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በኮቪድ -19 የተጠቁ ሃገራትን ለመደገፍ 

ፕሮግራሞችን ለሚያቀርቡ የበጎ አድራጎት 

ድርጅቶች ከወሲባዊ  ብዝበዛ፣ጥቃት እና 

ትንኮሳ ለመከላከል የሚደረግ የደህንነት 

ጥበቃ 

የወሲባዊ ብዝበዛ፣ጥቃት እና ትንኮሳ ስጋት (SEAH)1 የኮቪድ -

19 ወረርሽኝ እና  ምላሽ አሰጣጥ በሚኖርባቸው በቀጣዮቹ ወራት 

እየጨመረ መምጣቱ አይቀርም። ከዚህ በፊት ከተከሰቱ  

ወረርሽኞች የተገኙ ማስረጃዎች  እንደሚያሳዩት ወረርሽኙን 

ተከትለው የሚደርሱ ተጉዋዳኝ ተጽእኖዎች በማኅበረሰቡ ባህርይ 

እና እንቅስቃሴላይ ለውጥ ሊያመጡ ስለሚችሉ ፣ ከፍተኛ የሆነ 

የሥርዓተ-ጾታ  እና ማኅበራዊ እኩልነት መዛባት እንዲሁም 

የተዳከመ አገልግሎት አሰጣጥ  የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና 

ትንኮሳ   ተጋላጭነትን ለሚጨምሩ ሁኔታዎች ይዳርጋሉ፡፡2 

ስለዚህም ዓለም አቀፋዊ የደህንነት ጥበቃ መስፈርቶች  ቅድሚ 

ትኩረትን እንደሚሹ  የ ኮቪድ-19 ምላሽ አሰጣጥ አካል ቆጥሮ 

ማስጠበቅ አስፈላጊ ነው፤ ትኩረቱም የበለጠ የወሲባዊ ብዝበዛ፣ 

ጥቃት እና ትንኮሳ  ተጋላጭነት ላላቸው መሆን አለበት፡፡ ይህ 

የመምሪያ ማስታወሻ  በእርዳታ ዘርፍ የተሰማሩ የሲቪል 

ማህበረሰብ ድርጅቶችን (CSOs)፤ የግል ዘርፉን እና ሌሎች 

ባለድርሻ አካላትን  በተገቢ መንገድ ወሲባዊ ብዝበዛ ፣ጥቃት እና 

ትንኮሳን  (SEAH) ለመከላከል እና ምላሽ ለመስጠት እንዲችሉ 

ለማገዝ የተዘጋጀ ነው፡፡ 

 

 

ለወሲባዊ ብዝበዛ ፣ጥቃት እና ትንኮሳ በጣም ተጋላጭ  
ማነው? 

ምንም እንኳን ሁኔታዎች/አውዶች የተለያዩ ቢሆኑም ፣ የወሲባዊ 

ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ  የሚከናወነው ግለሰቦች ስልጣናቸውን 

አላግባብ የመጠቀም እድል ሲያገኙ ሲሆን፤ ከሁሉ አስቀድሞ 

የጥቃቱ ሰለባ የሚሆኑት በኅብረተሰቡ ውስጥ የአቅም ውስንነት 

ያላቸው ግለሰቦች ናቸው ፡፡ በእርዳታ ሰጭው ዘርፍ ሴቶች እና 

ልጃገረዶች በከፍተኛ ደረጃ በወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ 

ተጎጂ ይሆናሉ::3 ሆኖም ግን በማኅበረሰቡ መገለል የሚደርስባቸው 

ቡድኖችም ለምሳሌ አንደ አካል ጉዳተኞች፣ ሌዝብያን፣ ጌይ እና 

ትራንሴክሽዋል ሰዎች (LBGT+)፣ ስደተኞች ፣ ልጃገረዶች፣ እና 

ወንድ ልጆች ለወሲባዊ ብዝበዛ ጥቃት እና ትንኮሳ  ከፍተኛ 

ተጋላጭነት አላቸው ፡፡4 

አዋቂ ሴቶች፣ አዋቂ ወንዶች፣ ህጻናት ወንድ ልጆች፣ እና ልጃገረዶች 

በብሔር፤ በቋንቋ እና በዘር ማንነታቸው  አናሳ ተደርገው 

የሚቆጠሩ በተደጋጋሚ አድልዎ፣ መገለል እና መገፋት እንዲሁም  

የወሲብ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳን ጨምሮ አገልግሎት 

የማግኘት፤ ለመኖር የሚያስፈልግ እንቅስቃሴ እና ደህንነትን 

የመከልከል የመብት ጥሰት ይዳረጋሉ።  ሆኖም ግን ይህንን - 

የሚደግፍ- በቂ የምርምር ስራ እስካሁን የለም ። በተለይ በወንዶች 

ላይ የሚፈጸም የወሲብ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ (SEAH) 

