ንስኻ ሓለዋ ክትገብረለን ትኽእል ኢኻ
ኣብ ጀርመን ውፅእታዊ ዝኾነ
ምክልኻል ምኽንሻብ

እቲ ዝውሰድምቲ ብ
SAIDA International e.V.
(SAIDA ዓለም ለኸ e.V.)
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ዕላማ ናይዚ ብሩሸር እንታይ እዩ?
ዝኸበርኩም በዓል ሞያታትን ድልየት
ዘለኩም ሰባት፡

ትሕዝቶ፡

ዕላማ ናይዚ ብሩሸር እንታይ እዩ?

2

እንቋዕ ብደሓን መፃእኹም

3

ናይ ድሕረ ባይታ መረዳእታ

5

ኣብ ጀርመን ዘሎ ኩነታት

9

ውፅኢታዊ ምክልኻል

11

ምምኻርን ደገፍ

13

ሕታም

14

ህፃናት ማሕበረሰብን መንግስትን ሓለዋ
ክገብረሎም ይደልዩ - ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ
ስድርኦም ጥቕዓት ክበፅሖም ከሎ፡፡ ኣብ ጀርመን
ብዙሓት ኣሽሓት ደቂ ኣንስትዮ ብ ዝኾነ ከቢድ
ጥቕዓት፡ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ጥቅዓት ክበፅሐን
ኣብ ስግኣት ውሽጢ ኣለዋ፡፡
በዚ ዝተሃሰያ ደቂ ኣንስትዮን ኣንስትን ዘይተፈለጣ
ኣብ ሞንጎና ይነብራ፡፡ ገለገለ እዋን ሓገዝ
ንኽግበረለን ይሓታ፤ ንሕና ድማ ሱቕ ክንብል
ኣይንኽእልን፡፡
ካብ መበቆል ሀገር ዘሎ ተሞክሮ ዘርእየና እዚ ልማድ
ክንደያናይ ዘይፋርግ ምኳኑ እዩ፡፡ እንተኾነ ግና ኣብ
ቡርኪናፋሶ ካብ ዝርከብ SAIDA መደበረ ሓለዋ
ደቂ ኣንስትዮ ዝተረዳእናዩ፤ ውፅኢታዊ ዝኾነ ሓለዋ
ምክያድ ይከኣል እዩ፡፡ ናይዚ ንዘመናት ካብ ወለዶ
ናብ ወለዶ ዝመፀ ጥቕዓት ድሕረ ባይታ ዝተረድኡ
ሰባትን ኣብ ጀርመን ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ዝፈል ጡ

ዝለዓለ ናይ ሓለዋ ዕድል ኣለዎ፡፡ ስለዝኾነ ውፅኢታዊ
ዝኾነ ምክልኻል ንክህሉ ናይ ኩሉ ሰብ ትኹረት
ኣገዳሲ እዩ፡፡
ኣብ ማሕበራዊ፡ ሕክምናን ትምህርትን ከምኡ ድማ
ኣብ ፖሊስን ፍትሒ ዝርከቡ በዓል ሞያታት ቁልፊ
ግደ ይህልዎም፡፡
በዚ ብሮሸር ዘለው ሓደጋታት ብትኽክል
ንክትግምግምን እዘን ኣዋልድ ድሕንነተን ተሓሊው
ንክዓብያ ኣበርክቶ ንክትገብር ሓገዝ ንምግባር
ዝዓለመ እዩ፡፡ ምኽንያቱ፡ ንስኻ ሓለዋ ትገብረለን
ትኽእል ኢኻ

ምስ ሰላምታ Simone Schwarz
ኣመሓዳሪት ኣዶ ወንበር

FGM (ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ) እንታይ ማለት እዩ?
ሓደጋ ምልላይ፡ ሓላፍነት ዘለዎ
ስጉምቲ ምውሳድን እዘን ደቂ
ኣንስትዮ ብዝግባእ ምሕላው

www.saida.de

FGM ዝብል ኢንግሊዝኛ ምህፃረ ቃል
ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ፡፡ እዚ
ስያመ እዚ ኣብ 1990 ኣብ ኣፍሪካ ኮሚቴ
ጎዳእታ ባህልታት (IAC) ዝተወሰነ እዩ፡፡
ስያመታት እውን ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ እዮም፡፡
ትካል ጥዕና ዓለም (WHO) FGM ኣብ ቋንቁኦም
ይጥቀሙሉ እዮም፡፡ ‹‹ምግራዝ ደቂ
ኣንስትዮ›› ወይ ‹‹ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ››
ዝብሉ ስያመታት እውን ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ
እዮም፡፡

ኣባላት IAC ዝኾኑ 29 ሀገራት ኣፍሪካ፡
ኣውሮፓን ኣውስትራልያ በዚ ስያመ
ዘይተሰማምዑ እንትኸውን እዚ ስያመ እዚ
ጥቕዓት ዘስዕቦ ጉድኣት ዘናእስ እዩ ኢሎም
ይገልፁ፡፡
SAIDA ን IAC ደገፍ ብምግባር ማሕበረሰብ
ዓለም ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብዝግባእ
ንኽጥቀም ይፅውዕ፡፡
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ዝኸበርካ ኣንባቢ

