
ልዩ የመረጃ

በእርግዝና መከላከያ ፣ የአፍላ እድሜ 
እናቶች እና ጨቅላ ሕፃናት ጤና ላይ 
መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ በኢትዮጵያ፣ 
2018 እ.ኤ.አ.
ታህሳስ 2011 ዓ.ም.

በኢትዮጵያ በተሟላ ሁኔታ ለአፍላ እድሜ ወጣቶች ዘመናዊ የእርግዝና መከላከያ አገልግሎቶች እና 

የእናቶች እና ጨቅላ ሕፃናት ጤና እንክብካቤ ፍላጎቶችን ለማሟላት በየአመቱ በነፍስ ወከፍ 1.22 

የአሜሪካ ዶላር ያስፈልጋል፡፡ ለዘመናዊ የእርግዝና መከላከያ አገልግሎት 0.24 ዶላር ፤ ለአፍላ 

እድሜ እናቶች እና ሕፃናት ጤና እንክብካቤ ደግሞ 0.98 ዶላር ያስፈልጋል ማለት ነው።

ከነዚህ ኢንቨስትመንት የሚገኘው ትርፍ በጤና ላይ የሚያስከትላቸውን ተፅዕኖዎች ከመከላከል 

ባሻገር ለጠቅላላው የአፍላ እድሜ ወጣት ሴቶች እና የሰፊውን ህብረተሰብ ክፍል ማህበራዊ እና 

ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን ያሟላል። ይህም ማለት፣የሴቶችን ትምህርት እና ገቢ ለመጨመር መንገድ 

ሲከፍት፣ ይህም አጠቃላይ ድህነትን ለመቀነስ ለሚደረገው ጥረት ጉልህ አስተዋጽኦ ሊያበረክት 

ይችላል።በአፍላ እድሜ ወጣትነት ዕድሜ ላይ የሚገኙ ሴቶች ጤናማ ሆነው እንዲቀጥሉ 

ማረጋገጥና የኢኮኖሚና የትምህርት እድሎችን ማመቻቸት ፤ መቼ ልጅ መውለድ እንዳለባቸዉ 

በጥልቀት በማሰብ መወሰን እንዲችሉ ማድረግ፣ ሃገሪቱ ከዲሞግራፊክ ዲቪደንድ ጥቅም 

እንድታገኝ ዋነኛ መስፈርት ነው።

ምክሮች

ኢትዮጵያ በእናቶች እና ጨቅላ ሕፃናት ጤና እንክብካቤ ላይ ብቻ ከማተኮር ይልቅ የአፍላ እድሜ 

ወጣት ሴቶችን የዘመናዊ እርግዝና መከላከያ ፍላጎት ማሟላትና እና በአፍላ ዕድሜያቸዉ 

ለሚወልዱ እናቶችና ሕፃናት የጤና እንክብካቤ ላይ ኢንቨስት ማድረግ የበለጠ አዋጪ ነው።

በአፍላ ዕድሜ ላይ ለሚገኙ ወጣቶች የስነ ተዋልዶ ጤናን ለማሻሻል የሚወሰዱት ውጤታማ 

እርምጃዎች የተለያየ አደረጃጀት እና የተቀናጀ አቀራረብን ይጠይቃሉ። ከነዚህም በተጨማሪ 

አድሎአዊ ያልሆኑ አገልግሎቶችን ለማዳረስ፣ ትክክለኛ አሰራርን የጠበቀ ሕክምና እንዲኖር፣ 

ከአስተዳደግ ሁኔታ ከባህል እና ከዕድሜ አንፃር ተስማሚ የሆኑ አገልግሎቶችን እንዲያገኙ 

ያስችላል።

በአፍላ እና ጉርምስና ዕድሜ ክልል የሚገኙ ወጣቶችን ማዕከል ያደረጉ የጤና አገልግሎቶችን 

ተደራሽነት እና ጥራትን ማሻሻል፣ በተለይም ለተጠቂነት ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰቡ አካላት እንደ 

አካል ጉዳተኞች ፤ ላገቡ ሴቶች ፤ በገጠር አካባቢ ለሚኖሩ ፣ በድህነት ዉስጥ ለሚገኙ እና በቂ 

ትምህርት ለሌላቸው አፍላ ዕድሜ ወጣቶች የበለጠ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል፡፡

