
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 ይህ ማጠቃለያ የሚከተለውን ሪፖርት ተንተርሶ የተዘጋጀ ነው የሃይል ጥቃት ሰለባ የሆኑ ሴቶችና ልጃገረዶች ድጋፍ ሰጪ ዴስክ፣ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ 

ጥቃትና ትንኮሳን በተመለከተ ጥቆማ/ቅሬታ የሚያቀርብበት ስርዓት እንዲሁም ጥቆማ ለማቅረብና ድጋፍ ለማግኘት፣ በእርዳታ ስራ ዘርፉ ውስጥ 

የሚያጋጥሙት እንቅፋቶች 

1. በወሲባዊ ብዝበዛ ጥቃት እና ትንኮሳ ላይ ጥቆማየማቅረብ እንቅፋቶች 

በልማት ዘርፉ ውስጥ ሁሉንም አይነት ጥቃት አስመልክቶ “ሥር የሰደደ በተገቢው መጠን ሪፖርት ያለማድረግ” ችግር እንዳለ በስፋት ይታወቃል። 

ይህም “በወሲባዊ ብዝበዛ እና ጥቃት መጠን እና አይነት ላይ የሚደረገውን የመረጃ አሰባሰብ አስቸጋሪ፣ የችግሩን ትንተና የተሳሳተ እና የማስተካከያ 

እርምጃዎችን ኢላማቸውን የሳቱ” ያደርጋቸዋል።1በተለይም በህጻናት ላይ የሚደርሰው ጥቃት በበቂ ሁኔታ ሪፖርት ላይደረግ ይችላል፤ መረጃዎች 

እንደሚያመለክቱት ከ30-80% የሚሆኑት በሕፃንነት እድሜያቸው የወሲባዊ ጥቃት ሰለባዎች የነበሩ እና ከጥቃት የተረፉ ሰዎች እስከ ጉልምስና ዕድሜ ድረስ 

የደረሰባቸውን ጥቃት አይገልጹም ፣ እንዲሁም ብዙዎች በጭራሽ አይገልጹትም - ይህም የሚሆነውለመናገር አቅመ ቢስነት ስለሚሰማቸው ብቻ ሳይሆን 
ቢናገሩ ወቀሳ እንደሚደርስባቸው እንዲሁም እንደማይታመኑ ስለሚፈሩም ጭምር ነው።2ወሲባዊ ብዝበዛ እና ጥቃት ጥልቅ መገለልን ፣ ሃፍረትን እና ዝምታን 

ይፈጥራል- በተለይም አጥቂው በልጁ እምነት የሚጣልበት ሆኖ ሲገኝ፣ ወይም ቤተሰቦች  
የልጆቻቸውን ክብር ለመጠበቅ እነዚህን ክስተቶች መደበቁን የተሻለ አድርገው ሲወስዱት ፣ ወይም እንዴት ሪፖርት ማድረግ እንደሚችሉ ወይም ለማን ሪፖርት 
ማድረግ እንደሚችሉ መመሪያ ሳይኖራቸው ሲቀር3ይህ በእንዲህ እንዳለ ፣ ከበርካታ ሀገሮች የተገኘ መረጃ እንደሚያመለክተው ግለሰቦች ያለ ወላጅ ወይም የ 

አዋቂ ድጋፍ ሪፖርት አያደርጉም ( Csaky፣ 2010) ፡፡ 

ወሲባዊ ብዝበዛ ጥቃትን እና ትንኮሳን ለመቋቋም የሚሰራ ማንኛውም እርምጃ ስኬታማነትከ ጥቃት በተረፉ ሰዎች እና ተጠቂዎች (ወላጆቻቸውን እንዲሁም 

አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ አሳዳጊዎቻቸው ጨምሮ) ያለፉበትን ጥቃት ሪፖርት የማድረግ ችሎታ ላይ ይመሰረታል_ ነገር ግን ተጎጂዎችም ሆኑ ሌሎች ብዙ ጉዳዩ 
የሚመለከታቸው ሰዎች የደረሰባቸውን በተመለከተ እንዳይናገሩና ለሌች እንዳያሳውቁ የሚያግዱ እንዲሁም በጥቆማ አቀራረብ ስርዓቱ ውጤታማነት ላይ 
ተጽእኖ የሚያሳድሩ በርካታ ጫናዎች እንቅፋቶች አሉ።  

 (Csaky ፣ 2010). ማንኛውንም ጥቃት በተመለከተ ጥቆማ ለማቅረብ የሚያስችል ሁኔታን ከመፍጠር አንጻር በቅርቡ የተደረጉ ጥረቶች በቂ ካለመሆናቸውም 
በላይ ነባር እንቅፋቶች መጠነ ሰፊ ለሆነው አነስተኛ የጥቆማ ቁጥር መኖር ቁልፍ ሚና መጫወታቸውና፣ ይህም ትክክለኛው የችግሩ መጠን እንዳይታይ ማድረጉ 
በሚገባ የታወቀ ነው። ይህ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች ከሚደረገው እገዛ እንዲሁም ጥፋተኞችን ተጠያቂ ከማድረግ አንጻር በቂ ምላሽ 
ካለመስጠት ጋር ይገናኛል። 

(ማርቲን ፣ 2010) ፡፡ 

ከእነዚህ እንቅፋቶ መካከል አንዳንዶቹ በዚህ ክፍል ውስጥ ተዘርዝረዋል ፡፡ ጥቆማ ማቅረብን በተመለከተ የሚያጋጥሙ እንቅፋቶች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 
በሚካሄዱ ፈርጀ ብዙ ውይይቶች ውስጥ በሰፊው የሚነሱ ጉዳዮች ቢሆኑም ቅሉ፣ በኮት ዲ ቮዋር፣ በሄይቲ እና በደቡብ ሱዳን ማህበረሰቦችን እና አለም አቀፍ 
ድርጅቶችን በማካተት በተከናወነው ጥናት እንደተገለጸው፣ እንቅፋቶቹ አውድ ተኮርም ናቸው። 

 (Csaky ፣ 2010) ፡፡ ጥቆማ ለማቅረብ እንቅፋቶችን ከመፍጠር አንጻር በብዛት የሚስተዋለው የአንኳር ጉዳዮች ግጥጥሞሽ የሚከተሉትን ያካትታል：-  

• ማህበረሰቡ (በተለይም ህጻናትና ወጣቶች) የደረሰባቸውን ጥቃት በተመለከተ በግልጽ እንዲናገሩ የሚያበረታታ በቂ ድጋፍ አለመኖሩ 

 

• በልማት ዘርፍ ጠንካራ እና ወጥ የሆነ አመራር የሚፈልግ ዕውቅና ያገኘ መልካም አሠራር እና አዳዲስ ሂደቶች በበቂ ሁኔታ ተተግብረዋል ፡፡ 
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ማጠቃለያ 

በወሲባዊ ... ላይ ጥቆማ የማቅረብ እንቅፋቶች 

ወሲባዊ ብዝበዛ ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ (SEAH) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c59799fed915d045f3778a4/VAWG_Helpdesk_Report_207_Reporting_mechanisms_SEAH.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c59799fed915d045f3778a4/VAWG_Helpdesk_Report_207_Reporting_mechanisms_SEAH.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c59799fed915d045f3778a4/VAWG_Helpdesk_Report_207_Reporting_mechanisms_SEAH.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c59799fed915d045f3778a4/VAWG_Helpdesk_Report_207_Reporting_mechanisms_SEAH.pdf
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• በልማት ሰራተኞችም ሆነ በብዙ አይነት አከባቢያዊ ተዋናዮች በማህበረሰቡ ውስጥ የሚፈጸም ወሲባዊ ብዝበዛን፣ ትንኮሳን እና ጥቃትን መነሻ 
ምክንያቶች ለማስወገድ የሚያስፈልግ መዋእለ ንዋይ ከፍተኛ እጥረት 

