩ ٧٤٤ ٢ ٣٩١ ٤ ٠٠٥ ٩ ٨٠٨ ٣ ٦٨٥ ١عدد القروض 
      الصف الثاين 
٩٢٥ ٢٤٥ ٣٦ ٢٧ ٧ - عدد املقترضني النشطني 

٠٤٠ ١ ٢٥٩ ٤٦ ٣٣ ٧ - عدد القروض 
جمموع عدد املستفيدات بالنسبة 

املئوية (الصف األول) 
٪٣٧٪ ٣٠,١٨٪٢٩,٦٪ ٢٧,٦٢٪٣٠,٢٦٪٣٠

جمموع عدد املستفيدات بالنسبة 
املئوية (الصف الثاين) 

 -٪٣٦٪ ٢٩٪ ١٤,٢٩٪٦,٤٥٪ ١٤,٢٩

 
وأشار حتليل أثـر (يف عـام ٢٠٠٠) هـذا الربنـامج أن ٥٠ يف املائـة مـن املصـارف الـيت 
مشلها االستقصاء كانت يف املناطق الريفية حيث ال توجد خدمات مصرفية رمسيـة وأن ٣٠ يف 
املائة من املقترضني كانوا من النساء. وهذا إجناز هام باعتبار الوصول السابق احملدود للنساء. 

ومثة تدخل كبري يف برنامج نظام االئتمان هو تدخل االحتاد الوطين للنساء األريتريات 
املوجه بصفة خاصة إىل املرأة الريفية. وقد بـدأ إطـالق الربنـامج يف األصـل يف عشـر جمتمعـات 
حملية يف منطقة غاش – بركا، وأنسيبا، وماكيل، واملنطقة اجلنوبية. وكـانت الفئـات املسـتهدفة 
هي األسر املعيشية اليت ترأسها اإلنـاث، واملقـاتالت املسـرحات، والعـائدات. ويـتراوح حجـم 
القـرض بـني ٥٠٠ – ٢٠٠٠ ناكفـــا بفــائدة قدرهــا ١٢ يف املائــة وملــدة ١٢ شــهراً باســتثناء 

                                                         

تقرير برنامج االدخار واالئتمانات الصغرية، صندوق التنمية اجملتمعية ألريتريا، حكومة مولوكال.  (٥٣)
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القروض الزراعية اليت متتد إىل ١٨ شـهراً. وقـد اسـتفاد مـن هـذا املشـروع أكـثر مـن ١ ٧٠٠ 
أسرة. 

اجلدول ٢٠ – املفيدات مـن برامـج االحتـاد الوطـين للنسـاء األريتريـات ومبـالغ القـروض 
حسب املنطقة (٩٥/٦ – ٩٧/٦)(٥٤) 

مقدار القرض املنطقة 
بالناكفا 

عـــــدد املنتفعـــــــات 
(كلهم من النساء) 

النســبة املئويـــة 
ملقدار القرض

النسبة املئوية
للمنتفعات 

االنتفاع بالقرض 
يف ناكفا 

١ ١٠٣,٨٠ ٥٢,٠ ٤٣,٤ ٩١٦ ١٠٠,٠٠ ٠١١ ١ غاش – بركا 
١ ٤٥٠,٧٠ ٢٣,٤ ٢٥,٦ ٤١٣ ١٧٥,٠٠ ٥٩٩ ديبوب 
١ ٢٠٥,٠٠ ١٢,٠ ١٠,٥ ٢٠٤ ٨٠٠,٠٠ ٢٤٥ أنسيبا 
٢ ١٥٦,٠٠ ١٨,٦ ٢٠,٥ ٢٢٣ ٤٨٠ ٨٠٠,٠٠ ماكيل 

١ ٣٣٠,٨٠ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ٧٥٦ ١ ٢ ٣٣٦ ٨٧٥,٠٠ اجملموع 
 

ولدى املرأة أيضاً رابطاهتا احملليـة اخلاصـة هبـا وتعـرف باسـم (األكـوب) حيـث يسـهم 
األعضاء شهرياً ويقوم عضو واحد يف كل وقت باستخدام األموال علـى أسـاس دوري. وهـو 
نظام ائتمان أهلي بدون أي فائدة والضامن هو الرابطة (األكوب) ذاهتا. وهو شكل شائع من 

أشكال الرابطة الذاتية اليت تساعد املرأة اقتصادياً. 
وقــد تشــكلت تعاونيــات للمــرأة الريفيــة يف خمتلــف الفــروع مثــل حدائــق اخلضـــر، 
والدواجـن، ومطـاحن الدقيـق، واألعمـال احلرفيـة، والفخـار بدعـم مـن االحتـاد الوطـين للنســاء 
األريتريـات والشـركاء اآلخريـن. وال تقـوم التعاونيـات باإلعالـة حقـاً، وتتمثـل بعـــض نواحــي 
القصور يف االفتقار إىل املتابعة، ونقص التدريب يف إدارة مشـاريع األعمـال الصغـرية، ومـن مث 

مت بالطبع إجراء دراسة جدوى شاملة قبل إطالق الربامج. 
التكنولوجيا املناسبة للمرأة الريفية 

ما زال النظام التقليدي للتعامل مع احلياة اليوميـة قائمـاً فيمـا بـني النسـاء الريفيـات يف 
القـرى. والـدرس لفصـل احلبـوب عـن القشـرة والقـش، وطحـن احلبـوب عـــن طريــق احلجــر، 
والطبخ بروث البقر واألخشاب (مما سبب مشكالت يف البصر واجلهاز التنفسي) هـي أعمـال 
مـن هـذا القبيـل. والسياسـة الكليـة ألريتريـا الـيت تنـــص بشــكل ملحــوظ علــى تكنولوجيــات 

                                                         

تقرير االحتاد الوطين للنساء األريتريات لعام ١٩٩٨ بشأن مشروع االئتمان.  (٥٤)



7604-23184

CEDAW/C/ERI/1-2

االدخار املناسب املتعلـق بـالعمل سـوف يؤخـذ هبـا لتخفيـف العمـل الشـاق للمـرأة يف األسـرة 
املعيشية وغري ذلك من أنشـطة (مثـل امليـاه والوقـود واألخشـاب ومراكـز رعايـة الطفـل، إخل). 
وحتقيقاً لذلك سوف يتـم إنشـاء بعـض املشـروعات مثـل مطـاحن الدقيـق واملضخـات اليدويـة 

وامليكانيكية واألفران املوفرة للطاقة واملرافق الشمسية. 
وبالتعاون مع وزارة الطاقـة، جيـري تنفيـذ مشـروع رائـد بشـأن التدريـب علـى مواقـد 
حفـظ الطاقـة فيمـا بـني النسـاء القرويـات. وهـو مشـروع ميسـور وفعَّـال مـــن حيــث التكلفــة 
ويسهل صنع املواقد من الفخار بواسطة املرأة بعد تدريبها. غري أنه مع سياسـة حفـظ الغابـات 
أصبحت األخشاب الالزمة للطاقـة نـادرة. ومـن مث ينبغـي البحـث يف ذات الوقـت عـن بدائـل 
أخرى. وال متثل كهربة املناطق الريفية حالً مباشراً رغم أن وزارة الطاقـة واملنـاجم يف طريقـها 
ـــة تتــوىل مســؤولية إدارة اإلمــداد  إلنشـاء تعاونيـات كهربائيـة طوعيـة للقـرى يف املنـاطق الريفي
بالكهرباء على مسـتوى القريـة. ويسـمح للمـرأة الريفيـة بصفتـها عضـواً يف اجملتمـع احمللـي بـأن 
تكون عضواً فعاالً يف تعاونية كهربة القرى. وتدرس الوزارة أيضاً خيارات أخـرى مثـل توفـري 
اسطوانات الغاز لألسر املعيشية القروية. وازداد حالياً االستهالك العام للغاز بشـكل كبـري مـن 

٩٠٠ طن إىل ٤ ٠٠٠ طن. 
برامج مياه الشرب واملرافق الصحية 

تعاين أريتريا بصفة عامــة مـن نقـص مـوارد امليـاه الـيت يتـم تطويرهـا. واإلمـداد الكـايف 
واآلمن واملوثوق به باملياه أمـر حاسـم يف مجيـع نواحـي أعمـال التنميـة يف أريتريـا. وحـىت اآلن 
متت إدارة ابتكــار نقـاط امليـاه(٥٥) القائمـة يف مجيـع املنـاطق السـت، مبـا يف ذلـك بيانـات نوعيـة 

املياه واملرافق الصحية مبعرفة إدارة موارد املياه. 
والبحث عن املياه من مسافات أكثر طوالً، ومحلها على ظهر املـرأة ورأسـها، مـا زال 
ميثل عبئاً رئيسياً للمرأة يف املنطقة الريفيـة. ولتخفيـف هـذا العـبء احمللـي وتوفـري ميـاه الشـرب 
ضمن حدود القرية، أصبح خمتلف القطاعات احلكومية واملنظمات غري احلكوميـة مشـتركة يف 

إنشاء نظم قروية لإلمداد باملياه داخل القرى. 
ويف السنوات األربع املاضية، مت إنشاء أكثر من ٦٤ نظاماً للطاقة الشمسية وأكثر من 
١٨٠ مضخــة ميكانيكيــة وأكــثر مــن ٥٠٠ مضخــة يدويــة مــن خــــالل اجلـــهود املشـــتركة 

للقطاعات احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية. 

