
 

 
 

ከጥቃት ጥበቃ /ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ 

ስጋት ልየታ መመሪያ ሰነድ/ቅጽ 

የሰነዱ አስፈላጊነት  

ይህ ሰንድ ታሳቢ ተደርጎ የተቀረጸበት ዋነኛ ምክንያት በምንሰራበት ተቋም ውስጥ ከደህንነት ጥበቃ /ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ  ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ 

የተለያዩ ስጋቶችን ለይቶ ለማውጣት እና አስፈላጊውን የቅድመ መከላከል እና የስጋት ማቅለያ እርምጃዎችን ለመውሰድ ይረዳን ዘንድ ነው፡፡ ይህ ሰነድ/ቅጽ በዋናነት የስጋት 

ልየታ ስራውን ለማከናወን ለብቻው የተቀረጸውን ሰነድ /ቅጽ አጠቃቀም መመሪያ በመስጠት ይረዳናል ተብሎ ይታሰባል፡፡   

ጥሬ-ቃል ትርጉሞች  

ወሲባዊ ብዝበዛ ፡-  በማኅበረሰቡ ውስጥ ያለንን ስልጣን/ሃላፊነት  እና  አንድ ሰው ያለበትን/ያለችበትን  የተጋላጭነት አጋጣሚ በመጠቀም  ለግል ወሲባዊ  ፍላጎት  ለማዋል 

የሚደረግ ሙከራና ተግባር ማለት ነው ፡፡  ይህም የራስን ኢኮኖሚያዊ ፣ ማኅበራዊ እና  ፖለቲካዊ ጥቅም ለማግኘት ሲባል  ሌሎችን ለወሲባዊ ብዝበዛ ተጋላጭ እንዲሆኑ 

ማድረግንም ያካታታል ፡፡   

ወሲባዊ ጥቃት ፡ -  ያልተመጣጥነ የኃይል ልዩነትን   መሰረት  አድረጎ  ከፍላጎት ውጪ የሚደረግ ወሲባዊ ተግባር  እና  ተገቢ ያልሆኑ  አካላዊ ንክኪን  ይወክላል ፡፡   

ፆታዊ ትንኮሳ ፡-  በማንኛውም ሁኔታ ፍላጎትን መሰረት ያላደረገ በአካል ፣ በቃል እና በተለያየ የሰውነት እንቅስቃሴ የሚገለጥ  ለወሲብ የሚገፋፋ ድርጊት ነው፡፡ ይህም  ወሲብን 

የሚቀሰቅሱ አስተያየቶችን መሰንዘር ፣  ወሲብ ነክ የሆኑ ፊልሞችን/ምስሎችን ማሳየት እና  ጠብ አጫሪ የሆነ መንፈስን  በስራ ላይ መፍጠርን ያካትታል ፡፡   

የደህንነት ጥበቃ እንዲሁም ከጥቃት  ጥበቃ /ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ ማለት ነው፡፡ 

ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ በተቋሙ ሰራተኞች ፣ ከተቋሙ ጋር አብረው በሚሰሩ በጎ ፈቃደኞች እና ሌሎች አጋር ሰራተኞች አማካኝነት ሊፈፀም ይችላልi ፡፡ 

በተለይም ወሲባዊ ብዝበዛና ጥቃት ሰራተኞች ከተቋሙ ተጠቃሚ በሆኑ የሕብረተሰቡ ክፍሎች ላይ የሚፈጽሙት ሲሆን ፣ በሌላ በኩል ፆታዊ ትንኮሳ ድግሞ አንዱ የተቋሙ 

ሰራተኛ በሌላው አቻ ሰራተኛ ላይ የሚፈጽመው ጥቃት ተብሎ ሊወሰድ ይቻላል ፡፡  

 

በመሆኑም  የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ ቅድመ-መከላከል እና ምላሽ የመስጠት ሥራን ለማረጋገጥ ፣ ተቋሞች  በመደበኛነት  ተዛማጅ የሆኑ የስጋት ልየታ 

