ኢትዮጵያ፤ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ሪፖርት (2013)

ኢትዮጵያ ሇግዲጅ ሥራ እና ሇወሲብ ንግዴ ሇሕገወጥ የሰዎች ዝውውር የተዲረጉ ወንድች፣
ሴቶች እና ሕፃናት መነሻ፤ በተወሰነ ዯረጃም መዲረሻ አገር ናት፡፡ ከኢትዮጵያ የገጠር
አካባቢዎች የሚወጡ ወጣት ሴቶች፤ በአገሪቱ ውስጥ በቤት ሠራተኝነት እና፣ አሌፎ አሌፎም፣
በሴተኛ አዲሪነት ይበዘበዛለ፤ ወጣት ወንድች ዯግሞ በባህሊዊ ሽመና፣ በእረኝነት፣ እና በጎዲና
ሊይ ንግዴ በግዲጅ እንዱሰሩ ይዯረጋለ፡፡ ኢትዮጵያውያን ሌጃገረድች ከኢትዮጵያ ውጪም
በተሇይ ጂቡቲ እና ዯቡብ ሱዲን ውስጥ በቤት ሠራተኝነት እና በሴተኛ አዲሪነት እንዱሰሩ
ይገዯዲለ፤ ኢትዮጵያውያን ወጣት ወንድች ዯግሞ ጂቡቲ ውስጥ በሱቅ ሰራተኝነት፣
በተሊሊኪነት፣ በቤት ሰራተኝነት፣ በስርቆት እና በጎዲና ሊይ ሌመና ሇግዲጅ ሥራ ይዲረጋለ፡፡
ከመሰረታዊ ትምህርት ያሌዘሇሇ ዕውቀት ያሊቸው በርካታ ወጣት ሴቶች በመካከሇኛ ምሥራቅ
አገሮች፣
በሱዲን እና ዯቡብ ሱዲን ሇቤት ሠራተኝነት ይዲረጋለ፡፡ ሥራ ፍሇጋ ሲሰዯደም
አብዛኞቹ ጂቡቲ፣ ግብጽ፣ ሶማሉያ፣ ሱዲን ወይም የመንን እንዯመሸጋገሪያ ይጠቀማለ፡፡
አንዲንዴ ሴቶች ሉሄደ ካሰቡበት አገር ሇመዴረስ እንዯመሸጋገሪያነት ያረፉበት አገር ታግተው
ሇብዝበዛ ይዲረጋለ፡፡ በመካከሇኛው ምሥራቅ አገራት በቤት ሰራተኝነት የተሰማሩ በርካታ
ኢትዮጵያውያን ሴቶች አካሊዊ እና ወሲባዊ ጥቃት፣ ዯሞዝ ክሌከሊ፣ እንቅሌፍ መነፈግ፣
የፓስፖርት መያዝ፣ በቤት ውስጥ መታገት እና ግዴያን ጨምሮ አስከፊ ጥቃቶች
ይዯርሱባቸዋሌ፡፡ የሠራተኛ እና ማኅበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያውንን ወዯ ውጭ አገራት
ሇስራ የሚሌኩ ዴርጅቶች እ.ኤ.አ. በ2012 ከ198,000 የስራ ፈሊጊዎች ማመሌከቻ
መቀበሊቸውን፤ ይህም ቁጥር በ2011 ካመሇከቱት ጋር ሲነጻጸር ከእጥፍ በሊይ መጨመሩን
ቢያስታውቅም፣ ይህ ቁጥር ወዯ መካከሇኛው ምሥራቅ ከሚሰዯደ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ከ30
እስከ 40 በመቶ ብቻ የሚወክሌ ሉሆን እንዯሚችሌ ገምቷሌ፡፡ ከ60 እስከ 70 በመቶ የሚሆኑት
ሠራተኞች በሕገ ወጥ ዯሊልች አማካኝነት ሇህገወጥ የሰዎች ዝውውር ወይንም ስዯት
ይዲረጋለ፡፡ በአንዲንዴ አጋጣሚዎች ኢትዮጵያውያን ሴቶች ሇመቀጠር በማሰብ ከአገር ከወጡ
በኋሊ፣ በወሲብ ንግዴ ቤቶች፣ በማዕዴን ማውጫ ቦታዎች፣ ሱዲን እና ዯቡብ ሱዲን ውስጥ
በሚገኙ ነዲጅ ዘይት ማውጫ አካባቢዎች ሇወሲብ ንግዴ ብዝበዛ ይዲረጋለ፤ ይኸው ሁኔታ
መካከሇኛው ምሥራቅ ውስጥ ጥቃት ከሚያዯርሱባቸው አሠሪዎቻቸው ጠፍተው ካመሇጡ
በኋሊም ያጋጥማቸዋሌ፡፡ የዲበረ የሙያ ክህልት ሳይኖራቸው ወዯ ሳዑዱ አረቢያ፣
የባህረ-ሰሊጤው አገሮች እና ላልች የአፍሪካ አገሮች ከሚሰዯደ ኢትዮጵያውያን ወንድች
አንዲንድቹ በእነዚህ አገራት ሇግዲጅ የጉሌበት ሥራ ይዲረጋለ፡፡ እ.ኤ.አ በ2012 ሇወሲብ እና
ሇጉሌበት ብዝበዛ የታሇመ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ሰሇባ የሆኑ ዘጠኝ ኢትዮጵያውያን
በአሜሪካ፣ ሰባት ዯግሞ በእንግሉዝ መኖራቸው ታውቋሌ፡፡
ኢትዮጵያ ውስጥ በተቋቋሙ የስዯተኛ ካምፖች ውስጥ ከሚኖሩ ኤርትራውያን መካከሌ
