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ይህ ማስታወሻ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ደህንነታቸው የተጠበቀ መርሃግብሮችን 
ለመቅረፅ እና ተግባራዊ ለማድረግ ይረዳቸዋል ፡፡ ክትትል እና ግምገማ ፣ የጥቃት ጥበቃ 
ተጠሪ አካልን እንዲሁም በፕሮግራም ሥራዎች እና አሰጣጥ ላይ የተሳተፉትን ጨምሮ 
በፕሮጀክት ቀረጻ ትግበራ የተሳተፉ ሰራተኞችን ይረዳል ፡፡ 

ለዚህ ማስታወሻ ዓላማ ‹የፕሮግራም ዝግጅት› በሁሉም የፕሮጀክት ደረጃዎች ፣ የአሠራር 

ክንዋኔዎች ፣ የስራ ሂደቶች እና ሌሎች በሲቪል ማህበረሰብድርጅቶች የተከናወኑ 

እንቅስቃሴዎችን ያመለክታል ፡፡ ደህንነቱ የተጠበቀ ፕሮግራም እያንዳንዱን የሲቪል 

ማህበረሰብ ድርጅት ፕሮግራም ወይም ፕሮጀክት መምራት አለበት ፡፡ የአንድ ድርጅት 

የጥቃት ጥበቃ ጉዞ አንድ አካል ነው። 

ደህንነቱ የተጠበቀ ፕሮግራም ቀረጻ ምንድን ነው? 

• ደህንነቱ የተጠበቀ ፕሮግራም የሚከተሉትን ለማረጋገጥ ያለመ ነው  

በተቻለ መጠን የማህበረሰብ አባላት ሆን ተብሎ / ባለማወቅ ከሚፈጸሙ ከወሲባዊ 

ጥቃት ፣ ብዝበዛ እና ወሲባዊ ትንኮሳ እና ሌሎች መርሃግብሮች ከተቀረጹባቸው እና 

ከሚቀርቡባቸው መንገዶች ከሚመጡ ጉዳቶች ይጠበቃሉ ፡፡ ይህም  በመርሃግብሩ 

ምክንያት በማህበረሰብ አባላት ወይም በቤተሰቦች መካከል የሚከሰተውን ጉዳት እና 

ጥቃትንም ጭምር ሊያካትት ይችላል ፡፡  

• በተግባር፣ ደህንነቱ የተጠበቀ ፕሮግራም የሚከተሉትን ያካትታል  

o በሲቪል ማህበረሰብድርጅቶች ፕሮግራም ቀረጻ እና አቅርቦት ምክንያት ሊከሰቱ 

የሚችሉ የጉዳት እና ጥቃት አደጋዎችን መለየት ፣ መቀነስ እና ማስተዳደር ፡፡ 

o በመርሃግብሩ ዑደት ውስጥ የሁሉንም የማህበረሰብ አባላት ደህንነት ከግምት 

ውስጥ ማስገባትን  

o  የጥቃት ጥበቃ ስጋቶች በሚገባ ባልተገመገሙበት እና በተቀነሱበት እና/ ወይም 

የተጠቃሚዎች ውስጣዊ ስጋቶች ተቀባይ ባልሆኑበት ሁኔታ ፕሮግራምን 

ላለመተግበር መዘጋጀት። 

o ለወደፊቱ ሥራ ለማመላከት ደህንነቱ የተጠበቀ የፕሮግራም ልምዶችን በሰነድ 

መመዝገብ ፡፡ 

• ደህንነቱ የተጠበቀ ፕሮግራም በኅብረተሰብ ውስጥ የሚከሰቱትን አጠቃላይ የጥበቃ 

አደጋዎችን አያካትትም ፡፡ 

ደህንነቱ የተጠበቀ ፕሮግራሞችን ለመደገፍ 
በቦታው ምን ያስፈልገናል? 
• የጥቃት ጥበቃ ተጠሪዎችን ይሾሙ። የሥራ ባልደረቦቻቸውን የጥንቃቄ አደጋዎችን 

ማስተዳደር እንዲገነዘቡ እና ለሪፖርቶች ምላሽ እንዲሰጡ የ Sየጥቃት ጥበቃ ተጠሪዎች 

ሥልጠና ይስጡ ፡፡ 

ማንን ነው በሰላም እየጠበቅን ያለነው?  

