
 

 

  

በቅድመ-ምርጫ ወቅት በመራጮች 
የምዝገባ ሂደት በተመዘገቡ 

ምልከታዎች ዙሪያ የቀረበ መግለጫ 
 

      

የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያ ሴቶች 
ማህበር በ6ኛዉ ሃገር አቀፍ 
ምርጫ ወቅት በሴቶች ላይ 

የሚፈፀሙ ጥቃቶችን 
በሚመለከት በታዛቢዎች 
ምልከታ እያካሄደ የሚገኝ 

ሲሆን በማህሩ ነፃ የስልክ ጥሪ 

ማዕከል በ7711 ጥቆማዎችን 

እየተቀበለ ይገኛል፡፡   
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የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር 
ስ.ቁ: - 0115 50 87 83 

ኢሜል፡- info@ewla-et.org /ewla1995@gmail.com   
ዌብሳይት፡- WWW.ewla-et.org   

መቅድም 

የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር (ኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ) ስልጠና የወሰዱ አና ብቁ የሆኑ 18 ታዛቢዎችን በአዲስ አበባ በሚገኙ 
120 የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች በማሰማራት ከሚያዚያ 20 እስከ ግንቦት 4 2013 ዓ.ም በመዲናዋ የተካሄደዉን 
የመራጮች ምዝገባ ሂደትን እንዲታዘቡ አድርጓል፡፡ ታዛቢዎቹ በነዚህ የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች ያለዉን የመራጮች 
ምዝገባ ዝግጅት ፣ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የወጡ መመሪያዎችን ተግባራዊነት ፣ በመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች 
በሚሰሩ ሰራተኞች መካከል ያለዉን የሥርዓተ-ፃታ ሚዛን ፣ ለመራጮች ትምህርት የመስጠት እንቅስቃሴዎችን እና በመራጮች 
ምዝገባ ሂደት በሴቶች ላይ የሚፈፀሙ ጥቃቶችን አስመልክቶ ምልከታ አድርገዋል (ታዝበዋል)፡፡  

ከተገኙ ምልከታዎች መካከል፡- 

▪ የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር (ኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ) በአዲስ አበባ ምልከታ ያደረገባቸዉ ሁሉም የመራጮች 
መመዝገቢያ ጣቢያዎች የሚገኙት ከተማ ዉስጥ ነበር፡፡ አብዛሃኞቹ የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች መደበኛ 
በሚባለዉ ስር የሚካተቱ ሲሆን አንድ ብቻ ወታደራዊ ካምፕ ዉስጥ የነበረ የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያ 
በምልከታቸዉ ተካትቷል፡፡  

▪ የኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ ታዛቢዎች ከመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያ ሃላፊዎች ባገኙት መረጃ መሰረት ሴቶች እና ወንዶች 
ተመጣጣኝ ወይም እኩል በሚባል ደረጃ የመራጭነት ምዝገባን ታዛቢዎቹ በነበራቸዉ የምልከታ ቀናት ዉስጥ 
አከናዉነዋል፡፡ በተመሳሳይ የምልከታ ቀናት ለመራጮች ትምህርት የሚሰጡ ቁሳቁሶችን ለሴቶች ተደራሽ በማድረግ 

ረገድ መመልከት ወይም መስማት የቻሉት ጥቂቶቹ (5) የኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ ታዛቢዎች ብቻ ናቸዉ፡፡   
▪ እንደ የኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ ታዛቢዎች ምልከታ ከ 120 የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች መካከል አብዝሃኛዎቹ ሴቶች 

በቀላሉ እና በጣም በቀላሉ ለማለት በሚያስችል መልኩ ተጉዘዉ/ሄደዉ ማግኘት የሚችሏቸዉ ነበሩ፡፡ 18  የመራጮች 
መመዝገቢያ ጣቢያዎች ላይ ለመድረስ ግን አስቸጋሪ እና በጣም አስቸጋሪ ነበሩ፡፡ በአጠቃላይ ታዛቢዎች ምልከታ 
ካደረጉባቸዉ ከ120 የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች መካከል የአካል ጉዳት ወይም እንደልብ እንቅስቃሴ ማድረግ 
ለማይችሉ ፣ ለአረጋዉያን እንዲሁም ሕፃናትን ይዘዉ ለሚሄዱ ሰዎች 94ቱ በቀላላ መድረስ ወይም መግባት 
የሚችሉባቸዉ ሆነዉ አግኝተዋቸዋል፡፡  

▪ መራጮችን በመመዝገብ የሰስራ ሂደት ዉስጥ ከተሰማሩ ሃላፊዎች መካከል የሴቶች ዉክልና ወይም ተሳትፎ ዝቅተኛ 
ነበር፡፡ ምልከታ ካደረግንባቸዉ ጣቢያዎች መካከል ሩብ ያክለሉ ላይ ወንዶች ብቻ በስራ ሂደቶች ላይ የተሳተፉ 
ሲሆን ግማሽ ያክሉ የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች ላይ ደግሞ አንድ (1) ብቻ ሴት ተሳታፊዎች በስራ ሂደቶች 

ተሳትፈዋል፡፡ በተጨማሪም በአጠቃላይ ምልከታ ካደረግንባቸዉ 120 ጣቢያዎች መካከል 28% ብቻ 
በሊቀመንበርነት ተሳትፎ አድርገዋል፡፡    