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን

ክፍትን ዕጉሳት ማሕበረሰብ ኢና፡፡ ካብ ካልእ ባህሊ ናብ ጀርመን ዝመፁ ሰባት
ባህሎምን እምነቶም ናይ ምፍፃም ዕድል ኣለዎም፡፡ እንተኾነ ግና እዚ ተፈፃሚ
ዝኸውን ናይ ካልኦት መሰረታዊ መሰላት ክሳዕ ዘይተሓሱ እዩ፡፡ ሰብኣዊ መሰላት
ናብ ድርድር ዝኣትው ኣይኮኑን፡፡ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ነብሲ ከቢድ ዝኾነ
ማህሰይቲ እንትኸውን ከምኡ ድማ ናብ ስነኣእምሯዊ ጉድኣት እውን የስዕብ፡፡
እዚ ኣዝዩ ከቢድ ፆታ መሰረት ዝገበረ ኣድልዎን መጥቃዕትን እዩ፡፡

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገለገለ ሀገራት ባህሪ ደቂ ኣንስትዮ ንምቁፅፃር
ኣብ ጥቕሚ ይውዕል፡፡ ማህሰይቲ ዘይበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ከም ‹‹ዘይፅሩያት››
ከምኡ ድማ ‹‹ሰብ ዘይምርዓወን›› ከም ዝኾና ተገይሩ ይውሰድ፡፡ ብምኽንያት
ስደት እዚ ፀገም ብግልፂ ምርኣይ ጀሚሩ እዩ፡፡ ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎን መበቆል
ሀገረን ጥቕዓት ዝፍፀመለን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣብ ሳክሰን ይነብራ ኣለዋ፡
፡ ኣብ ስደት ህፃናት እውን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይነኣስ መልክዑ ኣብ ሓደጋ
ይወድቁን ደገፍ ይደልዩን እዮም፡፡ እዚ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምክልኻልን
ኣብዚ ጥቕዓት መረዳእታ ምርካብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ፡፡

ስለዝኾነ ድማ ኩሉ ግዘ ምስ ተጠቃዕቲ ዝራኸቡ በዓል ሞያታት እዚ ጉዳይ
ብጥንቃቕ ክሪእዎ ኣገዳሲ እዩ፡፡ ናይ ሕክምና በዓል ሞያታትን ማሕበራዊ
ሰራሕተኛታት ግቡእ ዝኾነ ስልጠና ክረኽቡ ይግባእ፡፡ ምኽንያቱ ኣብ ሓበራዊ
መንበሪ፣ መሐብሓቢ ህፃናት፣ ቤት ትምህርትታን ናይ ሓካይም መጥባሕቲ
ዝርከቡ ስደተኛታት ክትትል ምግባርን ምድማፅን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ፡፡
ከይዲ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ጥንኩር ልማድ መሰረት ዝገበረ እዩ፡፡ እዚ
ንምስባር ድማ ከቢድ ስራሕ ዝደልይ እዩ፡፡ መረዳእታ፡ ትምህርትን ምትብባዕ
ቁልፊ እጃም ይፃወት፡፡ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብና ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ
ካብዚ ሓደገኛ ጥቕዓት ምክልኻልን ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ድማ እኹል
ደገፍ ንምሃብ ዕላማ ክንገብር ይግባእ፡፡ ኣብ ሓደጋ ውሽጢ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ
ጥንኩራት፡ ዓርሰ ምትእምማን ዘለዎንን ብርቱዓትን ዓርሰን ዝኸኣላ ደቂ
ኣንስትዮ ንክኾና ኣበርክቶ ክንገብር ኣለና፡፡
SAIDA International e.V. ማሕበር ንዓመታት ናይ ምክልኻል ስራሕን ኣብ
ሓደጋ ንዘለውን ጥቕዓት ንዝበፅሖም ደቂ ኣንስትዮን ኣንስትን ምምኻር ይህብ፡
፡ እቶም መሳርሕቱ እዚ ውፅኢታዊ ዝኾነ ወሳኒ ስራሕ ከም ዝቕፅልሉ ተስፋ
ንገብር፡፡

ፕሮፌሰር ዶክተር ቶማስ ፋበያን
ከንቲባ፡ ናይ መናእሰይ፡ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣባል ሽማግለ፡
ጥዕናን ትምህርቲ ለፕዚግ፡፡

ካብ 2015 ጀሚሩ ዋና ከተማ ድረስደን እዚ ዝዝከረሉ ድላው ኣዳልያ፡፡ ኣብ 2016
እቲ ፈላማይ ናይ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኮንፈረንስ ከም SAIDA International
e.V ምስ ዝኣመሰሉ ኣካላት ብምትሕብባር ተኻይዱ፡፡ እቲ ፎርማት ድሕሪ ምሓዙ
ድማ እዚ መደብ ኣብ ሕድሕድ ዓመት ኣብ ዋና ከተማ ዝርከቡ ሕክምና፡ ናይ
ፍትሕን ማሕበራውን ጉዳያት ይበዓል፡፡ እዚ ዘተ ምቕፃሉ ድማ በዓል ሞያታት
ኣብ ኣገዳስነቱን ክውሰዱ ኣብ ዝግብኦም ስጉምትታት ዘተ ይግበር፡፡
ምስ ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ብሓባር ምስራሕ ማእኸል (sowieso e.V.)፡ SAIDA International e.V.፡ ኣክፊራ e.V.፡ ሚዳ e.V. ከምኡ ድማ
ሳክሰን ስቴት ማሕበራዊ ጉዳያትን ተጠቀምቲ ሓለዋ ሚንስተር፡ ክልላዊ ቤት
ፅሕፈት ሳክሰን፡ ማዕረ ዕድል ኦፊሰር ብገንዘብ፡ ብሓሳብን ናይ ትካል ዓቕሚ
ብምሃም ሓጊዝኩምና፡፡ ነዚ ስራሕ ዘለና ምስጋና ክንገልፅንፈትው!
እዚ ብሩሸር እዚ ከቢድ ርእሲ ኣብ ምፍታሕ ፅቡቓት ምኽርታት ከም ዝሃበኩም
ተስፋ ንገብር ከምኡ ድማ ንዘርኣኽምዎ ድልየት ነመስግን፡፡