                                                         

ابتكار نقاط املياه وتقييمها، ٢٠٠١، البنك الدويل لإلنشاء والتعمري.  (٥٥)
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اجلدول ٢١ – سكان الريف(٥٦) الذين لديهم إمكانيـة الوصـول إىل ميـاه الشـرب يف عـام 
 ٢٠٠١

النسبة املئوية للتغطية السكان املشمولوناملنطقة 
٥٦أنسيبا  ١٦,٧ ٠٦٧

١١٧ديبوب  ٢٦,٢ ١٤٢
١٠٧غاش – بركا ٢١,٩ ١٨٢

١٨ماكيل  ١٦,٦ ١٠٠
٣٠مشايل البحر األمحر ٩,٧ ٣٤٨
٩جنويب البحر األمحر ٢١,٥ ٩٥٩

٣٩٨اجملموع  ٧٩٨ 
٢٠,٣٪التغطية الوطنية

املصدر: البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، ٢٠٠١. 

 
ووفقاً لتقرير االسـتعراض القطـاعي لربنـامج توفـري امليـاه واملرافـق الصحيـة البيئيـة لعـام 
٢٠٠٢(٥٧)، مت إجناز مشروع يهدف إىل الوصول املتزايد ملياه الشرب اآلمنـة لعـدد إضـايف مـن 
املنتفعني يبلغ ٥٠ ٠٠٠ شخص يف كل من املنـاطق احلضريـة والريفيـة. وباإلضافـة إىل منـاطق 
األشــخاص املشــردين داخليــاً (األشــخاص املتــأثرون حبــرب احلــدود)، فــــإن منـــاطق إعـــادة 
االسـتيطان مت تزويدهـا بنظـم طارئـة لإلمـداد بامليـاه. واليـــوم فــإن أكــثر مــن ٤٠٠ ٠٠٠ مــن 

سكان الريف لديهم إمكانية للوصول إىل إمدادات املياه من هذه املشاريع. 
ويطلب من اجملتمع احمللي، قبل إنشاء نظـام جديـد للميـاه، إنشـاء جلنـة لإلمـداد بامليـاه 
تكون مسؤولة عن إدارة النظام وحفظه يف املستقبل. غري أنه لسـوء احلـظ ونظـراً لعـدم وجـود 
مبـدأ توجيـهي موحـد، يـترك أمـر االختيـــار إىل اجملتمــع احمللــي ويتــم هتميــش املــرأة يف معظــم 
احلاالت. ويتم اختيار الرجل فقط هبذا املعىن مبعرفة املستشارين التقنيني لالشتراك يف التدريـب 
التقين واإلداري إلدارة املضخات اجلديـدة للميـاه، واإلمـداد بامليـاه يف اجملتمـع احمللـي. ومسـألة 

                                                         

مل يتم إجراء أي تعداد سكاين. وتستمد األرقام املذكورة عن طريق العد غري النظامي الذي تقوم  (٥٦)

به كل قرية واإلدارة احمللية يف كل املناطق واملناطق الفرعية. 
ـــة والصحــة، كــانون الثــاين/ينــاير – كــانون  االسـتعراض القطـاعي للميـاه واملرافـق الصحيـة البيئي (٥٧)

األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 
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إدراج املـرأة عـن عمـد يف النظـام التقـين واإلداري مسـألة هامـة للغايـة ينبغـي أن يتـم حتقيقـــها. 
وفيما يلي إحصاءات صندوق التنمية اجملتمعة ألريتريا بشأن جلان املياه. 

اجلدول ٢٢ – املرأة يف جلان املياه 
ذكور إناث اجملموع عدد جلان املياه بالقرى املناطق 
٢٩ ١١ ٤٠ ٧ جلان قرىماكيل 
١٨ ٤ ٢٢ ٤ أنسيبا 

٦٢ ١٢ ٧٤ ١٥ غاش – بركا 
١٠ ٠ ١٠ ٢ س/ك/حبري 

٦ ١ ٧ ١ ديبوب 
١٢٥ ٢٨ ١٥٣ ٢٩ جلنة قرويةاجملموع 

املصدر: تقرير صندوق التنمية اجملتمعية ألريتريا لعام ٢٠٠٢. 

والتدريب يف جمال املرافق الصحية واالستخدام السليم للمياه هـو العنصـر الرئيسـي يف 
مشروع النظام القروي لإلمداد بامليـاه. وجيـري التدريـب علـى جتنـب اجملتمـع احمللـي األمـراض 
املنقولة باملياه، وعلى االحتفاظ بنقاط املياه نظيفة وجافة، واستخدام الصـرف الصحـي، ومنـع 
احليوانـات مـن اسـتخدام نقـاط امليـاه، إخل. وتعزيـز الوعـي لـدى اجلمـهور بأمهيـة ميـاه الشــرب 
واملرافـق الصحيـة ينبغـي، مـع ذلـك، أن يتبـع هنجـاً منسـقاً مبعرفـة القطاعــات واملنظمــات غــري 
احلكوميـة املعنيـة لتحقيـق مشـــول فعــال ونتــائج فعالــة باســتخدام وســائط اإلعــالم واملــدارس 

واحملطات الصحية واالجتماعات العامة وغري ذلك من مرافق فعالة. 
واحلصاد عن طريق املياه السطحية هو مشروع آخـر يف مرحلـة التطويـر مبعرفـة وزارة 
الزراعة ويهدف إىل مجع املياه وتشجيع استخدام كل قطرة من مياه األمطــار علـى حنـو أفضـل 
عن طريق بناء خزان بسيط بالقرب من كل مسكن يف املناطق الريفية. ويساعد احلفـظ األويل 
للمياه املرأة الريفية على القيام بأنشطة خمتلفة (مثل حدائق األفنية اخللفية وتربية الدواجن وبيـع 

املياه، إخل.) داخل جممعاهتا السكنية وتعزيز املرافق الصحية اخلاصة باألسرة. 
و”احلمري وقرب املياه“ هـي نشـاط آخـر بـادر بـه االحتـاد الوطـين للنسـاء األريتريـات 
حلل مشكلة إحضار املياه من مسافات بعيدة. وتعطى األولويـة للقـرى الواقعـة علـى ُبعـد ٢ – 
٥ كيلومترات عن نقاط امليـاه، وللمـرأة األكـثر احتياجـاً يف تلـك القـرى. وحتصـل كـل أسـرة 
على محار وِقرَبة كمنحة. وقد استفادت املرأة والفتاة من هـذا املشـروع بـأن حررتـا أنفسـهما 
من الضغوط اجلسمية املتمثلة يف إحضار املياه، والتقليل إىل أدىن حـد مـن تبديـد الوقـت (بـذل 
ـــق  ٤ – ٦ سـاعات يف اليـوم وعـن طريـق أخـذ كميـات كافيـة مـن امليـاه السـتخدامها يف املراف
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الصحية وأغراض أخرى. وباإلضافة إىل ذلك، تستفيد بعض النساء أكثر من ذلك بـأن يقمـن 
ببيع املياه يف أوقات فراغهن. وقد استفادت أكثر من ٧٢٤ ٢ أسرة معيشية ترأسها امرأة. 

