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ምዕራፍ አንድ
መግቢያ
1.1 ታሪካዊ ዳራ
ጾታዊ ጥቃት በጾታ ላይ በመመሥረት በግለሰብ ላይ የሚፈጸም ጥቃት ሲሆን በቀጥታም ሆነ
በተዘዋዋሪ ሥነ ልቦናዊ ፣ አካላዊ ወይም ጾታዊ ጉዳትን የሚያስከትል ነው። ችግሩ በዓለም ላይ
በጣም የተስፋፋና ድንበር የማይወስነው ከመሆኑም ባሻገር የማህበራዊ ቀውስ የሚያስከትል
ሲሆን በዚህም በዓለም ላይ ካሉ ሴቶች ከአንድ ሦስተኛ በላይ የሚሆኑት የዚህ ጥቃት ሰለባ
በመሆናቸው አካላዊ ፣ ጾታዊ ፣ አእምሯዊና ማኅበራዊ ደህንነትን የሚጎዳ ትልቅ የሕዝብ ጤና
ችግር እና የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደሆነ በተለያዩ ጊዜያት የተደረጉ ጥናቶች ያመላክታሉ::
(ሀብታሙ ገብረ ሃና, 2013 ዓ.ም)
በየትኛውም የዓለም ማህበረሰብ ውስጥ በሴቶች እና ህፃናት ላይ የሚደርሰው በደል ተቀባይነት
እንደሌለው የሚታመን ቢሆንም ጾታንና እድሜን መሰረት ያደረገ ጥቃት ደርሶ ሲገኝ ሪፖርት
የማድረግ፣ክስ የመመስረት እና ለጥፋቱ ተመጣጣኝ ውሳኔ የማሰጠት ሂደት ላይ ያለው ልምድ
ጠንካራ አለመሆኑን በመገናኛ ብዙሀን፣መድረኮችና ተጎጂ አካላት ከሚገልጹት መረጃ መረዳት
ይቻላል፡፡
የኢፌዴሪ ህገ-መንግስት ዜጎች የእኩልነት መብታቸው መረጋገጥ እንዳለበት ያስቀምጣል፡፡
በተያያዘም በሴቶች እና በህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ሁሉንም ዓይነት መድልዎ / መገለልን ጨምሮ
በሰብዓዊ መብቶች ላይ የሚቀርቡ ዓለም አቀፍ ሰነዶችን ተቀብሎ በማጽደቅ የሃገሪቱ ህግ አካል
እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡ ለአንድ ወገን የሚያደሉ የሚመስሉ ህጎችና ድንጋጌዎችን በማሻሻል
ለአብነት፡- የፌዴራል የቤተሰብ ሕግ እንዲሁም የወንጀል ሕጉ የሴቶችንና ህጻናትን ሰብዓዊ
መብት ይበልጥ ለማክበር እና ሴቶችን እና ህጻናት ከማንኛውም ዓይነት የኃይል ጥቃቶች
ለመጠበቅ በሚያስችል መልኩ ተሻሽሏል፡፡
ጾታዊ ጥቃት ችግሮችን ለመቅረፍ ጥረቶች እየተደረጉ ቢሆንም ችግሩ በተለያዩ ቅርጾችና መጠን
ያለ መሆኑን ጥናቶች ያመላክታሉ፡፡ መብት ለማስከበር ሃላፊነት የተጣለበት አካል በተፈለገው
መልኩ ህግን የማስከበር አቅም ያለመኖር፣የሕግ አገልግሎት ተደራሽነት ውስን መሆን እና
ከፍተኛ የወንዶች የበላይነት አስተሳሰብ ያለው ኅብረተሰብ መኖር በሴቶች እና ህጻናት ላይ
የሚፈጸሙ የኃይል ድርጊቶች እንዲቀጥሉ ዋነኞቹ ምክንያቶች እንደሆኑ ይታመናል፡፡
ሴቶች እና ህጻናት ከቤታቸዉ ጀምሮ በሥራ ቦታቸዉ፣በትምህርት ቤቶች ወይም በሌሎች
ማህበራዊ ኑሯቸዉን በሚከውኑባቸው መንገዶች ሁሉ፤ ለተለያዩ የጥቃት አይነቶች ሰለባዎች
ናቸዉ። ከእነዚህ ጥቃቶች መካከል ከቃላት ጥቃት ባለፈም አካላዊ ጥቃቶች እንደድብደባ
የጉልበት ብዝበዛ ያለእድሜ ጋብቻ፣ የሴት ልጅ ግርዛት ፣እና አሁን አሁን እየተለመደ የመጣው
የአሲድ መድፋት፣ አስገድዶ መድፈር ህይወት መንጠቅ ድረስ ስር የሰደዱ ማህበረሰባችን ውስጥ
በስፋት የሚስተዋሉ የጥቃት አይነቶች ናቸው፡፡
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እነዚህን ነባራዊ ሁኔታዎች በብቃትና በድል አድራጊነት ለመወጣት ህጻናትና ሴቶች ከወዲሁ በቂ
የአካልና የአዕምሮ ዝግጅት እንዲያደርጉ በቤተሰብ፣ በትምህርት ቤት፣ በማህበረሰብ፣
በመንግስትና በሌሎች በሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ተገቢ ድጋፍና ክብካቤ ሊደረግላቸው
ይገባል፡፡ ይህ ካልሆነ እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች በቀላሉ ለተለያዩ ማህበራዊ ፣ ኢኮኖሚያዊ
እና ስነልቦናዊ ችግሮች ተጋልጠው ለራሳቸውና ለሀገራቸው የሚጠበቅባቸውን የዜግነት ድርሻ
ሳያበረክቱ ይቀራሉ፡፡

1.2. የጥናቱ መነሻ ሀሳብ
በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸም ጥቃት በአለም አቀፍ ደረጃ የሚፈጸም የሰብአዊ መብት ጥሰት
ነው፡፡ በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸም ጥቃት መነሻ በማህበረሰብ ውስጥ ባለው አድሎአዊ
አመለካከት የመጣና በህግም ሆነ በተግባር በሴቶች እና ወንዶች መካከል የተፈጠረ የስርአተ ጾታ
መዛባት ነው፡፡ ይህም በሀገራት ሰላም፣ደህንነት፣ልማት ለማስፈን እና ድህነትን ለማጥፋት
በሚደረገው ጥረት ላይ አሉታዊ ተጽእኖን ይፈጥራል፡፡
የአለም ጤና ድርጅት ጥናት (2006) በአለም አቀፍ ደረጃ ከሶስት ሴት መካከል አንዷ ለሃይል
ጥቃት እንደምትጋለጥ እንዲሁም በታዳጊ ሀገሮች የጥቃት መጠኑ 37 በመቶ ፣ በአውሮፓ
ሃገራት ከ18-23 በመቶ እንዲሁም በማእከላዊ ኤስያ 18 በመቶ መሆኑን ይፋ አድርጓል፡፡
በአጠቃላይ እድሜአቸው ከ15 -24 የሚገኙ ሴቶችና ህጻናት ውስጥ በአማካይ ከአራቱ ሴቶች
አንዷ ለጥቃቱ የተጋለጠች መሆኗን አሳይቷል፡፡
አጀንዳ 2030 ቅድሚያ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራባቸው እንደሚገባ ካስቀመጣቸው ጉዳዮች መካከል
በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርስን ጥቃት መከላከል ገልጾ የጾታ እኩልነትን ማረጋገጥ የዘላቂ
ልማት ግቦችን ለማረጋገጥ ወሳኝ መሆኑን እና ዘላቂ የልማት ግቦች ውስጥ 2020 ጾታን
መሰረት ያደረገ ጥቃትን ማስቆም መቻል በዘላቂ ልማት ግብ ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጠው፤
ድህነትን በማጥፋት፣ በጤና እንዲሁም በትምህርትና የልማት ግቦችን ለማሳካት ጠቃሚ
መሆኑን ያመላክታል፡፡
የህጻናት መብቶች ስምምነት አንቀጽ 34(ሀ) ህጻናትን በማባበል ወይም በማስገደድ በህግ ወጥ
የግብረ ስጋ ግነኙነት ተካፋይ እንዲሆኑ ማድረግ፣ አንቀጽ (32)፣ህጻናት የኢኮኖሚ ብዝበዛ
እንዳይደረግባቸው አደገኛ በሆነ የስራ መስክ እንዳይሰማሩ፣ትምህርታቸውን የሚያሰናክል
ለጤንነታቸው፣ለአካል፣ለአዕምሮ፣መንፈሳዊ፣ ሞራላዊና ማህበራዊ እድገታቸው ተቃራኒ የሆነ
ስራ ላለመስራት ያላቸውን መብት ያከብራል በሚል ያስቀምጠዋል፡፡
በአፍሪካ በአብዛኞቹ ሀገራት በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርስ ጥቃት የተዛባ የስርአተ ጾታ
እኩልነት ወይም የወንድን የበላይነት የሚያበረታታ መሆኑን በማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ
እምነቶችና አስተሳሰቦች ምክንያት እንደሆነ እና 2/3ኛው ህዝብ በተበታተነ መልኩ በገጠርና
መሰረተ ልማት ባልተሟላበት አካባቢ ስለሚኖር ማዕከላዊ መንግስት ባወጣው ህግ ለመዳኘት
አስቸጋሪ እንደሚያደርገው ጥናቶች አመላክተዋል፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ጾታዊ ጥቃትን
ለመከላከል የህግ ማዕቀፍ ያላቸው ሀገራት ውስን እንደሆኑ በጥናት ተመላክቷል ( በስርአተ ጾታ
ጥቃት ላይ የተመሰረቱ ህጎች በአፍሪካ, 2007)፡፡
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በሴቶችና በህጻናት ላይ የሚደረግ ጥቃት ከቦታ ቦታ አይነቱና መጠኑ ቢለያይም በሀገራችንም
ችግሩ እየተበራከተ መምጣቱን በዕለት ተዕለት ሕይወታችን የምናየው ክስተት ከመሆኑም ባሻገር
በተለያየ ጊዜ የተደረገ ጥናቶች ያሳያሉ፡፡ ለአብነት፡- የስነ ህዝብ ዳሰሳ በ2006 ዓ.ም የተደረገው
ጥናት በሴቶች እና በህጻናት ላይ የሚፈጸም የጾታ ጥቃት በባህሪው በሚስጢር የሚከናወን
በመሆኑ እና ተጠቂዎችም መገለልን በመፍራት እንዲሁም መሰረታዊ አገልግሎቶች
ባለመኖራቸው ምክንያት ሪፖርት እንደማያደርጉ ወይም ወደ ፍትህ አካል እንደማይሄዱ ጥናቱ
ገልጿል፡፡ ጥናቱ ጥቃቱ ከደረሰባቸው ተጠቂዎች መካከል 23% ብቻ ድጋፍ መጠየቃቸውን
በተቃራኒው 66% ጥቃት የደረሰባቸው ተጎጅዎች ምንም አይነት የህግ ድጋፍ አለመጠየቃቸውን
እና ለሌላ ሰው አለመናገራቸውን ያሳያል፡፡ በአንድ ማዕከል አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የተደረገ
ጥናት (2013 ዓ.ም) የሚያሳየው በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ቁጥር መጨመሩንና
መልካቸውን እየቀያየሩ እየተከሰቱ ስለመሆኑ እንዲሁም የፍትህ ሚንስቴር የሚላኩ ሪፖርቶች
የሚያሳዩት ሴቶችና ህጻናት ቁጥር መብዛቱን እና በአብዛኛው ከ60 በመቶ በላይ እድሜያው ከ18
በታች መሆኑን አመላክቷል፡፡
ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃትን በሚመለከት ሀገራችን ካጸደቀቻቸው እና እንዲሻሻሉ በአለም
አቀፍ ስምምነት ኮሚቴዎች ግብረ መልስ ከተሰጠባቸው ጉዳዮች መሰረት የስራ ቦታ ላይ
የሚፈጸምን የሃይል ጥቃትን የሚከለክል ህግ በማውጣት ለተፈጻሚነቱ መስራት እንዳለበት
ለሀገራችን ምክረ ሀሳብ ተሰጥቶበታል፡፡ በተመሳሳይ በምርመራ ሂደት፣ በክስ፣ በቅጣት እና
ፍርድ ሂደቶች ላይ መሻሻል ያለባቸውን ጾታዊ ጥቃቶችን ለመዳኘት የሚያስችሉ ልዩ ችሎቶች
መቋቋም እንደሚገባቸው ያስቀምጣል፡፡
በጾታ ጥቃትና የሚያስከትሉትን የማህበራዊ ቀውስን በተመለከተ የተደረጉ ጥናቶች
እንዳመላከቱት በመዲናችን አዲስ አበባ የጥቃት መንስኤዎቹ የተለያዩ ቢሆንም መጠን ከፍተኛ
መሆኑን ያመላክታል፡፡ በየክፍለ ከተሞች የተለያየ የጥቃት አይነትና መጠን ያለ መሆኑን እና
ችግሩ እስከአሁን ድረስ የቀጠለ መሆኑን ያስረዳል (ኬር ኢትዮጵያ, 2008 እ.ኤ.አ) ፡፡ ጾታዊ
ጥቃት እየቀነሰ አለመሆኑ የሚወጡት ህጎች ተግባር ላይ አለማዋላቸው እና አስፈጻሚው አካል
የሚጠበቀውን ያህል ስራ አለመሰራቱን ያመለክታል፡፡ ወደ አንድ ፍትህና እንክብካቤ ማዕከል
ከመጡት ተጎጂዎች ውስጥ 1354ቱ አዲስ አበባ ሲሆኑ 372ቱ ደግሞ ከክልሎች (ደቡብ፣አማራ፣
ትግራይ፣ኦሮሚያ፣ሀረሪና ሶማሊ) መሆናቸውን የ2012 ዓ.ም የፍትህ ሚንስቴር አመታዊ
ሪፖርት ያሳያል፡፡
ይህን መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ ህዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚደርሱ
ጥቃቶችን አስመልክቶ ቅሬታዎችንና አቤቱታዎችን በምን መልኩ እንደሚያስተናግዱ ለማወቅ
ይህን የዳሰሳ ጥናት መስራት አድርጓል፡፡ በመሆኑም ጥናቱ የሚከተሉትን መሰረታዊ ጥያቄዎችን
ይመልሳል፡፡
1. የመንግስት ተቋማት በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶችን ለማስተናገድ
የሚያስችል ስርአት ዘርግተዋል?
2. በሴቶችና ህፃናት ለሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶች ዋና ዋና መንስኤዎች ምን ምን ናቸዉ?
3. ፆታዊ ጥቃት ለሚደርስባቸው ሴቶችና ህጻናት ተገቢና የተፋጠነ ፍትህ ከመስጠት አንፃር
ያጋጠሙ ተግዳሮቶች ምን ምን ናቸዉ?
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4. የሥራ ቦታ ትንኮሳን ለመከላከልና ችግሮች ሲፈጠሩ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል አሰራር
የመንግስት ተቋማት ዘርግተዋል ወይ?
5. ፆታዊ ጥቃት ለደረስባቸው ሴቶችና ህጻናት ምቹ ሁኔታ ከመፍጠር አንጻር ለአስፈጻሚው
አካል መፍትሄዉ ምንድን ነዉ?

1.3. የጥናቱ ዓላማ
1.3.1. የጥናቱ አጠቃላይ አላማ
ጥናቱ በሚደረግባቸው መ/ቤቶች በህጻናት እና ሴቶች ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶችን
አስመልክቶ ለሚቀርቡ አቤቱታዎች/ቅሬታዎች ተቀብሎ መፍትሄ ከመስጠት አንጻር ያሉትን
ተግዳሮቶች ጥናት በማድረግ ለሚገኙትም ግኝቶች የመፍትሄ ሃሳብ ለማመላከት ነው፡፡
1.3.2. የጥናቱ ዝርዝር ዓላማዎች
የጥናቱ ዝርዝር ዓላማዎች የሚከተሉት ናቸው፡፡
የመንግስት ተቋማት በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶችን ለማስተናገድ
የሚያስችል ስርአት ስለመዘርጋታቸው ይዳስሳል፡፡
በሴቶችና ህፃናት ለሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶች ዋና ዋና መንስኤዎችን ይለያል፤
ፆታዊ ጥቃት ለሚደርስባቸው ሴቶችና ህጻናት ተገቢና የተፋጠነ ፍትህ ከመስጠት አንፃር
ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን ይለያል፤
በጥናቱ የተካተቱ ተቋማት ሴቶች ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶችን ለማስተናገድ የሚያስችል
የዉስጥ ስርአት ስለመዘርጋቱ ይዳስሳል፣
ፆታዊ ጥቃት ለሚደርስባቸው ሴቶችና ህጻናት ምቹ ሁኔታ ከመፍጠር አንጻር ለአስፈጻሚው
አካል የመፍትሄ ሃሳብ ያስቀምጣል፡፡

1.4. የጥናቱ አስፈላጊነት
ይህ ጥናት በፆታዊ ጥቃት ምክንያት የሚደርሱ
አካላዊ ፣ሥነ-ልቦናዊም ሆነ ማህበራዊ
ቀውሶችን መከላከልና በዚህ ተግባር ተጎጂ ለሆኑት ዜጎች አስፈላጊ እና ተመጣጣኝ ፍትህ
እንዲያገኙና ተሃድሶ አገልግሎት አግኝተው ለሀገር ጠቃሚ ዜጎች እንዲሆኑ ለማድረግ
ይጠቅማል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የእነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎችን መብቶች ለማከበር የወጡ
ህጎችን በማስፈፀም ረገድ የአንበሳውን ድርሻ የሚወጣው አስፈፃሚው አካል በመሆኑ ሚናውን
እንዲወጣ ለማስቻል ሚና አለው፡፡ በሌላ በኩል በተቋማት በመስራት ላይ የሚገኙ ሰራተኞች እና
ከተቋሙ ውጭ አቤቱታ ለማቅረብ የሚመጡ አቤቱታ አቅራቢዎችን ተቀብሎ ከማስተናገድና
የመፍትሄ እርምጃ ከመውሰድ አንጻር ያለውን ነባራዊ ሁኔታ እና ያጋጠሙ ተግዳሮቶች
ለመለየትና መፍትሄ ለማበጀት ይጠቅማል፡፡
ጥቃት የደረሰባቸውም ሆነ ያልደረሰባቸው ህፃናት እና ሴቶች በተፈጥሮም ሆነ በህግ የተሰጣቸው
መብቶቻቸው በህግ ምላሽ እንዲያገኝ እና ወደፊትም ጥቃት እንዳይደርስባቸው ራሳቸውን
ከጥቃት እንዲከላከሉ እውቅናቸው ከፍ እንዲል ጠቀሜታ አለው፡፡ ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ በስራ
ቦታ ውስጥ ወይም ከዚያ በተለየ ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸውን ሴቶችና ህጻናት መብት ለማስከበር
የሚረዱ ህጎች እንዲወጡ በዘርፉ ለሚሰሩ ፖሊሲ አውጪዎች ግብአት በመሆን ይጠቅማል፡፡

4

በተጨማሪም በችግሩ ላይ ጥናት መስራት ለሚፈልጉ አካላት እንደመረጃ ምንጭነት ሆኖ
ያገለግላል፡፡

1.5. የጥናቱ ወሰን
ይህ ጥናት በሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ዙሪያ በሚሰሩ በፌደራል መስሪያ ቤቶች እና በአዲስ አበባ
ከተማ አስተዳደር ስር በሚገኙ የተመረጡ መስሪያ ቤቶች ላይ የተወሰነ ነው፡፡
1.5.1.የጥናቱ ውስንነት
የጥናቱን መረጃ ለመሰብሰብ የተሰጠው ጊዜ አጭር በመሆኑ እንዲሁም ወቅቱ የተለያዩ ኩነቶች
የተከናወኑበት ስለነበር በአግባቡ መረጃ ከመሰብሰብ አንፃር ተጽዕኖ ያሳደረ ነበር፡፡ በሌላ በኩል
የጽሁፍ መጠይቅ ቃለ መጠይቅና ሁለተኛ ደረጃ መረጃ እንዲሰበሰብባቸው የተመረጡ ተቋማት
የስራ ሀላፊዎችም ሆኑ ባለሙያዎች በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች በመጠመዳው ምክንያት መረጃ
ለመሰብሰብ አዳጋች የነበረ ሲሆን በተመሳሳይ መልኩ በአንዳንድ መስሪያ ቤቶች በኩል መረጃ
ለመስጠት ፈቃደኛ ያለመሆን ችግሮች ነበሩ፡፡ በተጨማሪም በቃለ መጠይቅና እና በፅሁፍ
መጠይቅ መረጃ እንዲሰጡ የተመረጡ ሀላፊዎችና ባለሙያዎች ትኩረት ሰጥተዉ ተገቢዉን
ምላሽ ለመስጠት ተባባሪ ያለመሆን ችግሮች ጥናቱ መረጃ ማሟላት ሂደት ላይ እንቅፋት
ሆነዋል፡፡ በሌላ በኩል ጾታዊ ጥቃት ደርሶባቸው ጊዜያዊ ማረፊያና መገገሚያ ማዕከላት ውስጥ
የሚገኙ አካላትን በማግኘት መረጃ መሰብሰብ ጠቃሚ ጉዳይ ቢሆንም የእነሱን ሚስጥር
ለመጠበቅ (confidentiality issue) ከማሰብ አንጻር መረጃ አልተሰበሰበም፡፡ ኮሮና በሽታ
የተስፋፋበት ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ማረፊያዎቹን ምልከታ ለማድረግ እንደማንችል
ከማዕከሉ (የሴቶች ማረፊያና ልማት ማህበር) ስለተገለጸልን ምልከታ አልተደረገም፡፡

1.6. የቃላት ትርጓሜ
ጾታዊ ጥቃት፡- ማለት ከአንድ ግለሰብ ፈቃድ ውጭ የሚፈጸም ጎጂ ድርጊት ሲሆን ይህም
በወንዶችና በሴቶች መካከል ያለው የስራ ጾታ ልዩነቶችን የሚያጎላ ነው፡፡
በህጻናት ላይ የሚደርስ ጥቃት፦ ማለት በወላጆች፣ በአሳዳጊዎች፣ በህጋዊ ሞግዚቶች ወይም
በሌላ በማንኛውም ሰው ጥበቃ ስር ባሉ ህጻናት ላይ የሚደርስ ማንኛውም አካላዊ ወይም ሥነልቦናዊ ጥቃት፣ ጉዳት እና በደል፣ ችላ መባል፣ አላግባብ መያዝ፣ መበዝበዝ እንዲሁም
ለወሲባዊ ጥቃቶች ሰለባ መሆንን ያካትታል።
በሴቶች ላይ የሚደርስ ጥቃት፦ ማለት ማስፈራራትን፣ አላግባብ እንቅስቃሴን መገደብን፣ ወይም
ግላዊም ሆነ ማህበራዊ ኑሮ ላይ ያላቸውን ነጻነት መንፈግን፣ ጨምሮ በማንኛውም ሁኔታ
በሰላምም ሆነ በጦርነት ጊዜ በሴቶች ላይ አካላዊ፣ ሥነ-ልቦናዊ፣ ጾታዊ፣ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት
ማስከተልን ይመለከታል።
ምንጭ፡- ብሔራዊ ስትራቴጂ እና የድርጊት መርሃ ግብር (2013--2017) ሴቶች፣ህጻናትና

ወጣቶች ሚኒስቴር
በስራ ቦታ ላይ የሚደርስ ወሲባዊ ትንኮሳ ማለት፡- ወሲባዊ ትንኮሳ ማለት በንግግር፣በምልክት
ወይም ማንኛውም አድራጎት አንዱ ሌላውን ከፈቃዱ ውጭ ለወሲባዊ ተግባር ፈቃደኛ እንዲሆን
ማባባል፣መገፋፋት፣ተጽዕኖ ማሳደር ነው፡፡
ምንጭ፡- የአሰሪና ሰራተኛ ህግ 1156/2011 ዓ.ም
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ምዕራፍ ሁለት
የተዛማጅ ጽሁፎች ዳሰሳ
2.1. ፆታዊ ጥቃትን አስመልክቶ ያሉ አጠቃላይ መረጃዎች
ከጉዳዩ ጋር በተገናኘ የተለያዩ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት፡ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሶስት ሴቶች ቢያንስ አንዷ ትደበደባለች ወይም ለማትፈልገው
የግብረ ስጋ ግንኙነት ትዳረጋለች ወይም በህይወት ዘመኗ አለአግባብ ጥቃት
ይደርስባታል፣
 2 ሚሊዮን የሚሆኑ
እድሜያቸው ከ5-15 ዓመት የሚሆኑ ሴት ህጻናት ለሴተኛ
አዳሪነት እንዲቀርቡ ይደረጋል፣
 በአፍሪካ፣ በመካከለኛው ምስራቅና በኤዥያ ከ130 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሴቶችና
ልጃገረዶች የግርዛት ሰለባዎች ናቸው፣
 በአሜሪካ ውስጥ በ1998 በተደረገ አንድ ጥናት ከ6 ሴቶች ውስጥ አንዷ አስገድዶ
መደፈር ይገጥማታል፡፡ ከነዚህም ውስጥ ጥቃቱ በተፈጸመባቸው ወቅት 22 ፐርሰንት
የሚሆኑት ሴቶች እድሚያቸው ከ12 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ሲሆን 32 ፐርሰንቱ
እድሚያቸው ከ12-17 ናቸው፣
 በአውሮፓ ህብረት ውስጥ ከሚሰሩት ሴት ሰራተኞች ውስጥ ከ45-81 ፐርሰንት
የሚሆኑት ሴት ሰራተኞች በስራ ቦታ ጾታዊ ጥቃት እንደደረሰባቸው ይገመታል፡፡
 ህገ ወጥ ዝውውር እና ጾታዊ ብዝበዛ በድሃ ሴት ልጆች የተለመደ ድርጊት መሆኑን
ይጠቁማል፡፡
ምንጭ፡Minnesota
Advocates
for
Human
Rights;
available
http://www.stopvaw.org.

