ጠቃሚ ምክሮች
አካል ጉዳተኞች እና የደኅንነት ጥበቃ ጉዞ
ይህ አጭር ጠቃሚ ምክሮችን የያዘ ሰነድ የደህንነትጥበቃ ዘዴ ተግባራዊ በሚድረግበት እና በመረጃእና በድጋፍ
ማዕከል(Resource and Support Hub) ያሉ መረጃዎችጥቅም ላይ በሚውሉበት ወቅት ሊታሰቡባቸው
የሚገቡ ሁሉን- አቀፍ መርሆዎችን ያሳያል ፡፡ በተጨማሪም የተለዩ ምክረ ሃሳቦችን አካቷል ፡፡

ሁሉን-አቀፍ መርሆዎች :
1

ማካተት እና አለማድላት
በደህንነት ጥበቃ የምከታ ፣ የመከላከል ፣ የሪፖርት እና የምላሽአሰጣጥ ጣልቃ ገብነት ሥራዎችላይአካል ጉዳተኞችን
ከግምት ውስጥ አለማስገባት ለወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳያላቸውን ተጋላጭነት ከፍ ያደርገዋል ፡፡
አካል ጉዳተኞች ሆን ተብሎ ባይሆንም ብዙውን ጊዜ ከደህንነት ጥበቃ እንቅስቃሴዎች ይገለላሉ፤በዚህም
የሚያጋጥሟቸው የተለዩ የአደጋ ምክንያቶች እቅድ የማውጣት የመነሻ ሂደቶች ውስጥ ታሳቢ አይደረጉም ማለት
ነው ፡፡
ስለዚህ:

 ከመጀመሪያው ጀምሮ አካል ጉዳተኞችን ከይታ ውስጥ የሚያስገባ አካታች የደህንነት ጥበቃ በሁሉም የዕቅድ
አወጣጥ ሂደቶች ላይ እየተተገበሩ መሆኑን ያረጋግጡ
በሁሉም የዕድሜ ፣ የጾታ እና ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ላይ ካሉ አካል ጉዳተኞች እና ከወካይ
ድርጅቶቻቸውጋር በፕሮግራሙ ውስጥ ቁልፍ ባለድርሻ አካል አድርገዋቸው አብረው ይስሩ ፡፡
ስብጥራዊነትንየሚያረጋግጥ የሰው ሃይል ከግምት ያስገቡ ይሄውም ለተለያዩ የማኅበረሰብ ክፍሎች (ለምሳሌ አካል
ጉዳተኛ የሆኑ የአካባቢው ተወላጅ ሴቶች) ተኮር ለመሆን ፡፡
1

እነዚህ ከ UNCRPD መርሆዎች ጋር የተጣጣሙ ናቸው ፤ ለመጥቀስያህልም-ተፈጥሮአዊ ክብር ፣የግለሰብ ራስን መቻል በራስ መምረጥን

ጨምሮ ራስን በራስ መምራት እና የግለሰብ ነጻነት፤ አድልዎ አለማድረግ; በኅብረተሰቡ ውስጥ ሙሉ እና ውጤታማ ተሳትፎ ማድረግ፣
ልዩነቶችን ማክበር እና አካል ጉዳተኞችን እንደ ሰብአዊ ብዝሃነት እና ሰብአዊ አካል መቀበል፣ እኩል ተጠቃሚነት፣ ተደራሽነት፣ የወንዶች እና የሴቶች እኩልነት፣
ለአካል ጉዳተኛ ሕፃናት የአቅም ማደግን ማከበር እና የአካል ጉዳተኛ ልጆች ማንነታቸውን መጠበቅ ፡፡