▪ የኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ ምልከታ ካደረገባቸዉ ጣቢያዎች መካከል ሁሉም በሚባል ደረጃ አስፈላጊ የምርጫ ቁሳቁሶች 
የተሟሉላቸዉ ነበሩ፡፡ ሆኖም ግን አብዝሃኛዉ ብለን ከምንገልፀዉ በላይ የሆኑት ጣቢያዎች የኮቪድ-19 ወረርሽኝን 
ለመከላከል ከሚረዱ ቁሳቁሰች መካከል ቢያንስ አንዱ ይጎድለቸዉ ነበር፡፡  
በኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ ምልከታ ከተደረገባቸዉ ጣቢያዎች መካከል ከግማሽ በላይ በሚሆኑት ላይ የሚሰሩ አስፈፃሚዎች 
ወይም የመራጮች ምዝገባ ሰራተኞች ሁሉም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ያደረጉ ሲሆን አንድ ሦስተኛ 
በሚሆኑት ጣቢያዎች ደግሞ የተወሰኑት ሰራተኞች እና ሃላፊዎች ብቻ ጭምብል አድርገዋል፡፡ ነገር ግን 

የኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ ምልከታ ካደረገባቸዉ አጠቃላይ ጣቢያዎች መካከል አምስቱ (5) ላይ አንዳቸዉም ሃላፊዎች ወይም 
ሰራተኞች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል እናዳለደረጉ ምልከታ ተደርጓል፡፡      
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የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር (ኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ) አዲስ አበባ ላይ ባደረገዉ የመራጮች ምዝገባ ምልከታ ባገኛቸዉ 
ዉጤቶች መሰረት ለምርጫ ቀን እንዲሻሻሉ ወይም እርምት እንዲወሰድባቸዉ ይረዳ ዘንድ የሚከተሉትን ዋና ዋና ምክረ-
ሃሳቦች ያቀርባል፡-   

 

1. የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል መወሰድ ያለባቸዉ ጥንቃቄዎችን በመፈፀም ረገድ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ 
የተቀመጡ የምርጫ ሂደት አስፈፃሚ ሃላፊዎች የመከላከያ መንገዶችን እንዲጠቀሙ ምርጫ ቦርድ መስራት 
ይኖርበታል፡፡ 

2. ምርጫ ቦርድ በምርጫ ጣቢያዎች የሚሰሩ ሴቶችን ቁጥር ለማሳደግ እና በሊቀመንበርነት ወይም በሃላፊነት 
ደረጃ የሴቶቸችን ተሳትፎ ከፍ ለማድረግ የሚያስችል እቅድ በመንደፍ መስራት ይጠበቅበታል፡፡  

3. ምርጫ ቦርድ ሴቶች በቀላሉ ሊተገብሯቸዉ የሚችሏቸዉን የቅጥር/ምልመላ አሠራሮችን ማስተዋወቅ 
ይኖርበታል ፡፡ በበየነ-መረብ/ኦንላይን አማካኝነት የምርጫ ጣቢያ ሰራተኞችን ለመቅጠር የሚደረጉ የምዝገባ 
ሂደቶች በተለይ በገጠራማዉ አካባቢ ለሚኖሮ ሴቶች ከኔትዎርክ አቅርቦትምና የቴክኖሎጂ እዉቀት አናሳነት 
አንፃር አመቺ አይደለም፡፡  

4. ምርጫን በሚመለከት የሚሰሩ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በምርጫ ሂደት ዉስጥ በተለይም በምርጫ ቀን እና 
በድኀረ-ምርጫ ወቅት እንዲሁም በመራጮች ትምህርት ሂደቶች የሴቶችን እኩል ተሳትፎ እና ደህንነት 
አስመልክቶ ግንዛቤ ለመፍጠር/ለማስተዋወቅ በትኩረት መሳተፍ አለባቸዉ፡፡ 

5. ምርጫ ቦርድ ከህግ አስፈፃሚ/አስከባሪ አካላት ጋር ማለትም ከፌደራል ፖሊስ ፣ ከክልል እና ከተማ አስተዳደር 
ህግ አስከባሪ አካላት ጋር በጠበቀ ቁርኝት በመስራት ለሴት መራጮች ፣ ተመራጮች እና ሴት የምርጫ ጣቢያ 
ሰራተኞች በምርጫ እና ድኅረ-ምርጫ ወቅት ከሚፈፀሙ ወከባዎችና ትንኮሳዎች ለመታደግ ወይም 
ደህንነታቸዉ እንዲጠበቅ ለማድረግ መስራት አለበት፡፡   
 
 

የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር (ኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ) የመራጮች ምዝገባ ሂደትን ከመታዘብ በተጨማሪ በምርጫ ወቅት 
በሴቶች ላይ የሚፈፀሙ ጥቃቶችን በሚመለከት በቅድመ-ምምጫ ወቅት ምልከታ አድርጓል/ታዝቧል፡፡ የምልከታወን ግኝቶች 
እና ምክረ-ሃሳቦችን ከምርጫ በኋላ (በድኅረ-ምርጫ ወቅተ) የሚያወጣ ይሆናል፡፡    

የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር በነፃ የስልከክ ጥሪ ማዕከሉ 7711 እየሰጠ ያለዉን አገልግሎት የቀጠለ ሲሆን ከተለያየ 
የሃገሪቱ ክፍሎች ዜጎች በመደወል በምርጫ ሂደቶች የሚፈፀሙ ጥቃቶችን በሚመለከት የሚሰጡትን ጥቆማ እየመዘገበ ይገኛል፡
፡ ነፃ የጥሪ ማዕከሉ ሰኔ 14 በምርጫዉ ቀን ማለት ነዉ እንዲሁም በድኀረ-ምርጫ ቀናቶችም አገልግሎቱን ይቀጥላል፡፡ ዜጎች 
የሚሰጡት መረጃ ሚስጥራዊነት እንዲጠበቅ ከፈለጉ ሚስጥራዊነቱ የሚጠበቅላቸዉ ይሆናል፡፡ አገልግሎቱን በሦስት ቋንቋዎች 
ማለትም በአማርኛ ፣ አፋን ኦሮሞ እና ትግረኛ ቋንቋዎች እየሰጠን የምንገኝ ሲሆን የስልክ ቁጥሩን እና አገልግሎቱን 
ለማህበረሰቡ ለማድረስ እያሰራጨናቸዉ ባለናቸዉ የሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ማስታዎቂያዎች እንዲሁም ፖስተርና ስቲከሮች 
አማካኝነት በምርጫ ወቅት በሴቶች ላይ ስለሚፈፀሙ ጥቃቶች እና ስለ ነፃ የስልክ ቁጥሩ የበለጠ ግንዛቤ እንዲስፋፋ እየተደረገ 
ይገኛል፡፡   
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መግቢያ 
 

ምርጫ ዜጎች ፖለቲካዊ መብታቸዉን የሚገነዘቡበት መንገድ ነዉ፡፡ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ እንዳስታወቀዉ ሰኔ 

14 ቀን 2013 ዓ.ም በሚደረገዉ 6ኛዉ ሃገር-አቀፍ ምርጫ ከአጠቃላይ የሃገሪቱ ሕዝብ ብዛት 37,408,600 ሰዎች ለመምረጥ 

ተመዝግበዋል፡፡ ከነዚህ መካከል የወንዶች ቁጥር 20,317,472 ሲሆን የሴቶች ቁጥር 17,091,128 መሆኑን አሳዉቋል፡፡  
  

የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር (ኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ) በ2013 ዓ.ም የሚደረገዉ 6ኛዉ ሃገር-ዓቀፍ ምርጫ ሁሉን አቀፍ 
ወይም አካታች እንዲሆን እና በተለይም ሴቶች የተሻለ ተሳትፎ እንዲኖራቸዉ አስተዋፅኦ ለማበርከት በምርጫ ሂደቶች ወቅት 
በሴቶች ላይ የሚፈፀሙ ጥቃቶችን ሚመለከት ምልከታ እያደረገ ይገኛል፡፡  
 

በምርጫ ወቅት በሴቶች ላይ የሚፈፀም ጥቃት ማለት በምርጫ ሂደቶች ፆታን መሰረት አድርጎ የሚፈፀም የሃይል እርምጃ 
ሲሆን በዋናነት የሚፈፀመዉም በሴቶች ላይ ነዉ፡፡ ይህ የሚሆነዉም ሴቶች በሚያደርጉት የፖለቲካ ተሳትፎ ፍላጎትና 
ቁርጠኝነት (ለምሳሌ፡- የምርጫ ሂደት ሃላፊ ሆነዉ ሲሰሩ ወይም በምርጫ ቅስቀሳ ሰልፎች) ወይም ለመመረጥ ባላቸዉ 
ቁርጠኝነት ነዉ፡፡  
 

የምርጫ ሂደትን የመታዘብ ዓላማ በምርጫ ሂደቶች ዉስጥ ሴት መራጮች ፣ ሴት ተመራጮች (እጩዎች) ፣ ሴት የምርጫ 
ጣቢያ ሰራተኞች ፣ የምርጫ ሂደቶችን ለመዘገብ የሚሰማሩ ሴት ጋዜጠኞች እና በአጠቃላይ ዜጎች ደህንነታቸዉ የተጠበቀ እና 
እኩል ተሳትፎ እንዲኖራቸዉ ለማስቻል ነዉ፡፡  
 

በዚህ ምልከታ በምርጫ ታዛቢዎች የተሰበሰቡ መረጃዎች የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር (ኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ) በሃገር-
ዓቀፉ ምርጫ የሚኖረዉን አካታችነት እና የተሳትፎ መጠን ለመገምገም ብሎም ማህበሩ ወደፊት በሚሰራቸዉ በኢትዮጵያ 
የሴቶች የፖለቲካ ተሳትፎ ላይ ግፊት/ሙገታ የፍጠር ስራዎች ግብዓት በመሆን አስተዋፅኦ የሚያበረክት ይሆናል፡፡    
 

የመታዘብ ስልት እና አቀራረብ 
 

 

 

የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር (ኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ) የምርጫ ሂደቱን ለመታዘብ ከተለያዩ የሃገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ 
168 ታዛቢዎችን በመመልመል በቅድመ ምርጫና የመራጮች ምዝገባ ሂደት ወቅት በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችንና 
በምርጫ ሂደቱ ውስጥ በሴቶች ላይ ተፅዕኖ ሊያሳርፉ የሚችሉ አሳሳቢ ኹነቶችን ለመታዘብ የሚያስችል ስልጠና ሰጥቷል፡፡ 
ከታዛቢዎቹ መካከል አብዛሃኛዎቹ የማህበሩ የኮሚቴ ማዕከላት በጎ-ፈቃደኞች እና የማህበረሰቡ ተወካዮች ሲሆኑ በመጪዉ 
ሃገር-ዓቀፍ ምርጫ በተለያዩ ክልሎች የሴቶችን ተሳትፎ ፣ አካታችነት እንዲሁም በምርጫዉ ወቅት በሴቶች ላይ ሊፈፀሙ 
የሚችሉ ጥቃቶችን የሚታዘቡ ናቸዉ፡፡   
 

