
በናይጀሪያ ውስጥ ስለ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት ወይም ወሲባዊ 
ትንኮሳ ላይ ሪፖርት መቀበል እና ምላሽ መስጠት



ከአደጋ የተረፉ ሰዎችን ማዕከል ያደረገ የአሰራር ስልት  

የእናንተ 
የሲቪል 

ማህበረሰብ ድርጅት 
የወሲባዊ ብዝበዛ ጥቃት እና ወሲባዊ 
ትንኮሳ ክስ ሪፖርት በሚይዝበት ጊዜ 
አደጋ የደረሰበት ሰው ወይም ከአደጋ 

የተረፈው ሰው መብቶች ምንጊዜም ቢሆን 
ግምት ውስጥ መግባታቸውን ማረጋገጥ 

ጠቃሚ ነው። ይህም ከአደጋ የተረፉ 
ሰዎችን ማዕከል ያደረገ የአሰራር ስልት 
በመባል ይታወቃል። ይህም ማለት አደጋ 

የደረሰባቸው ወይም ከአደጋ 
የተረፉ ሰዎች፦ 

ጥንቃቄ እና ደህንነታቸው ቀዳሚ ትኩረት ሆኖ ሊታይ ይገባል 

ክብራቸውን እና ስብዕናቸውን በጠበቀ ሁኔታ እንክብካቤ ሊደረግላቸው ይገባል 

ወቅቱን የጠበቀ እንዲሁም ጥልቀት እና ጥንቃቄ የተሞላበት ምላሽ ማግኘት ይኖርባቸዋል 

ታሪካቸውን ትርጉም ባለው መልኩ መናገር እንዲችሉ እገዛ ሊደረግላቸው ይገባል 

ታሪካቸውን ደጋግመው መናገር አይጠበቅባቸውም (ይህ በአግባቡ መመራት አለበት)

በድርጅቱ በኩል በምን አግባብ ድጋፍ ማግኘት እንዳለባቸው መምረጥ ይችላሉ 

ጉዳያቸው በሚስጥር ስለመያዙ እርግጠኞች መሆን አለባቸው 

መድልዎ ሊደረግባቸው አይገባም 

በሚያስፈልጋቸው ሂደቶች እና አገልግሎቶች ዙሪያ መረጃ ሊሰጣቸው ይገባል  

1 ይህ ምስለ መረጃ የተወሰደው ከከISAC ጾታ ተኮር ጥቃት መመሪያዎች(2015) ሲሆን የመረጃ እና ድጋፍ ማዕከል ሰራተኞችን ተጨባጭ ተሞክሮ መሰረት በማድረግ እንዲሻሻል የተደረገ ነው

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf


ሪፖርት መቀበል 

ማንኛውም የሥራ ባልደረባ ቀጥተኛ የሆነ ቅሬታ ወይም የ 
ወሲባዊ ብዝበዛ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ ሪፖርት ሊቀበል 
ይችላል። 

ይህ ቅሬታ ወይም ሪፖርት ከሌላ የሥራ ባልደረባ፣ ከአጋር 
ሰራተኛ፣ ከፕሮግራሙ ተሳታፊዎች ወይም ከእናንተ ሲቪል 
ማህበረሰብ ድርጅት ጋር ግንኙነት ካለው ማንኛውም ግለሰብ 
በኩል ሊቀርብ ይችላል። 

ሪፖርቱን መቀበል እና አግባብ ባለው እና ምቹ በሆነ ሁኔታ 
ሪፖርቱን ላቀረበው ግለሰብ ድጋፍ ማድረግ አስፈላጊ ነው። 

ይመልከቱ፣ ያዳምጡ፣ ግንኙነት

ይመልከቱ፣ ያዳምጡ፣ ግንኙነት ይፍጠሩ! የሚለው መርህ በስፋት ጥቅም 
ላይ ሲውል እንዲሁም ለማስታወስ ቀላል ነው። ዓላማው ሰዎችን በመደገፍ 
በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የመረጋጋት ስሜት እንዲሰማቸው በማድረግ ዕርዳታ 
ሊያደርጉላቸው ከሚችሉ ሌሎች ሰዎች ጋር ማገናኘት ነው።



ይመልከቱ፣

• የደህንነት ሥጋቶች መኖራቸውን ይመልከቱ - ግለሰቡ/ቧ ለወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ አሁንም 
ድረስ የመጋለጥ አደጋ ላይ ነው/ናት?  

• አስቸኳይ ፍላጎቶች መኖራቸውን ይመልከቱ - ለምሳሌ የአካላዊ ጥቃት ምልክቶች የህክምና ድጋፍ ሊያስፈልጋቸው 
ይችላል 

• የጭንቀት ምልክቶችን ይመልከቱ - ቃላዊ ያልሆነ የአካላዊ እንቅስቃሴ ቋንቋን ልብ ይበሉ፣ ይህም ስለራሳቸው በደንብ 
መግለጽ የማይችሉ ህፃናትን ወይም የተጎዱ ሰዎችን ለመረዳት አስፈላጊ ነው 

• አደጋ ላይ ሊሆኑ የሚችሉ ሌሎች ሰዎች መኖራቸውን ይመልከቱ 

Receiving a report 

ያዳምጡ፣

• ቅሬታ አቅራቢውን ወይም አደጋ የደረሰበትን/ከአደጋ የተረፈውን ግለሰብ ያነጋግሩ - እምነት በማሳደር ያረጋጒቸው
• አስቸኳይ ፍላጎቶች እና ሥጋቶች መኖራቸውን ይጠይቁ 
• የሚነገርዎትን ነገር ልብ ብለው ያዳምጡ 
• በመረጃ ላይ የተመሰረተ ፈቃድ በማግኘት ውይይቱን መዝግበው ይያዙ፣ ከእነርሱ ያገኙትን መረጃ በምን አይነት አግባብ 

ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ ያሳውቋቸው
• ሰውየው ወደ አገልግሎት መስጫ ቦታዎች እንዲመራ ፍላጎት ስለ መኖሩ ይጠይቁ 

ግንኙነት

• አገልግሎቶችን በተመለከተ የሚገኙበትን መረጃ ይስጡ - ይህም በእናንተ ድርጅት ውስጥ የሚገኙ አገልግሎቶችን 
ሊጨምር ይችላል

•  አስቸኳይ እርዳታ ለማድረግ ፍላጎቶችን ማሟላት እንዲችሉ ሰዎችን ወደ አገልግሎት መስጫ ቦታዎች ይምሯቸው 
-ይህን ለማድረግ ከሥራ አስኪያጅዎት/ በእርስዎ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ወሳኝ ከሆነው ሰው ድጋፍ 
ሊያስፈልግዎት ይችላል/ 

• አገልግሎቶችን ማግኘት እንዲችሉ እርዳታ አድርጉላቸው - ለምሳሌ በትራንስፖርት በመደገፍ  
• ከሚወዷቸው ሰዎች ጋር በማገናኘት ማህበራዊ ድጋፍ እንዲያገኙ ያድርጉ 



የሚሰጡት ምላሽ ከሚያናግሩት ግለሰብ ሁኔታ ጋር መጣጣም እንደሚኖርበት ልብ ይበሉ፦

ቅሬታ አቅራቢው ልጅ ወይም 
ሽማግሌ፣ የማየት ወይም 
የመስማት ችግር ወይም 

የአዕምሮ ጉዳተኛ፣ ወይም ጉዳት 
የደረሰበት ሰው ሊሆን ይችላል። 

ቅሬታ አቅራቢዎች 
ራሳቸውን ለመግለጽ በይበልጥ 
የሚመቻቸውን ቋንቋ ግምት 
ውስጥ ያስገቡ እንዲሁም 
ከተቻለ እነሱ የሚናገሩትን 
ቋንቋ ከሚችል ሰው ጋር 

ያገናኟቸው። 
ሪፖርት 

እየተቀበሉ ከሆነ፣ 
ሰዎች የመረጋጋት ስሜት 
እንዲኖራቸው እና ሙያዊ 
አገልግሎቶችን እንዲያገኙ 

በማድረግ እንዲሁም ሌሎች 
ሊረዷቸው የሚችሉትን 

በማገናኘት የሚሰጡትን ድጋፍ 
ያስቀድሙ።  



ሪፖርት ሲቀበሉ ማድረግ ያለብዎት እና ማድረግ የሌለብዎት ነገሮች 

ማድረግ 
ያለብዎት

በጥሞና ማዳመጥ 

ጉዳዩን ለእናንተ መናገሩ በርግጥም ትክክል 
እንደነበር ለተበዳዩ ማረጋገጥ 

የሕክምና እንክብካቤ የሚያስፈልግ ከሆነ 
ወዲያውኑ ዕርዳታ ይጠይቁ  

ሪፖርቱን ለቅርብ የሥራ ኃላፊዎ/ ርስዎ የሲቪል 
ማህበረሰብ ድርጅት ወሳኝ ለሆነው ሰው 
እንደሚያስተላልፉ እንዲያውቁት ያድርጉ።

ጉዳዩን የሚገልጽልዎት ሰው የሚነግረዎትን 
ይጻፉ

ለራስዎ ድጋፍ ካስፈለገዎ እርዳታ ይጠይቁ 

ማድረግ 
የሌለብዎት

ክስተቱን በራስዎ አካሄድ ለመፍታት መሞከር

መሪ ጥያቄዎችን መጠየቅ ወይም መረጃ ለማግኘት 
ግፊት ማድረግ 

ግምቶችን ያስቀምጡ ወይም አማራጭ የሆኑ 
ማብራሪያዎችን ይስጡ 

የድርጊቱን ወይም የክሱን አሳሳቢነት ዝቅ አድርጎ 
ማየት 

መረጃውን ራስዎ ጠብቀው መያዝ ወይም ሌላ ሰው 
ሊያውቅ እንደማይችል ቃል መግባት 

ሰውየውን አለማናገር 

ቅሬታ የቀረበበት ሰው ጓደኛ በመሆኑ ምክንያት 
መረጃውን አፍኖ መያዝ

የጉዳዩ ሂደት እንዴት እንደሚሆን ቃል ከመግባት 
ይቆጠቡ 



ለተጠርጣሪ ወንጀለኛ መደረግ የሚገባቸው ህጋዊ ግዴታዎች 

ምንም 
እንኳ ከአደጋ 

የተረፈው ሰው ቅድሚያ 
ትኩረት የሚሰጠው ቢሆንም 

ማንኛውም ድርጅት ተጠርጣሪው 
ወንጀለኛ የሥራ ባልደረባ ከሆነ 
ማድረግ የሚጠበቅባቸው ህጋዊ 

ግዴታዎች አሉ። በእንደዚህ 
አይነት ሁኔታ፡- 

ውሳኔዎችን ለማስተላለፍ የሰው ሀብት ልማት ፖሊሲዎችን እና የአሰራር ሂደቶችን ይጠቀሙ 

ምስጢራዊነትን መጠበቅ

ሂደቱን በተመለከተ ቀጣይነት ያለው መረጃ በመስጠት ያሳውቋቸው 

ፍረጃዎችን ወይም ግምቶችን ከመስጠት ይቆጠቡ 

በተጠርጣሪው ወንጀለኛ ላይ አድልዎ ከማድረግ ይቆጠቡ


