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 ሓለዋ ድሕንነት ህጻውንቲ እንታይ እዩ? 

ሓለዋ ድሕነት ቆልዑ ሓላፍነት እቶም ውድባት ኢዩ። ናቶም ሰራሕተኛታት፣ ኣሰራርሓታት ን መደባት ነቶም ቆልዑ ከምዘይጎድእ ከረጋግፁ 

አለዎም። እዚ እቶም ቆልዕኡ ን ሓደጋ መጉዳእቲ ን ዓመጽን ከይቃልዕኡ የረግፅ። ን ዝኮነ ስክፍታ  ብዛዕባ ውሕስነት ቆልዑ እንተሃልዩ ናብ እቲ 

ግቡእ በዓል ስልጣን ጸብጻብ ይለኣኽ ። 

መን ኢዩ ውሕስነት ቆልዑ ዝሕሉ ? 

ውሕስነት ቆልዑ ናይ ምዕቃብ  ዕላማ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከቡ ህጻውንቲ ካብ መጉዳእቲ ነፃ ምዃኖም ምርጋፅ እዩ።    ምእንታን ኩሎም ምስ ህጻውንቲ 

ብቀጥታ ዝሰርሑ ውድባት ኩሉዘማእኸለ ናይ ሓለዋ ምግባር መዐቀኒ አብ ቀረባ ክህልዎም። ንሕና ዓለምለኻዊ ኣፍልጦ ዘለዎ መስርሕ ሓለዋ 

ድሕነት ህጻናት ነውፅእ\ነማዕብል። ናትና ርእሰ ምርኮሳ ማለት እቲ ናትና መዐቀኒን ምኽሪን ንናይ ካልእ ውድብ ወይ መንግስቲ ኣይጽሎን ኢዩ። 

እቶም መምርሒ ሕግታት እንታይ እዮም? 

ኩሎም ቆልዑ ካብ መጉዳእቲ ናይ ምክልካል  ማዕረ መሰል ኣለዎም ። 

•  ኩሉ ሰብ ሓለዋ ቆልዑ ክድግፍ ሓላፍነት ኣለዎ። 

•  ውድባት ምስአቶም ምስ ዝሰርሑ፣ ምስ ዝራኸብዎም ወይ ኸዓ ብዝሰርሖምን አሰራርሖምን ንዝተጸልዉ ህጻውንቲ ናይ ምግዳስ ግዴታ አለዎም። 

 •  እንተ ደኣ ወድባት ምስ መሻርክቲ ሰሪሖም፣ወድባት  መሻርኽቶም እቲ ዝነኣሰ ናይ ምክልኻል መለኪዕታት ንኸማልኡ ናይ ምሕጋዝ ሓላፍነት 

ኣለዎም። 

•  ኩሎም ስምጉትታት ኣብ ዕቁባ ድሕነት ቆልዑ ፤ ንዝበለጸ ጥቅሚ እቲ ህጻን ዝዓለሙ እዮም። እዚ ኸኣ ካብ ዝኾነ ነገር ንላዕሊ ኣገዳሲ ኢዩ። 

እቶም መዐቀኒታት እንታይ እዮም? 

መዐቀኒ 1 ፖሊሲ -እቲ ውድብ ብኸመይ ናይ ህጻውንቲ ጉድኣት ተወፍዩ ከምዝከላኸልን ንዝበፀሐ ጉድኣት ጉቡእ ግብረመልሲ ከምዝህብን ዝገልፅ 

ፖሊሲ የማዕብል።   እቲ ፖሊሲ ካብ ዓመጽን ድፊኢትን ንምክልኻል መሰል ህጻናት የንጸባርቅ። ከምቲ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መሰል ናይ 

ህጻናት (ዩኤንሲኣርሲ) ብውዕል ተገሊጹ ዘሎ። 

•  እቲ ፖሊሲ  በቲ  ኣመሓዳሪ ኣካል ውድብ ዝጸደቀ ኮይኑ፣  ን ኩሎም ሰራሕተኛታት ን ተሓጋገዝቲ እቲ ውድብ ዘገልግል እዩ።. 

• እዚ ፖሊሲ ብ ቅኑዕ ኣገባብ ዕላዊ ዝተገበረ ኮይኑ፤ ብሰፊሑ ዝተፋለጠን ዝተዘርገሐን እዩ። 

•  ኣመሓደርቲ ናይ ትግባረ እቲ ፖሊሲ ምቁፅፃር ፍሉይ ሓላፍነት ኣለዎ። . 