ማንኛውም ሊያጋጥመው የሚችል ሰው  

ፕሮግራምዎ ፣ አካቶ 

→ የፕሮግራሙ ተሳታፊዎች / የአገልግሎት ተጠቃሚዎች 

→ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር የሚገናኙ ሌሎች የማህበረሰብ 

አባላት 

አደጋዎችን ወይም ጉዳዮችን የጥቃት ጥበቃ ፕሮግራም ምን ሊመስል 

እንደሚችል የሚያሳዩ ምሳሌዎች 

→ የፕሮግራም አገልግሎቶች ከማህበረሰቡ ማእከል በጣም ርቀው 

የሚገኙ ሲሆን በዋናነት አንድ ብሄረሰብ በሚጠቀምበት አካባቢ ነው 

፡፡ ወደ አገልግሎቶቹ እና ወደ አገልግሎቶቹ የሚሄድ አንድ ልጅ ወደ 

አገልግሎቶቹ ሲሄድ እና ሲመለስ ጥቃት እና ትንኮሳ ይደርስበታል ፡፡  

→ የመርሃግብሩ ቀረጻ ለአንድ ወንድ ሠራተኛ አባል ከልጆች ጋር 

ብቻውን ብዙ ጊዜ እንዲቆይ ይፈቅዳል ፡፡ እንደ አንድ የእንቅስቃሴ 

አካል ከእሷ ጋር ሲጫወቱ አንድ ወንድ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት 

ሰራተኛ አንዲት ልጃገረድን ተገቢ ባልሆነ ሁኔታ ይነካታል ፡፡  

→ የመረጃ ጥበቃ አደጋዎች በዲዛይኑ ውስጥ አልተካተቱም ፡፡ በአንድ 

የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅትን የምትወክል አንዲት ሴት በጎ ፈቃደኛ 

ከመርሃግብሩ የፌስቡክ ቡደን ወይም ቴሌግራም የአንድን ወጣት 

ስልክ ቁጥር ወስዳ ወሲባዊ እና ያልተገቡ መልእክቶችን ላከችለጥ 

→ አንድ የተጠቃሚ አስመራጭ ኮሚቴ አባል ቤተሰቧን ለሲቪል 

ማህበረሰብ ድርጅት ገንዘብ ለስራ ፕሮግራም እንዲመረጥላት 

አንዲትን ሴት ከሱ ጋር ወሲብ እንድትፈጽም ይጠይቃል ፡፡ 

ለተጨማሪ ያንብቡ ከጥቃት ጥበቃ ማለት ምን ማለት ነው? 

የሲቪል ማህበረሰብድርጅቶች እንዴት ደህንነታቸው የተጠበቁ ፕሮግራሞችን መቅረጽ  እና መተግበር እንደሚችሉ   

በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች 

እንዴት እንደሚሰራ-ማስታወሻ 

https://safeguardingsupporthub.org/documents/safeguarding-journey-introduction-safeguarding
https://safeguardingsupporthub.org/documents/safeguarding-journey-introduction-safeguarding
https://safeguardingsupporthub.org/documents/safeguarding-journey-introduction-safeguarding
https://safeguardingsupporthub.org/what-safeguarding
https://safeguardingsupporthub.org/what-safeguarding
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• ሁሉም ሠራተኞች መሠረታዊ የጥቃት ጥበቃ ሥልጠና ማግኘታቸውን ማረጋገጥ ፡፡ 

ሾፌሮችን እና ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞችን ጨምሮ የፕሮግራም ጣቢያዎችን ለሚጎበኙ 

