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መግቢያ 

ባለፉት ዓመታት በሴቶች፣ ሕጻናትና ወጣቶች ዘርፍ በተከናወኑ በርካታ የልማት ስራዎቸ አበረታች ውጤት ማስመዝገብ ተችሏል፡፡ በዚህ ሂደት 
ውስጥ ከሀገራችን ህብረተሰብ ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዙት ሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና በፖሊቲካዊ መስኮች 
ያላቸውን ተሳታፎ እና ተጠቃሚነት ከማሳደግ አኳያ እንዲሁም የህጻናትን መብትና ደህንነት በማስጠበቅ በተከናወኑት ተግባራት ተስፋ ሰጪ 
ውጤቶች ማስመዝገብ ተችሏል፡፡  

ሆኖም በሴቶች፣ ሕጻናትና ወጣቶችን በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና በፖሊቲካዊ ተሳትፎ እና ተጠቃሚነት ሙሉ በሙሉ ከማሳካት አንጻር አሁንም 

በርካታ ክፍቶች ይስተዋላሉ፡፡ ይህም በማስፈፀም ሂደት ከአደረጃጀት፣ ከአሰራር፣ ከሰው ኃይል ልማት እንዲሁም ከቅንጅትና ህብረ-ኃይልን ከማሳደግ 
አንፃር በተጨማሪም ዘርፉን በቁሳቁስና በበጀት ከማጠናከር አንፃር የተከናወኑት ተግባራቶች ዝቅተኛ መሆንና የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች 
አደረጃጀቶች ነፃና ሞጋች አለመሆናቸውና አለመጠናከራቸው በመስኩ የተመዘገቡ ውጤቶች በሚፈለገው መጠን አለመሆናቸው ማሳያ ናቸው፡፡  

እነዚህ የታዩ ተግዳሮቶችን ከግምት በማስገባት በቀጣይ የልማት እቅድ ዘመን ችግሮቹን በዘላቂነት በመቅረፍ የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶችን ሁለንተናዊ 
መብትና ደህንነት ለማስጠበቅና ተሳትፎና ተጠቃሚነነት ለማረጋገጥ እንዲሁም በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና በፖሊቲካዊ መስኮች ያላቸውን ሚና 

ለማሳደግ ይህ የአስር ዓመት (2013-2022) መሪ የልማት ዕቅድ ተዘጋጅቷል፡፡  

ዕቅዱ ሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ያሉት ሲሆን በክፍል አንድ ያለፉት ዓመታት ዕቅድ አፈፃፀም ጠቅለል ባለ መልኩ ቀርቧል፡፡ በዚህ ክፍል የሴቶች፣ 
የህፃናትና ወጣቶች ዘርፍ አፈጻጸም እና የተለዩ ክፍተቶችና ተግዳሮቶች ቀርበዋል፡፡ በክፍል ሁለት የልማት እቅዱ መነሻዎች፤ የትኩረት አቅጣጫዎች፤ 
የትኩረት መስኮች እና ዓላማዎች የልማት ዕቅዱ ዋና ዋና ግቦች፣ የልማት እቅዱ ማስፈፀሚያ ስልቶች እና የክትትልና ግምገማ ስርዓት በአጭሩ 
ቀርበዋል፡፡ 
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1. ያለፉት ዓመታታ የአፈፃፀም ግምገማ (2003-2012)   

1.1. የሴቶች ዘርፍ 

በኢኮኖሚ መስክ፡- ሀገር አቀፍ የከተማ ሥራ አጥነት መጣኔ በጾታ ስብጥር ሲታይ በ2003 በጀት ዓመት የወንዶች እና የሴቶች የከተማ የሥራ አጥነት 

መጣኔ በቅደም ተከተል 11.4 በመቶ እና 25.3 በመቶ የነበረ ሲሆን በ2011 በጀት ዓመት 12.2 እና 26.1 በመቶ ሆኖ ተመዝግቧል፡፡ በተመሳሳይ 

የወጣቶች ስራ አጥ መጣኔ በ2003 በጀት በጀት ዓመት ከነበረበት 24.3 በመቶ በ2011 በጀት ዓመት ወደ 25.7 በመቶ( ወንድ 18.8 በመቶ እና 

ሴት 31.7 በመቶ) ከፍ ብሏል፡፡ በአጠቃላይ የሴቶች እና የወጣቶች የከተማ ሥራ አጥነት ከሌሎች አንጻር ሲታይ ከፍተኛ መሆኑን መረጃው ያሳያል፡፡ 
በመሆኑም በቀጣይ  የወጣቶችና ሴቶችን ሥራ አጥነትን ለመቅረፍ የተለያዩ ፓኬጆችን ነድፎ ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡  

የሴቶችን የመሬት ተጠቃሚነት መብት ለማረጋገጥ በተከናወኑት ተግባራት የመሬት ባለቤትነት መብት ማግኘት ከሚገባቸው ሴቶች ዉስጥ 40.3 

በመቶ የመሬት ተጠቃሚነት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት እንዲያገኙ የተደረገ ቢሆንም ምርትና ምርታማነታቸውን ለማሳደግ የሚያስችሉ በቂ ስልጠና 
እንዲሁም የግብርና ግብዓቶች ባለማግኘታቸው በመሬቶቻቸው ተጠቃነታቸውን ማረጋገጥ አልቻሉም ፡፡  

በማህበራዊ መስክ፡- በሀገራችን በርካታ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በሴቶችና ህጻናት ላይ ይፈፀማሉ፡፡ ከእነዚህም ውስጥ የሴት ልጅ ግርዛት፣ ያለእድሜ 

ጋብቻ፣ ጠለፋ፣ አስገድዶ መድፈር ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ በዚህም መሰረት በ2008 በጀት ዓመት የሴት ልጅ ግርዛት እና 15 ዓመታቸው በፊት 

የሚያገቡ ሴቶች መጣኔ በቅደም ተከተል 65 በመቶ እና 6 በመቶ ሆኖ ተመዝግቧል፡፡ በተመሳሳይ የሴቶች አካላዊ፣ ስነልቦናዊ እና ወሲባዊ ጥቃት 

ምጣኔ በቅደም ተከተል 23 በመቶ፣ 24 በመቶ እና 10 በመቶ መሆኑን የአፈፃፀም ሪፖርቱ ያመለክታል 

በፖለቲካ መስክ፡- የሴቶችን ፖለቲካዊ ተሳትፎ ለማሳደግ በተወሰዱ እርምጃዎችና በተፈጠሩ ምቹ ሁኔታዎች በ2009 በጀት ዓመት በፌደራል ደረጃ 

የሴቶች የውሳኔ ሰጭነት በህግ አውጪው 38.8 በመቶ፤ በህግ ተርጓሚ 20.6 በመቶ፤ በአስፈጻሚ አካላት 50 በመቶ ማድረስ ተችሏል፡፡  

1.2. የህፃናት ዘርፍ  

የህፃናት መብት፣ ደህንነትና ጥበቃን ለማጠናከር ልዩ ልዩ የህግ፣ የፖሊሲና አማራጭ ፕሮግራምን በመቅረጽና በመተግበር ባለፉት ዓመታት 

በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ 4.6 ሚሊዮን ህፃናት በተለያዩ የሀገር ዉስጥ አማራጭ ፕሮግራሞች ድጋፍ እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ የማህብረሰብ 