በማኅበረሰብ ዉስጥና በትምህርት ቤቶች የአፍላ ወጣቶች ሥነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎት 

በመስጠት ዙሪያ የሚታዩ ብልሹ አሰራሮችን ማስተካከል እና እንቅፋት የሆኑ ማህበራዊ ትዉፊቶች 

እና አመለካከቶች ላይ ለውጥ ማምጣት የሚችሉ ፕሮግራሞችን መተግበር፡፡ ይህም በኢትዮጵያ 

የትምህርት ቤት ጤና መርሃ ግብር ውስጥ በማካተት ሊተገበር ይችላል።

ጥራት ያለውና አክብሮት የታከለበት የስነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎትና አቅርቦትን ለማረጋገጥ፣ 

ተቋማዊ ማሻሻዎችን ማድረግ እና የጤና ባለሙያዎችን ማሰልጠን አስፈላጊ ነው።

ምንጮች
በዚህ መረጃ ወረቀት ላይ የተካተቱት አብዛኛዎቹ መረጃዎች ከጉትማከር ኢንስቲትዩት ልዩ የመረጃ 

ሰንጠረዥ የተገኙ ናቸው። በጥቅሉ፡ በእርግዝና መከላከያ እና የእናቶች እና ጨቅላ ሕፃናት ጤና ላይ 

መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ፣ 2017፣ የመረጃ ወረቀት፣ ኒውዮርክ፣ ጉትማከር ኢንስቲትዩት፣ 2017። 

ማብራሪያ የተሰጠበት ግልባጭ በዚህ ይገኛል፡ 

https://www.guttmacher.org/fact-sheet/adding-it-up-contraception-maternal-newborn

-health-for- adolescents-ethiopia.

የለጋሽ ድጋፍ
ይህ የተጨባጭ መረጃ ጽሁፍ እውን ሊሆን የቻለው ለጉትማከር ኢንስቲትዩት ፣ ዩኬ ኤድ ከ እንግሊዝ 

መንግስት እና ከቢል እና ሜሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን፣ ከደች የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እና ዘ ቺልድረን 

ኢንቨስትመንት ፈንድ ፋውንዴሽን በተደረገ ድጋፍ ነው። የተገለፁት አስተያየቶች የፀሐፊዎቹ ናቸው፣

የለጋሾችን አቋም እና ፖሊሲዎች አያንፀባርቁም።

125 Maiden Lane  
New York, NY 10038
212.248.1111
info@guttmacher.org

www.guttmacher.org
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የአፍላ እድሜ ወጣቶችን የስነ ተዋልዶ ጤና መብቶች ማሻሻል እና ያልተፈለገ እርግዝናን መከላከል 

ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጤናቸው ወሳኝ ናቸዉ።

ከ 15 እስከ 19 ዓመት የዕድሜ ክልል ዉስጥ የሚገኙ የአፍላ እድሜ ወጣት ሴቶች በኢትዮጵያ 

ዉስጥ ከሚገኙ አጠቃላይ ሴቶች አንድ አራተኛ ድርሻ ያላቸዉ ሲሆን፣ ጠቅላላ ከሚወልዱ ሴቶች 

ዉስጥ 12 በመቶ ድርሻን ይይዛሉ፡፡ በኢትዮጵያ ከአፍላ እድሜ ወጣት ሴቶች እርግዝና 50 በመቶዉ 

ያልታቀዱ ሲሆኑ ከነዚህም ዉስጥ 46 በመቶው በጽንስ ማቋረጥ ይጠናቀቃሉ።

ከእርግዝና እና ከወሊድ ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩ የጤና ችግሮች ከ15 እስከ 19 አመት እድሜ ክልል 

ባሉ ሴቶች ላይ ልንከላከላቸው የሚችሉ ቢሆኑም፣ ሞት እና የጤና መጓደሎችን እያስከተሉ 

ይገኛሉ።

እ.ኤ.አ በ2005 የተደረገው የጽንስ ማቋረጥ ሕግ ማሻሻያ በአፍላ ዕድሜ ላይ ላሉ ሴቶች 

ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ህጋዊ የጽንስ ማቋረጥ አገልግሎቶችን ተደራሽነት ማሻሻል ችሏል። 

