
 

RSH Ethiopia Hub: Webinar Q&A  

Safeguarding 101 

Question: Based on your experience in safeguarding responses, does Ethiopia has 

sufficient local agencies that work on legal, health, psychosocial and safe spaces? 

ጥያቄ፡ የደኅንነት ጥበቃ ምላሾች አስመልክቶ ካለዎት ልምድ አንጻር፤ ኢትዮጵያ በሕግ፣ በጤና፣ 

በማኅበራዊ ሥነልቦና እና ደኅንነቱ በተጠበቀ የሥራ ከባቢ ዙሪያ የሚሠሩ በቂ የሃገር ውስጥ ተቋማት 

ወይም ኤጀንሲዎች አሉዋትን? 

Answer: መልስ  መንግሥትና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እነዚህን አገልግሎቶች በተወሰነ መልኩ 

ይሰጣሉ። ካለው ችግር አንጻር ያሉን አገልግሎት ሰጪዎች በጣም ውስን ናቸው፤በቂ 

አይደሉም።ያሉትም የአቅም (የሙያዊ ብቃትና የበጀት) ውስንነት አለባቸው። ስለዚህ አንዳንዴ 

አገልግሎቱን ለመስጠት ወይም ለማዳረስ በሚያደርጉት ጥረት ተጨማሪ ጥቃትና ጉዳት በተጎጂዎች 

ላይ ያደርሳሉ።  

Question: Is safeguarding a pressing and urgent need in our context?  

ጥያቄ፡ በኛ (ሃገር) ተጨባጭ ሁኔታ የደኅንነት ጥበቃ አንገብጋቢና አጣዳፊ ጉዳይ ነውን? 

Answer: መልስ : አዎ እጅግ በጣም። ቀደም ብለን በጠቀስነው መሠረት ለምሳሌ በሕፃናት ማሳደጊያ 

ተቋማት እጅግ አሳሳቢ የሆኑ የመብት ጥሰቶች አጋጥመዋል። ዜጎች በድጋፍ ተገልጋይ ሆነውም ሆነ በበጎ 

አድራጎት ድርጅቶች ውስጥ ሲሠሩ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ጥቃትና ትንኮሳ ያጋጥማቸዋል። በመሆኑም 

የደህንነት ጥበቃ ሊደረግላቸው ይገባል።  

Question: How can a CSO design its policies aligning it to government policies? 

ጥያቄ፡ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት ፓሊሲዎቹን ከመንግሥት ፓሊሲዎች ጋር አብሮ 

በሚሄድ/በሚጣጣም ሁኔታ እንዴት መቅረጽ ይችላል?  

Answer: መልስ : የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች የራሳቸውን ፖሊሲዎች መቅረፅ አለባቸው። 

እየተነጋገርንም ያለው የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች በሥራቸው ላሉ ሠራተኞችም ሆነ ተገልጋዬች 

ደህንነት ጥበቃ እንዲያደርጉ የሚያስችላቸውን የፖሊሲ ማዕቀፍ ይመለከታል። እርግጥ የመንግሥትን 

ፖሊሲንም ሆነ የሌሎችን ልምድ ማየቱ ጠቃሚ ነው። ፖሊሲዎች መቀረጽ ያለባቸውም በአገሪቱ ሕግ 

መሠረት ነው። 



 

Question: When setting up any system in an organisation (e.g. financial system), 

there is usually a budget set aside to recruit finance staff, train them, etc. Is it 

possible to integrate safeguarding in existing programmes and processes without 

having a separate budget for safeguarding? 

ጥያቄ፡ በአንድ ተቋም ውስጥ ማንኛውም የአሠራር ሥርዓት በሚዋቀርበት ጊዜ (ለምሳሌ የፋይናንስ 

አሠራር ሥርዓት አብዛኛውን ጊዜ ለሱ ተብሎ የተለየ በጀት ይመደባል፤ ይሄውም የፋይናንስ 

ሠራተኞችን ለመቅጠር፤ ለማሰልጠን ወዘተን ይሸፍናል። የደኅንነት ጥበቃንስ ለራሱ ተብሎ የተለየ 

በጀት ሳይመደብ ባሉን መርሃ-ግብሮች የሥራ ሂደቶች ላይ ማካተት ይቻላል? 

