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Longitudinal Research with the 
children of the Millennium
Highlights and overall key messages

Highlights

■■ There have been massive advances in 
reducing poverty and improving children’s 
well-being and access to public services 
notably in health and schooling. However, 
major inequalities based on location, 
wealth and gender remain, which need to 
be addressed for all children to reach their 
potential.

■■ Children’s poverty is related to a variety 
of factors, including location, education of 
carers, gender of family head, and number of 
dependents. The effects of childhood poverty 
are multi-dimensional, including health, 
education and well-being. Effective strategies 
therefore require greater integration across 
sectors.

■■ Investments in nutrition and education in 
infancy have been shown to have positive 
effects as children grow up. There has been 
a huge expansion of pre-school provision.  
Further attention to improving the system 
and quality of early childhood development 
particularly in infancy can yield the best 
returns and reduce inequalities. 

■■ There has been notable progress in reducing 
undernutrition and food insecurity. However, 
undernutrition remains pervasive hindering 
physical and cognitive development. 
Attention to nutrition and diet diversity is 
beneficial at all ages: in the early years, 
it can promote development; as children 
grow, good nutrition can result in recovery 
and prevent faltering; and as girls move into 
adulthood, nutrition is important for healthy 
mothering.

■■ Widespread school enrolment has been 
achieved. However, learning and grade 
levels progression have fallen below 
expectations. Attention needs to focus on 
quality and improving outcomes, especially 
for disadvantaged children.

■■ Policies and systems for addressing harm 
and violence have been developed. Effective 
protection of children from hazardous or 
excessive work and gender based violence 
requires holistic attention to their social and 
economic contexts.

■■ There have been significant gains in girls’ 
education and protection from harmful 
practices. However, further progress requires 
addressing the special challenges girls face 
throughout childhood, adolescence, and early 
adulthood.

■■ There has been massive expansion of 
education beyond primary school. However, 
more attention is required to ensure the 
education system is geared to the demand 
for jobs and promotes youth enterprise in 
order to ensure more effective involvement of 
young men and especially young women in 
economic development.  
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ድህነትን በመቀነስ እንዲሁም የህጻናትን ደህንነትና 
የመሰረታዊ አገልግሎቶች ተደራሽነትን በማሻሻል ረገድ 
በተለይም በጤናና ትምህርት ዘርፍ፤ ከፍተኛ ዕድገት 
ተመዝግቧል፡፡ ቢሆንም  አካባቢን፣ ሃብትንና ጾታን መሰረት 
ያደረጉ ጉልህ ልዩነቶች አሁንም የቀጠሉ ሲሆን ሁሉም 
ህጻናት ዕምቅ አቅማቸው ላይ ይደርሱ ዘንድ ችግሩ ሊቀረፍ  
ይገባል፡፡

የህጻናት ድህነት፤ አካባቢን፣ የአሳዳጊዎች ትምህርትን፣ 
የቤተሰብ ሃላፊ  ጾታንና የጥገኞች ቁጥርን ጨምሮ ከተለያዩ 
ተመሳሳይ ጉዳዮች ጋር የተዛመደ ነው፡፡ የህጻንነት ድህነት 
የሚያሳድረው ተጽዕኖ ዘርፈ ብዙ ነው፤ ይህም  ጤና፣ 
ትምህርትና የኑሮ ደህንነትን ጨምሮ በብዙ ዘርፎች 
ይገለጻል፡፡ ስለዚህም ውጤታማ ስትራቴጂ ፤ በሁሉም 
ዘርፎች የላቀ ቅንጅትን ይጠይቃል፡፡

በህጻናት አመጋገብና ትምህርት ላይ የሚደረግ 
ኢንቨስትመንት፤ ህጻናት በሚያድጉ ወቅት በጎ ውጤት 
እንደሚያመጣ  ተረጋግጧል፡፡ ከፍተኛ የቅድመ-መደበኛ 
ትምህርት አቅርቦት መስፋፋት ታይቷል፡፡ የለጋ ህጻንነት 
በተለይም የጨቅላ  ዕድሜ  እድገት  ሥርዓትና ጥራትን 
ለማሻሻል ተጨማሪ ትኩረት መስጠት፣ የላቀ ውጤት 
ሊያስገኝና ልዩነቶችን ሊቀንስ ይችላል፡፡

በቂ  ምግብ ያለማግኘት ችግርንና  የምግብ ዋስትና 
አለመረጋገጥን በመቀነስ ረገድ ጉልህ መሻሻል 
ተመዝግቧል፡፡ ሆኖም አሁንም በቂ  ምግብ ያለማግኘት 
ችግር አካላዊና አዕምሯዊ ዕድገትን የሚጎትት በስፋት 
የተሰራጨ ችግር መሆኑ አልቀረም፡፡ ለሥርዓተ ምግብና 
ለምግብ ብዝሃነት ትኩረት መስጠት ለሁሉም የዕድሜ ክልል 
ጠቃሚ ነው፡፡ማለትም  በለጋ ዕድሜ ለዕድገት አስተዋጽኦ 
ያደርጋል፤ ህጻናት ሲያድጉ  የተመጣጠነ ምግብ ለማገገምና 
የአቅም ማነስን ለመከላከል ያስችላል፡፡ ታዳጊ ሴቶች ለአቅመ 
ሄዋን ሲደርሱም ደግሞ የተመጣጠነ ምግብ ለጤናማ 
እናትነት ጠቃሚ ነው፡፡
 
ሰፊ ስርጭት ያለው የተማሪዎች ቅበላን ማሳካት 
ተችሏል፡፡ ሆኖም ዕውቀት መቅሰምና ከክፍል ወደ ክፍል 

ዝውውር  ከሚጠበቀው በታች ወርዷል፡፡ የትምህርት 
አትኩሮት፣ ጥራትን ማረጋገጥና ውጤትን ማሻሻል ላይ 
ሊያነጣጥር  ይገባል፤ በተለይ የችግር ተጠቂ ለሆኑ ህጻናት፡፡

በህጻናት ላይ የሚደርሱ ጉዳቶችና ጥቃቶችን ለመከላከል 
ያለሙ ፖሊሲዎችና ሥርዓቶች ተቀርጸዋል፡፡ ህጻናትን 
ከአደገኛ ወይም ከአቅም በላይ ከሆነ  የሥራ ጫና እንዲሁም 
ጾታ-ተኮር ጥቃት፣ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመከላከል፣ 
ህጻናቱ ለሚገኙበት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አውዶች፣ 
ሁሉን አቀፍ ትኩረት መስጠት ይጠይቃል፡፡ 