አንዲንድቹ በፈቃዯኝነት ከካምፕ ሲወጡ፤ ላልቹ ዯግሞ ከካምፕ ተጠሌፈው ከተወሰደ በኋሊ
በግብጽ የሲናይ በረሃ ሇሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ተዲርገዋሌ፡፡ ኢትዮጵያ ሇሕገ ወጥ የሰዎች
ዝውውር ሰሇባዎች መሸጋገሪያ ከመሆንም በተጨማሪ መዲረሻ አገር ናት፡፡ አነስተኛ ቁጥር
ያሊቸው የሩዋንዲ ዜጎች ከኪጋሉ ተጓጉዘው አዱስ አበባ ከዯረሱ በኋሊ በግዲጅ ስራ እና በሴተኛ
አዲሪነት ተበዝብዘዋሌ፡፡ ከነዚህም አንዲንድቹ ወዯ አውሮፓ አገራት ተወስዯው በሴተኛ አዲሪነት
እንዱሰማሩ ተገዯዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የታንዛኒያ ፍርዴ ቤት ስዴስት የታንዛኒያ ዜጎችን ሇግዲጅ

የጉሌበት ብዝበዛ ወዯ ኢትዮጵያ በመሊክ በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀሌ በተከሰሱ ሶስት
ሰዎች ሊይ የቅጣት ውሳኔ አሳሌፏሌ፡፡
የኢትዮጵያ መንግሥት ሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውርን ስሇማስወገዴ የተቀመጡትን መስፈርቶች
ሙለ በሙለ ባያሟሊም፣ ከፍተኛ ጥረቶችን እያዯረገ ይገኛሌ፡፡ መንግሥት ሕገ ወጥ የሰዎች
ዝውውርን የሚመሇከተውንና እ.ኤ.አ. በ2000 የተፈረመውን የተባበሩት መንግስታት ፕሮቶኮሌ
ያጸዯቀ ሲሆን፣ የፌዯራለ ከፍተኛ ፍርዴ ቤትም ከፍተኛ ቁጥር ያሊቸው ሕገወጥ የሰዎች
ዝውውር የፈጸሙ ወንጀሇኞች ሕግ ፊት ቀርበው እንዱቀጡ አዴርጓሌ፡፡ ሆኖም አብዛኛውን ጊዜ
መንግሥት በሕገወጥ የሰዎች ዝውውር እና ሰዎችን በሕገወጥ መንገዴ ዴንበር በማሻገር
መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ያሇመረዲት ችግር በመኖሩ፣ ወንጀለን ሇማስቆም ሇሚዯረጉ ጥረቶች
እንቅፋት ሆኗሌ፡፡ መንግስት የሕገወጥ ዝውውር ሰሇባ የሆኑ ሰዎችን ጨምሮ በችግር ውስጥ
ሇሚገኙ ስዯተኞች የአስቸኳይ ጊዜ አገሌግልቶች እና የልጂስቲክ ዴጋፍ የሚያዯርግ ማዕከሌ
በአፋር ክሌሌ አቋቁሟሌ፡፡ የክሌሌ መስተዲዴሮችም ስሇ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ግንዛቤ
የሚያስጨብጡ ስሌጠናዎችን የሰጡ ሲሆን፤ የሕገወጥ ዝውውርን ሇማስቆም በሚዯረጉ
ጥረቶችን ዙሪያ የሚያስተባብሩ ግብረ ኃይልችን አቋቁመዋሌ፡፡ መንግሥት በአገር ውስጥ
የሚካሄደ ሕገወጥ የሰዎች ማዘዋወር ወንጀልችን መመርመሩንና በአገሪቱ ሕግ መሰረት
ሇፍርዴ ማቅረቡን ቢገሌጽም፣ በዚህ ረገዴ የተዯረጉ ጥረቶችን የሚያመሊክቱ መረጃዎች
ሇማጠናቀር አሇመቻለ አሳሳቢ እንዯሆነ ቀጥሎሌ፡፡ ሇሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ሰሇባዎች
የሚያዯርገው ዴጋፍም አገሌግልቱን ከሚሰጡ መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ጋር በሙለ
ፍሊጎት እና ወጥነት ባሇው መሌኩ በትብብር ሇመስራት ባሇመቻለ ሳቢያ ስኬታማ ሉሆን
አሌቻሇም፡፡ መካከሇኛው ምሥራቅ ውስጥ የሚገኙ የኢትዮጵያ ዱፕልማቲክ ሚሲዮኖች
ሇሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ሰሇባዎች የሚሰጡት ውሱን እና ወጥነት የላሇው ዴጋፍ ከችግሩ
