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በኢትዮጵያ ሕጻናትና ወጣቶች ሊይ ተጽዕኖ  የሚያዯርሱ 
ጥቃቶች፤ 
 ከአብነት ተኮር ጥናት የተጠናቀሩ ጥሌቅ ዕይታዎች    
 

አንኳር የጥናት ግኝቶች 
 

 በጥቃት ዘሪያ ያለ የተሇያዩ ግንዚቤዎችና  
ተሞክሮዎች 

■   ጥቃትን በተመሇከተ ያለት ግንዚቤዎች አካሊዊ ቅጣትና ፆታዊ ጥቃት 

ሊይ ያተኮሩ  ሲሆን ስሇ ስሜታዊና ሥነ- ሌቦናዊ ጥቃት እምብዚም 

ግንዚቤ የሇም፡፡ 

■   በከተማ አካባቢዎች  ጥቃት በአብዚኛው ስርአተ-ፆታን መሰረት ያዯረገ 

ነው ተብል የሚወሰዴ ሲሆን በገጠር አካባቢ በአንጻሩ  ዴህነትና ውስን 

የአገሌግልት አቅርቦት እንዱሁም  ስርአተ-ፆታን መሰረት ያዯረጉ 

ሌማድችና ጎጂ ሌማዲዊ ዴርጊቶች አጽንኦት ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ 

■   በሁለም አካባቢዎች የፆታና የዕዴሜ ሌዩነቶች ተስተውሇዋሌ፡፡ 

አካሊዊ ቅጣት በመሃከሇኛ የሌጅነት መን ሊይ (ከ8 ዓመት ዕዴሜ 

በሊይ) ሊይ ይበሌጥ የተሇመዯ ሲሆን ከፌ ያለ ሌጃገረድች ሇፆታዊ 

ጥቃት፣ ከፌ ያለ ወንዴ ሌጆች ዯግሞ ከተወሰኑ የወሲብ ጥቃቶች 

ውጪ በሥራ ሊይ ሇሚፇጸም ብዜበዚ ይበሌጥ ተጋሊጭ ሆነው 

ተገኝተዋሌ፡፡ 

■   የተወሰኑ የህጻናት ክፌልች በተሇይም ስዯተኞች፣ የቤት ውስጥ 

ሰራተኞች፣ ከመዴ ጋር የሚኖሩ፣ ከባሰ የዴሃ ቤተሰቦች የተገኙ 

ወይም የጎዲና ሊይ ህይወት የሚመሩ ህጻናት ሇጥቃት  የበሇጠ  

ተጋሊጭ ተዯርገው ይታያለ፡፡ እነዙህም  የሥራ ጫና፣ የትምህርት 

ዕዴሌ መነፇግና የወሲብ ጥቃትን ያካትታለ፡፡ እነዙህ ዯግሞ ወጣ 

ያለ ጾታዊ ጥቃቶችን ጨምሮ በተሇይም በቤት ውስጥ ሥራ  

በተሰማሩ ሌጃገረድች ይበዚለ፡፡ 

የጥቃት ዓይነቶችና የቅርብ ጊዛ ሇውጦች 

■   ህጻናትና አዋቂ የጥናቱ ተሳታፉዎች እንዯጠቆሙት በሰዎች የእርስበርስ 

ግንኙነት የሚፇጸም ጥቃት ብዘ ጊዛ ዴህነትና ስርአተ-ፆታ መሰረት 

ያዯረጉ ጎጂ ሌማድችን ጨምሮ  ከመዋቅራዊ ጥቃት ጋር ይገናኛሌ፡፡  

■   አብዚኞቹን አካሊዊ ቅጣቶች አሇመቀበሌ የተስተዋሇ ሲሆን የሕጻናት 

መብቶችን አስመሌክቶ  በአዋቂዎችም ሆነ በህጻናት ንዴ ከፌተኛ 

ግንዚቤ አሇ፤ ሌጆች ዯግሞ አካሊዊ ቅጣቶችን ይቃወማለ ፡፡ ሆኖም 

ግን አንዲንዴ አካሊዊ ቅጣቶች፤ እንዯ ቁንጥጫና መጠነኛ ግርፉያ 

የመሳሰለት ሇጥሩ የሌጅ አስተዲዯግ ጠቃሚ ነው ተብሇው  

 
 
 
 

 
     በአንዲንዴ ተሳታፉዎች (አዋቂዎችም ሕጻናትም) ይታሰባሌ፡፡      . 

■   በከተማ አካባቢዎች እየተሇወጡ የመጡ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና 

ባህሊዊ አውድች በተሇይም፤ ሥራ አጥነት፣ ጎጂ የአዯንዚዥ ዕፅ 

ተጠቃሚነትና ሇሚዱያ የጥቃት ትዕይንቶች ተጋሊጭነት፣ ወጣቶች 

የገጠሟቸው አዲዱስ አዯጋዎች ተዯርገው በአሳዲጊዎች ንዴ 

ይታሰባለ፡፡ እነዙህም በተሇይም ስርአተ-ፆታን መሰረት ያዯረገና 

በአቻዎች መካከሌ የሚፇፀም ጥቃትን  አባብሰውታሌ ተብል  

ይታመናሌ፡፡ 

ጥቃትን ሪፖርት ማዴረግና መፌትሄ መስጠት   

■   አብዚኞቹ የጥቃት ወንጀልች  አሁንም ዴረስ ሪፖርት 

አይዯረጉም ወይም መዯበኛ ባሌሆኑ መንገድች ማሇትም፡- 

ቤተሰብ፣ ጓዯኞች፣ የማህበረሰብ ዴጋፌ፣ ኢ-መዯበኛ 

መዋቅሮችና ሃይማኖታዊ ተቋማት በኩሌ ይታያለ፡፡    

■   ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ባህሊዊ አውድች  እየተሇወጡ 

ሲሆን መዯበኛ ተቋማት፤ ማሇትም የት/ቤት ክሇቦች፣ 

ፓርሊማዎች፣ የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች፣ የሴቶችና 

ሕጻናት ጉዲዮችና የፌትህ ቢሮዎች እንዱሁም ማህበራዊ 

ፌርዴ ቤቶችና ፖሉስ  የጥቃት ወንጀልችን  ማየት  

ጀምረዋሌ፡፡. 