ሴት ልጆችን በማስተማርና ከጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች 
በመከላከል ረገድ ቀላል የማይባሉ ውጤቶች 
ተመዝግበዋል፡፡ ሆኖም ተጨማሪ መሻሻል ለማምጣት 
ሴቶች በህጻንነት፣ በአፍላነትና  በለጋ አዋቂነት ዕድሜያቸው 
የሚጋፈጧቸውን የተለዩ ተግዳሮቶች መቅረፍ  ይጠይቃል፡፡

ከመጀመሪያ ደረጃ በላይ የሚሰጥ ትምህርት በከፍተኛ ደረጃ 
ተስፋፍቷል፡፡ ሆኖም ወጣት ወንዶችና በተለይም ወጣት 
ሴቶች በኢኮኖሚው እንቅስቃሴ ውስጥ ይበልጥ ውጤታማ 
ተሳትፎ ማድረግ እንዲችሉ የትምህርት ሥርዓቱ ከሥራው 
ዓለም ፍላጎት ጋር የተጣጣመና  የወጣቶችን የስራ ፈጠራ 
አቅም የሚያሳድግ መሆኑን ለማረጋገጥ የበለጠ ትኩረት 
መስጠት  ይጠይቃል፡፡
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መግቢያ 

ያንግ ላይቭስ፤ በድህነት ውስጥ የሚያድጉ 12 ሺ ህጻናትን 
የሚከታተል፣ የረዥም ጊዜ ንጽጽራዊ የጥናት ፕሮጀክት ነው፡፡ 
ፕሮጀክቱ መቀመጫውን በኦክስፎርድ (ዩናይትድ ኪንግደም) 
ያደረገ  ሲሆን ጥናቱ የተካሄደው በአራት መካከለኛና  ዝቅተኛ 
ገቢ ባላቸው አገራት ማለትም በኢተዮጵያ፣ ህንድ፣ ፔሩና ቬትናም 
ነው፡፡ በእያንዳንዱ አገር በምእተ አመቱ መባቻ የተወለዱ 
2ሺ ናሙና ህጻናት ላይ ከ2002 እስከ 2016 በአምስት ዙር 
ጥናታዊ ቅኝት  ተደርጓል - በህጻናቱና ቤተሰቦቻቸው ላይ መረጃ 
በመሰብሰብ፡፡ ጥናቱ የተካሄዱባቸው አካባቢዎች መጠነ ሰፊ 
የከተማና የገጠር ዓይነቶችን ያካተቱ ሲሆን ሆን ተብሎ ወደ 
ዝቅተኛ ኑሮ አካባቢዎች እንዲያመዝን ተደርጓል፡፡ የረዥም ጊዜ 
ጥናቱ፣ በኢትዮጵያ አምስቱ ዋና ዋና ክልሎች፣ በተመረጡ 20 
አካባቢዎች የሚኖሩ፣ በሁለት የዕድሜ ክልሎች ውስጥ የሚገኙ 
ህጻናትን ተከታትሏል፡፡ ጥናቱ አንደኛውን የዕድሜ ክልል 
ከህጻንነት እስከ አፍላነት (ከ1 እስከ 15 ዓመት ዕድሜ) የተከታተለ 
ሲሆን ሁለተኛውን ደግሞ ከለጋ የልጅነት ዕድሜ እስከ ለጋ 
የአዋቂነት ዘመን (ከ8 እስከ 22 ዓመት ዕድሜ) ተከታትሏል፡፡ 
ጥናቱ፤ በህጻናቱ ለጋ ዕድሜ ላይ የተከሰቱ ሁኔታዎች ከኋላ ዘመን  
ውጤቶች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ያዛምዳል እንዲሁም  ድህነት 
በህጻናት የህይወት ጉዞ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ያብራራል፡፡  
ፖሊሲዎችና ለውጦች በህጻናት ህይወት ላይ ያመጡትን ውጤት 
የተመለከተ መረጃም ያቀርባል፡፡ ጥናቱ በተጨማሪም ፖሊሲዎች፣ 
ህጻናት፣ ምርታማ የህብረተሰቡ አባል የመሆን ዕድላቸውን 
ለማሻሻል ያግዙ ዘንድ መረጃ ላይ የተመሰረተ አቅጣጫ 
ይጠቁማል፡፡  

የጥናት መረጃው አነስተኛ ቁጥር ባላቸው የህጻናት ናሙናዎች 
ላይ በአራት ዙር በተካሄደ ዓይነተኛ (ይዘት-ተኮር) ጥናት የተሟላ 
ምስል እንዲሰጥ የተደረገ ሲሆን ስለ ህይወታቸው ይበልጥ ዝርዝር 
መረጃዎችን ሰብስቧል፡፡ ይህም ቤተሰቦቻቸውን፣ ትምህርት 
ቤቶቻቸውንና ማህበረሰቦቻቸውን የተመለከቱ መረጃዎችን 
ይጨምራል፡፡ ዓይነተኛ ጥናቱ የህጻናትን ዕይታዎችና ምኞቶች 
ለመገንዘብ ከተደረጉ ምልከታዎችና ዘዴዎች በተጨማሪ 
ከህጻናትና ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አዋቂዎች ጋር የተደረጉ 
ውይይቶችን አካትቷል፤ ይህም የኑሮ ደህንነታቸውን በጥልቀት 
ለመገንዘብ  አስችሏል፡፡ ዓይነተኛ  መረጃው በጥናቶቹ  ላይ የታዩ 
አዝማሚያዎች በህፃናቱ ህይወት ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንዳሳደሩና 
ሁኔታዎቹን ያልተከተሉ የተለዩ አጋጣሚዎችን በተመለከተ ሙሉ 
ስዕል ይሰጣል፡፡ ከተመሳሳይ ህጻናት ለረዥም ጊዜ በመደበኛነት  
የተሰበሰቡ መረጃዎች  በለጋ የዕድሜያቸው  ምዕራፍ 
የሚያልፉባቸው ሁኔታዎችና ተሞክሮዎች እንዴት በኋለኛው 
ህይወታቸው ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩባቸውና አንዳንዴም 
አስቸጋሪ ሁኔታዎችን እንዴት  እንደሚወጡ ያሳያሉ፡፡ በእያንዳንዱ 
አገር በሚሊኒየሙ መባቻ ከተወለዱ ህጻናት ሰባት ዓመት በኋላ 
የተወለዱ 1ሺ ህጻናትን የያዘው ሁለተኛው ናሙና  በሰባት ዓመት 