2.2. ሴቶችንና ህጻናትን በተመለከተ የወጡ የህግ ማዕቀፎች
የህጻናት መብቶች ስምምነት /Convention on the Rights of the Child/
በዚህ ስምምነት አንቀጽ 19 ንኡስ አንቀጽ 1 ህጻኑ በወላጆቹ ወይም በህጋዊ አሳዳሪው ወይም
በማንኛውም ሌላ ሰው ስር በሚገኝበት ጊዜ ማናቸውም አይነት አካላዊ ወይንም አእምሯዊ
ጭቆና በደል፣ ግዴለሽ ወይም ቸልተኛ አያያዝ ማጉላላት ወይም ብዝበዛና የግብረ ስጋ ግንኙነት
በደል እንዳይፈጸምበት ተዋዋይ አገሮች ተገቢ የሆኑ ህጋዊ አስተዳደራዊ ማህበራዊና ትምህርታዊ
እርምጃዎችን እንዲወስዱ ይጠይቃል፡፡
አንቀጽ 39 የእንክብካቤ እጦት፣ የብዝበዛ፣ የመጉላላት ፣የስቃይ ወይም የማንኛውም አይነት
ጭካኔ የተሞላበት፣ ኢሰብዓዊ የሆነ ወይም ሰብዓዊ ክብርን የሚያዋርድ ቅጣት ወይም የጦርነት
ሰለባ የሆነ ህጻን በአካልና በስነ ልቦና ከደረሰበት ጉዳት እንዲድንና ከህብረተሰቡ ጋር እንዲቀላቀል
ለማድረግ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስዱ ይጠይቃል፡፡ በዚህ አይነት ከጉዳቱ እንዲያገግም
የማድረግና ወደ ህብረተሰቡ የመቀላቀሉ ጉዳይ ለህጻኑ ጤንነት ተስማሚና የራስ ዋጋና ክብር
የመስጠት ስሜትን ለማዳበር አመቺ በሆነ አካባቢ እንዲከናወን ይመክራል፡፡
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2.3. የአፍሪካ ህጻናት መብቶችና ደህንነት ቻርተር /African Charter on the Right
and Welfare of the Child/
አንቀጽ 15 ንኡስ አንቀጽ 1 ማንኛውም ህጻን ከማንኛውም አይነት የኢኮኖሚ ብዝበዛ ሊጠበቅ
ይገባል፡፡ አካሉን፣ አእምሮውን፣ ጤናውን፣ ስነምግባሩን፣ መንፈሱን ወይም ማህበራዊ እድገቱን
ሊጎዳ የሚችል ስራ ከመስራት መጠበቅ እንዳለበት ለሀገራት ይመክራል፡፡
አንቀጽ 16 ንኡስ አንቀጽ 1 በእንክብካቤ ስም ከሚፈጸም ከማንኛውም አይነት ግርፋት፣
ኢሰብዓዊና አዋራጅ አያያዝ በተለይም በአእምሯቸውና በአካላቸው ላይ ከሚደርስ ጉዳት ወሲባዊ
ጥቃትን ጨምሮ ከሚሰነዘርባቸው እንግልትና አግባብነት ከሌለው አያያዝ ለመጠበቅ ህግ
ማውጣት፣ አስተዳደራዊ፣ ማህበራዊ፣ ትምህርት ነክ የመሳሰሉ ማንኛውንም ተጨባጭ
እርምጃዎችን መውሰድ እንዳበት ለሀገራት ይመክራል፡፡ አንቀጽ 27 ህጻናትን ከማንኛውም
አይነት የወሲብ ብዝበዛ እና የወሲብ ጥቃት መጠበቅ አለባቸው፡፡ በተለይም የሚከተሉትን
ተግባራት ለመከላከል አስፈላጊ እርምጃዎች ይወስዳሉ
(ሀ) ህጻናትን በማባበል፣ በማስገደድ ወይም በማደፋፈር የግብረ ስጋ ግንኙነት ተካፋይ እንዲሆኑ
ማድረግን፣ (ለ) ህጻናትን በሴተኛ አዳሪነት ወይም ለሌላ የወሲብ ተግባራት መጠቀምን፣(ሐ)
ህጻናትን ለአስነዋሪ ትርኢቶች፣ ሲኒማዎችና ፎቶዎች (ፖርኖግራፊ) መጠቀምን፣

2.4. የህጻናት መብቶች ስምምነት
የህጻናት መብቶች ስምምነት አንቀጽ 34(ሀ) ህጻናትን በማባበል ወይም በማስገደድ በህግ ወጥ
የግብረ ስጋ ግነኙነት ተካፋይ እንዲሆን ማድረግ፣ አንቀጽ (32)፣ህጻናት የኢኮኖሚ ብዝበዛ
እንዳደረግባቸው አደገኛ በሆነ የስራ መስክ እንዳይሰማሩ፣ትምህርታቸውን የሚያሰናክል
ለጤንነታቸው፣ለአካል፣ለአዕምሮ፣መንፈሳዊ፣ ሞራላዊና ማህበራዊ እድገታቸው ተቃራኒ የሆነ
ስራ ላለመስራት ያላቸውን መብት ያከብራል በሚል ያስቀምጠዋል፡፡ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ
በየሀገራቱ የተቋቋመው የህጻናት መብቶች ኮሚቴ የህጻናት መብት ለማረጋገጥ የተሰሩ ስራዎችና
በመንግስት የተስተካከሉ ሁኔታዎችን አስመልክቶ ሪፖርት የሚያቀርብ ሲሆን በሪፖርቶቹ መነሻ
ሀገሪቱ ማስተካከል የሚገባትን ግብረ መልስ ሪፖርት ለዩ ኤን ሲ አር ሲ ያቀርባሉ፡፡
በዚህም መሰረት የህጻናት መብቶች ኮሚቴ (2015) ኢትዮጵያ ባቀረበቻቸው አራተኛ እና
አምስተኛ የተጠቃለሉ ወቅታዊ ሪፖርቶች ላይ የቀረበ የማጠቃለያ አስተያየት በጣም ከፍተኛ
ቁጥር ያላቸው ህጻናት በተለይም ሴት ህጻናት ለተለያየ ዓይነት የሴት ልጅ ግርዛት፣ ያለዕድሜ
ጋብቻና መተጫጨት እና ለጠለፋ ጋብቻ መጋለጣቸው እና እነዚህን ድርጊቶች የሚፈጽሙ
በወንጀል አለመጠየቃቸው የሚያመለክተው እነዚህን ተግባራት የሚከለክሉ እና በወንጀል
የሚያስጠይቁ የህግ ድንጋጌዎች በበቂ ሁኔታ አለመተግበራቸው ኮሚቴውን በእጅጉ አሳስቦታል
የሚል አስተያየት ሰጥቷል፡፡
ኮሚቴውም ከተሰጣቸው ምክረ ሀሳቦች መካከከል ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን የሚከለክሉ በስራ ላይ
ያሉ ህጎችን በጥብቅ ማስፈጸም፤ እና የድርጊቶቹ ፈጻሚዎች ለፍርድ እንደሚቀርቡና
እንደሚቀጡ ማረጋገጥ፤ በጋብቻ ውስጥ የሚፈጸም አስገድዶ መድፈርን ወንጀል ማድረግ እና
ድርጊቱን ለፍርድ በማቅረብ ማስቀጣት፤ የሴት ልጅ ግርዛት መከላከል እና ግንዛቤ በማስጨበጥ
ስራ
ላይ እንዳይሰሩ የሲቪክ ማህበራትን
የሚከለክሉ የህግ እና የፖሊሲ መሰናክሎችን
ማስወገድ፤ ለሴት እና ወንድ ህጻናት የ18 ዓመት ዕድሜን እንደ ህጋዊ የጋብቻ ዕድሜ
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የሚደነግገውን የተሻሻለውን የቤተሰብ ህግ ድንጋጌ በጥብቅ፣ በስፋት እና በወጥነት ማስፈጸም፤
እና በልጅነት ዕድሜ ያላገቡ ሴቶች እና ወንዶች ህጻናት ላይ የሚሰነዘሩ አሉታዊ አመለካከቶች
እና መገለሎችን መዋጋት፤ ሲቪክ ማህበራት እና ማህበራዊ ድርጀቶች ስለ አስገዳጅ እና
ያለዕድሜ ጋብቻ አሉታዊ ተጽዕኖዎች ግንዛቤ ለመፍጠር በሚያደርጓቸው ጥረቶች ድጋፍ
መስጠት፤ እንዲሁም የእነዚህ ልማዶች ሰለባ ለሆኑት ድጋፍ መስጠት የሚሉት ይገኙበታል፡፡

2.5. ብሄራዊ የህጻናት ፖሊሲ
በሀገር ውስጥ ድንበር ተሸግረው በሚፈጸሙ ህገ ወጥ የህጻናት ዝውውር ምክንያት ለተለያዩ
ችግሮች የሚዳረጉ ህጻናት ቁጥር ቀላል እንዳልሆነ ይገመታል፡፡በዚህ ሂደት ውስጥ በሚያልፉ
ህጻናት ላይ ከሚፈጸሙ በደሎች መካከል አስከፊ የጉልበት ብዝበዛ፣ የወሲብ ጥቃት…ወዘተ
ዋናዎቹ ናቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በኢትዮጵያ የተለያዩ ብሄር፣ቤረሰቦች ና ህዝቦች መኖራውን
ያህል እንደ የአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ከ140 በላይ የሚሆኑ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በስፋት
እንደሚፈጸሙና ከእነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ በህጻና ላይ የሚፈጸሙ መሆኑን በኢትዮጵያ ብሄራዊ
ጎጅ ልማዳዊ ድርጊቶች አስወጋጅ ማህር የጠጠናው ጥና ያለክታል፡፡ለአብነት፡- የተለያዩ ጎጂ
ልማዳዊ ድርጊቶች የሚፈጸሙ ሲሆን ለአብነት የሴት ልጂ ግርዛት፣ያለ ዕድሜ ጋብቻ፣ጠለፋ
እንጥል ማስቧጠጥ …ወዘተ እንደሚገኙበት በመግለጽ አካላዊ፣አዕምሯዊ፣ስነ-ልቦናዊና ማህበራዊ
ዕድገት ላይ ተፅዕኖ ከማሳደራቸውም በላይ ለረጅም ጊዜ ህመምና አካል ጉዳት እንዲሁም
ያለዕድሜያቸው የሚጨነቁ ህጻናት ቁጥርም በቀላሉ የሚገመት አለመሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ
ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች አስወጋጂ ማህበር በ2009 ዓ.ም ያስጠናው ጥናት ያመላክታል፡፡
ፖሊሲውም ይህንን መነሻ አድርጎ 3.8 የህጻናት ጥቃት፣ህገ ወጥ ዝውውር፣የጉልበት ብዝበዛ እና
ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች አስመልክቶ፡ሀ/ የሕጻናት ጥቃት ሀ/ የሕጻናት ጥቃት፣ሕገ-ወጥ ዝውውር፣ የጉልበት ብዝበዛና ጎጂ
ልማዳዊ ድርጊቶች ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎችን
መፍጠር፤
ለ/ ጥቃት የደረሰባቸው ህጻናት ተገቢውን የተሀድሶ አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ፣
ተስማሚ ችሎቶችን ማስፋፋትና ማጠናከር፤
ሐ/

2.6.

በህግ እድሜአቸው ለመስራት የተፈቀደላቸው ህጻናት (ወጣት ሰራተኞች)
ለጉልበት ብዝበዛ እና ለአደጋ እንዳይጋለጡና ምቹ የስራ ሁኔታ የሚያገኙበትን የስራ
አካባቢ እንዲፈጠር ማድረግን እንደ ፖሊሲ አውጥቶ አስራ ሁለት የማስፈጸሚያ
ስልቶችንም ተቀርጾለታል፡፡

በሴቶች

ላይ

የሚፈጸሙ

የሃይል

ተግባራትን

ለማስወገድ

የወጣ

የተባበሩት

መንግስታት መግለጫ (UN Declaration on the Elimination of Violence Against
Women)
በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ የሐይል ተግባራት እነዚህ
እንደሚያጠቃልል የመግለጫው አንቀጽ 2 ያመለክታል፡፡
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ብቻ

ባይሆኑም

የሚከተሉት







ከፈቃድ ውጪ መነካካትን ፣በቤት ውስጥ በሴትና ህጻናት ላይ የሚፈጸም የወሲብ
ጥቃት፣ከጥሎሽ ጋር የተያያዙ የሀይል ተግባራትን፣በትዳር የሚፈጸም አስገዶ
መደፈርን፣የሴቶችን ግርዛትና ሌሎች ልማዳዊ ድርጊቶችን.ከትዳር ጓደኛ ውጪ
የሚፈጸሙ የሀይል ተግራና ከብዝበዛ ጋር የተያያዙ የሀይል ተግባራትን የሚያካትት
በቤተሰብ ውስጥ የሚፈጸም አካላዊ፣ወሲባዊ እና ስለነ ልቦናዊ የሀይል ተግባራት፣
ተገዶ መደፈርን፣ የወሲብ ትንኮሳን፣በስራ ቦታ፣በትምህርት ተቋማት እና በሌሎች
ቦታዎች የሚፈጸም የወሲብ ጥቃትን፣በሴቶች መነገድ ተገዶ ሴተኛ አዳሪ መሆንን
የሚያካትት በጠቅላላው በህብረሰብ ውስጥ የሚፈጸሙ አካላዊ፣ወሲባዊ እና ስነ
ልቦናዊ የሀይል ተግባራት፣
በየትኛውም ቦታ በመንግስት የሚፈጸሙ ወይም ችላ ተብለው የሚታለፉ አካላዊ፣
ወሲባዊና ስነ ልቦናዊ የሀይል ተግባራት ያስቀመጠ ሲሆን መገለጫዎቹን በማሳወቅ
ተግባራዊ እንዲሆን አስፈላገውን ጥረት ሁሉ መደረግ እንዳለበት ይጠይቃል፡፡

2.7. የአፍሪካ የሰዎችና የህዝቦች መብቶች ቻርተር /African Charter on Human and
Peoples Right (ACHPR)/ አንቀጽ 16 ቁጥር 1 ማንኛውም ሰው የአካልም ሆነ የአእምሮ
ጤንነቱ በሚኖርበት ማህበረሰብ ሊደረግ በሚችልበት ደረጃ እንዲጠበቅ የማድረግ መብት አለው፡፡
አንቀጽ 18/3 መንግስት በሴቶችና ህጻናትላይ የሚፈጸም ማንኛውም አድሎ መጥፋንና
በተጨማሪም በአለም አቀፍ መገለጫዎችና ስምምነቶች መሰረት የሴቶችና ህጻናት መብቶች
መጠበቃቸውን የማረጋገጥ ግዴታ እንዳለበት ሲያስቀምጥ በሴቶች ላይ የሚደረግ ማኛውም
አድሏዊ ልዩነት ለማስወገድ የተደረገ ስምምነት /Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women (CEDAW)/ ደግሞ አንቀጽ 16 ለ. የትዳር
ጓደኛን የመምረጥና ጋብቻን በውዴታና በነጻ ፍላጎት ብቻ የመፈጸም መብት እንዳላት በግልጽ
ተመላክቷል፡፡

2.8. የኢፌድሪ ህገ መንግስት
የኢፌድሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 35 ንኡስ አንቀጽ 4 ላይ "ሴቶች ከጎጂ ባህል የመላቀቅ
መብታቸውን መንግስት ማስከበር እንዳበት ደንግጎ ሴቶችን የሚጨቁኑ ወይም በአካላቸው ወይም
በአእምሯቸው ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ህጎች፣ ወጎችና ልማዶች የተከለከሉ ናቸው፡፡" ይላል
ከዚህ አንቀጽ እንደምንረዳው በጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ምክንያት ሴት ህጻናት ያለ እድሜ ጋብቻ፣
ለጠለፋ፣ ግርዛት የመሳሰሉት ተጋላጭ መሆናቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት ከለላ እንዲያገኙ
የተደረገበት እና በተለያዩ ጾታዊ ጥቃቶች ምክንያት የሚደርስባቸውን አካላዊ፣ ስነልቦናዊ እና
ወሲባዊ ጥቃት ለመከላከል ብሎም አስፈላጊው ድጋፍና ክትትል ለማድረግ ያለመ አንቀጽ
እንደሆነ ማየት ይቻላል፡፡ ከኢፌድሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 36 ንኡስ አንቀጽ 2 ላይ ህጻናትን
የሚመለከቱ እርምጃዎች በሚወሰዱ ጊዜ በመንግስታዊ ወይም በግል የበጎ አድራጎት ተቋሞች፣
በፍርድ ቤቶች፣በአስተዳደር ባለስልጣኖች ወይም በህግ አውጪ አካላት የህጻናት ደህንነት
በቀዳሚነት መታሰብ እንዳለበት ያስቀምጣል፡፡

9

2.9. የወንጀል ህግ
በወንጀል ህጉ አንቀጽ 620(1) አስገድዶ መድፈር፣አንቀጽ 627(1) በህጻናት ልጆች ላይ የሚፈጸም
የግብረ ስጋ ግንኙነት፣አንቀጽ 587(1) ጠለፋ፣አንቀጽ 648 ያለ እድሜ ጋብቻ፣አንቀጽ 565 ጎጂ
ልማዳዊ ድርጊቶች (ግርዛት)በተመለከተ ትርጉሙን እና እነዚህን ተግባራት የፈጸመ አካል ምን
አይነት ቅጣት እንደሚቀበል እንዲሁም ቅጣጡን የበለጠ እንዲከብድ የሚያደርጉ ጉዳዮችንን
በዝርዝር ያስቀመጠ መሆኑን ያመላክታል፡፡ በሌላ በኩል በተሻሻለው የቤተሰብ ህግ አንቀጽ 11
መሰረት ማንኛውም ሰው አስቀድሞ በጋብቻ የተሳሰረ ከሆነ፣ ይኸው ጋብቻ ጸንቶ ባለበት ጊዜ
ሌላ ጋብቻ መፈጸም እንደማይችል ያስቀምጣል፡፡ አንቀጽ 31(7) እድሚያቸው ከ18 ዓመት በታች
በሆኑ ሰዎች መካከል የተፈጸመ ጋብቻ በማንኛውም ባለጉዳይ ወይም በአቃቤ ህግ ጥያቄ
እንዲፈርስ ይደረጋል፤ በተጨማሪም የተሸሻለው የቤተሰብ ህግ በጋቻ፤ በልጅ አስተዳደግ፤
በሀብትና ንብረት አስተዳደር፣በፍቺ ጉዳዮች ላይ ለሴቶች እኩልነት ትኩረት መስጠቱ
ተመላክቷል፡፡

2.10. የተቀናጀ የፍትህና እንክብካቤ ማዕከላት ከ2011 -2013 ዓ.ም ያለው አመታዊ
ሪፖርቶች ዳሰሳ
በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች መልካቸውና አይነታቸው ከጊዜ ጊዜ
እየተቀያየረ በመምጣቱና የሚያስከትለውም ጉዳት በዚያው ልክ በመሆኑ ይህንን ታሳቢ ያደረገ
የጤና እና ፍትህ አገልግሎት ለመስጠት እንዲሁም ከተጨማሪ እንግልት እንዲጠበቁ ለማድረግ
በኢትዮጵያ የአንድ ማዕከል አገልግሎት በ2001 ዓ.ም በጋንዲ ሆስፒታል መጀመሩን 2013 ዓ.ም
በአንድ ማዕከል አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የተደረገው ጥናት ግኝት ያመላክታል፡፡ አሁን ላይ
አሀገራችን በየክልሎቹ በሚባል ደረጃ ተቋቁሞ እየሰራ ይገኛል፡፡ ስለሆነም በሴቶችና ህጻናት ላይ
የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶችን በሚመለከት በፍትህ ሚንስቴር ሴቶች፣ህጻናትና ወጣቶች ዘርፈ ብዙ
ዳይሬክቶሬት አመታዊ ሪፖርቶች የሚያሳዩት መረጃ በሚመከተለው መልኩ ተደራጅቷል፡፡
ተ.ቁ

የማዕከሉ ስም

የመጡ
ተጎጅዎች
ብዛት

ጾታ

እድሜ

ሴ

ወ

<18

>18

ከፍተኛው
የጥቃት
አይነት

1

ጋንዲ፣ጳውሎስ፣
1726
ምንሊክ እና ጥሩ ነሽ
ቤጅንግ

1665

61

1156 570

996
አስገድዶ
መድፈር

2

ጋንዲ፣ጳውሎስ፣
1596
ምንሊክ እና ጥሩ ነሽ
ቤጅንግ

1529

67

1160 436

1025
አስገድዶ
መድፈር

ጋንዲ፣ጳውሎስ፣
ምንሊክና ጥሩ
ቤጅንግ

1534

92

1228 398

976

1626
ነሽ

10

የገኙት የአገ/ት
አይነት

የክንውን
ጊዜ

1726 ህክምና
514
ስነ-ልቦና
2011 ዓ.ም
ማህበራዊ
947የህግ ምክር
12 ማረፊያ የገቡ
1596 የህክምና
2012 ዓ.ም
503 ስነ-ልቦና
905 የህግ ምክር
31 ማረፊያ የገቡ
1626 የህክምና
2013 ዓ.ም
517 ስነ-ልቦና
1004 የህግ ምክር
83 ማረፊያ የገቡ

የጾታዊ ጥቃት መጠን በክልሎችና አዲስ አበባ
ተ.ቁ

የክልሎቹ ስም
2011

1

ትግራይ

2

372

ዓ.ም
2012

2013

አዲስ አበባ
ዓ.ም
2011 2012

2013

2

2

የካ

122

208

220

አማራ

9

6

ኮልፌ ቀራንዮ

150

167

169

3
4

ኦሮሚያ
ደቡብ

313

258
7

ንፋስ ስልክ
ቦሌ

209
200

190
202

169
240

5
6

አፋር
ሀረሪ

1
1

ቄርቆስ
ልደታ
ጉለሌ
አራዳ
አዲስ ከተማ
አቃቂ

147

72
64
87
63
62
148

90
62
95
49
113
144

ከላይ በሰንጠረዡ እንደተመላከተው የጾታዊ ጥቃት መጠን አዲስ አበባ ከተማ ከክልሎቹ አንጻር
ሲታይ ከፍተኛ መሆኑን ሲሆን ጾታዊ ጥቃት አስከአሁን ድረስ ያለ መሆኑን መረዳት ያስችላል፡፡

ወደ ፖሊስ የተላኩ መዝገቦችና የፍርድ ሂደቱ
ተ.ቁ

የመዝገብ ሁኔታ

መዝገቡ የታየበት

ዓ.ም

2011

2012

2013

1

ፍርድ ቤት ክስ ላይ ያለ

156

136

239

2

191

183

3

የግል ተበዳይ ክሱን ለመከታተል 156
ያልመጡ
ዓቃቢ ህግ ውሳኔ የተቋረጠ
129

119

168

4
5
6
7
8
10
11
12

ምርመራ ላይ
ወጣት ጥፋተኛ ሆኖ የተገኙ
ተከሳሽ ያልተያዘበት
ተከሳሽ የጠፋበት
ምስክር ባለመቅረብ የተቋረጥ
ጥርጣሬ
ወደ ሌላ መዝገብ የተላኩ
ውሳኔ ያገኙ መዝገቦች

98
32
21
8
6
4
69

196
28
6
8
46

125
69
30

የቅጣት
መጠን

በሰንጠረዡ እንደተመላከተው ከቀረቡ መዝገቦች ውስጥ በተለያዩ ምክንያቶች ውሳኔ የተሰጠባቸው
መዝገቦች ውስን መሆናቸውን ነው፡፡ በአብዛኛው ክስ ሀደት ላይ፣በአቃቢ ህግ ውሳኔ የጠቋረጡ
እና ምርመራ ላይ ያሉ መሆናቸውን ያሳያል፡፡

11

በ2012 ዓ.ም የውሳኔ ጣሪያ እና መዝገብ ብዛት

በ2013 ዓ.ም የውሳኔ ጣሪያ እና መዝገብ ብዛት
22

10
2
1- 5 ዓመት

6-10 ዓመት

2

11-15 ዓመት ከ15 ዓመት በላይ

1
ዕድሜ ልክ

ከቅጣት አንጻር ከላይ ሰንጠረዦቹ የሚያሳዩት አብዛኞቹ ተከሳሾች ከአንድ አመት እስከ አስር
አመት እና ብሎም ከአስር አመት በላይ መሆኑን ያሳያል፡፡

2.11. ጾታዊ ትንኮሳ በስራ ቦታ
በስራ ቦታ ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃት ለተጠቂዎች እና ተቋማት ዋጋ የሚያስከፍል በመሆኑ
ከ75 ሀገራት በላይ በህግ የተከለከለ ነው፡፡ ይህ ችግር የገጠማቸው ሰራተኞች በስራቸው ደስተኛ
ያለመሆን፣አካላዊና ስነልቦናዊ ችግር ያስከትላል፡፡ መረጃዎች እንደሚመለክቱት ችግሩ የተለመደ
እና ሪፖርትም የማይደረግ መሆኑን እንዲሁም ጥቃቱ በተጎጂዎች ሪፖርት ቢደረግ የስራ ቦታን
ሊረብሽ እና ለከፋ ጥቃት ሊዳረጉ እንደሚችሉ በማሰብ እንደሆነ ነው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የህግ
ማዕቀፍ ያላቸው ሀገራት ካምቦዲያ፣ቻይና፣ማሌዢያ ሞነጎሊያ፣ ፊሊጲፒንስ ለአብነት ሲጠቀሱ
ህግ የሌላቸው ደግሞ ኢንዶኔዢያ፣ሲንጋፖር፣ካዛኪስታን…ሌሎችም ሀገራት ይገኙበታል፡፡ ብዙ
ጊዜ በስራ ቦታ ወሲባዊ ትንኮሳ ሲደርስ ሪፖርት ለማድረግ ተጠቂዎቹ እንደሚቸገሩ በተደጋጋሚ
ተጠቅሷል፡፡የስራ ቦታ ወሲባዊ ትንኮሳ የሚከተሉትን መገለጫዎች ያካትታል፡ ወሲብ ነክ አስተያየት ወይም ቀልድ
 ሳይፈቀድ መንካት ወይም የንክኪ ሙከራ ማድረግ
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 ወሲባዊ መልዕክት ያለው አስተያየት ወይም ዘለግ ላለ ጊዜ በአትኩሮ መመልከት
 መስመር የዘለሉ፣ወሲባዊ ይዘት ያላቸው የሰውን ግላዊ መረጃ የሚመለከቱ ጥያቄዎች
 ወሲብ ነክ ሀሜቶች ማሰራጨት
 ወሲባዊ ምስል፣ቪዲዮ ወይም ወሲባዊ ይዘት ያለው መረጃ መላክ የመሳሰሉት እንደሆኑ
የተለያዩ ሰነዶች ያመላክታሉ፡፡

