
መሰላተይ

ስምምዕ መሰላት ህጻናት

ን13-18 ዕድመ

Meine Rechte - 13 bis 18 Jahre - Tigrinya
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ሰላማት!
ኣብዚ መሰልኩም ከተንብቡ ትኽእሉ 

ኢኹም። እዚ መሰላት እዚ ከኣ ንኹሎም 
ህጻናትን መናእሰያትን ኣብ መላእ ዓለም 

ዘለዉ ድማ ይምልከት።

ኩሉ ኣንቢብኩም ኣብ ቤት-
ትምህርትኹም ምስ መምሃራንኩም፡ 

ምስ ስድራቤትኩም ከምኡ ‘ውን 
የዕርኽትኹም ተኻትዕሉ።
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ሰላማት! ኣብዚ ኩሉ መሰላትኩም ትረኽቡ። 
ኣብቲ “ስምምዕ ሃገራት ብዛዕባ መሰላት 
ህጻናት”  („Übereinkommen  über die 
Rechte des Kindes“) ዝብል ኣርእስቲ 
ተጻሒፎም ይርከቡ። እዚ ስምምዕ እዚ 
ንኹሎም ኣብዛ ዓለም ዘለዉ ህጻናትን 
መናእሰያትን ክሳብ 18 ዕድመ ዘለዎም 
ዘገልግል እዩ። ኩሉ መሰላትን ሕግታትን ናይ 
ህጻናት ድማ የጠቓልል።

እቲ ስምምዕ “ብዋዕላ ውድብ ሕቡራት 
ሃገራት ብዛዕባ መሰላትን ሕግታትን ህጻናት” 
„UN-Konvention  über die Rechte des 
Kindes“ ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ። ናይ 
ሕቡራት ሃገራት ኣኺኣባ ሓባራዊ ስምምዕ ኣብ 
መንጎ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተገብረ ማለት እዩ። 
እዚ ስምምዕ እዚ እተን ዝበዝሓ ሃገራት ኣብዚ 
ዓለም ተሰማሚዐናሉ እየን። በዚ መሰረት 
ድማ ኩሉ መሰላት ህጻናት ፈሪመናሉ እየን። 
እዚ ማለት ድማ ኩለን እዘን ሃገራት ንመሰል 
ህጻናት ክቃለሳን እቲ ስምምዕ ኣብ ትግባረ 
ክውዕልን ቃል ኣትየን ማለት እዩ። 

እቲ ናይ ህጻናት መሰላት ስምምዕ ብ54 
ዓንቀጻት ዝተጠቓለለ እዩ። ዓንቀጽ ዝበሃል 

መሰላተይ

ነፍስወከፍ ሕጥቦ ናይቲ ኣኼባ ማለት እዩ። 
ኣብ ነፍስወከፍ ሕጥቦ ድማ ዝተፈላለዩ 
ሕግታት/መሰላት ናይ ህጻናት ይርከብዎ።
እቲ ንዓኹም ዘገድስ መሰላት ጾሚቕና ኣብዚ 
ኣቐሪብናዮ ኣለና። ኣብቲ ዝመጽእ ገጽ ድማ 
ትረኽብዎ።

ብዛዕባ መሰላትኩም ምስ ኣለይትኹም፡ 
መምሃራንኩም ተመያየጥሉ። ምስ 
ስድራቤትኩምን የዕርኽትኹምን እውን 
ብዛዕባ እዚ ተዘራረብሉ። ህጻናት መሰላቶም 
ክፈልጡ ኣገዳሲ እዩ። ነፍስወከፍ ህጻን ንኻልኦት 
መሰላቶም ዘይፈልጡ ህጻናት ንኽፈልጥዎም 
ክተሓባበሩን ክሕግዙን እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ 
እዩ። ምኽንያቱ፡ ህጻናት መሰላቶም ጽቡቕ 
ጌሮም ምስ ዝፈልጡ ጥራይ እዮም ኣብ 
ቤት ትምህርቲ ኮነ ኣብ ገዝኦም ወይ እንዳ 
የዕርኾቶም እቶም መሰላት ምግሃሶምን 
ዘይምግሃሶምን ክፈልጡ ዝኽእሉ።  