Answer: መልስ: ይህ ወሳኝ ጥያቄ ነው። የእኛ እምነትም ሆነ ምክረ ሃሳብ የሲቪል ማኅበረሰብ 

ድርጅቶች እንደማንኛውም ዘርፍ ለደህንነት ጥበቃ ሥርዓት በጀት መመደብ አለባቸው። ይህም 

የሚሆነው ስለደህንነት ጥበቃ ያላቸውን ግንዛቤ ሲያዳብሩ ነው። ለጋሽ ድርጅቶችም ከሚሰጡት ፈንድ 

1-2 ፐርሰንት ለዚህ ጉዳይ ቢውል ችግር የለባቸውም። እንደውም አንዳንዶቹ ይህንን  ያበረታታሉ። 

ለሥልጠና፣ ችግር ቢፈጠር መሠረታዊ የሆነ ድገፍ አቅም ለሌላቸው ተጎጂዎች ለማድረግ፣ ለአንዳንድ 

የሕትመት ሥራዎችና ለመሣሠሉት በጀት ያስፈልጋል። ስለዚህ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ከለጋስ 

አጋር ድርጅቶቻቸው ጋር ለዚህ ጉዳይ ገንዘባቸውን ለመጠቀም እንዲመካከሩና እንዲደራደሩ 

እናበረታታለን። 

Question: Media is most important for safeguarding protection but in remote area 

there is the problem of media coverage. How will you addresses these areas? Is there 

any support from the Hub? 

ጥያቄ፡ መገናኛ ብዙሃን ለደኅንነት ጥበቃ ዋስትና በጣም ጠቃሚ ነው፡፡ ነገር ግን ርቀት ባላቸው 

ቦታዎች የመገናኛ ብዙኃን ተደራሽነት ችግር አለ፡፡ እነዚህን ሥፍራዎች እንዴት መድረስ ይቻላል? 

ከሪሶርስ ኤንድ ሰፖርት ሃብ ለዚህ የሚሆን ድጋፍ/ዕገዛ አለ? 

Answer: መልስ፡ የመገናኛ ብዙሃን ሚና እንደተገለፀው በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ይታመናል፡፡ በገለፃችን 

እንደተጠቀሰው በማንኛውም መገናኛ ብዙሃን ለሚከወኑ የተግባቦት ሥራዎች የዜጎችን መብትና 

ተጋላጭነት ከግምት ያስገባ መሆን ይኖርበታል፡፡ በዚህም ሆነ በሌሎች ጉዳዮች ዙሪያ ሪሶርስ ኤንድ 

ሰፖርት ሃብ የሚሰጣቸውን የምክር ድጋፎች ባለሙያ ይጠይቁ (Ask an expert) በሚባለው 

የኦንላይን ዘዴያችንን ገብታችሁ መጠየቅ ይቻላል።   

 



 

Question: The issue of power is very important because all safeguarding aspects 

centre around the misuse of the same. I am interested in capacity building resources 

on this aspect in line with safeguarding. 

ጥያቄ፡ የኃይል ጉዳይ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው፤ ምክንያቱም የሁሉም የደኅንነት ጥበቃ ችግሮች 

መሠረት ያለንን ኃይል ያላግባብ መጠቀም ስለሆነ ነው፡፡ እኔ ከደኅንነት ጥበቃ ጋር የተገናኘ የአቅም 

ግንባታ ግብዓቶች ላይ ፍላጎት አለኝ፡፡   

Answer: መልስ: እንደተገለፀው ሁሉም የደህንነት ስጋቶች ዋናው ምንጭ ኃይልን ወይም ስልጣንን 

ያላግባባ መጠቀም መሆኑ እሙን ነው፡፡ ሪሶርስ ኤንድ ሰፖርት ሃብ የሚሰጣቸውን ድጋፎች ባለሙያ 

ይጠየቁ (Ask an expert) በሚባለው የኦንላይን ዘዴያችን ገብታችሁ መጠየቅ ይቻላል። ወደፊትም 

መሰል ዌቢናሮችን ለማድረግ ዕቅድ ስላለን እንዲከታተሉንና እንዲሳተፉ እንመክራለን።   

 