2. ተቋማዊ ባህል ውጤታማ የሪፖርት ስርዓት አተገባበር ላይ ተጽእኖ ያሳድራል 

• የምስጢር ማሳወቂያ ዘዴዎች ውጤታማነት ሰዎች ያለምንም ፍርሃት እንዲናገሩ ከሚያበረታታ ከድርጅታዊ ባህል ጋር የተቆራኘ ነው- በፈርጀ ብዙ 

ዘርፎች ላይ በተደረገ የዳሰሳ ጥናት ወቅት ከ137 የውስጥ ኦዲት ኃላፊዎች ውስጥ 41 ሰዎች “ምስጢርን በማሳወቅ/በማጋለጥ እና በድርጅታዊ ባህል 

መካከል ተመጋጋቢ ግንኙነት አለ” የሚለውን አስገንዝበዋል። 

- ትክክለኛው የድርጅት ባህል ሰዎች እንዲናገሩ ያበረታታል ፣ ውጤታማ ውስጣዊ ምስጢርን  

ማሳወቂያ መንገዶች የጤናማ ድርጅት ባህል ቁልፍ አካላት ናቸው። በአንፃሩ የሁለት ዓመት የተባበሩት መንግስታት የክርክር ፍርድ ቤቶች እና የተባበሩት 

መንግስታት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ዳሰሳ/ግምገማ ስህተትን የሚያሳውቁ ሰዎች ለከባድ 

ብቀላ የተጋለጡ እንደነበሩ አጊኝቷል። በመሆኑም “ያነጋገርናቸው ቅሬታ አቅራቢዎችና የተባበሩት መንግስታት ሰራተኞች በሙሉ በሰላም አስከባሪ 

ተልእኮዎች ውስጥ ሊከሰቱ ስለሚችሉ ከስነምግባር ውጪ የሆኑ ድርጊቶች የተባበሩት መንግስታት ሰራተኞች ለመናገር እንደሚፈሩ” የሚያምኑ 

መሆናቸውን የሚያሳይ ሁኔታ ተፈጥሯል። 5
 

• ዐሌ የማይባል/ጉልህ አመራር እጥረትም ውጤታማ የአሠራር መንገዶችን ይጎዳል - በኮንጎ ፣ ኔፓል እና ላይቤሪያየተደረጉ የሀገር ውስጥጥናቶችን 

ጨምሮ የ 14 የተባበሩት መንግስታት ኤጄንሲዎች እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ግምገማ ከፍተኛ አመራሮች ፖሊሲዎችን “ከብርቱ ማስጠንቀቂያና 

ከግልጽ አቅጣጫ ” ጋር ወደ መስክ እያስተላለፉ አለመሆኑን ተመልክቷል ፣ ለምሳሌ ፣ የወሲባዊ ብዝበዛ እና ጥቃት መከላከል ተጠሪዎች 

ድጋፍ እያገኙ አይደለም፤ ውጤታማ የሰራተኞች ግንዛቤ ማሳደጊያና የቅሬታ አቀራረብ ስርዓቶች አልተዘረጉም ፡፡ የገቢራዊ እንቅስቃሴ ክትትልወይም 

መልካም ተሞክሮን የማጋራት ስራአልተከናወነም ፡፡6ለወሲባዊ ብዝበዛ እና ጥቃት መከላከል ጥረቶች ስኬት የጉልህ አመራር አስፈላጊነት በዳቪዬ እና 

ሌሎች ውስጥምተንጸባርቋል። (2010). 