በጥልቀት ጥናት አልተሰራበትም። 

ብዙ አይነት የመድልዎ ዓይነቶች የሚደርሰባቸው ግለሰቦች ለምሳሌ 

እንደ የአካል ጉዳተኛ አዋቂ ሴቶች ፣ በስደተኛ መጠለያዎች ውስጥ 

የሚኖሩ ወንድ ልጆች እንዲሁም ትራንሴክሽዋል ሴቶች በከፍተኛ 

ሁኔታ ተጋላጭ ናቸው ፡፡  

በኮቪድ - 19 ምክንያት መተዳደሪያን ማጣት እና የአስገዳጅ በቤት 

ውስጥ መቆየት አዋጆች በማኅበረሰቡ ላይ የከፋ ጉዳት 

ይኖራቸዋል፣በዚህም ምክንያት ለወትሮው ተጋላጭ የሆኑት 

የኅብረተሰብ ክፍሎች ላይ ተጨማሪ የሆነ መገለል  ያስከትላል፡፡ 

ማኅበረሰቡን ለማገዝ የገንዘብ እና የእርዳታ ቁሳቁሶች ስርጭት 

በሚቀርብበት ሁኔታ በአቅራቢዎች እና በተቀባዮቹ መካከል 

ከፍተኛ የኃይል አለመመጣጠን እንዲፈጠር በማድረግ ለከፍተኛ 

የወሲብ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ሰጋት ያጋልጣል ፡፡ 

 

የምስሉ ባለቤት @Social Development Direct ነው፡፡ 
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በኮቪድ-19 ወረርሺኝ ወቅት ለወሲብ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ በጣም ተጋላጭ የሆኑ ቡድኖች 

ሴቶች እና ልጃገረዶች  ሴቶች እና ልጃገረዶች በህይወት ለመቆየት በእርዳታ ላይ ጥገኛ የሚሆኑ ከሆነ ቁሳቁሶችን እና አገልግሎቶችን ለማግኘት 

ሲሉ ወሲብን እንደ ልዋጭ ለማቅረብ ስለሚገደዱ ለወሲብ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ 

ይሆናሉ፡፡ በጤና  አገልግሎት  አሰጣጥ ውስጥ የሚሰሩ ሴቶች ከሥራ ባልደረባዎቻቸው እና ከሕመምተኞች ለሚመጣ 

ለከፍተኛ የወሲብ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ፣ ለምሳሌ እንደ አስገድዶ መደፈር እና ወሲባዊ ትንኮሳ ከፍተኛ 

ተጋላጭነት አላቸው፡፡ በወሲብ ንግድ የተሰማሩ ሴቶች፣ የቤተሰብ ኃላፊ ሴቶች እና ድሃ ሴቶች በተለየ መልኩ ከእርዳታ 

ሰጪ ድርጅት ሰራተኞች ለሚደርስ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ተጋላጭ ናቸው፡፡  

አካል ጉዳተኞች   ከአካል ጉዳት ጋር የሚኖሩ እና በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት  ወይም በሌሎች አገልግሎት ሰጪዎች ላይ ጥገኛ የሆኑ ሰዎች 

ለወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ ነው፡፡ የግል እንክብካቤ እና እርዳታ የሚፈልጉ እና የአካል 

ጉዳታቸው የመናገር እና የተግባቦት ችሎታቸው- ላይ ተጽዕኖ ያሳደረባቸው ግለሰቦች በተለየ መልኩ ተጋላጭ  ናቸው ልክ 

እንደ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ሁሉ ፡፡ ከአካል ጉዳት ጋር የሚኖሩ ግለሰቦች ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃትና ትንኮሳ የመብት ጥሰት 

መሆኑን ላይገነዘቡ ስለሚችሉ እና አንዴት ሪፖርት ማድረግ እንዳለባቸው ላያውቁት ስለሚችሉ ጥቃት ማስተናገዱ ረዘም 

ላለ ጊዜ ሊቀጥል ይችላል ፡፡ እንደ አካል ጉዳት የማይታይ የአእምሮ ጤንነት ችግር ያለባቸው ሰዎች የበለጠ ተጋላጭ ሊሆኑ 

ይችላሉ ፡፡ 

ልጃገረዶች እና ወንድ ልጆች ልጃገረዶች በተለይም በጉርምስና ዕድሜ ላይ ያሉ ልጃገረዶች በሥርዓተ-ጾታ እና በእድሜ ልዩነት በሚደርስ መድልዎ 

የተነሳ ለግብይት ወሲብ ኢላማዎች ናቸው ተብለው ስለሚታሰቡ  ለወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ በከፍተኛ ሁኔታ 

ተጋላጭ ናቸው:: ወንድ ልጆች በተለይ ድሃ እና በስደተኛ ወይም ሌሎች መሰል መጠለያዎች የሚኖሩ እንዲሁ ዒላማ 

ሊደረጉ ይችላሉ፤መገለልን በመፍራትም  ወንዶች ከወሲብ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ  ጋር ተያያዥ ጥቃትን ሪፖርት 

የማድረጋቸው እድል አነስተኛ ነው፡፡ የኮቪድ-19ን ስርጭት ለመግታት በሚወሰዱ የመከላከል እርምጃዎች ማለትም 

በለይቶ ማቆያ በመቆየት እና በከባድ  ህመም ወይም ሞት የተነሳ ልጃገረዶች እና ወንዶች ልጆች ከእንክብካቤ 

ሰጭዎቻቸው ሊለዩ ይችላሉ፤  ይህም ለወሲብ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ  ተጋላጭ ሊያደርጋቸው ይችላል ማለትም 

በእርዳታ ሰራተኞችም ጭምር ለሚፈጸም ጥቃት፡፡ 

ሌዝብያን፣ ጌይ እና 

ትራንሴክሽዋል ሰዎች 

(LGBT+) 

