
ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ 
ሓለዋ ጥቕዓት ቆልዓ ምስ 

ህፃውንቲ ክዘራረቡ 
ይደልዩ ዶ? 

እምበኣር እዚ 
መምርሒ ንዕ ኦም 

እዩ!
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CBCM   Community Based Complaints Mechanism ኣ  ማሕበረ 

ሰብ መስረት ዝገበረ ሜላ ኣቀራርባ ጥርዓን

  

CSO   Civil Society Organisations ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ

GBV   Gender Based Violence ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት

NGO   Non-Governmental Organisation ዘ ዘይመንግስታዊ ትካል

IASC   Inter-Agency Standing Committee ኢንተር-ኤጀንሲ ቀዋሚ 

ኮሚቴ

PSEA   Protection from Sexual Exploitation and Abuse ካብ ፆታዊ 

ጥቕዓትን ምዝመዛን ምሕላው

RSH   Resource and Support Hub የመረጃ እና ድጋፍ ማዕከል

SEA   Sexual Exploitation and Abuse ማእኸል ሓበሬታን 

ደገፍንሃብ 

SEAH   Sexual Exploitation, Abuse and Harassment 

            ፆታዊዊ ምዝመዛን ጥቕዓትን

UNCRC   United Nations Convention on the Rights 

    of a Child ሕቡራት መንግስታት ናይ ህፃውን መሰላት ስምምዕነት 
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ንምፍላም ዘኽእሉ ቁሩብነገራት!

እዚ ናይ ጁባ መምርሒ ንመንእዩ?

 ዝስዕቡ ነጥብታት ንዕዖም ወይ ድማ ንትካሎም ዝምልከቱ እንተኾይኖም 

እዚ መምርሒ ንዕዖም እዩ።

ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ትካልኩም ወይከዓ ዘይ 

መንግስታዊ ትካላት  ዘዋድድም ዕማማትን ኣገልግሎታትን ምስህፃውንቲ 

እንድሕር ዝራኸቡ ኮይኖም?

 

ብዛዕባ እትትግብርዎም ዕማማትን ዘቕርቡዎም ኣገልግሎታትን 

ድሕንነቶም ዝተሓለው ምዃኖም ብኸመይ ከረጋግፁ ከምዝኽእሉ 

ንህፃውንቲ ሓዊሱ ምስ ኣካላት ማሕበረሰብ ዝዘራረቡ ኣባል ሰራሕተኛታት 

ሲቪል ማሕበረሰብ ወይ ከዓ ዘይንግስታዊ ትካል  ድዮም? 

እዚ መምርሒ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ  ሓለዋ ጥቕዓት ቆልዓ ምስ 

ህፃውንቲ ሓበሬታ ንዝቀባበሉ  ሰራሕተኛታት ከገልግል ይኽእል። እዚኣቶም 

ንኣብነት ናይ ማሕበረሰብ ኣሳተፍቲ  ሰራሕተኛታት፣  ተፀዋዒ ሓለዋ 

ጥቕዓት ቆልዓ ወይድማ  ሰራሕተኛታት ሓለዋ ህፃውንቲ ክኾኑ ይኽእሉ።

ንዚ መምርሒ  ተጠቒሞም ምስ ህፃውንቲን ኣባላት ማሕበረሰብን 

ዝሰርሑ ኩሎም ሰራሕተኛታት   ብዛዕባ ሓለዋ  ጥቕዓት ቆልዓ  ስልጠና 

ክወስዱ አድላይ እዩ።
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ንዚ ናይ ጁባ መምርሒ ምጥቃም ቅድሚ ምጅማሮም ክህልው እትደልይዎም   

ነገራትእንታይ እዮም?

ቅድሚ ምፍላሞም ኣብ ትካሎም እዞም ዝስዕቡ ምህላዎም  የረጋግፁ።

ፖሊሲ  ሓለዋ ጥቕዓትወይከዓ ፆታዊ  ምዝመዛን ጥቕዓትን፤ 

ተፀዋዒሓለዋ ጥቕዓት ወይከዓ ተመጣጣኒ  በዓል መዚ

ዝምልከቶም ኩሎም ሰሰራሕተኛታት  ናይ ጥቕዓት ሓለዋ  ስልጠና ።

ማሕበረሰብ ማእኸል ዝገበረ  ሜላታት መቕረቢ ጥርዓን ኣብ ስራሕ 

ምህላዎም።

ኣብቲ ከባቢ ዘለው ውሃብቲ ኣገልግሎታትን ደገፍትን ምምማይ (ዝርዝር 

ኣድራሻ ተፀዋዒን ወዘተን ሓዊሱ) ከምኡ ውን ንግዳያት ጥቕዓት/ካብ 

ጥቕዓት ዝተረፉን ከከምኣድላይነቱ ናብ ዝምልከቶም ወሃብቲ 

ኣገልግሎታት ምምሕልላፍ ዘድልዮም ምስኮነ፤ መሓለለፊ ትልሚ ፡፡

ንህፃውንቲ ሓዊሱ ምስ ግዳያትን/ ካብ ሓደጋ ጥቕዓት ዘምለጡ ሰባት 

ንምስራሕ ድልው/ዋት ዝኾኑ ሓደ/ቁሩብ ክኢላ/ክኢላታትታት  ቀረብ 

ዝርዝር ዝሰልጠኑ

ብዛዕባ ልዕል ክብል ዝተዘርሩ ዝየዳ ሓብሬታ ንምርካብ ንመኣኸል ሓበሬታ 

ሓለዋ ጥቕዓትን ደገፍን ሃብ ይጎብንዩ ወይ ከዓ ኣብዚ ብምጥዋቕ ምሳና 

ይራኸቡ።
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እዚ መምርሒ ብዛዕባ ሓለዋ ጥቕዓት ህፃን ምስ ህፃዉንቲ ብኸመይ ክነውግዕ 
ከምንኽእል ሓበሬታን መምርሒ ይህበና፡፡  
ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለው ትካላት ሲቪል ማሕበረስብንዘይ መንግስታዊ  
ትካላትን ሓለዋን ጥቕዓትንእንታይ ማለት ከምዝኾነን  እዚ እውን 
ሰራሕተኛታትን1 ፕሮግራማትን እንታይ ከምዝፅበዩን ንህፃውንቲ ክተረድኡ 
ምኽኣልኩም ንምርግጋፅ ንደሊ። እዚ እውን ግቡእ ዝኾነን ግቡእ ዘይኾነን 
ናይ ሰራሕተኛታት ባህሪታት እንታይ ከም ዝመስልን ብፍላይ ህፃውንቲ ኣብ 
ኢትዮጵያ ብዘለው ናይ ሲቪክ ማሕበራትን ዘይ መንግስታዊ  ትካላትን ኣቢሉ 
ጥቕዓትን ጉድኣትን ከጓንፎም ወይድማ ዘጓነፎ እንተጋጥሞም ብኸመይ 
ጥርዓን ከቕርቡ  ከምዝኽእሉን ዝብል የጠቓልል።
እዚ ናይ ጁባ መምርሒ 
ናይ ሕቡራት መንግስታት  
ናይ ህፃውንቲ መሰላት 
ስምምዕነት 
(ዩኤንሲአርሲ)  ፍታሕ 
ናይ ህፃውንቲ ዝብል ቃል 
እንትጥቀም ዕድሚኡ 
ካብ 18 ዓመት ብታሕቲ 
ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ።  
ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ 
ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ 
እውን ከም ናይ 
ስምምእነት መሰላት 
ህፃውንቲ ሕቡራት 
መንግስታት   ህፃውንቲ 
(ዩኤንሲአርሲ)ናይ 
አፍሪካ ቻርተር መሰል 
ህፃውንቲን ድሕንነትን 
ዝኣመሳሰሉ ጠቐምቲ 
ዓለምለኻዊን ኣህጉራውን ሰነዳት ኣፅዲቑ እዩ። ምስቶም ዝፀደቑ ስምምዓት 
ብምጥዕዓም ኣብቲ ውሽጢ  ተማሓይሹ ዝወፀ  ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ መቕፅዒ 
ገበነኛ  ዝርዝር መቕፅዒ ኣብ ልዕሊ ህፃውንቲ ዝፍፀሙ ገበናት   ኣቕሪባ እያ።

እዚ ናይ ጁባ መምርሒ ንዕኦም እንታይ ክገብረሎም ይኽእል?

እዚ መምርሒ  ብሲቪል ማሕበረሰባትን 
ዘይመንግስታዊ ትካላትን ሰራሕተኛታቶምን 
ዝፍፀም ፆታዊ ምዝመዛ ሓዊሱ ብዛዕባ 
ጥቕዓት ምስ ህፃውንቲ  ኣብምዝርራብ 
ዝጠመተ እዩ፡፡ ብዛዕባ ፆታ መሰረት ዝገበረ 
ጥቕዓት GBV) ወይከዓ  ብዛዕባ ብሓፈሽኡ 
ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ  ውሽጢ ማሕበረሰብ 
ዝርከቡ ሕፃውንቲ ዝፍፀም ጥቕዓት 
ምዝርራብ ዘጠቓለለ ኣይኮነን፡፡
ይኹን እምበር ፣ኩሎም ምስ ህፃውንቲ 
ዝሰርሑ ናይ ሲቪል ማሕበራትን ዘይ 
መንግስታዊ  ትካላትንብዛዕባ ዝኾነ ይኹን 
በደል(ኣብ ማሕበረሰብ ውሽጢ ኣብ ዝኾነ 
ሰብ ንዝበፅሕ ጥቕዓት ሓዊሱ) ቖልዑት 
ጥርዓን ዘቕርበሉ ኣካይዳን ካብ ቆልዑት 
ጥርዓን ዝቕበሉሉ ሜላን ክህልዎም ይግባእ።

 1ሠከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተቐመጠ
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ሰራሕተኛታት2 ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ትካላት ሲቪል ማሕበረስብን ዘይ 
መንግስታዊ  ትካላትን ብዛዕባ ሓለዋ ጥቕዓት ብፍላይ ድማ ከም ፆታዊ 
ጥቕዓት ዝኣመሳሰሉን ልዑል ጥንቃቐ ዝደልዩ ናይ ሓለዋ ጉዳያትን 
ዝምልከቱ ምስ ህፃውንቲ ምዝርራብ ከምዘፀግመሎም ኣብሪሆም እዮም።

ጥቕዓት  ዝፍፀም ብሰንኪ እታ/ቲ ግዳይ ጥቕዓት  ዝተኸደኖ/ነቶ ክዳን 
ወይከዓ የርእዮ/ተርእዮ ብዝነበረ/ት ባህርይ ምኽንያት ኣይኮነን። ንሓደ 
ቆልዓ ትምህርቲ ‘ምምሃር’ ስለዘድሊ/ስለትደሊ ተባሂሉ እውን 
ኣየጋጥምን።  ጥቕዓት ዘጋጥም ብሰንኪ ሓደ ኣባል ሰራሕተኛታት ጥቕዓት 
ጥቕዓት ንምፍፃም ዘኽእሎ ናይ ሓይሊ ዘይምምጥጣንን ርክብ  እንትህሊ 
ወይከዓ ጉድኣት ንምብፃሕ ምኽኒያት ዝኾነ ብዘግቡእ ዝተተለመ 
ፕሮግራም ወይከዓ ናይ ሕድ ሕድ ርክባት እንትህሊ እዩ፡፡ 

ንኣብነት:

እዚ ናይ ጁባ መምርሒ ንምንታይ የድልይ?