قضايا اجتماعية أخرى 
نوقـش الوضـــع التعليمــي والصحــي باســتفاضة يف إطــار املــادة ١٠ واملــادة ١٢ مــن 
االتفاقية. وإهنا حلقيقة أن املـرأة/الفتـاة يف املنـاطق الريفيـة تتخلـف عـن املـرأة احلضريـة يف جمـال 
ـــة يف املنــاطق  التعليـم، وأظـهر صـايف نسـبة احلضـور يف املـدارس االبتدائيـة نسـبة ٤١,٥ يف املائ
احلضرية يف حني أظهر نسبة ٢٧,٢ يف املائة يف املناطق الريفية. وال تبدأ البنات متـأخرة فقـط، 
يف سن الثامنة أو ما فوق، ولكنهن يتسربن أيضاً يف وقت أبكـر العتبـارات اجتماعيـة وثقافيـة 
متنوعة مثل مساعدة أمهاهتن يف األعمال املنـزلية وتربية األطفال، والعمل يف مزارعهن اخلاصـة 

أو مزارع األقارب، وبعد املدرسة وارتفاع خماطر األمان، والزواج املبكر. 
وكـان إطـالق برنـامج حمـو أميـة الكبـار واحـــداً مــن التدخــالت الرئيســية يف املنــاطق 
الريفيـة حيـث أكمـل أكـثر مـن ٥١ ٠٠٠ مـــن النســاء بنجــاح هــذه الــربامج (وزارة التعليــم 
٢٠٠١) وأكثر من ٣٠ ٠٠٠ اشتركن يف الربنامج يف إطار االحتاد الوطين للنسـاء األريتريـات 
(١٩٩٢ – ١٩٩٦). وحتسن مستوى حمو األمية بشكل كبري وبلغ ٥١ يف املائة مقــابل ٦٥,٩ 
يف املائة يف عام ١٩٩٥. وكـانت النتيجـة املباشـرة هلـذا الربنـامج هـي إدراك أمهيـة التعليـم مـن 

جانب األمهات ومن مث تشجيع بناهتن على االلتحاق بالتعليم األساسي. 
وكان التوسع يف املدارس االبتدائية وزيادة إمكانيـات الوصـول إىل التعليـم يف املنـاطق 
الريفية عامالً آخر أسفر عن حتسني فرص تعلم الفتيات. ومن أجـل زيـادة معـدالت االلتحـاق 

واإلجناز، مت األخذ ببعض املشاريع التحفيزية، ومنها: 
افتتاح مدارس تغذية ملعاجلة مشكلة ُبعد املسافة عن املدارس  •

افتتاح بيوت ومدارس داخلية للبنات (ما جمموعه سبعة يف أحناء البلد)  •
توفري حوافز نقدية أو عينية لفتيات املدارس الفقريات، من أجل ٥٠٠ فتاة كمشروع  •

ريادي 
جوائز خاصة للفتيات األحسن أداء.  •

وكـان إنشـاء إضـاءة بالطاقـة الشمســـية مبعرفــة وزارة الطاقــة واملنــاجم يف أكــثر مــن 
مدرسة يف املناطق النائية خطوة مشجعة ملساعدة األطفال والكبار يف دراسـاهتم، بعـد االنتـهاء 

من أعماهلم املزرعية يف املساء. 
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والقضيــة االجتماعيــة األخــرى الــيت متــس املــرأة الريفيــة هــــي اخلدمـــات الصحيـــة. 
واألسباب الرئيسية لالعتالل والوفاة يف أريتريا األمراض املعدية. ومن بني املشـكالت اجلذريـة 
اليت تؤثر على الوضع الصحي للسـكان، واملـرأة بصفـة خاصـة، إمكانيـة الوصـول احملـدودة إىل 
مياه الشرب واملياه النظيفة، وسوء التغذية، وعدم كفاية الرعاية الصحية لـألم والطفـل، وعـدم 
كفايـة التربيـة الصحيـة وتنظيـم األسـرة. ومتـارس وزارة التعليـم تدخـالت كبـرية ملعاجلـــة هــذه 
التحديــات يف جمــال اخلدمــات الصحيــة ويعقبــــها حتســـينات ملحوظـــة يف الوضـــع الصحـــي 

للمجتمعات احمللية يف السنوات الست أو السبع األخرية. 
وعلـى أيـة حـال، فـإن جنـاح برنـامج التنميـة الشـاملة للريـف ال ميكـــن تصــوره بــدون 
إدراج النساء الريفيات ومشاركتهن. وتبذل احلكومة جهوداً غري حمدودة لتشـجيع املـرأة علـى 
القيـام بـدور دينـاميكي وليـس هامشـي يف التخطيـــط واختــاذ القــرار والتدريــب وتنفيــذ مجيــع 

مشروعات التنمية. 
املادة ١٥ – األهلية القانونية يف الشؤون املدنية 

وفقاً للدستور األريتري يتساوى مجيع األشخاص أمام القانون وأي متييز علـى أسـاس 
اجلنس حمظور. ويف هذه احلالـة، للمـرأة األريتريـة أهليـة قانونيـة مماثلـة ألهليـة الرجـل والفـرص 
ذاهتا ملمارسة هذه األهليـة مبوجـب القـانون. وتظـهر املـرأة يف احملـاكم بصفتـها قاضيـة ومدعيـة 

عامة وشاهدة وتتمتع باحترام مساو للرجل. 
غري أنه عندمـا يتعلـق األمـر بـالتطبيق القـانوين فـإن كثـرياً مـن التحديـات تتمثـل يف أن 
االجتاهات القائمة على التقـاليد ال تـزال راسـخة. وتتمسـك خمتلـف اجلماعـات اإلثنيـة بتقـاليد 
كـل منـها وثقافتـها وحمرماهتـا الـيت تتسـم بـالتمييز بالدرجـة األساسـية وال تسـمح باملســـاواة يف 

الوضع مع الرجل. 
وعلـى الرغـم مـن أن اإلعـالن اجلديـد املتعلـق بـاألرض يعـترف ذاتـه مبسـاواة املــرأة يف 
فـرص الوصـول إىل ملكيـة األرض، فإنـه يواجـه بعـض العقبـات يف التنفيـذ الفعـــال. وال ميكــن 
بـالطبع للمـرء أن ينكـر أن القيـم التمييزيـة التقليديـة تضمحـــل بســبب التغيــريات االقتصاديــة، 
وااللتزامات السياسية القوية من جانب الدولة بتعزيز حقوق املـرأة، واشـتراك املـرأة يف التعليـم 

والعمالة، وحتسني مستوى الوعي لدى اجملتمع األثيويب حنو مشاركة النساء. 
ومن الناحية األساسية ميكن للمرأة أن تشغل أي منصب يف حياهتا املهنية دون موافقة 
زوجها ألهنا هي الشخص الذي يقرر. ومع ذلك فإن الرجل واملرأة باعتبارمها زوجني يقرران 
سوياً املصاحل العليا ألسرهتما وأطفاهلما. وعلى سبيل املثال، إذا مت ترفيـع امـرأة ذات مؤهـالت 
معينة ونقلها إىل منطقة أخرى أو (جمال) آخر، فإهنا مـن احملتمـل أن ترفـض الـترفيع ألهنـا تريـد 
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البقاء مع أطفاهلا. غري أن الرجل ال يفقــد هـذه الفرصـة بـاملرة ويف معظـم احلـاالت فـإن معـدل 
حراكهم عال جداً. ومبوجب قانون األسرة اجلديد حتدد مهنـة الزوجـني مـن الناحيـة القانونيـة 

كما يلي: 
ميكــــن ألي مـــــن الزوجــني أن يواصــل مهنتــه أو نشــــاطه/نشـــاطها الـــذي  (١)

اختاره/اختارته 
جيوز للزوج اآلخر، لصـاحل األسـرة املعيشـية، أن يعـارض االسـتمرار يف مهنـة  (٢)

معينة أو نشاط معني(٥٨). 
وهذا معناه أن كال مـن الزوجـني ميكـن أن يعيـد النظـر يف أي فرصـة للعمالـة تعـترض 

مصلحة األسرة على أساس املوافقة املتبادلة. 
ومـن الناحيـة الدسـتورية، مبوجـــب املــادة ١٩، تكفــل حريــة احلركــة ألي شــخص، 

وتنص على ما يلي: 
لكل مواطن احلـق يف أن ينتقـل حبريـة يف أحنـاء أريتريـا أو أن يقيـم أو يسـتوطن يف أي 

جزء منها. 
وقد كانت ممارسة تقليدية عميقة اجلذور مع ما هلا من سـيطرة ملحوظـة حـىت اليـوم، 
أن املرأة بعد الزواج تشغل مسكن زوجـها آليـاً ألن العريـس ينتظـر أن يقـوم بـإعداد منــزهلما. 
ويف حالة نشوب صراع داخـل العائلـة فـإن الزوجـة تعـود إىل بيـت أبويـها/وصيـها إىل أن يتـم 
تسوية القضية على أي حنو. وقد حتسن ذلك على مر األيام وحتول إىل اختيار متبـادل ألفضـل 

مكان لألسرة. 
وينص مشروع القانون املدين على حق اختيـار حمـل اإلقامـة لكـال الزوجـني، ويقضـي 

مبا يلي: 
يتم اختيار حمل اإلقامة املشترك باملوافقة املشـتركة لكـال الزوجـني. وإذا كـان  (١)
أحد الزوجني حمرم عليـه قضائيـاً أو غـري راغـب أو ليـس يف ظـرف لإلعـراب 

عن رغبته، فإن حمل اإلقامة املشترك سوف خيتاره الزوج اآلخر. 
لكـل مـن الزوجـني أن يتقـدم بطلـب إىل حكـم األسـرة، إذا مـا نشـب نــــزاع  (٢)