ዶክተር ኣሌክሳንድራ ካትሪን ስታንስላው ኬመንሀ
ኣብ ዋና ከተማ ድረስደን ናይ ደቂ ኣንስትዮን ኣንስትን
ሰብኡትን ማዕረ ዕድል ናይ ምሃብ ሓላፊት
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ድሕረ ባይታ መረዳእታ
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7

ዝርግሐ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ
ዕድምአን 15 ክሳዕ 49 ኣብ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድ

ናይ መላእ ዓለም ሀገራት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ከም ምግሀስ
ሰብኣዊ መሰል ብምቕማጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ

Iran*

Iraq
8

ኣኼባታት ኣውጊዞምዎ እዮም፡፡ እንተኾነ ግና ኩሉ ግዘ 8000 ደቂ
ኣንስትዮ ይኽንሸባ፡፡
Egypt
91

ምኽንያት

ኣብዚ እዋን እዚ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ
ዝካየደለን ብዙሓት ሀገራት መቕፅዒ ሕጊ
ኣውፂአን እየን፡፡

ናይዚ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ምኽንያት
ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ድልየት
ንምቁፅፃርን እዚ ጥቕዓት ብምጥቃም
ንምቁፅፃር እዩ፡፡ እዚ ፍፃመ ኣብ ዘካይድ
ማሕበረሰብ ውሽጢ ደቂ ኣንስትዮ ከም
ኣቕሓ ይረአያን ኣድልዎ ድማ ይበፅሐን
እዩ፡፡

እንተኾነ ግና ኣብ ሕድሕድ ዓመት 3
ሚልዮን ዝፅግዓ ደቂ ኣንስትዮ እዚ
ጥቕዓት ይፍፀመን፡፡
200 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣንስትን
ድማ በዚ ከቢድ ሳዕቤን ተጠቒዐን እየን፡፡
ኣብ መላእ ዓለም ስኬል ክስራሕ ከሎ ኩለን
መበል 20 ኣዋልድ እየን፡፡
ኣብ ገለገለ ሀገራት ዳርጋ ኩለን ደቂ
ኣንስትዮ በዚ ዝተጠቕዓ እንትኾና
ንኣብነት ግብፂ፡ ጊኒን ሶማልያ፡፡
ኣብ ካልኦት ሀገራት ድማ እዚ ተግባር እዚ
ኣብ ዝተፈላለያ ጉጅለ ዓሌታት ጥራሕ
ይካየድ፡፡

እዚ ተግባር ዘተባብዑ ኣካላት ልዑል
ዝኾነ ማሕበረሰባዊ ፀቕጢ ንክህሉ
ገይሮም እዮም፡፡ እቲ ስድራ ጓሎም
እንከይተኸንሸበት ከዕብይዋ እንተድኣ
ደልዮም እታ ጓም ከም ‹‹ዘይንፅህቲ››
ሸርሙጣ ተገይራ ትውሰድ፡፡ ዝኾነ ሰብ
ካብአን ምግቢ ኣይቕበልን ከምኡ ድማ
ዝምርዓወን ከም ዘየለ ይግመት፡፡ ናይቲ
ስድራ ክብሪ ምስ ናይ ጓሎም ፆታዊ ባህሪ
ይተሓሓዝ እዩ፡፡

ምኽንሻብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ባህሪ
ንምቁፅፃር ዝዓለመ እዩ፡፡
ዘይተኸንሸባ ደቂ ኣንስትዮን ስድርአን ይፅረፉ፡
ይናሸውን ምፍርራሕ ይገጥሞም፡፡

Gambia 76

Mali
89

Niger
2

Senegal
26

Guinea-Bissau
50

Chad
44

Sierra Leone
88

Eritrea
89

Sudan
88

Burkina Faso
76

Guinea
96

*

an

Om

Mauretania
69

Benin
13

Ivory coast
38

Ghana
4

Liberia
66

Togo 4

ዓለም ለኻዊ ዝርግሐ

23

Djibouti
93
Nigeria
27

Kamerun
1

Central African
Republic 24

Ethiopia
74

South Sudan

Uganda
1

Over 80 %
51 to 80 %
26 to 50 %
10 to 25 %
Under 10 %
Explanation: With the exception of the countries
marked with a star (*), the percent values were taken
from the UNICEF report “Female Genital Mutilation/Cutting
February 2018“. Sources: DHS, MICS, SHHS, Unicef, USAID,
Wadi
ልዕሊ 80 %
www.saida.de
2014
51
ክሳብ

80%
26 ክሳብ 50%
10 ክሳብ 25%
ትሕቲ 10 %

መብርሂ ኮኾብ (*) ምልክት ካብ ዝተገበረለን ሀገራት ወፃኢ እቲ ሚእቲ
ሚእታዊ መጠን ካብ UNICEF ‹‹ምኽንሻብ/ምግራዝ ደቂ ኣንስትዮ 2018››
ዝተወሰደ እዩ፡፡ ፍልፍል፡ DHS፡ MICS፡ SHHS፡ Unicef ፡ USAID, Wadi
www.saida.de 2014

en

Yem

a
ali
m
So 98

Kenya
27

Tanzania
15

Malaysia*
Indonesia*
India*
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ኣጠቓቕማ

ኩነታት

ውድብ ጥዕና ዓለም (WHO) ምኽንሻብ ናይ ደቂ
ኣንስትዮ ደጋዊ ወይ ውሽጣዊ ብልዕቲ ብምሉእ ወይ
ብኽፋል ሕክምናዊ ብዘይኮነ ምኽንያት ምውጋድ
ወይ ምህሳይ እዩ ብምባል የቐምጦ፡፡ ኣርባዕተ
ዓይነታት ኣለው:

መብዛሕትኡ ግዘ እዚ ገበን ዝፍፀመሎ ከባብታት
ኣዝዮም ፅርየቶም ዘይሓለውን መደንዘዝን ፀረ
ቃንዛ ዘይብሎም እዮም፡፡ እዚ ገበን ብዝፍፅማ ደቂ
ኣንስትዮ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል መሳርሒ ካራ፡ በሊሕ
ጫፍ ዘለዎ እምንን ላማን እዩ፡፡ ደም ምፍሳስ ደው
ንምባል ድማ ሓምኩሽቲ ወይ ሓመድ ይጥቀማ፡፡

ምኽንሻብ ጉድበ (ዓይነት I)
እዚ ዝረኣይ ክፋል ጉድቦ ደቂ ኣንስትዮ ብክፋል ወይ
ብሙሉእ ይቑረፅ፡፡
ምኽላእ (ዓይነትII)
ውሽጣዊ ከንፈር ሕምስን ገለገለ እዋን ደጋዊ ክፋል
ሕምሲ ብኽፋል ወይ ብሙሉእ ይቑረፁ፡፡ ብግንት 80
ሚእታዊ ጥቕዓት ዝበፅሐን ዓይነት I ን II ዘለወን
እየን፡፡
ኢንፉብሌሽን (ዓይነትIII)
ኣብ 15 ሚእታዊ ዝበፅሓ ደቂ ኣንስትዮ ድማ እቲ
ጉደቦን ውሽጣውን ደጋውን ሕምሲ ይቑረፅን
እቲ ርሕሚ ድማ ሽንትን ወርሓዊ ፅግያ ዘውፅእ
ንእሽተይ ክፍተት ብምግዳፍ ተጣቢቑ ይስፈይ፡፡
እቲ ቁስሊ ንፈላማይ ፆታዊ ርክብ ተቖሪፁ ክፍት
ኣለዎ (ዲፉቡሌሽን)፡፡
ድሕሪ ወሊድ እቲ ቁስሊ ብተደጋጋሚ ብስጡም
ዳግማይ ይስፈይ (ሪፍቡሌሽን)፡፡
WHO ኣብ ትሕቲ መረዳእታ ዓይነት IV ከም ጉድቦ፡
ሕምስን ርሕሚ ምቅፃል፡ ምፍሓቕ፡ ምሽቋር ወይ
ምትኳስ ዝኣመሰሉ ኣፈላላያት ከም ዘሎ የመላኽት፡፡
እቲ ኣፈፃፅማ እቲ ከባቢ፡ ዓሌታዊ ምትእስሳርን
ከባብያዊ ባህሊ መሰረት ብምግባር ይፈላለይ፡፡

ሕጂ ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎም ናይ ጥዕና ክንክን በዓል
ሞያታት ንሃፋትም ስድራ ኣብ ፅርየቱ ዝተሓለወ
ኩነታት ንምክያድ እናተሰማምዑ ይርከቡ፡፡ እዚ ድማ
ብፍላይ ንግብፂ፡ ጅቡቲ ወይ ሶማልያ ይምልከት፡፡

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምክልኻል ንክውሰዱ ዝመዓዱ ስጉምትታት

saida.de

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምኽንሻብ

ዓይነት I
ምኽንሻብ ጉድበ

ዓይነት II
ምቑራፅ

ዓይነት II
ኢንፉቢለሺን

ዓይነት IV
ምፍልላይ

ናይዚ ጥቕዓት ሳዕቤን
ንዘን ጥቕዓት ዝበፅሐን ከቢድን ንሂወት ዘስግእ
ሳዕቤን ኣለዎ፡
እቲ ትኽክለኛ ኣካላዊ ሳዕቤን ንኣብነት ኣዝዩ
ከቢድ ቃንዛን ምቁፅፃር ዘይንኽእሎ ምፍሳስ ደም
እንትኸውን እዚ ድማ ናብ ስንባደን ሞት የስዕብ፡
፡ ካልእ ተደጋጋሚ ሳዕቤን ድማ ቲታነስ፡ ናይ ሽንቲ
ምዑቃርን ቁጥዐ፡፡ ኣብ ዝቃለሳሉ እዋን ምስባር፡
ምውቃዕን ምሕንጋግ ዝፍጠር ምስባር ዓፅሚ፡፡
ናይ ነዊሕ እዋን ኣካላዊ ሳዕቤን ንኣብነት ናይ
መትኒ ማህሰይቲ፡ፍሕኛን ምምጋል፡፡ ናይ ፍሕኛ ቱቦ
ኢንፌክሽን፡ ማህፀንን ነድሪ ማህፀን እንቋቁሖ
መብዛሕትኡ ግዘ መኻንነት የስዕብ፡፡ መትረብ
ሽንትን መዓንጣን እውን ይህሰዩን እቲ ውፅኢት ድማ
ምቁፅፃር ዘይምኽኣል እዩ፡፡
ኣብ ፆታዊ ርክብ፡ ወርሓዊ ፅግያ፡ ጥንስን ሕርስን
ፀገም የስዕብ፡፡