2 ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተቐመጠ
3ሰራሕተኛታት ትካል ሲቪል ማሕበረሰብ ሃደ ትካል ሲቪል ማሕበረሰብ ተቖፂሩ ይኹን ወለንተኛ፤ ተቋረፅቲ፤ በፃሕትን መንግስታዊ 
መዳርግቲ ገይሩ  ዘስርሖ ኣባል ሰራሕተኛታት ዝውስኽ እዩ፡፡

ናይ ሲቪል ማሕበራት ሰራሕተኛታት3 ንሕፃውንቲ   ከጥቅዑ 
ይኽእሉ

ናይ ሕብረተሰብ ኣባላት ንካልኦት ህፃውንቲን  ሓዊሱ ምስ 
ፕሮግራም ተታሒዚ ንህፃውንቲ ከጥቅዑ ይኽእሉ፡፡ ንኣብነት 
ስድራቤታት ኣብ ዘይምቸዎምን መልሲ ክህቡሎም ኣብኽእሉ 
ጉዳያት ህፃውንቲ  ንክዛረቡ ድገፍ እናተገበረሎም እዩ፤ኣብ ናይ 
ፕሮግራም ምንቅስቓሳት ህፃውንቲ ሓቢሮም ትፅቢት 
እናተገበረሎም ግን ከዓ ኣብዝሳተፉሉ እዋን ነንሕድሕዲኦም 
እንታይ ዓይነት ባህሪያት ከርእዩ ከምዘለዎም ዝብል ኣመልኪቱ 
ደገፍ ኣይተገበረሎምን፡፡ 

ኣባላት ስድራ ቤት  ወይከዓ ማሕበረሰብ  ካብ ርክባት ህዝቢ 
ትካል ሲቪል ማሕበረሰብ ዝመፁ ገለ ገለ ጉዳያት መልሲ ኣብ 
ምሃብ ንህፃን ከጥቕዑ ይኽእሉ፡፡ 
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ንቆልዑት ምዝርራብ ንምንታይ ኣድላይ ኮይኑ?እዚ ክፍሊ ቆልዑት 
ብዛዕባ  ኣድላይነት ሓለዋ ጥቅዓት ምስ ህፃውንቲ ምዝርራብን ንሶም 
ድማ ዝተዳለው ምዃኖም ምርግጋፅን የብራህርህ።

ምስ ቆልዑት ብዛዕባ ሓለዋ ጥቕዓት ቆልዓ ኣብ 
ዝዘራረቡሉ እዋን ክኽተልዎም ዝግብእ ቀንዲ 
መትከላት፡- ፡እዚ ክፍሊ ምስ ህፃውንቲ  ኣብ 
ዝዘራረብሉ እዋን ክኽተልዎ ዝግብኦም 
መትከላት  ዘካተተ እዩ።

ብዛዕባ ሓለዋ ጥቕዓት ህጻን ምስ 
ህፃውንቲ  ከመይ  ከም ዝከኣል፡እዚ 
ክፍሊ ብዛዕባ ሓለዋ ህፃን  ምስ ህፃውንቲ 
ከም ዝዘራረቡ መምርሒ ይህብ። እዚ 
መምርሒ ህፃናት ዝተፈላለዩ ዓይነታት 
ጥቕዓት ውፅኢተዊ  ብዝኾነ ኩነታት 
ንምርግጋፅ  ዝክእሉሉ ቃላትዝመርፁሉን እቲ 
ትካል ድሕንቶም ውሑስ እንታይ ይገብር 
ከምዘሎን  ስግኣታቶም ከልዕሉ ንምትብባዕ 
ዘኽእሉ መምርሒታት ዘካትት እዩ፡፡   

ናይ ጥቕዓት ምልክታት ብኽመይ 
ከምንፈልዮምንጥርዓን ከምንቕበልን፤-እዚ ክፍሊ 
ምስ ህፃውንቲ  ዝዘራረቡ ሰባት ምልክታት ጥቕዓት 
ከለለዩ ወይ ከዓ ጥርዓን  ( ብዛዕባ ጥቕዓት ምስ 
ህፃውንቲ ኣብ ዝዘራረቡሉ እዋን ልሙዳት ክኾኑ 
ዝኽእሉ) ክቕበሉ ይሕግዝ።

ኣብ መወዳእታ ዝርከቡ መሳርሕታትን መረዳእታትን  (Tools 
and Resources) ተወሳኺ ሓበሬታ ክረኽቡሎም ዝኽእሉ 
ኣግባብነት ንዘለዎም ፍልፍላት ሓበሬታ (መብዛሕትኦም ብእንግሊዝኛ 
እዮም) ምስ መራኸብቶም ይዝርዝር ።

ንዚ ናይ ጁባ መምርሒ ብኸመይ ምጥቃም ከምዝከኣል4?

እዚ ናይ ጁባ መምርሒ ኣብ ኣርባዕተ ክፍልታት ዝተመቐ እዩ።

4እቲ ናይ ጁባ መምርሒ ብቋንቋታት ዓማሓርኛ፤ ኣፋን ኦሮሞ፤ ትግርኛን ሶማልኛን ተዳልዩ ይርከብ፡፡ እቶም ብቶም ቋንቋታት 
ዝተዳለው ፅሑፋት ምስቲ ብቋንቋ እንግሊዘኛ ተዳልዩ ዝርከብ ሰነድ ተመሳሳሊ ክፍልታት ዝሕዛ እየን፡፡
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ምስ ቆልዑት ብዛዕባ ጥቕዓትን ሓለዋ ጥቕዓት ህፃንን ምዝርራብ ኣድላዩዝኾነሉ 
ምኽንያት ሓቃውን ዝተጋገየን ከምኡውን ካብ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ 
እንታይ ትፅቢት ክገብሩ ከም ዘለዎም ንክፈልጡን እዩ።

ህፃውንቲ  ምእንቲ ክርድኦም ንዕድመኦም ዝምጥን   ሓበሬታ ክወሃቦም 
ይግባእ(“ምስ ዕድመኦም ዝስማዕማዕ ሓበሬታ”) ። 
እንህቦም ሓበሬታ ንዞም ዝስዕቡ ከካትት ይኽእል፡-

 ጥቕዓት ማለት እንታይ ማለት እዩ?
 ንመን ክዛረቡ ከምዘለዎምን፤ 
 ስግኣታታት ወየከዓ ፍፃመታት ብኸመይ ክሕብሩ  ከምዘለዎምን  
 ናይ ደገፍ  ኣገልግሎታት ክረኽቡ ዝኽእልሉ መንገድታትን

ብዛዕባ ሓለዋ ጥቕዓትቆልዓ ምስ ህፃውንቲ 
ምዝርራብ ንምንታይ ኣድለየ?

ከይርሰዑ!

ናይ ህፃውንቲ ጥቕዓት ዘካትቶ ኩሉ  ኩነታት ዝተፈላለየ ኮይኑ ፤  
ሕድ ሕድ  ህፃን  ብዝተፈለየ መንገዲ እዩ መልሲ ዝህብ።
ትካልኩም  ጥርዓናት ንምቕባል ድልዊ ክሳብ ዘይኮነ  ምስ ቆልዑት 
ምዝርራብ ኣይጀምሩ ፣ንኣብነትሜላታት    መቕረቢ  ይርዓን 
ኣለውዎ፡፡

ጥቕዓት ማለት እንታይ ማለት ከምዝኾነከይተረድኦምንትካልኩም 
ንህፃውንቲ ካብ ጥቕዓትንምሕላውእንታ ይገብር ከምዘሎ 
ከይተረደኦም  ሰራሕተኛታትኩም  ንቆልዑ ንከዘራርቡ ኢልኩም 
ኣይሕተቱ፡፡ 
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ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ብዛዕባ ጥቕዓትን ጉዳያት ጉዳኣትን ምስ ሕፃውንቲ  
ንምዝርራብ ማቻ ኣይስምዖምን። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ባህላዊ እምነታትን 
ልምድታትን ነዚ ከጠናኽሩ ይኽእሉ። ሓለሓሊፉ ህፃውንቲ ብዛዕባ ጥቕዓት፣ 
ብዛዕባ ፆታዊ ርክብን ናይ ስነ ተዋልዶ ጥዕንኦም ሓበሬታታት ብ ኣወንታዊ መልክዑ 
ከተኣናግዱ  ይኽእሉ ዝብል  እምነት ክሕድረሎም ስለዘይኽእሉ  እናዓብዩ 
እንትኸዱ ዝደልይዎም ሓበሬታታት ካብ ምሃብ ንዕቀብ። 

መረዳእታታት5 ከምዘርእዩና ህፃውንቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዕብየት ብርክታት 
እናበፅሑ እንትኸዱ  ንዕድመኦም ዝስማዕማዕ ሓበሬታ ዘይምሃብ አብ ልዕሊ 
እቶም ህፃውንቲ  ፅዕንቶ ከሕድር ይኽእል እዩ። ንኣብነት፤

• ህፃውንቲ  ብዛዕባ ኣካላቶምን  ወይከዓ ብዛዕባ ናይ ህፃውንቲ ጥቕዓትን 
ዝተፈላለዩ መልክዓቱ ከይፈለጡ ክዓብዩ ይኽእሉ። እዚ ንጥቕዓትን ፆታዊ 
ምዝመዛን ተጋላፅነቶም ከዕብዮ ይኽእል።