ሠራተኞች ሥልጠና ቅድሚያ ይስጡ ፡፡ 

• ቢያንስ ሠራተኞች ሊረዱት ይገባል-  

✓ የእነሱ አግባብነት ያላቸው ድርጅታዊ ፖሊሲዎች  

እና የሥነ ምግባር ደንብ 

✓ የጥቃት ጥበቃ አደጋዎች ምንድን ናቸው ከአሰራር ሁኔታዎች ከተወሰዱ ምሳሌዎች 

ጋር። 

✓ ከጥቃት ጥበቃ አደጋዎችን እንዴት መለየት እንደሚቻል  

✓ ስጋቶችን ወይም ደህንነቱ ያልተጠበቀ ሁኔታን እንዴት እና ለማን ሪፖርት ማድረግ  

✓ የሪፖርት ማድረጊያ መንገዶች ምን እንደሆኑ እና እንዴት እንደሚጠቀሙባቸው 

✓ በሕይወት የተረፉትን ያማከለ ምላሽ ምን እንደሆነ እና ለምን ጠቃሚ እንደሆነ ፡፡ 

• ጥራት ያለው የአከባቢ ድጋፍ አገልግሎቶች እና ክፍተቶችን (ለምሳሌ የገንዘብ ፣ የሕግ ፣ 

የስነ-ልቦና ፣ የህክምና ፣ የአካል ጉዳተኝነት አገልግሎቶች እና የልጆች ጥበቃ ድጋፍ) 

የማመላከትን ስራ ያጠናቁ ፡፡ ሁሉም ሰራተኞች ዝርዝሮቹን መድረስ እንደሚችሉ 

ያረጋግጡ።  

• አስቸኳይ ጉዳዮች ወደ ድጋፍ ሰጪ አገልግሎቶች የሚተላለፉበትን እቅድ ያውጡ ፡፡ 

አገልግሎቶች በማይኖሩበት ቦታ አማራጮችን ይለዩ ፡፡ አንደ ተጎጂን ወይም በሕይወት 

የተረፈ ሰውን ለማገዝ የሚያገለግሉ ሃብቶችን ይለዩ (ለምሳሌ ከጉዞ ጋር ) 

• ከእርሶ ጋር በተመሳሳይ ስፍራ ከሚሰሩ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር የጥቃት 

ጥበቃ አደጋዎችን እና የአሰራር ሂደቶችን ይጋሩ።  ሌሎች በተመሳሳይ ከእርስዎ ጋር 

እንዲጋሩ ይጠብቁ እና ይጠይቁ። በአንዳንድ አካባቢዎች መጋራትን ለማስተባበር 

የተደራጀ አውታረ መረብ ሊኖር ይችላል - አንዳንድ ጊዜ “የኢትዮጵያ PSEA 

ኔትዎርክ” ይባላል ፡፡  

• ማናቸውም ምርመራዎች በሰለጠኑ መርማሪዎች ብቻ መደረጋቸውን እና በህይወት 

የተረፉ እና ተጠቂዎች በሰለጠኑ ሰራተኞች መደገፋቸውንም ያረጋግጡ።  

• በምርመራው ወቅት እና በኋላ በህይወት ለተረፉት ወይም ለተጠቂዎች የሚደረግ 

ድጋፍ ክትትል የሚደረግበት መሆኑን ያረጋግጡ ፡፡  

• በፕሮግራሙ ተሳታፊዎች ፣ በአገልግሎት ተጠቃሚዎች ወይም በሌሎች የህብረተሰብ 

ክፍሎች ላይ ጉዳት እና በደል ለፈጸሙ ሰዎች የዲሲፕሊን አሰራሮች ግልፅ መሆናቸውን 

ያረጋግጡ ፡፡ 

የማህበረሰብ ተሳትፎ በጣም አስፈላጊ 
የሆነው ለምንድነው? 

