የዩ ኤስ አሜሪካ የሠራተኛ ሚኒስቴር
የ2020 አስከፊ ዓይነቶች የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛ ግኝቶች

ኢትዮጵያ

አስከፊ የሆኑ የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛዎችን ለማስወገድ በ2020 (2012/2013) ኢትዮጵያ መሃከለኛ
አዎንታዊ እርምጃ አስመዝግባለች። በሰዎች ዝውውር እና በሕገ‐ወጥ የሰዎች ዝውውር መከላከያ እና ማገጃ
አዋጅ ቁጥር 1178 መሰረት መንግሥት የብሔራዊ ፀረ‐አዘዋዋሪዎች ማዕቀፉን በአዲስ መልኩ ያዋቀረ ሲሆን
ለዕዳ ትስስር፣ ለባርነት፣ ለሕገወጥ የሰዎች ዝውውር እና ለተወሰኑ የሕፃናት ጉልበት ብዝበዛ እና የወሲብ
ብዝበዛ ዓይነቶች የሚተላለፉ ቅጣቶችን አሻሽሏል። ትምህርት ሚኒስቴር በውጪ ድጋፍ በአምስት ክልሎች
163,021 የቅድመ መደበኛ እና የአንደኛ ደረጃ ተማሪዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የትምህርት ቤት ምገባ
ፕሮጀክት ይፋ አድርጓል። በተጨማሪም የሠራተኛ ሚኒስቴር በ2020 (2012/2013) የተጠናቀቀውን የዲጂታል
ፍተሻ ሥርዓት ለማዘጋጀት ከ ILO (ዓለም አቀፍ የሠራተኛ ድርጅት) ጋር ተባብሯል። ቢሆንም ግን ሕጻናት
ኢትዮጵያ ውስጥ በአስከፊ ሥራዎች ላይ መሰማራታቸውን ቀጥለዋል፤ ማለትም በመገደድ በቤት ሠራተኛነት
እና ለንግድ ወሲባዊ ብዝበዛ እንዲጋለጡ ተደርገዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሕጉ መሰረታዊ ትምህርት ወይም
በትምህርት ላይ መገኘት ያለባቸውን የግዳጅ እድሜ ባለማጠቃለሉ ሕጻናትን አስከፊ ለሆኑ ሥራዎች
ይዳርጋቸዋል። የሕጻናትን ሥራ ለመቋቋም የሚካሄዱ ማህበራዊ ፕሮግራሞች ከፍተኛ የሕጻናት ሥራ
ባለባቸው መስኮች ላይ በብቃት ያነጣጠሩ አይደሉም።
የሕጻናትን የጉልበት ብዝበዛ ለማስወገድ መንግስት እንዲወስዳቸው የሚገቡ ምክረ ተግባራት
በሪፖርቱ መሠረት ከኢትዮጵያ አስከፊ የሚባሉትን የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛ ለማስቀረት በይበልጥ ያግዛሉ
የተባሉ የእርምጃ ምክረ ሃሳቦች ተለይተዋል።
የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛን ለማስወገድ መንግስት እንዲወስዳቸው የሚገቡ ምክረ ተግባራት
መስክ

ምክረ ድርጊት

የተፈጻሚነት
ዓመት (ታት)

የሕግ ማዕቀፍ

በ ILO (ዓለም አቀፍ የሠራተኛ ድርጅት) ሲ 138 መሠረት ከ 15 ዓመት

2009 – 2020

እስከ 16 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ የሙያ ሥልጠናን ተከትለው ሕጻናት
ወደ አደገኛ ሥራ ሊገቡ የሚችሉበትን አነስተኛ ዕድሜ ማሳደግ።

የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛን ለማስወገድ መንግስት እንዲወስዳቸው የሚገቡ ምክረ ተግባራት
መስክ

ምክረ ድርጊት

የተፈጻሚነት
ዓመት (ታት)