• ቆለዑት  እናዓበዩ እንትኸዱ ብዛዕባ ሓለዋ ህፃውንቲ ነገርናዮም 
ኣይነገርናዮም ሐበሬታ ናይ ምርካብ ዕድሎም ግን እናሰፍሐ እዩ ዝኸይድ። ካብ 
ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ብዛዕባ ጥቕዓት እናተማሃሩ ይኸዱ ፡፡ ንህፃውንቲ 
ብዘይምቁፅፃርናን ንዕድምኦም ዝምጥንን ሓቃዊ ሓበሬታ ብዘይምሃብ ብ 
ዝተፈላለዩ ቦታታት ግጉይ ሓበሬታ ክረኽቡ ይኽእሉ። እዚ ንዝበለፀ ተጋላፅነት 
ክዳርጎምን ጥቕዓት እንተጓኒፉ ብእኹል ኹነታት ምላሽ ናይ ዘይምሃብ 
ተኽእልኦም ክብ ክብል ይገብር።

• ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ህፃውንቲ ጥቕዓት ዓንኬል ብፍላይ ድማ ፆታዊ 
ጥቅዓት ዓንኬል ናይ ስቕታን ምሽማምን ባህሊ ኣሎ ።  ገለ ገለ ትካላት ናይ 
ቆልዑት ጥቕዓት ሓለዋ ጉዳያት ዝምልከቱ ንምቕባል ፍቓደኛታት ንከይኾኑ 
ይኽእሉ፤ ወይከዓ እኹል ናይ ፀብፃብን ናይ ግብረ መልሲ ሜላታት ንከየዳልው 
ይኽእሉ6። እዞም ምኽንያታት ፀብፃብ ዝተገበረሎም ናይ ጥቕዓት ጉዳያት ትሑት 
ቑፅሪ ንክህልዮም ተወሳኺ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ምስ ቆልዑት ብዛዕባ ናይ 
ህፃውንቲቆልዑት ካብ ሓደጋ ምክልኻል ዘይምዝርራብን ናይ ስቕታ ባህልን ኣብ 
ቆልዑት ንዝበፅሕ ሓደጋ ጥቕዓት ንክቕፅል የበረታትዕ።

 5ፋክት ሺት ወድብ ጥዕና ዓለም ብዛዕባ ዘይግቡ ኣታሓሕዛ ህፃውንቲ http://www.who.int/news-room/-
fact-sheets/detail/child-maltreatment

6ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተቐመጠ

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
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ጥንቃቐ!

ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ኣፍሪካ ህፃውንቲ  ናብ ናይ መንእሰይነት 
ዕድመ ምብፃሕ እንትጅምሩ መብዛሕትኡ እዋን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ 
ተባዕትዮን ተፈላልዮም  ክነብሩ ይግበር። እዚ ብፍላይ ንደቂ ነጓላት  
ካብ መጥቃዕቲ ንምክልኻለልን ኣ ልዕሊአን መጥቃዕቲ ከይፍፀም  
ዝጥቀሙሉ  መከላኸሊ ስትራቴጂ ኮይኑ እዚ ልምዲ ንኣሰራርሓ 
መግለልቲ ከተባብዕ ይኽእል እዩ፣ ከምኡውን፣ ናይ ኩሎም ዓይነታት 
ጥቕዓት ቀንዲ  መበገዚ ዝኾነ ኣብ መንጎ ሰባት ዘሎ ናይ 
ሓይሊ/ዓቕሚ ዘይምምጥጣን እዚ እውን ሓደ ሰብ ኣብ ልዕሊ እቲ 
ካሊእ ሰብ ጉድኣት ንከብፅሕ ከመይገይሩ ንዚ ከምዝጥቀመሉ 
ኣይምልክትን።

ስለዝኾነ ድማ ፕሮግራማትኹም ኣብ መወዳእታ ነዚ ኹነታት 
ዘጠናኽሩ  ከይኾኑ  ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ 
ፕሮግራማትኹም ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ቆልዑት ብኸመይ 
ከም ዝራኸቡን ብሓባር ከምዝሰርሑ የስተውዕሉ። ትካልኩም 
ቆልዑት (ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ) ናብ ዕድመ መንእሰይነት ኣብ 
ዝበፅሑሉ እዋን ክእመኑ ኣይኽእሉን ዝብዕል ኣሉታዊ እምነት 
የጠናኽር ከይህሉ የረጋግፁ። ኮይኑ ግን መብዛሕትኡ እዋን ብዛዕባ 
ጉዳያት ጥቕዓትን ካብ ጥቕዓት ሓለዋን ንምዝርራብ ንደቂ ኣንስትዮን 
ንደቂ ተባዕትዮን  ብጉጅለፈላሊኻ ምዝርራብ ከምዘድልዩ ብልቢ 
ክነስተውዕል ኣለና፤እዚውን ብዛዕባ እቶም ጉዳያት ንምዝርራብ 
ናፅነት ንክስምዖም የኽእል።
ንዝበለፀ ሓበሬታ፣ናይ ኢትዮጵያማእኸል ሓበሬታን ደገፍን   ንቀረፃ 
ውሑስ ፕሮግራም ዝሕግዙ ጠቐምቲ ምኽርታት ንምርካብ 
ኣብዚይጠውቑ።
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ሥልጠና፡ ምይይጣት ዝመርሕ ኣባል ሰራሕተኛ ብዛዕባ ሓለዋ ጥቕዓት ስለጠና 
ወሲዱ ምህላው የረጋግፁ። ብሓሳብ ደረጃ እንትረአ እዚ ስልጠና   ብዛዕባ ምስ 
ቆልዑ ብሓባር ምስራሕ ወይከዓ ስራሕቲ ሓለዋ ህፃን  ሓበሬታ  ከካትት ኣለዎ።

ድሕንነቱ ዝተሓለወ ከባቢ፡ ክፍለ ግዘ ዝርርብ ንህፃውንቲ ምቾት 
ኣብዝስምዖም ቦታታትን ትኹረትዝኸፋፍሉ ነገራት ኣብ ዘይብሉን ቦታ የካይዱ  
። ሓደ ዓብይ ሰብን ሓደ ቆልዓን ጥራሕ ዝራኸቡሉ ኹነታት የወግዱ።

ምሽጥራውነት፡ እንታይነት ምሽጥራውነት ብምብርህራህን፣ መሰረታዊ ሕግታት 
ምሽጥራውነት ብምድላውን ናይ ህድ ሕድ ኣረኣእያን ኣመለኻኽታን 
ብምኽባር ይጀምሩ።

ተሳትፎ፡ ክሳተፉ ዝደልዩ ምስ ኮነ ዝተፈላለዩ  ድሕር ባይታ ዘለዎም  (ከም 
ሃይማኖት፣ ዓሌት ፣ ጉድኣት ኣካል ) ዝመፁ ቆልዑት ኣብ ናይ መዘራረቢ 
ኣርእስቲታት ንምምያያጥን ምቅይያር ሓሳባትን ዝተፈላለዩ   መንገድታት 
እናመሃዙ ንክሳተፉ ዕድል ይፈጥረሎም። እዚ  ንሶም ኣብ ዝሰሕዎም ስራሕቲ   
ንሓደጋታት ሓለዋ ቆክዓ ዝያዳ ግንዛበ ክወስዱ  ድኡ ይሕግዞም። 

ዝተፈላለዩ ጉጅለታት፡ ምስ ተመሳሳሊ 
ዕድመንፆታን ዘለዎም ህፃውንቲ 
ብዛዕባ ፆታዊ ጥቕዓትን ካልኦት 
ዓይነታት ጥቕዓትን ተመያየጡ። 
ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ 
ሓደ ጉጅለ ኣይሓዋውሱ ከምኡውን 
ኣናእሽቲን ዓበይቲ ቆልዑ ዋላኳ 
ፆትኦም ሓደ ዓይነት 
እንተኾነውን ብ ሓደ 

ኣይተፃምድዎም።

ብዛዕባ  ሓለዋ ጥቕዓት  ቆልዓ   ምስ  
ቆልዑት ንምዝርራብ እንኽተሎም ቀንዲ 
መትከላት

•

•

•

•

•
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ንህፃውንቲ ብዛዕባ  ሓለዋ ቆልዑት ኣብ ዝገልፅሉ እዋን ዝተፈላለዩ ናይ ቆልዑት 
ጉጅለታት ክርድእዎም 
ብዝኽእሉዎም ቋንቋን 
ቃላታትን ክትጥቀሙ 
የድልየኩም። እዚ ኣድላዩ 
እዩ፤ ምኽንያትድማ 
ህፃውንቲ ንዞም ዝስዕቡ 
ንክርድኡ ይደልዩ፡፡

•ናይ ቆልዓጥቕዓት እንታይ 
ከም ዝኾነን ኩሎም 
ዓይነታት ናይ ቆልዑት 
ጥቕዓታት

•ድሕንነቶም ኣብምሕላው 
ናይቲ ትካል ቑርፀኝነት 

•ንባዕሎም፣ ኣዕርኽቶም 
ወይከዓ ዝፈልጥዎ ሰብ 
እናተጎድአ እንተኾይኑ ስግኣቶም ከመይ ከምዘፍልጡን 

ብዛዕባ ሓለዋ ድሕንነት ቆልዓ ምስ 
ህፃውንቲ ቆልዑት ብኸመይ ምዝራብ 
ይከኣል

ይዘክሩ!

ሓለዋ ጥቕዓትቆልዑ ልዕሊ ፆታዊ  ጥቕዓት 
ልዕሊ ዝተፈላለዪ ዓይነታት ፆታዊ ጥቕዓት 
ይመስል፡፡ ሓለዋ ህፃን ንኣካላዊ መጉዳእቲ፤ 
ፆታዊ ጥቕዓትን፤ ምዝመዛን፤ ምዝንጋዕን፤ 
ኢኮኖሚያዊ ጉድኣትን ካልኦት ዓይነታት 
መጉዳእቲን ኣንፃር ህፃውንቲ ዝፍፀም ጥቕዓት  
ዘጠቓለለ ንኩሉ ዓይነተት በደል ኣብ ግምት 
ዘእተወ እዩ፡፡
ኩሎም ሰራሕተኛታት   ጥቕዓት ቆልዑት 
ዝምልከት ሓበሬታ ከመይ ከምዝቕበሉን 
ቐፂሎም ከዓ ንቲ ዝተቐበሉዎ ሐበሬታ እንታይ 
ክገብሩ ከምዘለዎም ክፈልጡ ብጣዕሚ አድላዩ 
እዩ።

ይዘክሩ!

