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Ethiopia (ኢትዮጵያ) 

 
በ2017፤ ኢትዮጵያ አስከፊ የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛን ለማስቀረት በምታደርገው ጥረት መሃከለኛ አዎንታዊ ውጤቶች አስመዝግባለች፤ 
መንግስት የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛን ጉዳይን በሚመለከት የሚመረምሩ 110 የሠራተኛ መርማሪዎችን አሰልጥኗል እንዲሁም 
የሚኒስትሮች ካውንስል የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሕጻናት ፓሊሲን አጽድቋል፤ ለ2017/2018 የትምህርት ዘመን፤ መንግስት ከዓለም ባንክ እና 
ዩኒሴፍ ጋር በመተባበር የትምህርት እቅድ እና የኦፕሬሽን ምላሽ ዕቅድ ለኦሮሚያ፤ ለሶማሊያ፤ እና ለደቡብ ብሄር ብሄሬሰቦች ክልል 
ፈጥሯል፤ በ 2017 መጨረሻ፤ የአጠቃላይ የትምህርት ጥራት ማሻሻያ ዕቅድ ፪ 178 ሚሊዬን መጽሃፍትን፤ የማስተማሪያ መምሪያዎችን፤ 
ደጋፊ ቁሳቁሶችን አዘጋጅቶ አከፋፍሏል፤ ሆኖም ግን በኢትዮጵያ ሕጻናት በግዴታ የቤት ውስጥ ሥራዎችን ጨምሮ አስከፊ የሕጻናት 
የጉልበት ብዝበዛ እየደረሰባቸው ይገኛል፤ ሕጻናት በተጨማሪ አደገኛ የእርሻ ሥራዎች ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ፤ የኢትዮጵያ ሕግጋት 
ነጻ መሠረታዊ ትምሕርትን ወይም አስገዳጅ የትምሕርት ዕድሜን አያካትትም፤ በዚህም ምክንያት ሕጻናት ለአስከፊ የሕጻናት ጉልበት 
ብዝበዛ ይጋለጣሉ፤ የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛን ለመዋጋት የሚያስችሉ ማሕበራዊ ፕሮግራሞች ከፍተኛ የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛ 
በሚታይባቸው ዘርፎች ላይ በበቂ መጠን ያነጣጠሩ አይደሉም፤፤ 

በሪፖርቱ መሠረት፣ አስከፊ የሚባሉትንም አካትቶ ከኢትዮጵያ የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛን ለማስቀረት በይበልጥ ያግዛሉ የተባሉ  
የእርምጃ ምከረ ሃሳቦች ተለይተዋል፤፤ 
 
መስክ የእርምጃ ምክረ ሃሳብ  የተፈጻሚነት ዓመት(ታት) 

የሕግ ማዕቀፍ ከውል ውጪ የሚሠሩ ሕጻናትን አካትቶ ሁሉም ሕጻናት፣ ሕጻናትን በሚመለከቱ 
የሠራተኛ ሕግጋት ጥበቃ የሚደረግላቸው መሆኑን ማረጋገጥ፤፤ 

2009 – 2017 

በ ILO C. 138 መሠረት፣ ሕጻናት የሙያ ሥልጠና ከወሰዱ በኋላ አደገኛ በሆነ የሥራ 
መስክ ሊሰማሩ የሚችሉበትን አነስተኛ ዕድሜ ከ14 ወደ 16 ከፍ ማድረግ፤፤  

2009 – 2017 

ለሕጻናት የተከለከሉ አደገኛ ሥራዎች የልማድ ሥራዎች ሽመናን ጨምሮ አጠቃላይ 
መሆናቸውን ማረጋገጥ፤፤  

2016 – 2017 

ነጻ መሠረታዊ ትምሕርትን እና ከአነስተኛ የቅጥር ዕድሜ ጋር የተጣጣመ ትምሕርት 
አስገዳጅ የሆነበትን የትምሕርት ዕድሜ በሕግ መወሰን፤፤ 

2012 – 2017 

ማስፈጸም የሥራ ሁኔታ መርማሪዎችን ለማጠናከር ቅጣት እንዲበይኑ ፈቃድ መስጠት 2013 – 2017 
የሥራ ቦታ ደህንነት መርማሪዎች በሁሉም የሥራ ዘርፎች በሥርዓት የሚመራ ምርመራ 
ለማካሄድ በቂ ግብዓት ያላቸው መሆኑን ማረጋገጥ፤፤ 

2009 – 2017 

የሕጻናት የሥራ ሕጎች እንዳይጣሱ ለመከላከል ቅጣቶች ከፍተኛ መሆናችውን ማረጋገጥ፤፤ 2013 – 2017 

የሥራ ሁኔታ መርማሪዎች ቁጥር ከፍ ባለ መልኩ መጨመር ከ(ILO) የቴክኒካል ምክር 
ጋር ተመጣጣኝ እንዲሆን፤፤ 

2015 – 2017 

አስከፊ ከሚባል የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛ ጋር በተያያዘ ለወንጀል መርማሪዎች 
ተጨማሪ ትምህርቶች እንደተሰጡ እንዳልተሰጡ፤ ለመርማሪዎች በተሰጡ 
ሥልጠናዎች፣ በተካሄዱ የወንጀል ምርመራዎች፣ በተገኙ የሕግ ጥሰቶች፣ የተጀመሩ የክስ 
ሂደቶች፣ በወንጀል ጥፋተኛ የመባል ውሳኔዎች ላይ መረጃዎችን ማሰባሰብ እና ማተም፤፤ 

2009 – 2017 

ማስተባበር ሕገ-ወጥ የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛን ለመዋጋት ተግባራዊ የተደረጉ የማስተባበር ዘዴዎች 
ውጤታማ ይሆኑ ዘንድ በቂ ገንዘብ የተመደበላቸው መሆኑን ማረጋገጥ፤፤ 2015 – 2017 

የመንግሥት ፖሊሲዎች ለብሔራዊ የወጣቶች ፖሊሲ በአስከፊ የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛ ጉዳይ ላይ በጀት እና 
የድርጊት መርሃ ግብርን ማካተት፤፤ 

2009 – 2017 

በትምሕርት ዘርፍ የልማት ፕሮግራም እና በብሔራዊ የቴክኒክ እና ሙያ ትምሕርት እና 
ሥልጠና ስትራቴጂ ውስጥ የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛ ማስወገድ እና መከላከል 
ስትራቴጂዎችን ማቀናጀት፤፤ 

2013 – 2017 

ማሕበራዊ ፕሮግራሞች በገጠራማ አካባቢዎች የትምሕርት ቤቶችን በማሳደግ፣ የትምህርት ቤቶቹን ርቀት 
በመቀነስ፤ የመጸዳጃ ተቐማትን በመገንባት፤ የትምህርት ቤት ወጪዎችን በማስወገድ፤ 
ሴት ልጆች ላይ የሚደርሰውን የጾታ በደል እና ማስፈራራት በመጋፈጥ፤ በግጭት ምክን 
ያት ተዘግተው ያሉትን ትምሀርት ቤቶች መልሶ በመክፈት፤፤ 

2010 – 2017 

ልጆችን በግብርና ወይም በቤት ውስጥ ሥራዎች ላይ ከመሰማራት ለመከላከል ወይም 
ከማንኛቸውም የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛ እንዲርቁ ለማድረግ የማሕበራዊ ጥበቃ 
ፕሮግራሞች ማጎልበት እና/ወይም ማስፋፋት፤፤ 

2009 – 2017 

 