የLGBT+ ማኅበረሰቦች በተደጋጋሚ  በሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች   ጨምሮ በአገልግሎት ሰጪ አካላት አሉታዊ 

አመለካከቶች፣ መገለል ወይም ግልጽ የሆነ አገልግሎት መነፈግ ይገጥማቸዋል፡፡ ይህም የ LGBT+ ማኅበረሰቦች አባላት 

ቁሳቁሶችን እና አገልግሎቶችን በተለይም ወሳኝ  የሆኑትን አገልግሎቶች የምግብ እርዳታ እና የጤና እክብካቤን ለማግኘት 

ሲሉ ወደ ወሲብ ብዝበዛ ሊመሩ ይችላሉ፡፡ 

ተደራራቢ  መድልኦ 

የሚደርሰባቸው ግለሰቦች 

በሥርዓተ-ጾታ፣ እድሜ፣ የጾታ ግንኙነት ዝንባሌ፣ ድህነት፣ ዘር፣ ብሔር፣ የጥገኝነት ሁኔታ፣ አካል ጉዳት እና ሃይማኖት 

የተነሳ ተደራራቢ -መድልኦ የሚያጋጥማቸው ግለሰቦች በአብዛኛው ለወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ የተጋለጡ 

ናቸው፡፡ አንድ ግለሰብ የሚያጋጥመው/ማት -ተደራራቢ አድልዎ እየጨመረ ሲሄድ ከእርዳታ ስርአቱ ጋር ይበልጥ 

ስለሚገናኝ ለወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ የመጋለጥ እድሉ/እድሏ ከፍተኛ ነው፡፡  

 

 

 

የምስሉ ባለቤት @MKCoursin ነው፡፡ 
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በኮቪድ-19 ወቅት የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና 
ትንኮሳን ለመከላከል ድርጅቶች ምን ማድረግ 
ይገባቸዋል? 

