ዜና
የአፍሪካ ድብቅ ሀፍረት
በቤተሰብና በማኅበረሰብ አጉል ዕምነት እየተፈፀመ ያለው ወንጀል አሳፋሪ ድርጊት በመሆኑ
በአስቸኳይ እንዲቆም የአፍሪካ ቻይልድ ፖሊሲ ፎረም ጠየቀ
አዲስ አበባ ጥቅምት 28 ቀን 2009 ዓ.ም. የአፍሪካ የሕፃናት ፓሊሲ ፎረም በየሁለት ዓመት የሚያካሂደው
ዓለም አቀፍ ጉባኤ ዛሪ በአዲስ አበባ በተባበሩት መንግሥታት የስብሰባ ማዕከል ተጀመረ። “ወንጀልና በደል
በአፍሪካ ሕፃናት ፤ የአፍሪካ ድብቅ ሀፍረት” የተሰኘው በአፍሪካ ቻይልድ ፖሊሲ ፎረም የተዘጋጀው ሪፖርት
ያሉትን ችግሮችና የመፍትሄ ሃሳቦችን አካቷል።
“በዚሁ የሁለት ቀን ጉባኤያችን በርከት ያሉና ተሰሚነት ያላቸው የአፍሪካ ኅብረት ባለሥልጣናት ፣ የተለያዩ
የአፍሪካ ሀገራት ሚኒስቴሮች ፣ የሃይማኖት መሪዎች ፣ የተባበሩት መንግሥታት ዋና ፀሐፊ ልዩ መልዕክተኛ እና
የተባበሩት መንግሥታትና የአፍሪካ የሕፃናት መብት ኮሚቴ ሊቀመንበር በመሳተፍ ላይ መሆናቸውን የአፍሪካ
ቻይልድ ፖሊሲ ፎረም ሥራ አስፈፃሚ ቲዮፋን ኒኪዬማ ገልፀዋል።
በርከት ያሉ የአፍሪካ ሕፃናት የወንጀል ሰለባ ናቸው ፤ አንዳንዶቹም ውድ ሕይወታቸውን ያጣሉ። ይሁንና
የሚደርስባቸው ወንጀል ብዙም አይታወቅም ፤ ምክንያቱም ድርጊቱ በህቡዕና በሚስጥር ስለሚከናወን አልያም
ተሰሚነት ባላቸውና በተለያዩ ደረጃዎች በሚገኙ የማኅበረሰቡና የቤተሰብ መሪዎች ዕውቅና ስለሚፈፀም ነው።
የአፍሪካ ቻይልድ ፖሊሲ ፎረም የቦርድ ሊቀመንበር ግራሳ ማሼል በበኩላቸው ሲናገሩ “ሕፃናት የአህጉራችን
የወደፊት ተስፋና ብርሃን ናቸው። መጪው ጊዜ እኛን የሚዳኘን ለሕፃናት ባደረግነው ድጋፍ ፣ እገዛና ልማት
ነው። ይህ ጉባኤ በዓይነቱ የመጀመሪያና በሕፃናት ላይ የሚደርስ በደል ፣ ግፍና ሰቆቃ ላይ የሚያተኩር ነው።
ጉባኤው በሻሾነትና የአካል ጉድለት ባላቸው በአጉል ዕምነት በሚወነጀሉ ሕፃናት ላይ ልዩ ትኩረት በመስጠት
ይመክራል ብለዋል።
የአፍሪካ ቻይልድ ፖሊሲ ፎረም ሪፖርት ህብረተሰቡ በሻሾነትና በተለያዩ የአካል ጉዳት በደረሰባቸው ሕፃናት
ያለው የተዛባ አመለካከትና እያደረሰ ያለውን ጥቃት ሞትንና ግድያን ጨምሮ ተመልክቷል።

