
بالقاهرة –ستدامة رابطة المرأة اإلرترية للتنمية الم    

 

(1)  

أى مجتمع لنهوضه وتقدمه وتطوره يحتاج للمرأة فهى الرافعة األساسية التى تقوم عليها نهضة إن 

على جتمعات فالقضايا التى تجد مناصرة من المرأة تنجح  والمشاريع التنموية التى ال تشتمل فى رؤيتها الم  

.وال تصل لهدفها وغاياتها  يقوى عودهالمرأة حضوراً ومشاركة وتفاعالً ال ا  

وال أحد يستطيع الجدال حول ذلك ولكننا  وقوام التطور عليه فالمرأة هى عماد التربية وأساس اإلنطالق

هذا إن لم نقف ضد جتمعات الشرقية نهمل جانب المرأة ودورها ونتغافل ذلك معشر الرجال خاصة فى الم  

 الرؤى والمشاريع التى يتم إقتراحها من جهة المرأة .

 
 (2)  

قامت بجهد ذاتى خاص من  مستقلة  هى مؤسسة ة بجمهورية مصرللتنمية المستداماإلرترية  رابطة المرأة

خدمة المجتمع اإلرترى وعكس تراثه وثقافته فى يات بجمهورية مصر العربية من أجل النساء اإلرتر

قام فى أرض مصر ،ت   المناشط والمحافل التى  

لكنها مستمرة فى  نطلقت هذه الرابطة وهى تحمل أهدافاً سامية واّماالً عريضة ورغم العقبات والمتاريسإ

الكوكبة التى قامت بتأسيس هذا الكيان ماضية فى مسيرتها تعمل المستطيع لتقديم ماهو  العطاء والبذل وأن 

. ات وضيق المساحاتبمصر رغم قلة اإلمكاني أفضل للمجتمع اإلرترى  

(3)  

 



نذكر بعضاً من أهدافها  الرابطة هااألهداف األساسية التى قامت من أجللمزيد من تمليك القارىء عن و

: بإختصار  

..وأهدافهن وتوحيدهن فى كيان يمثل تطلعاتهن ورغباتهن تأطير النساء والفتيات اإلرتريات  

مع  البحث عن الحلول للمشاكل التى تعترض النساء والعمل على حلها وتذليلها بقدر المستطاع والممكن 

.الجهات ذات الصلة  

جتمع وذلك عبر إقامة دورات تدريبية فى كل المجاالت نتجة وفعالة فى الم  تأهيل المرأة وتدريبها لتكون م  

العاملة فى هذا  مصر ات النسوية بجمهوريةالمؤسسات والهيئووذلك بالتعاون مع المراكز التى تهم المرأة 

.المجال  

 

وتثقيف المرأة عن تربية الطفل وصحته وكل ما يتعلق بمتطلبات األسرة . توعية  

. اإلرترى عكس التراث اإلرترى فى المهرجانات والفعاليات وذلك إلبراز الوجه الحضارى للشعب  

متعددة منها على سبيل المثال ال الحصر :ومنذ قيام هذه الرابطة قامت بإنجازات   

 قامت بعمل دورة تمريض لعدد من النساء والفتيات اإلرتريات .

ين مختلفة .اوتثقيفية للمرأة اإلرترية تحت عنوقامت بدورات ومحاضرات توعوية   

.عقدت شراكات كثيرة مع مراكز تدريبية متخصصة فى بناء القدرات وثقل المهارات وتنمية المجتمع   

 قامت بالمشاركة فى يوم الالجىء العالمى الذى تقيمه المفوضية السامية لشؤون الالجئين بجمهورية مصر

. أكثر من مرة  

 قدمت مساعدات عينية لمحتاجين وتوزيع مالبس عيد لألسر المتعففة بالتعاون مع مبادرة سواعد الخير .

(4)  

لرفد مناشطه  مسيرة عطائه ويحتاج لميزانياتمعروف إن أى عمل إجتماعى يحتاج لمقومات ليستمر فى 

وبالتالى فإن رابطة المرأة اإلرترية للتنمية المستدامة تنقصها الكثير فعلى سبيل المثال : وفعالياته  

 ليست للرابطة ميزانية لتنفيذ المشروعات والبرامج الموضوعة .



 عدم وجود مقر ثابت للرابطة .

فع باألمام للعمل التطوعى النسائي .قلة الكادر النسائي المؤهل الذى يد  

العون  يد تقديم واألفراد المقتدرين  عليه نأمل من الجهات ذات الصلة من المنظمات والمؤسسات الطوعية

فى وخارج وطنها صعبة و خاصة وأن الرابطة تعمل فى ظروف والسند لهذه الرابطة لتقوم بدورها كما يجب

وتعيش على الكفاف خاصة وأن الشعب اإلرترى يمر بحالة عدم وسط إجتماعى تغلب عليه حالة الفقر 

بسبب سياسات النظام الحاكم الذى فرض على شعبنا حالة اللجوء  وحياة اللجؤ المفروضة عليه  اإلستقرار

. والهجرة  

 للتواصل مع إدارة رابطة المرأة اإلرترية للتنمية المستدامة إليكم التالى :

 اإلستاذة / خديجة سليمان

00201156489984 

khadijaporonto@gmail.com 

 بقلم : محمد رمضان

 كاتب إرترى 
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