ዩ ኤስ የሌበር ዲፓርትመንት (የሠራተኞች ጉዳይ ዋና መ/ቤት)
2019 የአስከፊ የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛ ግኝቶች
ኢትዮጵያ
አስከፊ የሆኑት የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛዎችን ለማስወገድ ኢትዮጵያ በ2019 (በ2011/12) መለስተኛ
አዎንታዊ የሆነ እርምጃ አስመዝግባለች። መንግስት አዲስ የሠራተኛ አዋጅ አውጇል፤ ይህም በሥራ ላይ
ለመሰማራት አነስተኛ ዕድሜ ከ 14 ወደ 15 ከፍ እንዲል አድርጓል፤ በኢትዮጵያ በሕፃናትና በግዳጅ የጉልበት
ሥራዎች ላይ የተሰማሩ ድርጅቶችን ሥራ የሚገድብ የ 2009 (2001/2) ሕግን በመተካት የሲቪል ማኅበራት
ድርጅቶችን አዋጅ መንግስት አፅዷቋል፡፡ ከውጪ በሚያገኘው ድጋፍ መንግስት እጅግ በጣም የከፋ የሕፃናት
የጉልበት ስራን ፕሮግራም በመቅረፍ አዳዲስ አቀራረቦችን ለመፈተሽ እና ለመለካት እንዲሁም ለመለየት
ውጤታማ አካሄዶችን ተግብሯል፡፡ ቢሆንም ግን ሕጻናት ኢትዮጵያ ውስጥ በአስከፊ ሥራዎች ላይ
መሰማራታቸውን የቀጠሉ ሲሆን እየተገደዱ ለቤት ሠራተኛነት እና ለንግድ ወሲባዊ ብዝበዛ ተጋልጠው
ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሕጉ መሰረታዊ ትምህርትን ወይም ለትምህርት አነስተኛ የትምህርት ዕድሜን
ባለማካተት እና በትምህርት ላይ መሰማራት አለባቸው ብሎ ባለማስገደዱ ሕጻናትን አስከፊ ለሆኑ ሥራዎች
እንዲጋለጡ ይዳርጋቸዋል። የሕጻናትን ሥራ የሚቋቋሙ ማህበራዊ ፕሮግራሞች ከፍተኛ የሕጻናት ሥራ
ባሉባቸውን መስኮች ላይ በብቃት ያነጣጠሩ አይደሉም፡፡
በሪፖርቱ መሠረት የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛን ከኢትዮጵያ ለማስወገድ በይበልጥ ያግዛሉ የተባሉ የእርምጃ
ምከረ ሃሳቦች ተለይተዋል፡፡

መስክ

የእርምጃ ምክረ ሃሳብ

የሕግ

በ ILO ሲ 138 መሠረት የሙያ ሥልጠናን ተከትለው ልጆች ወደ አደገኛ 2009 – 2019
(2001/2 –
ሥራ የሚገቡበትን አነስተኛ ዕድሜ ያሳድጉ፡፡
2011/12)

ማዕቀፍ

የተፈጻሚነት ዓመት
(ታት)

ሽመናን ጨምሮ ለሕጻናት የተከለከሉ አደገኛ የልማድ ሥራዎች
አጠቃላይ መሆናቸውን ማረጋገጥ፡፡
ነጻ መሠረታዊ ትምሕርት እና ከአነስተኛ የቅጥር ዕድሜ ጋር
የተጣጣመ ትምሕርት አስገዳጅ የሆነበትን የትምሕርት ዕድሜ በሕግ
መወሰን፡፡
ገጽ 1 ከ 3

2016 – 2019
(2008/9 –
2011/12)
2012 – 2019
(2004/5 –
2011/12)

መስክ

የእርምጃ ምክረ ሃሳብ

የተፈጻሚነት ዓመት
(ታት)

ማስፈጸም

የሥራ ሁኔታ መርማሪዎችን ለማጠናከር ቅጣት እንዲበይኑ ፈቃድ

2013 – 2019
(2005/6 –
2011/12)