■  ሆኖም ሇአዯጋ ተጋሊጭ  ሕጻናትና ወጣቶች፣ አሁንም  

የጥቃት ወንጀልችን  እምብዚም  ሪፖርት የማዴረግ ዕዴሌ 

የሊቸውም፤ በተሇይም አስገዴድ መዴፇር ወይም ወሲባዊ  

ጥቃትን፡፡ 

 



 በኢትዮጵያ ሕጻናትና ወጣቶች ህይወት ሊይ ተጽዕኖ  የሚያዯርሱ ጥቃቶች፡- ከአብነት ተኮር ጥናት የተጠናቀሩ ጥሌቅ ዕይታዎች   

አጭር የጥናት መግሇጫ 02 • ነሃሴ 2019 

 

 

 

 

መግቢያ 
 
ይህ አጭር የጥናት መግሇጫ ያንግ ሊይቭስ ኢትዮጵያ በሦስት 

የኢትዮጵያ አካባቢዎች (አንዴ ገጠር፣ ሁሇት ከተሞች) በሕጻናትና 

ወጣቶች ህይወት ሊይ ተጽዕኖ በሚያዯርሱ ጥቃቶች ዘሪያ ካዯረገው  

ንዑስ ጥናት የተጠናቀሩ ግኝቶችን ያቀርባሌ፡፡ አብነት-ተኮር ጥናቱ 

የሚከተለትን ጥያቄዎች ከሕጻናት (ከ16-17 ዓመት ዕዴሜ)፣ ከወጣት 

አዋቂዎች (ከ22-23 ዓመት ዕዴሜ)፣ ከአሳዲጊዎችና ባሇሙያዎች ጋር  

ሇመፇተሽ የግሌ ቃሇ-መጠይቆችንና የቡዴን ውይይቶችን ተጠቅሟሌ፤ 

(ሀ) ጥቃት እንዳት ይተረጎማሌ? አንዴን ዴርጊት ጥቃት ነው ሇማሇት 

ምን ምን ማካተት አሇበት? እናም ምን ዓይነት ዴርጊቶች ናቸው 

ተቀባይነት ያሊቸው ወይም የላሊቸው ሇምን? (ሇ) ሕጻናትና ወጣቶች 

ጥቃት የሚያስተናግደት እንዳት ነው እና ሇነሱ  ምን ዓይነት ዴጋፍች 

ይገኛለ? እንዱሁም (ሏ) ከጥቃት ጋር የተገናኙ ዴርጊቶች፣ እሴቶችና 

ሌማድች፤ ከማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ባህሊዊ ሇውጥ  አንጻር 

ተቀይረዋሌ ተብል ይታሰባሌ?  

 

ጥናቱ ተዚማች ዴርሳነ ክሇሳ፣ የባሇ ዴርሻ አካሊት ጥሌቅ ቃሇ መጠይቆች 

(Mulugeta 2016) እንዱሁም በያንግ ሊይቭስ አራት ዘር ጥናት 

የተሰባሰቡ አብነት-ተኮር  መረጃዎች (Pankhurst et al 2016) 

ትንተናን በማስቀዯም ነው የጀመረው፡፡ትንተናው ያተኮረው በሰዎች 

የእርስበርስ ግንኙነቶች  የሚከሰቱ ማሇትም አካሊዊ፣ ሥነ-ሌቦናዊ 

ወይም ስሜታዊ (ስዴብና ትንኮሳን ጨምሮ) አሉያም ጾታዊ ጥቃቶች 

ሊይ ነው ፡፡ በተባበሩት መንግስታት ኮሚቴ የህጻናት መብቶች 

(2011፡4) ዴንጋጌ ሊይ የሰፇረውን  ትርጓሜ የተጠቀምን ሲሆን 

"ጥቃት" ማሇት፤ "ወሲባዊ ጥቃትን ጨምሮ፣ ማናቸውም ዓይነት 

አካሊዊ ወይም ሥነሌቦናዊ  ጥቃት፣ ጉዲት ወይም ዴብዯባ፣ ትኩረት 

መነፇግ ወይም እንክብካቤ ማጣት፣ በዯሌ ወይም ብዜበዚ" ተብል 

የሚተረጎም ሲሆን በተጨማሪም "አካሊዊ-ያሌሆነ እና/ወይም ያሌታቀዯ 

የጉዲት ዓይነት (ማሇትም፡-ከላልች ነገሮች በተጨማሪ ትኩረት 

መነፇግና  ሥነ ሌቦናዊ ጥቃትን) ያካትታሌ፡፡ጥናቱ  በእርስበርስ 

ግንኙነት በሚከሰት ጥቃትና በ‹‹መዋቅራዊ›› ጥቃት ማሇትም፤ 

ዴህነት፣ የኑሮ ሌዩነት፣ ማህበራዊ መገሇሌና ጎጂ ስርአተ-ፆታን መሰረት 

ያዯረጉ ሌማድችን ጨምሮ ላልች ዓይነት መዴሌዖዎች መካከሌ ያለትን 

ግንኙነቶች ፇትሻዋሌ፡፡  
 

ጥናቱ በጥቃት ትርጓሜዎች እንዱሁም ዓይነቶችና የሚያስከትሎቸው 

ተጽዕኖዎች ረገዴ ጉሌህ ሌዩነት እንዲሇ አሳይቷሌ ሇምሳላ የከተማ/ 

ገጠር ሌዩነት፣ የፆታና ዕዴሜ እንዱሁም የቤት፣ ት/ቤት፣ በሥራና 

ማህበረሰብ አውድች ማሇት ሲሆን  የተወሰኑ ቡዴኖችም ይበሌጥ 

ተጋሊጭ ሆነዋሌ፡፡ በተጨማሪም ወጣቶች ከተጋፇጧቸው ዓሇማቀፌ 

ተፅዕኖዎችና የከተሜነት መስፊፊት እንዱሁም ከኢኮኖሚያዊ፣ 

ማህበራዊና ባህሊዊ ሁኔታዎች  መሇወጥ ጋር ተያይዝ የጥቃት አውዴ 

ተቀይሯሌ፡፡ ከዴህነትና ቀጣይ መዋቅራዊ  ተጽዕኖዎች ጋር ካሇው  
 

 

መጠነ ሰፉ ትስስር ባሻገር አዱስ  ስጋቶች በተሇይም ስርአተ-ፆታን 

መሰረት ያዯረጉ ጥቃቶች(በዋናነት ከሌጃገረድች ፆታዊ ትንኮሳ፣ ጠሇፊ፣ 

አስገዴድ መዴፇር እና ያሇእዴሜ ጋብቻ) ጨምረዋሌ፡፡ ወጣቶችን 

በተመሇከተ፣ በሥራ አጥነት ሳቢያ አንዲንዳ ሱስ ውስጥ መግባትና 

በወንጀሌ መሳተፌ እንዱሁም በፉሌሞችና በኢንተርኔት ሇሚቀርቡ 

የጥቃት ትዕይንቶች ተጋሊጭ መሆን፣ ሇሌጅ አስተዲዯግና ማህበራዊ 

መስተጋብር አዯጋ ዯቅኗሌ ተብል ይታሰባሌ፤ ይህም በትውሌድች 

መካከሌ ውጥረቶችን ከመፌጠሩም ባሻገር ጥቃትን እንዲባባሰም  

ይታመናሌ፡፡    

 