ስራዎችን  ቢያንስ በዓመት ውስጥ አንዴ መስራት ይጠበቅባቸዋል ፡፡  የስጋት ልየታ ሂደቱ  በተጨባጭ አሳታፊ መሆን የሚጠበቅበት ሲሆን ፣ በተለያየ ደረጃ ላይ የሚገኙ 

የተቋሙ ሰራተኞች ተሳታፊ መሆናቸውን  እና የተለዩትን ስጋቶች በአግባቡ መረዳታቸውን ማረጋገጥ አስፈላጊ ጉዳይ ነው ፤ ይህ በመሆኑ ሰራተኞች  ስጋቶቹን ለመቀነስ/ለማቅለል  

በሚደረገው ጥረት ያለባቸውን ሃላፊነት ለማወቅ ይረዳቸዋል ፡፡   ሆኖም ግን በዋነኝነት ደረጃ  ተጠያቂነቱ እና ሃላፊነቱ የሚያርፈው በተቋሙ የበላይ አመራር ላይ መሆኑን 

መገንዘብ ወሳኝ  ነጥብ ነው ፡፡  

 

 



 

 
 

የስጋት ልየታ ሰነድ/ቅጽ አጠቃቀም  

የስጋት ልየታ ሰነዱ/ቅጽ በውስጡ ዓበይት መለኪያዎችን አቅፎ ይዟል ፡፡ ለእያንዳንዱ መለኪያዎች  የስጋት ደረጃ/መጠኑን ለመጠቆም  ከተቀመጡት ሶስት አማራጮች 

ውስጥ በትክክል አሁን ያለውን  የተቋሙን ሁኔታ የሚወክለውን አማራጭ መምረጥ ይኖርብናል ፡፡   “ ተግባራዊ አልተደረገም ” ፣ “በከፊል ተግባራዊ ሆኗል”  እና “ ሙሉ 

በሙሉ ተግባራዊ ሆኗል ”  እነዚህ የስጋት ደረጃውን /መጠኑን  ላማሳየት  የተቀመጡት አማራጮች ናቸው ፡፡  ከታች  በሰንጠረዡ  እንደምሳሌ የተቀመጡት  የቅድመ-

መከላከል/ ማቅለያ እና ማረጋገጫዎች   የስጋት ደረጃውን /መጠኑን  ለማስቀመጥ ይበልጥ እገዛ  ያደርጉልናል ፡፡  

 

 “ ተግባራዊ አልተደረገም ”  የሚለውን አማራጭ 

ለመምረጥ  በምሳሌነት የተገለጹት  የስጋቶቹ 

ቅድመ-መከላከል /ማቅለያ ዘዴዎች በተግባር 

አለመኖራቸውን ማረጋገጥ  

 

ይህን አማራጭ ለመምረጥ ተቋሙ ከታች ባለው ሰንጠረዥ በምሳሌነት የተዘረዘሩት የስጋቶቹ ቅድመ-

መከላከያ/ማቅለያ ዘዴዎችን  ተግባራዊ ያላደረገ /ያላሟላ መሆኑን እርግጠኛ መሆን ይኖርብናል ፡፡  ለምሳሌ ያህል 

የተቋሙን ሰራተኞች ሊመሩ የሚችሉ  የሥነ-ምግባር  መርሆች  አለመኖራቸው እና  በውስጣቸው ከደህንነት ጥበቃ 

/ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ ጋር ተያይዞ ከሰራተኛው የሚጠበቁ ጉዳዮች አለመካተታቸውን  