ኣብ ቆልዑት ዝፍፀም ጥቕዓት፣ ብፍላይ 
ፆታዊ ጥቕዓትንቆልዑት ንምርዳእ ከቢድ 
ክኾን ይኽእል። ሓለ ሓሊፉ ግዘ፣ ከከም 
ዕድምኦምን ናይ ዕብየት ደረጅኦምን 
ቆልዑት ንምርዳእ ክኸብዶም ይኽእሉ 
እዮም። ምይይጣት እንተካይዱ ኩልግዘ 
ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ መትከላት 
ይዘክሩ።

ምቕሉልን ፣ምሕዝነታዊን  ፣ 
ዘየጨናንቑን ይኹኑ፡ቆልዑት 
ዘዘራርብዎ ዓብይ  ሰብ 
ዝተረጋግዐን፣ ዓርሰ እምነት ዘለዎን 
ምቕሉልን ኣብ ዝኾነሉ እዋን 
ብዛዕባ ሓለዋ ህፃውንቲ ምስ 
ቆልዑት ኣብ ዝዘራረቡሉ እዋን ዓርሰ 
እምነትን ፣ ምሕዝነታዊን ምቑሉል 
ዝኾነ  ኣቀራርባን የርእይዎም።
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ዕላማ: ህፃውንቲ  መን ከምዝኾንኩምን  ንምንታይ ከምተዘራርብዎምን 
ንምፍላጥ ዝለዓለ ድሌት ኣለዎም ።ብዛዕባ መንነትቶምን  ናይ ትካሎም ቑርፀኝነት 
ብምብርህራህ ክትጅምሩ ይሕሽ።

“ትካልና ኣብዚ ዝርከብ  ንዓኹም ንምሕጋዝ እዩ። 
ኩሎም ሰባትና ሕያዋት ምዃኖም፣ፍትሓዊ 
ብዝኾነ መልክዑ ዘገልግሉን ንዓኹም ኢሉውን 
ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብኩም ዘሎ ዝኾነ ይኹን 
ሰብ ከምዘይጎድኡ ክነረጋግፅ ንፈቱ። 
ንሕና ንዚ ካብ ጥቕዓት ሓለዋ ምግባር ኢልና ንፅውዖ 
እዚውን  ድሕንነትኩምድሕንነት ውሁስ ገይርና 
ንደልይ ኢና ማለት  እዩ። ብዛዕባ እዚ ምሳኹም 
ምይይጥ ካብቶም ሓደ እዩ፡፡  ብተወሳኺ ናታትኩም 
ድሕንነት ክንሕሉ ከምንደሊ ምስ ወለድኹም ክንዘራረብ 
ኢና።ንዓኻትኩም ካብ ጥቕዓት ብኸመይ ከምዝሕልዩን 
ብዛዕባኹም ስግኣታት እንተልዮዎም እንታይ ክገብሩ 
ከምዘለዎም ንሰረሕተኛታትና ኣሰልጢንናዮም ኢና።”

ናይ ሓደ ትካል ጥቕዓት ናይ ምክልኻልን ግብረ መልሲ ናይ ምሃብን 
ቑርፀኝነት ከመይ ክግለፅ ከም ዝከኣል

“ንሕና ትካል XX ንበሃል።[ከም ኣድላይነቱ ተጠቐሙ:ማይ / ምግቢ/  
ቤት ትምህርቲ / ናይ ስራሕዕድል ወዘተ] ግቡእ ብዝኾነ መንገዲ 
ንክማልኡ ምስ  [ከከም ኣድላይነቱ: ምስ ደቂ ተባዕትዮ/ ደቂ ኣንስትዮ 
/ ማሕበረሰባት / ህፃውንቲ / ኣካል ጉዱኣትን 
ንሰርሕ።ንዝቕፅሉ XX ኣዋርሕ/ ዓመታት ኣብዚ ቦታ 
ክንሰርሕ ኢና። ምስ XX  ታባሂሉ ዝፅዋዕ ካልእ ትካል 
ድማ ብሓባር ንሰርሕ።” 
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ዕላማ ፡እዚ ክፍሊ ምስ ዝተፈላየ ዕድመ ዝሓዙ  ጉጅለታት ህፃውንቲ ብኸመይ 
ምይይጥ ምጅማር ኣብ ትኽእሉሎም ዝተፈላለዩ መንገድታት ዝተፈላለዩ 
ማዕዳታት ዝህበኩም እዩ።

እንታይነት ጥቕዓት ንህፃውንቲ ንምግላፅ ክጥቀሙሎም  ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ 
መንገድታትት ኣለው።ምስ ቆልዑት ምይይጥ ንምጅማር ሓደ ጠቓሚ መንገዲ 
ንናይ ዕድመ ጉጅለኦም ዝተስማዕመዐ ዛንታ ወይድማ ኣሳታፊ መልመዲ  
ምጥቃም እዩ። ሓደ ሓደ ኣብነታት ንዞም ዝስዕቡ የካትቱ7። 

•ናይ ሰብ ኣካል ("ናይ ሰብነስእሊ")ን  ንዕዑ ተጠቒሞም ድማ ኣብ ናይ 
ቆልዑት ስምዒታትን ሕድሕዶም ዝስምዖም ሓደጋታትን ስግኣታቶምን  ክዘራረቡ 
ምግባር።

•ዝተፈላለዩ ኩነታትን ናይ ሰባት ዓይነታት ንምርኣይ ናይባንቡላ ምርኢት ወይከዓ 
ተዋስኦ ምጥቃም 

•ሓደ ማሕበረሰብ ወይከዓ ቦታ ዘርኢ ስእሊ ምስኣል፣ንኣብነት ቤት ትምህርቲ/  
ፕሮግራም ዝትግበረሉ ቦታ፣ነዚኦም ተጠቒሞም ህፃውንቲ  ብዝበለፀ/ ዝነኣሰ  ናይ 
ድሕንነት ኣበይ ከምዝስምዖም ምዝራብን ንምንታይ ከምዝኾነ ምዝርራብን

ኣብመወዳእታ እዚ መምርሒ ብዛዕባ  ምስታፍ ዝርዝር ካልኦት መገልገልቲ 
ኣለው።

“ጥቕዓት ብዝተፈላለየ መልክዑ ክመፅእ ይኽእል።ጥቕዓት ሓደ 
ሰብንዓኹም ንምጉዳእ ሓደ ነገር እንትገብር ወይከዓ ክገብሮ ዘለዎ 
ከይገበረ እንትተርፍን  እዚ እውን ንዓኹም ናብ ምጉዳእ ዘምርሕ 
እተኾይኑ እዩ። ንኣብነትሓደ ሰብ እንተወቒዕኩም፣ወይዓ ብፅፍዒት 
እንተወቒዕኩም፣ወይ ከዓ ከም ሃሳስ ወይከዓ ዘይጠቅም እናበለ   
ብሕማቕ ስማት እንተፀዊዕኩም፣ስዒቡ ድማ ብመንነትኹም 
ምኽንያት ሕማቕ እንተገይርኩም እዚኦም ኩሎም ናይ ጥቕዓት 
ዓይነታት እንትኾኑ፤ኩሎም ጌጋ እዮም።”

ንቆልዑት ናይ ጥቕዓት መግለፂታት ብኸመይ ክንገልፅ ንኽእል 

ወይከዓ

7 ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ፋክት ሺት ብዛዕባ ዘይጉብእ ኣታሓሕዛ፡ https://www.who.int/news-room/-
fact-sheets/detail/child-maltreatment

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
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ዝተፈላለዩ ዓይነታት ጥቕዓት8 ዝሓዛ ክፍልታት ጥቕዓት ክዝርዝሩ ይኽእሉ፤ 
ከምኡ ድማ ንቶም ህፃውንቲ ኣብ ትሕቲ ሕድ ሕድ ክፍሊ ጥቕዓት ክንሰርዐን 
እንኽእል ባህርያት ፍለዩ ዝብል ሕቶ ከቕርቡሎም ይኽእሉ።

ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ገለ ናይ ኣምሓርኛ ቋንቋ ተዛረብቲ ህፃናት ደርፍታትን ከም 
በዓል “በዛ በበጋ” ን “እቴሜቴ” ናይ ህፃናት ምጭዋይን ግቡእ ዘይኮኑናይ 
(ትሕቲ ዕድመ) ርክባትን ዝምልከቱ ሓሳባት የጋውሑ።
ንዞም ህፃውንቲ ንተንመዝሙራት ክዝምሩን ንቲ ግቡእ ዘይኮነ መልእኽቲ 
ፈሊኹም ኣውፅኡ ዝብል ሕቶ   ክሓቱ  ይኽእሉ፡፡  እዞም መዝሙራት ጉቡእነት 
ከምዘይብሎም ንቶም ሕፃውንቲ ምብርህራህ ንከስተውዕሉን  ዶባት ከቕምጡ 
ክሕግዞም ይኽእል። 

እንተ ተተግቢሮም ጠቐምቲ ዝኾኑ ተወሰኽቲ ነጥብታት:

“ዝኾነ ይኹን ሰብ (ካብ ኣዴኹም/ ካበ ኣቦኹም / ካብ ዝእብደኩም 
ሰብ ወፃኢ) ናትኩም ናይ በይንኹም ክፍለ ኣካላት ክነክእ ወይከዓ 
ክርኢ ክደሊ የብሉን።ከምኡ ድማ ንናታቶም ንክትርእዩ ወይከዓ 
ንክትነኽኡ ክሓትኹም ጌጋ እዩ።ዝኾነ ይኹን ሰብ ገለ ንዓኹም 
ዘይምቸዎኩም ነገር ክትገብሩ እንተሓቲቱኩም ወይ ከዓ ብኸብድኹም 
ጌጋ እዩ ዝብል ስምዒት እንተተሰሚዕኩም እዚ ምናልባሽ ጌጋ እዩ 
ክኸውን ዝኽእል፡፡ ከምኡ ድማ ናይ ፍርሒን ምትንካፍን ስምዒታት   
ክስማዓኩም ይኽእል፡፡ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ዝህልው አእምሮኹም 
ገለ ጌጋ ዝኾነ ነገር ይፍፀም ከምዘሎ እናነገረኩም እዩ ማለት እዩ ”፡፡