በያንዳንዱ የፕሮግራሙ ዑደት ደረጃ የሚከተሉትን ያካተተ የማህበረሰብ 

ተሳትፎ በብዙ ምክንያቶች ደህንነቱ የተጠበቀ ፕሮግራም ቁልፍ ነው  

→ የተለያዩ የማህበረሰብ አባላት ደህንነታቸው እንደተጠበቀ እና ደግሞ 

በዝቅተኛ ደረጃ እየተጠበቀ እንደሆነ የሚሰማቸውን ለመለየት በተሻለ 

ሁኔታ ይቀመጣሉ ፡፡ መርሃግብሮች በማህበረሰቦች ውስጥ ጉዳት እና 

ጥቃት ሊያስከትሉ ወይም የወሲባዊ ብዝበዛ ጥቃት እና ትንኮሳ አደጋን 

ወይም ሌሎች የጥቃት ዓይነቶችን የሚጨምሩ መሆኑን ለማሳወቅ ይህ 

በጣም አስፈላጊ ነው ፡፡ ለምሳሌ ፣ በጾታ ላይ የተመሠረተ ጥቃት መጠን 

ከፍተኛ በሆነበት አውድ ውስጥ ሠራተኞች ዕውቅና ሳይሰጣቸው ወይም 

ሪፖርት ሳይደረግባቸው ማኅበረሰቦች ላይ ወሲባዊ ብዝበዛ ወይም 

ጥቃት ሊፈጽሙ ይችላሉ።  

→ ማህበረሰቦች ከፕሮግራሙ ሊነሱ የሚችሉ አደጋዎችን ሊለዩ እና 

እነዚያን አደጋዎች ለመቀነስ የሚያስችሉ መንገዶችን ሊጠቁሙ ይችላሉ 

፡፡ ለምሳሌ ፣ አንድ ሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅት ገለልተኛ በሆኑ 

አካባቢዎች በሚገኙና በማኅበረሰቡ ውስጥ የውሃ ነጥቦችን ለመገንባት 

አቅዶ ለልጃገረዶች እና ለሴቶች ተደራሽ ያለመሆን አደጋ ተጋርጦ ከሆነ ፣ 

ማህበረሰቦች ደህንነታቸው የተጠበቀ አማራጭ ቦታዎችን ሊጠቁሙ 

ይችላሉ ፡፡ 

→  ማህበረሰቦች ጥቃትን እንዴት መቼ የት እና ለማን ሪፖርት ቢያደርጉ 

እንደሚሻላቸው በደንብ ማስረዳት ይችላሉ።  

→ ስለሚጠበቁ ነገሮች መረጃን በማካፈል ፣ በማዳመጥ እና ለህብረተሰቡ 

ግብዓት ምላሽ በመስጠት ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እምነት 

መገንባት መጀመር ይችላሉ ፡፡ ሪፖርቶችን ለማስረከብ ማህበረሰቦች 

የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ደህንነታቸውን ለመጠበቅ ቁርጠኛ 

መሆናቸውን ፣ የሪፖርት አሰራሮች ደህንነታቸው የተጠበቀ እና 

ምስጢራዊ መሆናቸውን እና ሪፖርቶች በተገቢው መንገድ 

እንደሚከናወኑ መተማመን አለባቸው ፡፡  
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ጥበቃን እንዴት ማዋሃድ እንደሚቻል  
በመላው የፕሮጀክቱ ዑደት ውስጥ 