የሚያረጋግጡ ነባራዊ ሁኔታዎች ካሉ ለዚህ መለኪያ የሚሰጠው ውጤት ዜሮ መሆን ይኖርበታል ፣ ስለዚህም የስጋት 

ደረጃው ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው ፡፡   

 “በከፊል ተግባራዊ ሆኗል”   የሚለውን አማራጭ 

ለመምረጥ  በምሳሌነት ከተገለጹት  የስጋት  ቅድመ-

መከላከል /ማቅለያ ዘዴዎች የተወሰኑትን በከፊል 

ተቋሙ ያሟላ ሲሆን ነው  

ይህን አማራጭ ለመምረጥ ተቋሙ ከታች ባለው ሰንጠረዥ በምሳሌነት ከተዘረዘሩት የስጋቶቹ ቅድመ-

መከላከያ/ማቅለያ ዘዴዎች ውስጥ በከፊል ያሟላ ሲሆን ነው ፡፡ ለምሳሌ ያህል ተቋሙ  ሴት ህፃናትን እና እናቶችን 

ተደራሽ ለሚያደርጉ መርሐግብሮቹ  ብዙ ሴት ሰራተኞችን ለመቅጠር ጥረት እያደረገ  ሆኖ ፣ ነገር ግን  አጠቃላይ 

በተቋሙ ደረጃ ያለው የሴቶች ሰራተኞች  ብዛት እስካሁን አለመመጣጠን ይታይበታል ፡፡  በዚህ ምሳሌ መሰረት ተቋሙ 

የሚያገኘው ነጥብ 1 ይሆናል ፣ ይህ አንዳንድ ጅምር የተሰሩ ስራዎች መኖራቸው  የስጋት መጠኑን መጠኛ ያደረገው 

በሆንም  ነገር ግን አሁንም ተጨማሪ ስራ መሰራት እንዳለበት ያመለክታል ፡፡   

 “ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ሆኗል ”  የተገለጹት  

የስጋቶቹ ቅድመ-መከላከል /ማቅለያ ዘዴዎች 

ሁሉም ተግባራዊ መሆናቸውን ስናረጋግጥ ይሄን 

አማራጭ እናስቀምጣለን ፡፡  

የተገለጹት  የስጋቶቹ ቅድመ-መከላከል /ማቅለያ ዘዴዎች ሁሉም ተግባራዊ መሆናቸውን ስናረጋግጥ ይሄን አማራጭ 

የምንመርጥ ሲሆን ፤ ለምሳሌ ያህል የተቋሙን ሰራተኞች ሊመሩ የሚችሉ  የሥነ-ምግባር  መርሆች  መኖራቸው እና  

በውስጣቸው ከጥቃት ጥበቃ /ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ ጋር ተያይዞ ከሰራተኛው የሚጠበቁ ጉዳዮች 

መካተታቸውን ስናረጋግጥ ፣  እንዲሁም የሥነ-ምግባር መርሆቹ  ለአካባቢው አግባብነት ባለው ቋንቋ 

መተርጎማቸውን እና ሁሉም ሰራተኞች  በሥነ-ምግባር መርሆቹ አምነውባቸው መፈረማቸውን ካረጋገጥን ፣ ለዚህ 

መለኪያ ተቋሙ የሚያገኘው ውጤት 2 ይሆናል ፤ ይህ ማለት የስጋት መጠኑ  ዝቅተኛ መሆኑን ያሳያል ፡፡  

በስጋት ልየታው ቅጽ/ሰነድ ውስጥ ‘ማረጋገጫ’ 

የሚለውን ክፍል ተቋሙ እንዴት አደርጎ 

መለኪያዎቹን በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ 

እንዳደረገ ማሰረጃ ለማቅረብ እንጠቀምበት  

ወሳኝ የሆኑ እና ላስቀመጥናቸው የስጋት ደረጃ/መጠን ደጋፊ የሆኑ የተቋሙ ሰነዶችን/ቅጾችን በ ‘ማረጋገጫ’ ክፍል 

መዘርዘር ይጠበቅብናል ፡፡ ለምሳሌ ያህል የተቋሙን የሥነ-ምግባር መርሆች የያዘውን ሰነድ ፣ ቅጥር ሲፈፀም  ተቋሙ 

የተጠቀመባቸው ቅጻ/ቅጾች ፣ በቅጥር ወቅት የተደረጉ የቃል መጠይቆች እና የአዲስ ተቀጣሪ ዳራ መሰበሰቢያ ቅጾችን  

በዚህ ክፍል መዘርዘር ተገቢ ነው ፡፡  



 

 
 

