
በዲጂታል ማጎልበት እና

የግንኙነት ፕሮጀክት

ስደተኛ ሴቶች

ክፍል 5 - ሴቶች ፣ ልጆች እና የጥበቃ መብቶች



እንኳን ደህና መጡ!

ዛሬ የሚከተሉትን እናደርጋለን :

• ስለ ‘የግል ደህንነት’ ትርጉም መወያየት

• ስለ ‘ማህበረሰብ ደህንነት’ ትርጉም መወያየት

• ስለ ጥበቃ መብቶችና ወንጀል እንዴት

ሪፖርት እንደሚደረግ መረጃ መስጠት

• ስለ ልጅ መብቶች መወያየት



መሰረታዊ ህጎች
- ሚስጥራዊ ቦታ

- አስተማማኝ ቦታ

- ስልኮች ይዘጉ

- አክባሪ ይሁኑ

- የማያዳላ

- አንድ በአንድ ይናገሩ

- የማይናገሩ ከሆነ Zoom ን ድምጸ-አልባ ያድርጉት

- አንድ ነገር እንዲደገም ከፈለጉ ይጠይቁ!

- አለማወቅ ችግር የለውም



የግል ደህንነት ሲባል ምን ማለት

ነው?

“አንድ ግለሰብ ከሌሎች ከሚመጣ የሥነ-ልቦና ፣ ስሜት ወይም አካላዊ

ጉዳት ፍርሀት ወይም ስጋት ነፃ ሆኖ የዕለት ተዕለት ሕይወቱን የመሄድ

ችሎታ”



•ዓመፅ እና ጥቃት አንድ ናቸው?

•በጥቃት እና ኃይል መካከል ግንኙነቱ ምንድነው?

•የተረፈ እና ተጎጂ አንድ ዓይነት ነገር ናቸው?

•ጥቃት አድራሾች እነማን ናቸው? ተጠቂዎች/የተረፉት እነማን

ናቸው?

•የ GBV ምክንያቶች እና አስተዋፅዖ የሚያደርጉ ነገሮች ምንድን

ናቸው? 

በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት ምንድነው? (GBV)?



ይስማማሉ ወይም አይስማሙም?

ሁሉም ሰዎች በእኩልነት የጥቃት ሰለባ የመሆን ዕድላቸው ሰፊ ነው?

በትዳር ውስጥ መደፈር በማያውቁት ሰው መደፈርን ያህል ከባድ አይደለም

ጥቃት አድራሾች በአመፅ ቤቶች ውስጥ ያድጋሉ

አልኮል እና አደንዛዥ ዕጾች ሰዎችን የበለጠ ጠበኛ ያደርጋሉ



የወንጀል ስራ ለመባል ምን ዓይነት ባህሪዎች ሊሆኑ 

ይገባል?



• አብዛኛውን ጊዜ በአጋር ወይም በቀድሞ አጋር ፣ እንዲሁም በቤተሰብ አባል ወይም በአሳዳጊ

የሚፈጸም ጾታዊ ጥቃትን ጨምሮ የመቆጣጠር ፣ የማስገደድ ፣ የማስፈራራት ፣ አዋራጅ እና ጠበኛ

ባህሪ የሚታይበት ክስተቶች ወይም ተደጋጋሚ ክስተቶች፡፡

• በጣም የተለመደ ነው፡፡ አብዛኛውን ጊዜ የሚደርሰው በሴቶች ላይ ሲሆን በወንዶች የሚፈፀም

ነው፡፡

የቤት ውስጥ ጥቃት የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል ፣ ግን በዚህ አይወሰንም:

• አስገዳጅ ቁጥጥር (የአካል ወይም የወሲብ ጥቃት በመጠቀም ወይም ስጋት በመፍጠር

የማስፈራራት ፣ ማዋረድ ፣ ማግለል እና የመቆጣጠር ተደጋጋሚ ድርጊት)

• ሥነ-ልቦና እና / ወይም ስሜታዊ ጥቃት

• አካላዊ ወይም ወሲባዊ ጥቃት

• የገንዘብ ወይም ኢኮኖሚያዊ ጥቃት

• ትንኮሳ እና ማጥቃት

• የኦንላይን ወይም ዲጂታል ጥቃት

የቤት ውስጥ ጥቃት ምንድነው?