ርቀት በተመሳሳይ ዕድሜ ላይ በሚገኙ ሁለት የዕድሜ ክልሎች 
ህይወት መካከል ንጽጽራዊ ምልከታ ለማድረግ አስችሏል፡፡ ይህም 
ፖሊሲዎችና ለውጦች የሚያመጡትን ውጤቶች ከመጠቆም 
ባሻገርም የታየውን ለውጥ ወይም ዕድገት የመመዘኛ  መንገድም 
ይሰጣል፡፡ 
መደበኛው ዓይነተኛና አሃዛዊ መረጃ-ተኮር ጥናት ምሉዕነት 
ያገኘው ከሌሎች ፈቃደኛ ከሆኑ ወገኖች ጋር በትብብር 
በተከናወኑ፣ ትኩረታቸውን በፖሊሲና የለውጥ እርምጃ  ርዕሰ 
ጉዳዮች ላይ ባደረጉ በርካታ የተለዩ ጭብጥ-ተኮር ጥናቶች ነው፡፡ 
በኢትዮጵያ ከሴፍቲ ኔት ከህጻናት ጉልበት ብዝበዛ፣ ከለጋ ዕድሜ 
ትምህርት፣ ከህጻናት ጋብቻ፣ ከጥቃትና ከከተማ የመኖርያ አካባቢ 
ለውጥ ጋር የተዛመዱ ጥናቶችን ያካትታሉ፡፡ 
 

የኢትዮጵያ አውድ 

ጥናቱ ከኢትዮጵያ  ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት እንዲሁም ድህነትን 
ለመቅረፍና የህጻናትን ሁኔታ ለማሻሻል ከተቀረጹ የተለያዩ 
ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች ጋር ግጥምጥሞሽ ፈጥሯል፡፡ ኢትዮጵያ 
በ1990ዎቹ  ለአደጋ ተጋላጭ ሴቶችና ህጻናት የሚገኙበትን 
የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል በርካታ ፖሊሲዎችን አውጥታለች፡፡ 
በአዲሱ ምእተ አመት የመጀመርያዎቹ ሁለት አስርት ዓመታት  
የህጻናትና ወጣት ጉዳዮችን  የመከታተል ልዩ ሥልጣን 
የተሰጣቸውን ጨምሮ የሚኒስቴር መ/ቤቶች በማቋቋም ከፍተኛ 
ተቋማዊ ግንዛቤ ተፈጥሯል፡፡ በመጀመርያው አስርት ዓመት 
በዘላቂ ልማትና ድህነት ቅነሳ ላይ የታለሙ ብሄራዊ ዕቅዶችና 
ስትራቴጂዎች ለህጻናት በዋናነት የጤናና ትምህርት ዘርፎች 
ትኩረት ይሰጣሉ፡፡ የሁለተኛው አስርት ብሄራዊ የዕድገትና 
ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ እንደ ህብረተሰብ የለውጥ ሽግግር አካላት 
ከሴቶች ጉዳዮች ጎን ለጎን ለህጻናትና ወጣቶች ሰፊ ትኩረት 
ይሰጣል፡፡ ብሄራዊ የማህበራዊ ዋስትና ጥበቃ ፖሊሲ መጀመሪያ 
ላይ በአራት ዘርፎች ላይ ያተኮረ ሲሆን ሁሉም ደግሞ ህጻናትን 
ይመለከታሉ፡፡እነዚህ ዘርፎችም ማህበራዊ ሴፍቲ ኔት፣ የኑሮ 
መተዳደርያ ገቢና የሥራ ቅጥር ድጋፍ፣ የማህበራዊ መድህን 
እንዲሁም የጤና፣ የትምህርትና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶች 
አቅርቦት ናችው፡፡ ፖሊሲው በመቀጠል ህጻናትን ከተለያዩ 
ዓይነት ጥቃቶች፣ ድብደባና መገለል መከላከልን የሚጨምር 
ለአደጋ ተጋላጭ ለሆኑ ቡድኖች ከለላ መስጠት ላይ ያተኮረ 
አምስተኛ ዘርፍ አክሏል፡፡ ህጻናትንና ወጣቶችን የሚመለከቱ 
ጉዳዮች በህግ ረቂቅና ዕቅድ ውስጥ የተሰጣቸው ከፍተኛ ትኩረት 
ተጨማሪ መሻሻል መምጣቱን ያረጋግጣል፡፡ በሁሉም ደረጃ 
የሚሰጥ ትምህርት፣ ጤናና የተመጣጠነ ምግብ እንዲሁም 
የህጻናት ከለላ አገልግሎቶችን ጨምሮ ህጻናት እየጨመረ የመጣ 
የመሰረታዊ አገልግሎቶች ተደራሽነት አግኝተዋል፡፡ እነዚህ 
መሻሻሎች በተለያዩ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ የሚገኙ ህጻናት 
ላይ በማተኮር በ2017 በፓርላማ በጸደቀው ሁሉን አቀፍ የተሻሻለ 
ብሄራዊ የህጻናት ፖሊሲ ተቋጭተዋል፡፡ ብሄራዊ የወጣቶች 
ልማትና ለውጥ ስትራቴጂ ትራንስፎርሜሽንን ለማስቀጠል 
ትኩረት እንደሚደረግ  ይጠቁማል፡፡
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በምእተ አመቱ ህጻናት ላይ የተደረገ የረዥም ጊዜ የክትትል ጥናት፡- አንኳር ፍሬ ሃሳቦችና ጥቅል ቁልፍ መልዕክቶች 3