የስጋት ደረጃውን/መጠኑን “ ተግባራዊ 

አልተደረገም ” ፣ “በከፊል ተግባራዊ ሆኗል”   የሚል 

ከሞላን ፤   ‘የታቀዱ የስጋት ማቅለያ /ቅድመ-

መከላከያ  መንገዶች እና የሚያስፈልግ የግብዓት 

ዓይነትና መጠን ’  የሚለውን  ክፍል መሙላት 

ይጠበቅብናል፡፡ የዚህ ክፍል ዓላማ  ተቋሙ 

ለተቀመጡት የስጋት ደረጃዎች ምን ዓይነት 

የቅድመ-መከላከል እርምጃ ለመውሰድ 

እንደተዘጋጀ ማሳየት ይቻል ዘንድ ነው ፡፡   

ለምሳሌ ያህል ተቋሙ  አሁን ባለው ሁኔታ ሴት ህፃናትን እና እናቶችን ተደራሽ በሚያደርጉ መርሐግብሮቹ ላይ ሴት 

ሰራተኛ የሌለው ከሆነ ፣ ተቋሙ ይህንን ጉዳይ በትኩረት አይቶ  በተለየ ሁኔታ ሴት ሰራተኞችን ለመቅጠር ውሳኔ 

አሳልፎ  ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ከግዜ ገደብ ጋር መስራት ይኖርበታል ፡፡   

በልየታ ሰነዱ/ቅጹ ውስጥ ሃላፊነት የሚወሰደውን  

አካል የሚዘረዝርበት ክፍል ያለ ሲሆን ፣ የዚህ ክፍል 

ዓለማ ስጋቶቹን በተመለከተ ቀደም ብለው 

የተጠቀሱትን  የመፍትሔ እርምጃዎች በሃላፊነት 

የሚመራውን አካል  ለማስቀመጥ ይረዳ ዘንድ ነው፡

፡ ( ለምሳሌ ፡- ፕሮጀክት አስተባባሪ ፣ የሰው ኃይል 

አስተዳደር  ወዘተ. )  

ለምሳሌ ያህል በዚህ ክፍል የሰው ኃይል አስተዳደር ክፍል ኃላፊ ፣ ከፍተኛ አመራር ፣ የፕሮጀክት አስተባባሪ ፣ የክትትል 

እና ድጋፍ ባለሙያ  ወዘተ. በማለት እንደ እየስጋት ዓይነት እና መጠኑ የሚመለከተውን አካል ማስቀመጥ እንችላለን፡

፡ በዋነኝነት ደረጃ ይህንን ማድረግ ያስፈለገበት ምክንያት ሃላፊነት እና ተጠያቂነትን  ለተለዩት ስጋቶች ወስዶ 

መንቀሳቀስ አንዱ ስጋቶቹን በወቅቱ የመከላከል እና የማቅለል አካል መሆኑን ታሳቢ በማድረግ ነው ፡፡   

 

በስጋት ልየታ ሰነዱ/ቅጽ  መጨረሻ ክፍል ላይ ጥቅል የስጋት መጠኑን በእያንዳንዱ መለኪያ አንፃር በሰጠነው ውጤት መሰረት ደምሮ ያስቀምጥልናል  

 

ተቋሙ  በስጋት ልየታው መሰረት ያገኘው ውጤት 

0-4 ከሆነ ፣ ከፍተኛ የስጋት ደረጃ በመባል ይያዛል  

 

ይህ ማለት ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ የመከሰት ዕድሉ ከፍተኛ ነው የሚለውን ያመለክታል ፤ በዚህም 

መሰረት ተቋሙ ከተቀመጡት መለኪያ አንጻር  ስጋቶቹን ለመከላከል የሚያግዝ  እቅድ አውጥቶ መንቀሳቀስ 

ይኖርበታል ማለት ነው ፡፡   

ተቋሙ  በስጋት ልየታው መሰረት ያገኘው ውጤት 

5-11 ከሆነ ፣ መካከለኛ የስጋት ደረጃ በመባል 

ይያዛል 

ይህ ማለት ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ የመከሰት ዕድሉ መካከለኛ  ነው የሚለውን ያመለክታል ፤ 

በዚም መሰረት ተቋሙ አንዳንድ በከፊል ያልተቀረፉትን ስጋቶች ለመከላከል መስራት ይኖርበታል ፣ ይህም የበላይ 

አመራሮችን  ተሳታፊ በማድረግ የተለያዩ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች እና የተቋሙን ፖሊሲ ከመገምገም አልፎ 