• እውቅና ያላቸውን  ዓለም አቀፍ የደኅንነት ጥበቃ 

መስፈርቶችን ተግባራዊ ማድረግ  መቀጠል5 በተለይም  

በኮቪድ-19 ምክንያት ለመጡ ስጋቶች ልዩ 

ትኩረትመስጠት፡፡ አሁን ባለው ሁኔታ የወሲባዊ 

ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ተጋላጭነት እየጨመረ በሄደ 

ቁጥር፣ድርጅቶች አለም አቀፍ ሰራተኞችን እየቀነሱ 

ባለበት ሁኔታ እና ሌሎች ተዋናዮች ላይ ያለው ጥገኝነት 

እና መዘናጋት ሲጨምር የደህንነት ጥበቃ አካሄዳቸውን 

ተግባራዊ ማድረጋቸውን ማረጋገጥ ይበልጥ አስፈላጊ 

ይሆናል ፡፡ ምንም ያህል አዳዲስ ሠራተኞችን በፍጥነት 

ወደ ስራ የማሰማራት ጫና ቢኖርም ሁሉም አዳዲስ  

ሠራተኞች ፣ ሥራ ተቋራጮች እና በጎ ፈቃደኞች ላይ 

የማንነት ማጣራት፣ የሥነ-ምግባር ደንብን ማስፈረም እና 

ግዴታ የሆኑ የስልጠና እና የቁጥጥር ተግባራት አዲስ 

ተቀጣሪዎቹ ስራ ከመጀመራቸው በፊት መከናወን 

ይገባቸዋል፡፡  ምንም እንኳን ከፍተኛ የስራ ጫና እና 

አስቸኳይ የሰብአዊ ስራዎች ቢኖሩም መደበኛ 

ስልጠናዎች ለሰራተኞች የመስጠት ስራ እና የደህንነት 

ጥበቃዎችን ወደ ተግባር ለመለወጥ የሚደረጉ ግልጽ 

ግንኙነቶች ቅድሚ ትኩረት የሚሰጣቸው ተግባራት 

ሆነው መቀጠል አለባቸው፡፡ 

•   ሴት ሠራተኞች የመሪነት ቦታዎችን እንዲይዙ ደጋፍ 

ማድረግን እንደ ድርጅትዎ የምላሽ አሰጣጥ ሂደት አካል 

በማየት ይተግብሩ ፡፡  በወሳኝ ተግባራትና እና 

አስተዳደር ሃላፊነቶች ላይ ያሉ ሴቶችን ቁጥር መጨመር 

በወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳጉዳዮች ላይ 

ያሉትን የግንዛቤ እና የቁጥጥር ስራዎችን በመጨመር 

አጠቃላይ ስጋቶችን እንደሚቀንስ ይገመታል፡፡ 

በወረርሽኙ ምክንያት የሴቶች የቤት ዉስጥ ሃላፊነቶች 

ሊጨምሩ ይችላሉ፣ ስለዚህ ለሴት ሰራተኞች ምን አይነት 

ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ማጤን እና ማማከር 

ይገባል።  

• ከኮቪድ-19 ጋር በተገናኘ በኢንተርኔት እና ከኢንተርኔት 

ውጪ ሊከሰቱ የሚችሉ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና 

ትንኮሳዎችን ጨምሮ ሌሎች አዳዲስ አደጋዎችን 

መለየት፡፡  ይህም መደረግ ያለበት በአንድ በተወሰነ 

ሁኔታ ዉስጥ ለወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት፣ እና ትንኮሳ 

በከፋ ሁኔታ ማን ተጋላጭ ሊሆን እንደሚችል የሚያሳይ 

የሥርአተ-ጾታ እና የማኅበራዊ አቃፊነት ትንተና ላይ 

በመመስረት ነው። የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ 

ተጋላጭነት መንስኤዎችን ለመረዳት የወሲባዊ ብዝበዛ፣ 

ጥቃት እና ትንኮሳ የመከሰት እድሉን ሊያሰፋ የሚችል 

ጉልህ የሆነ የኃይል/ስልጣን  ልዩነት በሚኖርበት ሁኔታ 

የቁሳቁስ/ጥሬ ገንዘብ ማከፋፈያ ቦታዎች ወይም 

የሰራተኛዉ ሃይል በዋናነት ወንዶች የተያዘ በሚሆን ጊዜ 

ለእያንዳንዱ ፕሮግራም/እንቅስቃሴ ትንተና መስራት 

አስፈላጊ ነዉ፡፡  

• መገለል የደረሰባቸዉን ቡድኖች ባካተተ መልኩ በተቻለ 

መጠን ድጋፍ ከሚደረግላቸዉ የማኅበረሰብ ክፍሎች ጋር 

በጋራ በመሆን ፕሮጀክቶች መንደፍ/ለአካባቢው 

እንዲስማሙ ማጎልበት፤ በተለይም  ለሴቶች መብቶች 

ተሟጋች ድርጅቶች ትኩረት መስጠት፡፡  

ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸውን አካላት የወሲባዊ ብዝበዛ፣ 

ጥቃት እና የትንኮሳ ተጋላጭነት ስጋት መረዳት እና የስራ 

እንቅስቃሴዎች እና የሪፖርት ማቅረቢያ መንገዶች 

ተደራሽ በሆነ መልኩ መዘጋጀታቸዉን ማረጋገጥ 

ያስፈልጋል፡፡ በአካል ተገናኝቶ ስብሰባዎችን ማካሄድ 

ባይቻልም  እንደአማራጭ የስልክ ዉይይቶችን 

በአካባቢዉ ከሚገኙ የማኅበረሰብ አንቂዎች ወይም 

ድርጅቶች ጋር ማድረግ ይቻላል፡፡ 

• በተመሳሳይ የስራ መስክ ከሚንቀሳቀሱ ሌሎች ተቋማት 

ጋር ጥምረት መፍጠር Inter-Agency Protection 

from Sexual Exploitation and Abuse 

(PSEA) Network  ጨምሮ6 (በአቅራቢያ ካለ)፡፡ 

አነስተኛ ድርጅቶች በሃብት እጥረት ምክንያት ጫና 

ዉስጥ በሚሆኑበት ጊዜ የዚህ አይነት ትብብር ጊዜ 

የሚወስድ ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን በትብብር 

አለመስራት  የስራ ድግግሞሽን ያስከትላል፤ 

በተጨማሪም/ወይም እየተሰጡ ስላሉ የጥበቃና  እና 

የሪፖርት ማድረጊያ መርጃዎችን እና የጥቃት ሰለባዎችን 

ለመርዳት በሚያስችሉ ሪፈራል መንገዶች ዙሪያ ግንዛቤ 

እንዳይኖር ያደርጋል፡፡ ሥራ ላይ ያለ Inter-Agency 

PSEA network ከሌለ ሌሎች ተያያዥነት ያላቸዉን 

ለምሳሌ፡- እንደ ህጻናት ጥበቃ ወይም ፆታ ተኮር ጥቃት 

(GBV) መረቦች ጋር ጥምረት መፍጠር፡፡ 

• ከወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ሰለባ አዋቂዎችን 

እና ህጻናትን ሊረዱ የሚችሉ ወቅታዊ የሆኑ የሪፈራል 

አገልግሎቶች ዝርዝር በድርጅታችሁ ዉስጥ ስለመኖሩ 

እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል ፤ይህም 

የመንግስትን/PSEA  መረብ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን 

ለመቆጣጠር በሚወስዱት እርምጃዎች በመመስረት 

ቀጣይነት ባለዉ መልኩ  ወቅታዊ መሆን ይኖርበታል፤ 

ይህም በተጨማሪ ከኮቪድ-19 ጋር በቀጥታ ግንኙነት 

ከሌላቸዉ አገልግሎቶች ላይ ሃብትን ወደሌላ ለማዛወር 

ያስችላል፡፡የአገልግሎት ማመልከቻዎች የህክምና 

ድጋፎችን (ኤች. ኣይ. ቪን ለመከላከል የሚረዱ የድህረ 

ተጋላጭነት የጤና አጠባበቅ እና የስርጭት መከላከያ 

እርምጃዎችን፣ ከአስገድዶ መድፈር ጋር የተያያዘ 

የህክምና አስተዳደር፣ የድንገተኛ ወሊድ መቆጣጠሪያ 

እንዲሁም ሌሎች ሰፋ ያሉ የጉዳት መከላከያዎችን)፣ የ 

ማኅበራዊ ሥነ-ልቦናዊ ድጋፎችን፣ መጠለያዎችን ወይም 

የእንክብካቤ መስጫ ቦታዎችን፣ የህግ ድጋፍ እና የህግ 

ማስከበር አገልግሎቶችን ማካተት ይኖርባቸዋል፡፡ 

ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር (ለምሳሌ የGBV ወይም 

የህጻናት ከለላ ንዑስ አደረጃጀቶች ወይም መረቦች) ጋር 

በመተባበር ቀደም ብለዉ ይህን ማከናወናቸዉን 

ለማጣራት እና መረጃዎችን ማጋራት እንደሚችሉ 

መመልከት፡፡  የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ 
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ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ሰለባዎችን ፍላጎቶቻቸዉ ከግምት 