ስፋት ጋር ሲነፃፀር በቂ አሌነበረም፤ በእነዚህ ኤምባሲዎች ውስጥ የሠራተኞች ጉዲይ አታሼ
እንዱመዯብ የሚፈቅዴ ሕግ ቢኖርም፤ የአገሪቱ ፓርሊማ ሇዚህ የሚሆን በጀት አሌመዯበም፡፡
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በኢትዮጵያ ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ሇማስቆም የሚረደ የመፍትሄ ሏሳቦች ፡ በወንጀሇኛ
መቅጫ ሕጉ ሇተዘረዘሩ ሇወሲብ ንግዴና ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀልች የተቀመጡትን
ቅጣቶች ማክበዴ፣ የወንጀሇኛ መቅጫ ሕጉ አንቀጽ 597 እና 635ን ሕገወጥ የሰዎች ዝውውርን
ግሌፅ ትርጉም ባካተተና ወንዴ የህገወጥ የሰዎች ዝውውር ሰሇባዎች ራሱን በቻሇ አንቀጽ በሕጉ
እንዱሸፈኑ በሚያዯርግ መሌኩ ማሻሻሌ፣ እንዱሁም ቅጣቶችን በላልች ከባዴ ወንጀልች ሊይ
ከሚጣለ ቅጣቶች ጋር እንዱጣጣሙ በሚያዯርግ መሌኩ ማሻሻሌ፤ የፖሉስን፣ የወንጀሌ
ምርመራ አቅም እና በመሊ አገሪቱ ያለ የዲኝነት አካሊት በሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀሌ
ሊይ ያሊቸውን ግንዛቤ ማሳዯግ፣ በአገር ውስጥ የሚፈፀመውን ህገወጥ የሕጻናት ዝውውር
ወንጀሌ ፈጻሚዎችን ሕግ ፊት ሇማቅረብ እንዱቻሌ ይረዲሌ፡፡ በጉሌበት ብዝበዛ እና በወሲብ

ንግዴ ዓሊማ የሚካሄደ የሰዎች ዝውውር ወንጀልችን በወንጀሇኛ መቅጫ ሕጉ አንቀጽ 596፣
597 እና አንቀጽ 635 መሰረት ተጠያቂ እንዱሆኑ ማዴረግ፣ በኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ውስጥ
የሠራተኞች ጉዲይ አታሼዎች ሇመመዯብ እንዱቻሌ አስፈሊጊውን በጀት መያዝ፤ በውጭ አገር
ሇሚሾሙ ዱፕልማቶች እና የሥራ ቅጥር ውልችን ሕጋዊነት ሇሚያረጋግጡ የሠራተኛና
ማኅበራዊ ጉዲይ የሥራ ኃሊፊዎች ስሇ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ግንዛቤ የሚያስጨብጡ
መዯበኛ ሥሌጠናዎች የሚሰጡበትን ሁኔታ ማመቻቸት፤ ወዯ መካከሇኛው ምሥራቅ እና
ላልች አገራት ሇሚጓዙ ስዯተኛ ሠራተኞች በሚሰጠው የቅዴመ ጉዞ ስሌጠና ውስጥ ሕገወጥ
የሰዎች ዝውውርን እና የሰራተኛ መብትን የሚመሇከት መረጃ ማካተት፤የመካከሇኛው ምስራቅ
አገራት መንግስታት ሇኢትዮጵያውያን ሰራተኞች የሚያዯርጉትን ጥበቃ እንዱያሻሽለ ጥረት
ማዴረግ፤ በመንግሥትም ሆነ መንግስታዊ ባሌሆኑ ዴርጅቶች የሚተዲዯሩ የሰሇባዎች
መጠሇያዎች ያሌተቋረጠ አገሌግልት መስጠት እንዱችለ በጀት መመዯብን ጨምሮ ከውጭ
ሇሚመሇሱ የሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ሰሇባዎች የሚሰጡ አገሌግልቶችን ዯረጃ ሇማሳዯግ
ከአገር በቀሌ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ጋር ተባብሮ መሥራት፤ ህገወጥ የሰዎች
ዝውውርን ሇማስቆም የተቋቋመውን ብሔራዊ ግብረ ኃይሌ ውጤታማነት ማሻሻሌ፣ እንዱሁም
በክሌሌ ዯረጃ በአገር ውስጥ ስሇሚፈፀሙ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀልች ግንዛቤ
ማሳዯግን ዓሊማ ያዯረገ ዘመቻ ማካሄዴ፡፡
በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀሌ ፈጻሚዎች ሊይ የተወሰደ እርምጃዎች