መስጠት፡፡
ከ(ILO) ቴክኒካዊ ምክር ጋር ተመጣጣኝ እንዲሆን የሥራ ሁኔታ
መርማሪዎችን ቁጥር ማሳደግ
የሥራ ቦታ ደህንነት መርማሪዎች በሁሉም የሥራ ዘርፎች በሥርዓት
የሚመራ ምርመራ ለማካሄድ የቅድሚያ ስልጠናን ማግኘት፣ በቂ
ግብዓት ያላቸው እና ከሌሎች ኤጄንሲዎች ጋር በብቃት መተባበር

2015 – 2019
(2007/8 –
2011/12)
2009 – 2019
(2001/2 –
2011/12)

መቻላቸውን ማረጋገጥ፡፡
በአገር በቀልም ሆነ በኬላ ተሻጋሪ ሕገወጥ ሰዎች አዘዋዋሪዎች ላይ
ምርመራ መካሄዱን ማረጋገጥ፡፡
ከሕጻናት የጉልበት ሥራ ጋር በተያያዘ የተከሰቱ ብዝበዛዎች እና
የተላለፉ ቅጣቶች፣ የተካሄዱ ምርመራዎች፣ የተጀመሩ ክሶች
እንዲሁም የተገኙ ጥፋቶችን መረጃዎች ማሰባሰብ ፣ መለየት እና

2013 – 2019
(2005/6 –
2011/12)
2009 – 2019
(2001/2 –
2011/12)

ማተም።
ማስተባበር

ሕገ‐ወጥ የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛን ለመዋጋት ተግባራዊ የተደረጉ
የማስተባበር ዘዴዎች ውጤታማ ይሆኑ ዘንድ በቂ ገንዘብ
የተመደበላቸው መሆኑን እና በብቃት ኮሚቴዎቹ መግባባት፣

2015 – 2019
(2007/8 –
2011/12)

መተባበር እና መደጋገፍ መቻላቸውን ግልፅ ማድረግ፡፡
የመንግሥት በትምሕርት ዘርፍ የልማት ፕሮግራም፤ በብሔራዊ የቴክኒክ እንዲሁም 2013 – 2019
(2005/6 –
መመሪያዎች የሙያ ትምሕርት እና ሥልጠና ስትራቴጂ እና በብሄራዊ የወጣቶች
2011/12)
ፓሊሲ ውስጥ የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛን የማስወገድ እና
የመከላከል ስልቶችን ማቀናጀት፡፡
ያሉ ፓሊሲዎች እና የድርጊት ዕቅዶች አስከፊ የሆኑ የሕጻናት የጉልበት
ያረጋግጡ፡፡

2018 – 2019
(2010/11 –
2011/12)

በገጠራማ አካባቢዎች የትምሕርት መዳረሻን በማሳደግ፣ የትምህርት

2010 – 2019

ብዝብዝዎችን ለመመከት በታቀዱት መሰረት መተግበራቸውን
ማሕበራዊ

ፕሮግራሞች ቤቶች ርቀትን በመቀነስ፤ ተጨማሪ መምህራንን በመቅጠር፣
ገጽ 2 ከ 3

መስክ

የእርምጃ ምክረ ሃሳብ

የተፈጻሚነት ዓመት
(ታት)

የመጸዳጃ ተቐማትን በመገንባት እና የትምህርት ቤት ወጪዎችን

(2002/3 –
2011/12)

በማስወገድ ለሁሉም ሕጻናት ትምህርት የማግኘት እድላቸውን ከፍ
ማድረግ፡፡
ማህበራዊ የጥበቃ ፕሮግራሞችን በመፍጠር ወይም በማስፋፋት
ግብርናን እና የቤት ውስጥ ሥራዎችን ጨምሮ ልጆችን
ከማንኛቸውም የህጻናት ጉልበት ብዝበዛ እንዲርቁ ወይም እንዲወጡ

2009 – 2019
(2001/2 –
2011/12)

ማድረግ።
ማገገምያ እና መልሶ ማቋቋሚያ መሰል የማህበራዊ ግልጋሎቶች
ተቋማት በአገሪቱ ዙሪያ መኖራቸውን ማረጋገጥ፡፡

ገጽ 3 ከ 3

2009 – 2019
(2001/2 –
2011/12)