በአፍላ ዕድሜ ላይ ከሚገኙት ፅንስ ያቋረጡ ሴቶች መካከል አብዛኛዎቹ (64%) በህጋዊ መንገድ 

ያቋረጡ ናቸው። ከታላቆቻቸዉ አንፃር በህጋዊ መንገድ (ከባህላዊ ይልቅ) ጽንስ የሚያቋርጡት 

በአፍላ ዕድሜ ላይ የሚገኙት ናቸዉ፡፡ ጥንቃቄ የጎደለው የፅንስ ማቋረጥን ከመቀነስ ረገድ አበረታች 

ለውጦች የተመዘገቡ ቢሆንም ብዙ ኢትዮጵያዊያን አፍላ እድሜ ወጣት ሴቶች ጥንቃቄ በጎደለው 

ፅንስ ማቋረጥ ምክንያት የሚደርስባቸዉ የጤና መታወክ አሁንም እንደቀጠለ ነዉ፡፡ በአገሪቱ ውስጥ 

ከሚፈጸሙት የፅንስ ማቋረጥ ሂደቶች ወይም ተግባራት ዉስጥ አንድ ሦስተኛ የሚሆኑት ከጤና 

ተቋም ውጪ የሚፈጸሙና ጥንቃቄ የጎደላቸው ናቸው።

እ.ኤ.አ. በ2017 የኢትዮጵያ መንግሥት በተቀናጀ መልኩ የአፍላ እድሜ ወጣት እና ወጣት ተኮር 

የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ለማረጋገጥ፣ እንዲሁም የእርግዝና መከላከያ አቅርቦትን ለአፍላ 

እድሜ ወጣቶች በተሻለ መልኩ ለማቅረብ ቁርጠኛ መሆኑን አረጋግጧል። ይሁን እንጂ በአፍላ 

የወጣትነት ዕድሜ ክልል ዉስጥ የሚገኙ ወጣቶች ማርገዝ ይኑርባቸው አይኑርባቸው እና መቼ 

የሚለውን ለመወሰን እንዲችሉ የሚያስፈልጓቸውን መረጃ እና አገልግሎቶች ማግኘት መቻላቸውን 

ለማረጋገጥ ተጨማሪ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ ወሳኝ ነው።

በአፍላ እድሜ ላይ የሚገኙ ወጣቶች የእርግዝና መከላከያ 
ፍላጎት እና የእናቶች እና የጨቅላ ህጻናት ጤና አጠባበቅ
እ.ኤ.አ. በ2018 ዕድሜያቸው ከ15 እስከ 19 ከሆኑት 6.2 ሚሊዮን ሴቶች ውስጥ 13 በመቶ

(778,000) የሚሆኑት የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን የመጠቀም ፍላጎት ያላቸዉ ሲሆኑ፣ 

ከእነዚህም ሴቶች ያገቡ፣ ያላገቡና ወሲባዊ ግንኙነት በመፈጸም ላይ የሚገኙ ሆነዉ ቢያንስ 

ለሁለት ዓመታት ልጅ መዉለድ የማይፈልጉ ናቸው።

ከእነዚህ 778,000 ወጣቶች መካከል 63 በመቶው የሚሆኑት (494,000) ዘመናዊ እርግዝና 

መከላከያ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። በዋናነት ከሚጠቀሙት ዘመናዊ የእርግዝና

መከላከያ ዘዴዎች መካከል በጣም የተለመደው (91%) በመርፌ የሚሰጠው ነው። ከተቀሩት

(9%) በመቶ ውስጥ በአብዛኛዉ በክንድ ቆዳ ስር የሚቀበረዉን ዘዴ ይጠቀማሉ።

እ.ኤ.አ. በ2018 ኢትዮጵያ ውስጥ ወሲባዊ ግንኙነት ከሚፈጽሙ አፍላ እድሜ ወጣት ሴቶች መካከል 

አንድ ሶስተኛ የሚሆኑት (37% ወይንም 284 ሺህ ሴቶች) ማርገዝ የማይፈልጉ ቢሆኑም የእርግዝና 

መከላከያ ፍላጎታቸዉ አልተሟላላቸዉም። እነዚህ ሴቶች ምንም ዓይነት እርግዝና መከላከያ ዘዴን 

አይጠቀሙም ወይም በተለምዶ ውጤታማነታቸው አነስተኛ የሆኑ ባህላዊ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። 