 ሁሉን አቃፊ አቀራረቦችን የሚያንፀባርቁ መዘርዝሮችን ያዘጋጁ ፣ (ለምሳሌመዝርዝሩ የማየት ችግር እና የመስማት
ችግር ያለባቸውን ሴቶች ልዩፍላጎቶች የሚያንፀባርቅ መሆኑን ማረጋገጥ- የግንኙነት አቀራረቦችየተለያዩመሆናቸው
እንደተጠበቀ ሆኖ) ፡፡
 ማንኛውንም ወርክሾፕ ወይም ሥልጠና ሲያዘጋጁ ቦታው ፣ ቁሳቁሶቹ እና የአቅርቦት ዘዴዎቹ ሥርዓተ-ጾታን
እና አካል ጉዳተኝነትን ከግምት ያስገቡ፣ አካታች እና ተደራሽ መሆናቸውን ያረጋግጡ ፡፡
ተደራሽነት
ተደራሽ ያልሆኑ አገልግሎቶች አደጋን ሊጨምሩ ይችላሉ ፡፡ አካል ጉዳተኞች የአካል ጉዳት እንደሌላቸው ሰዎች ሁሉ
አገልግሎቶችን የማግኘት ችግር ይገጥማቸው ይሆናል ፡፡ ይህም ከፍተኛ ተጋላጭነት ላላቸው ሁኔታዎች ሊዳርጋቸው
ይችላል፤ ለምሳሌ የንፅህና አጠባበቅ አቅርቦቶችን ያስቡ። ከወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ የተረፉትን
ለመደገፍ የሚረዱ አገልግሎቶች ባልታሰበ ሁኔታ የአካል ጉዳተኞችን ሊያገሉ ይችላሉ ለምሳሌ አገልግሎቶቹ ተደራሽ
በማይሆኑ ሕንፃዎች ውስጥ የሚሰጡ ከሆነ ወይም ሠራተኞቹ የአካል ጉዳተኝነት ግንዛቤ ከሌላቸው ፡፡
አካታች ያልሆኑ የሪፖርት ስልቶች ሰዎችን ስሚያገሉውጤታማነታቸው ውስን ይሆናል:: ዓይነ ስውር የሆነ ወይም
የሐሳብ ልውውጥ ለማድረግና እና ለማንበብ የሚቸገር ሰው ቅሬታ በማቅረብ ረገድ በተለይም አንድ ሰው እንዲጽፍ
የሚጠይቅበት የሪፖርት ዘዴ ካለ ተግዳሮት ይገጥመዋል ፡፡ በተመሳሳይም ፣ አማራጭየሪፖርት ዘዴዎች የሰዎችን
ለምሳሌ መስማት የተሳናቸውን ወይም የአእምሮ እድገት ውሱንነት ያለባቸው ሰዎች ምስጢራዊነት እና ደህንነት አደጋ
ላይ ሊጥሉ ይችላሉ - ስለሆነም የአደጋ ተጋላጭነትን የበለጠ ይጨምራሉ ፡፡

ስለዚህ:
 በፕሮጀክት ዲዛይንና አተገባበርላይ የተደራሽነት ችግሮች በመኖራቸው ምክንያት የሚከሰቱትን አደጋዎች
ከግምት ያስገቡ
 ከአንድ በላይ የሪፖርት አቀራረብ ዘዴዎች መኖራቸውን እና በፕሮግራሙ ውስጥ ከሚሳተፉ ከተለያዩ አካል
ጉዳተኞች ጋር በትብብር የተቀየሱ መሆናቸውን ያረጋግጡ፡፡
በተለያዩ መንገዶች የሚቀርቡተደራሽ እና አካታች መረጃዎች የመልእክቶች ስርጸትን ከፍ ያደርጋሉ ፡፡ ሰዎች መብቶቻቸውን
ለእነሱ በሚመች መንገድ እንዲገነዘቡ መደገፍ አለባቸው ፤ ይህም ዕቃዎችን እና አገልግሎቶችን በግብረ ሥጋ ግንኙነት
የመለወጥ ግዴታ እንደሌለባቸው ወይም አካል ጉዳተኛ ካልሆነ ሰው ጋር ተመሳሳይ አገልግሎት የማግኘት መብት እንዳላቸው
ማስንዘብን ይጨምራል ፡፡ በተመሳሳይ የአካል ጉዳት ያለባቸው የእርዳታ እና የልማት ሠራተኞች በሥራ አካባቢያቸው
ውስጥ ደህንነት ሊሰማቸው እናበድርጅታቸው ውስጥ ጾታዊ ትንኮሳ (እና ሌሎች የአድልዎ አሠራሮች) ተቀባይነት
እንደሌላቸው ግልጽ ምልክቶችን ሊያዩ ይገባል ፡፡ በተጨማሪም ሪፖርቶችን የት እንደሚያደርጉ እና የሚፈልጉትን
አገልግሎት የት እንደሚያገኙ ማወቅ አለባቸው ፡፡

በእርዳታ ድርጅቶች የሚሰጠው የመረጃ ማጋራት እና ግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራየሕዝቡን ፍላጎት የሚያንጸባርቅ
መሆንን ጨምሮ የአካል ጉዳተኞች (ተመሳሳይ የትምህርት እድል ያላገኙ ወይም ማየት ፣ መስማት ወይም መግባባት
የማይችሉ) ግልጽ መረጃ ማግኘታቸውን የ ሚያረጋገጥ መሆን አለበት፡፡
ስለዚህ:

 አካል ጉዳተኞችን እና ወካይ ድርጅቶቻቸውን በ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ መልእክት መላኪያ
እና ግንኙነት ዘዴዎች ቀረጻ ሂደት ላይ እንዲሳተፉ መደረጋቸውን ከግንዛቤ ያስገቡ ፡፡ይህን ማድረግ የተለያዩ
የተደራሽነት መገለጫዎች የተካተቱ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ስለሚረዳ፡፡
በመረጃ እና ግንዛቤማስጨበጫ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ከመጀመሪያው ጀምሮ አካል ጉዳተኞችን ያሳትፉ፡፡ የመልክቱን
ተስማሚነትና ተደራሽነት ለማረጋገጥ ይረዳ ዘንድ፡፡
የጾታ እኩልነት
ሴቶች ፣ ልጃገረዶች እና በጉርምስና እድሜ የሚገኙ አካል ጉዳተኞች ለወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ
ከፍተኛ ተጋላጭነት አላቸው የጻታ እኩልነት ችግርና የአካል ጉዳተኝነት ግልጽ አሉታዊ ትስስር ስላላቸው፡፡
ሴቶችን ፣ ልጃገረዶችን እና ወጣት ወንዶችን ለመበዝበዝ ዕድሎችን የሚሹ ግለሰቦች አካል ጉዳተኞችን ዒላማ
ሊያደርጓቸው ይችላሉ ይህም የሚሆነው ከላይ በተጠቀሱት ምክንያችአካል ጉዳተኞች ቀላል ዒላማ ናቸው ብለው
ስለሚያስቡና አካል ጉዳተኞች ቅሬታ ማቅረብ አይችሉም ወይም ቅሬታ ቢያቀርቡም ከቁም ነገር የሚወስዳቸው
አይኖርምተብለው ስለሚገምቱነው ፡፡ አካል ጉዳተኞች እና የሚወክሏቸው ድርጅቶች በሴት አባሎቻቸው ላይ
ስላጋጠሟቸው ልዩ ጉዳዮች ጠንካራ ግንዛቤ ላይኖራቸው ይችላል፤በተጨማሪም ሴቶች በአመራር ቦታዎች ላይ
ላይኖሩ ስለሚችሉ ቅሬታቸው እንዳይሰማየማድረግ እድሉን የበለጠ ያጎላዋል፡፡
ስለዚህ:
 ከአካል ጉዳተኞች እና ከወካይ ድርጅቶቻቸው ጋር በሚሰሩበት ወቅትስብጥራዊ ውክልናን ማለትም ሴቶችን ፣
ልጃገረዶችን እና በጉርምስና እድሜ የሚገኙ የተለያዩ የአካል ጉዳተኞችን እንዲሁም ከተለያዩ የአካል ጉዳተኞች
ቡድኖች የመጡ ሰዎችንይፈልጉ ፡፡
የአካል ጉዳተኝነት ሌንሶችን ሴቶችን ፣ ልጃገረዶችን እና በጉርምስና እድሜ የሚገኙ አካል ጉዳተኞችን ለማጎልበት
ካለሙ ሥርአተ-ጾታን ከሚያጎሉ ሥራዎች እና ከጾታ ተኮር ጣልቃ ገብነቶች ጋር ያዋህዱ
ለደህንነት ጥበቃአካል ጉዳተኞችን ያካተቱ ሌንሶችን ለመተግበር የሚረዱ ዋነኛ ምክሮች
የደህንነት ጥበቃ ጉዞ በአራት ደረጃዎች ዙሪያ ተዋቅሯል ፡፡እያንዳንዱ ደረጃ እርምጃዎችን ለሚወስዱድርጅቶች
ጥያቄ ያቀርባል ድርጅቶቹ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳን በብቃት ለመከላከል እና ምላሽ
ለመስጠት የደህንነት ጥበቃ ፖሊሲያቸውን ፣ ልምዶቻቸውን እና ባህሎቻቸውን ለማጠናከርይችሉ ዘንድ ፡፡
ጥያቄዎቹም የሚከተሉት ናቸው፣
የደህንነት ጥበቃ ምንድነው?
የደህንነት ጥበቃን እንዴት መገምገም እና ማቀድ ይቻላል
ለደህንነት ጥበቃ ምን ያስፈልጋል?
ችግር ካለ ምን መደረግ አለበት
ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ ውስጥ የተዘረዘሩት ዋነኛ ምክሮች ዙሪያ መለስ ጠቀሜታ ቢኖራቸውም ያለቀላቸውና
ሁሉን ነገር ያካተቱ ናቸው ማለት አይደለም ፡፡
ተደራሽነት