መዯምዯሚያዎች 
 

የጥቃት ትርጓሜዎች 

 
ጥናቱ በሕጻናትና ወጣቶች ህይወት ሊይ ተጽዕኖ ስሇሚያዯርሰው ጥቃት 

የተሰጡ ትርጓሜዎች ሰፉ እንዯሆኑ ያረጋገጠ ሲሆን ጥቃትን በመረዲት ረገዴ 

በከተማና በገጠር መካከሌ ሌዩነቶች ተስተውሇዋሌ፡፡ በከተማ አካባቢዎች፣ 

ጥቃት  በዋናነት፣ ከስርአተ-ፆታ ተኮር ጥቃትና አካሊዊ ቅጣት ጋር የተያያ 

ተዯርጎ የሚታሰብ ሲሆን በገጠር አካባቢ፣ የመሰረታዊ ፌሊጎቶችና 

የአገሌግልት ተዯራሽነት እጦት ችግር ሕጻናትን ሇጥቃት ተጋሊጭ በማዴረግ  

በአብዚኛው ከዴህነት ጋር የተያያ ነው ተብል ይታመናሌ፡፡ የወጣቶች ሥራ 

አጥነት፣ ጎጂ የአዯንዚዥ ዕፅ ተጠቃሚነትና ሱሰኝነት፤ የሚገፊፈ ሰበቦች 

ተዯርገው የሚወሰደ ሲሆን በሌጃገረድች ሊይ ሇሚፇጸም ትንኮሳም 

እንዯሚዲርጉ  ይታመናሌ፡፡ ሌማዲዊ የጠሇፊ ዴርጊቶችና ያሇ ዕዴሜ ጋብቻ 

እንዯ ስርአተ-ጾታ ተኮር ጥቃት የሚቆጠሩ ሲሆን በዋናነትም የገጠር አካባቢ 

ክስተት እንዯሆኑ ተስተውሎሌ፡፡ በአንጻሩ፤ ትንኮሳ፣ ወከባና የሌጃገረድች 

መዯፇር አዯጋ ይበሌጥ የከተማ አካባቢ ትሌቅ ስጋት እንዯሆኑ ይታመናሌ፤ 

ይህም አሌፍ አሌፍ የሚከሰት የወንድች ተገዴድ መዯፇርን ይጨምራሌ፡፡ 

በገጠር አካባቢ በሇጋ ዕዴሜ ሇሚፇጸም ጋብቻ ዴህነት፣ ገፉ ምክንያት 

ተዯርጎ  ይቆጠራሌ፤ ወሊጆች የጥልሽ ገንብ ሲሹ ሃብታም ባሌ ሇማግኘት 

ያሌማለ፡፡ ከአንዴ በሊይ የማግባት ባህሌና ባሎን በሞት ያጣች ሴት ውርስ 

ችግሩን አባብሶታሌ፡፡ በተሇይ በከተማ አካባቢዎች ሇሳተሊይት ቴላቪዥንና 

ላልች መገናኛ ብዘኃን ተፅዕኖ ተጋሊጭ መሆን የወጣቱን ባህሪ አቃውሶታሌ 

ተብል የሚታሰብ  ሲሆን  ጥቃትንም እንዲስፊፊ ይታመናሌ፡፡  
  

አብዚኞቹ ጥቃቶች በባሇሥሌጣናት፣ አገሌግልት ሰጪዎች፣ አሳዲጊዎችና 

ሕጻናት ንዴ እንዯ ስህተትና  ተቀባይነት እንዯላሊቸው ተዯርገው 

የሚታሰቡ ሲሆን አካሊዊ ቅጣትን (እና ላልች የተወሰኑ የቅጣት ዓይነቶችን) 

ሌጆችን ሇማረም በሚሇው ሊይ  የተከፊፇለ አቋሞች ተንጸባርቀዋሌ፡፡ 

በርካታ አሳዲጊዎችና አንዲንዴ ሕጻናት የወሊጅ ወይም የ አስተማሪዎች 

ቁንጥጫና  አንዲንዳም መጠነኛ ግርፉያ ተቀባይነት ባይኖራቸውም እንዯ 

ባህርይ ማረቂያ ሇህጻኑም ይበጃሌ ብሇው ያምናለ፡፡ ሆኖም አያላ የጥናቱ 

ተሳታፉዎች ከመጠን ያሇፇ ቅጣት በጣም ጎጂ  ሉሆን  እንዯሚችሌና  

ዯግሞም አንዲንዳ ህጻናቱ ከቤት ወጥተው እንዱሸሹ ወይም ህይወታቸውን 

እንዱያጠፈ ያነሳሳቸዋሌ በማሇት ጠቁመዋሌ፡፡  



በኢትዮጵያ ሕጻናትና ወጣቶች ህይወት ሊይ ተጽዕኖ  የሚያዯርሱ ጥቃቶች፡- ከአብነት ተኮር ጥናት የተጠናቀሩ ጥሌቅ ዕይታዎች    

አጭር የጥናት መግሇጫ 02 • ነሃሴ  2019 

 

 

   በአንዴ የገጠር አካባቢ የአራት ስዯተኛ ሕጻናትን ዯሞዜ 
ያስቀረ አንዴ ዯሊሊ፣ ከህጻናቱ መሃከሌ አንዯኛው ህጻን 

ጉዲዩን ሇቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤት ማመሌከቱን ተከትል 
ዯሊሊው ገንቡን እንዱከፌሌ ተገዴዶሌ፡፡ 

   በመዱናዋ ውስጥ አንዴ ሌጅ አብሮት የማይኖረው አባቱ 

የት/ቤት ክፌያውን አሌከፌሌም በማሇቱ ሇፖሉስ 

አመሌክቶ አባት ክፌያውን መክፇሌ ጀምሯሌ፡፡ 

   በአንዴ ትንሽ ከተማ ስምንት የአስገዴድ መዴፇርና ያሇ 
ዕዴሜ ጋብቻ ዴርጊቶች በወረዲው የፌትህ ቢሮ የታዩ 

ሲሆን በአንዯኛው የወንጀሌ ዴርጊት ማሇትም የ10 ዓመት 

ታዲጊ ህጻን ተገዴዲ የተዯፇረችበት ክስ የ25 ዓመት 

እስራት ብያኔ ተሰጥቶበታሌ፡፡    

 

 
በፆታ፣ ዕዴሜና በሕጻናት ክፌልች የታዩ ሌዩነቶች 

በሁለም አካባቢዎች የዕዴሜና የፆታ ሌዩነቶች ተስተውሇዋሌ፡፡ አካሊዊ 

ቅጣት በመሃከሇኛ የሌጅነት መን ሊይ (ከ8 ዓመት ዕዴሜ በሊይ) ይበሌጥ 

የተሇመዯ ሲሆን በዕዴሜ ከፌ ያለ ሌጃገረድች ሇፆታዊ ጥቃት እና በዕዴሜ 

ከፌ ያለ ወንዴ ሌጆች ዯግሞ ሇሥራ ሊይ ብዜበዚ ይበሌጥ የተጋሇጡ 

ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡ የተወሰኑ ሇአዯጋ ተጋሊጭ የሕጻናት ቡዴኖች 