8 ፆታዊ ጥቕዓት፤ ፆታዊ ምዝመዛን ኣካላውን፤ ስምዒታዊ ምዝንጋዕ
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“ምሳኹም ዝተፈለየ ዕርክነት ክህልዮ ዝደልይ ሰብ ትፈልጡ ትኾኑ9። እዚ ሰብ 
ንዓኹም ብጣዕሚ 'ፅቡቕ' ከምዝኾነ ዝስመዐኩምን ንዓኹም ምቾት ዋላ 
ኣይሃብኩም ገለ ነገር ንክትገብሩ ምስ ሓተተኩም ነቲ ሰብ ንዘይምቅያም 
ትደልዩ ትኽእሉ። እዚ ኣብዝኾነሉ እዋን ምርጫ ከምዘለኩም ብምዝካር 
ኣይደልን ኣይፋሉን ምባል ጉቡእ እዩ፡፡ እዚ ሰብ ሓቀኛ ፈታዊኹም 
እንተኾይኑ፣ ምርጫኹም የኽብረልኩምን ዕርክነትኹም ኣይሓድግን። እዚ 
ሰብ ዘይትደልይዎ ነገራት ምሕታቱ እንድሕር ቀፂሉሉን ንክትፈርሕዎ ምግባር 
እንተ ጀሚሩ ንወለድኹም ወይከዓ ንእትኣምንዎ ሰብ ተዛረቡ።” 

ናይ  ጥቕዓት ስምዒትዝተሰወረ ክኸውን ይኽእል፣ሓለ ሓሊፉ ቆልዑት 
ዘይክፈልጥዎ ይኽእሉ።ናይ ስምዒት ጥቕዓት ንምብርህራህ፣ ከምዚ ዝስዕብ 
ይበሉ፡-

ንዓበይቲ ቆልዑት (መናእሰያትን/በፅሒን)ብዛዕባ ፆታዊ ጥቕዓት እንትዛረቡ፣ 
ከምዚ ምባል ይኽእሉ።

“ብዛዕባ ሰብነትኩምን ናይ ውልቀ መራብሒ ኣካላትኩምንገለ ገለ ሕቶታት 
ክህልወኹም ይክእል እዩ።እዚ ዝተለመደ እዩ።ብዛዕባ ሕቶታትኩም ንምውጋዕ 
ምስ ዝተኣምንዎ ዶክተር፣መምህር፣ናይ ማሕበረሰብ ኣባል፣ወለዲ ወይ ከዓ 
ዝተኣመነዓብይ ሰብ  ምዝርራብ ትኽእሉ ኢኹም።”

“ሓደ ሰብ ሕማቕ ኣስማት እናተተጠቐመ እንተፀዊዕኩም ንኣብነት 
ፀማም ፤ ዘይረብሕ/ዘይትረብሒ ኢኻ/ኢኺ ወይከዓ ዝኾነ ይኹን ነገር 
ብትኽክል ምግባር ዘይትኽእል/ሊ ዓይነት ስምዒት ንክስምዐካ/ኪ 
እንድሕር ዝገብር/ትገብር ኮይኑ/ና ጌጋ እዩ። እዚ ኩነታት 
እንተኣጋጢሙ እዚ ናይ ስምዒት ጥቅዓት ምዃኑ ዘክር/ሪ። ነዚ 
ሰብኣይ/ሰበይቲ ኣይትእመኖ/ኣይትእመንዮ።  ነዚ/ነዛ ሰብ ትጋገ 
/ትጋገይ ኣለኻ/ኺ ንስኻ/ኺ እቲ ንሱ/ሳ ዝብሎ/ዝትብሎ 
ዝብለካ/እትብለኪ ዓይነት ሰብ ከምዘይኾንካ/ኪን ነጊርካ/ኪ በቲ 
ስም ምፅዋዕ ጠጠው ንከብል/ንክተብል ንገሮ/ንገርዮ፡፡”

9 ናይ ብፅሖ ዕድመን ደረጃን: ዓለምለኻዊ ምትእስሳርን ርክብን ናይ ጎራዙት ደቂኣንስትዮ ልምድን 2017
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ቆልዑት ብዛዕባ እቲ ትካል ዘተሓሳስቦም ዛዕባ  ን ብኸመይ ከረድኡ 
ከምዝኽእሉ ምርዳእ የድልዮም እዩ ፣ንዚ ንምግባር ድማ ዓርሰ እምነት 
ምሕዳር የድልዮም እዩ፡፡ ።ብሓሳብ ደረጃ ንቆልዑት ንዓኹም ብኸመይ  
ስግኣታቶም ብኸመይ ከልዕሉሎም ከምዝፎትው ይሓቱ (ማሕበረሰብ መሰረት 
ዝገበረ ሜላ   መቕረቢ ሜላ ጥርዓን ንክጣየሽ ከምዘለዎ ናብ መኣኸል ዝገበረ  
መረዳእታትን  ደገፍን   ንምእታው ኣብዚ ይጠውቑ)።እዞም ሜላታት እንድሕር 
ተዳልዮም፣ቆልዑት በዞም ሜላታት ከይተሰከፉ ተጠቒሞም ስግኣታቶም 
ንኸልዕሉ ምሕጋዝ የድልዮም እዩ፡፡  
ናትኩም ጥፍኣት ኣይኮነን

ናይ ፍርሒ/ስግኣት ስምዒት: 

“ዝኾነ ይኹን ዝተዘረበኩ ነገር፣ ዝኾነ ይኹን ዝተዛረበኩም ሰብ  ወይ 
ከዓ ዝኾነ ይኹን ዝገበርክምዎ እንተመሰለኩም፣  ጥቕዓት ናትኩም 
ጥፍኣት ኣይኮነን፣ ንዓኹም  እውን ኣይግብኣኩምን።ሰብ ምስ ጎደአና 
ምሕራቕ፣ ምኹራይ፣ ምፍራሕን ምድንጋርን  ልሙድ እዩ። ንዓርስኻ 
ምጥርጣር እውን ልሙድ እዩ። ብዝኾነ ንዓርስኹም ኣይትውቀሱ 
መይከዓ ካልኦት እንታይ ከምዝሓስቡን ብኣኹም ክናደዱ ይኾኑ እዮም 
ኢልኩም ኣይትጨነቑ። ዋላ ኳ ጌጋ ከም ዝሰራሕኹም 
እንተተሰመዐኩምን ወይ ከዓ ነቶም ዝተኻየዱ ነገራት ብኻልእ መንገዲ 
ክተተግብሩ ትኽእሉ ምንባርኩም እንተሓሰብኩምን እዚ ዝኾነ ይኹን 
ሰብ ንክጎድአኩም ምኽንያት ክኸውን ኣይኽእልን ።”

“ሰባት እንትጎድኡና “ንስኻ/ኺ ማለት ንዓይዓርከይ ኢኻ/ኺ፣ ኣነ 
ብጣዕሚ እየ ዝፈትወካ/ኪ፣ እዚ ርክብ ናትና ናይ ብሕትና ምሽጥር 
እዩ”ክብሉ ይኽእሉ፡፡ ወይ ከዓ  “ዓርከይ እንድሕር ኾይንኻ/ኺ ነዚ 
ምሽጥር ክትሕልዎ/ክትሕልውዮ ኢኻ/ኢኺ”፣ክብሉና ይኽእሉ። ኣብ 
ካልእ እዋን ድማ“ነዚ ጉዳይ እዚ ንኻልእ ሰብ እንተተዛሪብካ/ኪ 
ስድራቤትካ/ኪ ክፀልኡኻ/ኺ እዮም” ኢሎም ከፈራርሑና ይኽእሉ 
እዮም። ከምኡ ድማ ከም ሃይማኖት/ባህሊ ዝበሉ ምኽንያት ብምጥቃም 
˝ንዓኻ/ኺ ምምሃር/ምስልጣን ናተይ ግቡአይ እዩ” ብምባል ምኽንያታት 
ክጥቀሙ ይኽእሉ። ኣይትእመኖም/ንዮም! እዚኣቶም ንዓኻ/ኺ  
ብቐፃልነት ንምጉዳእን ሕማቕ ነገራት ንምግባር ዝዛረቡኻ/ኺ ም 
መጭበርባራትን   መተዓሻሸውቲ ዘረባታት እዮም  ”፡፡
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“ሓደ ሓደ ግዘ ጥቕዓት ከብፅሐሑልና ዝደልዩ ሰባት ብዛዕባ ናይ 
ሰብነትና ኣካላት ምዝራብ ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም። ንስኻ/ኺ ከመይ 
ውቁብ/ውቁብቲ ከምዝኾንካ/ኪ፣ ከመይ 
ከምዝፈትዉካ/ከምዝፈትወኪን ፍሉይ ዓርክኻ/ኺ ክኾኑ 
ከምዝደልዩ ክነግሩኸ/ኺ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ሓደ ግዘ ብጥቓና 
ኣቢሎም ክሓልፉ ከለው ኣጥዋትና ክነኽኡ ወይከዓ ክጉንፁና  ዝኽእሉ 
ኮይኖም  እዚ ኣጋጣሚ ጌጋ ከምዝኾነ ክዛረቡ ይኽእሉ ኣለና። እዚ 
እንተጓኒፍኩም ጌጋ ምዃኑ ዘክሩ፣ ክጎድኡኹም ከምዝደለዩ 
ኣስተውዕሉ። እቲ ዝገበርዎ ከምዘይፈተኹምዎን ከምተፍልጥዎን 
ንገርዎም። ካብኦም ብምርሓቕ እቲ ጉዳይ ንዝተኣመነ ፍሉጥ ሰብ 
ተዛረቡ። ብዝተኽኣለ መጠን ምስ ከምዚ ዝበሉ ሰባት በይንኹም 
ዘይምዃንኩም ኣረጋግፁ፤ ብተወሳኺ ኣብ ካልእ ቦታ ንክትራኸቡ 
እንድሕር ደኣ ሓቲቶምኩም አይትኺዱ (ምሳኹም ሓቢሩ ዝኸይድ 
መሓዛ ዋላኳ እንተሃለዩ) ኣይትኺዱ ብዛዕባ እዚ ንዝእሙን ዓብይ ሰብ 
ተዛረቡ።”

ህፁፅስጉምቲታት:

“ዝጎድአና ሰብ ጠጠው ንከብልን ክንኸይድ ከምንደሊ እንተተዛሪብና ፀገም 
የብሉን። ብኻልኦት ሰባት ክንካእ ዘይብሉ ናይ ሰብነት ኣካላትና ንክነኽኡልና 
ወይከዓ ክሪእዎ እንተደልዮም ወይከዓ ንናታቶም ክንነክእ እንተሓቲቶምና 
ወይከዓ ዘይስማምዐና ነገር እንተገይሮም፣ ናብ ሽቓቕክትከዱ ከምእትደልዩ 
ወይከዓ ክትወፁ ከምእትደልዩ ምዝራብ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ድማ 
ዝሓተቱና ክንገብር እድሕር ዘይንደሊ  ክነእዊ ንሽእል ኢና፣ ንቶም ከምኡ 
ዝገብሩ ሰባት ንትካሎም ወይከዓ ንዝተኣመነ ዓብይ ሰብ ከምነፍልጥ 
ንንገሮም ። እንተደሊናን እንተኽኢልናን ክንጎይይ ንፈትን።”
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ጉድኣት ብዛዕባ ዘብፅሑልኩም ሰባት ሪፖርት እንተገይርኹም ናብ ምንም 

ዓይነት ፀገም ኣይትኣትዉን። ዝጎድአኩም ሰብ እንድሕር ኣፍሊጥኩም ናብ 

ፀገም እትኣትዉ መሲሉ እንተተሰሚዕኩም፣ ንዝእመን ዓብይ10 ሰብ ርኸቡ፣ 

እዚ/ዛ ዓብይ ሰብ ብምሽጥር ክተዘራርብዎም ከምእትደልዩ ብመግላፅ 

ብዛዕባ እቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ብዝጠዓመኩም መንገዲ ግለፁሉ። ትካል 

ናይዚ ጥቕዓት ዘብፀሐ ሰብ ክፈልጥ ምግባር ኣገዳሲ እዩ፤ ምኽኒያት ድማ 

ምእንታን ክቐፅዖ እዩ፡፡ ስለዚ ንቲ ዓብይ ሰብ ነቲ ጉዳይ እንትትነግርዎ ንሱ 

ነቲ ትካል ይግደድ ማለት እዩ ፡፡”

ስግኣትኻ ምልዓል: 

“ኩል ግዘ ንእትኣኣምንዎ ሰብ ኣፍልጡ። እዚ እትኣምንዎ ሰብ ኣዴኹም፣ 

ኣቦኹም ፣ መምህርኹም ወይከዓ ኣብ ውሽጢ ትካልና ዝርከብ ሰራሕተኛ 

ክኸውን ይኽእል”።ዝተኣመነ ዓብይ ሰብ ናይ ግድን ኣባል ስድራና ማለት 

ከምዘይኮነ ነቶም ቆልዑት ንገርዎም። “ዝተኣመነ ሰብ ማለት ሓገዝ 

ኣብትደልዩሉ እዋን ስግኣት ከይተሰመዐኩም ዝኾነ ይኹን ነገር ክትነግርዎ 

እትኽእሉ ሰብ ኮይኑ እዚ ሰብ ቅድም ክብል ዝሓገዘኩምን ወይ ከዓ 

ክተዘራርብዎ   ድሕንነት ንክስምዐኩም ዝገብ ሰብ ክኾን ይኽእል፡፡ ር 

ሰብ እዮ ስግኣት ”፡፡

ስልኪ ክረኽቡንንዝኽእሉ ቆልዑት፤ ብፍላይ ዕድመኦም ካብ15-17 
ንዝኾኑ ቆልዑት፣ ንዝኣምንዎም ዓበይቲ ሰባት ብሓባር  ዝጥቀሙሉ ናይ 
ምሽጥር/ኮድ ቃል ክህብዎም ይኽእሉን ምስቲ ዝኣምንዎ ዓብይ ሰብ ኣብ 
ዘይጠዓሞም እዋን ወይከዓ ድሕንነቶም ፅቡቕ ከምዘይኮነ ኣብ 
ዝተሰመዖም ኩነታት  ንክበፅሑሎምን ንክወስድዎምን እንትደልዩ ጥራሕ 
ከም ዝጥቀሙሉ ምስቲ ዓብይ ሰብ ክስማዕምዑ ይኽእሉ። 

10ድሕንነቶም ውሑስ ዝኾነ ህፃውንቲ ቆልዑትን  ዝተኣመነ ዓበይ ሰብ ምማይን" https://www.safesecure-
kids.org/sites/default//files/SSK-Identifying%20Trusted%20Adults_VD.pdf

https://www.safesecurekids.org/sites/default//files/SSK-Identifying%20Trusted%20Adults_VD.pdf
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ብዛዕባ ካልእ ቆልዓ ንዝተሰመዓካ ስግኣት ምሕባር፤  :

ስዒቡ  እንታይ እዩ ኮይኑ

“ሓንሳብ ንዓብይ ሰብ ወይከዓ ንቲ ትካል  ምስ 
ኣፍለጥኩም እቲ ትካል ነቲ ሓበሬታ በምሽጢር እዩ 
ዝሕዞ። ነቲ ኩነታት ንምግንዛብን ኣድላይ ውሳነ 
ንምሃምሕልላፍን  ይፈትን። እዚውን ንዓኻ/ንዓኺ 
ምዝርርራብ ከካትት ይኽእል።”

“ካልእ ቆልዓ በቲ ናይቲ ትካል ሰብ ተጎዲኡ/ኣ ወይከዓ ተበዲሉ/ላ 
ኢልኩም እንድሕር ሓሲብኩም ነዚ ኩነታት  ንዝተኣመነ ዓብይ ሰብ 
ኣፍልጡ።ሓለ ሓሊፉ እቲ/ታ ቆልዓ ክፈርሕ/ክትፈርሕ ወየከዓ ምዝራብ 
ዘይክኽእል/ዘይክትኽእል ክኸውን/ክትኸውን 
ይኽእል/ትኽእል፤ንስኹም እንተፍሊጥናሉ/ላ ንረድኦ/ኣ ከምዘለና እዩ። 
ከምኡውን ባዕሉ/ላ እቲ/ታ ቆልዓ  ከፍልጥ   ክተበረታትዕዎዋ ትኽእሉ 
ኢኹም። ንኣዕርኽትኹም ኣይትንገርዎም፤እቲ ምንታይ ምሽጥር ክሕልው 
ስለዘይክእሉ ወይከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ተበዳሊ ክቕይዑ ስለዝኽእሉ፤እዚ 
ድማ ነቲ በደል ዝበፅሖ/ሓ ቆልዓ ዝበለፀ ዘሕርቕ ክሓዝንን  ክጎድእን 
ስለዝገብሮ እዩ፡፡   ነቲ ምሽጥር ምሳኹም ኣፅንሕዎ ካብኡ እቲ ዓብይ ሰብ 
ትኽክለኛ ነገር ከምዘተግብር እምነት ኣሕድሩ።”



ንቲ ምይይጥ ምዕፃው 
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“ሓደ ሰብ ምስ ጎድአኩም ወይከዓ ጥቕዓት ምስ ኣብፅሐልኩም ንምዝራብ 
ከቢድ ከምዝኾነ ይፈልጥ እየ፤እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልኩም እውን 
ክትፈርሑ ወየከዓ ክትንከፉ ትኾኑ።ዘክሩ በይንትኹም ኣይኮንኩምን 
ብዛዕባኹም ዝሕለቑ ሰባት ኣለውልኹም። ኩልግዘ እዚ ነገር ፈፂሙ ናትኩም 
ጥፍኣት  ከምዘይኮነ ዘክሩ ከምኡውን ኣብ ሕድ ሕድ ኣብ እተፍሉጡሉ እዋን  
ዝኾነ ሓደ ሰብ ንዓኹም ንምሕጋዝ ይፍትን።” 

ዘክሩ!

እቲ መወዳእታ ልክዕ  ከምቲ መፈለምታ ኣድላዩ 
እዩ።ንምውፃእን ስጉምቲ ንምውሳድን ክትጓየዩ 
የብልኩምን ።ተረጋግዑ! እቶም ቆልዑት ንዝነበሮም 
ተሳትፎ ኣመስጊንኩም ክልዕልዎ ዝደልይዎ ወይከዓ 
ሕቶ እንተልይዎም ይሕተቱዎም።ከምኡ ድማ 
ናትኩም ወይከዓ ናይ ጥቕዓት ሓደጋ ተፀዋዒት/ት 
ወየከዓ ናይ ትካልኩም ሪፖርትመቕረቢ ሜላን 
ዝርዝር ኣድራሻን ክትህብዎም ይምከር።
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ዕላማ: እዚ ከም መጠን በዓል መዚ ንዓኹም እዩ! እዚ ክፍሊ ዝኾነ ፀገም 
እንትፍጠር፣እንታይ ክትዛረቡ ከምዘለኩምን እንታይ ክትዛረቡ ከምዘይብልኩምን 
ንምፍላጥ ዝሕግዙ ጠቐምተቲ ምኽርታት ዘቕርበኩም እዩ።
ሰራሕተኛታት ትካል ሲቪል ማሕበረሰብ  ናይ ቆልዓ ጥቕዓት ሓለዋ ሓደጋታት 
ምፍላጦምን ጥቕዓት ዘጋጠመ ምዃኑን ዘይምዃን  ምፍላጦም ኣድላይ 
እዩ።ብዙሕ ግዘ ቆልዑት ኣብ ጥቕዓትን ካብ ጥቕዓት ሓለዋን ምይይጥ እንትግበር 
እዩ ጥቕዓቶም የዘልጡ ።እቶም ሰራሕተኛታት እውን  ባህርያት ቆልዑ ወይከዓ 
ካልኦት ኣብ ልዕሊ ቆልዓ ጥቕዓት በፂሕዎ ከምዘሎ ዝሕብሩ  ምልክታት እንትሪኡ 
ከተሓሳስቦም ይኽእል።11

ምልክታት ጥቕዓት ብኸመይ
ክንፈልዮምን ክነፍልጥን ከምእንኽእል

ጠቓሚ  ምኽሪ:

ናይ ቆልዑት ካብ 

ጥቕዓት ሓለዋ ርክባት ሓደ 

እዋን ጥራሕ ዝርአ ወይከዓ 

ቐፃልነት ዘለዎ ንከይኸውን ይኽእል።እዚ 

ከምዘሎ ናይ ቆልዑት ባህርይ ምፍላጥ 

ኣዝዩ ወሳኒ  እዩ። ናይ ቆልዑት ባህርይ 

ተገንዘቡ ከምኡውን ስምዒትኩም 

ኣኽብሩ/ንውሽጥኹም አዳምፁ።

  11ናይ ብፅሖ ዕድመን ደረጃን: ዓለምለኻዊ ምትእስሳርን ርክብን ናይ ጎራዙት ደቂኣንስትዮ ልምድን 2017 
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ምልክታት ጥቕዓት

 12ብዛዕባ ጥቕዓት ጥርዓን ምስመዖም ከመይ ገይሮም ግብረ መልሲ ይህቡ (እንታይ ክንብል ክንገብርን ከምዘለና) ኣብ ክፍሊ ሰለስተ 

ተብራህሪሁ እዩ፡፡

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ቅድሚ ኸዚ ኣርእዮምዎ ዘይፈልጡ ኩነታት ንሰብ ወይከዓ ቦታ ኣመልኪቱ 
ናይ ፍርሒ ስምዒት የርእዩ፡፡  ።እዚ እንተጓኒፉ ዋለ ኳ እቲ ውልቀ ሰብ 
ሓደ ሓደ ካብ ሞንጎ ብሰራሕተኛታትኹም ‘ዝተኣመነ’ ዓብይ ሰብ 
እንተኾነውን ብቕልጡፍ12 ስጉምቲ ይውሰዱ።

ፍልፍሉ ክግለፅ ዘይክእል ገንዘብን ወይከዓ ውህብቶታት ኢሉውን ብዛዕባ 
ሓዱሽ/ምሽጥራዊ ዓርኪ ወግዒ ምውጋዕ 

ኣብ ፆታዊ ርክብ ዝምልከቱ ነገራትን ስእልታትን ዘይተለመደ ድሌት 
ምርኣይንካብ ልሙድ ባህሪ ወፃኢ ዝኾኑ  ፆታዊ ርክብ ዝምልከቱ   ቃላት  
ምጥቃምን፤

ሃንደበታዊ ናይ ባህርይ ወይከዓ ስብእና  ለውጥታትምርኣይ ፣ንኣብነት 
ባእሲታት ምልዓል፤ ንሰብ ኣጥቢካ ምሓዝን  ፣ኣቓልቦ 
ምስኣን፣ብሕታውነትን ምርሓቕን፤

አብ  ኣብ ኣከዳድናን መልክዕን ምኽንያቱ ክግለፅ ዘይኽእል ለውጢ 
ምርኣይ፤ንኣብነት ኣዝዩ ሰሓባይ ዝኾነ ወይ ከኣ ሻቢ ኣከዳድና 
ምኽዳንን፤ 

ናብ ቤት ሕፅቦ  እንትኸዱ ናይ ቃንዛ  ስምዒት ምስማዕን

ኣብ ኣካላት ምኽንያቱ ዘይተፈልጠ ጉድኣት፣ናይ ዓይኒ ምሕባጥ፣ኣብ 
ሑቐ፣እግሪ፣ኢድ ወዘተ ዘለው በሰላታት

ብሓሳብ ምርሓቕ፣ቁጡብ ምዃንን ምስ ኣዕርኽቶም ፀወታ ዘይምድላይን

ኩሉ ግዘ ናይ ካልኦት ኣዎንታዊ መልሲ ምድላይን፣ብዛዕብኦም  
ርግፀኛዘይምዃን፣ንዓርሶም  ምጥርጣርን ወይ ከዓ  ብዛዕብኦም ቀለልቲ 
ውሳነታት ንምሕላፍ ዘይምኽኣልን፡፡  

ብዛዕባ ናይ ጥቕዓት ምልክታት ምስ ቆልዑት ዝዛተዩ ምስኮነ ብዛዕባ  ንቶም 
ምልክታት ንቶም ቆልዑት የካፍልዎም ካብኡ ዝውሰኽ ኣብነት እንተልይዎም 
ይርኣዩ።ቆልዑት ንኣናእሽተይ ኣሕዋቶም ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህፃውንትን 
ምልክታት ጥቕዓት  እንተሪኦም ክሕብሩ  የበረታትዕዎም። 
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ብዛዕባ ጥቕዓትን ካብ ጥቕዓት ሓለዋን ምስ ቆልዑት እንትዘራዘራረቡ  ጥቕዓት 
ተፈፂሙ ዝብል ጥርዓን  እንተበፂሕዎም ፡-

ንምዝርራብ ዝጥዕም ቦታ ምረፁ። 
ኩልሻዕ ምስ ቆልዑት ዝኾነ ይኹን 
ዘጓነፎ ናይ ጥቕዓት ኩነታት 
እንትዘራረቡ ምትእጉጓላት ኣብ 
ዘይህልወሉን ምሽጥራዊ ኣብ ዝኾነ ቦታ 
ይምረፁ።

ሓደ ህፃን  ንምዝርራብ ኣብ 
ዘይጥዕምን ምቁርራፅ/ምትእጉጓል 
ከጋጥም ኣብዝኽእለሉ ቦታ  
ከዘራርበኩም እንተደልዩ   ናብ ካልአ 
ቦታ ምቕያር ንምንታይ ከምዝሓይሽ 
ብምርዳእ ቦታ ቐይሩ።
ንኣብነት፡ከምዚ በሉ፡-

“ነዚ ስለዝነገርካኒ/ክኒ 
የመስግን።ንቲትነግረኒ/ርኒ ነገር 
ብቁም ነገር ከምዝወስዶን ሙሉእ 
ትኹረተይ ክህበካ/ኪ ይደሊ።ስለዚ 
ናብ ካሊእ ቦታ (ንቲ ቦታ ይጥቐሱ) 
ክንኸይድ ይደሊ እየ። እዚ ንዓኻ/ኺ 
ፀገም ኣለዎ ድዩ?”

ደጊሞም መረጋገፂ ይሃቡ፣  ሓጋዛይን 
ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዘይፈርዱን 
ኩኑ።ንኣብነት ከምዚ ይበሉ፡-

“ነዚ ስለዝነገርካኒ/ክኒ 
የመስግን።ዝነገርካኒ/ክኒ ኩሉ 
ኣሚነካ/ኪ እየ ከምኡውን ንዓኻ/ኺ 
ንምሕጋዝ ዝካኣለኒ ኩሉ ክገብር እየ”

ዝሰማዕኽምዎ ኩሉ ዋላ ዘደንግፅ 
እንተኾነ እውን ብዛዕባ ዝኾነ 
ዝተቓለዐ ነገር  ክትሰምዑ ከለኹም 
ድንጋፀ፣ፍርሕን ወይከዓ ናይ 
ምስምባድ  ኩነታት ኣየርእዩ።እዚ 
እንድሕር ገይርኹም ግን እቲ/ታ ቆልዓ 
ንዕዑ  እዩ ዝወስድ/ትወስድ።ኩልሻዕ 
ዓርሰ እምነትኩምን ሓጋዛይነቶምን   
ኣርእይዎም።

ጥቕዓት ምፍፃሙ  ምክሓድ።እዚ 
ቆልዓ ኣብ ውሽጢ  ትካልኩም ጥቕዓት 
ከምዝተፈፀመ እንትነግርኩም  
ዝተለመደ መልሲ እዩ፡፡ 

ቆልዑት ክዛረብዎ ዘለዎም  ብምድማፅ 
ክብረትኹም ይግለፁሎም።

ንኣብነት ከምዚ በሉ፡

“እዚ ስለዝነገርካኒ/ክኒ 
የመስግን።ንዓይ ክትነግረኒ  
ስለዝኸኣልካ/ኪ ብጣዕሚ ጅግና  
ኢኻ/ኣኺ።ይኣምነካ/ኪ እየ እቲ 
ዝነገርካኒ/ዝነገርክኒ ብቁም ነገር 
ክወስዶ እየ።”

ግበሩ ኣይትግበሩ 
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ብጥንቃቐ የዳምፁ ከምኡውን ግምታት 
ኣይውሰዱ።
ኣብዚ ብርኪ እዚ ብዙሕ ምዝራብ 
ኣየድልን እኳደኣስ ብዙሕ ምድማፅ 
ኣድላይ እዩ። እቲ/ታ ቆልዓ 
ብዝተስማዕመዖም  ናህሪ፣ ቃላትን 
ቋንቋን ንክዛረብ/ንክትዛረብ 
ይፍቀዱ።
በዝሒ እተቕሩቡሎም ሕቶት ንቶም 
እትደልይዎም ሓቅታት ንምርካብ 
ጥራሕ ዝተወሰኑ ይኹኑ ።
ንኣብነት ከምዚ ይበሉ፡-
“ እንታይ እዩኮይኑ? መዓዝ እዩ 
ኮይኑ? ኣበይ እዩ ከምኡ ኮይኑ? 
ፈፃሚኡ/ከምኡ ዝገበረ  መን እዩ? 
ብኸመይ ኢኻ ፈሊጥካዮም ?”
እዞም ሕቶታት ነቲ ነገር ንቅድሚት 
ንምስጓም 

ዘድልየኩም ሓበሬታ ንክትረኽቡ 
እኹላት እዮም ፡፡

ታሪኻቶም ከካፍሉና ኣይሕተቱዎም ፡፡
ንቲ/ታ ቆልዓ ኣይተጓይዎ/ዋ፤ 
ንሱ/ንሳ እንታይ ክብል/ክትብል 
ከምዝደለየ/ት ከምትፈልጥዎ 
ኣይትገምቱ ።

ንቲ/ታ ቆልዓ ብሕቶ ምምርማር
እዚ ዝተለመደ መልሲ እዩ፤ብዙሕ 
ንምፍላጥ ካብ ምድላይ ሓለ ሓሊፉ 
ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ምቕራብ 
ትጅምር ፤ እዚ ዝተለመደ መልሲ 
እዩ፡፡ እዚ ንቶም ቆልዑት 
ከደናግሮም ስለዝኽእልን ብዛዕባ 
እቲ ዘጓነፈ ነገር ደጋጊሞም 
ክዝንትዩ   ከቢድ ስለዝገብሮ 
ከምኡ ኣይትግበሩ ፡፡ 
ከምኡ እውን ሕቶታት ከቕርቡሎም 
ዝኽእል ብተፀዋዒ ሓለዋ ድሕንነት  
ወይ ከዓ ብካልኦት ኣገልግሎታት 
ዘወፍዩ ክኢላታት ኣቢሉ ጥራሕ 
እዩ፡፡ 
ንቶም ቆልዑት ካብ እቲ ዝድለ 
ንላዓሊ 

