ሚንስትሪ ዕዮ ኣመሪካ
ናይ 2020 ጸብጻባት ዝኸፍአ ዓይነት ሸቕሊ ቆልዑ
ኤርትራ
ኣብ 2020, ኤርትራ ምምሕያሽ ኣየርኣየትን ዝብል ገምጋም`ያ ረኺባ። ኤርትራ ጸገም ሸቕሊ ቆልዑ ንምፍታሕ
ተበግሶታት እንተርኣየት` ኳ፡ ምምሕያሽ ኣየርኣየትን ዝብል ገምጋም ዝረኸበት፡ ኣብ ምጥቃም ሸቕሊ ቆልዑት ዘለዋ
ፖሊሲ ካብ ውሱናት ኣጋሚታት ዝሓለፈ ኩነታት ስለዝነበረ`ዩ። ሰበ‐ስልጣን መንግስቲ፡ ን12 ክፍሊ ተማሃሮ‐ ገለ‐
ትሕቲ 18 ዓመት ዝርከብዎም‐ኣብቲ ኣካል`ቲ መንግስቲ ዘውጽኦ ፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኾነ ወተሃደራዊ
ስልጠና ከምዝሳተፉ ይገብሩ።
ብኻልእ ሸነኽ ግን፡ ቅድሚ ምጅማር ለበዳ ኮቪድ 19፡ መንግስቲ ኣብ ምቕጻል ፕሮግራም ትምህርቲ ገንዘብ ኣብ
ምምዳምብን ፡ ኣብ ገጠራት ከባብታት ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምስፋሕን ጻዕርታት ኣካይዱ እዩ።ቆልዑት ኣብ ኤርትራ
ንዝኸፍአ ኣገባብ ሸቕሊ ቆልዑ ተቓልዑ`ዮም፡ እዚ ድማ ምስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተኣሳሰር ግዱድ ወተሃደራዊ
ኣገልግሎትን ግዱድ ሕርሻዊ ሸቕልን ዘጠቓለለ እዩ።
ብዘይካዚ፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖሊስ ሓለዋ ዝተሓተ ዕድመ፡ ኣብ እቶም ካብ ንቡር ምቑጻር ስራሕ ወጻኢ ዘለዉ ቆልዑት
ኣብ ግብሪ ኣይውዕል እዩ። ስለዝኾነ ምስ ኣህጉራዊ መዐቀንታት ዝሳነ ኣይኮነን።
ብተወሳኺ ፡ መንግስቲ ነቲ ዝኸፍአ ዓይነት ሸቕሊ ቆልዑ ንምርኣይ ዘኽእሎ ጻዕርታቱ ከወሃህደሉ ዝኽእል መካኒዝም
የብሉን።
ሸቕሊ ቆልዑ ንምውጋድ መንግስቲ ክወስዶም ዝግባእ ስጉምታት
ብመሰረት ጸብጻብ ፡ ንምውጋድ ሸቕሊ ቆልዑ ክሕግዙ ዝኽእሉ ስጉምትታት እዞም ዝስዕቡ እማመታት ቀሪቦም ኣለዉ
ሸቕሊ ቆልዑ ንምውጋድ መንግስቲ ክወስዶም ብዛዕባ ዝግባእ ስጉምታት ዝቐረቡ እማመታት
መዳያት

እማመታት ስጉምቲ

ሕጋዊ
ባይታ

ኩሎም ቆልዑ ብሕጊ ዝተሓተ ዕድመ ሕሉዋት ምዃኖም ምርግጋጽ‐ እንተላይ
እቶም ናይ ባዕሎም ስራሕ ዝሰርሑ።

ዝተኣመመ
ዓመት/ታት
2010 – 2020

2015 – 2020
እቶም ንቆልዑት ዝተኸልከሉን ሓደገኛ ዝብሃሉ ዓይነታት ስራሕ ምልላዮምን
ኩሎም ቆልዑት ድማ ካብቲ ሓደገኛ ዝብሃል ዓይነት ስራሓት ዝተሓለዉ
ምዃኖምን ምርግጋጽ‐ እንተላይ እቶም ኣብ ዘይዕላዊ ስራሕ ዝተዋፈሩ ቆልዑት።
ንቆልዑት ብኣመንዝራነት ምጥቃም ብገበን ብዘሕትት ሕጊ ምኽልካል