ማህበሩ በምርጫ ሂደቶች ዉስጥ ማለትም በመራጮች ትምህርት ፣ በፖለቲካ ፓርቲዎች የምረጡኝ ቅስቀሳ ሰልፍ ላይ ምልከታ 
ለማድረግ መጠይቅ ያዘጋጀ ሲሆን የመራጮች ምዝገባን ለመታዘብ ደግሞ ሌላ መጠይቅ አዘጋጅቷል፡፡ በተጨማሪም በምርጫ 
ሂደቶች በሴቶች ላይ የሚፈፀሙ ጥቃቶች ላይ ታዛቢዎች ለሚያደርጉት ወሳኝ ክስተቶችን የመመዝገብ ሂደት የሚያገለግል 
ተጨማሪ መጠይቅ እንዲዘጋጅ ተደርጓል፡፡  

ማህበሩ የምርጫዉን ሂደቶች ለመታዘብ የሚያስችሉ የእውቅና ፈቃድ (ባጆችን) በሰዓቱ ማግኘት ካልቻሉት ከሶማሌ እና 
አፋር ክልሎች ዉጪ ለሚገኙት ለሁሉም ታዛቢዎች ስልጠናዎችን ሰጥቷል፡፡ በዚህ መሰረት ሁሉም ታዛቢዎች በምርጫ ወቅት 
በሴቶች ላይ በሚፈፀሙ ጥቃቶች ፣ ስርዓተ-ፆታን መሰረት ያደረገ ምልከታን ፣ የመራጮች ምዝገባ ሂደትን እና ቅድመ-ምርጫ 
ምልከታን የሚለከቱ ስልጠናዎችን በየክልሎቹ ተወካዮች አማካኝነት ለየአንዳንደዱ ስልጠና አንድ ሙሉ ቀን በመመደብ 
እንዲሰለጥኑ ተደርጓል፡፡ የክልል እና ከተማ አስተዳደር ተወካዮች ታዛቢዎችን ከማሰልጠናቸዉ በፊት በአዲስ አበባ ተገኝተዉ 
የሁለት ቀናት የአሰልጣኞች ስልጠና ወስደዋል፡፡     
 

ሆኖም በአንዳንድ የአገሪቱ ክፍሎች በነበረው የፀጥታ ችግር ምክንያት በተወሰኑ አካባቢዎች የመራጮች ምዝገባ በተያዘለት 
ጊዜ አለመጀመሩ ፤ እንዲሁም ቦርዱ ለታዛቢዎች የሚሰጠው የእውቅና ፈቃድ (ባጅ) በመዘግየቱ ምክንያት የኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ 
ታዛቢዎችን የማሰማራት ሂደት እንዲዘገይ አድርጎታል፡፡  
 

በዚህ መግለጫ ላይ የተገለፁት መረጃዎች የማህበሩ ታዛቢዎች ከሚያዝያ 20 ቀን እስከ ሰኔ 4 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ በአዲስ 
አበባ ብቻ ያደረጓቸዉን የመራጮች ምዝገባ ሂደት ምልከታዎች ያካተተ ነዉ፡፡ ግኝቶቹም ተጠናቀዉ በተሞሉ 120 መጠይቆች 
ላይ መሰረት በማድረግ የተብራሩ ናቸዉ፡፡ በተጨማሪም የማህበሩ ታዛቢዎች በመራጮች ምዝገባ ሂደት በነበራቸዉ ምልከታ 
ከመዘገቧቸዉን በርካታ ወሳኝ ክስተቶች በሚመለከት የተወሰኑትን ያቀርባል፡፡ 
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ፈታኝ ሁኔታዎች እና ያጋጠሙ ዉስንነቶች 
 

 

የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር (ኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ) መጀመሪያ የነበረዉ እቅድ የመራጮች ምዝገባን ሙሉ ሂደት እና 
በሂደቱ በሴቶች ላይ ሊፈፀሙ የሚችሉ ጥቃቶችን ላይ ምልከታ ለማድረግ ወይም ለመታዘብ ነበር፡፡ ነገር ግን ከላይ 
እንደተገለፀዉ ለታዛቢዎች የሚሰጠዉን የዕዉቅና ፈቃድ (ባጅ) ቀደም ብሎ ወይም በሰዓቱ ማግኘት ባለመቻሉ ታዛቢዎች 
የምልከታ ስራቸዉን በተገቢዉ ሰዓት እንዳይጀምሩ ትልቅ ተግዳሮት ሆኗል፡፡ የዕዉቅና ፈቃድ (ባጅ) ከመዘግየቱ ባለፈ     
በአንዳንድ የአገሪቱ ክፍሎች በነበረው የፀጥታ ችግር ምክንያት በተወሰኑ አካባቢዎች እንደታቀደዉ ታዛቢዎችን ማሰማራት 
አልተቻለም፡፡ የፀጥታ ችግሩ ታዛቢዎችን የመመልመል ሂደቱ እንዲጓተት ከማድረጉ ባለፈ ከተመለመሉትና ወደስራ ከገቡት 
መካከልም የተወሰነት አቋርጠዉ እንዲወጡ በማድረጉ እነሱን በሌሎች የመተካት ስራ ለመስራት ተሞክሯል፡፡ ነገር ግን 
የተቀሩትን መተካት አልተቻለም፡፡ ለምሳሌ፡- በሐረር 6 የነበሩት ታዛቢዎች ወደ 3 ሲቀንሱ በሶማሌ ክልል ደግሞ 22 የነበሩት 
ወደ 12 ቀንሰዋል፡፡ በሌላ በኩል በቤንሻንጉል ጉሙዝ በምርጫ ወቅት በሴቶች ላይ የሚፈፀሙ ጥቃቶችን በሚመለከት ምልከታ 
ለማድረግ ታዛቢዎች በክልሉ ዉስጥ በነፃነት መንቀሳቀስ የሚችሉበት ዕድል አልነበራቸዉም፡፡  
 