ስነ ኣእምሯዊ ፅዕንቶ ብጭንቀት፡ ምዝባዕ ባህሪ፡
ናይ ፍርሒ ምላሻትን ፆታዊ ምዝባዕ ኣቢሎም
ይረኣዩ፡፡
እቲ ጥቕዓትን ናብ ሞት ዘብፅሕ ተጓንፎ
መብዛሕትኡ ግዘ ከቢድ ናይ ስሚዒት ምዝባዕ
የስዕብ፡፡ በዚ ጥቕዓት ዝተሃሰያ ደቂ ኣንስትዮ
መብዛሕትኡ ግዘ ኣብ ርክብ እምነት ምስኣንን ርክብ
ንምምስራት ይፅገማ፡፡ ናይዞም ፅልዋታት ምልክት
ድማ ተስፋ ምስኣንን እዚ ልምዲ እዚ ካብ ወለዶ
ናብ ወለዶ ንክሰጋገር ናይ ምግባር ፀቕጢ እዩ፡፡

ናይ ስግኣት ዕድመ
ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝውለዳ ክሳዕ ዝፅሓ ኣብ
ስግኣት ውሽጢ እየን፡፡ መብዛሕትአን ኣብ
እዋን ህፃንነተን ይኽንሸባ፡፡ እንተኾነ ግና ኣብ
ገለገለ ሀገራት ብምኽንያት ሓደሽቲ ናይ ገበን
ሕግታት ኣብ ዕደመ ለውጢ ኣሎ፡፡

9

10

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምክልኻል ንክውሰዱ ዝመዓዱ ስጉምትታት

saida.de

ኣብ ጀርመን ዘሎ ኩነታት
ፌደራል ሚንስተር ጉዳያት ስድራ ኣብ 2017 ብዘካየዶ ፅንዓት መሰረት 47000
ደቂ ኣንስትዮን ኣንስትን ብምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝተጠቕዓ ወይ ኣብ ውሽጢ
ስግኣት ከም ዘለዋ የቐምጥ፡፡ በቲ ሕጂ ዘሎ በዝሒ ሕዝቢ መሰረት ብምግባር

ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምክልኻል ንክውሰዱ ዝመዓዱ ስጉምትታት

saida.de

11

ኣብ ጀርመን ዝተጠቕዓን ኣብ ስግኣት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮን
ኣንስትን– ፀብፃብ 2018/2019
ዜግነት

ኣብ መበቆል
ሀገር ዘሎ
ዝርግሐ

ኣብ ጀርመን
ዘለዋ ደቂ
ኣንስትዮን
ኣንስቲ

ካብዚአን
ዕድምአን
ትሕቲ 18
ዝኾና

ካብዚአን
ዕድምአን
ልዕሊ 18
ዝኾና

ኣብ ውሽጢ
ስግኣት ዘለዋ
ደቂ ኣንስትዮ

ማህሰይቲ
ዝበፅሐን

ብኣጠቓላሊ
ዝተሃሰያን
ኣብ ውሽጢ
ስግኣት ዝርከባ

ኣብ 2019 ልዕሊ 81,000 ዝኾና ዝተሃሰያን ኣብ ስግኣት ከም ዘለዋ ይግመት፡፡ እቲ

ግብፂ

87%

10,570

2,855

7,715

2,484

6,712

9,196

ኢትዮጵያ

65%

9,095

1,980

7,115

1,287

4,625

5,912

ማሕበረሰብ ነዚ ኩነታት ጉቡእ ምላሽ ንምሃብ ኣዝዩ ይፅገም እዩ፡፡

ቡርኪናፋሶ

ንምንታይ ስጉምቲ ክንወስድ
ይግባእ?
ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሰባት መሰረታዊ
መሰላት ኣዝዩ ዝግህስን እቲ ሓደጋ ድማ ኣዝዩ ከቢድ
ስለዝኾነ እቲ ስቴት ናይ ምሕላው ግቡኡ ከማልእ
ይግባእ፡፡ መሰረታዊ ናይ ሰባት ክብሪ፡ ሂወትን ኣካላዊ
ምሉእነት ይገሃሱ እዮም፡፡
ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ መዘና ዘይብሉ ከቢድ
ዓይነት ጥቕዓት እንትኸውን ነዘን ተጠቃዕቲ ድማ
መለሳ ዘይብሉ ሳዕቤን የስዕብ፡፡ ስለዝኾነ እዚ
ሓደጋ ድሕንነቱ ብዝተሓለወ መንገዲ ንምክልኻል
ትኽክለኛን ቀፃሊ ስጉምቲ ምውሳድ ኣገዳሲ እዩሓደ ዕድል ጥራሕ እዩ!

ሕጋዊ ቅዋም
ካብ 2013 ጀሚሩ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ምኽንሻብ ደቂ
ኣንስትዮ ገበን ቅፅዓት ዝወፀ እንትኸውን፤ ‹‹እዚ
ቅፅዓት ድማ ኣብ ደጋዊ ክፋል ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ
ምኽንሻብ ዘካይድ ዝኾነ ሰብ ካብ ሓደ ዓመት
ዘይነኣሰ ማእሰርቲ ቅፅዓት ይቕፃዕ›› (ናይ ጀርመን
ገበንኛ መቕፅዒ ክፍሊ 226a)፡፡ በቲ ዝተሓተመ ናይ
ገበን ስታቲክስ መሰረት ብምግባር ኣብ 2017 ኣብ
ጀርመን ብመሰረት ናይ ጀርመን ገበነኛ መቕፅዒ ሕጊ
ክፍሊ 226a ሕጋዊ ክሲ ወይ ኣብ ወለዲ ናይ ገበን
ክሲ ኣይነበረን፡፡ ናይዚ ምኽንያት ድማ እዚ ገበን