አቀፍ ፕሮግራምን ለማጠናከር በተሰራው ስራ 5,225 የማህበረሰብ አቀፍ ጥምረቶችን በማቋቋምና በማጠናከር በህፃናት ድጋፍና እንክብካቤ ስራ ላይ 

እንዲሰማሩ ማድረግ ተችሏል፡ በተመሳሳይ ባለፉት ዓመታት በተከናወኑ በርካታ ስራዎች በ2011 በጀት ዓመት የልደት ሰርቲፊኬት ያገኙ ህጻናት 

ድርሻ 12 በመቶ ማድረስ ተችሏል፡፡ 

በተጨማሪም ጥቃት የደረሰባቸው እና በጎዳና ላይ ያሉ ህፃናት የስነ ልቦና፣ የህግ፣ የጤና እና የተሀድሶ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ 34 የተቀናጀ 

የአንድ መስኮት አገልግሎት ማእከላት፣ 6 የሆት ላይን አገልግሎት ማእከላት፣ 100 የህፃናት ተስማሚ ችሎቶች እና 4 የተሀድሶ ማእከላት ተቋቁመው 
አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ፡፡  

በሌላ በኩል የህፃት ጉልብት ብዝበዛ መጣኔ በ2008 በጀት ዓመት ከነበረበት 43 በመቶ በ2009 በጀት ዓመት ወደ 51 በመቶ ያደገ ሲሆን ይህ 
አፈጻጸም እየጨመረ መምጣቱ በሕጻናት ወደ ትምህርት ቤት መግባት እና በአግባቡ ከመከታተል ይልቅ ወደ ስራ እየተሰማሩ መሆናቸውን አመላካች 
ነው፡፡ በተጨማሪም አፈፃፀሙ ከሌሎች ከሰሃራ በታች ያሉ ሀገራት እንዲሁም ዝቅተኛ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት አንጻር ሲታይ እጅግ ከፍተኛ 
ነው፡፡ በመሆኑም በቀጣይ ይህንን ለመቀነስ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይጠይቃል፡፡  

የህፃናት ተሳትፎ ፡- ህፃናት በሚመለከቷቸው ጉዳዮች ትርጉም ባለው መልኩ የሚሳተፉበትን እንዲሁም የህፃናት አደረጃጀቶች እና ልዩ ልዩ የህፃናት 

ኩነቶችን ማካሄድ ተችሏል፡፡ በዚህም መሰረት እስካሁን 63,939 የህጻናት አደረጃጀቶች (8,428 የህፃናት ፓርላማዎችና 55,511 የህፃናት ክበባት) 

እንዲቋቋሙና እንዲጠናከሩ ተደርጓል፡፡ 

1.3. ወጣቶች ዘርፍ 

በኢኮኖሚው መስክ፡- የወጣቶች የኢኮኖሚ ችግሮችን ለመቅረፍ በተከናወነው 4.5 ሚሊዮን ወጣቶች በስራ ፈጠራና የንግድ ሥራ አመራር ሥልጠና 

እንዲሁም 849,359 ወጣቶች የገበያ ትስስር ተፈጥሮላቸው ተጠቃሚ መሆን ችለዋል፡፡ በተመሳሳይ ለ481,126 ወጣቶች የቦታ አቅርቦት 

የተመቻቸላቸው ሲሆን ከዚህም ባሻገር 880,453 ወጣቶች በቁጠባ ላይ እንዲሳተፉ በማድረግ 3 ቢሊዮን ብር መቆጠብ ችለዋል፡፡ 
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በማህበራዊ መስክ ፦ ባለፉት ዓመታት በአገር አቀፍ ደረጃ 2,854 የወጣቶች ስብእና ልማት ማእከላት የተገነቡ ሲሆን 23 ሚሊዮን ወጣቶች 
በማዕከላቱ በሚሰጡ አገልግሎቶች ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ ወጣቶች ለሱስና ለአደንዛዥ ዕፅ ያላቸውን ተጋላጭነት ለመከላከልና ከሱስ እንዲያገግሙ 
ለማድረግ የተለያዩ ተግባራቶች የተከናወኑ ቢሆንም ችግሩን ከመቅረፍ አንፃር አሁንም ብዙ ርቀት መጓዝ እንደሚገባ ለመረዳት ተችሏል፡፡  

በተመሳሳይ በ2011 በጀት ዓመት በኢትዮጵያ ከተሞች በተከናወነ ጥናት መሰረት 4.4 በመቶ ታዳጊ ወጣቶችና ወጣቶች ሲጋራና ከሲጋራ ጋር 

የሚመሳሰሉ እፆችን፣ 36.6 በመቶ የሚሆኑ ወጣቶች ማንኛውንም አይነት አልኮል፣ 51 በመቶ የሚሆኑ ወጣቶች ጫት የሚጠቀሙ መሆኑን 

መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ የወጣቶች የበጎ ፈቃድ አገልግሎትን ለማስፋፋትና ባህል ለማድረግ በተከናወነው ተግባር የተሳታፊ ወጣቶች ቁጥር በ2002 

ከነበረበት 3.5 ሚሊዮን በ 2012 ወደ 21 ሚሊዮን የደረሰ ሲሆን በመስኩ በወጣቶች የተለያዩ ተግባራቶች የተከናወኑ ሲሆን መንግሰት 
የሚያወጣውን ሃብትና ንብረት ማዳን ተችሏል፡፡ 

በፖለቲካ መስክ፦ የወጣቶች የፖለቲካ ተሳትፎና ውክልናን ለማሳደግ በተከናወነ ተግባር በ2011 በጀት ዓመት በፌዴራል ም/ቤቶች የወጣቶች 

ድርሻ 11.2 በመቶ እንዲሁም በህግ ተርጓሚ አካላት 12.2 በመቶ ሆኖ ተመዝግቧል፡፡ በቀጣይ የዕቅድ ዘመን ወጣቶች በፖለቲካው መስክ ያላቸውን 

ተሳትፎ እና ተጸዕኖ ፈጣነት የበለጠ ለማጠናከር በርካታ የአሰራር ስልቶችን በመንደፍ ተግባራዊ የሚደረግ ይሆናል፡፡ 
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2. የተለዩ ክፍተቶችና ተግዳሮቶች 

ክፍተቶች 

በሴክተሩ ባለፉት የዕቅድ ዘመን በተከናወኑት ስራዎች በርካታ ውጤቶች የተመዘገቡ ቢሆኑም በአፈፃፀም ሂደት የተሰጡ የግንዛቤና ንቅናቄ ስራዎች 
እና አገልግሎቶች ለህብረተሰቡ በሚፈለገው ደረጃ ተደራሽ አለመሆናቸው፤ የትብብርና ቅንጅት ስራ አለመጠናከሩ፤ የተጠናከረ የድጋፍ፣ ቁጥጥር እና 
ተጠያቂነት ስርዓት አመዘርጋቱ፤ የሴቶችና ወጣቶች ፖሊሲዎች የወቅቱን ነባራዊ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ እንዲሻሻሉ አለመደረጉ፤ ችግር ፈቺ የጥናትና 
ምርምር ስራዎች በዘርፉ በስፋት አለመከናወናቸው እና የተጠኑ የጥናት ግኝቶች በአግባቡ ተግባራዊ አለመደረጋቸው፤ በሴቶች ህፃናትና ወጣቶች 
ዙሪያ ያለው የመረጃ ስርዓት አለመዘርጋቱና አለመጠናከሩ፤ የሴክተሩ መዋቅር ወጥነት ባለው መልኩ እስከታችኛው የአስተዳደር እርከን 
አለመዘርጋቱ፤ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ተደራሽ አለመሆናቸው፤ ከፍተኛ የሆነ የበጀት እጥረት፣ የሰው ሀይል እጥረትና ፍልሰት በዘርፉ የተስተዋሉ 
ዋና ዋና ክፍተቶች ናቸው፡፡  