አስራ ሁለት አንኳር  መልዕክቶች 

መልዕክት 1፡- የህጻናት ድህነትን በሁሉም መልኩ መግታት 
ተቀዳሚ ትኩረት ሊሆን ይገባል

ከያንግ ላይቭስ የ15 ዓመት ጥናት የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው  
በኑሮ ደረጃ፣ በሥርዓተ ምግብ፣ በምግብ ዋስትና መረጋገጥ፣ 
በምግብ ብዝሃነትና በአገልግሎቶች  ተደራሽነት ረገድ ጉልህ  
መሻሻል ተመዝግቧል፡፡ በተለይም በንጽህና አጠባበቅ፣ በውሃ፣ 
በትምህርትና በኤሌክትሪክ አቅርቦት  ለህጻናት የኑሮ ደህንነት 
ትርጉም ያለው ልዩነት አምጥቷል፡፡ ይህ የረዥም ጊዜ ጥናታዊ 
ክትትል የህጻናት የመጀመርያዎቹ ዓመታት የቱን ያህል ወሳኝ 
እንደሆኑ ያመላከተ ሲሆን በተለያዩ የማህበረሰብ ቡድኖች መሃከልም 
ከለጋ የህጻንነት ዕድሜ የመነጩ  ልዩነቶች ተስተውለዋል፡፡ 
ጉልህ ውጤቶች የተመዘገቡ ቢሆንም የህጻናት ድህነት አሁንም 
ዘላቂ፣ በሥፋት የተሰራጨና ዘርፈ  ብዙ ገጽታዎች ያሉት  ሆኖ 
የቀጠለ ሲሆን፤ በህጻናት የህይወት ዕድሎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ 
በማሳደር  እንዲሁም በሰብአዊ ሃብትና አቅም ላይ ማህበራዊ ቀውስ 
በማድረስ ነው፡፡ በተጨማሪም በድህነት በተጠቁ ማህበረሰቦች 
ውስጥ ህጻናት አብላጫውን ድርሻ ይይዛሉ፡፡ ስለዚህም አጠቃላይ 
ድህነትን ለመቅረፍ ህጻናት ላይ ያተኮረ አቅጣጫን መከተል ጠቃሚ 
ሥልት  ነው፡፡ ከ2000 ዓ.ም ወዲህ የህጻናትን ጉዳዮች የሚመለከቱ  
ፖሊሲዎች ከመቼውም ጊዜ በላቀ ደረጃ  የተቀረጹ  ሲሆን በ2017 
በጸደቀው ብሄራዊ የህጻናት ፖሊሲ ውስጥ  ተቋጭተዋል፡፡ ተጨማሪ 
መሻሻልን ለማምጣት  ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞችን በሁሉም 
ዘርፎች  ውጤታማና ፍትሃዊ  በሆነ መንገድ መተግበር፣ ዕድሜና 
ጾታ-ተኮር የሆኑ ፍላጎቶችን መገንዘብ፣ በህጻናት የመጀመርያዎቹ 
ዓመታት ትኩረት ማድረግ እንዲሁም ድህነት የበረታባቸው ተጋላጭ 
ቤተሰቦችና ህጻናትን መጠበቅን ይጠይቃል፡፡

መልዕክት 2፡- ከፍተኛ ውጤቶችን  ማስፋት፣ 
ኢ-እኩልነቶችን ለማጥበብ  ተጨማሪ ትኩረት መስጠትን  
ይጠይቃል 

ጥናቱ በተካሄደባቸው ጊዜያት የሃብት ደረጃ የጨመረ ሲሆን ዘርፈ 
ብዙ ገጽታ ያለው ድህነት ቀንሷል፡፡ በችግረኛና የገጠር ቤተሰቦች 
ውስጥ ከፍተኛ  መሻሻል ቢመዘገብም  በተመጣጠነ ምግብ 
እጥረት፣ በምግብ ዋስትና አለመረጋገጥና በአገልግሎት ተደራሽነት 
ችግር በሚታዩ  ልዩነቶች እንደሚንጸባረቀው ሃብትን፣ አካባቢን፣ 
ትምህርትንና የቤተሰብ ሁኔታዎችን መሰረት ያደረጉ ልዩነቶች 
አሁንም የጎሉ ናቸው፡፡ የኢትዮጵያ የልማት ዕቅዶችና  ፖሊሲዎች 
ድሃ-ተኮር ሲሆኑ የማህበራዊ  ዋስትና ጥበቃ ፖሊሲና ስትራቴጂ፤ 
ተጋላጭ የሆኑ ቤተሰቦችና ህጻናት ፍላጎቶችን ለመመለስ ጠቃሚ 
የሆነ  መነሻ  ይሰጣል፡፡ በተጨማሪም ብሄራዊ የህጻናት ፖሊሲ 
በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ የሚገኙ ህጻናት ላይ የሚያተኩር ሲሆን  
እነዚህም አካል ጉዳተኛ፣ ወላጅ የሌላቸው፣ ስደተኛ፣ የተፈናቀሉ 
እንዲሁም የቤት ውስጥና የጎዳና ሰራተኛ ህጻናትን ያካትታል፡፡ 
ለገጠር ርቀው ለተነጠሉና ለአርብቶአደር ማህበረሰቦች ተጨማሪ 

ትኩረት መስጠት፣ የኑሮ ልዩነቶችን የሚቀንስ ሲሆን፤ በለጋ የህጻንነት 
ዕድሜ  ላይ የሚደረግ  ከፍተኛ ኢንቨስትመንት  ልዩነቶች እንዳይሰፉ 
ሊከላከል  ይችላል፡፡ 
 
መልዕክት 3፡- ለህጻናት የሚደረግ  ድጋፍን ማሻሻል፣ 
በተለያዩ ዕድሜ  ላይ ለሚገኙ ህጻናት  ፍላጎቶች  ምላሽ  
መስጠትን ይጠይቃል

የህጻናትና ታዳጊዎች ፍላጎቶች ከለጋ ህጻንነት እስከ አዋቂነት ድረስ 
በዕድሜ የሚለያዩ  ሲሆን  ብዙ ጊዜም በጾታ፣ በድህነት፣ በማጣት፣ 
በህመምና በሌሎች የቤተሰብ ድንገተኛ ቀውሶች ይለያያሉ፡፡ 
የህይወት- ዘመን የአጠናን ስልትን መከተል፤ በህጻናት ዕድገት ውስጥ 
የተለያዩ ፍላጎቶቻቸውን ለመገንዘብና ምላሽ ለመስጠት ጠቃሚ  
መሆኑን ያንግ ላይቭስ አረጋግጧል፡፡ በለጋ የህጻንነት ዕድሜ 
ለተመጣጠነ ምግብ እጥረት፣ ለህጻንነት ዘመን  በሽታዎችና ለለጋ 
ዕድሜ  ትምህርት ምላሽ ለመስጠት የታለሙ የለውጥ እርምጃዎች  
ወሳኝ ናቸው፡፡ በመካከለኛ የህጻንነት ዕድሜ የቅድምያ ትኩረት 
የሚሹ ጉዳዮች፡- በቂና ሰፊ ስብጥር ያላቸው ምግቦች  አቅርቦትና 
ጥራቱን የጠበቀ  ትምህርት ተደራሽነትን ማረጋገጥ፤ ተጋላጭ 
ቤተሰቦችን ከድንገተኛ ቀውሶች  እንዲሁም ህጻናትን ከከባድ ወይም 
ጎጂ ሥራዎችና ጥቃቶች መከላከልን ያካትታሉ፡፡ በአፍላነት ዕድሜ፤ 
የድህረ-መጀመርያ ደረጃ ትምህርትን፣ ሥልጠናና ወደ ሥራ ዓለም 
የሚደረግ ሽግግርን ማስፋፋት አስፈላጊ ናቸው፤ ልጃገረዶችን ከጾታ-
ተኮር ጥቃት መከላከልም እንዲሁ፡፡ እርስ በርስ ተያያዥነት ያላቸው 
የዘርፍ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች አፈጻጸም፤ ዕድሜን ከጾታና ሌሎች 
የጋራ ኢ-እኩልነቶች ጋር ተጻማሪ አድርጎ በሚያተኩር መንገድ 
ሊጠናከሩ ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ፡- የለጋ ልጆችን  የመጀመሪያ የህጻንነት 
ጊዜ አስተዳደግን ማሻሻል እና በአፍላነት ዕድሜ ያሉቱ የሚጋፈጡትን 
ጥቃት መቀነስ ቅድሚያ ለሚሰጣቸው ዕድሜ ተኮር ጥያቄዎች 
መሰረታዊ ጉዳይ ነው፡፡