بينهما بشأن اختيار حمل اإلقامة املشترك(٥٩). 
والسـلطة الزواجيـة مسـألة معقـدة مـن كثـــري مــن األوجــه. وتقــوم الســلطة الزواجيــة 
بالفصل على أساس السلطة االقتصادية؛ مبعىن أن كل من يطعم األسرة له سلطة تقرير شـؤون 

                                                         

مشروع القانون املدين، املادة ٦٤٥.  (٥٨)

مشروع القانون املدين، املادة ٦٤١.  (٥٩)
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ــال يف  األسـرة. وميكـن أن تتوقـف أيضـاً علـى تقـاليد معينـة ألي مجاعـة إثنيـة. وعلـى سـبيل املث
إحـدى اجلماعـات اإلثنيـة يف أريتريـا، هـي الكونامـا، فـإن سـلطة األم هـي الـيت حتكــم األرض، 
وما زال ذلك يعمل. وتتفاوت السلطة الزواجيـة أيضـاً حسـب مسـتوى التعليـم ومنـو األسـرة. 
وأهنا حلقيقة أن السلطة الزواجية آخـذة يف الـزوال داخـل األسـر املتعلمـة (الزوجـان املتعلمـان) 

حيث يفضالن قيادة حياهتما باملوافقة املتبادلة يف مجيع القضايا اليت ختص األسرة. 
وقد تضخمت السـلطة الزواجيـة يف القـانون املـدين االسـتعماري يف مادتـه ٦٣٥ الـيت 
تنص صراحة على أن ”الزوج هو رب األسرة ما مل يتقرر صراحة خبالف ذلك مبوجـب هـذا 
القانون، وأن على الزوجة طاعته يف مجيع األمور القانونيــة الـيت يقررهـا“. ومـع ذلـك مت إلغـاء 
املادة آلياً وحلت حملها املادة ٤٥ من قانون األسرة لقوات التحريـر الشـعيب ألريتريـا (مبوجـب 
اإلعالن رقم ١٩٩١/١) الذي يقوم على املساواة يف احلقوق والوضع لكال اجلنسـني، وحيفـظ 

مصاحل األطفال واألم يف األسرة. 
وللمرأة حق متساو يف إبرام العقـود وإدارة امللكيـة وإدارة األعمـال التجاريـة وميكنـها 
أن ترث األعمال التجارية لألسرة مبا يف ذلـك إدارهتـا وأن تصـدر ترخيـص األعمـال التجاريـة 
على أساس فردي. وحبسب إحصاءات مكتب تراخيص األعمال، فقد صدرت أكثر مـن ٢٥ 
ألـف ترخيـص باألعمـال يف منطقـة مـاكيل منـها ٣٠ يف املائـة ملـك للمـرأة. وهـي تشـــترك يف 

خمتلف األعمال على حنو ما يبني اجلدول التايل. 
اجلدول ٢٣ – املرأة يف قطاع األعمال يف منطقة ماكيل 

عدد التراخيص الصادرة وصف فئة النشاط الرقم املسلسل
واحلراجة١  ٢٠ الزراعة والقنص
٣ صيد األمساك٢ 
٣٢٦ الصناعة التحويلية٣ 
٤٨ املناجم واحملاجر٤ 
٢٤ الكهرباء والغاز وإمدادات املياه٥ 
٢٤ التشييد ٦ 
٥٤٧٩ التجارة العامة وإصالح املركبات٧ 
١٩٧ النقل والتخزين واالتصال٨ 
١ الوساطة املالية والعقارات٩ 

١٤١١ اخلدمة العامة١٠ 
٨٩ اخلدمة املهنية١١ 

املصدر: مكتب تراخيص األعمال. 
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واملشكلة ليست يف أن املرأة ال تعطى حقوق متساوية مع الرجل يف الشـؤون املدنيـة، 
وأن األهلية القانونية وتكافؤ الفرص ملمارسة هذه األهلية غائبة بالفعل، بـل أهنـا نقـص املعرفـة 

والوعي فيما بني غالبية النساء بشأن وجود هذه التدابري احلمائية. 
ولعالج هذه الفجوة، تركز وحـدة املشـورة القانونيـة يف إطـار االحتـاد الوطـين للنسـاء 
األريتريات علــى محـالت زيـادة الوعـي يف السـنوات الثـالث األخـرية هبـدف تبسـيط األحكـام 
القانونيـة يف مجيـع األمـور الـيت ختـص املـرأة. ومت حتقيقـاً لذلـك اسـتحداث كتيـب تدريـيب يــربز 
بصفـة رئيســـية قــانون األســرة واإلعــالن بشــأن األرض وقضايــا خاصــة يف القــانون اجلنــائي 
(اإلجهاض واالغتصاب، إخل)(٦٠). وتدل إحصاءات وحدة املشورة القانونية على أن أكثر مـن 
٥ ٧٠٠ امرأة تشارك يف ورش العمل املتعلقة باملعرفة القانونية اليت قامت الوحدة بتنظيمـها يف 

عام ٢٠٠٢. 
املادة ١٦ – الزواج والعالقات األسرية 

يعتـرب الـزواج رابطـة قانونيـة بـني الزوجـني وهـو نظـام خـاص بزوجـة واحـدة إال فيمــا 
يتعلق بالدين اإلسالمي. والوضع الزواجي اجلاري(٦١) يشري إىل أن ٢٠,٢ يف املائــة مـن النسـاء 
يف سن اإلجناب يف أريتريا مل يـتزوجوا علـى اإلطـالق، وأن ٥٨,٥ يف املائـة مـتزوجون حاليـاً، 
وأن ١,٦ يف املائة يعيشون مع أقراهنم (املعاشرة)، وأن ٦,٩ يف املائة مطلقــون/منفصلـون، وأن 

١٢,٥ يف املائة أرامل. 
وينظـم القـانون املـدين ألريتريـا مجيـع الزجيـات والعالقـات األسـرية مبـا يف ذلـــك احلــد 

األدىن لسن الزواج والطابع اإللزامي لتسجيل العقود الزواجية. 
غري أنه ملا كانت أريتريا أمة غري متجانسة وتتألف من تسع مجاعات إثنية وكـل منـها 
لديـه لغتـه األصليـة وقيمـه التقليديـة وقوانينـه العرفيـة، فـإن قـدراً مـن املرونـة يسـتوعب اجلميـــع 
ما زال قائماً. ويف أريتريـا التقليديـة يرتبـط الـزواج والعالقـات األسـرية ارتباطـاً تامـاً بـالقوانني 
العرفية اليت ميليها كبار السن يف اجملتمع احمللي ورؤساء/زعماء القبائل. وباعتبار تعددية وتنـوع 
الثقافـة والديـن يف البلـد، فـإن النظـام اجلـاري يعـترف مـن الناحيـة القانونيـة مبختلـــف القوانــني 
ـــإن الــزواج املــدين  واملمارسـات الزواجيـة. ووفقـاً ملشـروع القـانون املـدين االنتقـايل ألريتريـا ف

والزواج الديين والزواج العريف هي أشكال للزواج معترف هبا. 

                                                         

حقوق املرأة فيما يتعلق بقانون األسرة، االحتاد الوطين للنساء األريتريات لعام ٢٠٠٠.  (٦٠)

االستقصاء الدميغرايف والصحي ألريتريا لعام ٢٠٠٢.  (٦١)
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والزواج املدين يتم عندما يظهر رجـل وامـرأة أمـام ضـابط احلالـة املدنيـة بغـرض عقـد 
الزواج وأن يبديا موافقتهما على الزواج أمام ضابط احلالة املدنية (املادة ٥١٨). 

والزواج الديين يقع عندما يقوم رجل وامرأة بتأدية أفعال أو طقوس حسب مــا يعتقـد 
لتشكيل زواج صحيح وفقاً لدينهما أو دين أحدمها (املادة ٥١٩). 