ዉስጥ መግባቱን ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡  

• የማኅበረሰብ ክፍሎች፣ የቤተሰብ  አባላት እና ግለሰቦች 

የመላኪያ/ሪፈራል አገልግሎቶች ስለመኖራቸዉ 

እንዲሁም አገልግሎቱን የት እና እንዴት ማግኘት 

እንደሚችሉ በደንብ ግንዛቤዉ እንዳላቸዉ ማረጋገጥ 

ያስፈልጋል፡፡ በተጨማሪም ሁሉም የሰብአዊ ነክ 

አገልግሎቶች ከክፍያ ነጻ እንደሆኑ እና እንዲሆኑ 

በአገልግሎት መስጫ መዳረሻዎች መልእክቶችን 

ሊያስተላልፉ የሚችሉ ተለጣፊ ምስሎች በመጠቀም 

ግልጽ የማድረግ ጥረት መደረግ አለበት፡፡ይህም 

የተሰጠውን አገልግሎት መሰረት አድርጎ ሊቀርብ 

የሚችል የወሲባዊ ፍላጎት ጥያቄን ለመገደብ የሚያስችል 

መሆን አለበት፡፡ 

• በርቀት የሚደረጉ የአስተዳደር እና የክትትል ሂደቶች 

ጋር ተያይዘዉ ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን መገምገም 

እንዲሁም የቀረቡ መረጃዎችን ተዓማኒነት መመርመር 

(ማን እንዳቀረበዉ- የማኅበረሰቡ መሪዎች፣ የራስዎ 

የስራ ባልደረባ፣ አዲስ አጋሮች?)፡፡ በማኅበረሰቡ ዉስጥ 

እየተከሰቱ ያሉ የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ 

ምልክቶችን በምን መልኩ በንቃት መቆጣጠር 

እንደሚቻል ግምት ዉስጥ ማስገባት ያስፈልጋል፡፡ 

የድርጅትዎ ሥራ በአብዛኛው  በኢንተርኔት እና 

በማኅበራዊ ሚዲያ መድረኮች  አማካይነት ሊከናወን 

ይችላልበዚህ ግዜ በሥራ እና በግል ግንኙነቶች መካከል 

ያለው ወሰን ሊምታታ የሚችልበት እድል ይኖራል ። 

ሠራተኞቻችሁ ከማኅበረሰቡ አባላት ጋር 

በሚያደርጓቸዉ የኢንተርኔት ግንኙነቶች ወቅት ምን 

ማድረግ  እንደሚገባቸው እና እንደማይገባቸው 

እንዲሁም አግባብነት ያለው የኢንተርኔት አጠቃቀም 

ምን እንደሆነ ለማሳየት ግልጽ የሆነ መመሪያ መስጠት 

ያስፈልጋል፡፡  

• አግላይ ያልሆነ ቋንቋ ይጠቀሙ፤ በተጨማሪም 

በኮቪድ-19 በተጠቁ ማኅበረሰቦች ዉስጥ ሊፈጠሩ 

lሚችሉ ጎጂ  ስያሜዎች እና ማግለልን በፍጥነት 

መፍትሔ ይስጡ። በኮቪድ-19 የተያዙ ወይም 

ከኮቪድ-19 ጋር ግንኙነት ባላቸዉ ግለሰቦች ላይ 

የሚኖረው ማግለል የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና 

ትንኮሳዎችን ሪፖርት ለማድረግ ፈቃደኛ እንዳይሆኑ 

ወይም የኑሮ መሰረት/የድጋፍ ትስስሮች እንዲከስሙ 

ስለሚያደርግ ግለሰቦቹ በህይዎት ለመቆየት ፊታቸዉን 

ወደ ወሲብ ንግድ እንዲያዞሩ ሊያስገድዳቸዉ ይችላል፡፡ 

ድርጅቶች በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት ወሲባዊ 
ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳን ሪፖርት አደራረግን እና 
ምላሽ አሰጣጥን ለማረጋገጥ ምን አይነት እርምጃዎችን 
መዉሰድ ይኖርባቸዋል? 

• የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ሰለባዎችን 

መደገፍ፣ በተጨማሪም የእንቅስቃሴ ገደብ በተጣለበት 

ሁኔታ ዉስጥ ቢሆንም እንኳ ለደህንነታቸዉ ቅድሚያ 

በመስጠት የጥቃት ሰለባዎችን ፍላጎት ያማከለ አቀራረብ 

እንዲኖር ጥረት ማድረግ7፡፡ ሁኔታዎችን ላይ 

በመመስረት  ደህንነቱ እና ምስጥራዊነቱ ወደተጠበቀ 

ቦታ ለማዘዋወር የመላኪያ/ሪፈራል አገልግሎቶች 

ተጠቃሚ ለመሆን እንዲሁም የቀረበዉ ሪፖርት 

ተጨማሪ ምርመራ የሚያስፈልገዉ ከሆነ ከሌሎች 

ኤጀንሲዎች እና/ወይም ባለስልጣናት እርዳታ 

ሊያስፈልግ ይችላል፡፡ ለዚህ ነዉ ወቅታዊ የሆነ 

የአገልግሎት ማሳያ ካርታ መኖሩ ጠቃሚ የሚሆነው፡፡ 

• ሠራተኞች አካላዊ እና ስሜታዊ ደህንነታቸዉን 

መቆጣጠር እንዲችሉ፣ እንዲሁም ኮቪድ-19ን 

በመቆጣጠር ሂደት እና በእንቅስቃሴ ገደብ ሁኔታ 

ዉስጥ ሊከሰት የሚችለዉ ጭንቀት፣አንዳንድ ሰዎች 

የደረሰባቸዉን የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት፣ እና ትንኮሳ 

ሪፖርት ከማድረግ ሊያስተጓጉላቸዉ እንደሚችል 

በመገንዘብ መርዳት ያስፈልጋል፡፡8 የሥራ ባልደረቦች 

አግባብ ያልሆኑ ባህርያት ምልክቶችን ለመለየት 

አስቸጋሪ ሊሆንባቸዉ ይችላል፤ በተጨማሪም የወሲባዊ 

ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ የደረሰባቸዉ ሠራተኞች 

በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ከተከሰተዉ ዓለም 

አቀፋዊ  ጫና አንጻር በእነሱ ላይ የደረሰዉን ጉዳት 

ሪፖርት ማድረግ እምብዛም አስፈላጊ እንዳልሆነ 

ሊሰማቸዉ ይችላል፡፡ ስለዚህ በሠራተኞች እና 

በተገልጋዮች ዘለቄታዊ እንክብካቤና ደህንነት ዙሪያ 

ቀልጣፋ የመልእክት ልዉዉጥ መኖሩን እንዲሁም 

ሪፖርት ማድረግ ምን ጊዜም የቅድሚያቅድሚያ 

የሚስጠው ጉዳይ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። 

• ለወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ በይበልጥ 

ተጋላጭ ለሆኑ የኅብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ 

ስለመሆናቸዉ እርግጠኞች ለመሆን የሪፖርት ማድረጊያ 

መንገዶችን በየጊዜዉ መከለስ እና ተስማሚ ማድረግ  

ያስፈልጋል፡፡ የወረርሽኙ ተጽእኖዎች  ማኅበረሰቦች 

ዉስጥ በቀጣይነት እየተለወጡ  ሊሄዱ ይችላሉ፤ 

ስለዚህ ታሳቢ የሚደረጉ የወደፊት ክስተቶችን መደበኛ 

በሆነ መልኩ ማቀድ እና ማሻሻል ዝግጁነትን ለማገዝ 

እንዲሁም የተለያዩ አማራጮችን ለመመርመር 

ይጠቅማል፡፡ ለአዋቂ ሴቶች እና ለልጃገረዶች እንዲሁም 

መረጃ ለማግኘት በአስቸጋሪ ሁኔታ ዉስጥ ለሚገኙ 

ለምሳሌ ለአካል ጉዳተኞች ወይም የማኅበራዊ መገለል 

ለሚርሰባቸዉ ሌሎች የኅብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ 

ስለመሆናቸዉ እርግጠኛ ለመሆን የሪፖርት ማድረጊያ 

መንገዶችን ማሻሻል አስፈላጊ  ነዉ፡፡ ለሁሉም 

የማኅበረሰብ ክፍሎች ከዕርዳታ ድርጅቶች ምን አይነት 

ባህርያት መጠበቅ እንደሚችሉ ለማስገንዘብ የተለያዩ 

የመገናኛ ዘዴዎችን መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ አካላዊ 

ርቀትን በጠበቀ ሁኔታ የፊት ለፊት ግንኙነት ፣ የራዲዮ፣ 

የቴሌቪዥን፣ የማህበራዊ ሚዲያ፣ የተንቀሳቃሽ የእጅ 

ስልኮች፣ የጽሁፍ መልዕክት፣ የኅትመት (የተተረጎመ እና 

ተደራሽነት ያለዉ) አማራጮችን ጨምሮ ሌሎች አጋዥ 

የመልዕክት ማስተላለፊያ ዘዴዎችን ታሳቢ ማድረግ 

ያስፈልጋል፡፡ እነዚህን መልዕክቶች በሴቶች ድምጽ  

ማስተላለፍ ይበልጥ ዉጤታማ መሆኑን መረጃዎች 

ያሳያሉ።9 በማኅበረሰብ አባላት  ሊፈጠር የሚችልን ግራ 

መጋባት ለማስቀረት የድርጅትዎን ሪፖርት ማድረጊያ 
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ዘዴ ከሌሎች ጋር በተቻለ መጠን ለማጣጣም ይሞክሩ፡