ክንዮ እዚ ድማ ምስ ዓበይቲ ብዛዕባ እዞም 
መሰላት ክትመያየጡን ንምምሕያሾም 
ርእይቶ ክትህብሉን ትኽሉል ኢኹም።
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እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣኼባ ብዛዕባ መሰላት ህጻናት ብ 20. ሕዳር 1989 እዩ ተገይሩ። ኣብቲ 

ኣኼባ ኩለን ኣባላት ናይ ሕቡራት ሃገራት ዝኾና ሃገራት ተኣኪበን ነዚ ዝስዕብ ገለ መሰላት ህጻናት 

ሓቢረን ኣጽዲቐንኦ፡

• ኩሎም ህጻናት ሓደ መሰል ወዲ-ሰብ ኣለዎም!

• ድሌት/ተገዳስነት ህጻን ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ክወሃብ ይግባእ!

• ናይ ሓሳብካ ምግላጽ መሰል!

• መሰል ተኻፋልነት ውሳኔታት!

• ህጻናት ናይ ብሕትናውነት መሰል ኣለዎም!

• ኩሎም ህጻናት ብዛዕባ መሰላቶም እኹል ሓበሬታ ክወሃቦም ይግባእ!

ተወሰኽቲ መሰላት ኣብቲ ዝመጽእ ገጽ ኣሎ። ተወሰኽቲ ሓበሬታን ብዛዕባ እቲ ኣኼባን ኣብ 
ሃገራዊ ማሕበር ክንክን ህጻናት ጀርመን (እዞም መሰላት ኣብዚ ሃገር ንኽትግበሩ ዝቃለስ ማሕበር) 
ትረኽብዎ ኢኹም፡

Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.
Schöneberger Str.15
10963 Berlin

ብኢንተርነት ዳማ
www.dksb.de
 

እምበኣርከስ እቲ ሕግታት 

ምንባብን ብዛዕብኦም 

ምክታዕን ጆባእ በሉ!
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ኩለን ሃገራት ኣብ ስምምዕ ዋዕላ ሕቡራት 
ሃገራት ዝፈረማ፡ እዚ ስምምዕ ኣብ ናይ ሃገረን 
ቅዋም ቅቡል ከም ዝኸውን ክገብራ ይግደዳ። 
እቲ ሕግታትን መሰላትን ኣብ ግብሪ ንኽውዕል 
ከኣ ጥጡሕ ባእታታት ክፈጥራ ይግደዳ። 
ሓደ ሓደ ሃገራት ነዚ ዝፈረምኦ መሰል ህጻናት 
ኣብ ምትግባር ምስ ዝኸብደን ከኣ በተን ካልኦት 
ሃገራት ደገፍ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣለወን።

እዚ ውዕል ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ 
መሰል ህጻናት „UN-Konvention über 
die Rechte des Kindes“ ንኹሎም ደቂ-
ሰብ ክሳብ 18 ዕድመ ዘለዎም ማለት፡ 
ትሕቲ ዕድመ ዘለዉ እዩ። እዚ መሰላት ድማ 
ንኹሎም ህጻናት ሕብሪ ቆርበት፡ ማሕበራዊ 
ጠመተ፡ ባህላዊን ዓለታዊን መበቆል፡ ጾታ፡ 
ቋንቋ፡ ሃይማኖት ወይ ስንክልና ከይፈለየ 
ብማዕረ ዝበጽሖም መሰላት እዩ።

ድሌት ህጻናት ክኽበር 
ኣለዎ
ዓንቀጽ 3

ኩሎም ቤት ፍርድታት፡ ማሕበራዊ ትካላት 
ወይ ውን ካልኦት ቤት-ጽሕፈታት ንህጻን 
ዝምልከት ክውስኑ ከለዉ፡ ንድሌት እቲ ህጻን 
ቀዳምነት ብምሃብ እቲ ዝሓሸ ውሳኔ ንድሌት 
እቲ ህጻን ዝውክል ክውስኑ ይግባእ።