ተግዳሮቶች  

ባለፉት አስርት ዓመታት የዕቅድ አፈፃፀም አመርቂ ተግባራቶች ቢከናወኑም በሴክተሩ ከተስተዋሉ ተግዳሮቶች መካከል በህብረተሰቡ ዘንድ በሴቶች፣ 
ህፃናትና ወጣቶች ላይ ያለው የተዛባ አመለካከት፤ ለሴቶችና ለወጣቶች የሚፈጠሩ የስራ እድሎች በቂና ዘላቂ አለመሆናቸው፤ የሴቶች የመደራደርና 
የመወሰን አቅም ማነስ፤ የሴቶችና ወጣቶች ተሳትፎና ዉክልና በዋና ዋና የውሳኔ ሰጪነት ቦታዎች ማነስ፤ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እና የሀይል ጥቃቶች 
መበራከት፤ የሴቶችና የወጣቶች ቁጠባ ባህል አለመዳበር፤ ነፃና ጠንካራ አደረጃጀቶች አለመፈጠራቸው፤ የህግ አፈጻጸም ክፍተት፤ ወጥነት የሌለውና 
ተደራሽ ያልሆነ መዋቅራዊ አደረጃጃት፤ ሴቶችና ወጣቶችን የመደገፍና ወደ አመራርና ወደ ውሳኔ ሰጪነት የማምጣት ችግር እና የመንግስት ተቋማት 
የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ የዋና ስራቸው አካል አድርገው አለመመልከት እንዲሁም በሴክተሩና በሌሌች አስፈፃሚ አካላት የተግባርና 
ሀላፊነቶች መጣረስ ዋና ዋናዎቹ ተግዳሮቶች ናቸው፡፡   
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3. የልማት እቅዱ ቁሳዊና ሰብአዊ አቅሞች 

ሰብአዊ አቅም 

ለዕቅዱ መሳካት በሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ዙሪያ ላይ የተሰማሩ የተለያዩ አደረጃጀቶች አባላት፣ 
መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት፤ ምሁራን፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሀይማኖት አባቶች፣ በጎ ፈቃደኛ ግለሰቦች፣ ህብረተሰቡ እና የግሉ ዘርፍ 
ተሳትፎ የዘርፉን የአስር ዓመት መሪ የልማት ዕቅድ መሳካት አቅሞች ይሆናሉ፡፡ 

ቁሳዊና የፋይናንስ አቅም 

የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት በተሟላ ሁኔታ ለማስጠበቅ በሚደረገው ጥረት ልዩ ልዩ የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን፣ ከተለያዩ 
አካላት ድጋፍ፣ እንክብካቤና ጥበቃ በአይነትና በገንዘብ የተሰበሰቡ ቁሳዊ ሀብቶችን፣ በዘርፉ ለማሰማራት ፍላጎት ያላቸው በርካታ ተራድኦ ድርጅቶች 
መኖር፤ ለሥራዎች ማስፈጸሚያ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች እና በጀት ለማሰባሰብ የሚያግዙ ሥርዓቶች፣ የቅንጅትና ትብብር አሰራሮችን ሥርዓቶች እና 
በዚህም ለሚገኙ ቁሳዊና የፋይናንስ አቅሞች የዘርፉን የአስር ዓመት መሪ የልማት ዕቅድ ግቦች መሳካት በርካታ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል፡፡ 

4. የልማት እቅዱ መነሻዎች፤ የትኩረት አቅጣጫዎች፤ የትኩረት መስኮች እና ዓላማዎች 

የአስር ዓመቱን የልማት ዕቅድ በማዘጋጀት ሂደት ሀገራችን በ2022 ያስቀመጠችው ርዕይ “ኢትዮጵያ፡ አፍሪካዊት የብልጽግና ተምሳሌት” ፣ የዘላቂ 

ልማት ግቦች፣ አጀንዳ 2063፣ ቀጣናዊ፣ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ስምምነቶች፣ የስነ-ህዝብ ትንበያዎች፣ ሀገራዊ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 
ዕቅዶች፣ ሴቶችን፣ ህፃናትንና ወጣቶችን የተመለከቱ የኢኮኖሚ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ መስኮች፤ ለተቋሙ በአዋጅ የተሰጡት ተግባርና ኃላፊነቶች 
እንዲሁም ባለፉት አመታት በዕቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ እንዲሁም በትግበራ ሂደት የተገኙ መልካም ተሞክሮዎች ያጋጠሙ ተግዳሮቶች 
እንደመነሻ ተወስደዋል፡፡ 

የትኩረት አቅጣጫዎች  

የዘርፉ የአስር ዓመቱ የልማት ዕቅድ በዋናነት መብት / Right/፣ መወከል /Representation/ እንዲሁም ሀብት /Resource/ ያማከለ 

የሚከተሉት የትኩረት አቅጣጫዎች ይኖሩታል፡፡ በዚህም መሰረት የሴቶችን እና ህፃናትን ጥበቃ ስርዓት በማጠናር ሁለንተናዊ ደህንነታቸውን 
ማስጠበቅ እና መብታቸውን ማስከበር፤ ሴቶችንና ወጣቶችን በአመራርና በውሳኔ ሰጪነት ፍትሃዊ ተሳትፎ እና ዉክልና እንዲኖራቸው ማድረግ እና 
የሴቶች፣ ህፃናት እና ወጣቶችን በኢኮኖሚ እና ማህበራዊ ዘርፎች ላይ ያላቸውን ሚና እንዲያጎለብቱ በማድረግ ፍትሃዊ ተጠቃሚነታቸውን ማረጋገጥ 
የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው፡፡ 

የትኩረት መስኮች  

ሴቶችን ማብቃት፣ የስርዓተ ፆታ እኩልነት፣ ተሳፎና ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ - ሴቶች እኩል ዕድል የማግኘት መብታቸውንና ከማናቸውም ጥቃትና 
መድሎ ነፃ እንዲሆኑና በሁልም መስክ ተሳትፎአቸውን ለማጎለበት ያለመ ነው፡፡ 

የህፃናት መብትና ጥበቃ፦ በህፃናት ሁለንተናዊ ስብዕና ቀረፃ፣ ትርጉም ያለው የህፃናት ተሳትፎ ማሳደግ እንዲሁም የህፃናትን ጥበቃ ለማጠናከር 
የሚያስችል አደረጃጃት እና አሰራር መዘርጋት ላይ ትኩረት ያደረገ ነው፡፡ 