ብውልቀ ዝካየድ ስለዝኾነ እቲ መረዳእታ ካብ ግዳም
ዝተሓበአ እንትኸውን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ
ስድርአን ፅዕንቶ ንዘይምፍጣር ኣይዛረባን፡፡
እቲ ቀንዲ ፀገም ኣብ ሕክምና ምሽጥር ተሓካሚ
ናይ ምሕላው ሓላፍነት እዩ፡፡ ምኽንያቱ ድማ
ምኽንሻብ ከም ዘጋጠመ እንተድኣ ፈሊጦም
ንዝምልከቶ ኣካል ሪፖርት ናይ ምግባር ሓላፍነት
የብለምን ንኣብነት ፈረንሳይ፡፡ ዘንፀላለወ ሓደጋ
እንተድኣ ሃልዩ እቶም ሓካይም ንቤት ፅሕፈት
ድሕንነት መናእሰይ ናይ ምሕባር መሰል ኣለዎም፡፡

ቤኔን

ካብ ሃገር ወፃእ ዝፍፀሙ ገበናት ንምክልኻል፣
ወለዲ ኣውልድ ደቆም ናብ መበቆል ሀገሮም
ንከይወስድዎን ቤት ፍርዲ ክውስን ይኽእል እዩ፡፡

ዝምልከቶም ኣካላት ሪፖርት ንኽገብሩን ኣገዳሲ ናይ
ሕክምና ምርመራ ንኽግበር ፃውዒት የቕርብ፡፡

215

625

19

56

76

130

455

99

346

445
808

ኣይቮሪኮስት

37%

2,185

440

1,745

163

646

93%

75

10

65

9

60

70

ኤርትራ

83%

23,005

6,230

16,775

5,171

13,923

19,094

ጋምቢያ

1,429

75%

1,905

410

1,495

308

1,121

ጋና

4%

16,890

3,890

13,000

156

520

676

ጊኒ

97%

3,490

940

2,550

912

2,474

3,385

ጊኒ- ቢሳዋ

45%

310

85

205

225

92

317

ኢንዶኔዥያ*

49%

11,370

540

10,835

265

5,309

5,574
8,244

ኢራቕ**
የመን
ካሜሮን

8%

103,050

40,835

62,215

3,267

4,977

19%

2,345

670

1,675

127

318

446

1%

10,655

1,490

9,165

15

92

107

ኬንያ

21%

8,320

830

7,490

174

1,573

1,747

ላይቤርያ

44%

290

55

235

24

103

128

ማሊ

83%

455

130

325

108

270

378

ማውሪታንያ

67%

170

30

140

20

94

114

ኒጀር

2%

240

70

170

1

3

5

18%

28,095

9,420

18,680

1,696

3,362

5,058

ሴኔጋል

23%

1,390

215

1,175

49

270

320

ሲራልዮን

86%

1,260

360

900

310

774

1,084

ሶማልያ

98%

15,250

5,230

10,020

5,125

9,820

14,945

ሱዳን***

87%

1,860

545

1,315

474

1,144

1,618

ታንዛንያ

10%

875

95

780

10

78

88

ቶጎ

5%

5,005

920

4,085

46

204

250

ቻድ

38%

140

50

85

19

32

51

1%

1,340

175

1,165

2

12

13

24 %

50

10

40

2

10

12

ዩጋንዳ****
ማእኸላይ ኣፍሪካ
ሪፐብሊክ
ድምር

SAIDA ኣብ መላእ ሀገር ዘለው ኩሎም ህፃናት

840
585

ጅቡቲ

ናይጄርያ

ኣብ ውልቃዊ ፌደራል ስቴት ግዴታዊ ናይ ሕክምና
ምርመራታት ዘለው እንትኾኑ እዚ ድማ እቲ ጥቕዓት
ንፁር ንክኸውን ይገብር፡፡

9%
76%

261,110

78,855

182,240

22,566

59,021

81,587

ፍልፍል፡ ፌደራል ቤት ፅሕፈት ስታቲክስ፡ ናይ ወፃኢ ሀገራት ደቂ ኣንስትዮ 31.12.2018 ዜግነትን ዕድመን መሰረት ብምግባር፤መበቆል
ሀገር ስፍሓት መረዳእታ ካብ ናይ UNICEF ‹‹ምኽንሻብ/ምግራዝ ደቂ ኣንስትዮ›› ጥቅምቲ 2018ን፡ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኢንዶኔዥያ››
2019 ዝተወደሰ፤ ካብ ሚያዝያ 2019 ጀሚሩ ብ SAIDA International e.V. ዝተዳለወ መረዳእታ፡፡ ብሓፈሻ ዝተኸየደ ኣካይዳን ሜላን ዝርዝር
ንምርካብ www.saida.de/genitalverstümmelung/situation-in-europa
* ናይ ኢንዶኔዥያ መረዳእታ መሰረታዊ ናይ ጥዕና ምርምር ዳህሳስ (RISKESDAS) 2013; ** ናይ ኢራቅ መረዳእታ ሰሜናዊ ኢራቅ የመላኽት
(ናፃ ናይ ኩርዲስታን ተወካሊ); *** ሱዳን ኣብ ዝብል መረዳእታ ድማ ናይ ድማ ደቡብ ሱዳን የካትት; **** ጥራሕ ዝተፈለዩ ጉዳያት
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ውፅኢታዊ ምክልኻል[
በዓል ሞያት ዘጋጥሞም
ብድሆታት
ፌደራል ሚንስተር ጉዳያት ስድራ ምኽንሻብ ደቂ
ኣንስትዮ ‹‹ብዘይጥርርር ኣብ ድሕንነት ህፃን ከቢድ
ስግኣት ከም ዝኾነን›› ከምኡ ድማ ‹‹ንድሕንነት
መናእሰይ እቶም ዝምልከቶም ኣካላትን ቤት ፍርድን
እተን ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ስግኣት ክሕለዋ ከም
ዘለዎን ፃውዒት የቕርብ››፡፡
እዚ ኣብ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ጥቕዓት
ብፍሉይ ኣብ ልኦት ጥቕዓታት እንጥቀመሎም
ቅድታት ተፈፀምቲ ኣይኾኑን፡፡ ስለዝኾነ በዓል
ሞያታት ፍሉይ ዝኾነ ፀገም የጋጥሞም፡፡