አደገኛ የሽመና ሥራን ጨምሮ ለሕጻናት የተከለከሉ አደገኛ ሥራዎች

2016 – 2020

ሁሉን አካታች መሆናቸውን ማረጋገጥ።
መንግስታዊ ባልሆኑ በታጠቁ ቡድኖች ህፃናት መመልመልን እንደ

2020

ወንጀል መፈረጅ።
ነፃ መሠረታዊ ትምህርትን በሕግ ማቋቋም።

2012 – 2020

የግዳጅ ትምህርት ዕድሜን በህግ ወስኖ ከአነስተኛ የቅጥር ዕድሜ ጋር

2012 – 2020

የተጣጣመ መሆኑን ማረጋገጥ።
ማስፈጸም

ቅጣት እንዲበይኑ ፈቃድ በመስጠት የሥራ ሁኔታ ተቆጣጣሪዎችን

2013 – 2020

ማጠናከር ።
የILO (ዓለም አቀፍ የሠራተኛ ድርጅት)ን ቴክኒካዊ ምክር ለማሟላት

2015 – 2020

የሠራተኛ ተቆጣጣሪዎችን ቁጥር መጨመር።
የሠራተኛ ተቆጣጣሪዎች በሁሉም የሥራ ዘርፎች ቁጥጥር ለማካሄድ

2009 – 2020

በቂ ግብዓት ያላቸው መሆኑን እና ከሌሎች ኤጄንሲዎች ጋር በብቃት
መተባበር መቻላቸውን ማረጋገጥ።
በአገር በቀል እና በኬላ ተሻጋሪ ሕገወጥ ሰዎች አዘዋዋሪዎች ላይ

2013 – 2020

ምርመራ መካሄዱን እና ጥሰት ፈጻሚዎች መቀጣታቸውን ማረጋገጥ።
አስከፊ ከሚባል የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛ ጋር በተያያዘ በተካሄዱ

2009 – 2020

የወንጀል ምርመራዎች፣ በተገኙ የሕግ ጥሰቶች፣ በተጀመሩ የክስ
ሂደቶች፣ በወንጀል ጥፋተኛ የመባል ውሳኔዎች ላይ መረጃዎችን
ማሰባሰብ፣ መለየት እና ማተም።
ማስተባበር

የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛን ለመዋጋት እና በኮሚቴ መሀከል የሚካሄድ
ግንኙነትን ለማዳበር፣ ለማቀናጀት እና ለመተጋገዝ በማስተባበሪያ
ስልቶች እያንዳንዱን ግዴታዎች ግልፅ ማድረግ።

2015 – 2020

የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛን ለማስወገድ መንግስት እንዲወስዳቸው የሚገቡ ምክረ ተግባራት
መስክ

ምክረ ድርጊት

የተፈጻሚነት
ዓመት (ታት)

ሁሉም አስተባባሪ አካላት በገንዘብ መደገፋቸውን እና የታቀደላቸውን

2020

ግዴታዎች ለመወጣት መቻላቸውን ማረጋገጥ።
የመንግሥት

በትምሕርት ዘርፍ በልማት ፕሮግራም ውስጥ በብሔራዊ የቴክኒክ እና

መመሪያዎች

ሙያ ትምሕርት እና ሥልጠና ስትራቴጂ እና በብሄራዊ የወጣቶች

2013 – 2020

መመሪያ የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛን የማስወገድ እና የመከላከል
ስልቶችን ማቀናጀት።
ያሉ ፓሊሲዎች እና የድርጊት ዕቅዶች አስከፊ የሆኑትን የሕጻናት

2018 – 2020

የጉልበት ብዝብዝዎች ለማስተናግድ እንደታቀዱት መተግረባቸውን
ማረጋገጥ።
በሪፖርቱ ወቅት የሕፃናት ጉልበት ብዝበዛን ለመመከት ከሕጻናት

2020

ጉልበት ጋር የተያያዙ ቁልፍ መመሪያዎችን ለመተግበር የተከናወኑ
ተግባራትን ማተም።
ማሕበራዊ

በገጠራማ አካባቢዎች ለሁሉም ልጆች የትምሕርት መዳረሻቸውን

ፕሮግራሞች

በማሳደግ፣

የትምህርት

ቤቶችን

ርቀት

በመቀነስ፤

2010 – 2020

ተጨማሪ

መምህራንን በመቅጠር፣ የመጸዳጃ ተቐማትን በመገንባት እና
የትምህርት ቤት ወጪዎችን በማስወገድ ሕጻናት ትምህርት የማግኘት
እድላቸውን ማሳደግ።
ልጆችን በግብርና ወይም በቤት ውስጥ ሥራዎች ላይ ከመሰማራት

2009 – 2020

ለመከላከል ወይም ከማንኛቸውም የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛ እንዲርቁ
ለማድረግ የማህበራዊ መከላከያ ፕሮግራሞችን መፍጠር ወይም
ማስፋፋት።
ማገገምያ እና መልሶ ማቋቋሚያ መሰል የማህበራዊ ፕሮግራሞች
አገልግሎቶች በአገር ዙሪያ ሁሉ መኖራቸውን ማረጋገጥ።

2009 – 2020