والزواج حسب العرف حيدث عندما يؤدي رجل وامرأة طقوساً لتشـكيل احتـاد دائـم 
بينهما مبوجـــب قواعــــد اجملتمـــع احمللي الـذي ينتمــــيان إليـــــه أو الــــذي ينتمـي إليـه أحدمهـا 

(املادة ٥٢٠). 
وهناك الكثري مـن القوانـني العرفيـة يف اجلـزء املتعلـق باملرتفعـات (ومعظـم سـكاهنا مـن 
املسيحيني) والسهول (ومعظم سكاهنا مـن املسـلمني) مـن البـالد وهـو يشـمل كـل اجلماعـات 

اإلثنية تقريباً(٦٢)، ومن بينها ما يلي: 
القانون العرضي جملموعة ”أدكيمي ميلغاي“ اليت مت تقنينها يف عام ١٩٣٦ يف منطقـة  •

تيغرينغا 
مجاعة ”أدغنا تيغيلبا“ اليت مت تقنينها يف عام ١٩٣٧ تيغرينغا  •

ـــها يف عــام ١٤١٣ مبدئيــاً مث مت تعديلــها يف وقــت  مجاعـة لوغـو – شـيوا الـيت مت تقنين •
الحق وتقنينها يف عام ١٩١٠ يف تيغرينغا 

مجاعة كارنيشم اليت مت تقنينها يف عام ١٩١٠ يف تغرينغا  •
مجاعة الفرا شاريت اليت مت تقنينها يف عام ١٩٣٦ يف تيغرينغا  •

مجاعة شيوايت أنسيبا اليت مت تقنينها يف عام ١٩١٠ يف تيغرينغا  •
والقانون العرضي يف كوناما مل يتم تقنينه ولكنه يتم تذكره شفوياً وإدارته باستمرار  •

مجاعة فيتحي ميهاري التابعة ملينساي واليت مت تقنينها يف عام ١٩١٣ يف تيغري  •
مجاعة بن عامر اليت مت تقنينها يف عام ١٩٦٧ باإلنكليزية.  •

ـــب حــاالت اخلطوبــة لآلبــاء الذكــور أو  ويف مجيـع القوانـني العرفيـة متنـح سـلطة ترتي
األقارب الذكور للعريس (ما عدا بالنسبة جلماعة كونامـا الـيت تتبـع منطـاً يتعلـق بسـلطة األم). 
وسن الزواج العريف للبنات هو ٨ – ١٥ سنة وللبنني هو ١٢ – ١٥ ســنة. وال حيـق للمـرأة أن 

                                                         

تقييم املسائل القضائية اليت متس املـرأة الـيت تعيـش يف أريتريـا، االحتـاد الوطـين للنسـاء األرتريـات،  (٦٢)

آذاز/مارس ٢٠٠١. 
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تقدم التماساً بالطالق حتت أي ظرف غري أنه يف بعض القبائل يتم الطلـب إىل زوجـها بدعـوة 
أبويها للتدخل نيابة عنها. 

إصالح القانون يف الزواج 
ترسـي السياسـة احلاليـة لدولـة أريتريـا األسـاس لإلصالحـات القانونيـة املتعلقـة حبقــوق 

املرأة. وهي مكرسة بوضوح يف السياسة املتعلقة بنوع اجلنس كما يلي: 
احلق املتساوي للمرأة سيتم إعالؤه وتغيري مجيع القوانني اليت تنتقص مـن هـذا  ”ب -

احلق.“ 
ومن مث مت تشكيل جلنـة إصـالح القوانـني يف عـام ١٩٩٧ حتـت إشـراف وزارة العـدل 
وأعدت اللجنة مشروع قانون مـدين ومشـروع قـانون عقوبـات يـأخذان يف اعتبارمهـا حقـوق 
اإلنسـان األساسـية واملسـاواة بـني اجلنسـني ومجيـع احلقـوق الدسـتورية املتعلقـة بـــاملرأة. وعلــى 
الرغم من أنه بعد االستقالل الوطين مت إقرار القانون املـدين واجلنـائي االسـتعماري، فإنـه كـان 
مع ذلك يدعمه إعالن إصالح القوانني رقـم ١٩٩١/١ الـذي أبطـل وأصلـح القوانـني ملالءمـة 
األفضليـة القانونيـة األريتريـة وأشـري إليـــه علــى أنــه قــانون أريتريــا االنتقــايل. وكــان تســجيل 
الزجيات، واحلد األدىن لسن الزواج، وفترة الترمل، واآلثار املالية للـزواج والطـالق، والوراثـة، 
إخل، هي بعض القضايا اليت مت إصالحها. وتستخدم احملـاكم حاليـاً قـانون أريتريـا االنتقـايل إىل 

أن يتم إقرار مشروع القانون من جانب الربملان. 
وتشـمل مجيـع أشـكال الـزواج (مـا عـدا الـزواج حســـب الشــريعة) الزجيــات العرفيــة 
والدينية يف مشروع القانون املدين اجلديـد. ولقـانون أريتريـا االنتقـايل شـروط ملزمـة مشـتركة 

تعزز حق املرأة يف عقود الزواج. ومنها ما يلي: 
”ال جيوز للرجل واملرأة اللذيـن مل يبلغـا كليـهما السـن الكاملـة لــ ١٨ سـنة أن يعقـدا 
الزواج (املادة ٥٢١). ويف حالة أن تكـون املـرأة حـامالً أو وضعـت طفـالً بـالفعل يف 

سن السادسة عشرة جيوز منح اإلعفاء من القاعدة املتعلقة بالسن“. 
”حتظر الزجيات بني شخصني يرتبطان بقرابة أو عصب (املادة ٥٢٣/٥٢٢)“ 

”كـل مـــن الزوجـــني ســــوف يوافـــق شــخصياً علــى الــزواج عندمــا يعقــد الــزواج 
(٥٢٥)... ولـن يسـمح بـالتمثيل إال عنـد إعطـاء إعفـاء ألسـباب وجيهـة مـن جـــانب 

املدعي العام“ 
”لن تكون أي موافقة صحيحة إذا مت انتزاعها بالتهديد (املادة ٥٢٨) إخل“ 
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وتكفل حالياً احلمايتني القانونية واإلدارية عـن طريـق إصـالح قـانون األسـرة وتنفيـذه 
وتطبيقه على الوجـه الصحيـح. وينـص القـانون علـى أن تعقـد مجيـع الزجيـات بـالدعم املتبـادل 
والتفـاهم املتبـادل ويكـون كـل مـن الـزوج والزوجـــة مســؤول عــن رعايــة األســرة. ويقضــي 

مشروع القانون مبا يلي: 
”يدين كل من الزوجني باحترام أحدمها اآلخر وإخالصه ومحايته ودعمـه ومسـاعدته 

(املادة ٥٦٤) 
سوف تتعاون الزوجة لصاحل األسرة، وعلـى أسـاس املسـاواة يف حقـوق ومسـؤوليات 
كـل مـن اجلنسـني، لكفالـة االجتـاه األديب واملـادي لألسـرة، وتنشـئة األطفـال ليتبـــوءوا 

مكاهنم يف اجملتمع (املادة ٥٦٥) 
يتم إعداد سجل للزواج يف الزجيات العرفية والدينية (املادة ٥٤٤/٥٤٣)“. 

وجانب التحدي يف عملية إصالح القانون هذه هـو حتقيـق املواءمـة بـني حكـم قـانون 
ــه  الشـريعة مـع أحكـام قـانون األسـرة يف إطـار القـانون املـدين. وميـارس قـانون الشـريعة أحكام
اخلاصـة بـالطالق واإلرث وإدارة امللكيـة، وهـي مسـتقلة عـن القـانون املـدين. وعندمـــا تــتزوج 
املـرأة حسـب قـانون الشـريعة، فإهنـا ملزمـة بأحكـام الشـريعة يف حالـة الطـالق ورعايـة الطفـــل 

والنفقة واإلرث اليت ختتلف عن أحكام القانون املدين. 
وحيظر القانون الزجيات القائمة على القرابة والنسب أو التزوج من إثنتني. 

اخلطبة والزواج دون السن 
كــان الــزواج دون الســن مــن الفتيــات ممارســة شــائعة فيمــا بــني اجملتمعــات احملليـــة 
األريترية. وكان يتم زواج الفتيات باتفاقات جرى ترتيبها بني العائالت دون موافقـة الفتيـات 
يف سن الثالثة عشـرة، دون حـىت االستفسـار عـن الصحـة والسـن واحلـاالت األخـرى للرجـل. 
وكـان الـزواج عـن طريـــق االختطــاف أو التــهديد ظــاهرة مقبولــة وكذلــك الــزواج لتســوية 
صراعات األسرة وتربئة السـاحة. ومتتـد فـترة الـترمل إىل مـدى احليـاة بالنسـبة للمـرأة يف حـني 

يسمح للرجل بالزواج يف اليوم التايل. 
وبدأ الزواج التقليـدي والعـريف ينخفـض خـالل كفـاح التحريـر عندمـا أعلنـت قـوات 
التحريــر الشــعيب ألريتريــا قانونــاً جديــداً لألســرة حيظــر بعــض األفعــال مثــل مثــن العــــروس 
واالختطاف والزواج دون السن، إخل، وهو ما ميثل متييزاً ضد املرأة واضطهاداً حلقوقـها. ومـن 
الطبيعي أن القوانني والنظـم ال تعمـل وحدهـا وأهنـا تتعـزز مـن خـالل محـالت إلذكـاء الوعـي 
لتغيري االجتاهات التقليديـة يف الفكـر وكفالـة االسـتجابة العقليـة للمجتمـع احمللـي لألخـذ حبالـة 
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التغيري حنو حترير املرأة. وقد مت اكتسـاب تغيـريات ال تنكـر علـى مـر الوقـت ممـا كـان لـه تأثـري 
على اخنفاض الزجيات املبكرة. واليوم حتدد السن القانونية للزواج بالنسبة للفتيات بــ ١٨ سـنة 