ምንም እንኳ ከላይ የተጠቀሱት ተግዳሮቶች ቢኖሩም የኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ በአዲስ አበባ በመራጮች ምዝገባ ሂደት ወቅት በሴቶች 
ላይ የሚፈፀሙ ጥቃቶችን ለመታዘብ 21 ታዛቢዎችን ሚያዚያ 18 ቀን አሰማርቷል፡፡ የታዛቢዎቹ ምልከታ የተጠናቀቀዉ ግንቦት 
4 ቀን 2013 ዓ.ም ሲሆን በአዲስ አበባ በ120 የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች ላይ ምልከታ አድርገዋል፡፡ ከታች የሚጠቀሱት 
ግኝቶች የ 120 የተጠናቀቁ መጠይቆችን ዝርዝር ትንታኔ የሚያንፀባርቁ ናቸው፡፡ 

በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ አማካኝነት የመራጮች ምዝገባ ቀነ-ገደብ መራዘሙን ተከትሎ የኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ ተጨማሪ የምልከታ 
መረጃዎችን ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ፣ ከጋምቤላ እና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ለመቀበል ችሏል፡፡ ከነዚህ 
መካከል ከጋምቤላ ክልል የተመዘገቡ ወሳኝ ክስተቶች በዚህ መግለጫ ተካትተዋል፡፡  

በመራጮች ምዝገባ ሂደት በተደረገ ምልከታ የተገኙ ግኝቶች 
 

 

የኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ ታዛቢዎች በመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች የነበራችዉ ተደራሽነት 
▪ አብዛሃኞቹ የኢ.ህ.ባ.ሴ.ማ ታዛቢዎች የምዝገባ ጣቢያዎችን እንዲያገኙ የተፈቀደላቸዉ ሲሆን ለመራጮች ምዝገባ 

በተፈቀደዉ ጊዜ ዉስጥ 120 የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች ላይ ምልከታ ማድረግ ችለዋል፡፡  

▪ ታዛቢዎቹ በአዲስ አበባ በ120 የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች በነበራቸዉ የመራጮች ምዝገባን የመታዘብ ሂደት 
120 ምልከታዎችን እና 4 ወሳኝ ክስተቶችን መመዝገብ ችለዋል፡፡ እነዚህ በኢ.ህ.ባ.ሴ.ማ ምልከታ የተደረገባቸዉ 
ጣቢያዎች ሁሉም በአዲስ አበባ ከተማማ ስፍራዎች ዉስጥ የሚገኙ ሲሆን አንድ የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያ 
ብቻ በወታደራዊ ካምፕ ዉስጥ ተመዝግቧል፡፡ 

የመራጮች ትምህርት  

▪ ለመራጮች ትምህር የሚያገለግሉ ቁሳቁሶች ለሴቶች የነበራቸዉ ተደራሽነትን በሚመለከት ማየት ወይም መስማት 
የቻሉት ጥቂት (5) ብቻ በአዲስ አበባ የተሰማሩ የማህበሩ ታዛቢዎች ናቸዉ፡፡ 

የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች ለሴቶች እና አካል ጉዳተኞች የነበራቸዉ ተደራሽነት 

▪ እንደ የኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ ታዛቢዎች ምልከታ ከ 120 የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች መካከል አብዝሃኛዎቹ ሴቶች 
በቀላሉ እና በጣም በቀላሉ ለማለት በሚያስችል መልኩ ተጉዘዉ/ሄደዉ ማግኘት የሚችሏቸዉ ነበሩ፡፡ 18 ወይም 
(15%) የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች ላይ ለመድረስ ግን አስቸጋሪ እና በጣም አስቸጋሪ ነበሩ፡፡ 103 ጣቢያዎች 
ደግሞ በአንፃሩ በቀላሉ እና በጣም በቀላሉ መድረስ የሚቻልባቸዉ ነበሩ፡፡ ሁለት በከተማዋ የሚገኙ ጣቢያዎች 
ደግሞ ለሴት መራጮች ተደራሽነት በተወሰነ ደረጃ አደገኛ ነበሩ፡፡   

▪ በአጠቃላይ ታዛቢዎች ምልከታ ካደረጉባቸዉ ከ120 የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች መካከል የአካል ጉዳት 
ወይም እንደልብ እንቅስቃሴ ማድረግ ለማይችሉ ፣ ለአረጋዉያን እንዲሁም ሕፃናትን ይዘዉ ለሚሄዱ ሰዎች 94ቱ 

ወይም (78%) ጣቢያዎች በቀላላ መድረስ ወይም መግባት የሚችሉባቸዉ ሆነዉ ተገኝተዋል፡፡  
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የሥርዓተ-ፆታ አካታችነት  