1. መጀመሪያ 

•  የአካባቢ ጥበቃ እና የመጠበቅ አንድምታ ሊኖረው ስለሚችል ሀብቶች መረጃ 

ይሰብስቡ አካባቢያዊ የሆኑ ምክንያቶች እና ሃብቶችን አስመልክቶ መረጃ ይሰብስቡ 

ለምሳሌ አግባብነት ያላቸው ህጎች ፣ የአካባቢ ባህል ፣ እሴቶች እና ህጎች ፣ የማህበረሰብ 

ድርጅቶች ፣ የማህበረሰብ ሀይል ተለዋዋጭነት እና ለውጦች ፣ ግጭቶች ፣ የህዝብ 

መፈናቀል  

• የአካባቢያዊ ምክንያቶች እና ሀብቶች በተቻለ መጠን ደህንነታቸው የተጠበቀ 

ፕሮግራሞችን ለመንደፍ እንዴት መደገፍ ወይም ግምት ውስጥ ማስገባት እንዳለባቸው 

ይተንትኑ። 

• ለከጥቃት ጥበቃ ስራዎች በቂ የገንዘብ እና የሰው ኃይል ያስቀምጡ ፡፡ እንዲሁም 

ከሌሎች እንቅስቃሴዎች እና ሀብቶች ጎን ለጎን “ከጥቃት ጥበቃን” ለማሳለጥ ያስቡ፡፡ 

ለአከባቢያዊ ምክንያቶች እና ለፕሮግራም መነሻ እና ዲዛይን ማሳወቅ 

የሚያስፈልጋቸው ሀብቶች ምሳሌዎች ፡፡ 

• ብሄራዊ ህግ ወደ ህክምና አገልግሎቶች ከመተላለፉ በፊት ለፖሊስ ሪፖርት 

ማድረግን ሊጠይቅ ይችላል ፡፡ 

• ማህበረሰቦች የወሲባዊ ብዝበዛ ጥቃት እና ትንኮሳ ሪፖርቶችን / ቅሬታዎችን 

ለማስተዳደር ውስጣዊ መንገዶች ሊኖራቸው ይችላል ፡፡ 

2. እቅድ እና ቀረጻ 

2.1. የጥቃት ጥበቃ አደጋዎችን መለየት እና መገምገም 

• የጥቃት ጥበቃ አደጋዎችን መለየት እና ሊከሰቱ የሚችሉ ተጽእኖዎችን መተንተን። 

በአደጋው መለየት እና በመተንተን ሂደት ውስጥ በርካታ የማህበረሰብ አባላትን ያካቱ ፡

፡ 

• የእርስዎን አደጋ ግምገማ ያደራጁ  

ምድቦች ፣ ለምሳሌ. መገኛ ፣አገልግሎት ተጠቃሚ /  

የዒላማ ቡድኖች፣ ፕሮግራም / የአገልግሎት ዓይነት፣  

ሠራተኞች ፣ አጋሮች እና ተዛማጅ ሠራተኞች ፣ የውጭ ግንኙነት ፣ የመረጃ ጥበቃ ፣እና  

ሌሎች የማህበረሰብ አባላት።  

2.2. የጥቃት ጥበቃ የአደጋ ተጋላጭነትን ስትራቴጂዎችን ወደ ፕሮጀክት ዲዛይንና እቅድ 

ላይ ያካቱ 

• የአደጋ ቅነሳ እቅድን ያዘጋጁ እና በፕሮጀክቱ ዲዛይን ውስጥ ያካቱ ፡፡ የአደጋ ቅነሳ 

እቅዶችን ከህብረተሰቡ አባላት ጋር ይሞክሩ ወይም ያረጋግጡ እና አስፈላጊ ከሆነም 

ጋር ያስተካክሉ ፡፡ 

• ደህንነቱ የተጠበቀ ፕሮግራም ለመተግበር የሚለኩ አላማዎች፣ የጊዜ ሰሌዳ፣ ሚናዎች 

እና ሃላፊነቶችን የያዘ መመሪያ ይፍጠሩ 

• የአደጋ ተጋላጭነትን እቅድ በፕሮግራሙ በጀት ውስጥ ያካትቱ ፣ አስቸኳይ ለሆኑ እና 

ወዲያውኑ ለሚፈለጉ የእርዳታ ጉዳዮች ሀብቶችን ያካትቱ  

ሊነሳ ይችላል ፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ትግበራ 

3.1. ማህበረሰብን መሠረት ያደረጉ የቅሬታ አሠራሮችን አቋቁሙ። 

• ከማህበረሰቡ አባላት የሚገኙ ግብአቶችን በመጠቀም ወሲባዊ ብዝበዛ ጥቃት እና 

ትንኮሳን አስመልክቶ የሚቀርቡ ሪፖርቶችን የሚያዳምጡ እና በተገቢው መንገድ 

መልስ የሚሰጡ ማህበረሰብን ያማከሉ ይቅሬታ አሰራሮችን ይፍጠሩ።   

• ደህንነታቸው የተጠበቀ ፣ ሚስጥራዊ እና ተደራሽ የሆኑ ሪፖርት ለማድረግ የተለያዩ 

መንገዶችን ያስቀምጡ ፡፡ አሰራሮችን ቀላል እና የተስተካከሉ ያድርጉ። ፊት ለፊት 

ለአንድ ሰው ሪፖርት ማድረጉ አስፈላጊ ይመስላል ፡፡ 

• በቦታው የሚገኙትን ማንኛውንም አካባቢያዊ ማህበረሰቡን መሰረት ያደረገ ይቅሬታ 

አስራሮችን ይለዩ። አሁን ያሉት ማህበረሰቡን ያማከሉ የቅሬታ አሰራሮች ተገቢ 

እንደሆኑ ተደርገው በሚታዩበት እና በማህበረሰብ አባላት ጥቅም ላይ በሚውሉበት 

በዚያው ስርዓት ላይ ይጠቀማሉ / ይገነባሉ እንዲሁም ከሌሎች የሲቪል ማህበረሰብ 

ድርጅቶች ጋር የአሠራር ስርአቶችን ይፈጥራሉ ፡፡  

• በአንድ የፕሮግራም ሥፍራ ውስጥ ለእያንዳንዱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት የተለየ 