ወጣቶችን ማብቃትና ተሳትፎና ተጠቃሚነታቸውን ማሳደግ፦ ወጣቶች ዕምቅ አቅምና ችሎታቸውን አውጥተው በመጠቀም በሁሉም መስኮች 
ተሳታፊ፣ ተወዳዳሪ እና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ድጋፍ ማድረግን ያካተተ ነው፡፡   

ዓላማ 

የሴቶች፣ ህፃናት እና ወጣቶችን መብት፣ ተጠቃሚነት እና ዉክልናቸውን በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በፖለቲካና መስኮች ማረጋገጥ፤  

5. የልማት ዕቅዱ ዋና ዋና ግቦች  

ግብ 1፡ የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶችን መብትና ሁለንተናዊ ደህንነት ማስጠበቅ  

ሴቶችና ህፃናትን ከሚደርሱባቸው ጥቃቶች እና ከሚፈፀሙባቸው ጎጂ ልማዳዊ ድርቶች በማስወገድ ለአካላዊ ጥቃት የተጋለጡ ሴቶች መጣኔን 

በ2008 በጀት ዓመት ከነበረበት 23 በመቶ፣ ለስነ-ልቦናዊ ጥቃት (emotional) የተጋለጡ ሴቶች መጣኔን ከነበረበት 24 በመቶ፣ ለወሲባዊ ጥቃት 
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የተጋለጡ ሴቶች ምጣኔን ከነበረበት 10 በመቶ፣ የሴት ልጅ ግርዛት ምጣኔን ከነበረበት 65 በመቶ እንዲሁም ያለዕድሜ ጋብቻ መጣኔን ከነበረበት 6 

በመቶ በ2022 በጀት ዓመት ሙሉ ለሙሉ ለማስወገድ ግብ ተጥሏል፡፡  

ከህጻናት መብትና ሁለንተናዊ ደህንነት ከማስጠበቅ አንጻር በዕቅዱ የትገበራ ዘመን በአስቸጋሪ ሁኔታ ዉስጥ የሚገኙ 15 ሚሊዮን ህፃናትን በተለያዩ 

የሀገር ዉስጥ አማራጭ ፕሮግራሞች ድጋፍ እንዲያገኙ ይደረጋል፡፡ የህፃናትን መብቶች ለማስጠበቅ የህጻናት ልደት ምዝገባ ተደረሽነትን በ 2022 

በጀት ዓመት ወደ 100 በመቶ ለማድረስ እንዲሁም በህግ አባትነትን የማወቅ መብትን አስመልክቶ ያሉ ችግሮችን የመለየትና ከሚመለከታቸው 

አካላት ጋር በቅንጅት የሚፈታበትን አሰራር ተግባረዊ በማድረግ 10,000 ህፃናትን በህግ አባትነታቸውን የማወቅ መብታቸውን የማስጠበቅ ስራዎችን 
ለመስራት ታቅዷል፡፡  

ግብ 2፡ የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ተሳትፎና ውክልና ማረጋገጥ  

ኢትዮጲያን የአፍሪካ የሴቶች አመራር ማዕከል በማድረግ ከሀገር አልፎ ለአህጉር ብሎም ለአለም ተምሳሌት የሆኑ የሴት አመራሮችን ለመፍጠር 

የአፍሪካ ሴት አመራሮች ማዕከል በመገንባት በዕቅዱ ዘመን መጨረሻ ለአመራር ብቁ የሆኑ 10,000 ሴቶችን ለማፍራት ታቅዷል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ 
ሴቶች በተለያዩ እርከኖች ዉክልና እዲኖራቸው በማድረግ የዉሳኔ ሰጪነት ሚናቸውን ለማረጋገጥ በዕቅድ ዘመኑ መጨረሻ የሴቶችን የውሳኔ ሰጪነት 

ድርሻ በህግ አውጪ 50 በመቶ እና በህግ ተርጓሚ 50 በመቶ ለማድረስ እንዲሁም በህግ አስፈፃሚ አስፈፃሚ አሁን ያለውን የ50 በመቶ ድርሻ 

ለማስቀጠል ግብ ተጥሏል፡፡ በተመሳሳይ በዕቅድ ዘመኑ ለህፃናት ተሳትፎ አዎንታዊ አመለካከት ያላቸውን ህብረተሰብ 80 በመቶ ለማድረስ፣ የህፃናት 

ፓርላማ አደረጃጀቶችን በ2012 በጀት ዓመት ካለበት 8,428 በ2022 በጀት ዓመት ወደ 20,015 ለማሳደግ እንዲሁም በህፃናት ፓርላማዎች ንቁ 

ተሳትፎ ያደረጉ የህፃናት ድርሻን 75 በመቶ ለማድረስ ታቅዷል፡፡   

በተመሳሳይ በበጎ ፈቃድ የአገልግሎት መስኮች ላይ የተሰማሩ ወጣቶችን በ2012 በጀት ዓመት ከነበረበት 21 ሚሊዮን በ2022 ወደ 30 ሚሊዮን 

ማድረስ፤ በወጣት ማዕከላት ተጠቃሚ የሆኑ ወጣቶችን በ2012 በጀት ዓመት ከነበረበት ከ23 ሚሊዮን ወደ 28 ሚሊዮን እንዲሁም በህግ አውጪ 

ተሳታፊ የሆኑ ወጣቶችን በ2012 በጀት ዓመት ከነበረበት 11 በመቶ ወደ 30 በመቶ፣ በህግ ተርጓሚ 10.2 በመቶ ወደ 35 በመቶ ለማሳደግ ግብ 

ተጥሏል፡፡  
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ግብ 3፡ የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ  

ሴቶች ከወንዶች እኩል ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ የሴቶችን የስራ ክፍያ ልዩነት አሁን ካለበት 44 በመቶ በዕቅድ ዘመኑ መጨረሻ ሙሉ ለሙሉ 

ለማጥፋት እንዲሁም የሴቶች የመሬት ባለቤትነት መብትን ለማስጠበቅ የመሬት ባለቤትነት መብት ያላገኙ 59.7 በመቶ ሴቶችን የመሬት ባለቤት 

ለማድረግ ታቅዷል፡፡ በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ተጠቃሚ የሆኑ ሴቶችን ምጣኔ በ 2012 ካለበት 41 በመቶ በ 2022 በጀት ዓመት ወደ 

50 በመቶ ለማድረስ፤ በህብረት ስራ ማህበራት በአባልነት የታቀፉ ሴቶች በ 2012 ካለበት 3,385,412 በ 2022 በጀት ዓመት ወደ 11,338,412፤ 

ብድር አግኝተው በገቢ ማስገኛ ስራዎች የተሳተፉ ሴቶች በ 2012 ካለበት 33 በመቶ ወደ 55 በመቶ ለማድረስ ታቅዷል፡፡ በተመሳሳይ የብድር 

አገልግሎት ያገኙ ወጣቶች በ 2012 ካለበት 25 በመቶ ወደ 50 በመቶ፤ የቁጠባ ምጣኔያቸው ያደገ ወጣቶች አሁን ካለበት 7 በመቶ ወደ 15 በመቶ 

ለማሳደግ ዕቅድ ተይዟል፡፡  

6. የልማት እቅዱ ማስፈፀሚያ ስልቶች  

በአስር ዓመቱ መሪ የልማት ዕቅድ በዘርፉ የተቀመጡ ግቦችን ለማሳካት በርካታ የማስፈጸሚያ ስልቶች በዕቅድ ዘመኑ ተግባራዊ ይሆናል፡፡ ይህም 
በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚፈፀሙ ጥቃቶችና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እንዲወገዱ እንዲሁም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ህፃናት የተጠናከረ ድጋፍ 