2.12. በስራ ቦታ ጾታዊ ጥቃት የሚያስከትለው ተጽዕኖ
በስራ ቦተ ላይ ጾታዊ ጥቃት የሚደርስባቸው ሰራተኞች ምቹ የስራ ሁኔታ ስሜት ያለመሰማት
እና ይህም ደግሞ ውጤታማነት ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ይታወቃል፡፡ በአብዛኛው ስራ
መልቀቅ፣የመቅረት፣በግልና በቡድን በሚሰሩ ስራዎች ውስጥ በንቃት ያለመሳተፍና ውጤታማ
ያለመሆን እና ሌሎችም ተመሳሳይ ችግሮችን ያስተናግዳሉ፡፡ ጾታዊ ጥቃት አድራሽና ተጠቂ
ከነበራቸው ቅርርብና የስራ ግንኙነት የተነሳ ጉዳዩን ግልጽ ከማድረግና ፍትሕ ከመፈለግ ይልቅ
በእፍረት ዝም ማለትን ስለሚመርጡ ድርጊቱ ውስጥ ውስጡን እየሰፋ ይሄዳል፡፡
እነኝህ ችግሮች በአብዛኛው የሚፈጸሙት በወንዶች
እንደሆነ ጥናቶች ያመላክታሉ፡፡ ሴቶች
ጥቃቱ የሚደርስባቸው እንደሆነ እና በታችኞች የሥራ ደረጃዎች ላይ የሚገኙት እና ወንዶች
የሚበዙበት
የስራ አይነቶች ላይ እንደሆነ በጥናቱ ተመላክቷል፡፡
በተጨማሪም በፍልሰት
የመጡት ሴቶችና ህጻናት ላይ ይበልጥ ተጋላጭ መሆናቸውን አሳይቷል፡፡ ጽሁፎች ወሲባዊ
ትንኮሳን በተለይ የስራ ቦታ ትንኮሳን ለማስረዳት ሶስት ነጥቦችን ይጠቅሳሉ፡፡ እነዚህም፡
1. ክብረ ነክነቱን
ወሲባዊ ትንኮሳ ማንኛውም አይነት፣ ያልተፈለገ ወሲብን ያማካለ ንግግር እንዲሁም እንቅስቃሴ
ነው። ወሲባዊ ትንኮሳ ሰብአዊ ክብርን የሚነካ ነው። በማንኛውም መንገድ ከክብር ዝቅ
የሚያደርግ ነገር ሲከናወን ትንኮሳ ይባላል።ያልተፈለገ ወሲብ ነክ ድርጊት የደረሰበት ሰው ክብሬ
ተነክቷል ወይም አካባቢዬ ምቹ ያልሆነ ስሜት ተፈጥሯል ሲል ወሲባዊ ትንኮሳ ደርሶበታል
ማለት ነው።
2. የሚያስጨንቅ መሆኑን
አንድ ሰው ወሲባዊ ትንኮሳ ሲደርስበት አስጨናቂ ስሜት ይፈጠራል። አጥቂው ሰው ምን አይነት
ስሜት ሊፈጥር አስቦ ተግባሩን ፈጸመ? ከሚለው ስሜት ጋር ፈጽሞ አይገናኝም።
"አንድ ሰው ወሲባዊ ትንኮሳ ለማድረግ ማሰብ ወይም አለማሰቡ ትርጉም የለውም።
3. አስቀያሚ ስሜትና ድባብ መፍጠሩን
ማንም ሰው ምቾት የማይሰጠው ቦታ መሥራት አይሻም። ወሲባዊ ትንኮሳ ደግሞ ምቾት
ከሚነሱ አንዱ ነው። አንድ ሰው በወሲብ ነክ በእንቅስቃሴ ወይም በንግግር ደስ የማይል ድባብ
ከፈጠረ ትንኮሳ ነው። አንድ እንቅስቃሴ ወይም ተግባር ወሲባዊ ትንኮሳ ነው ለማለት ከላይ
የተዘረዘሩትን ባጠቃላይ መምሰል አያስፈልገውም። ከተጠቀሱት አንዱን እንኳ በስራ ቦታዎች
ላይ የተፈጠረ ከሆነ ወሲባዊ ትንኮሳ ይባላል። በተለያዩ መደበኛና መደበኛ ባልሀኑ ስራዎች ላይ
የተሰማሩ ሴቶች በሥራ ቦታቸው ምንም ዓይነት የኃይል ጥቃት ደርሶባቸው እንደሆነ
ተጠይቀዋል፡፡ መላሾቹም የጾታ ጥቃቶችን በአካላዊ ፣ ወሲባዊ ፣ ስነልቦናዊ እና ኢኮሚያዊ
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ጥቃት ከመሆኑም
ተብለው በመከፋፈላቸው ከሁለቱ ሴቶች አንዷ በሥራ ቦታቸው ቢያንስ
አንድ ዓይነት ጥቃት እንደደረሰባቸው ሪፖርት አድርገዋል የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር 2008)::

2.13. በስራ ቦታ የሚፈጸም ጾታዊ ጥቃት እና የህግ ከለላ
በስራ ቦታ የሚፈፀም ፆታዊ ትንኮሳ
በሴቶች ላይ ከሚፈፀሙ ጥቃቶች መካከል ፆታዊ ትንኮሳ አንዱ ሲሆን ሃይልን በመጠቀም በሌላ
ሰው ላይ ያለፍላጓቷ/ቱ የሚፈፀም ማንኛውም የወሲብ ድርጊትና የወሲብ ድርጊትን የመሰሉ
ለመልካም ፀባይ ተቃራኒ የሆኑ ድርጊቶችና ትንኮሳዎችን ያጠቃልላል፡፡ ይህን በተመለከተ
በኢትዮጵያ የአሰሪና ሰራተኛ ህግ (የግል እና የመንግስት) ውስጥ ተካቶ ይገኛል፡፡
በአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር 1156/2011 በአንቀፅ 2/11 እና 12 ስር እንደተሰጠው
ትርጉም ”ወሲባዊ ትንኮሳ” ማለት በንግግር፣ በምልክት ወይም በሌላ ማናቸውም አድራጎት አንዱ
ሌላውን ከፈቃዱ ውጭ ለወሲባዊ ተግባር ፈቃደኛ እንዲሆን ማባበል፣ መገፋፋት፣ ተፅዕኖ
ማሳደር ነው፡፡ እንዲሁም “ወሲባዊ ጥቃት” ማለት ኃይል የተቀላቀለበት ወሲባዊ ትንኮሳ ወይም
የዚሁ ድርጊት ሙከራ ነው በማለት ትርጉም ሰጥቶት ይገኛል፡፡በአዋጁ አንቀፅ 14 ስር
እንደተደነገገው በሥራ ቦታ ወሲባዊ ትንኮሳ ወይም ጥቃት መፈፀም ከተከለከሉ ተግባራት አንዱ
ሲሆን ሠራተኛው በአሠሪው ወይም በሥራ መሪው ወሲባዊ ትንኮሳ ወይም ጥቃት የተፈጸመበት
እንደሆነ ያለማስጠንቀቂያ የሥራ ውልን ለማቋረጥ የሚያስችል አንዱ ምክንያት ነው(የአሰሪና
ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 1156/11 አንቀፅ 12/1/ለ)፡፡
በተሳሳይ ሁኔታ የፌዴራል መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 1064/2010 ለፆታዊ ትንኩሳ
ትርጉም ከመስጠት ባሻገር ዝርዝር ተግባራትን እና ድርጊቶቹን ለማስፈፀም እንደ ቅድመ ሁኔታ
ሊገለፁ የሚችሉ ጉዳዮችን አስቀምጧል፡፡ይሀውን በአዋጁ አንቀፅ 13/2 ስር እንደተደነገገው
“ጾታዊ ትንኮሳ” ማለት በሥራ ቦታ የሚፈጸም ሆኖ ከሌላው ወገን ፈቃድ ውጪ የሚቀርብ
የወሲብ ሀሳብ ወይም ጥያቄ ወይም ሌላ ወሲባዊ ተፈጥሮ ያለው የቃል ወይም የአካል ንኪኪ
ተግባር ሲሆን የሚከተሉትን ያካትታል፤ ሀ) ከሌላው ወገን ፈቃድ ውጪ የመሳም፣ የሰውነት
አካልን የመዳሰስ፣ የመጎንተል ወይም የመሳሰለውን የሰውነት ንክኪ የመፈጸም ድርጊት፤ ለ)
ወሲብ አዘል በሆነ ሁኔታ ተጠቂውን መከታተል ወይም እንቅስቃሴውን መገደብ፤ ሐ) ለቅጥር፣
ለደረጃ እድገት፣ ለዝውውር፣ ለድልድል፣ ለሥልጠና፣ ለትምህርት፣ ለጥቅማ ጥቅሞች ወይም
ማንኛውንም የሰው ሀብት ሥራ አመራር ተግባር ለመፈጸም ወይም ለመፍቀድ ወሲብን እንደ
ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጥን ያካትታል፡፡
በአዋጁ አንቀፅ 70/13 ስር እንደተደነገገው በስራ ቦታ ላይ ፆታዊ ትንኮሳ ወይም ጥቃት መፈፀም
ከባድ የዲስፕሊን ቅጣት ከሚያስከትሉ ጥፋቶች አንዱ ሲሆን አስከ 3 ወር ደሞዝ የሚደርስ
መቀጮ፣እስከ ሁለት ዓመት ለሚደርስ ጊዜ በስራ ደረጃ እና ደሞዝ ዝቅ ማድረግ እና ከስራ
የማሰናበት ቅጣትን ሊያስከትል ይችላል፡፡ ይህ የሚያመለክተው በግል ይሁን በመንግስት
ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ሴት ሰራተኞች በስራ ቦታቸው ላይ ሊፈፀሙ የሚችሉ ፆታዊ ጥቃቶች
የህግ ክልከላ የተደረገባቸው መሆናቸውን ነው፡፡ በመሆኑም ሴቶች የሚደርስባቸውን ወሲባዊ
ትንኮሳ በማጋለጥ አጥፊዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ በማድረግ የጥቃቱ ሰለባዎች ፍትህ እንዲያገኙ
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ማድረግ እንደሚገባ እና ለዚህም ደግሞ የፍትህ አካላት ሚናቸውን መወጣት እንዳለባቸው
በጽሁፍ ተመላክቷል፡፡

ምንጭ፡-የኢፌዲሪ ጠቅላይ አቃቢ ህግ

2.14. የጥቃት አይነቶች
የኢፌድሪ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ( ዓ.ም) ሀገራችን አለም አቀፍ የሴቶች ቀንን ለማክበር በተዘጋጀው
ሁነት ላይ ግንዛቤን ለማዳበር እንዲያስችል በሴቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃትን እንዲሁም ስላላቸው
መብት በተመለከተ ግንዛቤ ማስጨበጫ ሰነድ ላይ የአለም ጤና ድርጅትን አብነት አድርጎ
ባወጣው ጽሁፍ መሰረት የጥቃት አይነቶችን በሚከተለው መልኩ አስቀምጦታል፡፡
1. የቤት ውስጥ ጥቃት
በስፋት የሚታወቅ የጥቃት ዓይነት ሲሆን በቤት ውስጥ እና በቤት ውስጥ ጉዳይ ምክንያት
የሚፈፀም ማንኛውም ጥቃት ማለትም በሃይል፣ በቃላት እና በምልክት፣ በአካል ላይ፣ በሞራል
እና ስነ ልቦና እንዲሁም በማንኛውም መንገድ ነፃነትን በሚጋፋ ሁኔታ የሚፈፀም ጥቃትን
ያካትታል፡፡ምሳሌ፤ቀላልና ከባድ አካል ጉዳት፣ስድብ፣ዛቻ…..ወ.ዘ.ተ.
2. ኢኮኖሚያዊ ጥቃት
በማንኛውም መንገድ የንብረት እና የኢኮኖሚ መብት መጋፋት ወይም መንፈግን የሚያካትት
ሲሆን ብዙ ጊዜ ሴቶችና ሕፃናት ንብረት ወይም ሃብት እንዳያፈሩ እና በንብረታቸው እንዳያዙ
በማድረግ የንብረት ባለቤትነት መብታቸውን በማሳጣት በጋራ ንብረታቸው እንዳያዙ ፣ለሰሩት
ሥራ ተገቢውን ክፍያ ባለመስጠት የጉልበት ብዝበዛና በጥገኝነት እንዲኖሩ በማድረግ ይገለጻል፡፡
በሌላ በኩል ኢኮኖሚያዊ ጥቃት ሴቶችን ለአካላዊ እና ስነልቦናዊ ደህንነት የሚያስፈልጉትን
መሰረታዊ ሀብቶች እንዳያገኙ እና እንዳይቆጣጠሩ በማድረግ እና በፍቺ ወቅት የሚገባቸውን
ድርሻ እንዳያገኙ
መብቶቻቸውን በመንፈግ አቅመቢስ የሚያደርጉ ድርጊቶችን ያካትታል፡፡
ምሳሌ፡ ፣የጋራ ንብረትን /ሀብት ተጠቃሚ አለመሆን/ ገንዘብን መካድ፣በገንዘብ ለማዋጣት
ፈቃደኛ አለመሆን፣ SushmaKapoor, Domestic Violence Against Women and Girls,
Innocent Digest No.6, UNICEF, Florence,2000.
3. አካላዊ ጥቃት
በማንኛውም መንገድ በኣካል ላይ የሚፈፀም የሃይል ጥቃት ሲሆን
ያልተመጣጠነ ሃይል
በመጠቀም በአካል ላይ ጉዳት ከማድረስ . አካል ከማጉደል እስከ ነፍስ ማጥፋት ያለ ውጤት
ያስከትላል፡፡ ለምሳሌ መምታት፣ መገፍተር፣ መተንኮስ ፣ አሲድ መድፋት፣ ጡት መቁረጥ እና
እስከ ግድያ ያለውን ያጠቃልላል፡፡
4. ወሲባዊ ጥቃት
ሃይልን በመጠቀም በሌላ ሰው ላይ ያለፍላጓቷ/ቱ የሚፈፀም ማንኛውም የወሲብ ድርጊትና
የወሲብ ድርጊትን የመሰሉ ለመልካም ፀባይ ተቃራኒ የሆኑ ድርጊቶችና ትንኮሳዎችን ያጠቃልላል፡
፡ ለምሳሌ አሰገድዶ መድፈር ዋናው መገለጫ ሲሆን ፣ በህጻናትና ሴቶች ላይ የሚፈጸም
የወሲብ ንግድ፣ ፆታዊ ትንኮሳ፣ግብረ-ሰዶምና የመሳሰሉት ያካትታል፡፡
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5. ሥነ ልቦናዊ ጥቃት
የስነ ልቦና ጥቃት ሴቶችን ለማስፈራራት እና ለማሳደድ የታሰበ ባህሪን ያጠቃልላል፡፡ጥቃቱ አስቦ
የሌላውን ሰው በተለይ ሴቶችና ህፃናትን ሞራልና ስሜታቸውን በሚጎዳ ሁኔታ በማዋረድና
በማሸማቀቅ የሚፈፀም ጥቃት ነው፡፡ ለምሳሌ በሠው ፊትና በአደባባይ ሞራል የሚነኩ ቃላትን
በመጠቀም መሳደብና የበታች እንደሆኑ በመግለፅ የማናናቅ፣በቤት ውስጥ መታሰር፣ ያልተፈለገ
ክትትል እና የህጻናትን መብት ላለመፈጸም ማስፈራሪያ ፣የማያቋርጥ ውርደት እንዲሁም
በመረጃ መረብ ላይ ማሸማቀቅን cyberbullying/ ይካተታሉ (SushmaKapoor, 2000)::
6. ፖለቲካዊ እና ማህበራዊ ጥቃት
በማህረሰቡ የተለያዩ የአመለካከትና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ምክንያት በሴቶችና ህፃናት ላይ
የሚፈፀሙ ማናቸውም የጤና፣ የስነልቦና እና የኢኮኖሚያዊ መብታቸው ላይ ተፅኖና ጉዳት
የሚደርሱ ጥቃቶች ናቸው፡፡ ፖለቲካዊ ጥቃት በመንግስት አካላትና የፖለቲካ አመራሮች ሴቶችና
ሕፃናትን መጠቀሚያ በማድረግ የሚፈፀም ማናቸውንም ጥቃትን ያካትታል፡፡
7. የፆታዊ ጥቃት መንስኤዎችና ውጤቶች
የፆታዊ ጥቃት መንስኤ በዋናነት ሴቶችን የበታች አድርጎ የሚመለከት የህብረተሰብ ባህል፣
ልማድና ወግ እና ሚዛናዊ ያልሆነ ሥርዓተ ጾታ ነው፡፡ ይህም ባህል የወንድ የበላይነት
የተንሰራፋበት ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሥርዓት ሲሆን ከዚሁ ሁኔታ በጋራ
ተያያዥነት ያላቸው ምክንያቶች መንስኤ ይሆናሉ፡፡ ከነዚህም መካከል፡ በሕጉ ዙሪያ ያለው የአፈጻጸም ችግር፣ በሕግ አስፈጻሚ አካላት ለሴቶች ችግር/ጥቃት
ትኩረት አለመስጠት፣ እንዲሁም ጥቃቱን የፈጸሙ ሰዎች በሕግ አለመጠየቃቸው ወይም
ለፈጸሙት ድርጊት ተመጣጣኝ ቅጣት አለመበየኑ፣
 የሕግ ክፍተት፣ የሕግ መላላትና የሴቶች ችግር በቂ የሕግ ሽፋን አለማግኘቱ፣ ለምሳሌ
በኢትዮጵያ ሕግ ወሲባዊ ትንኮሳ እንዲሁም በጋብቻ ውስጥ የሚፈጸም የአስገድዶ
መድፈር የሕግ ሽፋን የላቸውም
 በአጠቃላይ ህብረተሰቡ ለሰብአዊ መብቶች በተለይም ለሴቶች መብቶች በአለም አቀፍ ፣
አህጉራዊና ብሔራዊ ደረጃ ስለተደረገላቸው ጥበቃ ያለው ግንዛቤ አናሳ መሆኑ፣
 ህብረተሰቡና ቤተሰብ ለሴቶች ድጋፍ አለመስጠቱ፣
 ድህነትና መሃይምነት
 መጠጥ፣ አደንዛዥና አነሳሳሽ እፆች፣
 መሰላቸትና የመዝናኛ አገልግሎት መጓደል፣
 የወንድ የበላይነት በማህበረሰቡና ቤተሰብ ውስጥ መሸራሸሩና ይህን የተሸራረፈ ስልጣን
መልሶ ማምጣት መፈለግ ይኙበታል፡፡
በፍትህ ሚንስቴር ህግ በኩል የወጣው ጽሁፍ እንደሚያመለክተው በሴቶች ላይ ለሚፈፀሙ
ጥቃቶች እንደመንስዔ ወይም እንደምክንያት የሚገለፁትን ብንመለከት ማህበራዊና ባህላዊ
ምክንያቶች(የአመለካከት ክፍተትና ጎጂ ባህላዊ ልማዶች)፣ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች(በዝቀተኛ
የትምህርትና ኢኮኖሚ ደረጃ ላይ መገኘት)፣ተቋማዊና የአሠራር ክፍተቶች (ለሴቶች ምቹ፣
ተደራሽና በቂ የሆነ ምላሽ/ አገልግሎት/ የሚሰጥበት አሰራር እና አደረጃጀት ባለመኖሩ የተፈፀሙ
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ጥቃቶች ተደብቀው የሚቀሩ፣ተጎጂዎች ተገቢውን ምላሽ የማያገኙ እና አጥፊዎችም ተገቢው
እርምጃ የማይወሰድባቸው መሆኑ) ፣የግለሰቦች ሥነ-ልቦዊ ባህሪ ወይም የአመለካከት ችግር፣የህግ
ማዕቀፍና የአተገባበር ክፍቶች ተጠቃሽ ናቸው፡፡
1. በጤና ላይ የሚደርሰው ችግር
የአካል ጉዳት፣ ሞት፣ ፌስቱላ፣ ኤች አይ ቪ/ኤድስን ጨምሮ በአባላዘር በሽታዎች መያዝ፣
በተለይ በሕጻናት ላይ የታፋ መዘንጠል፣ ውልቃትና ስብራት ለተለያዩ ኢንፌክሽን መጋለጥ፣
ያልተፈለገ እርግዝና፣ ለተለያዩ ኢንፌክሽን መጋለጥ፣ ውልቃትና ስብራት፣ ውርጃ፣ በውርጃ
ምክንያት የሚከሰቱ ችግሮች፣ ድብርት፣ ድንጋጤ፣ ንዴት፣ ፍርሃት፣ እራስን መጥላት፣
አለመረጋጋት፣ ብቸኝነት፣ ለወሲብ ፍላጎት ማጣት፣ በወሲብ ጊዜ ህመም፣ አስቸጋሪ እርግዝናና
ምጥ፣ እንዲሁም መሃንነት ይገኙበታል፡፡
2. በጤና ላይ የሚደርሰው ችግር
የአካል ጉዳት፣ ሞት፣ ፌስቱላ፣ ኤች አይ ቪ/ኤድስን ጨምሮ በአባላዘር በሽታዎች መያዝ፣
በተለይ በሕጻናት ላይ የታፋ መዘንጠል፣ ውልቃትና ስብራት ለተለያዩ ኢንፌክሽን መጋለጥ፣
ያልተፈለገ እርግዝና፣ ለተለያዩ ኢንፌክሽን መጋለጥ፣ ውልቃትና ስብራት፣ ውርጃ፣ በውርጃ
ምክንያት የሚከሰቱ ችግሮች፣ ድብርት፣ ድንጋጤ፣ ንዴት፣ ፍርሃት፣ ራስን መጥላት፣
አለመረጋጋት፣ ብቸኝነት፣ ለወሲብ ፍላጎት ማጣት፣ በወሲብ ጊዜ ህመም፣ አስቸጋሪ እርግዝናና
ምጥ፣ እንዲሁም መሃንነት ይገኙበታል፡፡
3. ስሜታዊ፣ ማህበራዊና ስነ-ልቦናዊ ውጤቶች
ድብርት፣ ድንጋጤ፣ ንዴት፣ ፍርሃት፣ እራስን መጥላት፣ አለመረጋጋት፣ ሃፍረት፣ በራስ
አለመተማመን፣ መገለል፣ መሰደብና በማህበረሰቡ ዘንድ መወገዝ፣ ሃሜትና መጠቋቆሚያ
መሆን፣ የዕለት ተዕለት ሥራንና እንቅስቃሴዎችን መስራት አለመቻል ብቸኝነት፣ መተኛት
አለመቻል፣ ፍቺ፣ የአዕምሮ ህመምና ችግር፣ ተስፋ መቁረጥና ራስን ለማጥፋት ማሰብ
ይገኙበታል፡፡ በተጨማሪ ጥቃት ፈጻሚው በአካባቢው ሊኖር ስለሚችል በድጋሚ በብዙ መልኩ
ሊተናኮላትና ሊያጠቃት ስለሚችል ከመኖሪያ ስፍራዋ፣ ከትምህርት ቤት፣ ከሥራ ቦታ ወዘተ..
ልትኮበልል፣ ልትፈናቀልና ልትስተጓጎል ትችላለች፡፡ በሌላ በኩል የሃይል ተግባራት ሲፈጸሙ
በተመለከተ ሕጻናት ላይ ከፍተኛ የስነ-ልቦና ተፅዕኖ አለው፡፡ እንዲሁም ይህ ተግባር ትክክል
እንደሆነ ሊማሩና ትልቅ ሲሆኑም ይህንኑ ተግባር ፈጻሚ ሊሆኑ የሚችሉበትን ሁኔታ
ይፈጥራል፡፡
በሴቶች ላይ የሚፈፀሙበትን የሃይል ተግባራት ለመከላከልና ለመቅጨት በሚደረገው ርብርቦሽ
የማህበረሰቡ፣ የቤተሰብ፣ የዘመድ፣ የጓደኛ፣ የጎረቤት፣ የተጠቂዋ የመንግስታዊና መንግስታዊ
ያልሆኑ ድርጅቶች ንብረትና ጊዜ ይባክናል፡፡ ተጠቂዋ ለማህበረሰቡ ዕድገት የሚኖራት አስተዋፅዎ
አነስተኛ ይሆናል፡፡ ተጠቂዎች ልጆቻቸውን በአግባቡ እንዳያሳድጉና እንዲያስተዳድሩና ገቢ
ለማግኘት አስፈላጊውን እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ይገደባሉ፡፡
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4. ከህግ አንጻር ያለው ውጤት
ህብረተቡ በተለይም ሴቶች ፍትሕ የለም፣ የሕግ ከለላ የለም ብለው ተስፋ እንዲቆርጡ ያርጋል፡፡
የሃይል ተግባሩ ተፈፅሞ ሲገኝም ወደ ሕግ አስፈጻሚ አካላት ከመሄድ ይልቅ ወደ ሽምግልናና
እርቅ መሄድን ይመርጣሉ፡፡ በመሆኑም አግባብ ያለው የፍትሕ ሥርዓት (ወንጀል ወይም ባህል)
የትኛው እንደሆነ በማህበረሰብ ውስጥ ውዥንብርን ይፈጥራል፡፡ በዚህም ምክንያት ማህበረሰቡ
በተለይም ሴቶች በፍትህ ሥርዓቱ ላይ ምንም አመኔታ አይኖራቸውም፡፡ ተጠቂዋ በሕግ ጥበቃ
አይደረግልኝም ፍትሕም የለም የሚል አመለካከት ስለሚኖራትና ማህበረሰቡም ጥፋተኛ
ስለሚያደርጋት፣ ስምዋንም ስለሚያጠፉ የሃይል ተግባሩን ለፖሊስ ሪፖርት ከማድረግ
ትቆጠባለች ፡፡ በዚህም ምክንያት የችግሩን አስከፊነት በአግባቡ ለመረዳትና ለመገንዘብ አስቸጋሪ
ይሆናል፡፡
የፍትህ ውጤቱ የተዛባ ወይም ድርጊቱን የፈጸሙ በሕግ ተጠያቂ ካልሆነ ድርጊቱ በሕግ ወይም
በማህበረሰቡ ውስጥ ተቀባይነት አለው የሚል የተሳሳተ እንድምታን ይፈጥራል፡፡ በሌላ በኩል
ተጠቂዋ ድርጊቱን የፈጸመውን በሕግ ለማስቀጣት በምታደርገው እንቅስቃሴ ለወጪ ትዳረጋለች፡፡
በሴቶች ላይ የሚፈፀመው የሃይል ተግባር በፍትሕ ሥርዓቱና በሕግ አስፈጻሚ አካላት ላይ
ከፍተኛ ተፅዕኖ ጫናን ይጥራል፡፡
5. በማህበረሰቡ ውስጥ በአካላዊ ደህንነት ጥበቃ ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ
የሃይል ተግባራት በስፋት በሚፈፀሙበት ማህበረሰብ ውስጥ የአካላዊ ደህንነት ጥበቃ አይኖርም፡፡
ፍርሃትና አለመረጋጋት የሰፈነበት ማህበረሰብ ይፈጥራል፡፡ ሰዎች በሰላምና በነጻነት
የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ አይኖርም፡፡ በተለይ ሴቶች ራሳቸውን ከእነዚህ ዓይነት ጥቃት ለመጠበቅ
በሚያደርጉት ጥረት ከሥራ፣ ትምህርት ቤትና፣ መዝናኛ ቦታ ራሳቸውን ያገላሉ፡፡ ስለሆነም
ለልማትና ለዕድገት የሚኖራቸው አስተዋፅዖና ተሳትፎ አነስተኛ ይሆናል፡፡
6. የፆታዊ ጥቃት ተጠቂዎችና ድርጊቱን ፈጻሚዎች
የሃይል ተግባራትን የሚፈፅሙ ሰዎች በተለያየ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ድርጊቶቹ
በማንኛውም ሰው ሊፈጸሙ ይችላሉ፡፡ እነዚህ ተግባራት በአብዛኛው በወንዶች የሚፈጸሙ ሲሆን
በተወሰነ መልኩ ሴቶችም የድርጊቱ ተሳታፊዎች የሚሆኑበት ሁኔታ አለ፡፡ በተለይም ቅርብ
በሆኑ ሰዎች፣ እንዲሁም እምነት በሚጣልባቸው ሰዎች፣ ቤተሰብ በሆኑ ሰዎችና ዘመዶች፣
የስራ ባልደረቦች፣ በማይታወቁ ሰዎች፣ በጦር ሰራዊት አባላት፣ የተለያዩ አገልግሎት ሰጪ
በሆኑ ግለሰቦች፣ መምህራን፣ በተማሪ አስጠኚዎች፣ የጤና ባለሙያዎች፣ የሕግ አስፈጻሚ
አካላት ሰራተኞች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ በተጨማሪም ድርጊቱ በአንድ ግለሰብ ወይም በቡድን
ሊፈጸም ይችላል፡፡