مبوجب القانون. 
ووفقاً لالستقصاء الدميغرايف والصحي لعام ١٩٩٥، فإن السن املتوسط للزواج األول 
للمرأة يف أريتريا قد ارتفع باطراد من ١٦ سنة فيما بني النساء البالغـات ٤٠ – ٤٩ سـنة. مـن 
العمــر إىل ١٨ ســنة فيمــا بــني النســاء البالغــات ٢٠ – ٢٤ ســنة. واخنفضــت نســبة النســــاء 
املتزوجات يف سن ١٥ من ٣١ يف املائة فيما بني النسـاء البالغـات ٤٥ – ٤٩ سـنة إىل ٢٠ يف 
املائة فيما بني النساء البالغـات ١٥ – ١٩ سـنة. وعلـى العمـوم، فـإن ٧٣ يف املائـة مـن النسـاء 
املتزوجات حالياً والبالغات ٢٥ – ٢٩ سنة قد تزوجـن يف سـن العشـرين. ويعقـد الرجـل أول 
زواج يف سن أعلى بكثـري مـن سـن املـرأة: ويبلـغ متوسـط السـن عنـد الـزواج األول فيمـا بـني 

الرجال البالغني من العمر ٢٥ – ٥٩ سنة، ٢٥ سنة. 
وما زالت اخلطة سارية فيما بني اجملتمعات احمللية األريترية. وتستخدم كنقطة انطالق 
حنـو الـزواج. ووفقـاً للقـانون املـدين (األسـرة) الراهـن، ميكـن إجـراء اخلطبـة(٦٣) أمـام اثنـني مــن 
الشهود. غري أهنا ال ميكن أن تدخل يف سجالت احلالـة املدنيـة. وال ميكـن أيضـاً أن يكـون هلـا 
أثر إىل حني أن يبلغ الزوجان يف املستقبل سن الزواج كما يتطلب القـانون. ويف األيـام األوىل 
ـــن  يقيـم اآلبـاء اخلطبـة نيابـة عـن فتيـاهتم الصغـريات (٥ – ١٠ سـنوات مـن العمـر) الـاليت ميكث
مرتبطات إىل أن يبلغن سن البلوغ. ويوجد حاليـاً سـن حمـددة لفـترة اخلطبـة مبوجـب مشـروع 
القانون اجلديد. وإذا مل يتم االتفاق على فترة حمـددة وقـت اخلطبـة، فـإن الـزواج يعقـد خـالل 
ـــهما يف  سـتة أشـهر اعتبـاراً مـن التـاريخ الـذي أعـرب فيـه كـالً مـن زوجـي املسـتقبل عـن رغبت

االحتفال بالزواج. 
الطالق 

توجد شروط مقبولة من الناحية القانونية إلهنـاء الـزواج، وهـي ميكـن أن تكـون وفـاة 
أحد الزوجني؛ والطالق ألسباب جـادة (عندمـا يرتكـب أحـد الزوجـني جرميـة الزنـا، وعندمـا 
يقـوم أحـد الزوجـني بـاهلجران)، ومبوجـب قـرار مـن احملكمـة، (املـادة ٦٦٣). وتبـذل اجلـــهود 

للتوفيق بني الزوجني عن طريق حتكيم األسرة قبل أن تأمر احملكمة بالطالق. 

                                                         

حتدد على أهنا عقد يوافق فيه اخلاطب واخلاطبة على أن يتم الزواج بينهما.  (٦٣)
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ووفقاً للقانون املدين ألريتريا، ال ميكن مثة أثر ألي عمل انفـرادي مـن أعمـال التنصـل 
من جانب الزوج إزاء الزوجة أو الزوجة إزاء الزوج. ويف حالة الطالق، ميكـن تقـدمي التمـاس 

ضد الطالق إىل حمكمي األسرة سواء من جانب الزوجني أو أحدمها. 
غـري أنـه إذا فشـل التحكيـم ووقـع الطـالق مبوجـب القـانون املـدين فـال ُبـد مـن تطبيـق 

األحكام التالية(٦٤): 
تصفية العالقات املالية.  •

تنظيـم الوصايـــة علــى األطفــال املولوديــن مــن الــزواج أو إعالتــهم باعتبــار مصلحــة  •
األطفال فقط. ويعهد باألطفال إىل أمهم حىت سن اخلامسة. 

يكفل الزوج نفقة للطفل تقررها جلنة التحكيم.  •
تقسـم امللكيـة املشـــتركة علــى أســس متســاوية بــني الزوجــني وتتــم تســوية الديــون  •

املشتركة. وهذا ينطبق أيضاً يف حالة املعاشرة. 
احلق يف أخذ أمتعها الشخصية.  •

ويستثىن من ذلك اتباع الشريعة اإلسالمية 
ويقوم حمكمو األسرة الذين يعينهم أحد الزوجني أو احملكمة مبعاجلة حاالت الطـالق. 
ولكن احملكمة وحدها هي املختصة بتقرير مـا إذا كـان الطـالق قـد وقـع مـن الناحيـة القانونيـة 

مبعرفة حمكمي األسرة أو مل يقع. 
ولألسـف، ال يتـم تعيـني النسـاء كأعضـاء يف جلنـة التحكيـــم يف معظــم احلــاالت. ومت 
تقدمي الكثري مـن الشـكاوى ضـد حمكمـي األسـرة إىل وحـدة املشـورة القانونيـة التابعـة لالحتـاد 
الوطين للنساء األريتريات لعدم احليدة يف معاملة هذه احلاالت ولعدم الرضا يف هذه احلالة مـن 
ـــرأة يف  جـانب املـرأة. ويبـذل االحتـاد الوطـين للنسـاء األريتريـات الكثـري مـن اجلـهود إلدراج امل
ــها  اختصـاص جلنـة حمكمـي األسـرة والذهـاب إىل أبعـد مـن ذلـك لألخـذ مبحـاكم ريفيـة ينتخب

اجملتمع احمللي وميكن أن حتل حمل جلان التحكيم. 
وحالياً يظهر اجتاه متزايد بالنسبة حلاالت الطالق واالنفصال وقضايا نفقة الطفل. 

 
 

                                                         

قانون األسرة بشأن إهناء الزواج.  (٦٤)
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احلقوق الشخصية وامللكية 
ال يوجد قانون أو تقاليد تنص على أن املرأة املتزوجـة ينبغـي أن حتمـل اسـم زوجـها، 

وهي حتتفظ باسم والدها حىت بعد الزواج، وأطفاهلا حيملون اسم الوالد. 
ومـن حـق الـزوج والزوجـة إدارة ممتلكاهتمـا الشـخصية، ويتلقـى كـــل منــهما الدخــل 
وجيوز له أن يتصرف يف ممتلكاته. وميكنه أن يتلقى مكتسباته ومرتباتـه وأن يكـون لـه حسـاب 
مصريف إليداع ممتلكاته الشخصية. واملمتلكات املشـتركة مثـل الـيت متنـح لكـل منـهما، ومجيـع 
املمتلكات اليت يكتسبها الزوجان خالل الـزواج مثـل املرتبـات وغريهـا ميكـن أن تـدار بطريقـة 

مشتركة أو منفصلة بواسطة كال الزوجني(٦٥). 
املعاشرة 

أصبـح الكثـري مـن النسـاء ضحايـا االقترانـات غـري املسـجلة يف املـاضي. وفيمـــا ســبق، 
وحسب القانون املدين االستعماري، فـإن القـانون يسـمح باملعاشـرة ولكنـها تعتـرب اقترانـاً غـري 
منتظم ينكر حق اإلرث والنفقة وامللكية املشاعة ورابطـة الصلـة بالنسـبة للمـرأة. غـري أهنمـا إذا 
عاشا سوياً ملدى تربو علـى عشـر سـنوات فإنـه مـن املمكـن تقـدمي تعويـض عـن الطـالق. ويف 
كثري من احلـاالت يتـم الطـالق يف حالـة املعاشـرة قبـل املـدة احملـددة مباشـرة ممـا يـترك الزوجـة 

عاجزة باملرة. 
واالحتـاد غـري املنتظـم مت إلغـاؤه كليـة وتعتـرب اآلن املعاشـــرة دون زواج احتــاداً منتظمــاً 
وينبغـي تسـجيله. وتقـدم احلمايـة القانونيـــة يف مجيــع اعتبــارات العالقــات األســرية إىل الذيــن 
يعيشون معاً لفترة طويلة كما لو أهنما متزوجان. ومثة مالحظـة هامـة فيمـا يتعلـق هبـذه املـادة، 

وهي احلاجة إىل حتديد احلد الزمين وأمهيته بواسطة القانون. 
االغتصاب 

على الرغم من أن االغتصاب يعتـرب جرميـة جنائيـة فـإن بعـض آبـاء النسـاء املغتصبـات 
يفضلون زواج بناهتم إىل اجلاين من أجل تغطية اجلرمية املرتكبـة ضـد األسـرة والضـرر اجلنسـي 
العائد على بناهتم. وهذا النوع من التحكيم واالتفاق يتم بني األسر الضالعة بتجاهل القـانون. 
ويف معظم احلاالت تنتهي هذه الزجيات بالطالق ألن الدافع لدى العريس وراء هذا القران هو 
أن حيمـي نفسـه مـن أي اهتامـات جنائيـة بارتكـاب االغتصـاب. وليـس مـــن حــق الضحيــة أن 

يطرح قضية االغتصاب بعد الطالق. 