• እንደ ዐውዱ ሁኔታ ሪፖርት ማድረግ ሁልጊዜ ግዴታ ላይሆን ይችላል ፡፡ በቅርቡ በ2015 የወጣ ዘገባ በተባበሩት መንግስታት (UN, 2015) ውስጥ 

ጥቆማ ማቅረብን አስገዳጅ እንዲሆን መክሯል (UN, 2015) ፡፡ አሁን ሰራተኞች የትኛውንም ባልደረባቸውን በተመለከተ ከወሲባዊ ብዝበዛና ጥቃት 

ጋር በተያያዘ የሚሰማቸውን ማናቸውንም ስጋት ወይም ጥርጣሬ መጠቆም ይጠበቅባቸዋል  

3. ተደራራቢ የፍርሃት፣ የመገለልና የአቅም ማጣት ስሜቶች እንዲሁም የግንዛቤ ማጣት ለውጤታማ የጥቆማ አቀራረብ እንቅፋት 
ይሆናሉ። 

 

• በተጠቃሚዎች እና በእርዳታ ድርጅቶች መካከል የኃይል ሚዛን መዛባት- በእርዳታ ሰጪዎቹ እና በእርዳታ እና ድጋፍ በሚቀበሉት መካከል 
ያለው ከፍተኛ የኃይል ሚዛን መዛባት  

ጎልቶ ተቀምጧል። አብዛኛዎቹ የእርዳታ ድርጅቶች ስራቸውን የሚሰሩት “የኃይል ሚዛን መዛባቱ እጅግ ስር የሰደደ ተብሎ በሚታሰብበት አውድ ውስጥ” 

እንደሆነም ይነገራል። ከፍተኛ ኃላፊዎችን እና/ወይም የውጭ ዜጋ ሰራተኞችን ከማክበር እና/ወይም ከመፍራት የተነሳ ጥቃትን በተመለከተ ጥቆማ 
አለማቅረብ፣ የዩ ኬ አለም አቀፍ የልማት ኮሚቴ በቅርቡ ከሰጠው መግለጫ ጋር ሊያያዝ ይችላል። መግለጫው ለወሲባዊ ብዝበዛ እና ጥቃት የሚሰጥ 
ምሉዕ ምላሽ፣ ሰዎችን የማብቃትን፣ የጥቆማ አቀራረብን፣ የተጠያቂነትን እና የማጣራትን ተዛማጅ ገጽታዎች ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆን እንዳለበት 
ያትታል። 

• በማኅበረሰቦች ውስጥ የሚተገበሩ የሃይል ግንኙነቶች፤ በግለሰቦች ኃይል ወይም አቋም ዝቅተኛነት ምክንያት በስብሰባዎች ላይ ለመገኘት ፈቃድ 

አለማግኘት ወይም በተሰበሰቡ ሰዎች መካከል ለመናገር በራስ መተማመን ማጣት (ወርልድቪዥን ፣ 2016) 

• ቅሬታን ማሰማት ወይም በሥልጣን ላይ ያሉትን መገዳደር ተቀባይነት የለውም የሚል እምነት (ሂልማን እናበርኔት ፣ 2016 ፣ አይኤሲሲ ፣ 

2004 ፣ ወርልድ ቪዥን ፣ 2016); 

• የበዳዮች ያለመከሰስ እና ባለሥልጣኖች በበዳዮች ሊደለሉ ወይም ከጎናቸው ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ስጋት (ሂልተን ፣ 2008); 

• በቁም ነገር አለመወሰድ ወይም አለመታመንን መፍራት - ይህ በልጆችም ላይ የሚታይ ጉዳይ ነው (IASC, 2004; Csaky, 2010; Wood, 

2015) 
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• ወሲባዊ ብዝበዛ እና ጥቃት ስህተት መሆኑን አስመልክቶ ያለ የግንዛቤ እጥረት ፣ የወሲባዊ ብዝበዛ ጥቃት እና ትንኮሳ በዚያ ሁኔታ ውስጥ እንደ መደበኛ 