መሰላት ኣብ ግብሪ 
ምውዓል
ዓንቀጽ 4

እቲ ውዕል ንመን እዩ 
ዝምልከት
ዓንቀጽ 1 / 2
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ክሊቲኦም ወለዲ ሓባራዊ ሓላፍነት ውላዶም 
ኣብ ምዕባይን ኣብ ምምዕባልን ሓላፍነት 
ይወስዱ። ቀዳምነት ከኣ ንጥቅሚን ድሌትን 
እቲ ህጻን ክህቡ ኣለዎም።  ወለዲ ንደቆም 
ድማ እቲ መሰላቶም ክፈልጥዎን ክጥቀምሉን 

ነፍስ ወከፍ ህጻን ስም ክወሃብን ዜግነት 
ክወስድን መሰል ኣለዎ። ህጻን ምስ ተወለደ 
ብስሙ ኣብ ክብረ መዝገብ ክሰፍር ይግባእ።
ብዝተኻእለ መጠን ከኣ ስድራቤቶም ክፈልጡን 

ናይ ወለዲ ሓላፍነት
ዓንቀጽ 5 / 18 / 26 / 27

መሰል ስምን ዜግነትን
ዓንቀጽ 7 / 8

ህጻናትን መናእሰያትን መሰል ምንባር ኣለዎም። 
እተን ዝፈረማ ሃገራት ከኣ 
ህጻናተን ብጽቡቕ ክነብሩን ክዓብዩን ውሕስነት 
ክህባ ይግባእ።

ብስድራቤቶም ክቕለቡን ይግባእ። ዝኾነ ሰብ 
መንነት ህጻን ክምንጥጥል መሰል የብሉን።

ናይ ምንባር ሰል

ዓንቀጽ 6

ክጽዕሩሎም ይግባእ። ኩለን ሃገራት ነዚ 
ውዕል ዝፈረማ ወለድን ኣለይትን ዜጋታተን 
ኣብ ተግባር ከውዕልዎ ይድግፋ። መዕበዪ 
ህጻናት ዝኾና ማሕበራዊ ትካላት እውን እቲ 
ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስምምዕ መሰል 
ህጻናት ከማልእኦን ከተግብርኦን ይግባእ።
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ህጻናት ካብ ስድራቤቶም ክፍለዩ ኣይግባእን 
እዩ። ምናልባሽ ስድራቤቶም ተፈላልዮም 
ዝነብሩ እንተ ኮይኖም፡ ወይ ከኣ ነቲ ህጻን 
ዝሓሸ ነገር እንተ ኮይኑ ክፍለዩ ይኽእሉ። 
ስድራቤቶም ተፈላልዮም ምስ ዝነብሩ፡ ክሳብ 
ክንደይ ርሕቀት ኣለዎ ብዘየገድስ፡ ህጻናት 
ብዝተኻእለ መጠን ንኽልቲኦም ወለዲ 
ብብዝሒ ክርእይዎም ይግባእ። 

ህጻናትን ስድራቤቶምን
ዓንቀጽ 9 / 10 / 11

ህጻናትን መናእሰያትን ሓሳባቶም ብነጻ ክገልጹ 
ክኽእሉ ኣለዎም። ሓሳባቶም ክስማዕ ኣለዎ 
ሸለል ‘ውን ክበሃል የብሉን። ህጻናት ሓበሬታ 
ከምጽኡን፡ ክወሃቡን ከመሓላልፉን መሰል 
ኣለዎም። ሓሳባቶም ንኻልኦት ሰባት ዘጥቅዕ 
ክሳብ ዘይኮነ፡ ብጽሑፍ ኮነ ብስነ-ጥበባዊ 
ንጥፈታት ወይ ድማ ብኻልእ ኣገባባት ክገልጹ 
ምሉእ መሰል ኣእልዎም። 
ስለዚ ሓሳባት፡ ርእይቶን ሃይማኖትን ናይ 
ህጻናትን መናእሰያትን ክኽበሩ ይግባእ።