“የአፍሪካ የአካል ጉዳተኛ ሕፃናት ጅምር ተስፋና ፈታኝ ችግሮች” የተሰኘው ሪፖርት አዘጋጅ ዶ/ር ሽመልስ
ፀጋዬ እንደሚሉት “የአፍሪካ የአካል ጉዳተኛ ሕፃናት አድልዎ ፣ መገለልና የተለያዩ ወንጀሎች ይፈፀምባቸዋል።”
ዶ/ር ሽመልስ በሕፃናቱ ያደረውን እርኩስ መንፈስ ለማባረር ሲባልም ዘግናኝ በደል በሕፃናቱ ላይ ይደርሳል
ብለዋል።
ሌላው አፍሪካ ቻይልድ ፖሊሲ ፎረም ያተኮረበት የሻሾነት ጉዳይ ነው። በተለይ በገጠር የአፍሪካ አገሮች
በሻሾነት የተጠቁ ሕፃናት ላይ ግድያ ይፈፀማል ፤ ይህም ሳይነገር ተደባብሶ የሚቀር የተለመደ ነገር ሆኗል። ይህ
ተግባር በሚፈፀምበት አካባቢ በማኅበረሰቡ ያለው የእርስ በርስ ቀረቤታና መከባበር የሕግን ከለላ ወይም
ተፈፃሚነት አሰናክሎታል።
በዚህ ሪፖርት በአካባቢው አጉል ዕምነት በጥንቆላ በመወንጀል እየተሰቃዩና እየተበደሉ ያሉ ሕፃናት ላይም
ትኩረት ተሰጥቷል። “አንድ ሕፃን አንዴ በአካባቢው ማኅበረሰብ ጠንቋይ/መተተኛ ከተባለ ከማኅበረሰቡ
ይገለላል። እንዲያም ሲል እርኩስ መንፈስ አለበት በሚል ለድብደባ እንዲሁም እርኩስ መንፈሱን ለመገላገል
እየተባለ የሰው ልጅ ሊሸከመው ለማይችለው ሰቆቃ ይዳረጋሉ።”
ምንም እንኳን ሁኔታዎች ሰቅጣጭና ዘግናኝ ቢሆኑም ከጊዜው ጋር ተስፋን የሚያሳዩ እርምጃዎች መወሰድ እና
ፖሊሲዎች መዉጣት ጀምረዋል። እነዚህንም ይደጉ ይመንደጉ ማለት ተገቢ ይሆናል። ለምሳሌ የኬንያ
መንግስት Witchcraft Act ብሎ ባወጣው ሕገ ደንብ “ማንኛውም ሰው ሌላውን ጠንቋይ ወይም ጥንቆላን
ታካሂዳለህ ብሎ የወነጀለ ወይም ያስፈራራ በወንጀል ይጠየቃል፤” የሚል ይገኝበታል። በደቡብ አፍሪካና
በዚምባብዌም ተመሳሳይ ሕገ ደንቦች ወጥተዋል።
የአፍሪካ ሕፃናት ፖሊሲ ፎረም ሪፖርት ለነዚህ ዘግናኝ ድርጊቶች መፍትሄ ያላቸውን አካቷል። የማኅበረሰብ
ግንዛቤ ማሳደግ ፣ የቤተሰቡ ምጣኔ ሀብት ማሳደግ ፣ ማኅበራዊ ውይይቶችን ማካሄድ እንዲሁም ጠንካራ
ሕግጋትን ማውጣትና ተፈፃሚነታቸውን ማረጋገጥ ዋነኞቹ ናቸው።
የአፍሪካ ሕፃናት ፖሊሲ ፎረም ሥራ አስፈፃሚ ቲዮፋን ኒኪዬማ ሲናገሩ፤ “ይህ ሪፖርት በተለያዩ የማኅበረሰቡ
ክፍሎች ቁጣን ሊቀሰቅስና አፍሪካ አቀፍ ውይይትና መግባባትን በመፍጠር ለጥልቅ ምርምርና ለልማት
ፕሮግራሞች እንዲሁም ለፖሊሲ አውጭዎች ይረዳል” ይሉና “ከዚህም የተነሳ ይህንን አስከፊና አሳፋሪ ድርጊት
በፍጥነት እንዲቆም የራሱ አስተዋፅኦ ይኖረዋል።”

የአፍሪካ 24 ሚዲያ (AFRICA 24 MEDIA)፤ የዓለምአቀፍ ጉባኤውን ሂደት አስመልክቶ ወቅታዊ የሆነ ዘገባ
በምስል ፣ በድምፅ እና ከእያንዳንዱ ፓነልና ውይይት ለሬድዮና ለቴሌቭዥን በሚያመች ሁኔታ እንዲሁም
በሶሻል ሚዲያ ያሰራጫል። በዌብ ሳይቱም ይለቃል። በስብሰባው ወቅትም ሆነ በኃላ ቃለ መጠይቅ
ለሚፈልግ የሚዲያ ተቋም ያመቻቻል።

ለተጨማሪ መረጃና የስብሰባውን ፕሮግራም ለማግኘት www.africanchilfrourm.org የሚለውን
ድህረ-ገፃችንን ይመልከቱ።
 የሪፖርቱን ኮፒ ለማግኘት www.africanchildrourm.org./IPC ብለው ይግቡ

ጉባኤውን በማኅበራዊ ሚዲያ ለመከታተል
www.africanchildforum.org/ipc
@africanchildforum #ENDViolenceAfrica
@AfriChildForum #ENDViolenceAfrica

የአፍሪካ ሕፃናት ፖሊሲ ፎረም
ለበለጠ መረጃ: ኢማን አህመድ
Ahmed@africanchildforum.org
ስልክ: +251116628192/96/97/99
አዲስ አበባ ፣ ኢትዮጵያ
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