መልዕክት 4፡- የህጻናት  ደህንነትን  ማሻሻል ከሥርዓተ ጾታ 
ጋር የተያያዙ  ችግሮችን መፍታትን ይጠይቃል

ህጻናት እያደጉ ሲሄዱ  የጾታ ልዩነቶች እየጨመሩ እንደሚመጡ  
የያንግ ላይቭስ መረጃ የሚጠቁም ሲሆን  እኒህም ብዙ ጊዜ ሃብትን፣ 
አካባቢንና ትምህርትን መሰረት ባደረጉ ሌሎች ልዩነቶች 
ይባባሳሉ፡፡ ልጃገረዶች የቅድመ-መደበኛ ት/ቤት የመግባት 
እምብዛም  ዕድል የሌላቸው ሲሆን ወንዶች የመጀመርያ ደረጃ 
ትምህርታቸውን ለማቋረጥ ይበልጥ የተጋለጡ ናቸው፡፡ ልጃገረዶች 
ትምህርትን ከቤት ውስጥና  ከቅጥር ሥራ ጋር አጣምሮ የማስኬድ  
ጫና ይገጥማቸዋል፡፡ ልጃገረዶች  የድህረ-መጀመርያ ደረጃ 
ትምህርት የማግኘት ዕድላቸው ብዙ ጊዜ በማህበራዊ ልማዶች 
የተገደበ ነው፡፡  በአፍላነት ዕድሜ  የጾታ ልዩነት ሚና ይበልጥ  
የሚጎላ  ሲሆን ልጃገረዶች ለከፍተኛ የሥራ ጫናና ለጾታ-ተኮር 
ጥቃት የመጋለጥ አደጋ ይጋፈጣሉ፡፡ ወደ አዋቂነት በሚደረግ ሽግግር  
ታዳጊ ልጃገረዶች ከትምህርት፣ ከሥራ፣ ከጋብቻና ከወላጅነት አንዱን 
የማስቀደም  ወይም አጣምሮ የማስኬድ ተግዳሮቶችና  አስቸጋሪ 
ምርጫዎች ይገጥማቸዋል፡፡ እኒህ ጾታ-ተኮር ችግሮች የሴቶችን 
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በምእተ አመቱ ህጻናት ላይ የተደረገ የረዥም ጊዜ የክትትል ጥናት፡- አንኳር ፍሬ ሃሳቦችና ጥቅል ቁልፍ መልዕክቶች4

የአዋቂነት ዕድሜ መልካም ዕድሎች የበለጠ ይገድባሉ፡፡ የህጻናትና 
ወጣቶች ፖሊሲዎች እንዲሁም የጤናና ትምህርት የዘርፍ ፖሊሲዎች  
ከጾታ ጋር የተያያዙ ችግሮችን መፍታት ያለባቸው ሲሆን  ይህም 
ተጨማሪ ድጋፍና ትኩረታቸው የታለመ ዕቅዶችና ፕሮግራሞችን 
ይጠይቃል፡፡

መልዕክት 5፡- ለህጻናት የመጀመሪያዎቹ  ዓመታት  
ኢንቨስትመንት ትኩረት መስጠት  የላቀ ውጤት ሊያስገኝ  
ይችላል  

የያንግ ላይቭስ ጥናት የህጻናት የመጀመሪያዎቹ  ዓመታት ለኋላ 
የህይወት ዘመን ውጤት ምን ያህል ወሳኝ  እንደሆነ  ይጠቁማል፡፡ 
በህጻናት ለጋ ዕድሜ ላይ የሚያጋጥም የተመጣጠነ ምግብ እጥረት 
በትምህርት አቀባበልና  በኋላ ዘመን  ጤንነት  ላይ ጥልቅና ዘላቂ 
ተጽዕኖ ያሳድራል፡፡ ጥራት ያለው የቅድመ-መደበኛ ትምህርት 
የሚያገኙ ህጻናት በኋለኛው የትምህርት ዘመናቸው  የተሻለ ስኬት  
ይቀዳጃሉ፡፡ የጨቅላ ህጻናትና  የህጻናት ህልውና ብሄራዊ ስትራቴጂ፤ 
ቁልፍና አሳሳቢ የጤና ጉዳዮችን የሚዳስስ ሲሆን ብሄራዊ የሥርዓተ-
ምግብ ፕሮግራምና የለጋ ህጻናት እንክብካቤና ትምህርት ማዕቀፍ፤ 
የተቀናጀ የለውጥ እንቅስቃሴን ለማጠናከር  መነሻ መሰረት ይሰጣል፡
፡ በለጋ የህጻናት ዕድሜ  ላይ ለሚደረግ  ኢንቨስትመንት ተጨማሪ 
ትኩረት መስጠትና የተቀናጀ የአሰራር አቅጣጫን ማስፋፋት፤ 
የህጻናት በህይወት የመቆየት ዕድልን፣ ዕድገትንና የኑሮ ደህንነትን 
ጨምሮ አጠቃላይ  ውጤቶችን በከፍተኛ  ደረጃ  ያሻሽላል፡፡ ህጻናት 
ለሚገኙባቸው  ቤተሰቦች የማህበራዊ ዋስትና ጥበቃ ለመስጠት 
ከፍተኛ ትኩረት ማድረግ፣ ለገጠርና በችግር ለተጠቁ  አካባቢዎች 
እንዲሁም ለአደጋ ለተጋለጡ ቤተሰቦችና ህጻናት ቅድምያ  መስጠት፣ 
ዕድገትን  ሊያፋጥንና የኑሮ ልዩነቶችን ሊቀንስ ይችላል፡፡    