እንተደኣ ክሊትኦም ወለዲ ብሰንኪ ማእሰርቲ፡ 
ጥረዛ ወይ ሞት ተፈልዮም፡ ህጻናት እንታይ 
ከም ዘጋጠሞም ክፈልጡ መሰል ኣለዎም። 
ዝኾነ ህጻን ብዘይ ናቱ ድሌት ኣብ ካልእ ሃገር 
ክተሓዝ ፍቑድ ኣይኮነን።

ናይ ሓሳባትን- ርእይቶን 

ሃይማኖትን ናጽነት

ዓንቀጽ 12 / 13 / 14
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ህጻናትን መናእሰያትን ማሕበራት ኮቑሙን 
ኣባል ኣብ ማሕበር ክኾኑን መሰል ኣለዎም። 
ንካልኦት ሰባት መሰላቶም ኮነ ናጽነቶም ክሳብ 
ዘይገሃሱ ከኣ ኣብ ኣኼባታቶም ክሳተፉ ፍቑድ 
እዩ። 

ኣባላት ማሕበር
ዓንቀጽ 15

ሓበሬታ ንህጻናትን 
መናእሰያትን
ዓንቀጽ17

ህጻናትን መናእሰያትን ብሕጊ ብሕታዊ 
ውልቃዊ ዓንኬል ክኽበረሎም መሰል ኣለዎም። 
ደብዳቤታቶም ኮነ መጽሓፍ ታሪኽ ሂወት 
(ዳያሪ) ብዘይፍቓዶም ክንበቡ ኣይፍቑድን እዩ። 
ውልቃዊ ሂወቱ ኣብ ስድራቤቱ ኮነ ኣብ ገዝኡ 
ሕጊ ክጠሓሱ ኣይግበኣን። ህጻናት ክብሪ ስሞም 
ንኸይባላሾ ብሕጊ ክሕሎ መሰል ኣለዎም።

ህጻናትን መናእሰያትን ሓበሬታ ካብ ጋዜጣታት፡ 
መጻሕፍቲ፡ ብራድዮን ቲቪን ክረኽቡ መሰል 
ኣለዎም። እተን ነዚ ስምምዕ ዝፈረማ ሃገራት 
ኣብ ምዝርጋሕ እኹል መጻሕፍቲ ክተሓባበራ 
ይግባእ። ካብ ካልእ ሃገር ዝመጹ ህጻናትን 
መናእሰያትን ኣብታ ሓዳስ ሃገር ብቛንቅኦም 
ዝተጻሕፉ መጻሕፍትን ካልኦት መሳለጥያታትን 
ክግበረሎም ይግባእ።

ውልቃዊ ሂወት
ዓንቀጽ 16 
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ወለድን ዓበይቲ ሰብን ንህጻናት ኮነ 
ንመናእሰያት ብሕማቕ ክሕዝዎም ፍቑድ 
ኣይኮነን። ኩለን ሃገራት ኣብቲ ውዕል ዝፈረማ፡ 
ህጻናት ንኸይብደሉ፡ ካብ ናይ ስጋዊ ርክብ 
ዓመጽን ምግፋዕን ክከናኸኑ ፈሪመን እየን። 
ወለዲ ንውላዶም ካብ ከምዚታት ክከናኸኑ 
ብቕዓት እንተ ዘይብሎም መንግስታውያን 
ትካላት ሓላፍነት ይወስዳ። ኩሎም ህጻናትን 
መናእሰያትን ኣደዳ ግዳይ ማህረምቲን ግፍዕን 
ዝኾኑ ሓገዝ ክግበረሎም መሰል ኣለዎም። 
ርእሰ-ተኣማንነቶምን ክብረቶምን ከም 
እንደገና ክሳብ ዝምለስ ድማ ኩሉ ኣድላዪ ዝኾነ 
ሓገዛት ይግበረሎም።