ሪፖርቱ በሚሸፍነው ወቅት ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት ሕገወጥ የሰዎች ዝውውርን
ሇመቆጣጠር ያወጣውን ሕግ በስራ ሊይ ሇማዋሌ ጥረት ማዴረጉን እንዯቀጠሇ ነው፡፡ የኢትዮጵያ
የወንጀሇኛ መቅጫ ሕግ አንቀፅ 596 (ሇባርነት መዲረግ)፣አንቀፅ 597 (ሕገወጥ የሴቶች እና
የሕጻናት ዝውውር) እንዱሁም አንቀጽ 635 (የሴቶች እና የሕፃናት ዝውውር) ሇወሲብ ንግዴ
ዓሊማ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር መፈጸም የተከሇከሇ ተግባር እንዯሆነ ይዯነግጋሌ፡፡ ሇወሲብ
ንግዴ የሰዎች ዝውውር መፈጸምን የሚከሇክሇው አንቀጽ 635 ከአምስት ዓመት ያሌበሇጠ
የእሥር ቅጣት ይጥሊሌ፤ይህ በራሱ ከባዴ ሉባሌ የሚችሌ ቢሆንም፣ አስገዴድ መዴፈርን
ሇመሳሰለ ላልች ከባዴ ወንጀልች ከተቀመጡ ቅጣቶች ጋር ሲነፃፀር ግን አነስተኛ ነው፡፡
አንቀጽ 596 እና 597 ባርያ አሳዲሪነት እና የጉሌበት ብዝበዛ ዓሊማ ያሇው የሰዎች ዝውውር
ሕገወጥ ተግባራት እንዯሆኑ የሚዯነግጉ ሲሆን፤ ሇነዚህም ከአምስት እስከ ሃያ ዓመታት
የሚዯርስ እና ከባዴ የእስር ቅጣት ይጥሊለ፡፡ ነገር ግን አንቀጽ 597 እና 635 ሇሕገወጥ
የሰዎች ዝውውር የጠራ ትርጉም ካሇመስጠታቸውም ላሊ፤ በአዋቂ ወንድች ሊይ ሇሚፈጸሙ
ወንጀልች ቅጣትን አያካትትም፡፡ በመሆኑም ከሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ጋር የሚያያዙ
ጥፋቶችን ተከትል ክስ ሇመመስረት እምብዛም ጥቅም ሊይ አይውለም፡፡ ከዚህ ይሌቅ፣
በጉሌበት ብዝበዛ ዓሊማ የሚፈፀሙ ዴንበር ዘሇሌ የሰዎች ዝውውርን የሚመሇከቱ ጉዲዮችን
ሇመዲኘት አዘውትረው ጥቅም ሊይ የሚውለት አንቀጽ 598 (ሕጋዊ ባሌሆነ መንገዴ
ኢትዮጵያውያንን ወዯ ውጭ አገር ስሇ መሊክ) እና አንቀፅ 571 (የላሊ ሰውን ሕይወት አዯጋ
ሊይ መጣሌ) ናቸው፡፡ የሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ሕጋዊ ትርጓሜ አሇመኖር ፌዯራሌ ፖሉስ
እና ፍትሕ ሚኒስቴር እንዱህ ዓይነት ጉዲዮችን የመመርመር እና ሇፍርዴ የማቅረብ አቅም
ገዴቦታሌ፡፡ ፌዯራሌ ፖሉስ የሰዎች ዝውውር ወንጀሌን በመመርመር፣ እንዱሁም ቀዯም ካለ
ዓመታት ቁጥራቸው ከፍ ያሇ ክሶችን ሇፍርዴ በማቅረብ እና እሌባት እንዱያገኙ በማዴረግ
ከፌዯራሌ አቃቤ ሕግ ጋር በመተባበር ረገዴ መሻሻሌ ማሳየቱን ቀጥሎሌ፡፡ የተዯራጀ ወንጀሌ
ምርመራ ዩኒት ውስጥ ያሇው የፌዯራሌ ፖሉስ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር እና የአዯንዛዥ ዕጽ

ዝውውር መቆጣጠሪያ ክፍሌ ሪፖርቱ በሚሸፍነው የጊዜ ገዯብ ውስጥ በ133 መዝገቦች በታዩ
166 ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀሌ ፈጻሚዎች ሊይ ምርመራ አዴርጓሌ፡፡ በዓመቱ መጨረሻ
ስምንት ግሇሰቦች በምርመራ ሊይ ነበሩ፡፡ በቀሪዎቹ 158 ግሇሰቦች
ሊይ በፍርዴ ቤት ክስ
ተመስርቶባቸው የነበረ ሲሆን፤ ከነዚህም 58 ክሶች በመታየት ሊይ ናቸው፡፡ የፌዯራለ ከፍተኛ
ፍርዴ ቤት 11ኛ ወንጀሌ ችልት በ100 ክሶች ሊይ የጥፋተኝነት ብይን ሰጥቶ (እ.ኤ.አ. በ2011