መልዕክት 6፡- ከተመጣጠነ ምግብ እጥረት የማገገም አቅም፣ 
ከጨቅላ ዕድሜ በኋላ ሁለተኛ ዕድል ይሰጣል

የመጀመሪያዎቹ 1000 ቀናት በህጻናት ሥርዓተ ምግብና የኋላ 
ውጤት ላይ ወሳኝ ተጽዕኖ እንዳላቸው ይታወቃል፡፡ ያንግ 
ላይቭስ በተጨማሪ እንዳረጋገጠው ህጻናት ሲያድጉ ከለጋ ዕድሜ  
የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ሊያገግሙ ይችላሉ ነገር ግን በኋለኛው 
የልጅነት ዕድሜ ላይ ዳግም ለተመጣጠነ ምግብ እጥረት ሊጋለጡ 
ይችላሉ፡፡ ብሄራዊ የሥነ ምግብ ፕሮግራም  ሥርዓተ ምግብ 
ላይ ተጽዕኖ ለሚያደርጉ  ዘርፈ-ብዙ ጉዳዮች ዕውቅና የሚሰጥ  
ሲሆን በቅርብ ዓመታት በከፊል ለድርቅ ቀውስ ምላሽ ለመስጠት 
የተማሪዎች ምገባ መርሃ ግብር ተስፋፍቷል፡፡ ሥርዓተ ምግብን 
ለማሻሻል ለታለሙ የለውጥ እንቅስቃሴዎች እንዲሁም ትክክለኛ 
የምገባ አቅጣጫዎችን በእንክብካቤ ማዕከል፣ በህጻናት መዋያና 
በመጀመርያ ደረጃ ት/ቤት ውስጥ ተቋማዊ ለማድረግ የላቀ ትኩረት 
መስጠት፤ ማገገምን ሊያረጋግጥና ተጋላጭ ህጻናትን ከአቅም ማጣት 
ሊታደግ ይችላል፡፡ በኣፍላነት ዕድሜ ላይ ላሉ ልጃገረዶች  እናት 
ከመሆናቸው በፊት በቂ ምግብና የምግብ ብዝሃነትን እንዲያገኙ 
ማድረግ  የተመጣጠነ ምግብ እጥረት  ከትውልድ ወደ ትውልድ 
የመተላለፍ  ኡደትን ለመግታት ወሳኝ ሚና ይጫወታል፡፡ 

 መልዕክት 7፡- ከቅድመ-መደበኛ ትምህርት መስፋፋት 
የተገኙ ውጤቶችን ለማጠናከር፣ የትምህርት ሥርዓቱን 
ማሻሻል ይጠይቃል

የቅድመ-መደበኛ ትምህርት በተለይ በቅርቡ በተስፋፋው የ“O” 
ክፍል ትምህርት አማካኝነት ተደራሽነቱ በእጅጉ አድጓል፡፡ የያንግ 
ላይቭስ የረዥም ጊዜ ጥናታዊ ክትትል እንደሚጠቁመው ጥራቱ 
የተጠበቀ የቅድመ-መደበኛ ትምህርት በኋላ የትምህርትና አስተሳሰብ  
ውጤት ላይ ጠቃሚ  አስተዋጽኦ ይኖረዋል፡፡ ሆኖም በአገር አቀፍ 
ደረጃ  የማህበረሰቦችን ጥራቱን የጠበቀ የቅድመ-መደበኛ ትምህርት 
ፍላጎት ለማሟላት ከፍተኛ የአፈጻጸም ተግዳሮቶች ይታያሉ፡፡ አሁን 
ያለው የትምህርት ሴክተር ፕሮግራም ለቅድመ-መደበኛ ትምህርት 
በፍጥነት መስፋፋት የቅድሚያ  ትኩረት ሰጥቷል፡፡ የአስተማሪዎች 
ዝግጅት፣ ድጋፍና ምደባ እንዲሁም የበጀት ምደባና የማህበረሰብ 
ተሳትፎን ጨምሮ የትምህርት ሥርዓቱን ማሻሻል የት/ቤቶች 
ዝግጁነትን ሊያሳድግ  ይችላል፡፡ በተጨማሪም  በለጋ የልጅነት 
ዕድሜ ከሚቀሰም ትምህርት ይገኛል ተብሎ የሚታሰበውን ከፍተኛ 
ጠቀሜታም እውን  ያደርጋል፡፡ የልጃገረዶች የት/ቤት ቅበላን 
ከማሳደግ በተጨማሪ  በድህነት የተጠቁ  ቤተሰቦችና የገጠር 
እንዲሁም ርቀው የተገለሉና የአርብቶ አደር ማህበረሰቦች ላይ 
ማተኮር  ፍትሃዊነትን ሊያሻሽልና እየሰፉ የመጡ ልዩነቶችን ሊያጠብ 
ይችላል፡፡ 

መልዕክት 8፡- የመሰረታዊ ትምህርት አቅርቦትን ማሻሻል 
ጥራትና ፍትሃዊነትን የበለጠ ማስፋፋትን ይጠይቃል

በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ተደራሽነትና  ዕድል ረገድ አስደናቂ 
ዕድገት መመዝገቡን  የያንግ ላይቭስ ጥናት ያረጋግጣል፡፡ ከክፍል 
ወደ ክፍል ሽግግር  ግን አዝጋሚና ወጥነት የሌለው  ነው፡፡ 
የውጤታማነት ደረጃና ከመማር የሚገኙ ውጤቶች በዓለም አቀፍ 
ደረጃ ዝቅተኛ ሲሆኑ  የአብዛኞቹ ተማሪዎች ውጤት በሥርዓተ 
ትምህርቱ ከሚጠበቀው በታች ነው፡፡ የአሁኑ የትምህርት ሴክተር 
ልማት ፕሮግራም  የጥራት ችግርን ለመፍታት ትኩረት  የሚሰጥ 
ሲሆን ማሻሻያዎችም እየተተገበሩ ነው፡፡ ለቅድመ-መደበኛና 
ለአንደኛ ደረጃ የመጀመሪያ ክፍሎች ኢንቨስትመንት  ትኩረት 
መስጠትና ሁሉም ወጣት ከትምህርት  የሚጠበቀውን አነስተኛ  
ክህሎት  እንዲቀዳጁ የሚያስችለውን የሥርዓት ማሻሻያ መተግበር 
ለኋላ የትምህርትና የሥራ ዓለም ይበልጥ አስተማማኝ መሰረትን 
ሊያረጋግጥ ይችላል፡፡ በገጠር፣ ርቀው በተገለሉና በአርብቶአደር 
ማህበረሰቦች ውስጥ የሚኖሩ በጣም  ድሃና ተጎጂ ለሆኑ የማህበረሰብ 
ክፍሎች በትምህርት መቀጠላቸውንና በአግባቡ መማራቸውን 
ለማረጋገጥ አትኩሮቱ የተነጣጠረና ከሁኔታዎች ጋር የተጣጣመ 
ድጋፍ መስጠት በትምህርት ውጤታማነት ረገድ ፍትሃዊነትን 
ሊያሳድግ ይችላል፡፡