ምስ ኣለይቲ ስድራቤት 

ምዕባይን ሞግዚትን

ዓንቀጽ 20 / 21

ማህረምትን ምግፋዕን

ዓንቀጽ 19 / 34 / 39

ህጻናት ወይ መናእሰያት ኣብ ገዝኦም ኮነ 
ምስ ስድራቤቶም ኣብ ዝዓብይሉ እዋን ኣብ 
ሂወቶም ጉድኣት ከስዕበሎም ዝኽእል ኮይኑ 
ወይ ውሕስነት እንተ ዘይብሎም፡ ኣብ ኣለይቲ 

ዘለዎ ቦታ ወይ ምስ ካልእ ስድራቤት ክዓብዩ 
መሰል ኣለዎም። ስድራቤት ዘይብሎም ህጻናት 
ከኣ ብሞግዚት ክውሰዱ ይኽእሉ እዮም እንተ 
ደኣ እቲ ሞግዚት ነቲ ህጻን ጠቓምን ዝሓሸ 
ኣማራጽን ኮይኑ። 



10

ስደተኛታት

ዓንቀጽ 22 

ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ዝመጹ ህጻናትን 
መናእሰያትን ኣብቲ ዘለውዎ ሃገር፡ መሰላቶም 
ክኽበረሎም ይግባእ። ኣብታ ሓዳስ ሃገር ሓገዝን 
ክንክንን ክግበረሎም ኣለዎ። ኣብልዕልኡ እውን፡ 
ህጻናት ስድርኦም ክረኽቡን ምስኦም ክነብሩን 
እንተ ደልዮም፡ ምስ ስድርኦም ክራኸቡ መሰል ኣለዎም። ስድራቤት እቲ ህጻን ክርከቡ እንተ 

ዘይክኢሎም ግን እቲ ህጻን ብቑዕ መነባብሮ 
ንኽነብር ሓድሽ ገዛ ይግበረሉ። 

ስንክልና ዘለዎም ህጻናትን 

መናእሰያትን
ዓንቀጽ 23

ናይ ኣካላት ይኹን ናይ የእምሮ ስንክልና ዘለዎም ህጻናትን መናእሰያትን 
ኣብ ሕብረተ-ሰብ ንጡፍ ኣበርክቶ ክጻወቱ መሰላት ኣለዎም። ነዚ ኣብ 
ተግባር ንምውዓል ድማ ኩሉ ቴክኒካዊ ቐረባትን ሓገዛትን ፍልጠትን 
ክረኽቡ ጻዕርታት ክግበረሎም ይግባእ። ስድራቤቶም ነዚ ወጻኢታት 
ክሽፍኑ ዘይክእሉ እንተ ኮይኖም፡ መንግስቲ (ካብተን ውዕል ዝፈረማ) ናይ 
ገንዘብ ሓገዝ ክገብር መሰል ህጻን እዩ። 
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ኩሎም ህጻናትን መናእሰያትን ናይ ነጻ 
መባእታዊ ትምህርቲ ክቐስሙ መሰል ኣለዎም። 
ካብኡ ንላዕሊ ንኽበጽሑ ትምህርቶም 
ቀጻሊ ክከታተሉን ትምህርቶም ክምረቑን 
ተኽእሎታት ክቕረበሎም ኣለዎ። ኣብ ቤት 

ትምህርቲ እውን ብኽብሪ መሰል ወድ-
ሰብን በቲ ስምምዕ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት 
ሃገራትን ክተሓዙን ክዓብዩን ይግባእ። ኩለን 
ነቲ ስምምዕ ዝፈረማ ሃገራት ከኣ ተኽእሎታት 
ጽቡቕ ፍልጠትን ትምህርትን ኩሎም ህጻናትን 
መናእሰያትን ብሓደ ክበጽሖም ጻዕርታት 
ከካይዳ ኣለወን። 