ጥፋተኝነት የተበየነባቸው 77 ነበሩ) ከሁሇት ዓመት እስከ 16 ዓመት የሚዯርስ ጽኑ እስራት
ፈርድባቸዋሌ፡፡ መንግስት በአገር ውስጥ የሚፈጸሙ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀልችን
በመመርመር እና ክስ በመመስረት ረገዴ ያዯረገውን ጥረት የሚያሳይ መረጃ አሌሰጠም፡፡ በመሊ
አገሪቱ የሚገኙ የክሌሌ ሕግ ማስከበር አካሊት በሕገወጥ የሰዎች ዝውውር እና ሰዎችን
በሕገወጥ መንገዴ ዴንበር በማሻገር መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ያሇመረዲት ችግር የሚታይባቸው
ሲሆን፤ ጉዲዮችን በአግባቡ የመመርመር ብልም ተያያዥ መረጃዎችን የመሰብሰብ እና
የማዯራጀት አቅም ውሱንነትም አሇባቸው፡፡ በዓመቱ ውስጥ መንግሥት ሇሕግ አስከባሪዎች
በተሇይ በሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ሊይ ያተኮረ ሥሌጠና ባይሰጥም፤ የፖሉስ አባሊት እና
ላልች ኃሊፊዎች በዓሇም አቀፍ ዴርጅቶች የተሰጡ ስሌጠናዎችን ተከታትሇዋሌ፡፡ መንግሥት
ከሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀሌ ፈፃሚዎች ጋር ተባብረዋሌ በተባለ የመንግሥት የሥራ
ኃሊፊዎች ሊይ ምርመራ ማዯረጉን፣ ክስ መመስረቱንም ሆነ ማስቀጣቱን በሚመሇከት ምንም
ሪፖርት አሊቀረበም፡፡
ሇህገወጥ ዝውውር ሰሇባዎች የተዯረገ ጥበቃ
በሪፖርት ዓመቱ መንግሥት ሇሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ሰሇባዎች ያዯረገው ዴጋፍ ውሱን
ነበር፡፡ በዚህ ረገዴ መንግሥት ሙለ ሇሙለ ሉባሌ በሚችሌ መሌኩ ሇህገወጥ ዝውውር
ሰሇባዎች የሚያስፈሌገውን የጥበቃ ኃሊፊነት ሇዓሇም አቀፍ ዴርጅቶች እና መንግስታዊ ሊሌሆኑ
ዴርጅቶች ሰጥቷሌ፡፡ ሇላልች ወንጀልች ሰሇባዎች የሚያዯርገውን እንክብካቤ በተሇይ ሇሕገወጥ
የሰዎች ዝውውር ሰሇባዎች ማዴረግ አሌቻሇም፡፡ እ.ኤ.አ. በሏምላ ወር 2012 ፌዳራሌ ፖሉስ
እና ዓሇም አቀፉ የስዯተኞች ዴርጅት (IOM) በአፋር ክሌሌ የአስቸኳይ ዕርዲታ ማዕከሌ
አቋቁመዋሌ፡፡ በማዕከለ ፖሉስ እና የአካባቢው የጤና ባሇሙያዎች ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር
ሰሇባዎችን ጨምሮ ችግር ውስጥ ሇሚገኙ ሁለም ስዯተኞች ሕይወት አዴን ሕክምና፣ አሌሚ
ምግብ፣ ጊዜያዊ መጠሇያ፣ወዯ መኖሪያ ቀዬአቸው የሚያዯርስ መጓጓዣ እንዱሁም የምክር
አገሌግልቶችን ይሰጣለ፡፡ በአጠቃሊይ ሇሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ሰሇባዎች የተዯረጉ የጤና
እንክብካቤ እና ላልች ማህበራዊ አገሌግልቶች እንዯ ላልች ወንጀልች ሰሇባዎች ሁለ
በመንግስት ሆስፒታልች ተሰጥተዋሌ፡፡ መንግሥት ሇአብዛኛዎቹ የሕገወጥ ዝውውር ሰሇባዎች
ዴጋፍ ማዴረግን በሚመሇከት በከፍተኛ ዯረጃ ኃሊፊነቱን መንግስታዊ ሊሌሆኑ ዴርጅቶች
ቢሰጥም፣ ሇነዚህም ዴርጅቶች ምንም ዓይነት የገንዘብም ሆነ የቁሳቁስ ዴጋፍ አያዯርግም፡፡
በመሆኑም የህገወጥ ዝውውር ሰሇባዎች አስተማማኝ እንክብካቤ አያገኙም፡፡ አብዛኛዎቹ
መንግሥታዊ ባሌሆኑ ዴርጅቶች ሥር ያለ የዴጋፍ ተቋማት ፕሮጀክትን መሠረት ባዯረገ
የገንዘብ ዴጋፍ ሊይ ጥገኛ በመሆናቸው በዘሊቂነት አገሌግልት ሉሰጡ አይችለም፡፡ እ.ኤ.አ.