፡  

• ምን አይነት እርምጃ መቼ መወሰድ እንዳለበት ለማወቅ 

የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ሪፖርቶችን 

ይገምግሙ፤ በየጊዜውም እቅዱን ይከልሱ፡፡ የቀረቡ 

ሪፖርቶች ላይ በመመስረት እርምጃ መወሰድ አለበት፤

ምንም እንኳን የእንቅስቃሴ ገደብ ቢጣልም ወይም 

ሌሎች ገዳቢ ነገሮች ቢኖሩም:: በስጋቶች ላይ 

የሚተላለፉ የኬዝ ማኔጅመንት ውሳኔዎች ምርመራ 

በሚደረግበት ወቅት ምርመራን በቀጥታ ወይም በርቀት 

ማድረግ ደህንነቱ የተጠበቀ ወይም አዋጭ መሆኑን 

ለመወሰን በየ ምርመራው ተከታታይ ግምገማዎች 

መደረግ አለባቸው፡፡ በምእራፍ የተከፋፈለ አቀራረብ 

መተቀም ተገቢ ሊሆን ይችላል፤ ለምሳሌ የቢሮ ውስጥ 

ጥናት በመጀመርያ ደረጃ ከተካሄደ በኋላ 

የምስጢራዊነቱ አስተማማኝነት  ከተረጋገጠ ቃለ 

መጠይቅ በታማኝ አጋር በኩል ወይም በስልክ 

ይደረጋል፡፡ በማንኛቸውም ደረጃዎች የምርመራው 

አካላት (የጥቃት ሰለባዎች፣ ቅሬታ የቀረበባቸው 

አካላት/ግለሰቦች፣ ምስክሮች/መርማሪዎች) 

ደህንነትአደጋ ውስጥ ከገባ ምርመራውን በግዚያዊነት 

ገታ  አድርጎ የተከለሰ የስጋት ግምገማ አካሂዶ 

ምርመራውን አካሄድ ቀይሮ መቀጠል ወይም ማቋረጥ 

የሚለው ላይ ውሳኔ መሰጠት አለበት፡፡ 

ይህ ሰነድ ከ UK  መንግስት በተገኘው UK aid ወጪው የተሸፈነው Safeguarding Resource and Support Hub programme ውጤት ነው፡፡ ነገር ግን በውስጡ 

የተንጸባረቁት ምልከታዎች እና የተካተቱት መረጃዎች የ UK መንግስት ወይም በእሱ እውቅና ያላቸው ስላልሆኑ በምልከታዎቹ ወይም መረጃዎቹ ወይም ለተካተቱባቸው ነገሮች በሙሉ የ 

UK መንግስት ኃላፊነቱን አይወስድም፡፡ 

ይህ ኅትመት የተዘጋጀው በፕሮግራሙ፣ በስብስቡ  አባላት እና ሰፊ በሆነው  የምሁራንና  እና  ባለሙያዎች ማኅበረሰብ ሲሆን አላማውም ለትኩረት አቅጣጫው አጠቃላይ መመርያ 

ማቅረብ ነው፡፡ ለበለጠ መረጃ ወይም ጥያቄ በሚከተለው አድራሻ ያግኙን veronica@rshub.org.uk 

የግርጌ ማስታወሻዎች 
 

1በዚህ አውድ ደህንነት ጥበቃ ማለት የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ  (SEAH) ጥበቃ  ማለት ነው፡ ወሲባዊ ብዝበዛ፡ ማንኛውም ደካማነት/ተጋላጭነት ላይ፣ የሃይል የበላይነት ላይ ወይም የወሲባዊ 

አላማዎች አመኔታ ላይ የተመሰረተ ተጨባጭ ወይም የተሞከረ ጥቃት ሌለው ግለሰብ ላይ ወሲባዊ ብዝበዛ በማድረግ የገንዘብ፣ የማኅበራዊ ወይም የፖለቲካዊ ተጠቃሚነትን ማግኘትን ይጨምራል፡፡ በ UN 
ደንቦች መሰረት ወሲባዊ ንግድን፣ ለወሲባዊ ንግድ መደለልን እና ብዝበዛዊ ግንኙነቶችን ይጨምራል፡ ወሲባዊ ጥቃት፡ በሃይል የሚፈጸምንም ሆነ በእኩል ባልሆነ ወይም በአስገዳጅ ሁኔታዎች ወሲባዊ ባህርይ 

ያለው አካላዊ ጣልቃ ገብነት ወሲባዊ ጥቃትን (አስገድዶ የመድፈር ሙከራን፣ መሳምን/መንካትን፣ በአፍ የሚፈጸም ወሲብ እንዲያደርግ አንድን ሰው ማስገደድ፣መንካት) እና አስገድዶ መድፈርን ይጨምራል፡፡ በ 

UN ደንቦች መሰረት እድሜው ከ18 ዓመት በታች ከሆነ ግለሰብ ጋር የሚፈጸም ማንኛውም ወሲባዊ እንቅስቃሴ እንደ ወሲባዊ ጥቃት ይቆጠራል፡ ወሲባዊ ብዝበዛ፡ ተቀባይነት እና አግባብነት የሌላቸው ወሲባዊ 
ተፈጥሮ ያላቸው ጠባዮች እና ልማዶች የሚከተሉትን እና ሌሎችንም ጨምሮ ሊያካትቱ ይችላሉ፡ ወሲብ መፈጸምን እንደ ሃሳብ ማንሳት ወይም መጠየቅ፣ ወሲባዊ ውለታዎችን መጠየቅ፣ እንደ ጥቃት ወይም 
ክብርን ዝቅ እንደ ማድረግ የሚቆጠሩ ቃላዊ ወይም አካላዊ ጠባዮችን ማሳየት፡፡ 