▪ የምርጫ ጣቢያ ሃላዎች የሥርዓተ-ፆታ አካታችነት ሁኔታ ከጣቢያ ጣቢያ የሚለያይ ነዉ፡፡ 24% በአዲስ አበባ 
ምልከታ የተደረገባቸዉ ጣቢያዎች ወይም ከ120 የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች መካከል በ29ኙ የሚሰሩት 
ወንዶች ብቻ ሲሆኑ 48% ወይም ከ120 ጣቢያዎች መካከል 58ቱ በየአንዳንዳቸዉ አንድ ብቻ ሴት የምርጫ 
ሰራተኞች ነበሯቸዉ፡፡ 22% ወይም ከ120 ጣቢያዎች 27ቱ ላይ ሁለት ሴት አባላት ያሏቸዉ ሲሆን ከ120 ጣቢያዎች 
መካከል 5.3% ላይ ሦስት ሴት አባላት ተሳትፈዋል፡፡ በአጠቃላይ ከ120 የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች 28% 
ብቻ ሴት ሊቀመንበሮች የተገኙ ሲሆን የቀሩት 72% ወንድ ሊቀመንበሮች እንደተሳተፉ ተመላክቷል፡፡ 

የምርጫ ቁሳቁስ አቅርቦት በመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች 

▪ የኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ ምልከታ ካደረገባቸዉ 120 ጣቢያዎች መካከል ሁሉም  አስፈላጊ የምርጫ ቁሳቁሶች የተሟሉላቸዉ 
ነበሩ፡፡ የተወሰኑ ብቻ የምርጫ ቁሳቀሶችን ለምሳሌ የጣት አሻራ መቀበያ ያላሟሉ 4 ጣቢያዎች ከ120ዎቹ ማለት ነዉ 
ተመዝግቧል፡፡ 
 

የ ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የወጡ መመሪያዎችን ማክበር     

▪ የ ኮቮድ-19 ወረርሽኝ መከላከያ ቁሳቁሶች ማለትም የእጅ ጓንት እና የእጅ መታጠቢያ ቦታዎች 41% ወይም 50 

የመራጮች መመዝገቢያ ጣቢያዎች ላይ አልተሟሉም ነበር፡፡ የእጅ ጓንት 25% ወይም በ30 ጣቢያዎች 

አልተሟላም፡፡ የአፍና አፍነምጫ መሸፈኛ ጭምብሎች በ13 ጣቢያዎች ወይም 10% ያልተሟላ ሲሆን የእጅ 

መታጠቢያ ቦታዎች በ11 ማለትም 9% ጣቢያዎች ላይ አልተሟላም፡፡ የእጅ ጓንት ፣ የእጅ መታጠቢያ ቦታዎች እና 

ሳኒታይዘር በ5 ጣቢያዎች ወይም 4% የተሟላ አልነበረም፡፡  

▪ በ82 ጣቢያወች ወይም ከ120 ጣቢያዎች ላይ 68% ሁሉም የጣቢያዎቹ ሃላፊዎች የአፍና አፍነምጫ መሸፈኛ 

ጭምብሎችን አድርገዉ ነበር፡፡ በ33 ጣቢያዎች ደግም ማለትም ከ120 ጣቢያዎች መካከል 28% ከጣቢያዎቹ 

ሃላፊዎች መካከል አንዳቸዉ ብቻ ጭምብሎችን አድርገዋል፡፡ በ5 ጣቢያዎች ወይም 4% ደግሞ የአፍና አፍንጫ 
መሸፈኛ ጭምብሎችን የተጠቀመ ሃላፊ አልተመዘገበባቸዉም፡፡   

▪ መራጮችን በሚመለከት ማህበሩ ምልከታ ካደረገባቸዉ መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ከ120 52ቱ ጣቢያዎች 
ላይ ማለት ነዉ ለመመዝገብ ወደጣቢያዎቹ ሲሄዱ የአፍና አፍነምጫ መሸፈኛ ጭምብሎችን አድርገዉ ነበር፡፡ ርቀትን 
በመጠበቅ ረገድ ከ120 ጣቢያዎች መካከል 110 ጣቢያዎች ላይ ሙሉበሙለሉ ወይም በከፊል የተጠበቀ ነበር፡፡  

የሴት መራጮችን የምዝገባ ተሳትፎ በተመለከተ 

▪ በአዲስ አበባ ታዛቢዎች ባደረጉት ምልከታ መሰረት በ20 ጣቢያዎች ሴቶች መታወቂያ ስለሌላቸዉና ነዋሪነታቸዉን 
ማረጋገጥ ባለመቻላቸዉ መመዝገብ ሳይችሉ ቀርተዋል፡፡ በተመሳሳይ ምክንያት በ22 ጣቢያዎች ወንዶችም መመዝገብ 
ሳይችሉ ቀርተዋል፡፡ በ8 ጣቢያዎች ደግሞ ሴቶችም ሆነ ወንዶች መታወቂያ እና የነዋሪነት ማረጋገጫ ይዘዉም እንኳ 
መመዝገብ ሳይችሉ ቀርተዋል፡፡  
በተጨማሪም ከ120 ጣቢያዎች መካከል በ7ቱ ጣቢያዎች ከ 1-10 ወንዶች እንዲሁም በ1 ጣቢያ 11-20 ወንዶች ያለ 
መታወቂያና የነዋሪነት ወረቀት ሳይዙ/ሳይኖራቸዉ ምዝገባ መፈፀም ችለዋል፡፡ በ4 ጣቢያዎች 1-10 እና በ5 ጣቢያዎች 
11-20 ሴቶች የነዋሪነት ማረጋገጫ ሳያቀርቡ መመዘገብ ችለዋል፡፡    

በኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ የአዲስአበባ ታዛቢዎች ምልከታ መሰረት እኩል ቁጥር ያላቸዉ ሴቶች እና ወንዶች (1575 ወንዶች እና 1571 
ሴቶች)  በ120 የመራጮች መመዝገቢጠያ ጣቢያዎች ታዛቢዎቹ ምልከታ ባደረጉበት ቀን ለመራጭነት መመዝገብ ችለዋል፡፡ 
ነገር ግን በ12 ጣቢያዎች ታዛቢዎች ምልከታ ለማድረግ በተገኙበት ጊዜ የተመዘገቡ ሴቶች አልነበሩም፡፡  በ6 ጣቢያዎች 
የተመዘገቡ ወንዶችም አልነበሩም፡፡   
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ምክረ-ሃሳቦች  
 

 

ምርጫ የሚካሄድበት ቀን ሰኔ 14 2013 ዓ.ም እየተቃረበ በመምጣቱ የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር (ኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ) 
ባለድርሻ አካላት የእርምት እርምጃ እንዲወስዱ ይረዳ መዘንድ ተከታዮቹን ቀዳሚ ምክረ-ሃሳቦች ያቀርባለል፡- 
 

1. የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል መወሰድ ያለባቸዉ ጥንቃቄዎችን በመፈፀም ረገድ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ 
የተቀመጡ የምርጫ ሂደት አስፈፃሚ ሃላፊዎች የመከላከያ መንደዶችን እንዲጠቀሙ ምርጫ ቦርድ መስራት 
ይኖርበታል፡፡ 

2. ምርጫ በቦርድ  በምርጫ ጣቢያዎች የሚሰሩ ሴቶችን ቁጥር ለማሳደግ እና በሊቀመንበርነት ወይም በሃላፊነት 
ደረጃ የሴቶቸችን ተሳትፎ ከፍ ለማድረግ የሚያስችል እቅድ በመንደፍ መስራት ይጠበቅበታል፡፡  

3. ምርጫ ቦርድ ሴቶች በቀላሉ ሊተገብሯቸዉ የሚችሏቸዉን የቅጥር/ምልመላ አሠራሮችን ማስተዋወቅ ይኖርበታል 
፡፡ በበየነ-መረብ አማካኝነት የምርጫ ጣቢያ ሰራተኞችን ለመቅጠር ኦንላይን የሚደረጉ የምዝገባ ሂደቶች በተለይ 
በገጠራማዉ አካባቢ ለሚኖሮ ሴቶች ከኔትዎርክ አቅርቦትም አንፃር አመቺ አይደለም፡፡  

4. ምርጫን በሚመለከት የሚሰሩ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በምርጫ ሂደት ዉስጥ በተለይም በምርጫ ቀን እና 
በድኀረ-ምርጫ ወቅት እንዲሁም በመራጮች ትምህርት ሂደቶች የሴቶችን እኩል ተሳትፎ እና ደህንነት አስመልክቶ 
ግንዛቤ ለመፍጠር/ለማስተዋወቅ በትኩረት መሳተፍ አለባቸዉ፡፡ 

5. ምርጫ ቦርድ ከህግ አስፈፃሚ/አስከባሪ አካላት ጋር ማለትም ከፌደራል ፖሊስ ፣ ከክልል እና ከተማ አስተዳደር 
ህግ አስከባሪ አካት ጋር በጠበቀ ቁርኝት በጋራ በመስራት ለሴት መራጮች ፣ ተመራጮች እና ሴት የምርጫ ጣቢያ 
ሰራተኞች በምርጫ እና ድኅረ-ምርጫ ወቅት ከሚፈፀሙ ወከባዎችና ትንኮሳዎች ለመታደግ ወይም ደህንነታቸዉ 
እንዲጠበቅ መስራት አለበት፡፡   

 
 

ማጠቃለያ 
 
 

 
 

የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር (ኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ) በምርጫ ወቅት በሴቶች ላይ የመፈፀሙ ጥቃቶችን በሚመለከት 
በመራጮች ምዝገባ ፣ በቅድመ-ምርጫ ወቅት እና በምርጫ ቀን የመታዘብ ሂደቶችን እንዲያከናዉን የኢትዮጵያ ብሔራዊ 
ምርጫ ቦርድ ላደረገዉ ቀና አቀባበል እና እዉቅና መስጠት አድናቆቱን ለመግለፅ ይወዳል፡፡ 

ምንም እንኳ መራጮች ምዝገባ ሂደትን ዉስብስብነት ማህበሩ የሚረዳ እና የምርጫ ቦርድን ጥረቶችን የሚያበረታታ ቢሆንም 
አሁንም ቢሆን በምርጫ ጣቢያ ሰራተኞች በተለይ በሊቀመንበሮች መካከል ያለዉ የስርዓተ-ፆታ ሚዛን ተጨማሪ ክትትልና 
ስራዎችን ይጠይቃል፡፡ በተጨማሪም የመራጮች ምዝገባ ሂደት መዘግየት እና የመረጃዎች ክፍተት ፍላጎት እና ተነሳሽነት 
ያላቸዉ ሴቶች ምዝገባ ማድረግ እንዳይችሉ ተፅዕኖ ያሳድራል፡፡ ከዚህ ባለፈ ለታዛቢዎች የሚሰጥ ዕዉቅና (ባጅ) አቅርቦት 
መዘግየት ለኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ ምርጫዉን የመታዘብ ሂደት አስተጓጉሏል፡፡  