የሪፖርት ስርዓቶችን ከመፍጠር ይቆጠቡ ፡፡ ይህ አካሄዶችን ግራ ሊያጋባ ፣ እምነትን 

አደጋዎችን የጥቃት ጥበቃ ተጽዕኖ እና ዕድል ለተለያዩ ቡድኖች የተለየ ይሆናል ፡፡  

ሴቶች እና ልጃገረዶች በአጠቃላይ ከወንዶች እና ከወንዶች የበለጠ የወሲባዊ 

ብዝበዛ ጥቃት እና ትንኮሳ አደጋ ተጋላጭ ናቸው ፡፡  

እንደ አካል ጉዳተኝነት ፣ የፍልሰት ሁኔታ ፣ ዘር እና ዕድሜ ባሉ ምክንያቶች ላይ 

በመድልዎ የሚሰማቸው ግለሰቦች ለተጨማሪ ስጋት የተጋለጡ ከመሆናቸውም 

በላይ የመድልዎ ባህሪ ከሌላቸው ግለሰቦች ይልቅ ጥቃት ወይም ጥርጣሬ የመያዝ 

ዕድላቸው አነስተኛ ነው ፡፡ 

1

መጀመሪያ

2
እቅድ እና
ዲዛይን

3
አተገባበር

4
መዘጋት

ጋር ይሳተፉ  
በፕሮጀክቱ ውስጥ ያለ 

ማህበረስብ 
ዑደት 



ከጥቃት ጥበቃ ድጋፍ hub.org | እንዴት ደህንነቱ የተጠበቀ ፕሮግራም ኢትዮጵያ | | ሰኔ 2021 ዓ.ም. 4 

 

ሊያደናቅፍ እና ለተጎጂዎች እና ለተረፉ ሰዎች ፈታኝ ሁኔታ ሊፈጥር ይችላል ፡፡ ይህ 

በአንድ አካባቢ የሚሰሩ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የጋራ የሪፖርት ስርዓትን 

ለማዳበር አብረው እንዲሰሩ ይጠይቃል ፡፡ 

• በመላው የፕሮግራም ቦታዎች ላይ ያሉ የማህበረሰብ አባላት መኖራቸውን ያረጋግጡ  

→ ከጥቃት ጥበቃ ምን እንደሆነ እና ተዛማጅ መብቶቻቸው ምን እንደሆኑ ይረዱ 

→ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሠራተኞች እና ተወካዮች ምን ዓይነት ባህሪ 

እንደሚጠብቁ ይወቁ  

→ ምን ሪፖርት ሊያደርጉ እንደሚችሉ እና እንዴት በደሎችን / ቅሬታዎችን ሪፖርት 

ማድረግ እንደሚችሉ ይወቁ  

→ ካስረከቡ በኋላ ምን እንደሚጠብቁ ይወቁ  

አንድ ሪፖርት 

3.2. ወደ ማህበረሰቦች መድረሱን ይቀጥሉ እና ለከጥቃት ጥበቃ አደጋዎች ተገቢ መከላከል 

እና ምላሽ ለመስጠት ቁርጠኝነትን ያሳዩ  

• ማንኛውንም የጥቃት ጥበቃ ክስተቶች / ስጋቶች ሪፖርት የማድረግን አስፈላጊነት 

ለማሳወቅ የማህበረሰብ ስብሰባዎችን ፣ የክትትል ስብሰባዎችን እና የማህበረሰብ 

ጉብኝቶችን ይጠቀሙ ፡፡ 

• የማህበረሰብ አባላትን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ሰራተኞች እንዴት መስራት እና 