የገንዘብ ጥቃት ምንድን ነው?

ከቤተሰብ አባል ፣ ከጓደኛ ፣ ከባልደረባ ወይም 

ተንከባካቢ የገንዘብ ጥቃት የሚከተሉትን ይመስላል፡

˃ ያለእርስዎ ዕውቀት ወይም ፈቃድ አንድ ሰው

ገንዘብ ማውወጠት ወይም በስምዎ ብድር 

መውሰድ

˃ ሂሳብዎችዎን እንዲያስረክቡ የሚያደርግዎ 

ሰው

˃ ያለ እርስዎ ፈቃድ ጡረታዎ ወይም ሌሎች 

ቼኮችን የሚያስገባ ሰው

˃ ሂሳብዎ ላይ ስማቸውን ማካተት

˃ ኑዛዜዎትን እንዲለውጡ መጠየቅ

˃ አንድ ሰው ግብይት ሊገዛልዎ ወይም 

ሂሳቦችን ሊከፍልልዎ ገንዘብ ወስዶ ግን

አላደረገም

˃ ሌሎች ጓደኞች እና ቤተሰቦች እንዳያዩ 

እየተከለከሉ ነው፡፡

ከባልደረባ የገንዘብ በደል የሚከተሉትን
ይመስላል:
˃ እንዳይሰሩ ወይም ወደ ሥራ እንዳይሄዱ 

እያደረጉዎት ነው

˃ ወደ ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ እንዳይሄዱ
እያገዱዎት ነው

˃ ለሚያጠፉት እያንዳንዱ ነገር እንዲያሳውቁ
መጠየቅ

˃ የገንዘብ አገልግሎቶች አቅራቢ ሂሳቦችዎን 
ማግኘት አይችሉም

˃ አጋርዎ አስፈላጊ በሆኑ ዕቃዎች ላይ ወጪ
እንዳያወጡ አቁሞዎታል

˃ በስምዎ የብድር ካርዶችን እና/ወይም ብድሮችን 
አውጥተዋል

˃ የቤትዎን በጀት ሳይነግርዎት በነገሮች ላይ 
አውለዋል

˃ አጋርዎ ሁሉንም ሂሳቦች በእርስዎ ስም 
አድርጓል።



የማህበረሰብ ደህንነት - ፀረ-ማህበራዊ ባህሪ

ፀረ-ማህበራዊ ባህሪ :

• የሌላ ሰውን የኑሮ ጥራት የሚጎዳ ወይም የሚያጠፋ ጠበኛ ፣ ማስፈራሪያ ወይም አጥፊ ተግባር፡፡

• ምናልባት አንድ ክስተት ሲጀመር ትንሽ ወይም አስፈላጊ ያልሆነ ነገር ነው ብለው ያስቡ ይሆናል ፣

ግን ጸረ-ማህበራዊ ባህሪ ለረዥም ጊዜ ሊቀጥል ይችላል ፣ እናም በጣም ከባድ ይሆናል። ሁሉም

ፀረ-ማህበራዊ ባህሪዎች እንደ ወንጀል አይቆጠሩም ግን ብዙዎቹ ናቸው ፣ ወይም ወንጀል ሊሆኑ

ይችላሉ፡፡

ለሚከተሉት ማሳወቅ ይችላሉ:

• ተከራዮች የተከራይና አከራይ ውል በሚያፈርሱበት ሁኔታ ጠባይ እንዳያሳዩ የማድረግ ግዴታ

ያለበት አከራይዎ

• በአከባቢዎ ምክር ቤት ውስጥ ትክክለኛውን መምሪያ ፣ ለምሳሌ. መኖሪያ ቤት ፣ የአካባቢ ጤና

ወይም ፀረ-ማህበራዊ ባህሪ ቡድን

• ፖሊስ፤ ወንጀል ተፈጽሟል ብለው የሚያስቡ ከሆነ፡፡

ጸረ-ማህበራዊ ባህሪ ካጋጠምዎ እርምጃ ከመወሰዱ በፊት ማስረጃ ለማቅረብ ማገዝ ሊኖርብዎ ይችላል ፣

ለምሳሌ በሚከሰቱ ነገሮች ላይ ማስታወሻ ደብተር በመያዝ። ለድምጽ መረበሽ በቤትዎ ውስጥ

የመቅረጫ መሳሪያዎች እንዲኖሩ ሊጠየቁ ይችላሉ። ድንገተኛ ከሆነ ፖሊስን በ 101 ወይም

በ 999 እንኳን መጥራት ሊኖርብዎት ይችላል፡፡

http://tel:%20101/
http://tel:%20999/


አድልዎ - ምንድነው?

