
 

 

ደንቢ ስነ ምግባር 

ኣብ ፆታዊ ብዝበዛን ዓመፅን 

ኩሎም ተሳተፍቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ኢትዮጵያ ሞያውን ውልቃውን ስነ ምግባሮም ብዝለዓለ ደረጃ ከኽብሩ ይግባእ፡፡ ኩሎም 
ተሳተፍቲ ሰብኣዊ ሓገዝን ድጋፍ ወሃብቲ ስራሕተኛታትን ኣብ ኢትዮጵያ  ኩሉ ግዜ ንናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ብኽብሪ 
ክሕዝዎ ኣለዎም፡፡ግቡእና ዝለዓለ ታቓላዕቲ ዝኾኑ ህፃውንትን ደቂ ኣንስትዮን ሓዊሱ ስቪልያን ንምክልኻል ዘጠቓለለ እዩ፡፡  

ፆታዊ ብዝበዛን ዓመፅን ኣብ ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ስብኣዊ ሓገዝ ተሳተፍትን ድጋፍ ወሃብትን ክልኩላትን ቅቡልነት 
ዘይብሎም ባህርታትን እዮም፡፡ ፆታዊ ብዝበዛን ዓመፅን ኣብ ናይ ፕሮግራማትና ሃገራት ስብእናን ምስልን ኢትዮጵያ ጥምረት 
ምክልኻል ፆታዊ ብዝበዛን ዓመፅን ዘበላሹ ከምኡ እውን ኣብ ኔትዎርክና እምነት ዘስእን እዩ፡፡ 

ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ተሳተፍቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ከምዝስዕብ ነረጋግፅ፡ 

ኩሎም ድንጋገታት ST/SGB/2003/13 ብጥብቂ ክነኽብሮም ኢና፡፡ 

ኣብዞም ዝስዕቡ ተግባራት ምስታፍ ንኹሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ስብኣዊ ሓገዝ ተሳተፍትን ድጋፍ ወሃብትን ብጥብቂ 
ዝተኸልከሉ እዮም፡ 

 ዝኾነ ዓይነት ተግባር ፆታዊ ብዝበዛ ወይ ዓመፅ፣ ወይ ካልእ መልክዕ ፆታዊ ምውራድ፣ ምትሓትን ባህሪ ብዝበዛን፣ 
 ኣብ ትሰርሐሉ ከባቢ ወይ ኣብ ሃገርካ ልዕሊ ዕድመ ዝብሃል ወይ ፍቓደኝነቱ ዝህበሉ ዕድመ ብዘየግድስ ምስ ትሕቲ 

ዕድመ /ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾነ ሰብ/ ፃታዊ ተግባር፡፡ ናይቲ ትሕቲ ዕድመ ብዝተሰሓሓተ እምነት ምህላው ይቅርታ 
ኣየውህብን፡፡ 

 ገንዘብ ብምሃብ፣ ምግቢ ብምሃብ፣ ብምቑፃር፣ ንብረት ብምሃብ /ናይቲ ፕሮግራም ቀረብ ዘጠቓልል/ ወይ ግልጋሎት 
ብምሃብ ምስ ዝኾነ ስብ ዝግበር ፆታዊ ተግባር ፆታዊ ምጎሳ ወይ ካልእ መልክዕ ፆታዊ ምውራድ፣ ምትሓትን ባህሪ 
ብዝበዛን ዘጠቓልል፡፡ እዚ ንናይ ሓገዝ ተጠቀምቲ ሓገዝ ብምሃብ ዝፍፀም እውን ዘጠቓልል እዩ፡፡ 

 ልዕል ክብል ዝተቐመጠ ክልከላ ምስ ፋይቶት ዝፍፀም ፆታዊ ተግባር እውን ዝሓውስ እዩ፡፡ ፋይቶትነት ኣብ 
ዝሰርሐሉ ከባቢ ወይ ኣብ ሃገረይ ሕጋዊ ይኹን ኣይኹን ብዘየግድስ፡ 

 ብኻልእ ሰብ ብምግዳድ ዝፍፀም ፆታዊ ተግባር፣ 
 ህፃን ወይ ልዕሊ ዕድመ ንካልእ ሰብ ፆታዊ ተግባር ንምፍፃም ብደላላነት ምጥቃም፡፡ 

ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ስብኣዊ ሓገዝ ተሳተፍትን ድጋፍ ወሃብትን ፆታዊ ብዝበዛን ዓመፅን ዝከላኸል ባይታ ክህሉ 
ብፅሒቶም ክዋፅኡ ኣለዎም፡፡ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ስብኣዊ ሓገዝ ተሳተፍትን ድጋፍ ወሃብትን ብዛዕባ ጥርዓን ፆታዊ 
ብዝበዛን ዓመፅን ብዝተዘርግሐ ናይ ሪፖርት ሜላ ኣቢሎም ሪፖርት ናይ ምግባር ግቡእ ኣለዎም፡፡ ዝኾነ ዓይነት ፆታዊ 
ብዝበዛን ዓመፅን ከም ከቢድ ጥሕሰት ስነ ምግባር ተገይሩ ይውስድ፡፡ ጥርዓናት ፆታዊ ብዝበዛን ዓመፅን ምርመራ 
ዝግበረሎምን ምብራርን ናብ ክሲ ምምራሕን ሓዊሱ ድስፒልናዊ ስጉምቲ ዝውሰደሎምን እዮም፡፡ 

ኣብ ኢትዮጵያ ብዕለት…../……/……ተፈሪሙ፡፡ 
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