ስግኣት ምግምጋም
እዘን ደቂ ኣንስትዮ ንምሕላው ኣበርክቶ ዝገብር
ሰብ እቲ ስግኣት ብኸመይ ከም ዝፈልዮን እቲ ስግኣት
ከም ዝትንትኖ ክፈልጥ ይግባእ፡፡
ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስግኣት መሰረት ዝገብር ኣብ
• ኣብ መበቆል ሀገር እቲ ስድራ ምኽንሻብ ደቂ
ኣንስትዮ ምህላውን ዘይምህላው
• ኩነታት ኣዝማድ እታ ጓል ኣንስተይቲ
እቲ ስግኣት መሰረት ዘይገብር ኣብ
• ብዛዕባ ብገበን ተሓታትነት ፍልጠት ምህላው
• ብዛዕባ ስፍሓትን ሳእቤን ፍልጠት
• ደረጃ ትምህርትን ማሕበራዊ ደረጃ
• ዕድመ እታ ጓል ኣንስተይቲ

ናብ መበቆል ሀገር ኣብ
ዝግበር ጉዕዞ ሓለዋ
ናይ ስደተኛታት ድሕረ ባይታ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ
ናብ መበቆል ሀገር በይና ወይ ምስ ወለዳ እንተድኣ
ተጓዒአዛ እዚ ከም ስግኣት ሓደጋ ይረኣይ፡፡
ኩነታት ኣብ ምግምጋም ኣብ ግምት ዝኣትው እቲ
ሀገርን እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ጀርመን
ኮይኖም ኣብቲ መበቆል ሀገር ዘሎ ሓበሬታ ክረኽቡ
ዘይምኽኣሎም እዩ፡፡
ቤት ፅሕፈት ሓለዋ መንእሰይ መናእሰይ ዝነብርሉ
ቦታ ናይ ምውሳን ሕጋዊ ዓቕሚ ብምጥቃም እቶም
ተጠቃዕቲ ካብ ጥቕዓት ኣብ ምሕላው ፅልዋ ኣለዎ፡፡
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BGH ናይ ህፃናት ሰብኣዊ
መሰልና ኣካላዊ ምሕላው
መሰል ልዑል ዝኾነ
ቀዳምነት ይህብ፡፡

በዚ ልማድ ተጠቃዕቲ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዕድምአን
ካብ ዝውለዳ ጀሚሩ ክሳብ 15 ዓመት ኣብ ዘሎ ክሊ
ዕድመ እዩ፡፡ እንተኾነ ግና ናይ ስግኣት ዕድመ ኣዝዩ
ይፈላለይ እዩ፡ ፍላይ ድማ ኣብ ስደተኛታት፡፡ እዚ
ማለት ድማ ዕድምአን ዓበይቲ ዝኾና እውን ሓለዋ
ክግበረለን ይኽእል፡፡
ናይ ሓደጋ ምልክታት እንተድኣ ኣለው ብኽብረትኩም
ኩሎም ሕጋዊ ማረፅታት ተጠቐሙ፡፡ ምስ ወለዲ
ዝግበር ዘተ ጥራሕ እኹል ከም ዘይኮነ ኣስተብህሉ፡
፡ ሰፊሕ ዝኾነ ስጉወምቲ ኩሉ ግዘ የድሊ እዩ፡
፡ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ጥቕዓት ብማዕረ
ስለዝረኣይ፡ ሓለዋ ንምግባር ሓደ መንገዲ ጥራሕ
ኣሎ፡፡

saida.de

ናይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ውሳነ (BGH) ካብ 15.12.2004, XII ZB 166/03
ኦንላይን ኣብ፡ juris.bundesgerichtshof.de

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብቤት ፍርድ ስድራ ዝተኻየደ
ውሳነ እዞም ዝስዕቦ ተመሳሰልቲ ነገራት ነይርዎም፡
• እዚ ኢድ ኣታውነት ዝተኻየደ ናብዞም ሀገራት
ዝግበር ጉዕዞ ስግኣት ኣዝዩ ከቢድ ብምኳኑ እዩ፡፡
• ናይ ጥቕዓት ትልሚ ነቶም ወለዲ ኣይተሰርዐን፡፡
• ናይ ስግኣት ገምጋም ኩሉ ግዘ ዝካየድ ኣብቲ ሀገር
ብዘሎ ኩነታት መሰረት እዩ፡፡ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝርገሐ
ኣዝዩ ልዑል ስግኣት ኣለዎ፡፡
• ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ከቢድ ጥቕዓትን
መለሳ ዘይብሉ ሳዕቤን ዘለዎን ብዝኾነ መንገዲ
ብህፃናት ተቐባልነት ክህልዎ ዘይግባእ እዩ፡፡
ስለዝኾነ ድማ ክንከላኸሎ ይግባእ፡፡
• መሰል ወለድን ደቆም ናዮም መበቆል ሀገር ክሪኡ
ምድላይ ዝንፀግ ናይ ህፃናት ናይ ምንባር መሰልን
ኣካላዊ ምሕላው ንምግባር እዩ፡፡