በተሇይም ስዯተኞች፣ የቤት ውስጥ ሰራተኞች፣ ከመድቻቸው ጋር 

የሚኖሩ፣ ዴህነት ከበረታባቸው ቤተሰቦች የተገኙ ወይም የጎዲና ሕይወት 

የሚመሩ ሕጻናት፤ ይበሌጥ ሇጥቃት ተጋሊጭ ተዯርገው ይታሰባለ፤ ይህም 

የሥራ ጫናና የትምህርት ዕዴሌ መነፇግን ጨምራሌ፡፡ በቤት ውስጥ ሥራ 

የተሰማሩ ሌጃገረድች በአሰሪዎቻቸው ተገዴድ ሇመዯፇር የተጋሇጡ ሆነው 

ተገኝተዋሌ፡፡  
 

በት/ቤቶች የሚፇጸም ጥቃትን በተመሇከተ ሕጻናት ብዘ ጊዛ  ት/ቤት 

አርፌዯው በመምጣታቸው፣ የቤት ሥራ ባሇመስራታቸው፣ በክፌሌ ውስጥ 

በመረበሻቸውና ሕጎችን ባሇማክበራቸው አካሊዊ ቅጣት ይዯርስባቸዋሌ፡፡ 

ምንም እንኳን  ሌጃገረድች በወንድች ብዘ ወከባ ቢዯርስባቸውም፤ 

በርካታ የጥናቱ ተሳታፉዎች በት/ቤቶች ውስጥ አካሊዊ ቅጣት እየቀነሰ 

እንዯመጣ ጠቁመዋሌ፡፡ በተጨማሪም  ከወንዴ መምህራን  ጾታዊ ትንኮሳ  

የገጠማቸው ሌጃገረድች እንዲለም ተጠቅሷሌ፡፡    
 

 

ጥቃት የሚያስከትሊቸው ተጽዕኖዎች 

ጥቃት ከሚያስከትሊቸው አለታዊ ተጽዕኖዎች መካከሌ በሥራ ጫናና 

በሌጅነት ዕዴሜ ጋብቻ የተነሳ የሚመጡ  የጤና አዯጋዎች እንዱሁም 

በሥራ አጥነትና ጎጂ የአዯንዚዥ ዕፅ ተጠቃሚነት ሳቢያ የሚከሰቱ  

አምባጓሮ፣ ወንጀሌና ምናሌባትም ራስን ማጥፊት ይጠቀሳለ፡፡ የሥራ ጫና  

የሚበዚባቸው  ሕጻናት ት/ቤት አርፌዯው የሚመጡ ሲሆን በዙህም 

ይቀጣለ አሉያም ይታገዲለ፤ ይሄ ዯግሞ ብዘ ጊዛ ከእነአካቴው ከት/ቤት 

እንዱሇቁ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በሌጅነት ዕዴሜያቸው ያገቡ 

ሌጃገረድች በአብዚኛው ትምህርታቸውን አይቀጥለም፣ የአስገዴድ መዴፇር 

ሰሇባዎች ዯግሞ  መገሇሌና በራስ ያሇመተማመን ችግር ዯርሶባቸዋሌ፡፡   

 

ጥቃትን  ሪፖርት ማዴረግ 

አብዚኞቹ የጥቃት ወንጀልች  ሪፖርት ያሌተዯረጉ ሲሆን የታዩትም  

መዯበኛ ባሌሆኑ መንገድች ነው፡፡ ሕጻናት በቤት ውስጥ የሥነ ሌቦና 

ዴጋፌ የሚያገኙት ከወሊጆቻቸው፣ ከወንዴም እህቶቻቸውና ችግሮችን 

በውይይት ሇመፌታት ከሚጥሩ መድቻቸው ነው፡፡ ጎረቤቶችም ብዘ 

ጊዛ በወሊጆችና ታዲጊዎች መካከሌ የተፇጠረ ግጭትን ሇመፌታት 

ጣሌቃ ይገባለ፡፡ ሕጻናት በተሇይ ከቤት ከተባረሩ ዴጋፌ የሚሹት 

ከጓዯኞቻቸው ሲሆን ሌጃገረድች ከወንድች ጋር ችግር ሲገጥማቸው 

ከሴት አቻዎቻቸው እርዲታ  ይጠይቃለ፡፡ የአካባቢ ሽማግላዎችና 

የሃይማኖት መሪዎች ብዘውን ጊዛ በባሌና ሚስት፣ አንዲንዳም 

በወሊጆችና ሌጆች መካከሌ የተፇጠሩ ጠቦችን ሇማስታረቅ ይጠራለ፡፡ 

አንዲንዴ ህጻናት በቤተ ክርስቲያናት ወይም መስጊድች ውስጥ መጠሇያ 

ያገኙ ሲሆን  እኒህ ተቋማት ወሊጆቻቸውን በሞት ያጡ ወይም ስዯተኛ 

ሕጻናትንም ይረዲለ፡፡ በተመሳሳይ ዕዴሮችም ከትምህርት ጋር የተያያዘ  

 

ወጪዎችን በመሸፇን  ጭምር ወሊጆቻቸውን በሞት የተነጠቁ ህጻናትን 

ይዯግፊለ ፡፡    

 

የጥቃት ወንጀልችን  ሇመዯበኛ ተቋማት ሪፖርት ማዴረግ እምብዚም 

የተሇመዯ አይዯሇም፡፡ በማህበረሰብ ዯረጃ  ሕጻናት ከቀበላ የሴቶችና 

ሕጻናት ጉዲዮች ተወካይና ከማህበረሰብ ፖሉስ ዴጋፌ ሉያገኙ ይችሊለ፡፡ 

ሇምሳላ፡- በአሰሪዎቻቸው፣ በጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞችና በከተማ 

አካባቢዎች ዯግሞ በማህበራዊ አገሌግልት ሰራተኞች ጥቃት 

ከተፇጸመባቸው፡፡ በት/ቤቶች አውዴ በመምህራን የሚፇፀሙ ጥቃቶችን 

በተመሇከተ የት/ቤት ሃሊፉዎችና የወሊጅ-መምህራን ማህበራት ጉሌህ 

ሚና ሉጫወቱ ይችሊለ፡፡ የት/ቤት ክሇቦችም በዴራማዎች አማካኝነት 

ግንዚቤ በመፌጠር ረገዴ ትሌቅ ሚና አሊቸው፡፡ በከተማ አካባቢዎች፣ 

የተማሪ ፓርሊማዎችና የተማሪ ፖሉስ፣ ሇጠቦችና አምባጓሮዎች መፌትሄ 

ሉሰጡ ይችሊለ፡፡ ከበዴ ያለ የጥቃት ወንጀልች ዯግሞ ሇወረዲ 

የትምህርት እና/ ወይም የፌትህ ቢሮ ሉቀርቡ ይችሊለ፡፡ የወረዲ የሴቶችና 

ሕጻናት ጉዲይ  ቢሮዎች፤ ሕገወጥ የሰዎች ዜውውር ወይም የጠሇፊ ሰሇባ 

የሆኑ ሕጻናትን ዲግም ከቤተሰቦቻቸው በማቀሊቀሌ  ረገዴ ሚናቸውን  

ይጫወታለ፡፡  

 