በመጨረሻም የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ከላይ ያቀረባቸዉ ምክረ-ሃሳቦች ላይ ምርጫ ቦርድ እንደሚሰራ ተስፋ 
ያደርጋል፡፡ ሰኔ 14 2013 በሚካሄደዉ የምርጫ ሂደትም ለመራጮች በተለይ ለሴት መራጮች ደህንነት እንዲጠበቅ እንደሚሰራ 
ይጠበቃል፡፡  

የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር (ኢ.ሕ.ባ.ሴ.ማ) ከሁሉም ክልሎች የሚደርሱትን የታዛቢዎቹን ምልከታ እና በነፃ 
የስለክ ጥሪ ማዕከሉ የሚመጡ ጥቆማዎችን መቀበሉን የሚቀጥል ሲሆን ከቅድመ-ምርጫ ጀምሮ የሰበሰባቸዉን ምልከታዎች 
ያካተተ ሪፖርት ምርጫ በኋላ የሚያወጣ ይሆናል፡፡  
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ስለ እኛ 
 

የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር በፌደራል ደረጃ በ1987 ዓ.ም የተቋቋመ ፤ በበጎ አድራጎት ማህበራትና ድርጅቶች 
ኤጀንሲ የተመዘገበ የሲቪክ ማህበር ሲሆን ላለፉት ከ25 ዓመታት በላይ የሴቶችን ማህበራዊ ፣ ኢኮኖሚያዊ ፣ ፖለቲካዊ እና 
ሕጋዊ መብቶች እንዲታወቁ በማድረግ ሴቶች በሕገ-መንግስቱ እና በሌሎች ሕጎች በተመላከቱ መብቶቻቸዉ እንዲጠቀሙ 
የሚያግዙ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል ፡፡ 

የማህበሩ ግብ ሴቶች በሁለንተናዊ ዘርፍ እኩል ተጠቃሚና ተሳታፊ እንዲሆኑ አስተዋፅኦ ማድረግ ሲሆን በሴቶች ላይ 
የሚፈፀሙ ፆታዊ ጥቃቶችን መከላከልና ለሴቶች ከጥቃት የፀዳ ከባቢን መፍጠርን አላማዉ አድርጎ የተለያዩ ስልቶችን 
በመንደፍ በዋና ፅ/ቤቱ አዲስ አበባ እና በ8 የክልል ከተሞች ማለትም በአዳማ ፣ በሐዋሳ ፣ በባህር ዳር ፣ በድሬ ዳዋ ፣ በጋምቤላ 
፣ በአሶሳ ፣ በጅግጅጋ እና ሰመራ በሚገኙት ቅርንጫፍ ጽ/ ቤቶቹ በመስራት ላይ ይገኛል፡፡  

የማህበሩ አገልግሎት ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ከማድረግ አንፃር ማህበሩ ባሉት የክልል ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶቹ ስር በሚገኙ 
ዞን እና ወረዳዎች ላይ ከማህበረሰቡ በተዉጣጡ በጎ ፈቃደኞች አማካኝነት የሚሰጠዉ አገልግሎት እንዲቀጥል እየሰራ ሲሆን 
እስከአሁን ድረስም በሃገሪቱ በአጠቃላይ 54 በጎ ፈቃደኛ ኮሚቴ ማዕከሎችን አቋቁሟል፡፡  

ከነዚህ አማራጮች በተጨማሪ በተለይ ማህበሩ በጉልህ የሚታወቅበትን ነፃ የህግ ድጋፍ አገልግሎት በመላ ሃገሪቱ ለሚገኙና 
ድጋፍ ለሚሹ ሴቶች ለማዳረስ ይረዳ ዘንድ ነፃ የስልክ ጥሪ ማዕከል/Hotline servise በማቋቋም በ7711 አጭር የነፃ ስልክ 
መስመር አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል፡፡ 

ስለ “በምርጫ ሂደቶች ወቅት በሴቶች ላይ የሚፈፀሙ ጥቃቶች” ፕሮጀክት   
 

የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ከናሽናል ዲሞክራቲክ ኢንስቲቲዉት (ኤን.ዲ.አይ) ጋር ባደረጉት የአጋርነት ስምምነት 
እና ከዩናይትድስቴት ኤጀንሲ ፎር ኢንተርናሽናል ዲቨሎፕመንት (ዩ.ኤስ.ኤ.አይ.ዲ) በተገኘ የገንዘብ እና የቴክኒክ ድጋፍ ስር 
“በምርጫ ወቅት በሴቶች ላይ የሚፈፀሙ ጥቃቃች” በሚል ፕርጀክት ነድፎ እየሰራ ይገኛል፡፡ የፕሮጀክቱ ዋና አላማ በቅድመ-
ምርጫ ወቅት እና በምርጫ ቀን ምልከታዎችን (የመታዘብ ስራዎችን) ለማድረግ እንዲሁም በነፃ የስልክ ጥሪ መስመር 7711 
ከማህበረሰቡ ጥቆማዎች ለመቀበል ነዉ፡፡ የምልከታ ግኝቶችን እና በነፃ ጥሪ ማዕከሉ የሚመዘገቡ ግኝቶች ማህበሩ ወደፊት 
በዘርፉ ለሚያደርጋቸዉ የግፊት (የሙገታ) ስራዎች ግብዓት የሚሆኑ ይሆናል፡፡    
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