በሀገሪቱ ዉስጥ ከሚከሰቱት ያልተፈለጉ የአፍላ ዕድሜ እርግዝናዎች መካከል 90 በመቶ ያህል

የሚከሰቱት በነዚህ ውስጥ ይጠቃለላል።

ያልተሟላ ዘመናዊ የእርግዝና መከላከያ ፍላጎት ካላገቡ ወሲባዊ ግንኙነት ከሚፈጽሙ አፍላ 

ወጣቶች አንጻር ባገቡት ላይ ይበልጣል (39% እና 26%)።

በየዓመቱከሚወልዱ 323,000 አፍላ እድሜ ወጣት ሴቶች መካከል ጥቂቶቹ በዓለም ጤና ድርጅት 

እና በኢትዮጵያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የተደነገገዉን መመዘኛ መስፈርት የሚያሟላ መሰረታዊ 

የእናቶች እና የጨቅላ ህጻናት የጤና አገልግሎትና እንክብካቤ ያገኛሉ። ለምሳሌ 15 በመቶ 

የሚሆኑት ብቻ አራት ጊዜና ከዚያ በላይ የቅድመ ወሊድ እንክብካቤና ክትትል የሚያገኙ ሲሆን፣ 

በጤና ተቋማት የሚወልዱት ደግሞ 11 በመቶ ያህሉ ብቻ ናቸው ።

የእርግዝና መከላከያ እና የእናቶችን ጤና ፍላጎት 
የማሟላት ጥቅም

በኢትዮጵያ የአፍላ እድሜ ወጣት ሴቶችን የዘመናዊ እርግዝና መከላከያ አቅርቦት ፍላጎታቸዉን 

ማሟላት ቢቻል፣ ያልታቀዱ እርግዝናዎችን በዓመት ከ221,000 ወደ 35,000፣ ወይም በ84 በመቶ 

ይቀንሳል። ያለዕቅድ መዉለድን ከ111,000 ወደ 18,000 እና ጽንስ ማቋረጥን ከ 80,000 ወደ 

13,000 ለመቀነስ ያስችላል።

በተመሳሳይ ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙ የአፍላ ወጣት ሴቶች የዘመናዊ እርግዝና መከላከያ 

አቅርቦት በፍላጎታቸዉ መሰረት ቢቀርብላቸዉ፣ የእናቶችን ሞት በ32 በመቶ (በዓመት ከ 1,000 ወደ 

690) ለመቀነስ ያስችላል። ለእያንዳንዱ ነፍሰ ጡር አፍላ ወጣት ሴት እና ለሚወለዱ ጨቅላ ሕፃናት 

ከሚደረግ እንክብካቤ ጋር የተሟላ የዘመናዊ እርግዝና መከላከያ አቅርቦት በማጣመር ቢሰጥ፣ 

የአፍላ ወጣት እናቶችን ሞት በ82 በመቶ (በዓመት ከ1,000 ወደ 185) ለመቀነስ ይቻል ነበር።

የተጨማሪ መዋዕለ ንዋይ አስፈላጊነት
እ.ኤ.አ. በ2018 በኢትዮጵያ ውስጥ ዕድሜያቸዉ ከ 15 እስከ 19 ዓመት ለሚሆናቸው 494,000 አፍላ 

እድሜ ወጣት ሴቶች ዘመናዊ የእርግዝና መከላከያ አገልግሎት ለማቅረብ 5 ሚሊዮን የአሜሪካ 

ዶላር በአማካይ እንደሚያወጣ ይገመታል። ይህም በአማካይ በአንድ ሰው 10.52 የአሜሪካ ዶላር 

በየዓመቱ ያስፈልጋል ማለት ነው።

እ.ኤ.አ በ2018 ነፍሰጡር ለሆኑ አፍላ እድሜ ወጣት ሴቶች እና ለልጆቻቸው ፤ የእናቶች እና ጨቅላ 

ሕፃናት የጤና እንክብካቤ አገልግሎቶችን ለመስጠት የሚያስፈልገዉ አጠቃላይ ወጪ 7

ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ነው፡፡

በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ያገቡ ወይም ያላገቡ ወሲባዊ ግንኙነት ከሚፈጽሙ እና በሚቀጥሉት 

ሁለት ዓመታት ውስጥ ልጅ መውለድ ለማይፈልጉ አፍላ እድሜ ወጣት ሴቶች ዘመናዊ የእርግዝና 

መከላከያ ዘዴዎችን ለማሟላት 26 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚያስፈልግ ሲሆን አሁን ካለው ወጪ 