ለማድረግ የህፃናት ማህበራዊ አገልግሎት ኤጀንሲ (Children’s Social Service Agency) ማቋቋምና የኬዝ ማኔጅመንት ስርዓቱ የማጠናከር፣ 

የፀረ-ጥቃት ፖሊስ ግብረ ሀይል ማቋቋም (Anti violence police taskforce)፤ ብሄራዊ የጥቃት አድራሾች መረጃ ስርዓት መዘርጋት( 

National Sex Offenders Registration System)፤ ሴቶች እና ህፃናት ለጥቃት ተጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉባቸውን አካባቢዎች በጥናት 

መለየት፣ መንግስት በፆታዊ ጥቃት ላይ ምንም ትዕግስት ያለማድረግ አቋም (Government’s Zero Tolerance stance on Gender based 

Violence and women and girls ) እንዲኖረው የሚያስችል ስርዓት መዘርጋት፣ ፆታዊ ጥቃትን አስመልክቶ ለጥቃት ፈፃሚዎች ግንዛቤ 

የማስጨበጥ እንዲሁም ጥቃቶች ሲፈፀሙ የሚመረምሩ (investigation) በልዩ ሁኔታ በፀረ-ጥቃት ላይ የሰለጠኑ የፖሊስ አባላት ያሉት 

ግብረሀይል ማቋቋም፤ የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎ ለማሳደግ የአፍሪካ ሴቶች አመራር ማእከል (Africa Women 

Leadreship Center) ማቋቋም፤ የወጣቶች ካውንስል /Youth Council/ ማቋቋም፤ የሴቶች ውሳኔ ሰጪነትለማሳደግና በገጠሩ አካባቢ የሚኖሩ 

ሴቶች በተለያዩ ርዕሰ-ጉዳዮች እርስ በእርስ የሚማማሩበት፣ ልምድ የሚለዋወጡበት እና ትስስር የሚፈጥሩበት ዉይይቶችን እና መድረኮችን 

የሚያካሂዱባቸው ምቹ ማዕከላትን (Women Designated Hubs) ማቋቋም እና ነፃና ጠንካራ የሴትና የወጣት አደረጃጀቶች እንዲፈጠሩና 

እንዲጠናከሩ ማድረግ በዕቅድ ዘመኑ ተግባራዊ ይደረጋሉ፡፡ 

በተመሳሳይ የሴቶችንና ወጣቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማሳደግ እንዲሁም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ህፃናት ተጋላጭነት ለመቀነስ 
የልማት ፈንድ በማቋቋም ስራ ፈጣሪ ሴቶችና ወጣቶች ተጠቃሚ የማድረግ፤ የሴቶች የገበያ ትስስር የሚፈጥሩበት የገበያ ማዕከል ማቋቋም 

(Women Market Center)፤ ወጣቶች ከሱስ የሚያገግሙበት የወጣቶች የሱስ ማገገሚያ ማዕከላትን /Rehabilitation Centers/ ማቋቋም፤ 

የህፃናትን ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ አንፃር ህፃናት ማግኘት የሚገባቸውን ሁለንተናዊ ጥቅሞችን (Universal Child Benefit) እንዲያገኙ ለማድረግ 

ምቹ የህፃናት መጫወቻና መዝናኛ ስፍራዎች ለማስፋፋት የሚያስችሉ ሀገራዊ ስትራቴጂያዊ እርምጃዎች ተግባራዊ ይደረጋሉ፡፡ በተጨማሪም በዘርፉ 

ጥናትና ምርምር ማካሄድ፤ የቅንጅትና ትብብር ስርዓትን ማሳደግ፤ ተቋማዊ መዋቅር/ አደረጃጃትን መፍጠር፤ የአሰራር ማእቀፎች ማዘጋጀትና 
ተፈፃሚነታቸውን ማረጋገጠጥ እና ውጤታማ የተግባቦት ስርዓትን መዘርጋት በዕቅድ ዘመኑ በዘርፉ ተግባራዊ የሚደረጉ የማስፈጸሚያ ስልቶች 
ናቸው፡፡ 

7. የክትትልና ግምገማ ስርዓት 

7.1. የክትትል ስርዓት 

የሴቶች፣ ሕጻናት እና ወጣቶች ዘርፍ የአስር ዓመት መሪ የልማት ዕቅድ የክትትል ሥርዓት በዋናነት በዘርፉ የሚመነጩ እንዲሁም ከክልሎች እና 
ሴክተር መስሪያ ቤቶች በሚመጡ ሪፖርቶችን እና ጥናቶችን የመረጃ ምንጮች በማድረግ ይጠቀማል። ከዚህ አንጻር በፖሊሲ ማትሪክሱ የተቀመጡ 
ቁልፍ የአፈጻጸም አመላካቾችን መሰረት በማድረግ ዓመታዊ የአፈፃፀም ክትትልና ግምገማ ማካሄድ፤ በመስክ ጉብኝት እና ምልከታ የታገዘ የአፈፃፀም 
ክትትልና ግምገማ ማካሄድ እና ዓመታዊ የአፈፃፀም ክትትልና ግምገማ ሪፖርቱን በባለድርሻ አካላት ማስገምገም የዘርፉን ዕቅድ የክትትል ስርዓት ሆኖ 
በዕቅዱ ዘመን ጥቅም የሚውል ይሆናል፡፡ 
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7.2.  የግምገማ ስርዓት 

የክትትልና ግምገማ ዘዴ በዕቅድ ዘመኑ አጋማሽ ላይ የሚደረግ ግምገማ ነው፡፡ የመካከለኛ ዘመን የዕቅድ አፈፃፀም ግምገማ ዓላማና አስፈላጊነት 
በዕቅዱ የተቀመጡ መሠረታዊ አቅጣጫዎች፣ ግቦች እና ኢላማዎች ምን ያህል እየተሳኩ እንደሆነ ለማረጋገጥ፣ አስፈላጊ ማስተካከያዎች ካሉ 
በአስተማማኝ መረጃዎች ላይ የተመሠረቱ የእርምት እርምጃዎችን ለመውሰድና በቀሪው የዕቅድ ዘመን የተሻለ አፈፃፀም ለማስመዝገብ ነው፡፡ 
የመካከለኛ ዘመን የዕቅድ አፈፃፀም ግምገማ ዋና ዋና ግቦችንና የግቦች ማስፈፀሚያ ኢላማዎችን የአፈፃፀም ውጤቶችና ስኬቶች በዝርዝር ለመፈተሽም 

ያስችላል፡፡ በመሆኑም በሴቶች፣ ሕጻናት እና ወጣቶች ዘርፍ የ10 ዓመት የመካከለኛ ዘመን ግምገማ የሚከናወን ይሆናል፡፡ በተመሳሳይ ይህ የዕቅድ 

ትግበራ ዘመን ማጠናቀቂያ ግምገማ በዕቅድ ትግበራ ዘመኑ መጨረሻ የሚካሄድ ይሆናል፡፡ 
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I. የልማት ዕቅዱን ክትትል የሚደረግበት ዝርዝር የፖሊሲ ማትሪክስ (2013-2022) 