አፈፃፀሙን እስከ መከታተል ድረስ መሰራት ይኖርበታል ፡፡   

ተቋሙ  በስጋት ልየታው መሰረት ያገኘው ውጤት 

12-16  ከሆነ ፣ ዝቅተኛ የስጋት ደረጃ በመባል ይያዛል 

ይሄ ውጤት በግልጽ የሚያመላክተው ተቋሙ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አሳሳቢ የሆነ  የወሲባዊ ብዝበዛ፣ 

ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ ስጋት እንደሌለበት ነው ፡፡  

 



 

 
 

የስጋት ቅድመ-መከላከል/ማቅለያ ተግባራት እና ማረጋገጫ ምሳሌዎች  

መለኪያ  የተለመዱ ስጋቶች  የስጋት ቅድመ-መከላከል/ማቅለያ ተግባራት 
ምሳሌዎች  

 

መለኪያዎቹ ተግባራዊ  
ስለመሆናቸው ማረጋገጫዎች  

ተቋሙ ለጥቃት  
ጥበቃ / የወሲባዊ 

ብዝበዛ፣ ጥቃት እና 

ፆታዊ ትንኮሳን  

ለመከላከል ያለው  

ግልጽ ተነሳሽነት / 

አቋም 

ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳን 

ለመከላከልና ምላሽ ለመስጠት ወጥ የሆነ  

ተቋማዊ አሰራር አለመኖሩ ፡፡  

 

በተቋሙ ግልጽ የሆነ፣ የወሲባዊ ብዝበዛ፣ 

ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ መነሻ የሆኑ 

ስጋቶችን የመለየት እና የመከላከል አሰራር 

አለመኖሩ፡፡  

 

በተቋሙ የሴቶችን እኩልነት ታሳቢ 

የሚያደርግ አሰራር አለመኖሩ ፡፡  

 

ተቋሙ ግልጽ የሆነና የአካባቢውን ነባራዊ 

ሁኔታ ያማከል የጥቃት ጥበቃ ደረጃዎች 

አለመኖራቸው   

በተቋሙ አመራር የጸደቀ የጥቃት ጥበቃ 

/ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ 

ፓሊሲ ii፡፡  

 

በፖሊሲው ውስጥ የተቋሙን ከጥቃት  ጥበቃ / 

የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ  

መከላከል ያለውን  ተነሳሽነት / አቋም መጥቀስ ፡፡   

 

ፓሊሲው  ሌሎች ተዛማጅ ደረጃዎችን እና 

የሃገሪቱን ህጎች ታሳቢ ያደረገ መሆን ፡፡  

 

የተለያዩ የጥቃት  ጥበቃ ደረጃዎን ከአካባቢው 

ነባራዊ ሁኔታ ጋር አስታርቆ መተግበር የሚያስችል 

የተቋሙ ብቃት /ክህሎት 

ከጥቃት ጥበቃ /ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት 

እና ፆታዊ ትንኮሳ ጋር የተያያዙ ስጋቶችን 

ነቅሶ የሚያወጣ ፖሊሲ  

 

አዲስ ተቀጣሪ ሰራተኛ ተቋሙን 

በሚቀላቀልበት ወቅት ፖሊሲውን 

መፈረሙ  

 