ምንጭ፡-የኢ.ፌ.ድ.ሪ የፍትህ ሚኒስቴር 1999 ዓ.ም
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ምዕራፍ ሶስት
የጥናቱ

ንድፍ

እና

ዘዴዎች

በዚህ ምዕራፍ የጥናቱ ንድፍ፣ የጥናቱ ተሳታፊዎች፣የጥናቱን ተሳታፊዎች የመምረጫ ስልት፣
የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዴዎች እና የመረጃ አተናተን ዘዴዎች ተካተዋል፡፡

3.1 የጥናቱ ንድፍና አቀራረብ
3.1.1 የጥናቱ ንድፍ
የተመረጠው የጥናት ንድፍ ገላጭ ምርምር ነው፡፡ ገላጭ ምርምር ማለት ተመራማሪው አንድ
ጉዳይ አንስቶ ችግሩ ምን ያህል አሳሳቢ እንደሆነ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ መሰረት አድርጐ
በትረካዊ መንገድ የሚያቀርብበት ሲሆን ችግሩ ምን ይመስላል? መጠኑ ምን ያህል ነው? የሚሉ
ጥያቄዎች እያነሳ መልስ የሚሰጥና መቼ ጀምሮ ተከሰተ፤ እስካሁን ችግሩን ለመፍታት ጥረት
ተደርጐ ነበር? አዎ ከሆነ በነማና፣ መቼ፣ ዛሬስ ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል? እና የመሳሰሉትን
የሚመልስ ነው (ያለዉ እንዳወቀ, 2009)፡፡
በመሆኑም ይህ የጥናት ንድፍ በህፃናትና ሴቶች ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶችን ተቀብሎ
መፍትሄ ከመስጠት አንጻር
ምን ምን ተግዳሮቶች/ክፍተቶች አሉበት?
ተግዳሮቶቹን
/ክፍተቶቹን ለመፍታት ምን መደረግ አለበት? የሚለዉን
በጥልቀት በመመርምር፣በቂ
መረጃዎችን በማሰባሰብ በተቻለ መጠን ተአማኒ የመፍትሔ ሃሳቦችን ለማመላከት/ለመጠቆም
ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስለሚኖረው ተመራጭ ሆኖ ተገኝቷል፡፡
3.1.2 የጥናቱ አቀራረብ
አንድን ጥናት በተገቢው ሁኔታ ለማቅረብ ከሚያስችሉ የጥናት አቀራረብ ዘዴዎች የሆኑት
አይነታዊ እና መጠናዊ የምርምር አቀራረብ ዘዴዎች ናቸው፡፡ በአይነታዊ ምርምር ተመራማሪው
የሚያጠናቸው ጉዳዮች ሁሉ በመጠን ይህን ያህል ተዛምዶ ወይም ግንኙነት አላቸው ብሎ
ያገኛቸውን መረጃዎች በእስታስቲክሳዊ ዘዴ አይገልፃቸውም፡፡ መረጃዎቹን ተንትኖ የጥናቱን
ውጤት ለማቅረብ ትረካዊ ወይም ገለፃዊ መንገድን የሚከተል ነው፡፡ የመረጃ አሰባሰብ ሂደትም
ሆነ አተናተኑ ከመጠናዊ ምርምር ይለያል፡፡ በሌላ በኩል መጠናዊ የምርምር አቀራረብ
ከስያሜው እንደሚያመለክተው መጠንን ገላጭ የመረጃዎችን አይነት በቁጥር የሚገለፁ
መረጃዎቹ የሚተነትኑት በእስታስቲክሰዊ ዘዴ ሲሆን በአብዛኛው መላምትን ወይም ጽንሰ ሃሳብን
ተመርኩዞ የሚካሄድ የምርምር አይነት ነው (ኮታሪ ፣2004)፡፡ በመሆኑም ይህን ጥናት
ለማካሄድ ሁለቱም የአቀራረብ ዘዴዎች ጥቅም ላይ የዋሉ ሲሆን አይነታዊ ስልት በቃለ
መጠይቅ፣በክፍት ጥያቄና በሁለተኛ ደረጃ የተገኙ መረጃዎች የተተነተኑበት ሲሆን መጠናዊ
ስልት ጥቅም ላይ የዋለው በዝግ ጥያቄ የተገኙ መረጃዎች ለመተንተን ነው፡፡
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3.2 የጥናቱ ተሳታፊዎች እና የተመረጡ ናሙናዎች
3.2.1 የጥናቱ ተሳታፊዎች
የጥናቱ አካላይ በህፃናትና ሴቶች ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶችን ተቀብሎ መፍትሄ በመስጠት
ከሚሰሩ ተቋማት ወስጥ የፌዴራል ጠ/አቃቤ ሕግ፤የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር፤
የአዲስ አበባ ሴቶችና ህፃናት ቢሮ፤የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን፤የተቀናጀ የአንድ ማዕከል
አገልግሎት/በ 2 በተመረጡ ሆስፒታሎች ጋንዲ እና ሚኒሊክ ሆስፒታል፣ ጊዜያዊ የሴቶችና
ህፃናት ማረፊያና ልማት ማዕከል፤ በሁለት የተመረጡ ክፍለ ከተሞች በሚገኙ አቃቤ ህግ
ጽ/ቤቶች፣ ፖሊስ መምሪያዎች እና የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጽ/ቤቶች፤ ናቸዉ፡፡
3.2.2 የናሙና ብዛት
ናሙና ስንል በልዩ ልዩ ምክንያቶች የተነሳ የጥናቱ አካላይ አባላት በሙሉ በመዉሰድ
በጥናታችን ተሳታፊ ለማድረግ ሳንችል ስንቀር ወይም ማሳታፍ አስፈላጊ ሳይሆን ሲቀር ነገር
ግን አጠቃላዩን ብንወስድ ልናገኝ እንችላለን ብለን የምናስበዉን መረጃ ሊሰጡን የሚችሉ
ሰዎችን(ነገሮችን) ስርአታዊና ተጠያቃዊ መንገዶችን በመከተል መርጠን በጥናታችን እንዲካተቱና
መረጃ እንዲሰጡን የምናደርጋቸዉ የጥናቱ አካላይ ዉስን ክፍል ናቸዉ፡፡በዚህ መሰረት
የየማን(1967) ፎርሙላ በመጠቀም
አጠቃላይ ለዚህ
ጥናት የተመረጡ የናሙና ብዛት
እንደሚከተለዉ ይሆናል፡፡
𝑛 = 𝑁 1 + 𝑁𝑒
N ማለት አጠቃላይ የጥናቱ ተሳታፊዎች =317
n

ማለት ለጥናቱ የተመረጡ የናሙና ብዛት

e ማለት የስህተት ህዳግ (=95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል, e=0.05)
𝑛 = 317 1 + 317(0.05)

= 176

3.2.3. የናሙና አመራረጥ ስልት
በናሙና አመራረጥ ወቅት ተመራማሪዎች ሁለት ዓይነት ዓብይት የናሙና ዘዴዎችን ማለትም
እኩል ዕድል ሰጭ ናሙና ወይም ወሳኝ ንሞና ሊጠቀሙ ይችላሉ፡፡ለዚህ ጥናት የተመረጠዉ
ወሳኝ ንሞና ሲሆን ከዚህ ዉስጥ ደግሞ የአላማ ተኮር የናሙና አይነትን ተመራጭ አድርጎታል፡፡
በዚህ ናሙና ዘዴ ተመራማሪዉ የጥናቱን ተሳታፊዎች የሚመርጠዉ ከጥናቱ አላማ አንፃር ነዉ፡
፡ ስለሆነም ከላይ ከተጠቀሱት ተቋማት አመራርና ሰራተኞችን የሚወክሉ ናሙናዎችን ለምረጥ
ዓላማ ተኮር (Purposive Sampling) የመረጣ አይነት ተግባራዊ ተደርጓል፡፡ ይህ ዘዴ
የተመረጠበት ምክንያት የሴቶችና ህጻናት ጥቃቶችን ለመከላከል እና መብቶቻቸውን ከማስከበር
አኳያ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ መስሪያ ቤቶች ከናሙና ውጪ እንዳይሆኑ በማሰብ ነው፡፡
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3.2.4. የተመረጡ ናሙናዎች
በዚህ ጥናት የተካተቱት ተሳታፊዎች ፍትህ ሚንስቴር፤የስርአተ ጾታና ማህበራዊ ጉዳይ
ሚኒስቴር፤የአዲስ አበባ ሴቶች፣ ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ፤ የተቀናጀ የአንድ ማዕከል
አገልግሎት/ በ2 በተመረጡ ሆስፒታሎች ጋንዲ፡ እና ሚኒሊክ ሆስፒታል፣ ጊዜያዊ ሴቶች
ማረፊያና ልማት ማህበር፤ በሁለት የተመረጡ ክፍለ ከተሞች በሚገኙ አቃቤ ህግ ጽ/ቤቶች፣
ፖሊስ መምሪያዎች እና የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጽ/ቤቶች ሲሆን ከእያንዳንዱ ተቋም
ናሙናዎች በመምረጥ ነዉ፡፡የናሙና ብዛቱ ከየተቋማቱ ሰው ሀብት ብዛት አካያ የተወሰደ ነው፡፡

አጠቃላይ የጥናቱ ተሳታፊዎች
ተ.ቁ

የተቋማት ስም

የናሙና
ብዛት

ምርመራ

1

ፍትህ ሚንስቴር

20

2

ስርአተ ጾታ እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር

20

3

የአዲስ አበባ ሴቶች፣ ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ

13

5

የተቀናጀ የአንድ ማዕከል አገልግሎት/በ 2 በተመረጡ ሆስፒታሎች ጋንዲ፡
እና ሚኒሊክ ሆስፒታል

12

6

ጊዜያዊ የሴቶች ማረፊያ እና ልማት ማህበር

9

7

አዲስ ከተማ ክ/ከተማ (ፖሊስ እና ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጽ/ቤት)

29

2 ተቋማት

8

ኮልፌ ቀራኒዮ ክ/ከተማ( አቃቢ ህግ እና ሴቶች፣ ህጻናት ወጣቶች ጽ/ቤት)

19

2 ተቋማት

9

የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር

6

ድምር

2 ተቋማት

128

3.3 የመረጃ ምንጮችና መሰብሰቢያ ዘዴዎች
3.3.1 የመጀመሪያ ደረጃ መረጃ ምንጭ
ለዚህ ጥናት የተለያዩ የመረጃ ማሰባሰቢያ ዘዴዎች ተግባራዊ ተደርገዋል፡፡
1. የፅሁፍ መጠይቆች (Questionnaire) አማራጭ የሚሰጥ እና ክፍት የሆነ መጠይቅ
ለተመረጡ የተለያዩ ተቋማት 176 መጠይቆች ተዘጋጅተው የተሰራጩ ሲሆን ተሞልተው
የተመለሱት 128 ናቸው፡፡
2. የቃል መጠይቅ በስምንት ተቋማት ዘጠኝ ቃለመጠይቅ የተደረገ ሲሆን ከስርአተ ጾታና
ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ሴቶች፣ ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ፣ፍትህ ሚንስቴር፣
ከአዲስ ክፍለ ከተማ እና ኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ ሴቶችና ህጻናት ጽ/ቤቶች የሚሰሩ
የሴቶችና እና ህጻናት ጉዳይ ሀላፊ እና ባለሙያ የሆኑት ለየብቻ ቃለ መጠይቅ ተደርጓል፡፡
በተጨማሪም በአዲስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሴቶችና ህጻናት ዘርፎች ውስጥ የሚሰሩ
ሀላፊና ባለሙያዎችን በቃለ መጠይቁ ተካተዋል፡፡ በሌላ በኩል ጊዜያዊ የሴቶች ማረፊያና
ልማት ማህበር፣ የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር እና የሚኒሊክ ሆስፒታል የአንድ ማዕከል
አስተባባሪ በቃለ መጠይቁ የተሳተፉ አካላት ናቸው፡፡
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3.3.2 ሁለተኛ ደረጃ የመረጃ ምንጮች
ለዚህ ጥናት የፅሑፍ ሰነዶች፣የምርመር ጥናታዊ ፅሑፎች፣ ዌብሳይቶች የተፃፉ ጆርናሎች
ከዳሰሳ ጥናቱ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ልዩ ልዩ ሰነዶች ተዳሰዋል፡፡
3.4 የመረጃ ትንተና ዘዴ
ከላይ በተገለጸው መንገድ የተገኙትን መረጃዎች ለመተንተን መጠን ገላጭ እና አይነት ገለጭ
የትንተና ዘዴ በመጠቀም ትንተና የተደረገ ሲሆን የተሰበሰቡት መጠይቆችን ለገለፃ ወይም
ለትንተና አመቺ በሚሆን መልኩ ማለትም በሠንጠረዥና በቻርት የትንተና ዘዴዎች በመጠቀም
የተከናወነ ነው፡፡
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ምዕራፍ አራት
የመረጃዎች ትንተና
በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ከጽሁፍ መጠይቅና ከቃለ-መጠይቆች የተሰበሰቡ መረጃዎችን እንዲሁም
ከሁለተኛ ደረጃና ከተለያዩ ሰነዶች የተገኙ መረጃዎችን በመጠቀም ትንታኔ ተከናውኗል፡፡
ትንተናውም ከጽሁፍ መጠይቁ በዝግ ጥያቄ የተገኙ ምላሾችን በመጠናዊ የትንተና ዘዴ
(በቁጥር፣ በመቶኛ፣ በሰንጠረዥና ቻርት) ተጠናቅረው ተብራርተዋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ
ከጽሁፍ መጠይቁ በክፍት ጥያቄ እና በቃለ-መጠይቅ የተገኙ ምላሾችን በአይነታዊ የትንተና ዘዴ
ተብራርተዋል፡፡
4.1. አጠቃላይ መረጃዎች
ይህ መረጃ ጥናቱ ባካተታቸው የፌደራልና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር በሚገኙ
መ/ቤቶች፣የአንድ ማዕከል አገልግሎትና ማህበራት መረጃ የሰጡ የጥናቱ ተሳታፊዎች በጾታ፣
ዕድሜ፣ የትምህርት ደረጃና አካላዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረ ነው፡፡
ሠንጠረዥ 1፡ የተሳታፊዎች አጠቃላይ መረጃ
ተ.ቁ
1

ምድብ
ጾታ

2

ዕድሜ

3

የትምህርት ደረጃ

4

አካላዊ ሁኔታ

ንጥል
ሴት
ወንድ
መልስ ያልሰጠ
ድምር
ከ18-29
30-41
42-53
54-60
ከ61 በላይ
መልስ ያልተሰጠ
ድምር
ከዲፕሎማ በታች
ዲፕሎማ
የመጀመሪያ ዲግሪ
ሁለተኛ ዲግሪ
ሶስተኛ ዲግሪ
መልስ ያልሰጠ
ድምር
ጉዳት አልባ
አካል ጉዳተኛ
መልስ ያልሰጠ
ድምር

ብዛት
46
82
0
128
42
72
13
0
0
1
128
6
20
71
29
1
1
128
123
1
4
128

በመቶኛ
36%
64%
0%
100%
33%
56%
10%
0%
0%
1%
100%
5%
16%
55%
23%
1%
1%
100%
96%
1%
3%
100%

ምንጭ፡- ከፅሁፍ መጠይቅ የተሰበሰበ
ከላይ በሰንጠረዥ 1 እንደተገለጸው 128 (አንድ መቶ ሃያ ስምንት)
የጥናቱ ተሳታፊዎች
ከተለያዩ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች ውስጥ ይበልጥ ለጉዳዩ ለሚቀርቡ ኃላፊዎችና
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ባለሙያዎች መጠይቁ እንዲሞሉ ተደርጓል፡፡ በዚህ ሠንጠረዥ ተ.ቁ 1 የተሳታፊዎች ጾታን
የሚያመላክት ሲሆን 46 (36%) ሴቶችና 82 (64%) ወንዶች ናቸው፡፡ ምንም እንኳን በጥናቱ
የሴቶች ተሳትፎ እንዲጨምር ፍላጎት ቢኖርም የሴት ተሳታፊዎች ቁጥር ከወንዶች በ28% ያነሰ
ሆኗል፡፡ ስለሆነም ከመረጃው መረዳት እንደሚቻለው በሴቶችና በህጻናት ላይ የሚደርሱ ጾታዊ
ጥቃቶችና መብቶች ዙሪያ የሚሰሩ አመራሮችና ባለሙያዎች አብዛኛው ወንዶች መሆናቸውን
ያሳያል፡፡
በሠንጠረዥ 1 ተራ ቁጥር 2 የተሳታፊዎችን ዕድሜ የሚመለከት ሲሆን 42 (33%) ከ18-29
ዕድሜ፣ 72 (56%) ከ30-41 ዕድሜ እና 13 (10%) ከ42-53 ዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ
መሆናቸውን ያሳያል፡፡ ስለሆነም መጠይቁ ከሞሉት መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት
እድሜያቸው ከ30-41 መካከል የሚገኙ መሆናውን ከመረጃው መረዳት ይቻላል፡፡
ከእድሜ አንጻር ስናየው በሴቶችና ህጻናት ጥቃት ዙሪያ የሚሰሩና መጠይቁን ከሞሉ ከ66
በመቶ በላይ ባለሙያና አመራሮች ከ30-53 እድሜ ክልል ያሉ በመሆናቸው የተሻለ የስራ ልምድ
እንዳላቸው ይታመናል፡፡
በሠንጠረዥ 1 ተራ ቁጥር 3 የተሳታፊዎች የትምህርት ደረጃን የሚያሳይ ሲሆን 6(5%)
ከዲፕሎማ በታች፣ 20(16%) ዲፕሎማ፣ የመጀመሪያ ዲግሪ 71(55%) ፤ 29 (23%) ሁለተኛ
ዲግሪ ያላቸው መሆኑን መረጃው ያሳያል፡፡ ስለዚህ በዚህ ጥናት የተሳተፉ ባለሙያዎች
በቁጥራቸው ከ100 በላይ በመቶኛ ደግሞ (78%) የሚሆኑት ዲግሪና ከዚያ በላይ ያላቸው
መሆናቸውን ለመረዳት ይቻላል፡፡
በሠንጠረዥ 1 ተራ ቁጥር 4 አካላዊ ሁኔታን የሚያመለክት ሲሆን ለጥናቱ መረጃ ለመስጠት
ከተሳተፉ ሰዎች 123 (96%) የአካል ጉዳት የሌለባቸው ሲሆን 1 (1%) ብቻ የአካል ጉዳት
ያለበት መሆኑ ለመረዳት ተችሏል፡፡
ሠንጠረዥ 2 ፡- በሴቶች እና ህጸናት ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶችን ተቀብሎ መፍትሄ
ከመስጠት አንጻር ያሉትን ተግዳሮቶች አስመልክቶ ለቀረቡ ጥያቄዎች የተሰጡ ምላሾች፤
ተ.ቁ

1

2

የቀረቡ ጥያቄዎች

በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ፆታዊ
ጥቃቶችን ተቀብሎ መፍትሄ ለመስጠት
ተግዳሮቶች አሉ ብለው ያምናሉ ወይ

የሴቶች

የህጻናት

የምላሽ
አማራጮች

የመላሽ
ብዛት

በመቶኛ

የመላሾ
ች ብዛት

በመቶኛ

አዎ

62

95

57

90

የለም

2

3

3

5

መልስ ያልሰጡ

1

2

3

5

ድምር

65

100

63

100

24

37

19

30.2

34

52

38

60.3

7

11

4

6.3

ተቋማችሁ
የሴቶችና
ህጻናትን
ጥቃት ከፍተኛ
በተመለከተ የወጡ የህግ ማዕቀፎች ዙሪያ
የተፈጠረላችሁ
የግንዛቤ ደረጃ
ምን መካከለኛ
ይመስላል?
ዝቅተኛ

24

3

መልስ ያልሰጡ

0

0

2

3.2

ድምር

65

100

63

100

32

49

31

49

31

48

27

43

2

3

5

8

65

100

63

100

51

78

41

65

10

15

18

29

መልስ ያልሰጡ

4

6

4

6

ድምር

65

100

63

100

በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ፆታዊ አዎ
ጥቃቶች ላይ ተገቢዉን ምላሽና ዉሳኔ
ከመስጠት አኳያ በቂ የህግ ማዕቀፎች አይደለም
ወጥተዋል ብለዉ ያስባሉ?
መልስ ያልሰጡ
ድምር

4

አዎ
በሴቶች ፆታዊ ጥቃቶች ዙሪያ የወጡ የህግ
ማዕቀፎች አተገባበር ላይ ክፍተቶች አሉባቸዉ
አይደለም
ብለዉ ያስባሉ?