ዋና ዋና የሚጠበቁ 
ስኬቶች  

አመላካች መለኪያ መነሻ 
የ 10 ዓመት ኢላማ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ደህንነታቸው የተጠበቀ 
ሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች 

የሴቶች አካላዊ ጥቃት ምጣኔ በመቶኛ  23         12         0 
የሴቶች ስነልቦናዊ ጥቃት ምጣኔ በመቶኛ  24         12         0 
የሴቶች ወሲባዊ ጥቃት ምጣኔ በመቶኛ  10         5         0 
የሴት ልጅ ግርዛት ምጣኔ በመቶኛ  65         35         0 
የህፃናት ያለዕድሜ ጋብቻ ምጣኔ በመቶኛ  6         3         0 
ከዋና ዋና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ነፃ የወጡ 
ቀበሌዎች  በመቶኛ  23                   37 

ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች በሚሰጡ አገልግሎቶች 
ተጠቃሚ የሆኑ ሴቶች  

በመቶኛ  የለም 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 

በህፃናት ላይ የሚፈፀሙ ወንጀሎች ምጣኔ በመቶኛ  የለም                   0 

በህፃናት የሚፈፀሙ ወንጀሎች ምጣኔ በመቶኛ  የለም                   0 

በአማራጭ ፕሮግራሞች የተደገፉ ህፃናት ብዛት 
በሚሊየን 
ቁጥር 4.60 6.00 7.10 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

በተሻለ የሕጻናት አያያዝና አስተዳደግ ተጠቃሚ 
የሆኑ ሕጻናት  

በመቶኛ  የለም         25         50 

በአንድ መስኮት አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ሴቶች በመቶኛ  የለም 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 
በአንድ መስኮት አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ህፃናት  በመቶኛ  የለም 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 
በተሀድሶ ማዕከላት ተጠቃሚ የሆኑ ህፃናት ብዛት በመቶኛ  የለም 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 
በተሀድሶ ማዕከላት ተጠቃሚ የሆኑ ሴቶች ብዛት በመቶኛ  የለም 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 
በአደጋ ጊዜ ነፃ የስልክ ጥሪ አገልግሎት ተደራሽ 
የሆኑ ህፃናት  

በመቶኛ የለም         30         80 

የህፃት ጉልብት ብዝበዛ ምጣኔ በመቶኛ 51         35         20 

ት/ቤታቸው ከጥቃትና መድልዎ ነፃ ነው ብለው 
የሚያምኑ ህፃን ተማሪዎች 

በመቶኛ የለም         90         100 

በፍትህ ስርዓት ውስጥ ከሚያልፉ የተሃድሶ 
አገልግሎት ያገኙ ህፃናት 

በመቶኛ የለም         50         100 

የወጣቶች ህገ ወጥ ዝውውር ምጣኔ   በመቶኛ የለም         10         2 
ከሱስ የተጠበቁ ወጣቶች ምጣኔ በመቶኛ የለም         15         5 

ከሱስ ያገገሙ ወጣቶች ምጣኔ  በመቶኛ የለም         15         5 

መብታቸው የተረጋገጠ 
ሴቶች፣ ህፃናት ወጣቶች 

የልደት ሰርቲፊኬት ያገኙ ህጻናት ድርሻ  በመቶኛ 12 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 

በህግ አባትን የማወቅ መብታቸው የተረጋገጠላቸው 
ህፃናት ብዛት 

በቁጥር የለም 1,000 2,000 3,000 40,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 

ውክልናው የተረጋገጠ 
ሴቶችና ወጣቶች 

በህግ አውጪ የሴቶች የውሳኔ ሰጪነት ድርሻ  በመቶኛ 38.8         45         50 
በህግ ተርጓሚ የሴቶች የውሳኔ ሰጪነት ድርሻ  በመቶኛ 26.6         35         50 
በህግ አስፈፃሚ የሴቶች የውሳኔ ሰጪነት ድርሻ  በመቶኛ 50         50         50 

ለአመራር ብቁ የሆኑ ሴቶች ብዛት ቁጥር 380 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

የሴቶችን ጉዳይ ተቋማዊ ያደረጉ ተቋማት ቁጥር 1         9         19 
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ዋና ዋና የሚጠበቁ 
ስኬቶች  

አመላካች መለኪያ መነሻ 
የ 10 ዓመት ኢላማ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

የህፃናትን ጉዳይ ተቋማዊ ያደረጉ ተቋማት ቁጥር የለም         9         19 

የወጣቶችን ጉዳይ ተቋማዊ ያደረጉ ተቋማት ቁጥር የለም                   19 

በአስፈፃሚ አካላት የወጣቶች ውሳኔ ሰጪነት ድርሻ በመቶኛ 12.2         20         30 
በህግ ተርጓሚ የወጣቶች የውሳኔ ሰጪነት ድርሻ  በመቶኛ 10.2         18         35 
በህግ አውጪ የወጣቶች የውሳኔ ሰጪነት ድርሻ  በመቶኛ 11         20         30 

ተሳትፎአቸው የተረጋገጠ 
ሴቶች፣ህፃናት ወጣቶች 

ለህፃናት ተሳትፎ አዎንታዊ አመለካከት ያለው 
ህብረተሰብ  

በመቶኛ የለም         40         80 

በህፃናት ፓርላማዎች አደረጃጃት  በቁጥር 8,428 9,586 10,744 11,902 13,060 14,218 15,376 16,534 17,692 18,850 20,015 
በህፃናት ፓርላማዎች ንቁ ተሳትፎ ያደረጉ ህፃናት 
ድርሻ  

በመቶኛ የለም          40         75 

መብታቸው የመጠየቅ ብቃት ያላቸው ህፃናት  በመቶኛ የለም          30         80 
በበጎ ፈቃድ የአገልግሎት መስኮች ላይ የተሰማሩ 
ወጣቶች  

 በሚሊዮን 
ቁጥር 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 30.0 

በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተሳታፊ የሆኑ ተማሪዎች 
ድርሻ 

በመቶኛ የለም         25         50 

በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ተሳታፊ የሆነ ወጣቶች 
ድርሻ በመቶኛ የለም         25         50 

ህፃናትን ያሳተፉ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ 
ተቋማት  

በመቶኛ የለም 10 15 20 25 35 45 55 60 70 80 

የህፃናት ተወካዮች ያሳተፉ የህዝብ ምክር ቤቶች በመቶኛ የለም         40         95 

በወጣት ማዕከላት ተጠቃሚ የሆኑ ወጣቶች  በሚሊዮን 
ቁጥር 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 

ኢኮኖሚያዊ 
ተጠቃሚነታቸው 
የተረጋገጠ ሴቶችና 

ወጣቶች 

የሴቶች ጥቃቅንና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ 
ባለቤትነት ድርሻ በመቶኛ 41                   50 

በህብረት ስራ ማህበራት በአባልነት የታቀፉ ሴቶች   በሚሊዮን 
ቁጥር 3.39 4.18 4.98 5.77 6.57 7.36 8.16 8.95 9.75 10.54 11.34 

የጠበበ የሴቶች ስራ ክፍያ ልዩነት  በመቶኛ 44         22         0 
ብድር አግኝተው በገቢ ማስገኛ ስራዎች የተሳተፉ 
ሴቶች  በመቶኛ  የለም 25 30 33 35 40 42 43 45 50 55 