በ2012 ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ሰሇባዎች ታስረው የቆዩበት፣ ሇወህኒ የተዲረጉበት ወይንም
መከሰሳቸውን የሚያመሇክት ሪፖርት አሌቀረበም፡፡
በውጭ አገር ተቀጥረው ሇሚሠሩ ኢትዮጵያውያን የሚሰጠው የቆንስሊ አገሌግልት ውሱን
በመሆኑ፣ መንግሥት በዚህ መስክ የሚያዯርገው ጥረት ዯካማ እንዯሆነ ቀጥሎሌ፡፡ 300
የሚሆኑ ፈቃዴ የተሰጣቸው የሰራተኛ ቅጥር ኤጀንሲዎችን አሰራር የሚቆጣጠረው የሠራተኞች

ቅጥር ሌውውጥ አገሌግልቶች አዋጅ ቁጥር 632/2009፤ፈቃዴ ያሊቸው የአሠሪና ሠራተኛ
አገናኝ ኤጀንሲዎች የሥራ ውሌ በሚፈርስበት ጊዜ ሇሠራተኞች ዴጋፍ መስጠት እንዱቻሌ
የተወሰነ ገንዘብ በዝግ ሒሳብ እንዱያስቀምጡ ቢያዝም፤ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ሰሇባዎችን
ወዯ ኢትዮጵያ ሲያጓጉዝ ሇሚያወጣው የትራንስፖርት ወጪ ከዚህ በዝግ ሒሳብ ከተቀመጠ
ገንዘብ አንዴም ጊዜ አሌተጠቀመም፡፡ በተጨማሪም አዋጁ በውጭ በሚገኙ ኤምባሲዎች ውስጥ
የሠራተኞች ጉዲይ አታሼ እንዱቋቋም ቢጠይቅም፣ ፓርሊማው በኤምባሲዎች የሰራተኛ ጉዲይ
አታሼ ሇመመዯብ ሇሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር በጀት አሌያዘም ወይም አዋጁ በስራ
ሊይ የሚውሌበትን እቅዴ ወይም የጊዜ ሰላዲ አሊስቀመጠም፡፡ ሪፖርቱ በተዘጋጀበት ወቅት
በአዱስ አበባ የቦላ ዓሇም አቀፍ አውሮፕሊን ማረፊያ ባሇሥሌጣናት እና የኢሚግሬሽን
ኃሊፊዎች 145 ሴት የሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ሰሇባዎችን መዯበኛ ባሌሆነ መንገዴ ወዯ
አንዴ አገር በቀሌ መንግስታዊ ያሌሆነ ዴርጅት ሌከዋሌ፤ ነገር ግን ይህንን ያዯረጉት የሕገወጥ
የሰዎች ዝውውር ሰሇባ መሆናቸውን ራሳቸው ሇተናገሩ ሴቶች ብቻ ነበር፡፡
ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ሇመከሊከሌ የተዯረገ እንቅስቃሴ
በሪፖርት ዓመቱ መንግሥት ሕገወጥ የሰዎች ዝውውርን ሇመከሊከሌ የሚያዯርገውን ጥረት
ቀጥሎሌ፡፡ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውርን ሇመግታት በተቋቋመው ቴክኒካዊ የምክክር ቡዴን አባሌ
የሆኑ ከፌዯራሌ የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች እና ኤጀንሲዎች የተወከለ የሥራ ኃሊፊዎች
ሳምንታዊ ስብሰባዎችን ያዯረጉ ቢሆንም፤ በሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ፈጻሚዎች የሚዘወተሩ
ዘዳዎችን እና ታክቲኮችን በማወቅ፣ እንዱሁም ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር በብዛት