ያደርጉ አያድርጉ
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ምስቲ/ታ ቆልዓ ምስ ተዘራረብኩምን እቲ ዝተዘራረብኩምሉ ምስ መዝገብኩም 
ሽዑ ንሽዑ ስጉምቲ ክወስዱን  ብ ናይ ትካልኩም ሜላ መማሓላለፊ  ጥርዓን 
የድልዮም እዩ፡፡ 

ያደርጉ አያድርጉ

ኩሉ ግዘ ብፅሑፍ ምስፋር ኣይትረስዑ፤ 
እዚ ንቲ ቆልዓ ነቲ ዝተብሃለ ነገር 
እናደጋገመ ክዛረብ ዝገብር ዝዕድሙ 
ሕቶታት ከይሓቱ ይገብር፡፡

ቃልይእተው ።ዝተዘረበኩም ምሽጥር  
ንዝኾነ ሰብ ከምዘይዛረቡ ብፍፁም 
ቃል ኣይእተዩ።
የግዳስ ከምዚ በሉ፡-
“ነዚ ስለዝተዛረብካኒ ብጣዕሚ 
የመስግነካ”
ካብኡ ንቲ ቆልዓ ቀፂሉ እንታይ 
ከምዝኸውንበበዓል መን ን ምስ በዓል 
መን ምዝራብ  ከምዘድልየኩም 
ንቲ/ታ ቆልዓ ናብ ምዝራብ ይስገሩ 
ብዚ መንገዲ እቲ/ታ ቆልዓ ኣብ ኹም 
ዝያዳ እምነየሕድር/ተሕድርን ስዒቡ  
እንታይ ከምዝኾነ 
ንክርዳእ/ንኽትርዳእ  የኽእሎ/ላ።
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መሳርሕታትን መረዳእታታትን
ሓላዋ ጥቕዓት ህፃን  ሓለዋጥቕዓት

ትካል መድሕን 

https://www.savethechildren.net/sites/www.savethechil-
dren.net/files/SCI_HR_POL_Child%20Safeguarding%20Exte
rnal%20Policy_EN.docx.pdf 

ናይ ዩኒሴፍ ሓለዋ ቆልዑት: 

https://www.unicef.org/protection
 
ኣብ ኢትዮጵያናይ ማእኸል ሓበሬታን ሓገዝን ን ሃብ፡ንቆልዑት ድሕንነቶም ሓሊኻ 
ምሓዝ ሓለዋ - ናይ ጥቅዓት ሓለዋ መሰረታዊያን  
https://ethiopia.safeguardingsupporthub.org/sites/default/-
files/2020-12/KCS%20Standards%202%20Pager%20AK.pd
f 

ኣበኢትዮጵያብዛዕባ ሓለዋ ድሕንነት መሰረታዊ ዝኾነ ሓበሬታ ምስደለኹም  
ኣብዚ ይርኣዩ : 

 https://ethiopia.safeguardingsupporthub.org/sites/default/-
files/2020-12/KCS%20Standards%202%20Pager%20AK.pd
f 

ኣብ ኢትዮጵያ ድሕነቶም ዝተረጋገፀ ፕሮግራማት ንምትላም  ኣብዙይ የንብቡ: 

https://ethiopia.safeguardingsupporthub.org/sites/default/-
files/2020-12/RSH%20Safeguarding%20Journey%20Intro%
20Slides-compressed.pdf 

ካብ ቆልዑት ፀብፃባት  ብኸመይ ክንቅበል ከምንኽእል
ናይ ቆልዑት ሓገዝ፣ ኣታሓሕዛ ሓበሬታ : 

https://www.childhelp.org/story-resource-center/han-
dling-child-abuse-disclosures/
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ንጥቕዓት መልሲ ምሃብ: 

https://safeguardingsupporthub.org/multimedia/respond-
ing-re-
port-sexual-exploitation-abuse-or-sexual-harassment-nigeri
a

ንግዳያት ጥቕዓት ናብ ኣገልግሎት ኣወፈይቲ ኣካላት ምምሕልላፍ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንስርዓተ ፆታ ዝተመስረተ ጥቕዓት መልሲ 
ምሃብ: 

https://www.unicef.org/ethiopia/media/1366/file/Address-
ing%20SRGBV%20in%20Ethiopia:%20A%20scoping%20s
tudy%20of%20policy%20and%20practice%20to%20reduc
e%20gender-based%20violence.pdf 

ናይ ጉዳይ ኣተሓሕዛ ፍሰት ቻርት:

https://safeguardingsupporthub.org/multimedia/case-han-
dling-flow-chart-nigeria 

ፍቓድ (ስምምዕነት) ምሽጥራውነትን: 
https://safeguardingsupporthub.org/multimedia/con-
sent-and-confidentiality-nigeria 

ናይ ቆልዑት ተሳትፎ
ትካል መድሕን ህፃናት ናይ ኣሳታፊ ተግባር ናይ መሰርሒ ኪት : 

https://resourcecentre.savethechildren.net/li-
brary/child-and-youth-friendly-participatory-action-researc
h-toolkit
 
ትካል መድሕን ህፃናት መሰረታዊ ረቛሒታት ትርጉም ንዘለዎ ናይ ቆልዑት 
ተሳትፎ: 

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/nine-ba-
sic-requirements-meaningful-and-ethical-childrens-particip
ation 
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ትካል መድሕን ህፃናት፤ ናይ ቆልዑት ተሳትፎኣብ ትንተና፤ ሕንፃፀ ትልምን ሕንፃፀ 
ፕሮግራማት:  

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/chil-
drens-participation-analysis-planning-and-design-programmes-
guide-save-children-staff

ምስ ቆልዑት ናይ ምርድዳእ መትከላት
ማእኸል መረዳእታ ትካል መድሕን ህፃናት:ምስ ቆልዑት ምርድዳእ፡መትከላትን 
ተግባራትን ሕብሓበን ፣ምልዕዓልን፤፣ምሕጓስን፣ምምሃርን ምፍዋስን  2011: 

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/communica-
ting-children-principles-and-practices-nurture-inspire-excite-edu
cate-and-heal 

ብዛዕባ ጥቕዓት ምስ ቆልዑት ምዝርራብ 
ሕዚ ጠጠው ኣብል!  ወሰን ፆታዊ ጥቕዓት ቆልዓ 

https://www.stopitnow.org/faq/the-scope-of-child-sexu-
al-abuse-definition-and-fact-sheet 

ጠቐምቲ ምኽርታት ብዛዕባ ጥቕዓት ምስ ቆልዑት ምዝርራብ: 

https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/-
pubs/helpseries/pdfs/CATipSheet.pdf  

ናይኢትዮጵያ መምርሒታት ምክልኻል ወሲባዊ ምዝመዛን ጥቕዓትን ናይ PSEA 
መምርሕታት:  

https://ethiopia.safeguardingsupporthub.org/sites/default/-
files/2021-06/3.1.1_PSEA_IASC%20Six%20Core%20Principles_
A5_English.pdf 

ዩኒሴፍ:ኣብ ልዕሊ ቆልዑት ዝፍፀም ጥቕዓታት ንምፍታሕዘድሊ ናይ ማሕበራዊን 
ባህርይን ለውጢ2020   
https://www.unicef.org/media/97721/file

ናይ ጥቕዓት ምልክታት ኣብ ቆልዑት
ሓደ ቆልዓ ጥቕዓት ከምዝበፅሖ/ሓ ብኸመይ ምፍላጥ ከምዝከኣል:  

https://www.stopitnow.org/sites/default/files//documents/-
files/warning_signs_child_behaviors_1.pdf 
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በደል መብፃሕቲን ብኸመይ ምልላይ ከምዝከኣል፡
https://www.rainn.org/articles/child-sexual-abuse 

ጉድኣት ኣካልን ኣካታትነትን
ጉዱኣት ኣካል ዘካተተ  ናይ ቆልዑት ጥቕዓት ሓለዋ መምርሒታት: 
 
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/19086/pd-
f/dis-
ability_inclusive_child_safeguarding_guidelines_able_child
_africa_save_the_children_2021_-seah.pdf 

ኣብ ማሕበረሰብ ዘተኮረ ናይ ጥርዓን መቕረቢ ሜላታት(ሲቢሲኤም) [ናይ 
ቆልዑ ድሕንነት ሓለዋ ፍልፍል ሓበሬታን ደገፍን ሀብ (safeguarding-
supporthub.org) 
How to Design and Manage Community-based Complaints 
Mechanisms (CBCM) | Safeguarding Resource and Sup-
port Hub (safeguardingsupporthub.org)

ፀብፃብ  
(ብዘፈር  
ረድኤት  ፆታዊ 
ምዝመዛን ፣ 
ጥቕዓትን 
ትንኮያን)  

ወድብ መግቢ ዓለም 
(WFP)  ho-
tline:
6063 ንምድዋል 
ከምኡውን
6065 ን ሓፂር ናይ 
ፅሑፍ መልእኽቲ

ካብ ሰኒ ክሳብ 
ሓሙስ: 
2:30 - 
11:00 
ዓርቢ: 2:30 
- 7:30

ኣምሓርኛ

ኣምሓርኛ
ቀረብ ናይ 
ምኽሪደገፍብ

ሴታዊት አለኝታ 
ሆትላይን:  
 6388

ካብ ሰኒ ክሳብ 
ዓርቢ: 
3:00 - 6:00 
8:00 - 11:00

ካብ ሰኒ ክሳብ 
ዓርቢ: 
3:00 - 6:00 
8:00 - 11:00

ቀረብ 
ኣገልግሎታት 
ጥዕና ስነ ተዋልዶ 

ሜሪ ስቶፕስ 
ዓለምለኻዊ 
ሓበሬታ ማዕኸል: 
 8044

ንትግርኛ ሓዊሱ 
ብዙሓት
 ቋንቋታት

በኢትዮዽያ የማሳወቂያ እና ማስተላለፊያ አገልግሎቶች



ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሓለዋ 
ጥቕዓት ቆልዓ ምስ ህፃውንቲ 

ክዘራረቡ ይደልዩ ዶ? 