2 United Nations Development Group – Western and Central Africa (2015) Socio-Economic Impact of Ebola Virus Disease in West African Countries: A 

Call for National and Regional Containment, Recovery and Prevention, https://bit.ly/35DWWRq ; UNDP (undated) Assessing Sexual and Gender Based 

Violence during the Ebola Crisis in Sierra Leone,  https://bit.ly/2WLtzJh 

3 IASC (2020) Interim Technical Note: Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) during COVID-19 Response - Version 1.0,  

https://bit.ly/3fpcrRL; Alina Potts (2020), Pandemics in Crisis – Affected Settings: Ensuring Women & Girls Are Not Forgotten, George Washington 

University Global Women’s Institute,  https://bit.ly/35zgjeH;  Yaker, R (2020) Securing the Safety and Wellbeing of Women Frontline Healthcare Workers in 

the COVID-19 Response, GBV AoR Helpdesk,  https://bit.ly/2YDxD0t;  

4 Meaney-Davis, J. et al (2020) The Impacts of COVID-19 on People with Disabilities: A Rapid Review, Disability Inclusion Helpdesk Query 35, Inclusive 

Futures,  https://bit.ly/3djQ0f5 ; OHCHR (2020) COVID-19 and the Human Rights of LGBTI People, https://bit.ly/2W6CSEo ; IASC (2020) Interim Technical 

Note: Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) during COVID-19 Response - Version 1.0,   https://bit.ly/2YCB33G.  

5ከ2018 እ.ኤ.አ. ጀምሮ የነበረው ዓለም አቀፋዊ ምላሽ አሰጣጥ ከሚከተሉት አንዱን ወይም ሁለቱንም የደህንነት ጥበቃ ደረጃዎችን በመጠበቅ የተሰራ ነው ፡:) የ IASC ለ PSEA ያስቀመጣቸው ዝቅተኛ 

የአሰራር መስፈርቶች(  https://bit.ly/2YElw3b ),  ከወሲባዊ ብዝበዛ እና ጥቃት ጋር የሚገናኙ ያስቀመጣቸው ስድስት  አንኳር መርሆች ( https://bit.ly/35J78sc); አንኳር ሰብአዊ ደረጃዎች  ( 

https://bit.ly/2SDCJpB)(የደረጃዎቹን እና የኮቪድ-19 መመርያ ይመልከቱ)(  https://bit.ly/2Li7DA9). የህጻናት ጥበቃ የደህንነት ጥበቃ ደረጃዎችም ( https://bit.ly/2L4mZYJ ) በብዙ ነገር 
አስፈላጊ ናቸው፤ ነገር ግን ከ ለጋሾች እና ሌሎች ቡድኖች ጋር ያሉ አስፈላጊ ዓለም አቀፋዊ ደረጃዎች ጋር እኩል መደብ የላቸውም፡፡ 

7 A Survivor centered approach is based on the four guiding principles of safety, confidentiality, respect and non-discrimination.የጥቃት ሰለባዎችን ማዕከል ያደረገ 

አካሄድ አራቱን መርሆዎች ማለትም፤ ደህንነትን ምስጢርን መጠበቅ አክብሮትንና ከአድሎ ነጻ መሆንን መሰረት ያደረገ ነው፡፡ https://bit.ly/3djQvWv  የደህንነት ጥበቃ ሪፖርት በሚደረግበት ወቅት እነዚህ 
መርሆች ሁሌም መጠበቅ አለባቸው እንዲሁም መረጃዎች የሚቀርቡት ደህንነት የተጠበቀ ከሆነ እና ማወቅ አስፈላጊ ሲሆን ብቻ ነው፡፡ 

8 UN Women and Translators without Borders (2020) COVID-19: How to Include Marginalized and Vulnerable People in Risk Communication and 

Community Engagement , https://bit.ly/2W8HzgT  

የሚመከሩ ተጨማሪ ንባቦች 

The Core Humanitarian Standards Commitment to PSEAH during COVID-19 https://www.chsalliance.org/get-

support/article/seah-in-the-covid-19-response/ 
 
IASC (2020) Interim Technical Note: Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) during COVID-19 Response - 

Version 1.0, https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-

psea-during-covid-19-response 

Plan (2020) Safeguarding Investigations Considerations – during COVID-19https://safeguardingsupporthub.org/wp-

content/uploads/2020/05/Plan_Intl_Safeguarding_Investigations_Considerations_for_Covid-19_10Apr20_Eng_ex-links.pdf 

ይህ ማስታወሻ በቅርቡ የDFID የመመሪያ ማስታወሻ ለDFID ሰራተኖች እና ፈጻሚ አጋሮች፡ በኮቪድ-19 ወቅት በሁሉም ፕሮግራሞች ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳን 

ለመከላከል የሚደረግ የደህንነት ጥበቃ በሚል ርዕስ ከታተመው  ማስታወሻ ጋር ይገናኛል:: ትኩረቱንም ያደረገው ፊት መስመር ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች ተግባራዊ መመርያ ላይ 

ሲሆን ሌላኛው የመመርያ ማስታወሻ የተዘጋጀው ለጋሾችን እና ትልልቅ INGOs ለመርዳት ነው፡፡ 
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9 UN Women and Translators without Borders (2020) COVID-19: How to Include Marginalized and Vulnerable People in Risk Communication and 

Community Engagement,  https://bit.ly/3caGACn 
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