የሚካሄዴባቸውን መነሻ ክሌልች በመሇየት በኩሌ እምብዛም ስኬታማ አሌነበሩም፡፡ በሕገወጥ
የሰዎች ዝውውር ሊይ የሚንቀሳቀሰው የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች ግብረ ኃይሌ በየሩብ ዓመቱ
የሚሰበሰብ ቢሆንም፤ተጨባጭ ውጤቶችን ማምጣት አሌቻሇም፡፡ በግብረኃይለ የተዘጋጀው
ረቂቅ አገር አቀፍ የፀረ-ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር የዴርጊት መርኃ ግብር በሚኒስትሮች ምክር
ቤት እንዱጸዴቅ ሲጠበቅ ሶስት ዓመት ሆኖታሌ፡፡ ሆኖም መንግሥት አስከፊ የሕጻናት ጉሌበት
ብዝበዛን ሇማስወገዴ የተዘጋጀውን አገር አቀፍ የዴርጊት መርኃ ግብር እ.ኤ.አ. በታሕሳስ 2012
ያጸዯቀ ሲሆን፤ ይህም የሕጻናትን ሕገወጥ ዝውውር የሚከሇክለ አንቀጾች የተካተቱበት ነው፡፡
በሰኔ ወር 2012 በወጣው ሕግ መሰረት፤ መንግስት በመሊ አገሪቱ የሌዯት ምዝገባ እንዱከናወን
ቢጠይቅም፤ አንዴ ወጥ የሆነ ብሔራዊ መታወቂያ አሇመኖሩ ሇሕጉ አፈጻጸም እንቅፋት
ሆኗሌ፡፡ ከዚህ ላሊ የመንግሥት ሰነድች በከፍተኛ ዯረጃ ሇማጭበርበር ወንጀሌ የተጋሇጡ
ናቸው፡፡
እ.ኤ.አ. በሏምላ 2012 የትግራይ ክሌሊዊ መንግሥት የወጣቶች እና ስፖርት ጉዲዮች ቢሮ
ከዓሇም አቀፍ የስዯተኞች ዴርጅት (IOM) ጋር በመተባበር ሇሕግ አስከባሪ አካሊት፣ዓቃብያነ
ሕግ፣ ዲኞች እና ላልች የመንግሥት ኃሊፊዎች መዯበኛ ባሌሆነ ስዯት እና ሕገወጥ የሰዎች
ዝውውር ሊይ ሁሇት የግንዛቤ ማስጨበጫ ሴሚናሮችን አዘጋጅቶ ነበር፡፡ እ.ኤ.አ. በሚያዚያ ወር
2012 የኦሮሚያ ክሌሊዊ መንግስት ከዓሇም አቀፍ የስራ ዴርጅት (ILO)ጋር በመተባበር ሇሕግ
አስከባሪ አካሊት እና የመንግስት ኃሊፊዎች ክሌለ ሇሕገወጥ የሰዎች ዝውውር እየሰጠ ባሇው
ምሊሽ ሊይ የተወያየ አውዯጥናት አዘጋጅቶ ነበር፡፡ የጋሞ ጎፋ ዞን ኃሊፊዎችም ፍርዴ ቤት፣
ፖሉስ፣ የዞን ምክር ቤት፣ የሲቪሌ ሰርቪስ መስሪያ ቤቶች እና ፍትህ ቢሮ የተወከለበት እና
በየሩብ ዓመቱ እየተሰበሰበ የሕገወጥ ዝውውር ጉዲዮችን የሚያስተባበር ግብረኃይሌ
አቋቁመዋሌ፡፡ በተመሳሳይም በዞኑ ስር በሚገኙ ወረዲዎች እና ቀበላዎች ግብረኃይልች
የተዋቀሩ ሲሆን ከዞኑ ግብረኃይሌ ይሌቅ በየአጭር ጊዜ ስብሰባ ያዯርጋለ፡፡ የዯቡብ ብሔሮች፣

ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክሌሌ ባሕሌና ቱሪዝም ቢሮ እ.ኤ.አ. በ2009 ያወጣውንና አስጎብኚ
ዴርጅቶችም ሆኑ ቱሪስቶች በወሲብ ቱሪዝም ሊይ እንዲይሳተፉ ወይም ሁኔታዎችን
እንዲያመቻቹ የሚከሇክሇውን የቱሪዝም የስነ-ምግባር ዯንብ ሇመተግበር ወይም ሇማስከበር
እርምጃ አሌወሰዯም፡፡
በሪፖርት ዓመቱ መንግሥት ከዮርዲኖስ፣ ኩዌት፣ ኳታር እና ሳዑዱ ዓረቢያ መንግሥታት ጋር