ኣብ ጀርመን ሓደጋ እንተድኣ
ኣሎ ሓለዋ
ዕድምኣ ዘይኣኸለት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ጀርመን ወይ
ኣብ ካልእ ኣውሮፓ ሀገር ከም እትኽንሸብ ጥርጣረ
እንተድኣ ኣሎ፤ ቤት ፅሕፈት ድሕንነት መናእሰይ
እዞም ዝስዕቡ ስጉምትታት ንክወሰድ ንምዕድ፤
• እዚ ብዛዕባ ዘስዕቦ ናይ ገበን ቅፅዓት ብቕልጡፍ
ንቶም ስድራ ንገርዎም፡፡ ገበነኛታት ምትብባዕን
ኣብ ወፃኢ ዝካየዱ ገበናት እውን ከም ዘካትት
ሓብሩሎም፡፡
• ዋላኳ እቶም ስድራ ነዚ ተግባር ከም ዘይቕበልዎ
እንተገለፁ ኩሉ ግዘ መቆፃፀሪ ሜላ ፍጠሩ፡፡
መደበኛ ዝኾነ ናይ ሕክምና ምርመራ ኣዳልው፡፡
ዘጠራጥር እንተድኣ ሃልዩ እቲ ቤት ፈርዲ ዝኣዘዞ
ክንክን ሕክምና ናብ ከባቢኹም ዝርከቡ ሰብ
መዚ ኣሰጋግርዎ፡፡
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ደገፍን ምምኻር
ዝኾነ ዓይነት ሕቶ እንተድኣ ኣለኩም፤ ብኽብረትኩም
ኣብ ዝኾነ ሰዓት ብ ክትረኽቡና ትኽእሉ፡
SAIDA ብምኽንሻብ ዝህሰያ ደቂ ኣንስትዮን ኣንስቲ
መማኸሪ ማእኸል
ቴሌፎን፡ +49 (0)341 247 46 69
ሞባይል፡ +49 (0)1590 166 77 63
ኢሜይል: beratung@saida.de
ካብ ምምኻር ብተወሳኺ ንበዓል ሞያታት ኮንፈረንስን ስልጠናታት ንህብ
ኢና፡፡ SAIDA ማእኸል ምስ ሴንት ጆርጅ ክሊኒክ ብሓባር ኣብ ማእኸላይ
ጀርመን መጠነ ሰፊሕ ሕክምና ዘካትት ኣድራሻ እዩ፡
ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ናይ መናእሰይ ድሕንነት ኦፊሰር፡ ናይ ህፃናትን
መናእሰይ ሓደጋ እዋን ኣገልግሎት ኣማኻሪ ኦፊሰርን ኣብ ኢንተርኔት
ተዘርዚሮም እዮም፡፡
ናይ ሀገራዊ ምክልኻል ጥቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ደገፍ መስመር ኩሉ ግዘ፡
ለይትን ቀትርን ብናፃ 08000 116 016 ክትረኽብዎ ትኽእሉ፡፡
ሃንደበታዊ ዝኾነ ሓደጋ እንተድኣ ኣሎ ብናይ ሓደጋ እዋን ኣገልግሎት
ቁፅሪ 110 ኣቢልኩም ናብ ፖሊስ ደውሉ፡፡

ብኽብረትኩም ንግዳያት ሓግዙ!

ሕታም

ኣሐታሚ	SAIDA International e.V.
Käthe-Kollwitz-Str. 1
04109 Leipzig
ኢሜይል: info@saida.de
ኣራታዒ	Simone Schwarz, Jan Holtmeyer,
Katja Novák
ፎቶ	መሰል ቅዳሕ Simone Schwarz (ብዘይካ
pp. 3 ከምኡ እውን 4)
ኩነታት	2ይን ካብ 2019 ዝተመሓየሸ;
ፈላማይ ሕታም ካብ 2016
ወፈያ	ኣብ ቤት ፅሕፈት SAIDA፡፡
ዝተለጠፈን ዝተወሰደ ኣብ:
saida.de/IhrSchutzbistDu

ናይ ወፈያ ሒሳብ
ኣብ Ethikbank
IBAN DE61 8309 4495 0003 0283 13
ን SAIDA ዝግበሩ ኣበርክቶታት ግብሪ ይቑረፃሎም እዩ፡፡ ብዛዕባ ኣታውን
ወፃኢናን ዝምልከት ዝርዝር ኣብ saida.de/transparenz ተዘርዚሩ እዩ፡፡

www.saida.de

SAIDA International e. V. ኣብ ምዕባይ ዝርከባ ሀገራት
ዘሎ መሰል ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮ ብዝግባእ ንክኽበር ካብ
2010 ጀሚሩ ጎስጓስ ኣብ ምግባር ይርከብ፡፡ ፆታ መሰረት ዝገበሩ
ጥቕዓታትን ጭቆናታት ንምክልኻል ከባብያዊ ድጋፍ ንህብ፡፡
ሰፋሕቲ ብዝኾኑ መደባት ኣቢልና ኣብ ምክልኻል፡ ትምህርትን
ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ኣበርክቶ ብምግባር ዘላቒ ዝኾነ ናይ
ማሕበረሰብ ኩነታት ናብራ ንክመሓየሽ ኣበርክቶ ንገብር፡፡
ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካን ናብ www.saida.de ክዱ፡፡

saidainternational

saida_info

saida_international

ኣድራሻ
SAIDA International e.V.
Landsberger Str. 7
04157 Leipzig

SAIDA International e.V.

ኣድራሻ
Simone Schwarz
ቴሌፎን
+49 (0)341 247 46 69
ኢሜይል
info@saida.de
www.saida.de

እዚ ዝተሓረመ ብሩሸር ብናይ ስቴት ዋና
ከተማ ድሪሰንድ ስፖንሰርነት እዩ