 

 

 
ሆኖም ወዯ ተግባር ስንመጣ የጥቃት ወንጀልችን በመዯበኛው ሥርዓት 

ሇተቋማት ሪፖርት ሇማዴረግ ቀሊሌ የማይባለ እንቅፊቶች ያጋጥማለ፡፡ ይሄ 

በተሇይም በአስገዴድ መዴፇር ወንጀሌ ሊይ በግሌጽ ይታያሌ፤ ይህም የሆነው 

በመዴሌዎና መገሇሌ፣ የቤተሰብ ክብርን ሇመጠበቅ ፣ ፖሉስና ፌ/ቤቶች ምስክር 

የሚጠይቁ በመሆኑ፣ ሪፖርት የሚዯረገው መቼ፣ እንዳት እና ሇማነው የሚሇውን 

ሇማወቅ መረጃ ባሇመኖሩ፣ የጥቃት ወንጀልች ሪፖርት ሲዯረጉም የክትትሌ 

አሰራር ባሇመርጋቱ፣ እንዱሁም በመዯበኛና ኢ-መዯበኛ ተቋማት ውስጥ 

እንዯሚፇጸም የሚነገረው ጉቦ ከእንቅፊቶቹ ውስጥ ይጠቀሳለ፡፡ በዙህም ሳቢያ 

የጥቃት ወንጀልች ብዘ ጊዛ ሪፖርት አይዯረጉም፤ ይሌቁንም የወንዴ የበሊይነት 

እሴቶች ባጠለባቸውና ሇህጻናት መብቶች እምብዚም ትኩረት በማይሰጡ 

ሌማዲዊ መዋቅሮች ይታያለ፡፡    

የስኬታማ  ጣሌቃ  ገብነት  ምሳላዎች   

 



 በኢትዮጵያ ሕጻናትና ወጣቶች ህይወት ሊይ ተጽዕኖ  የሚያዯርሱ ጥቃቶች፡- ከአብነት ተኮር ጥናት የተጠናቀሩ ጥሌቅ ዕይታዎች   

አጭር የጥናት መግሇጫ 02 • ነሃሴ 2019 

 

 

 

 

 

በጊዛ ሂዯት የመጡ ሇውጦች 

 

