
 

አሚጉር 
የንብረት አስተዳደር ሊሚትድ  
የጅዊሽ ኤጀንሲ ቤቶች ኢንተርፕራይዞች  

 

ወሲባዊ ጥቃትን የሚከላከሉ ሕጎች እና የውስጥ ደንቦች ዋና ዋና ነጥቦች 

ይህ አነስተኛ እትም የወሲባዊ ጥቃትን የሚከላከል ህግ 5758-1998 እና ለድርጅቱ የተሰጡ የውስጥ ደንቦች ዋና  ዋና ነጥቦች ለማቅረብ 
ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡ ይህ እትም የህጎቹን እና የውስጥ ደንቦችን ቦታ የሚይዝ እንዲሁም በምንምሁኔታ ቢሆን የሚቀይር አይደለም፡፡
ይህ እትም የወሲባዊ ጥቃትን የሚከላከል ህግ 5758- 1998 እና ለድርጅቱ የተሰጡ የውስጥ ደንቦች ውስጥ የሚገኘውን ጥራዝ እትም 
አጉልቶ ለማሳየት የተዘጋጀ ነው፡፡በዚህ ይዘት ውስጥ የተገለፀ ማንኛውም የሴት ጾታን የሚያመለክት ቋንቋ የወንድ ጾታም የሚመለከት 
ይሆናል፤በተቃራኒውም እንደዚሁ፡፡ 

ወሲባዊ ጥቃት እና ከዚህ ጋር ተዛማጅ የሆነ ተግባርን መፈፀም በሰው ልጅ ክብር፣ ነጻነት፣ ግላዊነት እና በፆታ መካከል ያለውን 
እኩልነት የሚጎዳ ነው፡፡ ስለዚህም በማንኛውም ቦታ እና ሁኔታ ባለ ህግ መሰረት እነዘህ ተግባሮች የተከለከሉናቸው፡፡   

ህጉ እነማንን ይመለከታል? 