መሰል ትምህርቲ
ዓንቀጽ 28

መሰል ጥዕና
ዓንቀጽ 24

ካብ ስድራቤት ወጻኢ 

ምቕማጥ
ዓንቀጽ 25

ህጻናትን መናእሰያትን ኣድላይነት ምስ 
ዝህልዎ፡ ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሎም መሰል 
ኣለዎም። ጥዕንኦም ምሉእ ኮይኖም ክዓብዩ 
እውን ኣብ ሕጊ ሰፊሩ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን 
ጥዕና ዘለዎ ኣመጋግባ ክምገቡን ኣብ ጥዑይ 
ኣከባቢ ክዓብዩን መሰሎም እዩ። ኣከባብያዊ 
ብከላን ሳዕቤናቱን እውን ክንቃለሶም ይግባእ። 
ህጻናት ኮኑ ወለዶም ብዛዕባ ጥዕናን ክንክን 
ጥዕናን ዝምልከት ሓበሬታታት ክቐስሙ 
ግቡኦም እዩ።

ህጻናት ወይ መናእሰያት ካብ ስድራቤቶም 
ወጻኢ ክቕመጡ (ንኣብነት ኣብ ሕክምና) 
ኣለዎም እንተ ኮይኑ፡ እቲ ኣገባብ ቀጻሊ 
ክምርመር መሰል ኣለዎም።
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ናይ ትምህርቲ ዕላማ

ዓንቀጽ 29 

ናይ ህጻናትን መናእሰያትን ሸቶ ትምህርቲ 
ነዞም ዝስዕቡ ዕላማታት ክወቅዕ ይግባእ:

- ህጻናት በቲ ናታቶም ተውህቦታት ክምዕብሉ 

ይግባእ
- መሰል ደቂ ሰባት፡ ባህልን መንነትን ከምኡ እውን 

ቋንቁኦም ሒዞም ክዓዩ ምትብባዕ

- ህጻናት ምስ ዓበዩ ነጻ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ናይ 

ሕብረተብ ብዛዕባ ነጻነት፡ ምጽውዋር ሓድሕድ፡ 

ጾታቂ ማዕርነት ከም ዝህልዎም ጌርካ ክዓብዩን 

ተዳሌምሉ ክጸንሑን ይግባእ።

- ህጻናት ክብሪ ንደቂ ሰባትን ባህልታቶሙን ከምኡ 

ድማ ክንክን ኣተሓሕዛ ኣከባብያዊ ተፈጥሮ 

ክመሃሩ ይግባእ።

መሰል ውልቀ ባህሊ
ዓንቀጽ 30

ምንባር ኣብ ቤት-
ማእሰርትን ገበናዊ ጻዕትን

ዓንቀጽ 37

ኩሎም ህጻናትን መናእሰያትን ናይ ባዕሎም 
ባህላዊ ሂወት፡ ሃይማኖትን ቋንቋን ክህልዎም 
ዋላ እውን ውሑዳት ህዝቢ እንተኾኑ መሰል 
ኣለዎም። 

ዝኾነ ህጻን ወይ መንእሰይ ነጻነት ምንባር 
ብዘይ ዝኾነ ነገር ክንፈጎ ኣይፍቀድን እዩ። 
ማእሰርቲ ወይ ኣብ ቀይዲ ምእታው ሓደ 
መንእሰይ ብሕጊ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ። ቤት 
ማእሰርቲ ከኣ እቲ ናይ መወዳእታ ውሳኔን 
ንድሩት ግዜን ጥራይ ክኸውን ይግባእ። 
ህጻናትን መናእሰያትን ጠበቓን ካልእ ሓገዛትን 
ክግበረሎም መሰል ኣለዎም። ዝተኣስሩ 
መናእሰያት ውን ብክንክን ክተሓዙ ይግባእ። 

መሰላቶም ክሕሎ ኣለዎ። ሰብ ክበጽሖምን ምስ 
ስድራቤቶም ክራኸቡን መሰል ኣለዎም። ዝኾነ 
ይኹን ህጻን ወይ መንእሰይ እንታይ በደል ጌሩ 
ብዘየገድስ ብማህረምትን ብዘሰቅቕ ኣገባብን 
ክተሓዝ ኣይግብኦን። ናይ ሞት ፍርዲን ናይ 
ሕልፈት ማእሰርትን ድማ ኣብ ህጻናት ኮነ ኣብ 
መናእሰያት ክውሰን ኣይግባእን።
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መሰል ንጥፈታት ዕረፍቲ
ዓንቀጽ 31