                                                         

املرجع نفسه بشأن املمتلكات الشخصية للزواج.  (٦٥)
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ووفقاً للقانون اجلنائي فإن 
”كل من يرغم امرأة علـى اخلضـوع لالتصـال اجلنسـي خـارج عـش الزوجيـة، سـواء 
عن طريق استخدام العنف أو التخويف البالغ أو بعد أن تفقد املـرأة وعيـها أو تصبـح 

عاجزة عن املقاومة عرضة للعقاب مبوجب القانون.“ 
وملا كانت هذه هي احلالة فإن درجة اجلرم ومستوى العقوبة على االغتصاب خيتلفــان 

عند االرتكاب ضد: 
طفل دون سن اخلامسة عشرة  (أ)

ــــة أو دار  أحــد نـــزالء املستشــفى أو دار للصدقــات أو ملجــأ أو أي مؤسســة تعليمي (ب)
لإلصالح أو دار لالحتجاز يعتمد عليها، أو حتت إشراف أو رقابة الشخص املتهم 

مبعرفة عدد من األشخاص يعملون باالتفاق  (ج)
وعادة ما تبلغ حاالت االغتصاب إىل الشرطة وتقدم إىل مكتب املدعي العـام. ولكـن 
ال يتـم إدراج مجيـع حـوادث االغتصـاب. ومييـل األشـخاص إىل إخفـاء احلالـة خشـية القطيعـــة 
االجتماعية اليت ميكن أن تواجهها بنـاهتم. وأحيانـاً مـا تقـوم الضحيـة ذاهتـا بإخفـاء مـا حـدث. 

ويبني اجلدول التايل حاالت االغتصاب اليت مت إبالغها إىل الشرطة. 
اجلدول – ٢٤ حاالت االغتصاب 

٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ السنة 

٧٢** ٦٣ ٤٩ ٤٩ ٢١ حاالت االغتصاب اليت مت اإلبالغ عنها 
املصدر: مكتب املدعي العام. 

ال يشمل التقرير الربع الرابع من السنة، ويتجه الرقم إىل االزدياد.  **

وُتظـِهر اإلحصـاءات أن حـاالت االغتصـاب يف ازديـاد. وباملقارنـة بعـام ٢٠٠٠ فإهنــا 
ازدادت بنسبة ٤٦ يف املائة يف عام ٢٠٠٢. ووفقاً للتقرير فإن الضحايا يف معظمهن بـني سـن 

١٣ – ١٧، أي فتيات دون السن. 
ومرة أخرى من املطلوب بشدة القيام بأنشطة مكثفة وشاملة مـن أجـل حتقيـق املعرفـة 
القانونية فيما بـني الفتيـات واجملتمعـات ككـل؛ وينبغـي إجراؤهـا مـن خـالل اجلـهود املشـتركة 
لالحتاد الوطين للنساء األريتريات ومكتب شؤون املرأة بوزارة العدل وغري ذلك من منظمـات 

اجملتمع املدين أو املنظمات األخرى. 
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الوراثة واخلالفة 
وفقـاً للقـانون املـــدين، ال يوجــد أي متيــيز يف الوراثــة. وهــو ينــص صراحــة علــى أن 
”جنس الوارث أو عمره أو جنسيته ال تؤثر بأي حـال علـى تـأكيد حقـه يف اخلالفـة“ (املـادة 

٨٣٧). غري أن النص خيتلف يف حالة الشريعة اإلسالمية. 
ويف حالـة وفـاة زوجـها فـإن األم هـي وأطفاهلـا يرثـون مجيـع املمتلكـات مبـــا يف ذلــك 
األرض الزراعيـة. ومـع ذلـك عندمـا يكـون املتـوىف بـدون أطفـال علـى قيـــد احليــاة فــإن أبويــه 
يدعيان خلالفته. وإذا مل يتم التوفيق بني الزوجة وأفراد عائلة الـزوج بشـأن هـذه احلالـة (وهـذا 
دائماً ما حيدث) فإن الزوجة ستكون مضطرة لبيع املمتلكات املشتركة وتأخذ نصيبـها. وهـذا 

ال ينطبق على املمتلكات الشخصية. 
ويف حالـة الطـالق، ميكـن حملكمـي األسـرة عـالج احلالـة، ورمبـا مينحـــون واحــدة مــن 
الزوجات ثالثة أرباع املمتلكات املشتركة وفقاً حلسن نية أو سـوء نيـة الزوجـات واإلضافـات 

غري الشرعية لثروته، إخل. 
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خامتة 
قام التقريــر السـابق ببحـث كـل مـن املـواد السـتة عشـر يف اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع 
أشكال التمييز ضد املرأة يف إطار الواقع األريتري. وقد حاول التقرير توضيح األمهية القانونيـة 
واألحكـام اإلداريـة الـيت مت إقرارهـا للتعـامل مـــع قضايــا التميــيز وتكــافؤ الفــرص فضــالً عــن 

التحديات واحلواجز التقليدية. 
غري أنه حىت إذا كـان التشـريع ينـص علـى املسـاواة يف احلقـوق وتكـافؤ الفـرص، فـإن 
االجتاهـات واملمارسـات الثقافيـة ال تـزال تشـكل عقبـات رئيسـية تؤثـر علـى إمكانيـات التغيــري 

وجتعلها بطيئة وتدرجيية. 
غري أن حكومة أريتريـا تعلـن عـن التزامـها القـوي وإرادهتـا السياسـية لتحقيـق التدابـري 
العملية للمساواة والقضاء على التمييز القائم وهي تبحـث مشـاركة املـرأة وإدماجـها بالكـامل 

يف التنمية الوطنية واجملتمع بوصفها عنصراً أساسياً يف تطوير وإنشاء الدميقراطية احلقة. 
ـــرأة ومشــاركتها إذا مل  وإهنـا لعقيـدة رئيسـية للحكومـة أنـه ال ميكـن تـأكيد حقـوق امل
يشمل التغيري األساسي الغالبية الكبرية للنساء، وإذا كانت إمكانيات الوصول والفرص ليست 
مفتوحة على نطاق واســع أمـام اجلميـع. ويف هـذه احلالـة، فـإن مسـألة التمكـني كلـها ال تـزال 
جتميلية. ومبدأ احلكومـة وعقيدهتـا الرئيسـية يف هـذا الشـأن قـد مت إيضاحـهما بدرجـة أكـرب يف 
الذكـرى العشـرين لالحتـاد الوطـين للنسـاء األريتريـات يف الكلمـة الرئيسـية الـيت ألقاهـــا رئيــس 

الدولة. 
”إن االختيـار بـني البعـد الرمـزي أو اجلوهـري وبـني املشـــاركة علــى أســاس 
القاعدة العريضة هو بعد حاسم. وهناك دائماً ميل إىل التركيز على مشــاركة قلـة مـن 
النسـاء يف القمـة أو الـاليت يف أعلـى السـلم فقـط. وهـذا النـهج مشـوه ومـــن شــأنه أن 
يـؤدي ال حمالـة إىل قصـر مشـاركة املـرأة علـى درجـة امسيـة. وينبغـي أن يكـــون معــىن 
املشـاركة احلقـة للمـرأة هـو متكـني مجيـع النسـاء أو غالبيتـهن مـن القيـام بـدور هــام يف 
مجيع جوانب األنشطة االجتماعيـة. ولذلـك ينبغـي أن يكـون التـأكيد يف اجلـهود الـيت 
يتعـني ممارسـتها موجـهاً علـى متكـني اجلميـع أو غالبيتـــهن، ومــن مث كفالــة أن تكــون 

املشاركة جوهرية أكثر منها رمزية“(٦٦). 
وتعتقد املرأة األريترية أن املساواة بني اجلنسني ليس منحة ولكنه ينبغي أن يتحقق من 
خالل مشاركتها الواعية يف مجيع مشارب احلياة. وقـد بـدأت رحلـة املسـاواة يف احلقـوق منـذ 

                                                         

من خطاب رئيس أريتريا، أسياسي أفورقي ٢٧ – ٢٩ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩.  (٦٦)
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أجل طويل، خـالل كفـاح التحريـر حتـت شـعار ”املسـاواة مـن خـالل املشـاركة املتسـاوية يف 
العمل“، وهو الشعار الذي ستستمر املرأة األريترية يف اإلبقاء عليه واتباعه. 