አንድን ሰው ወይም የተወሰኑ የሰዎች ቡድንን በተለየ ሁኔታ መያዝ ፣ በተለይም በቆዳ
ቀለም ፣ በጾታ ፣ በወሲባዊነት ፣ ወዘተ ምክንያት ሌሎች ሰዎችን ከሚይዙበት መንገድ
በጣም በከፋ መንገድ መያዝ፡፡

• ዕድሜ

• የሥርዓተ-ፆታ እንደገና መመደብ

• በጋብቻ ውስጥ ወይም በሲቪል አጋርነት

• እርጉዝ መሆን ወይም በወሊድ ፈቃድ ላይ

• የአካል ጉዳት

• ዘር ፣ ቀለም ፣ ዜግነት ፣ ጎሳ ወይም ብሄረሰብን ጨምሮ

• ሃይማኖት ወይም እምነት

• ወሲብ

• ወሲባዊ ዝንባሌ



የእኩልነት ሕግ 2010

• የ 2010 የእኩልነት ሕግ ሰዎችን በሥራ

ቦታ እና በሰፊው ህብረተሰብ ውስጥ

ከአድልዎ በሕጋዊ መንገድ ይጠብቃል፡፡

• ከዚህ በፊት የነበሩትን የፀረ-መድልዎ

ሕጎች በአንድ ሕግ በመተካት ሕጉን

በቀላሉ ለመረዳት እና በአንዳንድ

ሁኔታዎች ጥበቃን ለማጠናከር ቀላል

ያደርገዋል፡፡ የአንድን ሰው ሕገ-ወጥ

አያያዝ የተለያዩ መንገዶችን ያስቀምጣል፡፡

• ከመድልዖ ጥበቃ የሚደረግለት ሰው ማን

ነው፣ በህጉ መሰረት የሚገኙ የመድልዖ

አይነቶች እና መድለዖ እንደተደረገብዎ

ከተሰማዎት የሚወስዱት

እርምጃን ይወቁ፡፡

https://www.gov.uk/discrimination-your-rights/how-you-can-be-discriminated-against
https://www.gov.uk/discrimination-your-rights/what-you-can-do


የማህበረሰብ ደህንነት - የጥላቻ ወንጀል

የጥላቻ ወንጀል ምንድን ነው?

በማንነቱ አንድ ክፍል ላይ በመመስረት በአንድ ሰው ላይ የተፈጸመ ክስተት ወይም ወንጀል፡፡

አንድ ሰው በሚከተሉት ላይ በጠላትነት ወይም በጭፍን ጥላቻ የተነሳ ዒላማ በሚደረግበት ጊዜ

አምስት የ 'ማንነት’ ምድቦች አሉ:

• የአካል ጉዳት

• ዘር ወይም ጎሳ

•ሃይማኖት ወይም እምነት (አለማመንን ያጠቃልላል)  

•ወሲባዊ ዝንባሌ

•የሥርዓተ-ፆታ ማንነት

የጥላቻ ወንጀል ወይም

የጥላቻ ክስተት?



ወንጀል ለፖሊስ ሪፖርት ማድረግ

• በሂደት ላይ ያለ ወንጀል ሪፖርት ካደረጉ ወይም አንድ ሰው ወዲያውኑ አደጋ ላይ ከሆነ 999 ይደውሉ።

• ወንጀሉ ድንገተኛ ካልሆነ ወደ 101 ይደውሉ ወይም የአከባቢዎን ፖሊስ ያነጋግሩ፡፡

• እንዲሁም ለፖሊስ መረጃ ለመስጠት ወይም ምርመራ ለማድረግ ወደ 101 መደወል ይችላሉ፡፡



አንድ ሰው ጥፋት ለፖሊስ ሲያሳውቅ ምን ይሆናል?