አጭር የጥናት መግለጫ 01 . ግንቦት 2019

በምእተ አመቱ ህጻናት ላይ የተደረገ የረዥም ጊዜ የክትትል ጥናት፡- አንኳር ፍሬ ሃሳቦችና ጥቅል ቁልፍ መልዕክቶች 5

መልዕክት 9፡- የህጻናት የሥራ ህግ ውጤታማ እንዲሆን 
በጥንቃቄ መተግበር አለበት 

አብዛኞቹ ህጻናት ከለጋ ዕድሜያቸው አንስቶ በሆነ ዓይነት ሥራ ላይ 
እንደሚሰማሩና  ሥራ የህጻናት ህይወትና የማህበራዊ ግንኙነታቸው  
አካል እንደሆነ  የያንግ ላይቭስ መረጃ ያሳያል፡፡ አንዳንድ 
ሥራዎች ጉዳት የለሽ ወይም ጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ይህም  
ለቤተሰብ የመተዳደርያ ገቢ፣ ለትምህርት ቤት ወጪ እንዲሁም 
ለክህሎት መዳበር አስተዋጽኦ በማድረግ ነው፡፡ ቢሆንም ግን 
ከአቅም በላይ የሆኑ ወይም አደገኛ ሥራዎች ጎጂ በመሆናቸው  
መታገድ የሚገባቸው  ናቸው፡፡ ጎጂ የህጻናት ሥራዎችን የማስወገድ 
ብሄራዊ የትግበራ ዕቅድ እና ብሄራዊ የህጻናት ፖሊሲ  ለህጻናት 
ጠቃሚ  ከለላ  የሚሰጥ ሲሆን የላቀ  ውጤት ለመቀዳጀት ወላጆችና 
ማህበረሰቦችን በማሳተፍ  በጥንቃቄ ሊተገበር ይገባል፡፡ የቤተሰብ 
ድህነትን የሚፈታና ከተጋላጭነት የሚታደግ ዋስትና የሚሰጥ 
የማህበራዊ ጥበቃ  የህጻናት የመሥራት አስፈላጊነትን ሊቀንስ 
ይችላል፡፡ የህጻናት እንክብካቤ አገልግሎትን ማስፋፋት ደግሞ 
ሴቶች  በቤት ውስጥ የእንክብካቤ ሥራ ለመሸፈን የሚደርስባቸውን 
ጫና ይቀንሳል፡፡ የት/ቤት የጊዜ ሰሌዳን ምቹ ማድረግ የግድ 
መሥራት ያለባቸው ህጻናት ትምህርታቸውን መከታተል  እንዲችሉ 
ያደርጋቸዋል፡፡    

መልዕክት 10፡- የአፍላነት እድሜ የኑሮ ደህንነትን  ማሻሻል 
ለልጃገረዶች ድጋፍ ትኩረት መስጠትን ይጠይቃል   

የአፍላነት ዕድሜ ያሉ ልጃገረዶች ከፍተኛ ተግዳሮቶችንና  
የተለዩ አደጋዎችን  እንደሚጋፈጡ የያንግ ላይቭስ መረጃ 
ይጠቁማል፡፡ በቤት ውስጥ ከፍተኛ የሥራ ጫና ያለባቸው 
ሲሆን ብዙ ጊዜም  ገንዘብ ለማግኘት ይሰራሉ፡፡ ይህም 
በትምህርት ውጤታቸውና   በኑሮ ደህንነታቸው ላይ ጫና 
ያሳድርባቸዋል፡፡ በአፍላነት ዕድሜ  ውስጥ ያሉ  ልጃገረዶች፤ ለጾታ 
ተኮር ጥቃት በተለይም የሴት ልጅ ግርዛት/ብልት ትልተላ(FGM/C)፣ 
ጠለፋና የህጻናት ጋብቻ የመጋለጥ አጋጣሚያቸው  ከፍተኛ 
ነው፡፡ በአፍላነት ዕድሜ ያሉ ልጃገረዶች ወደ አዋቂነት በሚያደርጉት 
ሽግግር  የሥነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎት የማግኘት ተግዳሮቶችን 
የሚጋፈጡ  ሲሆን ትምህርት፣ ጋብቻ፣ ሥራና ወላጅነትን አስመልክቶ 
ውሳኔ ለመስጠት የተለያዩ እንቅፋቶች ይገጥማቸዋል፡፡  እየጨመረ 
ከመጣው የልጃገረዶች የት/ቤት ቅበላ አንጻር ት/ቤቶችና የልጃገረዶች 
ክለብ፣ መሰል ችግሮችንና  የአገልግሎት አቅርቦትን ምላሽ ለመስጠት  
ጠቃሚ መድረኮችን ሊፈጥሩ  ይችላሉ፡፡ የጎጂ ባህላዊ ልማዶች 
ስትራቴጂ፣ የጉርምስና የሥነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎት ስትራቴጂ 
እና የወጣቶች የልማትና ለውጥ ስትራቴጂ፤ በአፍላነት ዕድሜ 
ያሉ ልጃገረዶች የኑሮ ደህንነት የሚያሻሽልና ከለላ ማግኘታቸውን 
የሚያረጋግጡ ማዕቀፎች ይሰጣሉ፡፡ ነገር ግን ለውጤታማ 
ተፈጻሚነታቸው ተጨማሪ ድጋፍና ትኩረታቸው የተነጣጠረ 
ፕሮግራሞችን ይፈልጋሉ፡፡ 
 

መልዕክት 11፡- በትምህርት ላይ ከሚደረግ ኢንቨስትመንት 
መጠቀም ወደ ሥራ ዓለም የሚደረጉ ሽግግሮችን ማሻሻልን  
ይጠይቃል 

የያንግ ላይቭስ መረጃ እንደሚያሳየው በትምህርት ተደራሽነት ረገድ 
ከፍተኛ  መሻሻል ተመዝግቧል ነገር ግን ከክፍል ወደ ከፍል ዝውውር  
ትምህርት የመቅሰም ደረጃና  የማጠናቀቅ መጠን ከሚጠበቀው 
በታች ናቸው፡፡ የትምህርት ፖሊሲው  ማሻሻያዎችን ተግባራዊ 
ያደረገ ሲሆን ለሁለተኛ ደረጃ፣ ለቴክኒክና ሙያ እንዲሁም ለከፍተኛ 
ትምህርት ልዩ ትኩረት ሰጥቷል፡፡ እንዲያም ሆኖ ግን ሥልጠና፣ 
ክህሎትን ማጎልበት፣ ከሥራ ዓለም ጋር ትስስር መፍጠርና የወጣቶች 
ሥራ አጥነት ከፍተኛ ተግዳሮቶችን ደቅነዋል፡፡ የወጣቶች የልማትና 
ለውጥ ስትራቴጂ ፓኬጅ፤ ለከተማ ፣ ለገጠርና ለአርብቶ አደር 
ወጣቶች ትኩረት በመስጠት የሥራ ዕድል ፈጠራንና  የወጣቶች 
የሥራ ፈጠራ አቅምን ለማሳደግ ያልማል፡፡ በትምህርት ላይ 
ከሚደረግ ኢንቨስትመንት የሚገኙ ጠቀሜታዎች  ወጣቱን ወደ 
ላቀ ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ ማሸጋገራቸውን  ለማረጋገጥ ተጨማሪ 
ጥረቶችን  ይጠይቃል፡፡ በወጣት ሴቶች እንዲሁም  የከተማ፣ 
የገጠርና የአርብቶ አደር ማህበረሰቦች  ወጣቶች ክህሎትና  ልዩ 
ፍላጎቶች ላይ ትኩረት ማድረግ፣ በኢኮኖሚያዊ ዕድገት ውስጥ 
ውጤታማ የወጣቶች ተሳትፎን ለማሳደግ የታለሙ የለውጥ 
እንቅስቃሴዎች  ከተለያዩ ፍላጎቶች ጋር የተጣጣሙ  መሆናቸውን 
ሊያረጋግጥ ይችላል፡፡  