በጊዛ ሂዯት ከመጣው ሇውጥ አንጻር ከአካሊዊ ቅጣት ጋር የተያያዘ አስከፉ 

የጥቃት ዓይነቶች መቀነሳቸው ግሌጽ ነው፡፡ በአንዴ የከተማ አካባቢ ጥፊት 

ያጠፈ ሕጻናትን በርበሬ የማጠንና በገጠር አካባቢ ሇስርቆት እጆችን 

የማቃጠሌ ዴርጊት፣ አሁን እምብዚም አይታይም እናም የሚኮነን ነው፡፡ 

በተጨማሪም የቤት ውስጥና የት/ቤት አካሊዊ ቅጣት እጅግ በጣም 

ቀንሳዋሌ እናም ሌጃገረድች ያሇ ውዳታቸው ከሚጫንባቸውን የሌጅነት 

ወይም ያሇ ዕዴሜ ጋብቻ የበሇጠ የመቋቋም አቅም አዲብረዋሌ፡፡ እነዙህ 

ሇውጦች የመጡት በከፉሌ በሕጻናት መብቶች ዘሪያ ከፌተኛ ግንዚቤ 

በመፇጠሩና  የፆታ እኩሌነት እሳቤ በት/ቤቶች፣ ክሇቦችና መገናኛ ብዘኃን 

አማካኝነት በመስፊፊቱ ነው፡፡ ሕጻናትን ከጥቃት መከሊከሌ የሚችለ 

ተቋማት ማሇትም፤ የወረዲ የሴቶችና ሕጻናት ጉዲይ ቢሮዎችና የቀበላ 

ተወካዮች፣ የማህበራዊና ወረዲ ፌ/ቤቶች፣ የማህበረሰብና ወረዲ ፖሉስ 

እንዱሁም ት/ቤቶችና የወረዲ የትምህርት ቢሮዎች መከሊከያዎችን ይሰጣለ፤ 

ምንም እንኳን የጥቃት ወንጀልችን ሪፖርት ሇማዴረግ እንቅፊቶች 

ቢኖሩምና የዙህም  አለታዊ ውጤት ስጋት ቢፇጥርም  አንዲንዴ የጥቃት 

ጉዲዮችንም ያያለ፡፡ 
 

በአብዚኛው ይሄ በጎ የሇውጥ ምስሌ ቢፇጠርም ቅለ ወንድች በሌጃገረድች 

ሊይ የሚፇፅሙት  ወከባና ትንኮሳ  ጨምሯሌ ተብሎሌ፡፡ ሇዙህም 

በታዲጊዎች መካከሌ የተፇጠረ የሊቀ መስተጋብር፣ የመጠጥ፣ ሲጋራ 

የማጨስ፣ አዯንዚዥ ዕፅ የመጠቀምና ጫት የመቃም ሌማድች ውስጥ 

መሳተፌ እንዱሁም ሇእርግዜና የሚያጋሌጥ የታዲጊዎች ወሲብ በከፉሌ 

ምክንያትነት ይጠቀሳለ፡፡ የወጣቶች የሥራ ዕዴልች በመጥበብ እንዱሁም 

ወንጀሌን ሇመገዲዯር በቂ የመከሊከያ አሰራሮችና ጠንካራ እርምጃዎች 

ባሇመኖራቸው ሳቢያ ችግሩ ተባብሷሌ፡፡ በተጨማሪም ሕጻናትና ወጣቶች፣ 

የወሊጅ ዱሲፕሉንን ሇመቀበሌ እምብዚም ፇቃዯኛ አሇመሆናቸው በሌጅ 

አስተዲዯግ ሊይ አዲዱስ ስጋቶች መዯቀናቸውን አሳዲጊዎችና አገሌግልት 

ሰጪዎች ይጠቁማለ፡፡ ሇዙህም ምክንያቱ በውጭና ዓሇማቀፌ ተፅዕኖዎች 

ሥር መውዯቃቸው በተሇይም በከተሜነት መስፊፊት እንዱሁም 

በኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ርፌ በመጡ ሇውጦች (ሳተሊይት ቴላቪዥንና 

ኢንተርኔትን ጨምሮ) ነው፡፡ ህጻናት ስሇ መብቶቻቸው የበሇጠ ግንዚቤ 

ማዲበራቸውንና አንዲንድቹም  ወሊጆችና መምህራን  አካሊዊ ቅጣት 

ሉፇጽሙባቸው ቢሹ  እንኳን በጄ እንዯማይለ ከሁለም አካባቢዎች 

የተሰበሰበው መረጃ ያረጋግጣሌ፡፡ አሳዲጊዎችና መምህራንም ይሄንን  

ጠቅሰውታሌ ነገር ግን ሕጻናት ሇሰው አክብሮት እንዯማያሳዩና 

ከቤተሰቦቻቸው የሚጠበቁባቸውን ሃሊፉነቶች እየተወጡ እንዲሌሆነ 

ያምናለ፡፡    
  

ጥቃት ከዴህነትና ቀጣይ መዋቅራዊ ተጽዕኖዎች ጋር ካሇው ሰፉ ትስስር 

በተጨማሪ  የጥናቱ ተሳታፉዎች  አዲዱስ ስጋቶች በተሇይም ወሲባዊ  

ትንኮሳዎች እንዯጨመሩ  ያምናለ ፡፡ አንዲንዳ ሇሱስና ሇወንጀሌ 

ተሳታፉነት የሚዲርገው ሥራ አጥነት እንዱሁም በፉሌሞችና በኢንተርኔት 

ሇሚተሊሇፈ  የጥቃት ትዕይንቶች ተጋሊጭነት፣ ሇሌጅ አስተዲዯግና አዯጋ 

እንዯዯቀነ ይታሰባሌ፡፡ 

 

ይሄ ዯግሞ በትውሌድች መካከሌ እያዯገ  የመጣ ውጥረት መፌጠሩ የተነገረ 

ሲሆን ጥቃትንም እንዲባባሰ ይታመናሌ፡፡   

የፖሉሲ አንዯምታዎች 

ጥናቱ በፖሉሲ ቀረጻና ትግበራ ወቅት ከግንዚቤ ውስጥ ይገቡ ንዴ 

የሚከተለትን  ሰባት ምክረ -ሃሳቦች ያቀርባሌ፡፡ 

የጥቃት ግንዚቤዎችን በመቅረጽ ረገዴ  የአውዴና የክሌሊዊ 

ሌዩነቶች ፊይዲ 
 

ጥቃት በአካባቢው እንዳት እንዯሚተረጎምና ትርጓሜዎች በክሌልችና 

በአካባቢዎች(በከተማና ገጠር) መካከሌ እንዳት እንዯሚሇያዩ ጥሌቅ 

ግንዚቤን መጨበጥ አስፇሊጊ ነው፡፡ በአካባቢው ዯረጃ ከሚሰጡ የጥቃት 

ትርጓሜዎች መጀመር የፖሉሲዎችና ፕሮግራም ቀረጻ ውጤታማነትን 

የሚያሳዴግ ሲሆን በአገራዊና ዓሇማቀፌ ትርጓሜዎች መካከሌ  ያሇውን 

ክፌተትም ይሞሊሌ፡፡ በህጻናት ሊይ ተጽዕኖ የሚያዯርሱ ጥቃቶችን 

በተመሇከተ ያሇው ግንዚቤና  ህጻናት እንዳት በሥነምግባር ታንጸው ያዴጋለ 

በሚለት ጉዲዮች ዘሪያ ክሌሊዊ ውይይቶችን ማጋጀት ብሔራዊ ፖሉሲዎች 

እንዳት ወዯ ተግባር እንዯሚተረጎሙ የተሻሇ ግንዚቤን የሚያስጨብጥ ሲሆን 

ሇሇውጥ  ከማህበረሰቦች ጋር የመሳተፌ ዕዴልችንም ያሳዴጋሌ፡፡   

ባሇ ብዘ ሴክተርና ባሇ ብዘ መዋቅር አሰራር መፌጠር  

በህጻናት ሊይ ተጽዕኖ በሚያዯርሱ ጥቃቶች ዘርያ በሴክተሮች መሃሌ ያሇውን 

ትብብር ማጠናከር፣ በሚኒስቴር መ/ቤቶች በሴቶችና ህጻናት ጥቃት ኮሚቴ 

ስራ ፣ የብሔራዊ የሕጻናት መብቶች አስተባባሪ ኮሚቴ ሥራን በመቀጠሌ 

ነባር ፖሉሲዎችና ዕቅድችን ሇመተግበርና ግንዚቤ ሇመፌጠር ወሳኝ 

ነው፡፡እንዱሁም ዯግሞ በመንግስት፣ በተባበሩት መንግስታት፣ በዓሇማቀፌና 

አገር አቀፌ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች እንዱሁም በአጋሮች፣ ትስስሮችና 

የምርምር ተቋማት መካከሌ (FMOJ እና UNICEF 2012) የተሻሇ 

ትብብር ሇመፌጠርም ያስችሊሌ፡፡ በሴቶችና ህጻናት ሊይ ተጽዕኖ የሚያዯርሱ 

ጥቃቶች  ብሔራዊ የዴርጊት መርሃ ግብር መከሇስና አተገባበሩን ማጠናከር 

ጠቃሚ ነው፡፡  

 

በህጻናት ሊይ ተጽዕኖ የሚያዯርሱ ጥቃቶችን ሇመከሊከሌና ሇመፌታት 

የሚቀረጹ ተነሳሽነቶች  ከፋዯራሌ ዯረጃ ወዯ ክሌልችና ወረዲዎች በተሇይም 

ጥቃቱ ወዯሚከሰትባቸው ቀበላና ማህበረሰብ ዯረጃ መዴረስ አሇባቸው፡፡ 

በቀበላ ዯረጃ  የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኞችና በይበሌጥም  በሰራተኛና 

ማህበዊ ጉዲይ ሚንስትር  ስር የማህበራዊ አገሌግልት ሠራተኞች እንዱሁም 

የት/ቤት ክሇቦች፣ የተማሪዎች ፓርሊማዎችና የማህበረሰብ ዴጋፌ ቅንጅቶች፤ 

ጥቃትን በመከሊከሌና በመፌታት ረገዴ  ቁሌፌ ሚና  ሉጫወቱ ይችሊለ፡፡ 



በኢትዮጵያ ሕጻናትና ወጣቶች ህይወት ሊይ ተጽዕኖ  የሚያዯርሱ ጥቃቶች፡- ከአብነት ተኮር ጥናት የተጠናቀሩ ጥሌቅ ዕይታዎች    

አጭር የጥናት መግሇጫ 02 • ነሃሴ  2019 

 

 

 
 

ጥቃትን ሇመከሊከሌ  መሊውን  ት/ቤት ያካተተ፣  ሁለን አቀፌ 
አቅጣጫ  መተግበር 
 

ት/ቤቶች ህጻናት መማርና ማበብ የሚችለበትዯጋፉ  አካታችና አስተማማኝ 

ሥፌራዎች ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ በት/ቤት ውስጥ የሚፇጸሙ ጥቃቶችን መከሊከሌ 