የልጆች ጥቃት

አራት ዓይነት ጥቃቶች:

• አካላዊ ጥቃት

• ወሲባዊ የልጆች ጥቃት

• ችላ ማለት

• ስሜታዊ ጥቃት



ማህበራዊ አገልግሎቶች

የልጆች ማህበራዊ አገልግሎቶች ምን እንደሚሠሩ ያውቃሉ?

በአዋቂዎችና በልጆች ማህበራዊ አገልግሎቶች መካከል ያለውን ልዩነት 
ያውቃሉ?

“በችግረኛ ልጅ” እና “በልጆች ጥበቃ” መካከል ያለውን ልዩነት ያውቃሉ?

የልጆች ማህበራዊ አገልግሎቶች ህጻናትን ከወላጆቻቸው እንክብካቤ በቀላሉ 
የማስወገድ ስልጣን አላቸው ብለው ያስባሉ?



ማህበራዊ አገልግሎቶች

ማህበራዊ አገልግሎቶች ለአደጋ የተጋለጡ የህጻናትን እና የጎልማሶችን ደህንነት የመጠበቅ እና የማስተዋወቅ የህግ 

ግዴታ አለባቸው

የጎልማሳ ማህበራዊ አገልግሎቶች

1. በአካል ወይም በአእምሮ ሁኔታ የተነሳ 
የእንክብካቤ እና ድጋፍ ፍላጎቶች (ለምሳሌ 
የመርሳት በሽታ ፣ የአደንዛዥ ዕፅ ሱሰኛ ፣ 
በእድሜ ወይም በሕመም ምክንያት 
በሌሎች ላይ ጥገኛ ወዘተ)

2. የጥቃት ወይም የጉዳት አደጋ የተጋረጠበት

3. በጤንነታቸው ወይም በደህንነታቸው ላይ 
ከፍተኛ ተጽዕኖ አለ

የልጆች ማህበራዊ አገልግሎቶች

የጥቃት ወይም የጉዳት ስጋት ያለው 
ማንኛውም ልጅ፡፡

ልጆች በሚከተሉት ሊደገፉ ይችላሉ:

> የመጀመሪያ እርዳታ

> ችግር ላይ ያለ ልጅ

> የልጆች ጥበቃ



የህፃናት ማህበራዊ አገልግሎቶች ሚና ምንድነው

• የሕፃናትን ደህንነት የመጠበቅ እና የማስተዋወቅ የሕግ ግዴታ።

• “የፍላጎቶች ምዘና” በመስራት ለልጆች እና ለቤተሰቦቻቸው ሰፋ ያለ 

የእንክብካቤ አገልግሎት መስጠት ይችላል፡፡

• ቤተሰቦች የሚፈልጉትን እርዳታ እንዲያገኙ ከብዙ ባለሙያዎች ፣ ከበጎ 

አድራጎት ድርጅቶችና ድርጅቶች ጋር በአጋርነት ይሠራል

ቤተሰቦች ከልጆች ማህበራዊ አገልግሎቶች ጋር እንዴት ይሳተፋሉ?

• ቤተሰብ በቀጥታ ለህፃናት ማህበራዊ አገልግሎቶች እርዳታ ይጠይቃል

• ሪፈራል በሌሎች ባለሙያዎች (ፖሊስ ፣ መምህራን ፣ ሌላ የህዝብ አባል)፡፡ 

ሪፈራል የሚደረገው በልጆች (ሕፃናት) ላይ የጥበቃ ወይም የበጎ አድራጎት 

ስጋቶች ካሉ፡፡



የሕፃናት አገልግሎቶች ጥበቃ እና ጥበቃ 

የማድረግ ግዴታ

ችግረኛ ልጅ

የሕፃናት ሕግ 1989 ክፍል 17

˃ እሱ/እሱ ተመጣጣኝ የጤንነት 

ወይም የልማት ደረጃ ሊኖረው 

አይችልም ፣ ወይም

˃ የእሷ/የእሱ ጤንነት ወይም እድገት

የመሰቃየት ዕድሉ ከፍተኛ ነው ፣

ወይም

˃ እሱ/እሷ የአካል ጉዳተኛ ነው።

የልጆች ጥበቃ

የሕፃናት ሕግ 1989 ክፍል 47

ልጁ እየተሰቃየ ነው ወይም ከፍተኛ ጉዳት

ሊደርስበት ይችላል ብሎ ለመጠራጠር

የሚያስችል ምክንያታዊ መንስኤ አለ፡፡



የሕግ ዓይነቶች

• ስለ UK የሕግ ስርዓት ምን ያውቃሉ?