ምንጭ፡- ከፅሁፍ መጠይቅ የተሰበሰበ

ከላይ በሠንጠረዥ 2 ተራ ቁጥር 1 እንደተገለጸው በጥናቱ የተሳተፉ አካላት በሴቶችና በህጻናት
ላይ የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶችን ተቀብለው መፍትሄ ለመስጠት ተግዳሮቶች መኖራቸውን
በአዎንታ ምላሽ የሠጡት ከሴቶች አንጻር 62 (95%) መላሾች ሲሆኑ ከህጻናት አንጻር ደግሞ
57(90%) የሚሆኑት ናቸው፡፡ ስለሆነም ከጥናቱ ተሳታፊዎች ምላሽ መረዳት የሚቻለው
በሴቶችና በህጻናት ላይ የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶች ተቀብሎ መፍትሄ ለመስጠት ተግዳሮቶች
እንዳሉባቸው ከ90% በላይ የጥናቱ ተሳታፊዎች ምላሽ ያሳያል፡፡
የጥናቱ ተሳታፊዎች ተቋማቸው የሴቶችና የህጻናት ጥቃትን በተመለከተ የወጡ የህግ ማዕቀፎች
ዙሪያ የፈጠረላቸው የግንዛቤ ደረጃን በተመለከተ በሰንጠረዥ 2 ቁጥር 2 ላቀረበላቸው ጥያቄ
ሴቶችን የሚመለከቱ ህጎች አኳያ 24 (37%) ከፍተኛ፣ 34(52%) መካከለኛ፣ በማለት ምላሽ
ሰጥተዋል፡፡ ከህጻናት አንጻር የተሰጡ ምላሾችን ስናይ 19(30%) ከፍተኛ እና 38(60.3%)
የሚሆኑት መካከለኛ በማለት ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ በመሆኑ ከምላሹ መረዳት እንደሚቻለው
በሴቶችና በህጻናት ጾታዊ ጥቃት ዙሪያ የሚሰሩ ተቋማት በሴቶችና በህጻናት ጥቃት ዙሪያ
የወጡ የህግ ማዕቀፎች ላይ ግንዛቤ ከመፍጠር አኳያ ክፍተቶች እንዳሉባቸው መረዳት ይቻላል፡፡
በተያያዘም በወጡ የህግ ማዕቀፎች ላይ የተፈጠረው ግንዛቤ ከሴቶችና ህጻናት አኳያ በቅደም
ተከተል ዝቅተኛ 7(11)፣4(6.3) ነው ብለው ምላሽ የተሰጡ ተሳታፊዎች ምክንያታቸውን
ሲገልጹ፡- መፍትሄ ፈልገው ለሚመጡ ተጠቂዎች አስፈላጊውን ለማድረግ መቸገርና ከፍተኛ
የግንዛቤ የእዉቀት ችግር ስላለ ችግሩ እየጨመረ መምጣቱ፤ ለተከሰቱ ችግሮች የመፍትሄ አካል
ለመሆን የሚያስችሉ የመፍትሄ ሀሳቦች እንዳይመነጩ ማድረጉ፤ ጥቃትን ከሚመለከታቸው
አካላት ጋር ተባብሮ ለመስራት ለተጎጂ ሴቶችና ህፃናት መፍትሄ ለማፈላለግ አስቸጋሪ ማድረጉ
የተሳታፊዎች ምላሽ ያሳያል፡፡
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ከዚህ ጥያቄ ጋር በተያያዘ በወጡ የህግ ማዕቀፎች ላይ ግንዛቤ ለሰራተኞቻቸውንና ለማህበረሰቡ
መፍጠር እንዳለባቸውና ይህ ደግሞ ጥቆማ ለመስጠት፣ ጥቃት አድራሹን ለፍርድ ለማቅረብ
(ተባባሪ) ለመሆን፤ ተጎጅን ለማበረታታት፣ ለመደገፍና ማፅናት እንዲችሉ አይነተኛ ዘዴ
መሆኑን ጠቅሰው የሚመለከታቸው ባለርሻዎች ከግንዛቤ አንፃር እየሰሩት ያለው ስራ በቂ
እንዳልሆነ በቃለ መጠይቁ የተገኘው መረጃ ያሳያል፡፡ በሌላ መልኩ ጉዳዩን በተመለከተ ህጎች
ሲወጡ የጉዳዩ ባለቤቶች፣ አስፈጻሚ አካላትንና ማህበረሰቡን ባካተተ መልኩ ቢሆን ለተፈጻሚነቱ
አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ተሳታፊዎች ገልጸዋል፡፡ በተያያዘም በህጻናት ላይ ስለሚከሰትና
በአብዛኛው በትምህርት ዕድሜያቸው ላይ በመሆኑ ጥቃቱ ከመድረሱ በፊት ትምህርት ቤቶች
ላይ ግንዛቤን የመጨመር ስራ መከናወን እንዳለበት ተሳታፊዎች ገልጸዋል፡፡
በሠንጠረዥ 2 ተራ ቁጥር 3 በሴቶችና በህጻናት ላይ የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶች ላይ ተገቢውን
ምላሽ ውሳኔ ከመስጠት አኳያ በቂ የህግ ማዕቀፎች ስለመውጣታቸው ተጠይቀው
ከሴቶች
አንጻር አዎንታዊ ምላሽ የሰጡት 32(49%)፤ በአሉታዊ ምላሽ የሰጡት ደግሞ 31(48%)
መሆኑን መረጃው ያሳያል፡፡ ከህጻናት አንጻር አዎንታዊ ምላሽ የሠጡት 31(49%) እንዲሁም
በአሉታዊ ደግሞ 27(43%) መሆናቸው ከመረጃው ለመረዳት ይችላል፡፡ ስለሆነም በሴቶችና
በህጻናት ላይ የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶችን ተገቢውን ምላሽ ከመስጠት አንጻር ያሉ ህጎች በቂ
ስለመሆናቸው በአዎንታዊ በአሉታዊ የተሰጡ ምላሾች ተቀራራቢ መሆናቸው ከመረጃው መረዳት
ይቻላል፡፡ በመሆኑም ከዚህ በፊት የወጡ ህጎች ቢኖሩም አሁንም ያልወጡ ህጎች መኖራቸውን
ከቃለ መጠይቁና ከክፍት መጠይቁ የተገኙ መረጃዎች ያስረዳሉ፡፡
ከእነዚህ መካከል ፆታዊ ጥቃትን ለመከላከል የወጡ የህግ ማዕቀፎች ያሉባቸውን ክፍተቶች
አስመልክቶ የተሰጡ ምላሾች ወሲባዊ ጥቃት /Sexual harassment/ በተመለከተ በወንጀለኛ
መቅጫ ህጉ ውስጥ አለመካተቱ፤ በህጉ በግልፅና በተገቢ ቅጣት ያልተካተቱ ጥቃቶች መኖራቸው
ለምሳሌ አካላዊ ጥቃት፣ ጾታዊ ትንኮሳ፣ያለዕድሜ ጋብቻ፣ ሥነ-ልቦና
ጉዳቶች፣ የአስገድዶ
መድፈር ወንጀል ትርጉም ግልጽ አለመሆን ከተጠያቂነት አንጻር የቅጣት መጠንና እርከን
ዝቅተኛ መሆንና የወጡ ህጎች ለአፈጻጸም አስአጋሪ የሆኑ በዝርዝር ያልተቀመጡ መሆናቸው፤
የቤት ውስጥ ጥቃት ላይ ሀገራዊ ህግ አለመኖር፤ በህግ ያልተሸፈኑ እንደ የልጆች አሳዳሪነት ላይ
በህግ ሳይፈቀድ ለስራ ማዘጋጀት፤ ፆታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ካሳ የሚጠይቅበት የህግ ማዕቀፍ
አለመኖር፤ጥቃት የደረሰባቸውን ለውሳኔ በቂ ምስክር መረጃ ማቅረብ በማይችሉበት ጊዜ ህጉ
የሚሰጠው ድጋፍ አናሳ መሆን፤ እንዲሁም የማስረጃ ህግ በሀገሪቱ ባለመኖሩ ጥቃቶች
እንዲበራከቱ አድረጓል የሚል ምለሽ ሰጥተዋል፡፡ በተለይ ከህፃናት አንፃር የጥቃት አይነቶች
በዝርዝርና በጥልቀት ራሳቸውን ችለው አለመቀመጣቸው፤ ህጎች ላይ የተቀመጡት የወንጀል
የቅጣት ደረጃዎች ህጻናት ላይ ከሚደርስባቸው ጥቃቶች አንጻር በቂ አለመሆን፤ የምስክር የህግ
ከለላ አለመኖር፤ የሀሰተኛ ከሳሽና ምስክሮች ላይ ተጠያቂነት ያለው ህግ አለመውጣት የሚሉት
ከጽሁፍ መጠይቁ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡
ከዚሁ ጥያቄ ጋር በተያያዘ ከቃለ-መጠይቅ የተገኘው መረጃ በህጉ ያልተካተቱ ጥቃቶች ሲፈፀሙ
የሚሰጠው የፍርድ ውሳኔ ከድርጊቱ ጋር ተመጣጣኝ እንዳማይሆን፤ በሀገራችን የቤት ውስጥ
(domestic violence) ጥቃትን በህግ ያልተካተተ በመሆኑ ተገቢ ፍርድ እንዳይሰጥ እንደሚያርግ
የቃለ መጠይቁ መረጃ ያመላክታል፡፡
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በሴቶችና በህጻናት ጾታዊ ጥቃቶች ዙሪያ የወጡ የህግ ማዕቀፎች አተገባበር ላይ ክፍተቶች
አሉባቸው ብለው ያስባሉ ተብሎ በሠንጠረዥ 2 ተራ ቁጥር 4 ለቀረበው ጥያቄ ከሴቶች አንጻር
አዎ 51 (78%) ምላሽ ሲሰጡ 10(15%) አይደለም የሚል ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ ከህጻናት አንጻር
41(65%) በትግበራው ላይ ችግሮች መኖሩን ሲገልፁ 18(29%) የሚሆኑ በአተገባር
ላይ
ክፍተቶች የለም የሚል ምላሽ ሰጠዋል፡፡በመሆኑም ከጥናቱ ተሳታፊዎች በአብዛኛው በሴቶችና
ህጻናት ጾታዊ ጥቃቶችን ዙሪያ የወጡ የህግ ማዕቀፎች አተገባር ላይ ክፍተቶች እንዳሉባቸው
የሰጡት መረጃ ያሳያል፡፡
በጽሁፍ መጠይቁ በተገኘው መረጃ መሰረት በሴቶችና በህፃናት ጥቃት ዙሪያ የወጡ የህግ
ማዕቀፎች ከትግበራ ጋር በተያያዘ ክፍተቶችን በተመለከተ የተሰጡ ምላሾችን ህጎችን በትክክል
አለመተግበር፤ የማስፈጸም ከፍተኛ የአቅም ክፍተት መኖር፤ ጥቃት ደርሶባቸው ሲመጡ በአጭር
ጊዜ የመወሰንና ህጎች በወጣላቸው የህግ ወሰን ጣሪያ ውሳኔ አለማግኘታቸው፤ ጥቃት
አድራሾችን በጊዜ ወደ ህግ ያለማቅረብና ተገቢ ቅጣት አለመስጠት፤ ወንጀሉ በሙስና ተድበስብሶ
መቅረት፤ ለተጠርጣሪው መረጃ በመስጠት ማስመለጥ፤ ቀጠሮ በማብዛት ለአላስፈላጊ እንግልት
መዳረግ፤ ባለስልጣናት የህግ የበላይነትን ያለማክበር፤ አንዳንድ ህጎች ለአተረጓጎም ክፍት ስለሆኑ
በተለያዩ ችሎቶች የተለያዩ ውሳኔዎች መሰጠቱ፤ የፍትህ ሥርዓቱ በሚገባ አለመደራጀትና
የሠለጠነ ባለሙያ እጥረት፤ የማስረጃ አሰባሰብ ክህሎት ማነስ፤ የበጀት፣ የአቅምና የዘመናዊ
መሣሪያዎች እጥረት፤ የማስረጃ ምዘና ክፍተት መኖር፤ ጥቃቶች ህጋዊ መፍትሄ ከመስጠት
ይልቅ በቤተሰብ እንዲፈታ መገፋፋት፤ የጥቃቶቹ ባህሪ ሚስጥራዊና መረጃ የማይገኝ
በመሆናቸው የሚሉ ምላሾች ተሰጥተዋል፡፡
ለህፃናት ተስማሚ የሆነ ህግና ችሎት አለመኖር፤ የቅንጅታዊ አሰራር ክፍተት መኖር፤
የተጎጂዎችን ቃል በመተው የህክምና ማስረጃን ትክክለኛ በማድረግ ጥቃቱ እንዳልተፈጸመ
ማድረግ ሌላዉ ከትግበራ ጋር ተያይዞ የተነሱ ነጥቦች ሲሆኑ እንዲሁም ሰፊ የሆነ የአመለካት
ለውጥ ካልመጣ በስተቀር ህግ ብቻውን ለውጥ ማምጣት እንዳማይችልም በቃለ መጠይቁ
የተገኘው መረጃ ያሳያል፡፡
አብዛኞቹ
ህጎችና
ዕቅዶች
ሴቶቹ
በወንዶች
የበላይነት/ጉልበተኝነት
የተነሳ
ጥቃት
እንደሚደርስባቸው የሚያሳይ ቢሆንም አስፈጻሚ አካላቱ ይህን ችግር መፍታት ጥቃቶችን
ለመከላከል እንደሚያስችል ግልጽ መረጃ ወይም ግንዛቤ እንደሌላቸው ሃሊ ቶመሶን, እ.ኤ.አ
2013 በአፍሪካ ከጾታዊ ጥቃት አንጻር የህጎችና ፖሊሲዎች አተገባበር ምን እንደሚመስል
የተደረገው ጥናት አመላክቷል፡፡
ሠንጠረዥ 3፡-በሴቶች እና ህጸናት ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶችን ተቀብሎ መፍትሄ ከመስጠት
አንጻር ያሉትን ተግዳሮቶች አስመልክቶ ለቀረቡ ጥያቄዎች የተሰጡ ምላሾች፤
ተ
.
ቁ
5

የቀረቡ ጥያቄዎች

በሀገር ደረጃ በሴቶችና ህጻናት ላይ
የሚደርሱ ጥቃቶችን በቅርበት አገልግሎት
ከመስጠት አኳያ በተቋማት ዉስጥ በቂ የሆነ
አደረጃጀት አለ ብለዉ ያምናሉ?

የሴቶች
የምላሽ
አማራጮች
አምናለሁ
አላምንም
መልስ
ያልሰጡ
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የመላሾች
ብዛት
34
30
1

የህጻናት
በመቶኛ የመላሾች
ብዛት
52
30
46
30
2
3

በመቶኛ
48
48
4

6

ጥቃት የደረሰባቸዉ ሴቶችና ህጻናት ፈጣን
መፍትሄ እንዲያገኙ ለማስቻል ባለድርሻ
አካላት በአንድ ማዕከል ዉስጥ ተቀናጅተዉና
ተናበዉ ከመስራት አኳያ በምን ደረጃ ላይ
ይገኛል?
ምንጭ፡- የጽሁፍ መጠይቅ የተሰበሰበ

ድምር
ከፍተኛ
መካከለኛ
ዝቅተኛ
መልስ
ያልሰጡ
ድምር

65
17
34
13
1

100
26
52
20
2

63
12
32
16
3

100
19
51
25
5

65

100

63

100

ከላይ በሠንጠረዥ 3 ተራ ቁጥር 1 እንደተገለጸው በሀገር ደረጃ በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ
ጾታዊ ጥቃቶችን ተቀብሎ በቅርበት አገልግሎት ከመስጠት አኳያ በተቋማት ውስጥ በቂ የሆነ
አደረጃት አለ ብለው ያምናሉ ተብሎ ለተጠየቁት ጥያቄ ከሴቶች አንጻር 34(52%) አምናለሁ፤
30(46%) ደግሞ አላምንም የሚል ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ ከህጻናት አንጻር 30 (48%) አምናለሁ
እንዲሁም 30(48%) አላምንም የሚል ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ በመሆኑም ከሴቶችና ከህጻናት አንጻር
ተጎጂዎችን በቅርበት አገልግሎት ከመስጠት አኳያ ያለው አደረጃጀት በቂ እንዳልሆነ ከተሰጡት
ምላሾች መረዳት እንችላለን፡፡
ከዚህ አንፃር በቂ አደረጃጀት አለ ብለን አናምንም ያሉ ተሳታዎች ምክንያታቸውን ሲያስቀምጡ
በሴቶች፣ህጻናትና ወጣቶች ዘርፍ መልስ ማግኘት የሚችሉ ጉዳዮችን ለጠቅላይ አቃቢ መሰጠቱ፤
በአዲስ አበባ እና ክፍለ ከተማ ደረጃ የሴቶችና ህጻናትን መብት የሚያስጠብቁ ተቋማት ብዙም
የሌሉ በመሆኑ እንዲሁም በየብሎክ /ቀበሌ/ በየአካባቢው አደረጃጀቱ እንደ ግብርና ጤና
አለመኖር፤ የሴቶችና ህጻናት ጥቃት ተከላካይ ኮሚቴ እስከ ወረዳ ቢኖርም በሰው ሃይል፣
አደረጃጀቱም እስከ ቀበሌ ድረስ የወረደ አለመሆኑ፤ በመንግስት መ/ቤቶች አደረጃጀቱ ቢኖርም
በፍትህ በኩል ያለው አፈጻፀም ውጤታማነቱ ግን ደካማና ግልጽ ሥልጣንና ተግባር የሌለው
መሆኑ፤ ጥቃት ደርሶባቸዉ ለሚመጡ ሴቶችና ህፃናት በቂ የሰዉ ሃይል /የስነ-ልቦና
ባለሙያዎች/፣ የጥቃት ሰለባዎች ጊዜያዊ ማረፊያዎች በቂ አለመኖር፤ በአደረጃጀጀቱ ውስጥ
በተለይ የህፃናት ጉዳይ ብዙም ትኩረት እየተሰጠው አለመሆኑ፤ አደረጃጀት ብቻው በቂ አይደለም
ስራው የሚሰራው በቂ ዕውቀትና ከክህሎት፣ ቅንነትና ተነሳሽነት አለመኖር፤ የአመራሩ
መቀያየር፣ ተጠያቂነትና የአገልጋይነት መንፈስ አለመኖር፤ የመለካከት ችግር፤ የተለያዩ ባለድርሻ
አካላት ተናቦ ያለመስራት የሚሉ ምላሾች ከጥናቱ ተሳታፊዎች ተሰጥቷል፡፡
አደረጃጀትን ከመዘርጋት አንጻር ከቃለ-መጠይቅ የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው መንግስት
ያዋቀረው አደረጃጀት መኖሩን የተገለፀ ሲሆን በዚህም የሴቶችና ህጻናት ዘርፍን ሁሉም በሚባል
ደረጃ መዋቅሩ ስለመኖሩ ገልጸውልናል፡፡ ይህንንም በምልከታም በማረጋገጥ እንደሞከርነው
ዘርፉም ሴቶችና ህጻናትን ያማከሉ ባለሙያዎች ያሉ መሆናቸውን ለማየት ችለናል፡፡
ከዚሁ ጋር በተያያዘ በሌሎች የመንግስት አስፈጻሚ አካላት እንደ ፖሊስና አቃቤ ህግ እስከ ክፍለ
ከተማ ድረስ የተዋቀረ አደረጃጀት መኖሩን ለዚህ ጥናት ከተደረገው የቃለ-መጠይቅ ውይይት
ለመረዳት ችለናል፡፡ በሌላ በኩል የጥቃት ተከላካይ ኮሚቴ በማዋቀር እየተሰራ ስለመሆኑና
ኮሚቴውም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ታዋቂ እና ተሠሚነት ያላቸው ሠዎችን እስከ
ታችኛው እርከን ድረስ በማዋቀር ጥቃቶች ሲደርሱ ጥቆማ ለሚመለከታቸው አካላት በማድረስ
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እንዲሁም ህብረተሰቡ ለኮሚቴው ጥቆማ እንዲያደርስ በማድረግ ችግሩን ለመቅረፍ እየተሰራ
ስለመሆኑ የተገኘው መረጃ ያመላክታል፡፡
አደረጃጀቱ መዘርጋት መልካም ጀምሮ ቢሆንም ከጥቃቱ ባህሪይ፣ ከሚሸፍነው ቦታ እና
ውስብስብነትን ታሳቢ ያደረገ መረጃ አሰባሰብና የባለሙያ ስብጥር አለመኖሩን ከቃለ መጠይቁ
ለመረዳት ያስችላል፡፡ ይህም ሲባል ጾታዊ ጥቃት ሲደርስ ከህግ አይን እንዴት ሊታይ ይችላል
የሚለውን በባለሙያ ለማስደገፍ ይችል ዘንድ መንግስት መዋቅሩን/መደቡን ቢዘረጋም በተለይ
አ/አ/ሴ/ህ/ቢሮና በክፍለ ከተማ ሴቶች ህጻናት ጽ/ቤቶች አለመኖሩ ችግሩን ለመከላከል አስቸጋሪ
አድርጎታል የሚል ምላሽ ተሰጥቷል፡፡
ለጥናቱ ተሳታፊዎች ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶችና ህጻናት ፈጣን መፍትሄ እንዲያገኙ ለማስቻል
ባለድርሻ አካላት በአንድ ማዕከል ውስጥ ተቀናጅተውና ተናበው ከመስራት አኳያ በምን ደረጃ
እንደሚገኝ በሠጠረዥ 3 ተራ ቁጥር 6 ላይ ለቀረበው ጥያቄ የሰጡት ምላሽ ከሴቶች አንጻር 17
(26%) ከፍተኛ፤ 34 (52%) መካከለኛ፣ 13 (20%) ዝቅተኛ በማለት የመለሱ ሲሆን ከህጻናት
አኳያ 12 (19%) ከፍተኛ፣ 32(51%) መካከለኛ፣ 16(25%) ዝቅተኛ በማለት ምላሽ ሰጥቷል፡፡
በመሆኑም የጾታዊ ጥቃት ሰለባ የሆኑ ሴቶች ህጻናትን በአንድ ማዕከል አገልግሎት ከመስጠት
አንጻር ግማሽ የሚሆኑ ተሳታፊዎች በመካከለኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የገለፁ ሲሆን ቀላል
የማይባሉ መላሾችም ዝቅተኛ ነው የሚል መልስ ሰጥተዋል፡፡ ስለሆነም በማዕከሉ ውስጥ
የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት አሁን ካለው በተሻለ ሁኔታ ተቀናጅተው መሰራት
እንዲጠበቅባቸው ከመረጃው መረዳት ይቻላል፡፡
ከዚህ አንፃር መካከለኛና ዝቅተኛ የሚል ምላሽ የሰጡ ተሳታፊዎች የሚመለከታቸው ባለድርሻ
አካላት ተናበው ከመስራት አኳያ የሚስተዋሉ ችግሮችን በተመለከተ በሀገር ደረጃ ያሉት የአንድ
ማዕከል አገልግሎት አናሳ መሆናቸው፤ ጤና፣ ጠ/አ/ህግ፣ ጠ/ፍ/ቤት፣ ፖሊስና ሴ/ህ/ወ ቅንጅታዊ
ስራቸው አጥቃቢ አለመሆኑ፤ የጥቃትን ጉዳይ ሁሉም አካል ችላ ማለትና ትኩረት፣ ድጋፍና
ክትትል አለመስጠት፤ ጥቃት የተፈጸመባቸው አካላት ህክምና ከማግኘትና ቃል ከመቀበል ውጭ
ሌላ የሚደረግላቸው ድጋፍ አለመኖር፤ ተግባሩን የራስ ከማድረግ ይልቅ ወደ ሌላ ሀላፊነቱን
መግፋት፣ ተጠያቂነት አለመኖር፤ ለማዕከሉ አስፈላጊው ግብዐትና በቂ ባለሙያ አለመኖር፤
የሴክተር /ባለድርሻ አካላት/ የአመራር ክፍተት መኖርና ስራቸውንም ከፖለቲካ ትርፍ አኳያ
ስለሚሰሩ ተናቦ የመስራት ችግር መኖር፤ መሪዎች የራሳቸው ክብርና ጥቅም ስለሚያስቀድሙ
ስራው በተፈለገ ደረጃ ማምጣት አለመቻል፤ የሀብት፣ የጊዜና የጉልበት ብክነት መኖር፤ ሰበባ
ሰበብ ማብዛትና የሚመለከታቸው አካላት በተደራቢ ስራ መጠመድ፣ በጋራ ከመስራት ይልቅ
በተናጠል መስራት፤ የመረጃ ልዉዉጥ ክፍተት መኖርና ከህግ ባለሙያ ሴቶች ጋር
አለመቀናጀታቸው የሚሉት ነጥቦች ከጥናቱ ተሳታፊዎች ተነስቷል፡፡
የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ማዕከላት ቁጥር እንዲጨምር ማድረግና በማዕከላቱ የተሻለ
ቅንጅታዊ አሰራር እንዲኖር በጥናቱ ተሳታፊዎች እንደመፍትሄ ሀሳብ የተነሱት በቂ እውቀትና
ክህሎት ያላቸው መሪዎች ተመድበዉ በትብብርና ተነሳሽነት ቢሰራ፤ ማን ምን መሥራት
እንዳለበት በመለየት በአሰራርና በአደረጃጀት የተጠናከረ ማድረግ፤ በቂ ድጋፍ፣ ክትትልና
ተጠያቂነት ማስፈን፤ በማዕከሉ ውስጥ አገልግሎት የሚሰጡ ባለሙያዎች የአገልጋይነት መንፈስ
መፍጠር፤ ስትሪንግ ኮሚቴው ተግባሩን ሳይገፋ ባለቤት ሆኖ መስራት፤ በአንድ ማዕከል በጋራ
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የሚሰሩ ተቋማት የመግባቢያ ሰነዶች በመፈራርና የጋራ ዕቅድ አዘጋጅተዉ ወደ ስራ ቢገቡ
በተጨማሪም ጥቃት የሚፈጸመው ማህበረሰቡ ውስጥ ስለሆነ ከማህበረሰቡ ጋር ተቀናጅቶ
ቢሰራና የአንድ ማዕከል አገልግሎት በየአቅራቢያቸው መገንባት፣ ሁሉም ባለ ድርሻ አካላት
በአንድ መድረክ ተገናኝተው የሚሰሩትን ማጤንና መነጋገር፤ ሌላዉ በተሳታፊዎች የተነሳዉ
የወንጀሉ ሰለባ ለሆኑ ማረፊያዎች እንዲኖሩ ማድረግ፤ እንዲሁም የህጻናት የጉዳይ አያያዝ
ስርዓት ማስተግበርና ማስፋፋት የሚሉ ምላሾች ተሰጥተዋል፡፡
ከቃለ-መጠይቅ እንደተገኘው መረጃ የአንድ ማዕከል አገልግሎት በአዲስ አበባ 3 ሆስፒታሎች
እየተሰጠ ሲሆን ሁሉንም አገልግሎት በአንድ ቦታ ለመስጠት እየተደረገ ያለው ጥረት ጥሩ ሆኖ
የማዕከላቱ ቁጥር አነስተኛ በመሆኑ የተደራሽነት ችግር መኖሩን ከቃለ መጠይቁ ውይይት
ለመረዳት ችለናል፡፡ በተጨማሪም የማዕከላቱ ርቀት ተጠቂዎችን ግምት ውስጥ ያላስገባ መሆኑ፤
ተጠቂዎችን በአግባቡ ለሚመለከተው አካል የማድረስ ችግር የተጠናከረ (referal linkage)
አለመኖሩ፤ ደብዳቤ ብቻ ፅፎ ወደ ተለያዩ አካላት መላክ በራሱ የጥቃቱ ሰለባዎች ተጨማሪ
ችግር/ጥቃት እንዲደርስባቸው ምክንያት እንደሚሆን ለመረዳት ችለናል፡፡ ይህም የሚያመለክተው
በአንድ ማዕከል ውስጥ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ተቀናጅተውና ተናበው ወጥ የሆነ እና
ያልቆራረጠ አገልግሎት አሰጣጥ ችግር መኖሩን ያሳያል፡፡ በተጨማሪም የአንድ ማዕከል
አገልግሎት አላማ ውስጥ እንደአንድ አቅጣጫ ተብሎ ጠቀመጠው ቅንጅታዊ ስራ መሆኑን
ከሁለተኛ ደረጃ (አመታዊ ሪፖር, 2011 .ም) የተገኘው መረጃ ያመላክታል፡፡
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ሠንጠረዥ 4፡- በሴቶች እና ህጸናት ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶችን ተቀብሎ መፍትሄ ከመስጠት አንጻር
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ሰንረዥ 4 ተራ ቁጥር 7 ላይ ለሴቶችና ህጻናት ጾታዊ ጥቃቶች ምክንያቶች ናቸው ተብለው
ከተጠቀሱት ውስጥ ከጥናቱ ተሳታፊዎች የስራ አጋጣሚ ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዘው የትኛው
ነው ተብሎ ለቀረበው ጥያቄ ከሴቶች አንጻር የኢኮኖሚ ጥገኝነት 34 (52%)፣ ጥቃት ፈጻሚዎች
ላይ ተገቢ/ተመጣጣኝ እርምጃ አለመውሰድ 17(26%)፣ የባህል ተፅዕኖ 8 (12%) እና የቅድመ
መከላከል ስራዎች አጠናክሮ አለመስራት 5(8%) የሚል ምላሽ የሰጡ ሲሆን ከህጻናት አንጻር
የኢኮኖሚ ጥገኝነት 22(35%)፣ ጥቃት ፈጻሚዎች ላይ ተገቢ/ተመጣጣኝ እርምጃ አለመውሰድ
27 (43%)፣ የባህል ተፅዕኖ 8(13%) የሚሉ ምላሾችን ሰጥተዋል፡፡ ስለሆነም ከጥናቱ
ተሳታፊዎች ምላሽ መረዳት እንደሚቻለው ሴቶችና ህጻናት ጾታዊ ጥቃት ምክንያቶች በዋናነት
የኢኮኖሚ ጥገኝትና በጥቃት ፈጻሚዎች ላይ ተገቢ/ተመጣጣኝ እርምጃ አለመውሰድ እንደሆነ
መረጃው ያሳያል፡፡
በጥናቱ ተሳታፊዎች ለፆታዊ ጥቃት ምክንያት ብለው ካስቀመጧቸው መካከልም ከሴቶች አንፃር
በትምህርት እንዲገፉ አለማድረግና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ባለመሰራታቸውና የተዛባ
የስርዓተ ጾታ አመለካከትና የማህበረሰቡ ችላ ማለት፤ ከህፃናት ጋር በተያያዘ ህጻናቱን በኃላፊነት
ለሌላ ሰው (ጎረቤት) መስጠት እንዲሁም ከተለያዩ ቦታዎች የሚመጡና በጉዳዩ ተጠቂ የሚሆኑ
ልጆች መበራከት እንደምክንያት የተጠቀሱ ናቸው፡፡ ስለሆነም ከጥናቱ ተሳታፊዎች ምላሽ
መረዳት እንደሚቻለው ሴቶችና ለህጻናት ጾታዊ ጥቃት ምክንያቶች እንደቅደም ተከተላቸው
በዋናነት የኢኮኖሚ ጥገኝትና በጥቃት ፈጻሚዎች ላይ ተገቢ/ተመጣጣኝ እርምጃ አለመውሰድ
እንደሆነ መረጃው ያሳያል፡፡
ከዚሁ ጋር በተገናኘ ተጎጂዎች የፍርድ ቤት ምልልስ ለማድረግ የኢኮኖሚ እጥረት ችግር
ስለሚያጋጥማቸውና በጉዳት አድራሾች ላይ ጥገኛ ስለሚሆኑ የፍርድ ሂደቱን የማቋረጥ ችግር
እንደሚታይና
በተጨማሪም
በገቢ
ምንጫቸው
ባሎቻቸው/አሰሪዎቻቸው/
ስለሚሆኑ
በማስፈራራትና በመደራደር ክሱን እንዲያቋርጡና ከጥቃቶቻቸው ጋር እንዲኖሩ እንደሚገደዱ
ከቃለ-መጠይቅ የተገኘው መረጃ ያሳያል፡፡
ይህንኑ ጉዳይ አስመልከቶ በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ቤት ውስጥ ጥቃቶችን በሚመለከት
በተደረገ ጥናት መሰረት በኢኮኖሚ ጥገኛ እንዲሆኑ በማድረግ አቅመ ቢስ ስለሚደረጉ በዚህም
ደግሞ ጥቃቱን ይፋ ለማድረግ እንደሚነገደዱ ያመላክታል (ዩኒሴፍ፣2000)፡፡ በሌላ ጥናት
የጥቃት ምክኒያቶች አስመልክቶ ተደረገው ጥናት እንደሚያመለክተው በሴቶች ላይ ያለ የተዛቡ
እምነቶች/አተያዮች፣ረሀብ እና ጦርነትና ግጭቶች መሆናቸውን አሳይቷል፡፡ (Olivia Giovetti
,2019)
በሴቶችና በህጻናት ላይ ጾታዊ ጥቃት ተፈፅሞባቸው ወደ ተቋማችሁ ከመጡ አቤቱታዎች
ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዘው የጥቃት አይነት የትኛው ነው በሚል በሰንጠረዥ 4 ተራ ቁጥር 8
ላይ በቀረበው ጥያቄ በተመለከተ ከሴቶች አንጻር 39(60%) አስገድዶ መድፈር፣ 21 (32%)
ድብደባ እና 4(6%) የጉልበት ብዝበዛ የሚሉ ምለሽ ሰጥተዋል፡፡ ከህጻናት አንጻር 37(59%)
አስገድዶ መድፈር፣ 13 (21%) ድብደባ፣ 10 (16%) የጉልበት ብዝበዛ ጎልተው የሚስተዋሉ
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የጥቃት አይነቶች መሆናቸው ከመረጃው መረዳት ይችላል፡፡ ስለሆነም ከጥቃት አይነቱ መረጃ
መረዳት የሚቻለው በሴቶችና ህጻናት ላይ ከሚፈጸሙ ጥቃቶች መካከል ከፍተኛውን ቁጥር
የሚይዘው አስገድዶ መድፈር መሆኑ ያሳያል፡፡
በተመሳሳይ መልኩ በፈደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ የሴቶችና ህጻናት ወጣቶች ባለ ብዙ ዘርፍ
ዳይሬክቶሬት በ20113 ዓ.ም ከተመዘገቡ የጾታዊ ጥቃት አይነቶች ውስጥ ዋነኛው አስገድዶ
መድፈር መሆኑን ከተቋሙ የተገኘው መረጃ አመላክቷል፡፡ ከቃለ መጠይቅ የተገኘው መረጃም
እንደሚያመለክተው በተለይ የሴቶች ማረፊያና ልማት ማህበር እና ከአንድ ማዕከል አገልግሎት
የተገኘው መረጃ የሚያጠናክረው ይህንን መረጃ ነው፡፡
በሰንጠረዥ 4 ተራ ቁጥር 9 ለጥናቱ ተሳታፊዎች ወደ ተቋማችሁ የሚመጡ የሴቶችና ህጻናት
ጾታዊ ጥቃት አቤቱታዎች የሚቀርቡት በየትኛው አካል ነው በሚል ለቀረበው ጥያቄ ሴቶችን
በተመለከተ በራሷ ጥቃት በደረሰባት ሴት 30 (46%)፣ በቤተሰብ 30(46%) በጓደኛ 5(8%)
የሚል ምላሾች ተሰጥተዋል፡፡ ህጻናቱን በተመለከተ በራሳቸው ጥቃት
በደረሰባቸው ህጻናት
14(22%)፣ በቤተሰብ 40(63%) በጓደኛ 5(8%) ያህል መላሾች አቤቱታዎች እንደሚቀርቡ
ገልጸዋል፡፡ ስለሆነም በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች በራሳቸው በጥቃቱ ሰለባዎችና በቤተሰብ
አማካኝነት ለሚመለከታቸው አካላት አቤቱታዎች የሚያቀርቡ ሲሆኑ ከህጻናት አንጻር በአብዛኛው
በቤተሰብ በኩል እንደሚቀርብ ከመረጃ መረዳት ይችላል፡፡
ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከቃለ-መጠይቅ የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው ማህበረሰቡ ጥቃቶችን
ለሚመለከተው አካል የማሳወቅና መረጃ የመስጠት ክፍተቶች እንዳሉ፤ በሌላ በኩል ደግሞ
የችግር ተጠቂ የሆኑት የት ሄደው ሪፖርት እንደሚደርጉ ባለማወቃቸውና በማህበረሰቡ
የሚደርስ መገለልን በመፍራት ከችግሩ ጋር አብረው እንዲኖሩና ያለማሳወቅ ሁኔታ እንደሚታይ
በዚህም ለከፋ ማህበራዊና ስነ-ልቦናዊ ችግሮች ከመጋለጣቸውም ባሻገር ጥቃት ፈፃሚዎች
በፍትህ ሳይቀጡ እንደሚቀሩ ገልጸዋል፡፡ በተለይ ጾታዊ ጥቃቱ የተፈፀመው በቅርብ ዘመድ
ወይም የቤተሰብ ከሆነ ወደ ፍትህ አካላት ሪፖርት የማድረጉ ሁኔታ ዝቅተኛ በመሆኑ ነገሩ
ተሸፋፍኖ እንዲቀር ተገልጿል፡፡
በሴቶችና በህጻናት የተፈጸሙ ጾታዊ ጥቃት አቤቱታዎች በምን ያህል ፍትህ ያገኛሉ ለሚለው
ጥያቄ ከሴቶች አንጻር ከ6 ወር በታች 10(15%)፣ ከ6-12 ወር 17(26%)፣ ከ13-18 ወር
4(6%)፣ ከ19 ወር በላይ 13 (20%)፣ መረጃ ለመስጠት የሚያስችል አሰራር የለም 10(15%)፣
መልስ ያልሰጡ 11(17%) የሚል ምላሽ ተሰጥተዋል፡፡ ከህጻናት አንጻር ከ6 ወር በታች 12
(19%)፣ ከ6-12 ወር 10 (16%)፣ ከ13-18 ወር 3(5%)፣ ከ19 ወር በላይ 19(30%)፣ መረጃ
ለመስጠት የሚያስችል አሰራር የለም 11 (17%) በማለት ምላሽ ሲሰጡ 8(13%) የሚያህሉ
የጥናቱ ተሳታፊዎች ደግሞ መልስ ያለሰጡ ናቸው፡፡ ስለሆነም በሴቶችና በህጻናት ላይ የተፈጸሙ
ጾታዊ ጥቃት አቤቱታዎችና ፍትህ የሚያገኙበት ጊዜ በተመለከተ በአብዛኛው ከ19 ወር በላይ
መሆኑን መረጃው የሚያሳይ ሲሆን በሌላ በኩል ጉዳዮች ግን ይህን ያህል ጊዜ ተብሎ የተቀመጠ
መረጃ አለመኖሩን ጥናቱ አመለካቷል፡፡
ይህንኑ ጉዳይ አስመልክቶ በቃለ መጠይቁ የተሳተፉ አካላት እንደገለጹት በዚህን ያህል ጊዜ
ፍትህ ይሰጣል ተብሎ የተቀመጠ የጊዜ ገደብ አለመኖሩን እና ጊዜው እንደ ጉዳዩ አይነትና
ማስረጃ አቀራረቡ እንደሚወሰን ገልጸዋል፡፡
በተያያዘም ማህበረሰቡ ጥቃቶችን ለሚመለከተው አካል የማሳወቅና መረጃ የመስጠት ክፍተቶች
እንዳሉ፤ በሌላ በኩል ደግሞ የችግር ተጠቂ የሆኑት የት ሄደው ሪፖርት እንደሚደርጉ
ባለማወቃቸውና በማህበረሰቡ የሚደርስ መገለልን በመፍራት ከችግሩ ጋር አብረው እንዲኖሩና
ያለማሳወቅ ሁኔታ እንደሚታይ በዚህም ለከፋ ማህበራዊና ስነ-ልቦናዊ ችግሮች ከመጋለጣቸውም
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ባሻገር ጥቃት ፈፃሚዎች በፍትህ ሳይቀጡ እንደሚቀሩ ገልጸዋል፡፡ በተለይ ጾታዊ ጥቃቱ
የተፈፀመው በቅርብ ዘመድ ወይም የቤተሰብ ከሆነ ወደ ፍትህ አካላት ሪፖርት የማድረጉ ሁኔታ
ዝቅተኛ በመሆኑ ነገሩ ተሸፋፍኖ እንዲሚቀር ተገልጿል፡፡
ሰንጠረዝ 5፡- በሴቶች እና ህጸናት ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶችን ተቀብሎ መፍትሄ ከመስጠት
አንጻር ያሉትን ተግዳሮቶች አስመልክቶ ለቀረቡ ጥያቄዎች የተሰጡ ምላሾች፤
ተ.
ቁ