ወይም ተቀባይነት ያለው (ወይም ቢያንስ አስፈላጊ ያልሆነ) ተግባር ተደርጎ ይታያል፡፡ 

• የመብቶች ግንዛቤ እጥረት አንዳንድ ተጠቃሚዎች መብታቸውን በተሻለ አውቀው ቢሆን ኖሮ 

 ሪፖርት የማድረግ ዕድላቸው ሰፊ ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል (Csaky, 2010) ሆኖም የሰብዓዊ ዕርዳታ ተጠቃሚዎች በኬንያ ፣ በናሚቢያ እና 
በታይላንድ ወሲባዊ ብዝበዛ እና ጥቃትን የመከላከል ጥረቶችን በተመለከተ ያላቸው ግንዛቤ ላይ የተሰራ ጥናት እንዳመለከተው በማኅበረሰቦቻቸው ውስጥ 

‹የተንሰራፋ ብልሹ አሠራር› መኖሩን ቢገነዘቡም ፣ እንደ ‘ችግር ፈጣሪ’ ላለመታየት እንዲሁም በመሰሎቻቸው ላይ ጉዳት ላለማስከተል የሚሉትን ጨምሮ 
በበርካታ ምክንያቶች የተነሳ ቅሬታ አያቀርቡም። 

 (Lattuet al., 2008); 

• ከእርዳታ መርሃግብር የሚገኝ ጥቅም፣ ስራ፣ የስደተኝነት ሁኔታ/ክብር፣ ገቢ፣ እንዲሁም የጥቅማጥቅሞች ተስፋን ማጣትን በመፍራት፣ ወይም እርዳታ 

ይቀራል በሚል ፍራቻ (በተለይም በአንዳንድ አካባቢዎች የምግብ ዕርዳታ) 12; 

• የግል ደህንነት ስጋቶች በተለይ የቅሬታው ምስጢራዊነት ያልተጠበቀ እንደሆነ ይህ ከፍተኛ የደህንነት ስጋት ስለሚፈጥርባቸው፣ ብዙዎች ቅሬታ ማቅረብ 
የሚያስከትለውን ብቀላ፣ መገለል፣ አድሎ እንዲሁም ለደረሰባቸው ጥቃት እራሳቸው ተጠያቂ ሆነው መወሰድን ይፈራሉ። 
፡፡14በሄይቲ በተካሄደው ከመጠን በታች ሪፖርት ማድረግ ጥናት ከተሳታፊዎች ውስጥ አንድ ሦስተኛ የሚሆኑት ጥቃትን ሪፖርት ያደረጉ ልጆች  

በጥቃት ፈጻሚዎች ወይም በቤተሰቦቻቸው የሚደርስን አካላዊ ድብደባን (ወይም ሞት ጭምር ፈርተዋል። 

ሌሎች ደግሞ በወላጆች የሚደርስባቸውን ጥቃት ይፈሩ ነበር (Csaky ፣ 2010); 

•  ‘የመሳሳት ፍርሃት’ (IASC ፣ 2004) 

• ምስጢር አጋላጮች/አውጪዎች የሚያጋጥማቸው የብቀላ ፍርሃት በኬንያ ፣ በናሚቢያ እና በታይላንድ ውስጥ በወሲባዊ ብዝበዛ እና ጥቃት መከላከል 

ጥረቶችን የሚመለከት ጥናት በሚከናወንበት ወቅት ምክር የተጠየቁ የሰብአዊ እርዳታ ሠራተኞች (በጎ ፈቃደኞች፣ በማበረታቻ እንዲሁም በደመወዝ 

የተቀጠሩ ሰዎች) ፣ የበቀል እርምጃን በመፍራት ባልደረቦቻቸው ያደረሷቸውን ጥቃቶች በተመለከተ ጥቆማ ለማቅረብ ቸልተኛ ሆነው ተገኝተዋል 

 (Lattu et al., 2008). 