የብድር አገልግሎት ያገኙ ወጣቶች ድርሻ በመቶኛ  የለም 20 25 30 35 40 45 50 55 70 80 
የተገነባ የሴቶች የገበያ ማዕከል ብዛት ቁጥር የለም                   12 
የገጠር መሬት ባለቤትነት የተረጋገጠላቸው ሴቶች  በመቶኛ 40.3                   100 
የብድር አገልግሎት ተጠቃሚ ከሆኑ ዜጎች 
የወጣቶች ድርሻ  በመቶኛ የለም 20 25 30 35 40 45 50 55 70 80 

በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ተደራጅተው 
ተጠቃሚ የሆኑ ወጣቶች ድርሻ 

በመቶኛ የለም 20 25 30 35 40 45 50 55 70 80 

በብድር አገልግሎት ተሳታፊ/ተጠቃሚ የሆኑ 
በህብረት ስራ ማህበራት የተደራጁ ወጣቶች 

በመቶኛ የለም 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

የተቋቋሙ የወጣቶች የሱስ ማገገሚያ ማእከላት   ቁጥር የለም                   3 

በወጣቶች የተቆጠበ ብር   በቢሊዮን 
ቁጥር 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 7 8 9 10 

በጊዜና ጉልበት ቆጣቢ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ የሆኑ 
ሴቶች ብዛት  ቁጥር 6.60 1.50 2.50 3.00 2.00 1.00 1.50 2.50 3.00 2.00 1.00 



 

13 

 

ዋና ዋና የሚጠበቁ 
ስኬቶች  

አመላካች መለኪያ መነሻ 
የ 10 ዓመት ኢላማ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ማህበራዊ 
ተጠቃሚነታቸው 
የተረጋገጠ ሴቶች፣ 
ህፃናትና ወጣቶች 

ከጠቅላላ ሴት የመንግስት ሰራተኞች የከፍተኛ 
ትምህርት ዕድል ተጠቃሚ የሆኑ ሴት የመንግስት 
ሰራተኞች ድርሻ  

በመቶኛ የለም         30         50 

ድጋፍ የተደረገላቸው የአደራ ትምህርት ቤት ሴት 
ተማሪዎች  

ቁጥር 3279 4273 5273 6273 7273 8273 9273 10273 11273 12273 13273 

በስብዕና ማዕከላት ተጠቃሚ የሆኑ ሕጻናት ብዛት በመቶኛ የለም         25         50 

በህፃናት ማቆያ ተጠቃሚ የሆኑ ህፃናት  በመቶኛ የለም         40         70 

የማህበራዊ ድጋፍ ያገኙ የአካል ጉዳት ያለባቸው 
ህፃናት ድርሻ በመቶኛ የለም         25         50 

በስነ-ልቦናዊና ማህበራዊ ድጋፍ አገልግሎቶች 
ተጠቃሚ የሆኑ የህፃናት ቤተሰቦች  

ቁጥር የለም 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 

ለትምህርታቸው አዎንታዊ አመለካከት ያላቸው 
ህፃናት  

በመቶኛ የለም         50         95 

ለብዝሃነት በጎ አመለካከት ያላቸው ህፃናት  በመቶኛ የለም         50         95 

ለራሳቸው አዎንታዊ አመለካከት ያላቸው ህፃናት በመቶኛ የለም         45         75 
በህይወታቸው ከፍተኛ እርካታ እንዳላቸው ያሳወቁ 
ህፃናት ድርሻ 

በመቶኛ የለም         45         75 

ከቤተሰቦቻቸው/ዘመዶቻቸው ጋር ጤናማ 
ግንኙነት ያላቸው ህፃናት 

በመቶኛ የለም         50         90 

ከማህበረሰቡ ጋር ጥብቅ ትስስር ያላቸው ህፃናት በመቶኛ የለም         50         90 
አቅማቸው የተገነባ ወጣት አደረጃጀቶች  ቁጥር የለም 0.05 0.06 0.065 0.07 0.075 0.08 0.085 0.09 0.095 0.1 
በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ተጠቂ የሆኑ ወጣቶች 
ምጣኔ  

በመቶኛ የለም                   0 

የህይወት ክህሎት ያዳበሩ ወጣቶች በመቶኛ የለም                   60 
በችግር አፈታት ክህሎታቸው ብቁ ነን ብለው 
የሚያምኑ ወጣቶች  በመቶኛ የለም                   60 

የተዋልዶ ጤና አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ 
ወጣቶች ምጣኔ  

በመቶኛ የለም                   60 
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II. የሠው ኃይል ፍላጎት በትምህርት ደረጃ/ በሙያ መስክ   

የትምህርት ደረጃ /የሙያ መስክ 
መነሻ ዓመት የ10 ዓመት ትንበያ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

4ኛ ክፍል ያጠናቀቀ/ች 55 160 160 120 100 80 60 40 20 10 - 
8ኛ ክፍል ያጠናቀቀ/ች 116 178 178 178 178 178 80 60 40 20 10 

10ኛ ክፍል ያጠናቀቀ/ች 335 515 515 200 200 200 - - - - - 

መሰናዶ(12ኛክፍል) ያጠናቀቀ/ች 499 632 723 723 723 746 200 173 123 100 123 

ቴክኒክና ሙያ የተመረቀ/ች 
           

ደረጃ (level)1 50 60 70 75 50 50 100 80 60 40 20 

ደረጃ (level)2 30 35 35 30 30 30 100 80 60 40 20 

ደረጃ (level)3 36 40 40 40 40 40 100 80 60 40 20 
ደረጃ (level)4 30 35 40 40 40 40 100 80 60 40 20 

ደረጃ (level)5 18 20 20 20 20 20 100 80 60 40 20 
ኮሌጅ ዲፕሎማ 

           

ህግ 301 550 725 850 975 1,125 1,125 565 1,100 1,050 1,000 
ማናጅመንት 277 500 825 750 925 1,175 1,125 513 1,100 1,050 1,000 

ሴክሬታሪ/ሴክሬተርያል ሳይንስ 188 192 130 242 100 217 100 227 237 80 209 
አካውንቲንግ 98 105 150 105 150 150 300 250 200 150 100 
ማርኬቲንግ 53 150 170 180 50 35 300 250 200 150 100 
ሌሎች - 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 
የመጀመሪያዲግሪ 

           