የሰራተኞች ስዯት ስምምነቶች የተፈራረመ ሲሆን፤ ከተባበሩት ዓረብ ኤሚሬትስ ጋር
የሚዯረገው ስምምነት በዴርዴር ሊይ ይገኛሌ፡፡ ሆኖም እነዚህ ስምምነቶች የሕገወጥ የሰዎች
ዝውውርን ስሇመግታት ማካተታቸውን በየትኛውም ወገን አሌተገሇጸም፡፡ ኢትዮጵያ በወር
45,000 ሴቶችን በቤት ሰራተኝነት ወዯ ሳዑዱ ዓረቢያ ሇመሊክ መስማማቷ፤ ኢንድኔዥያ እና
ፊሉፒንስ ዜጎቻችን ሊይ ጥቃት ተፈጽሟሌ በሚሌ ከአገሪቱ በማስወጣታቸው ምክንያት
የተፈጠረውን የሰራተኛ እጥረት ሇመሙሊት ያግዛሌ፡፡ በዚህ ስምምነት ምክንያትና በሳዑዱ
ዓረቢያ እጨመረ የመጣውን ርካሽ የሰው ጉሌበት ፍሊጎት የህገወጥ የሰዎች ዝውውርን
ያባብሳሌ የሚሌ ግምት አሇ፡፡ በኢትዮጵያውያን ስዯተኛ ሰራተኞች ሊይ ጥቃት ስሇመፈጸሙ
በመረጃ የተረጋገጠ ቢሆንም፤ መንግሥት ሇኢትዮጵያውያን ሠራተኞች ዯኅንነት የሚዯረገውን
ጥበቃ በማሻሻሌ ረገዴ ከመዲረሻ አገራት መንግሥታት ጋር ሇመነጋገር ያሳየው ተነሳሽነት
ውስን ነበር፡፡
እ.ኤ.አ. በ2012 የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር 198,000 የውጭ አገር ቅጥር
ውልችን አጽዴቋሌ፤ ከነዚህም አብዛኞቹ ሇቤት ሰራተኝነት የሚሰዯደ ሴቶች ናቸው፡፡
ትምሕርት ሚኒስቴር ሇስዯተኛ ሰራተኞች የስዴስት ሣምንታት የቅዴመ ጉዞ ስሌጠና መስጠት
የጀመረ ቢሆንም፤ ስሌጠናው ከስራ ጋር የተያያዙ ክህልቶችና ቋንቋ ሊይ በማተኮሩ የሰብዓዊም
ሆነ የሰራተኛ መብቶች ጉዲዮች አሌተካተቱበትም፡፡ በሪፖርት ዓመቱ የሠራተኛና ማኅበራዊ
ጉዲይ ሚኒስቴር የቁጥጥር ክፍሌ ሰራተኞች ብዛት ከ130 ወዯ 380 ያዯገ ሲሆን፤ ይህም የስራ
ቦታዎችን በመገምገም እና የመብት ጥሰቶችን በመሇየት የማስተካከያ እርምጃዎች እንዱወሰደ
በማዴረግ በኩሌ የነበረውን አቅም ያጎሇብታሌ፡፡ የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር
ተቆጣጣሪዎች ሕገወጥ የሰዎች ዝውውርን ሇመግታት የሚያስችሌ ስሌጠና አሌወሰደም፤
ምክንያቱም ጉዲዩ ከተሰጣቸው ስሌጣን ውጪ እንዯሆነ ስሇሚታሰብ ነው፡፡ በዯሴ ከተማ
ሊሌሰጡት አገሌግልት ክፍያ የተቀበለ ስዴስት የውጭ አገር ሰራተኛ ቅጥር ኤጀንሲዎች በሕግ
ማስከበር አካሊት ተዘግተዋሌ፡፡ ይህም ሆኖ በኢትዮጵያውያን የውጭ አገር ሰራተኛ ቅጥር
ኤጀንሲዎች ሊይ ስሌታዊ የሆነ ምርመራ እንዲሌተዯረገ እና የሕግ ማስከበር አካሊትም
ኤጀንሲዎቹ በዴብቅ የሚሰሯቸውን ሕገወጥ ዴርጊቶች ሇመከታተሌ አስቸጋሪ እንዯሆነባቸው
የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር ሪፖርት ያስረዲሌ፡፡ ኢትዮጵያ እ.ኤ.አ. በ2000
የወጣውን የተባበሩት መንግሥታት ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ፕሮቶኮሌ እ.ኤ.አ. በሰኔ 2012
አጽዴቃሇች፡፡
* * * *