ሴቶች
የቀረቡጥያቄዎች
በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ
ፆታዊ ጥቃት አፋጣኝ መፍትሄ
ከመስጠት አንፃር ተቋምዎ ዉስጥ
የተዘረጋ ስርአት አለ ብለዉ ያምናሉ?

11
ፆታዊ ጥቃት ደርሶባቸዉ የሚመጡ
ሴቶች/ህፃናት አቤቱታ አቅራቢዎች
በነጻነት ቅሬታቸውን ለማቅረብ
የሚያስችል ምቹ ቦታ አለ?

13

ፆታዊ ጥቃት ደርሶባቸዉ የሚመጡ
ሴቶችና ህፃናት አቤቱታ አቅራቢዎችን
ለማስተናገድ ፆታን ያገናዘበ ባለሙያ
ይመደባል?
በሴቶች/በህፃናት ጥቃት ዙሪያ
የተፋጠነ ፍትህ ከመስጠት አንጻር
የሚያጋጥሙ ዋና ዋና ችግሮች ምንድ
ናቸዉ ብለው ያስባሉ?

14
ምንጭ፡- የጽሁፍ መጠይቅ የተሰበሰበ

የምላሾችአማራጭ
አዎ
አይደለም
መልስያልሰጠ
ድምር
አዎ
አይደለም
መልስያልሰጠ
ድምር
አዎ
አይደለም
መልስያልሰጠ
ድምር
በአቤቱታ አቅራቢዎች በኩል
ስለፍትህ ሂደቱ በቂ ግንዛቤ
አለመኖር
አቤቱታ አቅራቢዎች በወቅቱ
መረጃ ያለማቅረብ
የመረጃ አተረጓጎም ችግር

ህጻናት
የመላሾ
የመላሾች
ችብዛት በመቶኛ ብዛት
በመቶኛ
49
75%
49
78
16
25%
7
11
0
0%
7
11
65
41
20
4
65
46
18
1
65

1
63
31
6
100
71
28
2
100

63
34
29
0
63
42
12
9
63

100
54
46
0
100
67
19
14
100

28

43

22

35

34
13

52
20

23
7

37
11

በፍትህ ተቋማት የአደረጃጀት
እና አቅም ችግር መኖር

11

17

11

17

ሌላ
ድምር

2
65

3
100

0
63

0
100

ከላይ በሰንጠረዥ 5 በተራቁጥር 11 ለማመላከት እንደተሞከረዉ በሴቶች/ በህጻናት ላይ የሚደርሱ
ፆታዊ ጥቃት አፋጣኝ መፍትሄ ከመስጠት አንፃር ተቋምዎ ዉስጥ የተዘረጋ ስርአት አለ ብለዉ
ያምናሉ? ተብለዉ ከተጠየቁ ምላሽ ሰጭዎች መካከል ከፍተኛ ቁጥር የሚይዙት 49(75%) እና ፤
49 (78%) በቅደም ተከተል አዎ በማለት ምላሻቸዉን ሰጥተዋል፡፡ ከዚህ መረዳት የሚቻለዉ
በሴቶች/ በህጻናት ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃት አፋጣኝ መፍትሄ ከመስጠት አንፃር በተቋማት
ዉስጥ የተዘረጋ ስርአት መኖሩን ነዉ፡፡
በመንግስት ተቋማት ውስጥ የተዘረጋው ስርአት መልካም ቢሆንም ጥቃት የደረሰባቸውን ሴቶችም
ሆነ ህጻናት የተሻለ እና አፋጣኝ ፍትህ ለመስጠት እንዲያስችል የሴቶችና ህጻናት እስከ ታች ድረስ
የህግ ክፍልን በማጠናከር ከፍትህ አካላቱ ከፖሊስ ጋር በቅርበት ትስስር ፈጥሮ ጉዳዩን ብቻ
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የሚከታተል ቡድን ቢሰየም ጭምር ተፍጻሚነቱን ማጠናከር እንደሚቻል የጥናቱ ተሳታፊዎች
ሀሳባቸውን ገልጸዋል፡፡ በተጨማሪም የአገልግሎት ስታንዳርድ በማስቀመጥ የግንዛቤ የንቅናቄና
የመከላከል ስራዎችን በመስራት ዓቃቢ ህግ ደግሞ ማስረጃ ሳይጠፋ ክስ ቶሎ መስርቶ በፍጥነት
መዝገቡ ላይ ውሳኔ በመስጠት የተፋጠነ ፍትህ መስጠት እንደሚያስፈልግ መረጃው ያስረዳል፡፡
ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የቃለ መጠይቁ መረጃ እንደሚያመለክተው መንግስት የዘረጋው
ስርአት መኖሩ ጥሩ እና መልካም ጅምር ስራ እንደሆነ በመግለጽ አደረጃጀቱን የተሟላ በማድረግ
አቤቱታ አቅራቢ ዜጎች ተገቢ ፍትህ መሰጠት እንዲችሉ ማድረግ ይቻላል በማለት ምላሽ
ሰጥተዋል፡፡
በተመሳሳይ በሰንጠረዥ 5 በተራ ቁጥር 12 ለመግለጽ እንደተሞከረዉ ፆታዊ ጥቃት ደርሶባቸዉ
የሚመጡ ሴቶችና ህፃናት በነጻነት ቅሬታቸውን ለማቅረብ የሚያስችል ምቹ ቦታ
ስለመኖሩ
የተጠየቁ ምላሽ ሰጭዎች ከፍ ያለ ቁጥር ያላቸዉ ምላሽ ሰጭዎች 41(63%) ፤34(54%) ፆታዊ
ጥቃት ደርሶባቸዉ የሚመጡ ሴቶችና ህፃናት አቤቱታ አቅራቢዎች በነጻነት ቅሬታቸውን ለማቅረብ
የሚያስችል ምቹ ቦታ አለ በማለት በተከታታይ ምላሻቸዉን ሰጥተዋል፡፡
ከላይ በመጠይቁ የተገኘው መረጃ ቦታ መኖሩን ቢገለጽም በቃለ መጠይቅ የተገኘው መረጃ
የሚያመለክተው በተቃራኒው ጥቃት ደርሶባቸው የመጡ አቤቱታ አቅራቢዎች ሀሳባቸውን በነጻነት
የሚገልጹበት ራሱን የቻለ ምቹ ቦታ አለመኖሩን እና እንደማንኛውም ተገልጋይ ሴቶችና ህጻናት
ዘርፍ ቢሮ ውስጥ መሆኑን ነው፡፡ በተለይ ጥቃት ደርሶባቸዉ የሚመጡ ህፃናት የሚጫወቱበትና
የሚዝናኑበት ቦታ አለመኖርና በርካታ ባለሙያዎች በአንድ ቢሮ ውስጥ ባሉበት ሁኔታ ቅሬታ
አቅራቢዎች ሚስጥራዊነቱ ባልጠበቀ መልኩ ሃሳባቸውን እንደሚያቀርቡና ቢሮዎችም በጣም
ጠባብ ስለሚሆኑ ለማስተናገድ እንደሚቸገሩ ተናግረዋል፡፡
ከዚህ በተቃራኒው ከአንድ ማዕከል አገልግሎት ጋር ተያይዞ ግን የመንግስት ሆስፒታሎች ላይ
በተዘጋጁ የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ማዕከላት ላይ እንደሚስተናገዱ ተሳታፊዎች
ገልፀዋል፡፡
ከላይ በሰንጠረዥ 5 ተራ ቁጥር 13 እንደተመላከተዉ ፆታዊ ጥቃት ደርሶባቸዉ የሚመጡ
ሴቶችና ህፃናት አቤቱታ አቅራቢዎችን ለማስተናገድ ፆታን ያገናዘበ ባለሙያ ይመደባል? በማለት
ከተጠየቁ ምላሽ ሰጭዎች ላቅ ያለ ቁጥር ያላቸዉ ምላሽ ሰጭዎች 48 (71%)፤42(67%)
ይመደባል በማለት በተከታታይ ምላሻቸዉን ሰጥተዋል፡፡ ከዚህ መረዳት የሚቻለዉ ፆታዊ ጥቃት
ደርሶባቸዉ የሚመጡ ሴቶችና ህፃናት አቤቱታ አቅራቢዎችን ለማስተናገድ ፆታን ያገናዘበ ባለሙያ
መመደቡን ነዉ፡፡
ከዚህ ጋር በተያያዘ የቃለ መጠይቁ መረጃ እንደሚያመለክተው ጾታን መሰረት ያደረገ ባለሙያ
ከመመደብ ጋር በተያያዘ አልተመደበም ብለው ያሉት የጥናቱ ተሳታፊዎች ሲገልጹ አቤቱታ
አቅራቢያዎች በዕለቱ በተገኘው ባለሙያ ማለትም በወንድም ሆነ ሴት ባለሙያ እንደሚስተናገዱ
ተሳታፊዎቹ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ ተሳታፊዎቹ ጨምረው እንደገለጹ ችግር ደርሶባቸው የሚመጡ
አካላትን በስርአት ያለማስተናገድ ለምሳሌ፡- በከፍተኛ ድምጽ መናገር፣ችግሩ የተጎጅዎች እንደሆነ

በመስደብ አይነት ስሜት መግለጽ፣ጥሩ ባልሆነ የእጅ/አካላዊ እንደቅስቃሴ ችግራቸውን
እንዲያስረዱ መጠየቅ ሁኔታዎች መኖራቸውን ገልጸዋል፡፡ ስለሆነም ጾታን መሰረት ያደረገ
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ባለሙያ ተመድቦ ከመስራት አንጻር ክፍተት መኖሩን ተሳታፊዎች የቃለ መጠይቁ መረጃ
የሚያመለክት ሲሆን ቅሬታ አቅራቢዎች ሀሳባቸውን ሳይፈሩ በጾታ ተመሳሳይ ለሆናቸው አካል
ማቅረብ እንዳይችሉ እንደሚያደርግ መገንዘብ ያስችላል፡፡
በሰንጠረዥ 5 በተራ ቁጥር 14 ለማሳየት እንተሞከረዉ በሴቶችና በህፃናት ጥቃት ዙሪያ የተፋጠነ
ፍትህ ከመስጠት አንጻር የሚያጋጥሙ ዋና ዋና ችግሮች ምንድን ናቸዉ ብለው ያስባሉ? ተብለዉ
ከተጠየቁ ምላሽ ሰጭዎች መካከል ከፍተኛዉን ቁጥር የሚይዘዉ 34 (52%)፤ 23(37%) አቤቱታ
አቅራቢዎች በወቅቱ መረጃ ያለማቅረብ በማለት
በተከታታይ ምላሻቸዉን ሲሰጡ፤ከዚህ
በተጨማሪ 28(43)፣ 22(35) ምላሽ ሰጭዎች ደግሞ በአቤቱታ አቅራቢዎች በኩል ስለፍትህ
ሂደቱ በቂ ግንዛቤ አለመኖር በማለት በተከታታይ ምላሻቸዉን ሰጥተዋል፡፡ ከዚህ መረዳት
የሚቻለዉ በሴቶችና በህፃናት ጥቃት ዙሪያ የተፋጠነ ፍትህ ከመስጠት አንጻር የሚያጋጥሙ ዋና
ዋናዎቹ
አቤቱታ አቅራቢዎች በወቅቱ መረጃ ያለማቅረብ እና በአቤቱታ አቅራቢዎች በኩል
ስለፍትህ ሂደቱ በቂ ግንዛቤ አለመኖር መሆናቸዉን ነዉ፡፡
በተጨማሪም ከሚያጋጥሙ ችግሮች መካከል ሌላ ካለ ይግለጹ ተብለው በተጠየቁት መሰረት
እንደችግር የተነሱት የማህበረሰብ ተፅዕኖ መኖር፣ የማስረጃ አለመኖርና ተጠርጣሪን አለማወቅ፣
ጥቃት አድራሹ እንዲሰወር የሚያበረታታ ባልደረቦች መኖር፣ ለጉዳዩ በቂ ትኩረት አለመስጠት፣
ተጎጂዎችን በጥፋተኝነት መፈረጅ፣ተቋማት አሰራራቸውን አለመፈተሽ፤ወንጀሉ የተፈጸመበት
ቀን፣ ሰአትና አመተ ምህረትና እና የማስረጃ አለመኖር ወይም በአግባቡ አለመቅረብና አንዳንድ
የፍትህ አካላት ጉቦ መቀበል የተፋጠነ ፍትህ ለመስጠት ከሚያጋጥሙ ችግሮች መካከል
የሚጠቀሱ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
የቃለ መጠይቁ መረጃ የሚያሳየውም ጥቃት የደረሰባቸው አካላት መረጃውን ለረጅም ጊዜ ይዘውት
ይቆዩና ምሳሌ፡- ከ2 አመት በኋላ በሚመጡበት ጊዜ ጥፋተኛው ጠፍቶ፣መረጃ ተቀይሮ ሊሆን
ስለሚችል ለፍትህ የሚረዳ ምንም አይነት መረጃ እንደማይገኝ ገልጸዋል፡፡ በሌላ በኩል ክስ
ከተጀመረ በኋላ ከተጠርጣሪ ጋር በማስማማት/በመታረቅ የክስ ሂደቱን የማቋረጥ ችግሮች አሉ
በማለት መልሰዋል፡፡
ተሳታፊዎች ፈጣን ፍትህ እንዲገኝ ለችግሩ የተቀናጀና ጠንከር ያለ ህግ ቢኖርና ወጥቶ ወይም
ተሻሽሎ ፈጣንና ፍትሀዊ ምላሽ መስጠት ቢቻል፣ የፍትህ ተቋማት ከሙስና የፀዱ እንዲሆኑ
የሚያስችል ስርዓት መዘርጋት፣ ጥቃት አድራሾችን በምዝገባ ስርዓት እንዲገቡ በማድረግ፣
ለተቋማት በቂና የሰለጠነ የሰው ሀይል በማሟላት ተገቢ ክትትል ማድረግና የሴቶችና ህጻናት
ማረፊያ ተቋማትን በተዋረድ ማስፋፋት፣ የተለያዩ ለፍትህ የሚረዱ የህክምና ቁሳቁሶች ምሳሌ፡ዘርመል መመርመሪያ ማሟላት፤ ልዩ ችሎቶችን አጠናክሮ በማስፋፋት፤ተከሳሽ ፍ/ቤት ሲቀርብ
የመደፈር ወንጀል ከባድ ከመሆኑ አንጻር ተጠርጣሪዎች በዋስትና ከወጡ በኃላ ፍርድ ቤት ስለማይቀርቡ
የዋስትና መብቱ ቢገደብ እና መረጃ መቀበል ላይ ለጥቃት ወንጀሎች በአዲስ መልክ የተለየ
የአተገባበር ስነ-ስርዓት ቢኖር፣ የስነልቦና እና ማህበራዊ ባለሙያዎችን በአደረጃጀት በማዋቀር
መከታተልና ቤት ለቤት እገዛ ማድረግ ቢቻል ፍትህ እንዲኖር አይነተኛ ሚና እንደሚኖረው
ተሳታፊዎቹ ገልጸዋል፡፡

35

በሌላ በኩል የመረጃ ማሰባሰብ ዘዴን በማሻሻል ፣የኢኮኖሚ ድጋፍ የሚያገኙበትን ሁኔታ
በማመቻቸት፣የሀኪም ማስረጃ ለውሳኔ በቂ እንዲሆን በማድረግ፣ ህጻናት የመናገር ችሎታቸው
እንዲዳብር የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ማሳደግ፣ ነጻ የስልክ ጥሪ ማዕከል ማዘጋጀት
እንዲሁም መረጃ በተሟላ ደረጃ በማቅረብ አፋጣኝ ምላሽ መስጠት ያስችላል የሚሉ ነጥቦች
ተነስተዋል፡፡

በክፍት ጥያቄዎች (Openended Questinner) የተገኙ መረጃዎች ትንትና
በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶችን ለመከላከል የአሰራር ስርአት
ከመዘርጋት አንጻር እያጋጠሙ ያሉ ተግዳሮቶች በተመለከተ ለቀረቡ ጥያቄዎች የተሰጡ
ምላሾች፡በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ለመከላከል ያስችል ዘንድ ስርአት ለመዘርጋት
እያጋጠሙ ያሉ ተግዳቶች እንደተቋም ሲታይ አፈጻጸሙ የተቀዛቀዘ በመሆኑ እና በሚፈለገው
ልክ ተቀናጅቶ ያለመስራት እና መመሪያና ደንቦችን ከማስፈጸም አንፃር ጉድለት የሚታይ
መሆኑን ተሳታፊዎቹ ገልጸዋል፡፡ እስከ ታች ያሉ አስፈጻሚ አካላት በቂ የሆነ ግንዛቤ አለመኖር
እንዲሁም ከተለምዷዊ/ባህላዊ/ አሰራር ሂደት አስተሳሰብ አለመላቀቅ፣የቅሬታ ሰሚዎች አቅም
አለመጠንከር፣ ለህጻናት ምቹ አለመሆን፣ምቹ የሥራ አካባቢ አለመኖር የሴቶችን ጉዳይ ለሴቶች
የመተው ፣ተቋማት ዉስጥ በሚፈለገዉ ደረጃ የሰለጠነ የሰው ሀይል /ባለሙያ/ አለመኖር
በአሰራርና በሀብት አለመጠንከር የሚና መደበላለቅና ጥልቅ ፣የአመራር የቁርጠኝነትና ተነሳሽነት
ማነስና የባህል ተፅዕኖ፣ ጾታዊ ጥቃት ላይ ለመስራት ፍቃደኛ አለመሆን ችግሮች መኖራቸውን
ከመላሾች ጎልተው የወጡ ተግዳሮቶች ናቸው ተብሎ ተገልጧል፡፡
የአንድ ማዕከላት አገልግሎትንም ይሁን ጊዜያዊ ማረፊያ ማዕከላት ውስን በመሆናቸው
አገልግሎት የተደራሽነት ችግር፣ለተግባራዊነት የቀረበ ሠነዶችን ማዘጋጀትና ሥርዓት ለማበጀት
የካበተ
ልምድ
አለመኖርና
መመሪያዎችን
ተግባራዊ
የማድረግ
ሀላፊነትን
በህግ
አለማስቀመጥ/ተጠያቂነትን አለማስፈን/፣የበጀት እጥረት፣ የአስፈፃሚ አካላት የግንዛቤ እጥረት፣
ስልጣንና ተግባር የመገፋፋት /ከፖሊስ፣ የማህበረሰቡ እና ከተለያዩ ተቋማት ጋር በቅንጅት
የመስራት ችግሮች መኖራቸው ለምሳሌ፡- የሰው ኃይልና የሌሎች ግብአቶች እጥረት፣ዘመናዊ
የወንጀል ምርመራና መሣሪያዎች አለመኖር ችግሮች በተሳታፊዎቹ የተነሱ ነጥቦች ናቸው፡፡
በተመሳሳይ ሁኔታ ስርአትን ከመዘርጋት አንጻር እንደሀገር ሲታይ ህጎችና ፖሊሲዎች ለስርአተጾታ ምላሽ ሰጭ አለመሆን፣ ህጎች አስተማሪና ጥብቅ ያለመሆን፣የመንግስትም የዜጎችም ትኩረት
በጣም ዝቅተኛ መሆኑ አፋጣኝ ፍትህና ትኩረት እንዳይሰጥ ማድረጉ የሚሉ ምላሾች
ከተሳታፊዎች ተነስተዋል፡፡ በተጨማሪም የሴቶችና ህጻናትን ጉዳይ በእያንዳንዱ ሥራ አካቶ
መስራት አለመቻል፣ መዋቅሮች ከላይ እስከ ታች ድረስ ጠንካራና አመርቂ ለውጥ የሚያመጡ
አሰራሮችን አለመዘርጋትና ሴቶች የኢኮኖሚ ጥገኛ መሆናቸው እና በትምህርት አለመግፋት
በሌላ በኩልም ጥናት አድርጎ መመሪያዎች፣ህጎችን አለማውጣት፣ የወጡ ህጎችንና አሰራሮችን
በአግባቡ በማይተገብሩ አስፈፃሚዎች ላይ የተጠያቂነትን ስርአት አለመዘርጋት የሚሉ ሀሳቦችን
አንስተዋል፡፡ በሌላ በኩል ቋሚ ሠራተኛና የበጀት ችግር፤ የአንድ ማዕከል አገልግሎት በበቂ ቦታ
አለመኖር ፣ዘላቂነት ያለው ስራ ያለመስራት፣ የህጻናት ጥቃት ለዓለም አቀፍ ሥምምነቶች ሲባል
ለማሟያ እንጂ መንግስት በራሱ ዋና አጀንዳ አድርጎ ይዞ የሚንቀሳቀሱበት መስክ አለመሆን፣
የሀገሪቱ ደህንነት ጉዳይ፣ ጾታዊ ጥቃትን የተለመደ አድርጎ ማየት ፈጣን ፍትህ ለመስጠት
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የሚያስችል የአሰራር ስርአት ለመዘርጋት ተግዳሮቶች ተብለው በተሳታፊዎቹ የተጠቀሱ ነጥቦች
ነው፡፡