የ21 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ያስጨምራል ማለት ነው። ይህ ተጨማሪ መዋለ ነዋይ፣ አሁን ላሉ 

ተጠቃሚዎች እና አዲስ ለሚመጡ ተጠቃሚዎች ጥራቱን የጠበቀ የጤና እንክብካቤና ሽፋን 

እንዲኖር የማስቻል ሃይል አለው።

በእርግዝና መከላከያዎች ላይ ይህን ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ባይሟላ አሁን በወጣት ሴቶች ዘንድ 

ያለውን የእናቶች እና የጨቅላ ሕፃናት እንክብካቤ ለማሟላት በየአመቱ ወደ 153 ሚሊዮን የአሜሪካ 

ዶላር ወጪ ይጠይቃል።

ከዚህም ውስጥ 57 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ባልተፈለገ እርግዝና ምክንያት ለሚከሰቱ የጤና ችግሮች 

እንክብካቤ ለማድረግ የሚውል ይሆናል።

ለአፍላ ወጣት ወጣት ሴቶችን የዘመናዊ እርግዝና  መከላከያ ፍላጎት ሙሉ በሙሉ በማሟላት ብቻ 

ከእርግዝና ጋር ተያያዥ የሆኑ ወጪዎችን ከ105 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወደ 48 ሚሊዮን

የአሜሪካ ዶላር ዝቅ ሊያደርግ ይችላል፡፡

ዘመናዊ የእርግዝና መከላከያ ዘዴን በመጠቀም ያልተፈለገ እርግዝናን የመከላከል ወጪ ፤ ላልተፈለገ 

እርግዝና እንክብካቤ ከሚወጣው ወጪ እጅግ ያነሰ ስለሆነ፣ ለአፍላ እድሜ ወጣቶች ዘመናዊ የእርግዝና 

መከላከያ አገልግሎቶችን በማቅረብ የሚወጣውን እያንዳንዱን ተጨማሪ ዶላር፣ ለእናቶች እና ጨቅላ 

ሕፃናት እንክብካቤ ለማድረግ የሚወጣውን ወጪ በ2.34 የአሜሪካን ዶላር ለመቀነስ ያስችላል።

በኢትዮጵያ ዉስጥ ያሉ የአፍላ እድሜ ወጣት ሴቶችን የዘመናዊ እርግዝና መከላከያ አገልግሎቶች እና 

የአፍላ እድሜ ወጣት እናቶች እና የጨቅላ ሕፃናት ጤና እንክብካቤ ፍላጎቶች ሙሉ በሙሉ ለማሟላት 

በዓመት በጠቅላላ 131 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ወጪ ይጠይቃል።

www.guttmacher.org www.guttmacher.org www.guttmacher.org

በኢትዮጵያ ከአፍላ እድሜ 
ወጣት ሴቶች እርግዝና 
50 በመቶዉ 
ያልታቀዱ ናቸዉ።

50 %

የታቀዱ

46 በመቶው 
በጽንስ ማቋረጥ 
ይጠናቀቃሉ

ያልታቀዱ
50%

ለእያንዳንዱ ነፍሰ ጡር አፍላ ወጣት ሴት እና ለሚወለዱ ጨቅላ ሕፃናት 

ከሚደረግ እንክብካቤ ጋር የተሟላ የዘመናዊ እርግዝና መከላከያ አቅርቦት 

በማጣመር ቢሰጥ ፣ የአፍላ ወጣት እናቶችን ሞት በ 82 በመቶ (በዓመት

ከ1,000 ወደ 185) ለመቀነስ ይቻል ነበር።

63%
ዘመናዊ እርግዝና 
መከላከያ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ

ከተቀሩት 9% በመቶ ውስጥ በአብዛኛዉ 
በክንድ ቆዳ ስር የሚቀበረዉን ዘዴ ይጠቀማሉ

በዋናነት ከሚጠቀሙት ዘመናዊ የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎች መካከል በጣም 

የተለመደው 91% በመርፌ የሚሰጠው ነው

6.2 ሚሊዮን ሴቶች ውስጥ 
13%

(778,000) የሚሆኑት የእርግዝና መከላከያ ዘዴዎችን የመጠቀም ፍላጎት ያላቸዉ

ከእነዚህ 778,000 ወጣቶች መካከል