• በፍትሐብሔር እና በወንጀል ሕግ መካከል ያለውን 

ልዩነት ያውቃሉ?

• የወንጀል ምሳሌ ይስጡ፡፡

• UK ውስጥ አንድ የፍርድ ቤት ዓይነት ምሳሌዎችን 

ይስጡ



የሕግ ዓይነቶች
የፍትሀብሄር እና ቤተሰብ ህግ

• በግለሰቦች መካከል ፣ በግለሰቦች እና በመንግሥት አካላት 
መካከል አለመግባባቶች፡፡

• ጠበቃዎን ጉዳይዎን እንዲያዘጋጁ እና በፍርድ ቤት 
እንዲወክሉ ይጠይቃሉ፡፡

• በፍትሐብሔር ጉዳይ ላይ የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ተጠያቂ ነው
ወይም አይደለም ነው፡፡

• ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ካሳ ወይም ስምምነት ወይም ፍርድ

• የቤተሰብ ፍርድ ቤት ፣ የአሰሪና ሰራተኛ ፍርድ ቤት እና 
የካውንቲ ፍ / ቤት

ምሳሌዎች: 
• የመንገድ ትራፊክ አደጋዎች፣ የሕክምና እና ክሊኒካዊ 

ቸልተኝነት

• የውልን መጣስ

• እዳ እና መኖሪያ ቤት

• አንድ ሠራተኛ መድልዎ ይደርስበታል

የቤተሰብ ግርድ ቤት

• ፍቺ. የፍትሀብሄር ሽርክናዎች መፍረስ, የልጆች ጉዳዮች, 
የልጆች እንክብካቤ ዝግጅት እና የቤት ውስጥ ሁከት

የወንጀል ህግ

• መላው ህብረተሰብን የሚነካ ወንጀል

• የፖሊስ ተሳትፎ እና የዘውድ ዐቃቤ ሕግ 

አገልግሎት (CPS)

• በወንጀል ጉዳይ የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ወንጀለኛ

ነው ወይም አይደለም ነው፡፡

• ጥፋተኛ ለሆነ ሰው የጥፋተኝነት ፍርድ እና ቅጣት 

በቅጣት ፣ የገንዘብ ቅጣት ወይም የማህበረሰብ 

አገልግሎት መልክ

• የዳኞች ፍርድ ቤት ወይም የዘውድ ፍርድ ቤት፡፡

ምሳሌዎች: 

• ዝርፊያ ፣ ስርቆት ፣ የእሳት ቃጠሎ እና የወንጀል 

ጉዳት

• ግድያ ፣ ጥቃት ፣ ወሲባዊ ጥቃት እና ባትሪ

• ትንኮሳ እና የሚቆጣጠር ባህሪ

• የግዳጅ ጋብቻ ፣ የሴት ብልት ግርዛት፣ የሰዎች 

ዝውውር

• ማጭበርበር ፣ ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር እና 

የአደንዛዥ ዕፅ ንግድ



ቁልፍ ቃላት

ጥቃት - የኃይል አላግባብ መጠቀም ነው ፡፡ አካላዊ ፣ ስሜታዊ ፣ ገንዘብ ነክ እና ወሲባዊ ጥቃቶችን ሊያካትት

ይችላል።

ስምምነት - በምርጫ ለአንድ ነገር መስማማት ነው። አይለወጥም ተብሎ ሊወሰድ አይችልም እና ሊቀር ይችላል፡፡

ወንጀል - በሕጉ መሠረት የሚያስቀጣ ድርጊት።

የጥላቻ ወንጀል - በተጠቂው ጥበቃ የሚደረግለት ባህሪዎች ምክንያት የተፈጸመ የወንጀል ድርጊት።

ጥበቃ - የአንድን ሰው ነፃነትን እና እኩልነትን የሚያስከብር የሕግ እርምጃዎችን ጨምሮ እርምጃ።

ሁከት - ጉዳት የሚያስከትል ወይም እንዲያስከትል የታሰበ አካላዊ ኃይል ነው። በአመፅ ምክንያት የሚደርሰው

ጉዳት አካላዊም ሆነ ሥነ ልቦናዊ ሊሆን ይችላል፡፡