በተቋማት ዉስጥ ጥቃት ቢደርስባቸው ሴት ሰራተኞች አቤቱታን ለመቀበል የሚያስችል
ስርአት ስለመዘርጋቱ ካልሆነ አገልግሎቱ እንዴት ይሰጣል በማለት ለቀረበው ጥያቄ
ምላሽ ሲሰጡ፡ከዚህ አንጻር ቅሬታቸውን ለመቀበል የሚያስችል ስርአት አለመኖሩን ተሳታፊዎቹ ሲገልጹ
አንዳንድ ተቋማት ጥቃት ለመቀበል ምንም አይነት አሰራር አለመኖሩን የገለፁ ሲሆን
እንደስርአት ብለው የጠቀሱት በተቋማት የሚገኙትን የህግ ክፍል ወይም በዲስፒሊን ኮሚቴ
በኩል ቅሬታቸው እንደሚታይ ገልጸዋል፡፡ ቀሪዎቹ ደግሞ በዘልማድ ምላሽ እንደሚሰጡት
የሚመጡት የህግ ምክር ፍለጋ ከሆነ የህግ ምክርና መሄድ ያለባቸውን ተቋማት በመጠቆም
እንደሚያስተናግዱ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ ሌሎቹ በተቋማት ውስጥ በተዋቀረው ሴቶችና ህጻናት
ክፍል በኩል ቅሬታዎች ከመጡ እንደሚስተናገዱ ገልጸዋል፡፡
ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ሪፖርት እንደማይቀርብ ተሳታፊዎቹ የገለጹ ሲሆን ለዚህም ደግሞ
ራሱን የቻለ የተደራጀ አወቃቀር አለመኖሩን ገልጸዋል፡፡ ከዚህ መረጃ መረዳት የሚቻለው
በአስፈጻሚ አካላት ውስጥ እየሰሩ የሚገኙ ሴት ሰራተኞች ጾታዊ ጥቃት ቢደርስባቸው አቤት
የሚሉበት አሰራር አለመዘርጋቱን እና ሪፖርት ለማድረግ የሚያበረታታ ምቹ ሁኔታ አለመኖሩን
ነው፡፡ በተጨማሪም ጾታዊ ጥቃትን እንደተለመደ ነገር አድርገው እንዲቆጥሩት ልምምድ
እንዲያዳብሩ መንገድ የሚከፍት መሆኑን ከተሳታፊዎቹ የተገኘው መረጃ ይጠቁማል፡፡

በተቋማት ዉስጥ ጥቃት ፈጻሚ ሰራተኞችን ተጠያቂ ለማድረግ እተሰሩ ያሉ ስራዎችን
በተመለከተ ለተጠየቁት ምላሽ ሲሰጡ፡በመንግስት አስፈጻሚ ተቋማት ውስጥ በሚሰሩ ሴት ሰራተኞች ላይ ጥቃት የሚያደርሱ
ሰራተኞችን ተጠያቂ እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር ስራዎች እየተሰሩ አለመሆኑን ከተሳታፊዎች
የተገኘው መረጃ አመላክቷል፡፡ ጥቃት አድራሾችን ተጠያቂ ለማድረግ መጀመሪያ ሪፖርት
መደረግ እንዳለበት በመግለጽ ተፈጽሞ ከተገኘ ግን ባለው በዲሲፒሊን ኮሚቴ በኩል እርምጃ
እንደሚወሰድበት ተናግረዋል፡፡ ከተሰበሰቡ መረጃዎች ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግር ደርሶ
ተጠያቂ የማድረግ ስራ በጉልህ ያልተሰራ መሆኑን በቃለ መጠይቅ እና በክፍት መጠይቆች
የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡ በዚሁ ጉዳይ የተደረጉ ጥናቶችም የሚያሳዩት ሪፖርት
አለመደረጋቸውን እና ችግሩ በይፋ እንደማይወጣ ነው (ጆኒ ኀርች ፣2015 እ.ኤ.አ)፡፡ በመሆኑም
ጥቃት ፈጻሚዎች ላይ እርምጃ የማይወሰድ መሆኑን ወይም ተጠያቂ እንዲሆኑ የሚያደርጉ
አሰራሮች አለመኖራቸውን መረጃው ሲጠቁም ወደፊት መፍትሄ ካተሰራለት ችግሩ ተባብሶ
ሊቀጥል እንደሚችል መገንዘብ ያስችላል፡፡
ተቋማት የሴቶችና ህፃናት ፆታዊ ጥቃት አቤቱታ ሲቀርብላቸው የጥቃት መንስኤዎችን በምን
መልኩ ለማጣራት የሚያደርጉት ጥረት በሚመለከት ለቀረበው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ፡በሴቶችና ህፃናት ላይ ፆታዊ ጥቃት ቅሬታ ሲቀርብ መንስኤውን ለማጣራት ከመርማሪ ፖሊሶች
ጋር በጋራ በመሆን ጥቃት የደረሰበት ቦታ በመሄድ የተፈጸመበትን ሰአት /ጊዜ/ መመዝገብ
እንዲሁም የተበዳይና የሌሎችን ሰዎች ቃል በመቀበልና ወደ ህክምና ልኮ ማስረጃዎችን
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በማጠናከር ተጠርጣሪውን ለህግ አቅርቦ ተከታትሎ ፍትህ በማሰጠት፤ ቦታው ላይ በመገኘት
የቤተሰብን ሁኔታ በማየትና የኢኮኖሚ ጥገኝነት በመመልከት እንዲሁም የተከሳሽን ማስረጃ
አጠናክሮ ለአቃቢ ህግ ማቅረብ የሚል ምላሽ ከፍትህ አካላት በኩል ሰጥተዋል፡፡ በተያያዘም
የአንድ ማዕከል አገልግሎት በመስጠት፣ ዳሰሳዊ ጥናት በማድረግና ህብረተሰቡ መብቶቻቸውን
ጠንቅቀው እንዲያውቁ ለማድረግ ስልጠና በመስጠት መንስኤዉን ለማጣራት እንደሚሞክሩ
ምላሽ ሰጥተዋል፡፡
በተጨማሪም በሌሎች አደረጃጀቶች ማለትም በሴቶችና ህጻናት በጀትና ቋሚ ሠራተኛ መመደብ፣
የህግ ባለሙያ በመመደብ ስለ ሁኔታው በማጣራት የክስ ሂደት እንዲጀመርና ምላሽ/ፍትህ
እስኪሰጥ መከታተል እንዲሁም ከጥቃት ተከላካይ ኮሚቴዎች ጋር በመሆን መንስኤውን
የማጣራት ስራ እንደሚሰራ ተሳታፊዎቹ ገልጸዋል፡፡ በተመሳሳይ ትብብርንና ቅንጅትን ማጠናከር
አቤቱታ አቅራቢ /ቤተሰብ/ የሚያመጣቸውንና የሚናገራቸውን እንደ ማስረጃ በመጠቀም፣
የማህበራዊ ባለሙያዎች በሥራው በማሰማራት፣የወረዳ ባለሙያዎች ታች ድረስ ወርደው መረጃ
በማሰባሰብ ስራ እንሰራለን በማለት ሂደቱን አስረድተዋል፡፡
ጥቃት የደረሰባቸው አካላት በተለይ ህጻናት ሲሆኑ፣ ከተበዳይና ከምስክሮች የጉዳዩን ሙሉ
መረጃ ለመቀበል ጥረት በማድረግ፣ የህክምና ማስረጃም በተሟላ መልኩ እንዲቀርብ በማድረግ
የችግሩን መንስዔ ለማጣራት ጥረት የሚደረግ መሆኑን መልሰዋል፡፡ በተጨማሪም ፖሊስና
ዓቃቢ ህግ በተቀናጀ መልኩ ምርመራ በማድረግ ሌላዉ በቃለ-መጠይቅና በመስክ ምልከታ
እንዲሁም ህጻናቱን በአሻንጉሊት እንዲጫወቱ በማድረግ በስነ-ልቦና ባለሙያዎች በኩል
ሁኔታውን በመጠየቅ ፣የተለያዩ ሆስፒታሎች በመላክ ማስረጃ እንዲኖር ማድረግ ፣የከተማና
ከዚያ በታች ያሉ የህጻናት መዋቅር ጋር በመነጋገርና አቅጣጫ በማስቀመጥና አብሮ በመስራት፣
በምርመራ ወቅት በሚገኙ መረጃዎች ላይ ጥናቶችን በማድረግ ፣የህክምና፣ ፖሊስና ስነ-ልቦና
ባለሙያዎች በጋራና በተናጠል መንስኤውን በመለየት፣ጥቆማ ሲደርስ በፍጥነት ድርጊቱ
በተፈጸመበት ቦታ ላይ ላለ ፖሊስ በማሳወቅ መንስኤውን የማጣራት ጥረት ይደረጋል ሲሉ
ከአንድ ማዕከልና ማቆያ ማዕከላት ተሳታዎች የተገኙ መረጃዎች አመላክተዋል፡፡

መንስኤዎችን ከመቀነስ አንፃር አስፈጻሚ አካላት እየወሰዱ ያለው እርምጃ አስመልክቶ
ለቀረበው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ፡በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶችን መንስኤ ለመቀነስ የተለያዩ የአሰራር ስርዓት
በመዘርጋት ህጎች እንዲሻሻሉ በማድረግ እንዲሁም ፖሊሲና ስትራቴጂዎችን እንዲወጡ
በማድረግ፣ የህጻናትን አቅም ማጎልበት እንዲሁም ህጎች እንዲተገበሩ ለማድረግ የተለያዩ
ጥናቶችና የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላትና የህዝብ ክንፎች ጋር
የምክክር መድረክ በማዘጋጀት ጥቃቶቹን ለመቀነስ እየተሰራ ስለመሆኑ ገልጸዋል፡፡ በሌላ በኩል
ጾታዊ ጥቃቶች እንዲፈጸሙ ገፊ ምክኒያቶች ተብለው ከተነሱት ውስጥ የጎጂ ልማዳዊ
ድርጊቶችና መጤ ባህሎች ስለሚገኙበት እነዚህን ለመከላከል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን
በመስራት፤ የኢኮኖሚ ችግር መቅረፍ የሚቻልበት መንገድ ለመከተል የተለያዩ አሰራሮችን
እየተገበሩ እንደሚገኝ ገልጸዋል፡፡
ሌላዉ ጥቃት ተከላካይ ኮሚቴ በማህበረሰቡ ውስጥ በብሎክ ደረጃ በማቋቋም የህብረተሰባዊ ተቋም
በመፍጠር የሴቶችን ጥቃት ለመቀነስ/ ለመከላከል እየተሰራ ስለመሆኑ በመግለጽ ከዚህ ባሻገርም
የህግ ድጋፍ በመስጠት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ደግሞ ጥናት በመስራት ፕሮጀክት በመቅረጽ ወርክ
ሾፕ በማዘጋጀትና የመብት ተሟጋችነት የአድቮኬሲ ስራዎች ይሰራሉ በማለት ምላሽ ሰጥተዋል፡፡
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በተያያዘም የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ አቅም ማጎልበትና ለተጠቂዎችም የምክር አገልግሎት
የመስጠት ስራ ይሰራል፤ የሴት አደረጃጀቶችን በመደገፍ፤ ሀገራዊና አለማቀፋዊ ስምምነቶችን
በማስፈፀም፣ጥቃት ተፈፅሞ ሲገኝ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመሆን ለተጠቂዎች
የማገገሚያ ተቋማት እና የአንድ ማዕከል አገልግሎት እንዲያገኙ ይሠራል (one stop and
Rehabilitation services) የሚሉ ነጥቦችን አንስተዋል፡፡ በተጨማሪም በህጻናትና ሴቶች ጾታዊ
ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል የተለያዩ ተቋማትን ያካተተ ግብረ ሀይል በሥራ ላይ የሚገኝ
ሲሆን ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ለጥቃት መንስኤ ይሆናሉ የተባሉ ቦታዎችን ሁኔታዎችን
በመለየት እርምጃ እየወሰደ ስለመሆኑ ተሳታፊዎቹ ገልጻዋል፡፡

በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶች መንስኤዎችን ለመቀነስ ተጨማሪ
መወሰድ አለባቸው የተባሉ እርምጃዎችን በሚመለከት ለቀረበው ጥያቄ ሲመልሱ፡ሌላዉ ጥቃት ተከላካይ ኮሚቴ በማህበረሰቡ ውስጥ በብሎክ ደረጃ በማቋቋም የህብረተሰባዊ ተቋም
በመፍጠር የሴቶችን ጥቃት ለመቀነስ/ ለመከላከል እየተሰራ ስለመሆኑ በመግለጽ የህግ ድጋፍ
በመስጠት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ደግሞ ጥናት በመስራት ፕሮጀክት በመቅረጽ ወርክ ሾፕ
በማዘጋጀትና የመብት ተሟጋችነት ስራዎች ይሰራሉ በማለት ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ በተያያዘም
የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ አቅም ማጎልበትና ለተጠቂዎችም የምክር አገልግሎት የመስጠት ስራ
ይሰራል፤ የሴት አደረጃጀቶችን በመደገፍ፤ ሀገራዊና አለማቀፋዊ ስምምነቶችን በማስፈፀም፣ጥቃት
ተፈፅሞ ሲገኝ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመሆን ለተጠቂዎች የማገገሚያ ተቋማት እና
የአንድ ማዕከል አገልግሎት እንዲያገኙ ይሠራል የሚሉ ነጥቦችን አንስተዋል፡፡ በተጨማሪም
በህጻናትና ሴቶች ጾታዊ ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል የተለያዩ ተቋማትን ያካተተ ግብረ ሀይል
በሥራ ላይ የሚገኝ ሲሆን ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ለጥቃት መንስኤ ይሆናሉ የተባሉ
ቦታዎችን ሁኔታዎችን በመለየት እርምጃ እየወሰደ ስለመሆኑ ተሳታፊዎቹ ገልጻዋል፡፡