 

   መዐቀኒ 2ሰባት  - እቲ ውድብ  ኣብ ሰራሕተኛታት ን ተሓጋገዝትን ንፁር ዝኾነ ሓላፍነት የቐምጥ።  ከምኡ እውን ንኽርድእዎን ምስቶም ኣብ 

ዝተፈላለየ ደረጃ ዝተመደቡ (ወላ ኣብ ብርኪ ዳይሬክተር ንዘለዉ ብንጹር ዝተገልጸ ተራታትን ሓላፍነትን ዘለዎም ቀንዲ ኣባላት "መትኮራዊ ናቑጣ 

" ብ ማዕረ ኾይኖም ንኸተግብሩዎን ይሕግዝ። 

•  መስርሕ ምልመላ ሓያል መዐቀኒ ሓለዋ ድሕነት ህጻናት ኣብ ባይታ ኣለዎ። 
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•   ን ቅኑዕን ዘይ ቅኑዕን ጠባይ ዓበይቲ ሰባት ናብ ቆልዑን፣ ቆልዑ ናብ ካልኦት ቆልዑ ዝተጻሕፉ መምርሒታት ኣለው። 

•  መሻርክቲ ፣ ማሕበረሰባት ን ቆልዑን ኣብ ሓለዋ ደሕነት ህጻናት ንምስታፍ ዝተፅሓፉ መምርሒታት አልው። 

 

መዐቀኒ  3 መስርሓት   - እቲ ውድብ አገባባት  ሓለዋ ድሕነት ህጻናት ብምትግባር ንቆልዑ ውሑስ ዝኾነ ሃወህው ይፈጥጠር። እዚኦም ኣብ መላእ 

እቲ ውድብ ዝትግበሩ እዮም። ውድባት ኣከባብያዊ ካርታ ናይ ምውፃእ ልምምዳት የካይዱ። እዚ ኣብ ሕጋዊ ፣ ኣብ ማሕበራዊ ውሕስና ክመኡ ውን 

ኣብ ሓለዋ ህጻውንቲ መስርዓት፤ ሓበሬታ የቕርብ። 

• ገምጋም ሓደጋታትን ንክያ ሜላታትን ሓለዋ ድሕነት ህጻናት ምስ እቲ ቀዲሙ ዝነበረ ከይዲ ገምጋም ሓደጋታት ኣብ ኩሉ ደረጃታት ዝተወሃሃደ 

ኢዩ። 

•  መዐቀኒ ሓለዋ ድሕነት ህጻናት ምስቲ ቐዲሙ ዝነበረ ከይድታትን ስርዓታትን (ስላትዊ ትልሚ ፣ ባጀት ፣ ምልመላ ፣ ምሕደራ ዑደት ፕሮግራም 

፣ ምሕደራ ኣፈጻጽማ ፣  ምግዛእ ፣ስምምዕ መሻርኽትን ስርዓት አመሓድራን ወዘተ. .) ዝተዋሃሃደ እዩ። 

• ን ፍጻመታትን ኣጨናቒ ጉዳያትን ፀብፃብ መግባርን መልሲ መሃብን መስርሕ ማዕቢሉ እዩ። እዚ እውን አከባቢያዊ ግቡእ እዩ። 

 

መዐቀኒ  4   ተሓታትነት - እቲ ውድብ ናይ ባዕሉ መዐቀኒታት ሓለዋ ድሕንነት ህጻናት ይቆጻጸርን ይግምግምን። 

• ትግባረ ፖሊሲታት ን ኣሰራርሓን ሓለዋ ድሕነት ህጻናት ብስሩዕ ኢዩ ዝቆጻጸር። 

 •ምዕባለታት ፣ ብቅዓትን ዝተመሃርናዮ ትመህርትን ናብቶም ቁልፊ በዓል ብርኪ ኣካላት (ምሕደራ መግባኣያን ነቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ናይ ደገ 

ወይ ናጻ ዝኾኡ ኣካላትን)  ፀብፃብ ይግበር። ኣብ ዓመታዊ ፀብፃብ ውድባት ኸዓ ይጠቓለል። 

• ካብ ተግባራዊ ተመክሮ ምምሃር ፖሊሲ ንክግምገምን ንመዐቀኒ ሓለዋ ድሕንነት ህጻናት ክቕየርን የምልክት። 

•  ፖሊሲታትን ስሪሕታትን ብ ቐፃሊ ይግምገሙን ብናይ ደገ ገምጋሚ/ኦዲተር በቢ ሰለስተ ዓመቱ ብስሩዕ ይግምገም። 