ህግ 582 756 745 840 825 1,140 1,125 1,425 650 1,150 1,650 
ማናጅመንት 488 693 775 940 1,025 1,205 1,125 1,235 1,265 1,200 1,300 
ግብርና ኢኮኖሚክስ 345 500 625 700 775 875 1,125 1,175 1,200 1,100 1,100 
ገጠርልማትናቤተሰብሳይንስ 195 350 475 550 625 725 825 875 900 900 900 
የአካባቢ ደህንነት 352 550 725 850 1,025 1,175 1,325 1,275 400 400 1,300 
ጀንደር ዴቭሎፕመንት 1,094 1,322 1,425 1,425 1,425 1,425 1,322 1,425 1,100 1,325 1,325 
ሊደርሽፕ 477 604 644 765 840 940 1,025 1,075 1,100 1,000 1,000 
ሶሻልወርክ 197 850 475 1,350 625 725 825 2,375 2,000 900 3,400 
ኢኮኖሚክስ 480 643 706 850 905 1,075 1,125 1,235 1,265 1,200 1,300 
ሶሾሎጂ 714 2,256 875 2,850 875 3,675 1,125 4,175 4,700 1,200 5,200 
ሳይኮሎጂ 489 2,203 825 2,750 975 3,675 1,125 4,695 4,800 1,200 6,200 
ፖለቲካል ሳይንስ 381 650 775 880 925 1,075 1,125 1,235 1,270 1,200 1,300 
ማርኬትንግ 239 500 625 700 805 925 1,125 1,175 1,200 1,200 1,200 
ዲቨሎፕመንትስተዲ 93 350 475 550 625 725 825 875 900 900 900 
የፖሊሲጥናት 195 350 475 550 625 725 825 875 900 900 900 
ፕሮጀክትማናጀመንት 16 350 475 550 625 725 825 875 900 900 900 
ስታስክስ 91 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

ቀዳማዊልጅነትትምህርት 1 150 
 

200 
 

300 
 

450 500 
 

1,180 
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የትምህርት ደረጃ /የሙያ መስክ 
መነሻ ዓመት የ10 ዓመት ትንበያ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
ኮሙኒኬሽን ጆርናሊዝም 163 180 195 200 250 300 300 300 300 200 200 
የትምህርት ሳይኮሎጂ 200 220 240 280 300 350 300 300 300 300 300 
አካውንቲንግ 246 300 350 400 450 450 300 300 300 300 300 
የሰው ኃይል አስተዳዳር 114 175 175 175 175 175 300 300 300 300 300 
ህዝብ አስተዳደር 150 175 175 200 250 250 300 300 300 300 300 
ቋንቋ እና ስነ ጽሑፍ 8 12 12 12 12 12 300 300 300 300 300 
ሴክታሪያል ሳይንስ 45 70 70 70 70 70 300 300 300 300 300 

ማስተርስ ዲግሪ 
           

ጀንደር ዴቭሎፕመንት 174 430 580 690 775 905 1,005 1,055 1,080 1,050 1,050 
ሊደርሽፕ 144 420 550 640 745 875 1,005 1,055 1,080 1,050 1,050 
ሶሻልወርክ 108 450 475 700 625 925 825 1,150 300 900 1,400 
ህግ 106 412 551 629 710 815 1,005 1,055 180 1,050 1,050 
ማኔጅመንት 130 425 560 648 727 845 1,005 1,055 1,080 1,050 1,050 
ኢኮኖሚክስ 129 412 545 624 707 813 1,005 1,055 1,080 1,050 1,050 
ሶሾሎጂ 226 506 531 756 681 981 1,075 1,355 1,400 1,100 1,600 
ሳይኮሎጂ 214 535 560 835 715 1,120 1,005 1,445 600 1,100 1,600 
ፖለቲካል ሳይንስ 51 382 516 595 683 787 890 925 1,305 980 960 
ማርኬትንግ 

 
200 250 400 456 546 

     

ዲቨሎፕመንትስተዲ 20 120 115 160 130 209 167 309 345 245 445 
የፖሊሲጥናት 

 
90 120 134 112 156 234 345 345 455 566 

ፕሮጀክትማናጀመንት 34 124 120 184 112 231 234 470 495 455 866 
ስታስክስ 

 
90 120 134 112 156 234 345 345 455 566 

ቀዳማዊልጅነትትምህርት 40 40 
 

60 
 

100 
 

250 300 
 

500 
አንትሮፖሎጂ 30 30 

 
50 

 
75 

 
125 150 

 
276 

ኮሙኒኬሽን ጆርናሊዝም 35 40 55 67 75 84 180 180 180 150 150 
በፒኤችዲ 

           

ሳይኮሎጂ፣ 
     

4 
 

5 8 
 

15 
ሶሻልወርክ 

     
3 

 
4 7 

 
12 

ሶሾሎጅ 
     

3 
 

5 8 
 

10 
ቀዳማዊልጅነትትምህርት 

       
1 3 

 
5 

ድምር 10,882 23,349 23,028 30,758 27,240 37,698 33,818 44,479 42,023 33,837 51,180 
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III. የፋይናስ ፍላጎት  

የበጀት አይነት 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ድምር 
መደበኛ በጀት በቢሊዮን ብር 3.00 5.00 8.00 11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 20.00 22.00 133.00 
የተራድኦ በጀት በቢሊዮን ዶላር 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.73 
መደበኛ በጀትበቢሊዮን ብር 2.68 2.81 2.95 3.10 3.25 3.42 3.59 3.77 3.95 4.15 33.66 
የተራድኦ በጀት በቢሊዮን ዶላር 2.04 2.14 2.25 2.36 2.48 2.60 2.73 2.87 3.01 3.16 25.63 
መደበኛ በጀትበቢሊዮን ብር 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 12.90 
የተራድኦ በጀት በቢሊዮን ዶላር 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 22.10 
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IV.   የፕሮጀክቶች አይነት እና ዝርዝር የፋይናንስ ፍላጎት 

 

ተ.ቁ አዲስ ወደ ትግበራ የሚገቡ ፕሮጀክቶች የሚተገበርበት ቦታ የሚጀመርበት ጊዜ የሚያስልግ ካፒታል 

1 የህፃናት ማህበራዊ አገልግሎት ኤጀንሲ  በሁሉም ክልሎች፣ ወረዳዎችና ቀበሌዎች መስከረም 2013 100,000,000 

2 የፀረ-ጥቃትፖሊስ ግብረ ሀይል ማቋቋም  በፌደራልና በክልሎች (ጥቃት የተስፋፋባቸው ቀበሌዎች በ2013 0 

3 ብሄራዊ የጥቃት አድራሾች መረጃ ስርዓት በፌደራልና በሁሉም ክልሎች መስከረም 2013 20,000,000.00 

4 የማገገሚያ ማእከላት በሁሉም ክልሎች ጥር 2013 900,000,000 

5 የአፍሪካ ሴቶች አመራር ማእከል አዲስ አበባ 2013 500 000 000 

6 የወጣቶች ካውንስል ማቋቋም በፌደራል እና በሁሉም ክልሎች ጥር2013 1000,000 

7 በ4500 የገጠር ማእከላት ውስጥ የሴቶች መሰብሰቢያ እና መወያያ ማእከላት 
የማቋቋም 

በገጠርየቀበሌዎችማእከል መስከረም 2013 540,000,000 

8 የሴቶች የልማ ትፈንድ  በፌደራል እና በሁሉም ክልሎች መስከረም 2013 2013 1000,000 

9 የሴቶች የገበያ ትስስር የሚፈጥሩበት የገበያ ማዕከል ማቋቋም አዲስ አበባ 2014 500,000,000 

10 ሁለንተናዊጥቅሞችን (Universal Child Benefit) 
በፕይለት ደረጃ ያለ እድሜ ጋብቻ፣ድህነት፣ የጉልበት ብዝበዛ፣ ጎጂ 

ልማዳዊ ድርጊቶች በተስፋፋባቸው ቀበሌዎች ጥር 2013 
70,800,000,000 

 

11 Safe Children Outdoor play grounds   0 

ጠቅላላ ካፒታል (በሚሊዮን ብር)  72,862 