ተጨማሪ እርምጃዎች ቢወሰዱ ተብለው ከተጠቀሱት ውስጥ፡- ጥቃት ፈፃሚዎችን ዋስትና
በመከልከል ፈጣን አስተማሪና የማያዳግም እርምጃ መወሰድ፣ጥፋተኛነቱን የሚገልጽ መታወቂያ
ቢኖር ማዘጋጀት፣የበላይ አመራሩ ለፖለቲካ ማሳለጫዎች ሳይሆኑ ለስራው ትኩረት ሰጥተዉ
ቆራጥ አቋም በመያዝ፣በስፋት በሚዲያ የማስተማር ስራዎች ቢሰሩና ትምህርት ስርዓቱ ዉስጥ
ቢካተት፣በመንግስት ደረጃ ጥቃትን ፈጽሞ ያለመታገስ /zero tolerance for violence መኖር፣
ህጻናት ከቤተሰቦቻቸው ውጪ ረጅም ጊዜ ባይሆኑ፣ጥቃቱ ሊያስረዱ ቀለል/የተለመደ ተደርጎ
ባይታይ፣ጥፋተኛው ፣አጥቂዎች ላይ የሀይማኖት አባቶች በእምነታቸው ማህበረሰቡም
በእሴቶቻቸው እንዲቀጡ ማድረግ ቢቻል፣የህጻናት ማቆያ በየመስሪያ ቤቱ ስራ ቢጀመር የሚሉ
ነጥቦችን ተሳታዎቹ አንስተዋል፡፡በአጠቃላይ መንግስት በስርዓተ-ጾታ ጉዳይ ትኩረት መስጠት
ጠንካራ የአሰራር ስርዓት ያላቸዉ ተቋማት መገንባትና የአመራሩ ቁርጠኝነት ላይ ትኩረት
ቢሰጥ፣መንግስታዊ/ተቋማዊ ቁርጠኝነትና ዝግጁነት ቢኖር ማለት በሀሳብና በድርጊት መካከል
ያለውን ርቀት ማጥበብ ቢቻልና እንደ ሀገር የስርዓተ- ጾታ በጀት ቢታይ (Gender budget
organization) ትኩረት ቢሰጠዉ የሚሉ ሀሳቦች በታሳታፊዎች ተነስተዋል፡፡
በትምህርት ስርዓት (ካሪኩለም ደረጃ) ማስተማር፣ የባህል ተጽዕኖ መቀነስና በቂ ጥናቶችን
በማድረግ የሚመለከታቸውን አካል ባሳተፈ መልኩ አደረጃጀት መቅረጽና ሰፊ የግንዛቤና የስልጠና
ስራዎች ቢሰሩ፣ የህግ ስርዓቱ ውሳኔ አሰጣጥ ላይ አስተማሪ ቢሆን ሲሉ መልሰዋል፡፡ የሴቶችን
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ጉዳይ የሁሉም አካላት እነደሆነ ታምኖበት ተቋማት የስርዓተ- ጾታን ጉዳይ በደንብ አካተው
ቢሰሩ እያንዳንዱ ግለሰብ የየራሱን አስተዋፅኦ ቢያመጣ የሁሉም ርብርብ ቅንጅት ቢጨመር፣
ያልተናበበ ሥራ ማቆም ከተቻለ ጾታዊ ጥቃት እንዲቀንስ ድርሻ እንዳለው ተሳታፊዎቹ
ገልጸዋል፡፡
የፖሊሲና የህግ ማሻሻያዎች ቢደረጉ በጠቅላይ አቃቢ ህግ በኩል ለምሳሌ የወንጀለኛ መቅጫ ህጉ
ውስጥ ስለ ቤት ውስጥ ጥቃት የሚለው ነገር የለም እንዲሁም ከህግ አንጻር አስተማሪ ቅጣት
ቢወሰድ የፀደቁ ህጎች፣ መመሪያዎች፣ ደንቦች እስከ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ድረስና
ታችኛው እርከን ድረስ ባለቤት ሆነው ቢሰሩ እንዲሁም አደረጃጀቶች ቢከለሱ፤ህጉ ቢስተካከል
የህግ ባለሙያ በየተቋማቱ ቢቀጠር /በወረዳ ደረጃም/፣ ለጾታዊ ጥቃት ራሱን የቻለ የፍትህ
አገልግሎት ሰጭ አካል ቢቋቋም እንዲሁም የጥቃት አድራሾች መመዝገቢያ ቋት አሠራር ቢዘረጋ
በማለት ሀሳባቸው ሰጥተዋል፡፡
እንደተግዳሮት ከተጠቀሱት ችግሮች ውስጥ
ለምርመራ የሚረዱ ዘመናዊ የቴክኖሎጂ
መሳሪያዎች ቢኖሩ ባለሙያዎችም በቂ ስልጠና ቢያገኙ፣ ተግባራትን በአንድ ማዕከል ማደራጀት
ማጠናከር ቢቻል ለተጠቂዎች በቂ ማቆያና የምግብ አቅርቦት ቢመቻች፡፡
ሴቶች በኢኮኖሚ ጥገኛና ለጥቃት ተጋላጭ የሚሆኑባቸውን ጉዳዮች እንዲቀንሱ የተለያዩ
ውጤታማ ስልቶችን በመንደፍ ተግባራዊ እንዲሆኑ ማድረግና በተቋም ደረጃ ያለዉን በስርአተ
ጾታ የሰለጠነ ባለሙያ አቅርቦትና የበጀት እጥረት ችግር ዘላቂ መፍትሄ ቢሰጠው፤ ከጥቃቱ
ብዛትና ስፋት አንጻር መንግስታዊ የሆኑትን እና መንግስታዊ ያልሆኑም አካላት በመተባበር
በእኩል ግብ ሊሰሩ ይገባል በሀገር ደረጃም አስገዳጅና ተበቅ ያለ ህግ ከሙስና ነጻ የሆነ ፍትህ
መስጠት ቢቻል በማለት ሲገልጹ በተቋም ደረጃ ጥቃቶች እንዳይፈጸሙ አስቀድሞ የመከላከል
ክህሎትን ማዳበር ስራ ቢሰራ ጥሩ ነዉ፡ የሚል ምላሽ ተገኝቷል፡፡
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ምዕራፍ አምስት
ማጠቃለያ፣መደምደሚያና የመፍትሄ ሀሳቦች
5.1 ማጠቃለያ
ጾታዊ ጥቃት የሚደርስባቸው ሴቶችና ህጻናትን አቤቱታ ተቀብሎ መፍትሄ ከመስጠት አንጻር
ተግዳሮቶች መኖራቸው በጥናቱ የተለየ ሲሆን ይህም በአብዛኛው በሴቶችና ህጻናት ላይ
የሚደርስን ጥቃት ተቀብሎ የጉዳዩን ውስብስበነት ተረድቶ ምላሽ የሚሰጥ ስርአትን ከመዘርጋት
አንጻር፤ ጾታዊ ጥቃት መንስኤዎችን ለመቀነስ ብሎም ለማጥፋት የቅድመ መከላከል ስራዎችን
ጥቃት ተፈጽሞ ሲገኝ ተገቢ፣አፋጣንኝና አስተማሪ ቅጣቶችንና ምላሶችን ከመስጠት እና ከመረጃ
አያያዝና አተረጓጎም አንጻር፤ተጠቂዎችንም ከሚደርስባቸው የአካላዊ እና ስነ አእምሮአዊ ጉዳት
እንዲያገግሙ የሚያግዝ ጠንካራ የማገገሚያ ስርአት ከመፍጠርና ከማጠናከር አኳያ ተጠያቂነትን
ማረጋገጥ ላይ ክፍተቶች መኖራቸው ያሳያል፡፡ ተግዳሮቶቹን ለመፍታት ሚና ካላቸው ጉዳዮች
ውስጥ አንዱ ጊዜውን የዋጀ፣ አካታችና ግልጽ የሆነ የህግ ማቅፎች ስለሆነ መሻሻል ያለባቸው
የህግ ድንጋጌዎች ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን እንዲሻሻል በማድረግ የተሻለ የፍርድ
ሂደት እና ተጠያቂነት ስርአት እንዲሰፍን መሰራቱ አስተዋጽኦው ከፍተኛ መሆኑን የጥናቱ
ግኝት ያሳያል፡፡
በሌላ በኩል ጥቃት የደረሰባቸው አካላት የሚያርፉበት ጊዜያዊ ማረፊያ ማገገሚያ ማዕከል
በመገንባት የኢኮኖሚ ጥያቄ ያለባቸውን የጥቃት ሰለባዎች አቅም የሚገነቡ ስራ መስኮች ላይ
እንዲሰማሩ በዘርፉ ከሚሰሩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጆቶች ጋር በመተባበር
መሰራት እንዳለበት ግኝቶቹ ያመላክታሉ፡፡ ችግሩን አስቀድሞ ከመከላከልና መፍትሄ ከማበጀት
አንጻር ሚዲያን በመጠቀም በትም/ቤት፣ማ/ሰብ፣በዘርፉ ለሚሰሩት የግንዛቤ ማሳደጊያ ስራዎችን
መስራት ያስፈልጋል፡፡ በስራ ላይ የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶችን አቤቱታ ለመቀበል፣ለመከላከልና
ስርአት መዘርጋት አስፈላጊ እና እስከአሁን በደንብ እየተሰራበት አለመሆኑን ጥናቱ አሳይቷል፡፡
በተመሳሳይ በስራ ቦታ ላይ የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶችንና ትንኮሳዎችን የመለየትና የመከላከል
ጥቃቱ ደርሶ ሲገኝ አቤቱታ ለመቀበል እና እንደባህሪው ታይቶ መፍትሔ የሚሰጥ የአሰራር
ስርአት መዘርጋት አስፈላጊ እና እስከአሁን በደንብ እየተሰራበት አለመሆኑን ጥናቱ አሳይቷል፡፡
በመሆኑም በአስፈጻሚ አካላት ውስጥ የሚሰሩ ሴት ሰራተኞች በስራ ቦታው ላይ ጾታዊ ጥቃት
ቢደርስባቸው አቤት የሚሉበት የተደራጀ የቅሬታ አቀባበልና አፈታት ስርአት
አለመኖሩንና
ለጉዳዩም ትኩረት የተነፈገው የሚመስል ሁኔታዎች እንዳሉ የጥናቱ ግኝት አመላክቷል፡፡
በአጠቃላይ ጥናቱ በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶች መልካቸውንና ቅርጻቸውን
በመቀያየር እየቀጠሉ ስለመሆኑ እና ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ስለሆኑና ዜጎች በተለይም
ሴቶችና ህጻናት መብታቸውን ያለምንም መሸራረፍ ያለገደብ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያግዝ
የህግ ፣የአሰራር ፣የበጀት ፣የአወቃቀር እና አደረጃጀት እንዲሁም የቅንጅታዊ ስራዎችን ከግምት
ያስገባ ተግባራት በሚፈለገው/ በሚጠበቀውና ውጤት ሊያመጣ በሚችል መልኩ እየተሰራበት
አለመሆኑን አመላክቷል፡፡ ይህንን ግምት ውስጥ ያስገባ ተግባራት በአስፈጻሚው አካል
እየተተገበረ አለመሆኑን መረዳት አስችሏል፡፡
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5.2 መደምደሚያ
5.2.1.ስርአትን መዘርጋትን በተመለከተ
ጥናቱ በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶችን ተቀብሎ መፍትሄ ከመስጠት አንጻር
አስፈጻሚው አካል ከአደረጃጀት እና አተገባበር / አፈጻጸም በኩል ተግዳሮቶች መኖራቸውን
አሳይቷል፡፡ ከተግዳሮቶቹ መካከል ቅሬታን መቀበል የሚያስችል አደረጃጀት መኖር አስፈላጊ
በመሆኑ ያለውን ጅምር ስራ በተሟላና ለውጥ ማምጣት በሚያስችል ሁኔታ ስርአት መቅረጽ
እና ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ያመለክታል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ አቤቱታቸውን ለማቅረብ
የሚመጡ ሴቶችም ይሁን ህጻናት ጥቃቱ በባህሪው ድብቅ እና አስነዋሪ ተደርጎ የሚቆጠር
ከመሆኑ አንጻርና በአብዛኛው ጥቃት አድራሾች ለተጠቂዎች የቅርብ ሰዎች ከመሆናቸው ጋር
ተዳምሮ ተጠቂዎች ችግራቸውን በነጻነት ለመናገር የሚያስችል ምቹ ቦታ እና ጾታን ያማከለ
ባለሙያ አለመኖሩ የደረሰባቸውን ጉዳት ሳይሸማቀቁ ለመግለጽ ተጽዕኖ ይኖረዋል፡፡
በአብዛኛው በጥናቱ የተሳተፉት በጉዳዩ ላይ እንዲሰሩ የተመደቡ ባለሙያዎች ወንዶች
መሆናቸው ደግሞ ችግሩ መኖሩን ያጠናክራል፡፡ ከዚሁ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ችግር ሲደርስ
ሪፖርት የማድረጉ ልምምድ የተጠናከረ አለመሆኑ እና ህጻናትም ራሳቸው ችግሮችን ለመግለጽ
የሚያበረታታ ሁኔታ አለመኖሩን መረዳት ተችሏል፡፡ ህጻናት ችግር ሲደርስባቸው ማሳወቅ
እንዲችሉ የንግግር እና በራስ መተማመን ችሎታቸውን ማዳበር እንዲችሉ መታገዝ እንዳለባቸዉ
ያስረዳል፡፡
ከአደረጃጀት/ስርአትን ከመዘርጋት አኳያ የጥቃት ሰለባ ለሚሆኑ ሴቶችና ህጻናት በተቻለ መጠን
እንደ ክፍለ ከተማ ካልሆነም እንደ አዲስ አበባ ለህብረተሰቡ ተደራሽ በሆነ መልኩ ጊዜያዊ
ማረፊያና መገገሚያ ተቋማት መገንባት እንዳለባቸው ያስገንዝባል፡፡ ፖሊስ፣ሴቶችና ህጻናት
ቢሮዎች በተዋረድ አቤቱታ አቅራቢዎችን በጊዜአዊነት ከጥቃት አድራሾች ለመጠበቅ ተቋም
መገንባት እንዳለበት የተገኙት መረጃዎች ከመጠቆማቸውም ባለፈ ጊዜያዊ ማረፊያዎችና
ማገገሚያ ማዕከላት መገነንባት እንዳለበት የሚታመን ጉዳይ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ይህ ሲሆን
የጥቃቱ ሰለባዎች ከሚፈጠርባቸው ስነልቦናዊ ጫና ለመላቀቅ እና በድፍረት/ በነፃነት / ሪፖርት
እንዲያደርጉ ከማድረግ አኳያ አስተዋፆዉ ከፍተኛ ስለሆነ ነው፡፡
በተያያዘም በአስፈጻሚ አካላት ውስጥ የሚሰሩ ሴት ሰራተኞች ጾታዊ ጥቃት እንዳይደርስባቸዉ
ለመከላከል ብሎም ተፈጽሞ ሲገኝ ቅሬታቸውን የሚያቀርቡበት ስርአት መዘርጋት እንዳለበት
መረዳት ይቻላል፡፡ የጥናት ግኝቱ በተጠናባቸው የአስፈጻሚ አካላት ላይ በስራ ታላይ የሚፈጸርን
ጾታ ትንኮሳ ሪፖርት እንደሌለ ቢያመላክትም ጾታዊ ጥቃት ሪፖርት እንደሌለ ቢያሳይም
ችግሩ ተከስቶ አያውቅም ብሎ መደምደም ከባድ ስለሚሆን ይህን ታሳቢ ያደረገ መመሪያ
መዘጋጀት እንዳለበት ያስገነዝባል፡፡ መመሪያው በግልጽ የጾታዊ ጥቃት ምንነት፣ መገለጫዎቹን፣
መከላከያ መንገዶችን እና መፍትሄዎቹን እንዲሁም የቅሬታ አቀራረቡንና አፈታት ስርአቱን
ጨምሮ የያዘ መሆን እንዳለበት ግኝቱ ያመለክታል፡፡
ስለዚህ በጥናቱ ግኝት አእንደሚያሳየው
በተቋማት ውስጥ የሚፈጠርን
የስራ
ቦታ ላይ
ትንኮሳን አቤቱታና ቅሬታን ለመቀበል የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አማካኝነት የሚታይ እንደሆነ
አረጋግጠዋል፡፡፡ ነገር ግን የስራ ላይ አቤቱዎችንና በጾታዊ ትንኮሳዎች በባህሪያው የተለያዩ
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ከመሆናቸው አንጻር ቅሬታ አሰማሙና አፈታቱ የተለየ አካሄድ እና አደረጃጀት
ሊኖረው
ይገባል፡፡ በተቋማቱ ጾታዊ ጥቃት ጉዳዮችን በሚመለከት በዲሲፒሊን/ቅሬታ ሰሚ ብቻ ሳይሆን
ለዚሁ አላማ ኮሚቴ በማዋቀር ሰራተኞች የሚያምኑት መዋቅር መፍጠር እንደሚያስፈልግ
ከተገኙ መረጃዎች መገንዘብ ተችሏል፡፡
5.2.2. የህግ ማዕቀፍ በተመለከተ
የህግ ማዕቀፍ ጾታዊ ጥቃት መጠን እንዲቀንስ አበርክቶ ካላቸው ጉዳዮች አንዱ ነው፡፡ ህጎች
ወቅታዊና ገዥ ካልሆኑ ለፍርድ ሂደት እንቅፋት ሊሆኑ እንደሚችሉ የጥናቱ መረጃ ያስረዳል፡፡
አሻሚ ትርጉም ሲኖር የተለያየ ውሳኔ አሰጣጥ እንዲሰጥ መንገድ ስለሚከፍት እና ተገቢ
ፍርድም እንዳይሰጥ አሉታዊ ተጽዕኖ ስለሚኖረው ግልጽና አንድ ወጥ የሆነ የህግ ማዕቀፍ
መኖር እንዳለበት ጥናቱ አመላክቷል፡፡
አካታችና ገዥ የህግ ማዕቀፍ እንዲኖር ደግሞ ህጎች በሚሻሻሉበት ጊዜ የጉዳዩን ባለቤቶች ይህም
ሲባል ሴቶች፣ህጻናት፣በዘርፉ የሚሰሩ አካላት ና ማህረሰቡን ባካተተ መልኩ መሆን እንዳለበት
እና ይህ ደግሞ ለተፈጻሚነቱ ሚናዉ ከፍ ያለ እንደሚሆን የጥናቱ መረጃ ያሳያል፡፡ በህግ
ማዕቀፍ ያልተካተቱትን እንደ ቤት ውስጥ ጥቃትና የጋብቻ ላይ መደፈር፤ከሀሰተኛ ከሳሽ
ተከሳሽና ምስክር እንዲሁም የማስረጃ ህግ ጋር ተያይዞ ይህን ያማከለ ህግ ማውጣት
እንደሚያስፈልግ መረዳት ይቻላል፡፡
5.2.3. የጾታዊ ጥቃት መንስኤዎችን በተመለከተ
የጾታዊ ጥቃት መንስኤዎች ላይ መስራት የጥቃት መጠን እንዲቀንስ የተወሰነ ርቀት
እንደመሄድ ይቆጠራል፡፡ ስለዚህ ጥቃት አድራሾች ለምን ጥቃት እንደሚያደርሱ ገፊ ምክንያቶች
ላይ በመስራት፣ አስተማሪ ቅጣት እንዲኖር ማህበረሰቡ ተጠርጣሪዎችን አሳልፎ እንዲሰጥ፣እና
የጥቃት ሰለባዎች ችግር ሲደርስባቸው ሪፖርት ማድረግ ልምምድ እንዲያዳብሩ መስራት
እንደሚያስፈልግ ከጥናቱ ግኝት መረዳት ተችሏል፡፡ በዚህ ረገድ መንግስታዊና መንግስታዊ
ያልሆኑ ተቋማት በቅንጅት መስራት ከቻሉ ለውጥ እንዲመጣ ሚና እንዳላቸው ያሳያል፡፡
5.2.4. ተገቢና የተፋጠነ ፍትህን መስጠትን በተመለከተ
ጥቃት የደረሰባቸው አካላት ችግራቸው እንዲፈታ ጥቃት አድራሹ ደግሞ ተገቢውንና ተመጣጣኝ
ቅጣት እንዲያገኝ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑ የሚታመን ጉዳይ ሆኖ እየታየ ያለው ግን ተገቢና
የተፋጠነ ፍትህ አለመኖሩን ነው፡፡ ይህ ደግሞ ጾታዊ ጥቃት በድብቅ የሚፈጸም ከመሆኑ ጋር
ተያይዞ መረጃዎች እንደሚፈለገው ላይገኙ ስለሚችሉ ይህን ግምት ያስገባ
ዘመናዊ መረጃ
አሰባሰብ እንደሚያስፈለግ ያስረዳል፡፡ ከሀገራችን አቅም ጋር የሚጣጣም መረጃ መሰብሰቢያ
ዘዴዎችን በመጠቀም የተፋጠነ እና ተገቢ ፍትህ በመስጠት የጾታዊ ጥቃት መጠን እንዲቀንስ
ያስችላል፡፡
ከዚህ ጋር ተያይዞ የተፋጠነ ፍትህ እንዳይኖር ተግዳሮት ከሚሆኑት ውስጥ አቤቱታ አቅራቢዎች
ስለፍትህ ሂደቱ ግንዛቤ አለመኖር፣ማስረጃ በወቅቱ አለማቅረብ፣የት ሪፖርት እንደሚያደርጉ
አለማወቅ፣ትምህርት አለመኖርና ሌሎቹም ይጠቀሳሉ፡፡ ስለዚህ በዚህ ረገድ በሰፊው መሰራት
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እንዳለበት መረጃው ያመለክታል፡፡ ጥቃት የደረሰባቸውን አካላት የሚያገለግሉ አስፈጻሚ አካላት
ውስጥ ያሉ ሰራተኞች በተሻለ የትምህርት ደረጃ ላይ መሆናቸው የተፋጠነ ፍትህ እንዲገኝ
ለማስቻል የማይናቅ ሚና እንደሚኖረው መገንዘብ ያስችላል፡፡
5.2.5. ግንዛቤን ማሳደግን በተመለከተ
ጾታዊ ጥቃትን መጠን እንዲቀንስ ሚና ከሚኖራቸው ነገሮች መካከል ግንዛቤን ማሳደግ አንዱ
መሆኑን የተሳታፊዎች መረጃ አመላክቷል፡፡ ስለሆነም ችግሩን በሚመለከት ጥቃት ለደረሰባቸው፣
ፍትህ ዘርፉ ላይ ለሚሰሩ፣ማዕከላት ላይ ለሚሰሩ፣ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ላይ ለሚሰሩ እና
ለህብረተሰቡም ጭምር ጥቃት ሲደርስ ሪፖርት የማድረግ ማድረግን፣ የፍርድ ሂደቱን
አስመልክቶ፣ መረጃ መስጠት ያለውን አስተዋጽዖ በተመለከተ ግንዛቤን በማሳደግ ችግሩ
እንዲቀንስ ሁሉም የራሱን ማበርከት እንዳለበት እና በጋራ ካልተሰራ የሁሉንም በር ሊያንኳኳ
እንደሚችል ተገንዝቦ መስራት እንደሚያስፈለግ ያስረዳል፡፡

5.3. የመፍትሄ ሃሳቦች
5.3.1. ስርአትን ከመዘርጋት አንጻር
በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶችን ለመከላከል ሚና ካላቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ
የአሰራር ስርአትን መዘርጋት በመሆኑ በአስፈጻሚ አካላት በተዋረድ የተዘረጉ መሆናቸው
የሚበረታታ ሆኖ ሴቶችና ህጻናት ቢሮዎች፣ፖሊስ ኮሚሽን፣ ፍትህ ሚንስቴር በተዋረድ
መዋቅሩን በተገቢ ሁኔታ በበጀት በመደገፍ በቂ የሰለጠነ የሰው ሀይል በማሟላት ለውጥ
በሚያመጣ መልኩ አደረጃጀቱን መጠቀም ያስፈልጋል፡፡
ከዚህ ጋር በተያያዘ በአስፈጻሚ አካላት ውስጥ የሚሰሩ ሴት ሰራተኞች ጾታዊ ጥቃት
እንዳይደርስ ለመከላከል ተፈጽሞ ሲገኝም አቤት የሚሉበት ስርአት መዘርጋት ያስፈልጋል፡፡
ጥናቱ ጾታዊ ጥቃት ሪፖርት የሌለ መሆኑን ቢያመክትም ችግሩ የለም ወይም አልተፈጸመም
ማለት አዳጋች ስለሚሆን በሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የተዘጋጀው የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ
1064/2010 ዓ.ም አሁን በአዲስ መልክ 74/2014 በተሻሻለው የተመላከተው ህግ በደንብ
ተግባራዊ ማድረግ፤ጾታዊ ጥቃትን በሚመለከት ትርጓሜውን፤መገለጫዎቹን መፍትሄዎቹን እና
ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን ያካተተ መመሪያ መዘጋጀት አለበት፡፡ ችግሩን በሚመለከት በአዋጁ
እንደከባድ የዲሲፕሊን ግድፈት ሆኖ የተመላከተ ቢሆንም ጾታዊ ትንኮሳ/ጥቃትን እንደወንጀል
በመቁጠር ቅጣት በግልጽ መመላከት ይኖርበታል፡፡ በተቋማቱ ስርአተ ጾታን በሚመለከት ራሱን
የቻለ አደረጃጀት በማዋቀር ሰራተኞቹ እምነት የሚጥሉበትና በህግ የሚመራ መሆን ይኖርበታል፡
፡ ይህንን አዋጅ በበላይነት ያዘጋጀው አካል የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን በስራ ቦታ ላይ የሚፈጸም
ጾታ ትንኮሳም ሆነ ጥቃት እንደወንጀል ተቆጥሮ በወንጀለኛ መቅጫ ህጉ ውስጥ እንዲካተት
ግፊት ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡
ስለዚህ ስቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ ለአስፈጻሚ አካላት ውስጥ እየሰሩ
ለሚገኙ ሴት ሰራተኞችን ከሚደርስባቸው ጾታዊ ትንኮሳ ለመጠበቅና ፍትህ እንዲሰጥ ለማድረግ
መመሪያ በማዘጋጀት ተደራሽ ማድረግ ይገባዋል፡፡ ይህንን መሰረት በማድረግ አስፈጻሚ አካላት
(በጥናቱ የተሳተፉት) ሌሎችም ጠንካራ ሰዎችን በመመደብ የራሳቸውን መብት አስጠብቀው

44

ለሌሎቹም መብት አስከባሪ እና ሰራተኞች የሚመመኩባቸውን አካላት መመረጥ ተግባራዊ
እንዲሆን መስራት ያስፈልጋቸዋል፡፡
ጥቃት ደርሶባቸው ለሚመጡ ሴቶችና ህጻናት በክፍለ ከተማም ይሁን እንደ አዲስ አበባ
ማረፊያና ማቆያ ማዕክል በመገንባት የጥቃት ሰለባዎችን ከተጨማሪ ጥቃት ለመካከል
ከሚኖሩበት አካባቢ ራቅ በማድረግ የሚፈጠርባቸውን ስነ ልቦና ጫና እንዲቀንስ ማድረግ
ያስፈልጋል፡፡ ጥቃት የደረሰባቸው አካላት የትም መሄጃ ስለሌለኝ ባልናገር ይሻለኛል ብለው
ቤታቸው ከነችግራቸው እንዳይኖሩ ስለሚረዳ ተቋማት መገንባታቸው ጠቃሚ ነገር ሆናል፡፡
ስለሆነም ሴቶች፣ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ማረፊያና ማቆያ ማዕከላት እንዲገነቡና
ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆኑ ከሚመለከታቸው አካላት ለምሳሌ፡-ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ
ሚኒስቴር ፣ከንቲባ ጽ/ቤት፣መሬት ማጅመንት እና ሌሎቹም ጋር በመሆን እንዲሰራ ሚና
መጫወት ይኖርበታል፡፡
በተያያዘም የአንድ ማዕከል አገልግሎትን በተሻለ መልኩ ተደራሽ ለማድረግ ለአንድ አካል ተጠሪ
እንዲሆን በማድረግ በግልጽ ስልጣንና ተግባራቸውን በግልጽ በመለየት የሚሰጠው አገልግሎት፤
የሚላኩ ሪፖርቶች እና ሌሎች ተያያዥ ተግባራት ወደ አንድ ማዕከል እንደገቡ ጥረት በማድረግ
ተጎጅዎችንም ይሁን ሌሎች አካላትን እንግልት መቀነስ ተገቢ ነው፡፡ ይህ ደግሞ የስራ
ድግሞሽሽን በማስቀረት ቅንጅታዊ ስራን ለማጠናከር ስለሚጠቅም እስከ አሁን ጉዳዩን በጋራ
እየሰሩ የሚገኙት አካላት ማለትም ፍትህ ሚንስቴር፣ፖሊስ፣ሴቶችና ህጻናትና ጤና በጋራ
በመነጋገር የትኛው አካል ቢመራው ይሻላል የሚለውን ግምት ውስጥ በማስገባት ለአንዱ አካል
ተጠሪ እንዲሆን መደረግ አለበት፡፡ የፍትህና እንክብካቤ ማዕከላትን በበላይነት የሚያስተባብረው
እና የሚመራው አካል ፍትህ ሚንስቴር መሆኑን የብሄራዊ አስተባባሪ አካሉ መግባባያ ሰነድ
(2004 ዓ.ም) ላይ እንደተቀመጠው በመስማማት ይህ ተቋም እንዲመራው ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
ከዚህ አንጻር የጋምቤላ ክልል ውስጥ የሚገኘውን የአንድ ማእከል አገልግሎት በምን መልኩ
እየተሰራበት እንደሚገኝና ይህ በመሆኑ ደግሞ ያለውን ለውጥና ውጤታማነት መነሻ በማድረግ
አንዱ በበላይነት ሊመራው ይገባል፡፡
5.3.2. ከህግ ማዕቀፍ አንጻር
ከጊዜው ጋር እኩል የሚራመድና ገዥ የሆነ የህግ ማዕቀፍ በማዘጋጀት ይህን የመፈጸምና
ማስፈጸም አቅም ማጎልበት ያስፈልጋል፡፡ ይህም ሲባል ህጎቹ ትርጉማቸው በደንብ ተብራርቶ
ለውሳኔ በማያሻማ መልኩ በማስቀመጥ ለተለያየ ፍርድ አሰጣጥ የሚዳርገውን ክፍተት መድፈን
ያስፈልጋል፡፡
የህግ ማዕቀፎች በሚሻሻሉበት ወቅት ባለጉዳዮቹን እንዲሁም ሙያው አቅሙና ልምዱ ያላቸውን
አመራሮችና ባለሙያዎችን ባካተተ መልኩ መሆን አለበት፡፡ በተያያዘም ከምስክር፤ዋስትና እና
ሀሰተኛ ከሳሽን በሚመለከት የማስረጃ ህግ እንዲወጣ በማድረግ ውሳኔ አሰጣጡን የተስተካከለ
እንዲሆን አበርክቶ እንዲኖረው ማስቻል ያስፈልጋል፡፡ በሌላ መልኩ የወንጀል ህግ የቤት ውስጥ
ጥቃትን እንዲካተት በማድረግ ሴቶችም ሆነ ህጻናት ላይ የሚደርሰውን ችግር መቀነስ አስፈላጊ
ይሆናል፡፡ ስለሆነም ፍትህ ሚንስቴር በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ጾታዊ ጥቃቶችን
ለመከላከል፣ተፈጽሞ ሲገኝም አስተማሪና ተመጣጣኝ እርምጃ እንዲወሰድ ለማድረግ እንዲሁም
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በፍርድ ቤቶች ተመሳሳይ ወይም ተቀራራቢ ፍርድ መሰጠት እንዲችል ለማድረግ አሳሪ ህጎችን
በማሻሻል ወይም አዲስ እንዲወጡ ማድረግ አለበት፡፡
5.3.3. የጾታዊ ጥቃት መንስኤዎችን በተመለከተ
ለጾታዊ ጥቃት መንስኤ ናቸው ተብለው የተዘረዘሩትን ጉዳዩ የሚመለከታቸው ፖሊስ፤አቃቢ ህግ
ሴቶችና ህጻናት ቢሮዎች፤ማዕከላት፣ ማህበረሰቡና የጥቃቱ ሰለባዎች በጋራ ችግሮቹን ለመቀነስ
መስራት ያስፈልጋል፡፡ ለአብነት በገቢ ማስገኛ ስራዎች እንዲሰማሩ በማድረግ፤ይህንን የሚሰሩ
ግብረ ሰናይ ድረጅቶችን በመደገፍና በማበተረታታት የችግሮቹን መንስኤ መቀነስ ያስፈልጋል፡፡
ከዚህ አንጻር ሴቶች፣ ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ፣ ሚንስቴር መስሪያ ቤቱ እንዲሁም የክፍለ
ከተማ ሴቶችና ህጻናትና ወጣቶች ጽህፈት ቤቶች በቅንጅት

በዘርፉ ከሚሰሩ አጋር አካላት ጋር

ለምሳሌ ስራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና እና ሌሎችም ጋር በመሆን በመንስኤዎቹ ላይ
በመስራት የጥቃት መጠን እንዲቀንስ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት ይጠበቅባቸዋል፡፡
ህጻናት ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲኖሩ ለማድረግ ወላጆች ጋር በመስራት እንዲሁም ለመጤ
ባህሎች እንዳይጋለጡ መዝናኛ ቦታዎችን በማቋቋም እና ለጥቃት አጋላጭ የሆኑ ቦታዎችን ምቹ
እንዳይሆኑ በማድረግ ጾታዊ ጥቃት መንስኤዎች ላይ መስራት ጠቃሚ ይሆናል ማህበረሰቡ
ጥቃት አድራሾቹን አሳልፎ በመስጠት፣ጥቆማ በመስጠት ለዚህም የተቋቋመው ጥቃት ተከላካይ
ኮሚቴ አጠናክሮ ስራዎችን እንዲሰራ መሆን አለበት፡፡ ይህንን በተመለከተ የክፍለ ሴቶች፣
ህጻናትና ወጣቶች ቢሮዎች ከፖሊስ መመሪያዎች ጋር በጥምረት ለጾታዊ ጥቃት አጋላጭ የሆኑ
ቦታዎችን ምቹ እንዳይሆኑ በማድረግ እና ችግሮች ሲፈጸሙ ሪፖርት የማድረግ ልምምድ
እንዲያዳብር ሚናቸውን መጫወት ይኖርባቸዋል፡፡
5.3.4. ተገቢና የተፋጠነ ፍትህን ከመስጠት አንጻር
የተፋጠነ እና ተገቢ ፍትህ ለመስጠት የአንድ አካል ብቻውን በሂደቱ ውስጥ ስለማያልፍ ሁሉም
ትቃት ከደረሰባቸው አካላት ጀምሮ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ያው በሙሉ ሚናውን መወጣጥ
ይኖርበታል፡፡ ስለዚህ ጾታዊ ጥቃት ወንጀልን ባህሪ ይህም ሲባል ውስብስብነቱን ግምት ውስጥ
ያስገባ ወቅታዊ እና ዘመናዊ መረጃ አሰባሰብ ዘዴ በመከተል እንዲሁም የአሻራ ምርመራዎችን፣
የሲሲ ቴቪ ካሜራዎችን አጠናክሮ በመጠቀም የሚሰጡ ውሳኔዎች ፍሬያማ በማድረግ ሌሎችን
የሚያስተምር ፍርድ በመስጠት ችግሩን ለመቀነስ አስተዋጽኦ ማበርከት ያስፈልጋል፡፡ ይህ
እንዲሆን ደግሞ በተለይ ፖሊስና ፍትህ ሚንስቴር በተዋረድ እስከ ክፍለ ከተማ ድረስ በመሆን
መረጃን ከታች እስከ ላይ በመቀባበል ጥቃት አድራሾች ላይ ተገቢውን ፍርድ እንዲሰጥ ማድረግ
ይጠበቅባቸዋል፡፡ ተጎጅዎችም የሚገባቸውን ጉዳት ካሳ እንዲያገኙ እንዲሁም ሌሎች አካላት
ወደፊት ትቃት ለማድረስ እንዲታቀቡ ሚናው የላቀ ነው፡፡
5.3.5. ግንዛቤን ማሳደግ
ጾታዊ ጥቃትን በሚመለከት ለህብረተሰቡ፣ለጥቃት ሰለባዎች፣ለፍትህ አካላት፣ማረፊያ ማዕከላት
ላይ ለሚሰሩ አካላት ሌሎችም በዘርፉ ለሚሰሩ አካላት በህግ ማዕቀፎች፣ ተገልጋይን በተለይም
ተጠቂዎችን ማዕከል ያደረገ አገልግሎትን፣በኔነት ስሜት መስራትን፣ውጥረትን መቋቋም እና
46

በትኩረት መስራትን አስመልቶ ተከታታይነት ያለው ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መገናኛ
ብዙሀንን ጭምር በመጠቀም እውቅናንን ማሳደግ ስራ መስራት ተገቢ ይሆናል፡፡
ስለሆነም ከላይ በተዘረዘሩት ጉዳዮችና ባለድርሻ አካላት ሴቶችና ህጻናት ቢሮዎች፣ ፖሊስ
መመሪያዎች እንዲሁም ጠቅላይ አቃቢ ህግ ቢሮዎች ግንዛቤን የማሳደግ ስራዎች አሁን
ከሚሰራው በበለጠ መስራት ይጠበቅባል፡፡
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