አቅም

ዒላማ የተደረጉ

የአካል ጉዳተኝነት ኦዲቶችን ለማድረግ
ከአካል ጉዳተኞችና ከወካይ ድርጅቶቻቸው
ጋር መስራት ፕሮግራሙን፣ መረጃን፣
ግንኙነት እና መሰረተልማትን በተመለከተ
፡፡

ስለወሲባዊብዝበዛ፣ጥቃት እና
ወሲባዊ ትንኮሳ የሚገልጹ
መረጃዎች እና ሪፖርቶች በተለያዩ
ቅርጾች መቅረባቸውንና በልዩልዩ
መንገዶች (በራዲዮ፣
በማኅበረሰብመሪዎች፣
ጽሁፋዊባልሆኑወዘተ…)
መሰራጨታቸውን ማረጋገጥ

የመገልገያዎች ዲዛይን አካል ጉዳተኞችን
ለተጨማሪ ስጋት የማያጋልጥ መሆኑን
ማረጋገጥ (ተደራሽ የሚሆኑ የንፅህና
መገልገያ ቦታዎች መቆለፊያ ሊኖራቸው
ይገባል)

የሠራተኞችን፣
የአጋሮችንእናየሌሎችባለድርሻአካላትን
(የስነ-ልቦና-ማኅበራዊድጋፍን፣ፖሊሶችን፣
የጤናተቋማትንእናየትምህርትሰራተኞችንጨ
ምሮ)አካልጉዳተኝነት ላይ
ያላቸውንዕውቀትእናግንዛቤመገንባት፡፡
ወሲባዊብዝበዛ፣ጥቃትእናወሲባዊትንኮሳን
ለመከላከልጎጂማኅበራዊደንቦችንእናየኃይል
ሚዛንአለመመጣጠንንለመግታት
የአካልጉዳተኞችንእንደአሰልጣኝማሳተፍ

በወሲባዊብዝበዛ፣
ጥቃትእናወሲባዊትንኮሳቅሬታዎችእናምርመ
ራዎችውስጥየተሳተፉየአካልጉዳተኞችን
(በተለይምከፍተኛድጋፍየሚያስፈልጋቸውን)
መደገፍ የሚችሉ ትስስሮችነ ወይመ
ኔትርዎርኩችን መለየት፡፡

በፕሮጀክት ዲዛይንና ትገበራ
ላይ አመለካከቶችን ለመቀየር
እና የተለዩ የጾታ እና የአካል
ጉዳተኝነት ጉዳዮችን
መወከል እንዲቻል
አካልጉዳተኞች እናሴቶች
እንዲመለመሉ
ማበረታታት

ለደህንነት ጥበቃ እርዳታ፣
ለምክር፣እናለስልጠናከሴቶች፣
ከሕጻናት እና ከአካል ጉዳተኞች
ጋር ለተራዘመ ጊዜ እና ቁጥጥር
በማይደረግበት ሁኔታ የሚቆዩ
ሠራተኞች ላይ በተለየ ሁኔታ
ትኩረት ማድረግ

ምስጥራዊነትንለማረጋገጥየተለያዩየአካልጉዳተ
ኞችንመስፈርቶችየሚያንፀባርቁ
(ለምሳሌመስማትየተሳናቸው /
ዓይነስውራንየሆኑ /
ብዙየአካልጉዳትያሉባቸው)
በርካታምስጥራዊየሪፖርትዘዴዎችንለመንደፍ
በሁሉምዕድሜላይካሉሴቶችእና ወንዶች እና
የአካል ጉዳተኛ ቡድኖች ጋር መሥራት፡፡

አካልጉዳተኞችመብቶቻቸውን፣
ግዴታቸውን፣የሪፖርትአቀራረብ
ሂደቶችንእንዲያውቁእናውስጣዊወሲባዊብዝ
በዛ፣ጥቃትእናወሲባዊትንኮሳየመከላከል
ሂደቶችንለማጠናከርከአካልጉዳተኞችእናከወ
ካይድርጅቶቻቸው
ጋርእንዲሁምከወላጆችቡድኖችጋርይስሩ፡፡

አካልጉዳኞችንየማካተቱ ሥራ የተሳካበትንደረጃለመፈተሽ የተሳታፊዎች
ግብረመልስቀለበቶችንወደማንኛውምየደህንነትጥበቃዕቅድውስጥያስገቡ