ህጻናት ኮኑ መናእሰያት ኣብ እዋን ዕረፍቶም 
ዕድሚኦም ብዘፍቅዶ ዓይነት ናይ ዕረፍቲ 
ንጥፈታት ክሳተፉ መሰል ኣለዎም። ብተወሳኺ 
እውን ኣብ ናይ ስነ-ጥበብን ባህላዊ ንጥፈታትን 
ኣብ ሂወቶም ክሳተፉ መሰል ኣለዎም።

ህጻናትን መናእሰያትን ብምቹእ ኣገባብ ካብ 
ዕጸ-ፋርስ ምዝውታር ክንከላኸለሎም ይግባእ። 
እተን ትካላትን ፋብሪካታትን ናይ ዕጸ-ፋርስ 
ከኣ ብህጻናት ከስርሑ ኣይፍቀደሎምን እዩ። 

ህጻናትን መናእሰያትን ጥዕኖኦምን ዕቤቶምን 
ዝጎድእ ስራሕ ብግዴታ ክሰርሑ ፍቑድ 
ኣይኮነን። ንፈላላልይ ዕድመ ስራሕ ዓለም 
ዝምልከቱ ሕግታት እውን ክጸድቁ ይግባእ። 
ዝተፈላለዩ ስራሕ ኣብ ዝተፈላለየ ዕድመ 
ክድረት ይግባእ። ህጻናትን መናእሰያትን ኣብ 

ናይ ስጋዊ ርክብ ስራሕ ወይ ብስጋዊ ርክብ 
ክግደዱ ኣይግበኣን (ንኣብነት ኣብ ምንዝርና 
ኣብ ናይ ፖርኖ ፊልምታት)። እተን ዝፈረማ 
ሃገራት ከኣ ህጻናት ኣብ ከምዚ ከይዋፈሩ 
ክሕልዋ ይግባእ። 

ስራሕን ባርነትን
ዓንቀጽ32 / 34 / 36

ዕጸ-ፋርስ
ዓንቀጽ 33

ምሻጥ ህጻናት
ዓንቀጽ 35

ነዚ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውዕል ዝፈረማሉ 
ሃገራት፡ ዘረፋ ህጻንትን መሸጣ ህጻናትን ንኽገትኣ 
ዝከኣለን ክጽዕራ ይግባእ። 



14

ህጻናትን መናእሰያትን ካብ ብረታዊ ግጭት ክድሕኑ ይግባእ። ዝኾነ ይኹን ትሕቲ 15 ዕድመ ዘለዎ 
ቆልዓ ኣብ ኲናት ክሳተፍ ኣይፍቀድን እዩ።

ተሳትፎ ብረታዊ ግጭትን ኲናትን

ዓንቀጽ 38

እተን ዝፈረማ ሃገራት ናይ ዕድመ ገደብ፡ ማለት 
ካብ መዓስ እዩ ሓደ ህጻን ገበነኛ ክኸውን ዝኽእል 
ክውስና ኣለወን። ዝኾእን ይኹን ህጻን ከኣ ክሳብ 
ገበኑ ብንጹር ዝረጋገጽ ገበነኛ ኣይኮነን። ህጻናት 
ኣብ ቤት ፍርዲ ክምስክሩ፡ ቃሎም ክህቡ ወይ 
ከኣ ገበነኛ ምዃኖም ክናስሑ ምግዳድ ፍቑድ 
ኣይኮነን። ህጻናት ኣብ ቤት ፍርዲ ልዕሊ ዕድመ 
ዝኾነ ነጻ ወኪል ክሰዱ መሰል ኣለዎም። ኩሎም 
ህጻናትን መናእሰያትን እምበኣር ኩሉ እቲ ኣብ 