• ፆታን መሠረት ያደረጉ ምክንያቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ 

o የተመረጡ የአሰራር ዘዴዎች የልጃገረዶች እና የሴቶች ተጋላጭነት ላይ ብቻ የሚያተኩሩ ከሆነ ወንድ ልጆች እና አሳዳጊዎቻቸው ሪፖርት የማድረግ 

ተጨማሪ እንቅፋቶች ሊያጋጥማቸው ይችላል። በካምቦዲያ የተደረገ ጥናት (ሂልተን ፣ 2008) የወሲብ ብዝበዛ ያጋጠማቸው እና ይህንን 
ሪፖርትያላደረጉ ወንድ ልጆች ከላይ ከተጠቀሱት ጋር የሚመሳሰሉ ምክንያቶች ተጽዕኖ እንዳሳደሩባቸው ገልፀዋል ፡፡ ይሁን እንጂ ለየት ባለ 
መልኩ፣ እነዚህ ወንድ ልጆች፣ እነሱ ላይ ጥቃት ያደረሱባቸው ሰዎች በልጃገረዶች ላይ ጥቃት ያደረሱ ሰዎች የሚቀጡትን ያህል ቅጣት 

አይጣልባቸውም የሚል (ባለሥልጣናት በይበልጥ ጥበቃ ማድረግ የሚሹት ለልጃገረዶች ነው፤ ጥቃት ሲደርስባቸውም፣ ጥቃት ለደረሰባቸው 

ወንድ ልጆች የሚያሳዩትን ያህል አሉታዊ አመለካከት ለልጃገረዶች አያሳዩም ከሚል አስተሳሰብ የመነጨ) እምነትና ፍርሃትም ነበረባቸው። 

 
o ልጃገረዶች ወሲብን በምግብ የመለዋወጥ እድሉን እንዳያጡ ይፈራሉ ፣ ግን ደግሞ መገለልንም ይፈራሉ- በኮት ዲ ቮዋር የሚኖሩ እርዳታን በወሲብ 

በመቀየር ላይ የተሰማሩ ልጃገረዶች ላይ የተደረገ ጥናት በማኅበረሰቡ ሊገለሉ፣ “የተበላሹ” እና ለትዳር የማይሆኑ ተደርገው ሊታዩ እንደሚችሉ 

በመፍራት ጥቆማ ማቅረብ እንደማይፈልጉ አሳይቷል። ( በዚህ ሁኔታ ውስጥ ከፍተኛው ጥፋተኝነት የተጫነባቸው ልጃገረዶቹ ራሳቸው ናቸው ) 

በማስገደድ የተፈጸመ ወሲብ ሪፖርት የመደረግ እድሉ ያለ ነው (Csaky, 2010) ላይቤሪያ ውስጥ ጥቃት እየደረሰባቸው ያለ ወይም ወሲባዊ 
ብዝበዛ እየደረሰባቸው ያሉ አንዳንድ ልጃገረዶች በልውውጡ መጠቀማቸውን እና ጉዳዩን ሌሎች ሪፖርት እንዲያደርጉባቸው እንደማይፈልጉ 

ተናግረዋል። አንዳንድ ጊዜ ወላጆች በልጆቻቸው ተግባር ተጠቃሚ ስለሆኑ ሪፖርት ከማድረግ ተቆጥበዋል (ዘ ሴቭ ዘ ችልድረን ፣ 2006) ፡፡ 
በደቡባዊ ሱዳን ውስጥ ከመጠን በታች ሪፖርት የማድረግ ጥናት እንዳመለከተው ጥቃት እንደተፈፀመባት የታወቀች ልጃገረድ ከእንግዲህ የጥሎሽ 

ገቢ ስለማታስገኝ ቤተሰቡ የሚጠብቀውን ገቢ ወደ ዜሮ/አልቦ ይቀንሰዋል ፡፡ ስለሆነም የጥቃቱ አሉታዊ ኢኮኖሚያዊተፅእኖ በጣም ክፍተኛ ስለሆነ 

ሪፖርት ማድረግን ይከለክላል (Csaky, 2010). 
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