 ወሲባዊ ጥቃት እና ከዚህ ጋር ተዛማጅ የሆነ ተግባር በወንዶች ወይም በሴቶች ሊደረግ ስለሚችል ሁለቱንም ጾታዎች ይመለከታል፡፡ 

የተከለከሉ ተግባሮች፡ 

በጉዳዩ ፍላጐት ለሌለው ግለሰብ በባህሪው ወሲባዊ የሆኑ አስተያየቶች ወይም ስጦታዎችን ማቅረብ ወይም ስልጣንን በመጠቀም አንድ 

ሰው ከፆታው ወይም ከወሲባዊ አመለካከቱ የተነሳ ክብሩን ማዋረድ እንደወሲባዊ ጥቃት ይቆጠራል፡፡  አንድ ነገር ወሲባዊ ጥቃት 

ተደርጐ እንዲቆጠር ጥቃቱ በባህሪው ወሲባዊ ሊሆን ይገባል፡፡  ቢሆንም የግድ ከወሲባዊ አነሳሽ ጉዳዮች የመነጨ ወይም ወሲባዊ 

አላማዎችን ለማከናወን በማቀድ የመነጨ ሊሆን አይገባም፡፡   

በተጨማሪም በስራ ቦታ ጥላቻ የሚፈጥር አካባቢ መፍጠር የተከለከለ ነው፡፡  ለምሳሌ ቆሻሻ ቀልዶች፣ በባህሪያቸው ወሲባዊ የሆኑ 

አገላለፆች፣ የብልግና ምስል/ ወሲባዊ ስእሎችን በቢሮ ውስጥ ማንጠልጠል እና በባህሪያቸው ወሲባዊ የሆኑ ኢሜሎችን በስፋት 

ማሰራጨት፡፡   

የሚከተሉት ለአንድ ጊዜ ለመፈፀም እንኳ የተከለከሉ ተግባራት ናቸው፡   

ወሲባዊ ባህሪ ያለውን ድርጊት ለመፈፀም ዛቻ የተቀላቀለበት ስም ማጥፋት ማከናወን 

የአቤቱታ አቅራቢ ሳይፈቅድ/ ሳትፈቅድ ጨዋነት የጐደለው ድርጊት በርሷ ላይ መፈፀም እና እርሱን/ እርሷን ለማዋረድ፣ ለማነሳሳት 

ወይም ወሲብን ለማርካት የሚፈፀም ድርጊት 

አንድን ሰው ከፆታው የተነሳ /ሰው ወንድ ወይም ሴት ከመሆኑ ጋር በተገናኘ/፣ ወሲባዊነቱ ስለወሲበ ያለው አመለካከት ጨምሮ 

መሰረት በማድረግ በርሱ ላይ ክብርነ የሚነኩ ወይም የሚያዋርዱ አስተያየቶችን መስጠት፡፡   

የሚከተሉት ድርጊቶች የሚከተሉት ሁኔታዎች /በጥቅል/ ካሉ የተከለከሉ ናቸው፡ 

በወሲባዊነት ላይ ያተኮሩ አስተያየቶችን መስጠት ወይም በባህሪያቸው ወሲባዊ የሆኑ ስጦታዎችን በተደጋጋሚ መስጠት፡፡   

አስተያየቶች ወይም ስጦታዎች የተሰጡት ግለሰብ ለጥቃት ፈፃሚው በቃል ወይም በባህሪ በነዚህ ነገሮች ፍላጐት እንደሌለው ከገለፀ 

ጥቃት ፈፃሚው ግለሰቡ በቃላት ወይም በአስተያየት ፍላጐት እንደሌለው ከገለፀ በኋላ አንኳን አስተያየቶችን/ስጦታዎችን መስጠቱን 

ከቀጠለበት፡፡   

ረዳት አልባ፣ ታካሚ የሆነ ግለሰብን በሚመለከት ወይም ከጥገኝነት ወይም ከቅጥር ጋር በተገናኘ ካለ መገዛት የተነሳ መሰረት ተደርጐ 

የሚደረግ ወሲባዊ ብዝበዛን በሚመለከት ፈቃድ አለመስጠትን ማረጋገጥ ግዴታ አይደለም፡፡ 

ጭቅጨቃ የተከለከለ መሆኑ፡  

ከወሲባዊ ጥቃት ወይም አቤቱታ የተነሳ የሚፈፀሙ ጉዳቶች እንደወሲባዊ ጥቃት ሊቀርቡ ይችላሉ፡፡   



 

የሚከተሉት እንደወሲባዊ ጥቃት ሊቆጠሩ አይችሉም፡   

ወሲባዊ ባህሪ የሌላቸው መግባባቶች እና በመልካም መንፈስ በጋራ ፈቃደኝነት እና በነፃ ፈቃድ የሚደረጉ መተጫጨቶች፡፡  

የቅጥር ግንኙነት ማእቀፍ ምንድን ነው?  

በስራ ቦታ በሌላ ስፍራ በቅጥር እና / ወይም በቀጣሪ ምትክ ማእቀፍ አንፃር በስራ ወቅት በቅጥር በየትም ስፍራ በቅጥር ግንኙነት ላይ 

ተመስርቶ በመግባባት የሚከናወን የቀጣሪ እና ሰራተኛ ግንኙነት ነው፡፡   

ጥያቄ የማቅረብ ሂደት:  

የዲሲኘሊን ሂደት፡ የወሲባዊ ጥቃቶችን ለኮሚሽነሩ ማመልከቻ ማቅረብ፡፡  ማመልከቻ አቅራቢ በተጨማሪም ለአለቆቹ ማመልከቻ 

ማቅረብ ይገባዋል፡፡  እነርሱም ለወሲባዊ ጥቃት ኮሚሽነት ሪፖርት ማድረግ አለባቸው፡፡   

የወንጀል ፍትህ ሂደቶች፡ አቤቱታውን ለፖሊስ ማቅረብ::  

የፍታብሔር ፍትህ ሂደቶች፡  ከጥቃት ፈፃሚው ጨቅጫቂው ካሳ እና ሌሎች ለችግሩ መፍትሄ የሚያስገኙ ነገሮችን ለመቀበል የሚቀርብ 

ህጋዊ ጥያቄ ሲሆን በአንዳንድ ጉዳዮች ደግሞ ከነርሱ ቀጣሪዎችም እነዚህ ነገሮች ሊጠየቁ ይችላሉ፡፡  የፍታብሔር ጥያቄ የማቅረብ 

ሂደት ከስነስርአት ሂደት ወይም ከወንጀል ፍትህ ሂደት ጋር ጐን ለጐን አብሮ ሊሄድ ይችላል፡፡   

አንድ ግለሰብ ከወሲባዊ ጥቃት ወይም ከጭቅጨቃ የተነሳ የተጐዳ ከሆነ ከላይ ከተጠቀሱት አንዱ ወይም ከዛ በላይ የፍትህ ሂደቶችን 

ለመከተል ሊመርጥ ይችላል፡፡   
 

በድርጅቱ ውስጥ የወሲባዊ ጥቃት ጉዳዮች የሚመለከታቸው ግለሰቦች፡ 

 

አማካሪ ታማር ካትዚር- 03-6930482 

ወ/ሮ ይዲድያ ሻራቢ - 03- 6930476 

ወ/ሮ ኦርና ግሪንበርግ- 03- 6930218 

 

ወሲባዊ ጥቃት በኩባንያው ተጠርጣሪዎች እና ለተከበሩ ታላላቅ ሰዎች የመኖሪያ ህንፃ ነዋሪዎች ላይ፣ በህዝብ መኖሪያ ስፍራ፣ 

በህክምና መምሪያ ታካሚዎች እና ከነዚህ ማእቀፎች ለአንዱ እጩዎች በሆኑ ግለሰቦች ላይ ሊፈፀም ይችላል፡፡ 

 

 