በራሳቸው  በት/ቤቶች ውስጥ የሃይሌ  ባህሪን የሚያበረታቱ መዋቅሮችን፣ 

ሌማድችንና ዴርጊቶችን መፌታት ይጠይቃሌ፡፡ እነዙህም በአቻዎች መካከሌ 

ይሁን ወይም በተማሪዎችና አስተማሪዎች መካከሌ፣ እንዱሁም  ማግሇሌን 

በሚያጠናክሩ ጉዲዮች ናቸው፡፡ በዴህነትና በጥቃት መካከሌ ስሊሇው ትስስር 

የመምህራንን  ግንዚቤ ማሻሻሌና እነዙህ ጉዲዮች እንዳት  የሕጻናት ትምህርት 

የመከታተሌና የመሳተፌ አቅም ሊይ ተፅዕኖ ሉያሳዴሩ እንዯሚችለ ግንዚቤን 

ማሳዯግ ወሳኝ ነው፤ በተሇይም ሕጻናት ሇአሳዲጊዎች ካሊቸው ሚናና ሃሊፉነት 

እንዱሁም የሥነምግባር ግዳታ አንጻር፡፡    
 

አካሊዊ ቅጣትን ጨምሮ በት/ቤቶች ውስጥ የሚፇጸሙ ጥቃቶችን ሇማስወገዴ 

የት/ቤት አስተዲዯርን ማሻሻሌ መሠረታዊ ጉዲይ ነው፣ መመሪያዎችንና 

የዴርጊት መርሃ ግብሮችን በመጠቀም ኣስፇሊጊ ነው፡፡ እርምጃዎቹ የቅጥር 

ፖሉሲዎች ((ሇምሳላ፡- አካሊዊ ቅጣትን ማዴረስ  እንዯ ሥነ ምግባር ጉዴሇት 

እንዯሚቆጠርና የዱሲፕሉን እርምጃ እንዯሚያስወስዴ ማዴረግ) እና 

ከተገቢው የበጀት ዴጋፌ ጋር  እና የመምህራን ሥሌጠናን ያካትታለ፡፡ ይህም  

ሕጉን ሇማስፇፀምና ተጠያቂነትን ሇማጎሌበት የሚያስፇሌጉ የዕውቀት፣ የሰውና 

የገንብ አቅም ሇማቅረብ ነው፡፡ ከት/ቤት ጋር የተዚመደ በት/ቤቶች ውስጥ 

የሚፇፀሙ ስርአተ-ጾታን መሰረት ያዯረጉ ጥቃቶችን  ሇመከሊከሌ የወጣውን 

የት/ሚኒስቴር የ2014 የሥነ ምግባር ዯንብ በትክክሌ መተግበር ስርአተ-ፆታ 

ተኮር ጥቃቶችን በመፌታት ረገዴ ብዘ ርቀት ሉወስዴ  ይችሊሌ፡፡ ጥቃት 

ሇዯረሰባቸው ወይም እማኝ ሇሆኑ ሕጻናት ከተገቢው ቀጣይ ዴጋፌ ጋር 

በምስጢር ሪፖርት የማዴረግ አሰራር መርጋትና የሕጻናት የፌትህ ሥርዓትን 

ማስፊትም ጠቃሚ  ነው፡፡  

ጥቃትን ሇመከሊከሌ ዕዴሜ - እና ፆታን - ከግንዚቤ ውስጥ ያስገባ 
አሰራር  መርጋት   

 

ሕጻናት በተሇያዩ ዕዴሜዎችና በፆታቸው ሳቢያ ሇተሇያዩ የጥቃት ዓይነቶች 

ይበሌጥ የመጋሇጥ ዕዴሌ አሊቸው፡፡ ይሄ ትኩረት ሉሰጠውና በብሔራዊ 

የሕጻናት ፖሉሲና የኢትዮጵያ ወጣቶች ሌማትና ሇውጥ ስትራቴጂ ትግበራ 

ውስጥ ሉካተት ይገባሌ፡፡ ከጎጂ ሌማዲዊ ዴርጊቶች አንጻር በአሁኑ ወቅት 

ስርአተ-ፆታ ተኮር  ጥቃት የተሰጠው ትኩረት በሁሇቱም በሌጃገረድችም 

ሆነ በወንድች ሊይ ተጽዕኖ የሚያዯርሱ ጥቃቶችን በቤትና በት/ቤት 

ሇማካተት መስፊት ይችሊሌ፡፡ የስርአተ-ፆታ ሌማድችን መገንብና ማፌትሄ 

መስጠት  ወሳኝ ነው፡፡ ወንድች ሌጃገረድች ሊይ ትንኮሳ ሇመፇጸም 

የሚያበረታታቸው ዋነኛ የወንዲወንዴነት ባህርያትን ግንዚቤን ማሳዯግና  

መፌታት ጠቃሚ ነው፡፡  ላሊው ትኩረት የሚሻው ጉዲይ ወጣቶች በሥራ 

ሊይ የሚዯርስባቸው  በዯሌ ነው፡፡ሇወጣቶ ች ሠራተኞች የሚሰጠውን 

ክብር ሇማጎሌበት የስራ ቦታ መብቶችን የተመሇከቱ መመሪያዎችን 

በማውጣት  የመከሊከያ እርምጃዎችና መቅረጽ ያስፇሌጋሌ፡፡  
 

ህጻናትን ማዕከሌ ያዯረገ ማህበራዊ ከሇሊ መፌጠር   
 

ጥቃትን ሇመከሊከሌ የሚቀረጹ ፖሉሲዎችና ፕሮግራሞች ብዘ ጊዛ 

በህጻናት ሊይ ጥቃትን ሇሚያጠናክሩ  ዴህነትና መዋቅራዊ  ተጽዕኖዎች  

 