ومتشـياً مـع نظـام األمـم املتحـدة لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، قـامت احلكومـة والفريــق 
القطري التابع لألمم املتحدة يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية بتناول األولويـات 
الوطنيـة يف برنـامج التنميـة واإلعمـار الـيت تؤكـد علـى اســـتراتيجيات إدمــاج املــرأة يف التنميــة 

بوصفها قضايا تشمل عدة قطاعات. وقد مت ذكر ذلك صراحة على النحو التايل(٦٧): 
دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض باملرأة؛  ‘١’

املساعدة يف تعزيز اآللية املؤسسـية علـى األصعـدة الوطنيـة واإلقليميـة واحملليـة  ‘٢’
لتناول قضايا اجلنس يف السياسة العامة، وختصيص املوارد، ورصـد املبـادرات 

املتعلقة بنوع اجلنس يف السياسة العامة والربامج والتشريعات؛ 
املسـاعدة يف تعزيـز طاقـة املنظمـات الـيت متثـل مصـــاحل املــرأة وتعزيــز الدعــوة  ‘٣’

والربط الشبكي واملشاركة من أجل النهوض باملرأة؛ 
املساعدة يف تعزيز مهارات املرأة لتنظيم األعمال ومعرفتها وقدراهتا؛  ‘٤’

دعم املؤسسات الرامية إىل مجع وحتليل ونشر البيانـات املفصلـة حسـب نـوع  ‘٥’
اجلنس. يف قطاعات وجماالت كل منها. 

وينبغي أن تكون املسألة حمل توافق متبادل وتفاهم على أن حتقيـق حقـوق املـرأة ليـس 
مهمـة تقتصـر علـى املـرأة أو منظماهتـا دون غريهـا، بـــل إهنــا مســؤولية مجيــع أنصــار احلقــوق 

األساسية للكائنات البشرية. 
ويلزم إجراء حبوث مستمرة بشـأن خمتلـف القضايـا الـيت تنطـوي علـى تأثـري مباشـر أو 
غري مباشر على وضع املرأة من أجل تقييمها وحبثـها بغيـة توفـري أسـاس لصياغـة سياسـة تتعلـق 
بنـوع اجلنـس وإطـار عمـل اسـتراتيجي للمسـتقبل مـن أجـل حتقيـــق تغيــري أســاس حيــاة املــرأة 

األريترية ووضعها. 
حكومة دولة أريتريا 

كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 

                                                         

إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، ٢٠٠٢ – ٢٠٠٦، أريتريا.  (٦٧)
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املرفق ١ 
املراجع 

A National  Charter for  Eritrea, approved by the Third  Congress of EPLF Nacfa, Feb-

ruary 1994

An Assessment of Legal issues affecting women’s lives in Eritrea, NUEW, March 2001

A study of the private sector with focus on the Micro, Small, and Medium Enterprise

(MSME), prepared by macro Policy and International Economic Cooperation, 1996

Brief report of the Literacy Activities from 1998 – 2001 and semi – annual report of the

2002 literacy program, Ministry of Education, August 2002.

Draft Civil Code of Eritrea

Eritrea: Basic education statistics 2000/01, MoE Nov. 2001

Eritrea Demographic Health Survey 1995

Eritrea Demographic Health Survey 2002, Preliminary Report

Eritrea Education and training sector note, July 8, 2002 ; Human Development I Africa

Region, Document of the World Bank

Eritrea Education and Training Sector Note, July 8, 2002

Eritrea: Health Profile 2000, Ministry of Health May 2001.

Eritrea National Clinical protocol on safe motherhood, second edition 2002

HCBE, Loan requirements for real estate loans

Human Resource for Sustainable Industrial Development, Part I, II, Sep 2002

Macro Policy Eritrea, 1994

MLA Project 2001, Summary report, MoE, department of General education

Ministry of Agriculture, Annual report 2001, Planing & Statistics office

Ministry of Education Basic Statistics 1999/2000 – 2001/2002

National Economic Policy Framework and Program (NEPFP) for 1998 – 2000

National report of the implementation of the African and global platform for action for

the advancement of Eritrean women, NUEW Publication Nov 1999 Asmara.
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On procedures of computation of cost of electric line connection and billing in rural ar-

eas and suburbia, Directive No.EI.001/2001, MoEM

Planing and Statistics Ministry of Agriculture annual report 2001 – 2002

Proposal for a Center for Gender Research Studies and Resource, University of Asmara,

July 2002

Rural Water Supply and Sanitation PROGRAM, for Eritrea, WRD, March 2002

Saving and Micro Credit Program (SMCP) performance report July 1996 – Dec. 2001

Statistical data 1996 – 2001, Department of labor Employment Division

Study on Knowledge, Attitude and practices of TTBA, Dr. Abrehet Gebrekidan, July

2002

The Constitution of Eritrea

the Labor proclamation of Eritrea No. 118/2001

The Eritrean national report to the fourth world conference on women, Ministry of For-

eign Affairs February 1995.

The Gender Fair Teacher: Moving Towards Equity in the Eritrean Elementary Clas -

room, MoE and UNICEF,October 2002

The state of Eritrea, MoE, Education Brief March 1998

The Proceedings of the 20th Anniversary Conference of the National Union of Eritrean

Women, Nov. 27 – 29, 1999

إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية (٢٠٠٢-٢٠٠٦)، أريتريا، أيار/مايو ٢٠٠٢ 
Water point inventory and assessment of Debub, Anseba, SRS, Ministry of LWE/WRD

Dec 2001
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املرفق ٢ 
الصفحة قائمة اجلداول 

٢٣ التقسيم حسب نوع اجلنس يف املناصب احلكومية العليا...............اجلدول ١: 
.............................................اجلدول ٢:  ٢٥ املرأة يف الشؤون الدولية 
................................................اجلدول ٣:  ٢٨ معدل التحاق الفتيات
.......................اجلدول ٤:  ٢٩ نسبة حضور اإلناث يف املدارس حسب اخللفية
٢٩ الفتيات يف التدريب التعليمي التقين واملهين............................اجلدول ٥: 
٣١ املعيدون حسب املرحلة ونوع اجلنس.................................اجلدول ٦: 
٣١ االنسحاب حسب املرحلة ونوع اجلنس..............................اجلدول ٧: 
....................................................اجلدول ٨:  ٣٢ مدرسات املدارس
٣٣ ناظرات املدارس يف املرحلة االبتدائية..................................اجلدول ٩: 
............................اجلدول ١٠: ٣٣ التحاق اإلناث باجلامعة، ١٩٩٨-٢٠٠١
...................................اجلدول ١١: ٣٤ خرجيات اجلامعة، ١٩٩١-٢٠٠١
................................اجلدول ١٢: ٣٧ رصد إجناز التعليم يف الصف اخلامس 
.....................................اجلدول ١٣: ٣٩ اشتراك املرأة يف برامج حمو األمية
النسـبة املئويـة اإلمجاليـة للنسـاء يف جممـوع القـــوى العاملــة يف بعــض اجلدول ١٤:

................. فئات الشركات الصغرى والصغرية واملتوسطة أريتريا
 

 ٤٢
...........اجلدول ١٥: ٤٥ تنسيب الباحثني عن وظيفة، حسب املهنة واجلنس والسنة 
عـدد املشـتركني حسـب الـربامج املقدمـــة مــن خــالل وزارة التعليــم اجلدول ١٦:

ووزارة الصحة ووزارة الزراعة، ١٩٩٣-١٩٩٩.....................
 

 ٥٠
عدد القابالت التقليدية املدربات يف السنوات العشر األخرية حسب اجلدول ١٧:

................................................................ املنطقة
 

 ٥٥
ـــة، ١٩٩٨-اجلدول ١٨: توزيــع األرض مــن أجــل اإلســكان يف املنطقــة اجلنوبي

............................................................... ١٩٩٩
 

 ٧٠
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....................اجلدول ١٩: ٧٤ أداء برنامج االدخار واالئتمان (١٩٩٦-٢٠٠١)
املسـتفيدات مـن برنـامج االحتـاد الوطـــين لنســاء األريتريــات ومبــالغ اجلدول ٢٠:

القروض حسب املنطقة (٩٥/٦-٩٧/٦).............................
 

 ٧٥
سكان الريف الذين لديهم إمكانية الوصول إىل مياه الشرب يف عام اجلدول ٢١:

............................................................... ٢٠٠١
 

 ٧٧
...................................................اجلدول ٢٢: ٧٨ املرأة يف جلان املياه 
٨٢ املرأة يف قطاع األعمال يف منطقة ماكيل..............................اجلدول ٢٣:
٩٠ حاالت االغتصاب....................................................اجلدول ٢٤:

 
 