መልዕክት 12፡- የህጻናትና ወጣቶች ደህንነትን  ማረጋገጥ 
አስተማማኝ አካባቢዎች ማስፋፋትን ይጠይቃል

የያንግ ላይቭስ መረጃ በቤት፣ በት/ቤትና በማህበረሰብ ውስጥ 
አካላዊ ቅጣት፣ ሥነ ልቦናዊና ጾታ-ተኮር ጥቃትን ጨምሮ  የጥቃት 
ተጋላጭነቶች እንዳሉ የሚጠቁም ሲሆን  በተለያየ ዕድሜ ላይ 
የሚገኙ ህጻናትን ይጎዳሉ፤ በተወሰኑ ተጋላጭ ቡድኖች ውስጥ 
ያሉ ህጻናት ደግሞ የበለጠ  ለጥቃት የተጋለጡ ናቸው፡፡ አንዳንድ 
ማህበራዊ ልማዶች ጥቃትን የሚደግፉ ሲሆን ከሉላዊነትና 
ከከተሜነት መስፋፋት ጋር ተያይዞ አዳዲስ ስጋቶች 
ተፈጥረዋል፡፡ ብሄራዊ የህጻናት ፖሊሲና ስትራቴጂ፣ የወጣቶች 
ልማትና ለውጥ ስትራቴጂ እንዲሁም የማህበራዊ ዋስትና ጥበቃ 
ፖሊሲና ስትራቴጂ፤ የዘርፍ ጉዳዮችና የጥቃት ተጋላጭ ቡድኖችን 
በመለየት ከለላ ይሰጣል፡፡ የጎጂ ባህላዊ ልማዶች ስትራቴጂ በበኩሉ  
ልጃገረዶችን ከጾታ-ተኮር ጥቃት ከለላ ይሰጣል፡፡ ከለላ ሰጪ 
ማማከርና መፍትሄ ተኮር  እርምጃዎች ላይ የሙከራ ፍተሻ 
ሲደረግባቸው ቆይቷል፡፡ የህጻናትን ጥበቃና ደህንነትን ማረጋገጥ 
ማህበራዊ ልማዶችን በመለወጥ አስተማማኝ አካባቢዎችን ማስፋፋት 
ይጠይቃል፡፡ እነዚህም በፈጣን የከተማ መስፋፋት አውዶች 
ውስጥ ያሉ ሁኔታዎችን አብዛኛውን ጊዜ  ጥቃትን ለሚያባብሰው 
ሥር የሰደደ ድህነት መፍትሄ መስጠትን፣ የማህበራዊ አገልግሎት 
ሰራተኞችን ማሰልጠንና ማሰማራትን  እንዲሁም ከለላ ሰጪና 
መፍትሄ ተኮር  አገልግሎቶችን ማስፋፋት፣ ማሻሻልና ማቀናጀትን 
ይጨምራሉ፡፡



ስለ አጭር  የጥናት መግለጫው

በዩኒሴፍ ኢትዮጵያ አጋርነት የተዘጋጀው ይህ አጭር የጥናት መግለጫ  በያንግ ላይቭስ ኢትዮጵያ የተካሄደውን የ15 ዓመት የረዥም ጊዜ 
ጥናትና አገራዊ ሪፖርት  የተጠቀመ ሲሆን ጥናቱ የተካሄደበትን አውድ  የተለዩ አገራት  የጥናት ግኝቶችን እንዲሁም ለፖሊሲና ትግበራ 
ያላቸውን ቁልፍ አንደምታ አጉልቶ ያቀርባል፡፡ ይህ አጭር የጥናት መግለጫ፤ በያንግ ላይቭስና ዩኒሴፍ የጋራ ትብብር ከተዘጋጁ አምስት 
አጭር መግለጫዎች  አንዱ ነው፡፡ የተቀሩት  አራት መግለጫዎች ያለዕድሜ ጋብቻ፣ የለጋ ህጻንነት ዘመን  ዕድገትና ትምህርት እንዲሁም 
ጥቃትና ጉልምስና  ላይ  የተዘጋጁ ናቸው፡፡

የጥናቱ ሙሉ ሪፖርት በያንግ ላይቭስ ዓለም አቀፍ ድረ ገጽ፡- www.younglives.org.uk እንዲሁም በኢትዮጵያ ድረ ገጽ፡-
www.younglives-ethiopia.org  ላይ የሚገኝ ሲሆን  ምስጋናና ዕውቅና እንዲሁም ፎቶግራፍ አንሺዎችንና ዋቢ መረጃዎችን 
በዝርዝር ያካተተ ነው፡፡    

ያንግ ላይቭስ ጥናቱ በተካሄደባቸው አራት  አገራት (ኢትዮጵያ፣ ህንድ፣ ቬትናምና ፔሩ) በሚገኙ  የምርምር ተቋማት፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ 
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ መካከል የተደረገ የትብብር አጋርነት ነው፡፡ ያንግ ላይቭስ፤ በዋናነት በዩናይትድ 
ኪንግደም ዓለም አቀፍ የልማት ዲፓርትመንት (DFID) የገንዘብ ድጋፍ የተካሄደ ፕሮጀክት ነው፡፡ በኢትዮጵያ፣ ያንግ ላይቭስ የተካሄደው 
ከፓንክረስት የልማት  ጥናትና ኮንሰልቲንግ ኃ.የተ.የግል ማህበር( PDRC)፣ ፖሊሲ ጥናቶች ኢንስቲትዩት እና ኦክስፎርድ ዩኒቨርስቲ የአለም 
አቀፍ ጥናት ዲፓርትመንት ነው፡፡ በዚህ አጭር መግለጫ ውስጥ የተንጸባረቁ ሃሳቦች፤ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ፣ የDFID፣ የዩኒሴፍ ወይም 
የሌሎች ድጋፍ ሰጪ አጋሮችን  አመለካከት የሚወክሉ አይደሉም፡፡
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