2014 – 2020

ንቆልዑት ንሓሺሽ ምቅላዕን ሓሺሽ ንኸፍርዩ ምግባርን ብገበናዊ ሕጊ ምሕላው

2013 – 2020

ሸቕሊ ቆልዑ ንምውጋድ መንግስቲ ክወስዶም ብዛዕባ ዝግባእ ስጉምታት ዝቐረቡ እማመታት
መዳያት

እማመታት ስጉምቲ

ዝተኣመመ
ዓመት/ታት

ንትሕቲ 18 ዕድመ ቆልዑት፡ ብዘይ መንግስታዊ ዕጡቓት ጉጅለታት ምምልማል 2016 – 2020
ዝኽልክል ገበናዊ ሕጊ ኣብ ግብሪ ምውዓል።

ትግባረ

ናጻ መሰረታዊ ህዝባዊ ትምህርቲ ሕጋዊ ምግባር

2016 – 2020

ምደባ ገንዘብ ኣጻረይቲ ጉዳይ ሸቕሊ፡ ኣብ ቦታታት ስራሕ ዝተገብረ ድምር ቁጽሪ
ምጽራያት፡ ቁጽሪ ጥሕሰታት፡ ቑጽሪ ዒላማ ጥሕሰት ዝኾኑ፡ ዝደጋገሙ ነገራት፡
ዕላዊ ዘይተገብሩ ምጽራያት፡ ቑጽሪ ዝተቐጽዑ ጥሕሰታትን ምዝጉባትን
ከምኡ`ውን ኣገባባት ጥርዓናትን ንምምላሶም ዘኽእል ኣገባባትን ኣብ ቦትኡ ኣሎ
እንተኾይኑ ሓበረታ ከምዝወጽእ ምግባር።

2009 – 2020

ንተክኒካዊ መኽሪ ኣህጉራዊ ውድብ ዕዮ ምፍጻሙ ዘረጋግጽ ቁጽሪ መርመራታት
ሸቕሊ ከምዝውስኽ ምግባር።

2018 – 2020

መርመርቲ ሸቕሊ ዘደልዮም እኹል ዓቕሚ ሰብን ገንዘብን ከም ዝተዋህቦም
ምርግጋጽ‐ እዚ ድማ ናብቲ ሸቕሊ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ክርኣየሉ ዝኽእል ቦታታት
ንምብጻሕ ዘኽእል መጎዓዝያ ዘጠቓልል`ዩ።

2019 – 2020

ንጻዕርታት ምኽባር ሕጊ ገበናዊ ፍጻመታት፡ ንዕኡ ዝምልከት ሓዲሽ ኮነ ዳግማይ 2019 – 2020
ስልጠና ንሓደሽቲ መርመርቲ ክውሃብ ከሎ፡ ገበናዊ መርመራታት ዝተገብረሎም
ዳታ ዝምልከት፡ በደላት፡ ክስታት፡ ንሕማቕ ኣተሓሕዛ ሸቕሊ ዝምልከቱ ዝተዋህቡ
ብይናት, ከምኡ ነቶም በደላት ንምዕጻሞም ዝግበሩ ናይ ምወከሲ ኣገባባት
ኣለዉ እንተኾይኖም፡ ሓበረታታት ብጽሑፍ ምውጻእ፡
ምውህሃድ

ሸቕሊ ቆልዑት ብቐጥታ ንምርኣይ ናይ ምውህሃድ ኣገባባት ምምስራት።

2009 – 2020

ፖሊሲታት
መንግስቲ

ትሕቲ 18 ዓመት ቆልዑ፡ ከም ኣካል ሃገራዊ ኣገልግሎቶም፡ ኣብ ውትህድርና ወይ
ኣብ ሕርሻ ከምዘይምደቡ ምርግጋጽ።

2009 – 2020

ማሕበራዊ
ፕሮግራማት

ኩሎም ቆልዑት ናይ ትምህርቲ ዕድል ከም ዝረኽቡ ምርግጋጽ የድሊ። እዚ ድማ
ከምቲ ኣብ ናይ 2018 መደባት ልምዓት ተሓንጺጹ ዘሎ፡ ተወሰኽቲ ኣብያተ
ትምህርቲ ብምህናጽን፡ ፋይናንሳዊን ሃይማኖታዊን ዕንቅፋታት ብምእላይ ከም
ዝረጋገጽ ምግባር።

2010 – 2020

ኣብ ፖሊሲታትን ፕሮግራማትን ክሕቆፍ ዝኽእል ብዛዕባ ባህርያትን ስፍሓትን
ሸቕሊ ቆልዑ ዳታ ምውጻእ።

2009 – 2020

ከም ኣብ ሕርሻ፡ ሰራሕተኛ ገዛ፡ ስራሕ ጽርግያ፡ ከምኡ`ውን ከም ንግዳውን
ጾታውን ዝበሉ ምዝመዛታት ዘጠቓለሉ ሸቕሊ ቆልዑ ዝከታተሉ ፕሮግራማት
ምጥያስ።

2009 – 2020