የክጥቃት ጥበቃ አደጋዎችን ስለመጠበቅ መወያየት እንዳለባቸው ያስታውሱ ፡፡ 

• ማንኛውም የሰራተኛ ሪፖርት ሲያገኝ ወይም ከጥቃት ጥበቃ ክስተትን ሲመለከት 

ደህንነትን ማረጋገጥ ፣ ማዳመጥ ፣ ማክበር ፣ አለማዳላትን እና ምስጢራዊነትን 

መጠበቅ አለባቸው ፡፡ 

• አገልግሎቶችን ለመደገፍ አስቸኳይ ጉዳዮችን ይመልከቱ ፡፡ 

• ሁሉንም ክስተቶች ለመደበኛ መንገዶች ፣ ለከፍተኛ አመራሮች ፣ ለጋሽ ድርጅቶች እና 

እንደአስፈላጊነቱ ሪፖርት ያድርጉ ፡፡ 

• የተጎዱትን ወይም ከጥቃት የተረፉትን ደህንነት ቅድሚያ ይስጡ። 

• መረጃ አንድን ግለሰብ ወይም ቡድን የማይለይበት ቦታ ላይ ብቻ  ሪፖርቶች ላይ እና 

የምላሽ ሂደቶች ላይ ማንነትን የማያሳዩ ግብረመልሶችን ይስጡ።  ከጥቃት የተረፉትን 

ወይም ተጠቂዎችን ተጨማሪ ጉዳት ወይም ጥቃት ለማስወገድ ይህ በከፍተኛ ጥንቃቄ 

መደረግ አለበት ፡፡ 

3.3. ቁጥጥር፣ ግምገማ እና ትምህርት 

•  ስልታዊ በሆን መንገድ የጥቃት ጥበቃ አመላካቾችን በክትትል መሳሪያው አካተው 

ትግበራውን ይገምግሙ እና የክትትል ሪፖርቱን ያጋሩ። አዳዲስ አደጋዎችን ጥቃት ቅነሳ 

እቅዶች ውስጥ ይጨምሩ ፡፡  

•  ክትትል መሳሪያዎቹን እና ሂደቶቹን አደጋዎች ገምግሙ ( ለምሳሌ የክትትል ጉብኝት፣ 

የማህበረሰብ ስብሰባ) ከጥቃት ጥበቃ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ፕሮግራምን በሚመለከቱ 

ጉዳዮች ላይ ከማህበረሰቦች ጋር በሚሳተፉበት ጊዜ ተጨማሪ አደጋ አለማምጣትዎን 

ያረጋግጡ ፡፡ 

• ማህበረሰቡን መሰረት ያደረጉ የቅሬታ አሰራሮች ከአላማው ጋር ተስማሚ እና ተደራሽ 

መሆናቸውን (በተለይም ሪፖርት ማድረጉ ዝቅተኛ ከሆነ) በማኅበረሰቡ ውስጥ የተለያዩ 

ቡድኖችን በመደበኛነት ይጠይቁ ፡፡ 

• የክትትል እና ግምገማ እንቅስቃሴዎችን ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ሥነምግባራዊ 

እንዲሆኑ ያድርጉ ፣ ለምሳሌ ፣ 

→ መረጃዎችን የሚያካፍሉ ከሆነ ተሳታፊዎች በመረጃ የተደገፈ ፈቃድ እንዲሰጡ (እንደ 

ሁኔታው በጽሑፍ / በቃል) እንዲሰጡ ያስችሉ  

→ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ መረጃን ያከማቹ እና ይጠቀሙ 

→ የማያስፈልጉዎትን መረጃዎች አይሰብሰቡ 

 

4. መዝጋት/ማጠናቀቅ 

• ደህንነቱ የተጠበቀ የፕሮግራም አፈፃፀም ይገምግሙ እና ለወደፊቱ ፕሮግራሞች 

ትምህርቶችን ያጋሩ ፡፡ 

• ከመዘጋቱ በፊት ቀሪ ሪፖርቶችን ይስሩ እና ይዝጉ። 

• የጉዳዩን መዘጋት ሊያደናቅፉ የሚችሉ ቀሪ ጉዳዮችን ሪፖርት ያድርጉ ፡፡ ልብ ይበሉ ፣ 

እንዲህ ያለው አሰራር እንደ አደጋ የሚወሰድ ስለሆነ ቅድሚያ በሚሰጣቸው እና 

በሚቻለው ሁሉ ጥረት ሊተዳደር እንደሚገባ ልብ ይበሉ ፡፡  

•  ከሆነ በፕሮግራሙ ውስጥ ከጥቃት ጥበቃን ይገንቡ  

ፕሮግራሙ ለሌላ ድርጅት ወይም ለማህበረሰብ ቡድኖች እየተላለፈ ከሆነ ፡፡ 

 