ትኩረት መስጠት ይገባቸዋሌ፡፡ ተጋሊጭና እጅግ ዴሃ ቤተሰቦችን ከአዯጋ 

መከሊከሌ ከፌተኛ ትኩረት ሉሰጠው ይገባሌ፤ በኢኮኖሚ ቀውስ የተጎደ 

ቤተሰቦችን በተሻለ መርሃ ግብሮች አማካኝነት ሇመዯገፌ፤ ሇምሳላ፡- 

ማህበራዊ ጥበቃን ከህጻናት ከሇሊ ጋር በማስተሳሰር በተሇይም ምርታማ 

ማህበራዊ ዯህንነት ፕሮግራም በማህበራዊና ባህሪያዊ ሇውጥ ስትራቴጂዎች 

በኩሌ መጠቀም፣ እናም እነዙህን ጉዲዮች   በማህበራዊ ጥበቃ ፖሉሲና 

ስትራቴጂ ትግበራና በማህበራዊ አገሌግልት ሰራተኞች ሥሌጠናና ምዯባ ሊይ 

አጽንኦት እንዱያገኙ ማዴረግ፡፡  
 

በህጻናት ሊይ የሚፇጸሙ ጥቃቶችን ሇመከሊከሌ  ከአሇምአቀፌ እና 

አህጉራዊ  ተነሳሽነቶች ጋር የተሳሰረ ሁለን-አቀፌ  ህግ እና አገር 

አቀፌ  የዴርጊት መርሃ ግብር ማሻሻሌ 

ብሄራዊ ህጎች ይበሌጥ ሁለን አቀፌ መሆንና አሇም አቀፌ መርሃ ግብሮች 

ጋር መተሳሰር ይገባቸዋሌ፤ በተሇይ SDG 16.2 በ‘በሌጆች ሊይ የሚዯርስ 

ጥቃት፣ ብዜበዚ እና የህጻናት ዜውውር እናም ሁለም አይነት ጥቃትና 

ማሰቃየት መከሊከሌ’ ፤ እናም አካባቢያዊ አህጉራዊ ተነሳሽነቶች ሇምሳላ 

በአፌሪካ የህጻናት ጥቃት የማቆም ፓርትነርሽፕ በኩሌ  የአፌሪካ 

ህብረትና በአፌሪካ ህጻናት ፖሉሲና ፍረም፡፡ አሁን ያለ ህግና ግንዚቤ 

ሉጠናከር ይችሊሌ፤ ሇምሳላ ተሞክሮዎችን የመጋሪያ መዴረክ 

በመፌጠር፣ በሴክቶራሌ መ/ቤቶች መካከሌ የሊቀ ቅንጅት በመፌጠር  

እንዱሁም በመሊ አህጉሪቷ ባለ ፖሉሲ አውጭዎች፣ ባሇሙያዎችና 

ተመራማሪዎች መካከሌ  የጋራ ግቦችን በመቅረጽ፡፡ 

በኢትዮጵያ ማህበራዊ ሌማድችን ሇመፌታት፣ የላልች ተሞክሮዎችን 

በመቀመር፣ ፇጠራ የታከሇባቸው አዲዱስ አቅጣጫዎች ሉዲብሩ 

ይችሊለ፡፡ በአንዲንዴ ማህበረሰቦች  በቤት ውስጥ ከባዴ ቅጣትን 

ከመጠቀም ጋር በተያያ ማህበረሰባዊ አመሇካከቶችና ሌማድች 

እየተሇወጡ  ይመስሊለ፡፡ እየተሇወጡ ያለ የተጋሊጭነት እሳቤዎችን  

አስመሌክቶ ወሊጆች ስጋታቸውን  እንዱገሌጹ መበረታት አሇባቸው፤ 

ከቅጣት ውጭ ያለ መንገድችን እንዱጠቀሙ ሇማገዜ ጥረቶች ሉዯረጉ 

ይገባሌ፤ ምናሌባትም ከማህበረሰብና ሃይማኖት መሪዎች እንዱሁም 

የወረዲ ተቋማት ጋር በመሥራት ይበሌጥ ታጋሽነትን ያማከሇ አቅጣጫ  

ማጎሌበት ይቻሊሌ፡፡ 

ሇማህበራዊ አገሌግልት ሠራተኞችና ሇጤና  ኤክስቴንሽን 

ሠራተኞች ሥሌጠና  መስጠት 

 የጥቃትን ጉዲይ በበቂ ሁኔታ ሇመፌታት ብዘ ቁጥር ያሊቸው የማህበራዊ 

ሰራተኞች መቀጠር እና  በየማህበረሰቡ ማሰማራት ያስፇሌጋሌ፡፡ ሇጥቃት 

አካባቢያዊ ትርጓሜዎች ትኩረት በመስጠት ጥንቃቄ ስሇማዴረግ ግንዚቤ 

ሇማሳዯግ፣ ሇህጻናት ተዯራሽ የሆኑ አገሌግልቶች ጠቀሜታ እና እንዱሁም 

የጥቃት ተጽዕኖ ከሚዯርስባቸው ህጻናትና ቤተሰቦች ጋር በትኩረት መሥራትና 

ህጻናት በቅጡ መዯመጣቸውንና ወሊጆችም ተገቢውን ዴጋፌ ማግኘታቸውን 

ማረጋገጥ ያሊቸውን ፊይዲ በተመሇከተ ግንዚቤን ሇማሳዯግ ሥሌጠና ሉሰጥ 

ይችሊሌ፡፡  
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ስሇ አጭር የጥናት መግሇጫው 

ከዩኒሴፌ ኢትዮጵያና OAK ፊውንዳሽን ጋር በትብብር የተጋጀው ይህ አጭር መግሇጫ፣ በህጻናትና ወጣቶች ሊይ ተጽዕኖ የሚያዯርሱ ጥቃቶችን 

በተመሇከተ በያንግ ሊይቭስ ኢትዮጵያ በተዯረገ ንዑስ ጥናት ሊይ የተመሰረተ ነው፡፡ Understanding Violence Affecting Children in 

Ethiopia: a Qualitative Study በሚሌ ርዕስ በናርድስ ጩታ፣ ቨርጂኒያ ሞሮው፣ አለሊ ፓንክረስና ኪሪሉ ፔሌስ የተጠናቀረው ሙለ ሪፖርት 

በ www.younglives.org.uk. ዴረ-ገጽ ሊይ ይገኛሌ፡፡ ይህ ሰነዴ የተመሰረተበት ጥናት እውን ሉሆን የቻሇው በOAK ፊውንዳሽን ዴጋፌ 

ነው፡፡ 

ይህ አጭር የጥናት መግሇጫ፣ በያንግ ሊይቭስና በዩኒሴፌ የጋራ ትብብር የተጋጁና በ www.younglives.org.uk እና  

www.younglives-ethiopia.org ዴረ-ገጾች ሊይ የሚገኙ ተከታታይ ሥራዎች  አካሌ ነው፡፡  

ያንግ ሊይቭስ፤ በአራት አገራት (ኢትዮጵያ፣ ህንዴ፣ ቬትናምና ፔሩ) በሚገኙ የምርምር ተቋማት፣ ዩኒቨርሲቲዎችና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች 

መካከሌ የተፇጠረ የትብብር አጋርነት ነው፡፡ ያንግ ሊይቭስ፤ በዋናነት በእንግሉዜ ዓሇማቀፌ የሌማት ተቋም (DFID) ሲዯገፌ ቆይቷሌ፡፡ በኢትዮጵያ፣ 

ያንግ ሊይቭስ ፓንክረስት የሌማት ጥናት አማካሪ ኃ.የተወሰነ የግሌ ማህበር(PDRC)፣ የፖሉሲ ጥናት ኢንስቲትዩት እና  በኦክስፍርዴ ዩኒቨርሲቲ 

የአሇም አቀፌ ሌማት ክፌሌ በትብብር ሲካሄዴ ቆይቷሌ፡፡  

በዙህ አጭር የጥናት መግሇጫ ውስጥ የተንጸባረቁት አመሇካከቶች፤ የኦክስፍርዴ ዩኒቨርሲቲ፣ DFID፣ ዩኒሴፌ፣ OAK ፊውንዳሽን ወይም የላልች 

ዴጋፌ ሰጪዎችን አቋም አይወክለም፡፡ 

ፍቶ ማስታወሻ:- ያንግ ሊይቭስ/ አንቶንዮ ፉዮሬንቲ 