ኩሎም ህጻናትን መናእሰያትን ዋዕላ ውድብ 
ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ መሰላት ህጻናት 
ክፈልጥዎ ይግባእ። እቲ ጽሑፋት ድማ 
ንህጻናት ኮነ ንዓበይቲ ብቐሊል ከም ዝረኽብዎ 

ውዕል ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ዝተገብረ መሰል 
ህጻናት ክፈልጥዎ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ጽሑፋት 
ድማ ንህጻናት ኮነ ንዓበይቲ ብቐሊል ከም 
ዝረኽብዎ ምግባር የድሊ። ገበነኛታት ህጻናትን 
መናእሰያትን ኣብ ኣወንታዊ ለውጥታቶም 
ሓገዛት ከምኡ ውን ኣብ ሕብረተ-ሰብ ዳግማይ 
ምውህሃድ ንኽፍጠር ጻዕርታት ምግባር 
ይግባእ። ጥርጡራትን ገበነኛታትን ህጻናት 
ኮኑ መናእሰያት ብኽብረትን መሰላቶም 
ብዘይምግሃስን ክተሓዙ ይግባእ። 

ምግባር የድሊ። እተን ዝፈረማ ሃገራት ድማ 
እዚ ጽሑፋት ኣብ ኩሉ ቦታታት ንኽዝርጋሕ 
ሓላፍነት ይወስዳ።

ናይ መናእሰያት መስርሕ ፍርዲ
ዓንቀጽ 40

ሓበሬታ ብዛዕባ ዋዕላ መሰል ህጻናት
ዓንቀጽ 42 
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እዚ ማሕበር ክንክን ህጻናት ጀርመን ኣብዚ ሃገር ህጻናትን መናእሰያትን መሰላቶምን 
ድሌቶምን ንኽሕሎ ይሰርሕ። እዚ ማሕበር ክንክን ህጻናት ኣብ ፖለቲካዊ ውሳኔታት እዚ ሃገር 
ንህጻናትን ወለዶምን ስድራቤቶምን ጠቓሚ ዝኾነ ውሳኔታት ክኸውን ጻዕርታት የካይድ። 
ኣብ ልዕሊ 430 ከተማታት መላእ ጀርመን ከኣ ቤት-ጽሕፈታት ኣለዎ። ኣብቲ ቤት-ጽሕፈታቱ 
ኮይኑ ከኣ ህጻናትን ስድራቤቶምን ይሕግዝ። ንኣብነት ኣብ ዕረፍቲ ዝግበር ንጥፈታት 
የእንግድ፡ ዕዮ ገዛ ኣብ ምስራሕ ይግዝ ወይ ‘ውን ኣስተምህሮን ምኽርን ይህብ። ዝኾነ ይኹን 
ሰብ ኣብዚ ቤት-ጽሕፈትና ክመጽእ ዕዱም እዩ። ሓገዝን ደገፍን ክረክብ ከኣ ይኽእል እዩ።



„Meine Rechte” ሓጺር ጽሑፍ ብዛዕባ ምዝርጋሕ ውዕል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንመሰላት ህጻናትን 
መናእሰያትን ዝምልከት እዩ።
እዚ „Meine Rechte“ ጽሑፍ ከኣ ኣብ ሰለስተ ናይ ዕድመ ፍልልይ ይምቀል:
• ንቅድሚ ምጅማር ትምህርቲ ዘለዉ ህጻናትን ጀመርቲ ትምህርትን(Iይ ክፋል, ካብ 5 ክሳብ 8 ዕድመ ዘለዎም)
• ንተመሃሮ ህጻናት (IIይ ክፋል, ካብ 9 ክሳብ 12 ዕድመ ዘለዎም)
• ከምኡ ‘ውን መናእሰያት (IIIይ ክፋል, ካብ 13 ክሳብ 18 ዕድመ ዘለዎም)

ኣርእስቲ መጽሓፍ „Meine Rechte”, IIIይ ክፋል, ካብ 13 ክሳብ 18 ዕድመ ዘለዎም
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