ለአዲስ ተቀጣሪዎች የተሰጠ ገለጻን እና 

በተለያዩ ግዜ የተሰጡ የማነቃቂያ 

ስልጠናዎችን  የሚያመለክቱ የተፈረሙ 

ሰነዶች  

የጥቃት ጥበቃ  

ክንዋኔዎች ላይ  

የቅርብ ክትትል እና 

ድጋፍ ስለመደረጉ ፣ 
የተቋሙ የበላይ 

አመረራሮች በጉዳዩ  

ላይ ሃላፊነት ወስደው 

ስለመንቀሳቀሳቸውና 

እና ተጠያቂ 

ስለመሆናቸው 

የተቋሙ የበላይ አመራሮች የጥቃት  ጥበቃን 

በተመለከተ ያለባቸውን ሃላፊነት ግልጽ 

ያለመሆን ፡፡  

የተቋሙ የበላይ አመራሮች የጥቃት ጥበቃን 

በተለመከተ አስፈላጊውን ግብዓት 

ያለመመደብ ክፍተት ፡፡  

በተቋሙ የክትትል እና ግምገማ ስርዓት 

ውስጥ የጥቃት ጥበቃ ጉዳዮች  ታሳቢ 

አለመደረጋቸው ፡፡  

የጥቃት ጥበቃ ጉዳይ በተቋሙ የአመራር ስብሰባ 

ላይ ቋሚ አጀንዳ መሆኑ ፡፡ 

የጥቃት ጥበቃን ለመከታተል የተመደበ 

አካል/ሰው መኖሩ ፡፡  

የጥቃት ጥበቃ ስራን ለማስፈፀም የትግበራ ዕቀድ 

መኖሩና በግብዓትና ገንዘብ መደገፉ ፡፡   

በተቋሙ የሚደረጉ የክትትልና ግምገማ ሂደቶች 

የጥቃት ጥበቃ ትግበራ ሂደቶችን ታሳቢ ያደረጉ 

መሆናቸው ፡፡   

የከፍተኛ አመራሩ  አጀንዳዎችና 

ቃለጉባዔዎች  

 

የጥቃት ጥበቃ የድርጊት መርሐግብር  

 

የጥቃት  ጥበቃ ጉዳዮች ተወካይ የስራ 

መደብ ዝርዝር  

 



 

 
 

ከተቋሙ ሰራተኞች ፣ 
በጎ ፍቃደኞች እና 

አጋር ድርጅቶች 

የሚጠበቁ  የግለሰብ 

እና ሙያዊ የሥነ 
ምግባር  መርሆች 

በግልጽ 

ስለመቀመጣቸው 

አብዛኛው የተቋሙ ሰራተኞች ፣ የጥቃት  

ጥበቃ /ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ 

ትንኮሳ መከላከል ጉዳይ የሁሉም ሃላፊነት 

እንደሆነ ታሳቢ አለማድረግ፡፡  

ሰራተኞች  ተቋሙ የሚጠብቅባቸውን የሥነ-

ምግባር መርሆች  በሙያቸውም ሆነ በግል 

ሕይወታቸው ላይ  ተግባራዊ ማድረግ 

እንዳለባቸው አለመረዳት ፡፡  

የሰራተኞችን ተግቢ ሥነ-ምግባር የሚወስኑ 

ተቋማዊ መርሆችiii  መኖራቸውና  ለመርሆቹ 

ካለመገዛት የተነሳ የሚወሰዱ እርምጃዎች በግልጽ 

መቀመጣቸው ፡፡   

የሥነ-ምግባር መርሆቹ ተገቢ በሆነው የአካባቢው 

ቋንቋ መተርጎማቸው ፡፡  

የሥነ-ምግባር መርሆቹ ፣  የጥቃት  

ጥበቃ /ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና 

ፆታዊ ትንኮሳ ጉዳዮችን ታሳቢ 

ማድረጋቸው  

በተቋሙ ሰራተኞች የተፈረሙ የሥነ-

ምግባር መርህ ሰነዶች  

 

የተተረጎሙት የሥነ-ምግባር መርሆች  

በተቋሙ የሚከናወኑ  

የሰራተኛ ቅጥሮች  ፣  
የበጎ ፍቃደኞች 

ምልመላ እና ሌሎች 

የቅጥር ተግባራት 

ደህንነታቸው 

የተጠበቀ እና ጤናማ 

ሂደትን የሚከተሉ 

መሆናቸው    

የተቋሙ የቅጥር ስርዓት ክፍተት ያለበት 

መሆኑና ፣ ከዚህ በፊት የወሲባዊ ብዝበዛ፣ 

ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳን የፈፀመ ግለሰብ 

በተቋሙ ለመግባት ያለው ዕድል ከፍተኛ 

መሆኑ ፡፡   

ተቀጣሪን  በአግባቡ አጣርቶ የመቅጠር ሂደት 

መኖሩ፤  የተቀጣሪን የኋላ ዳራ/ታሪክ የማጣራት 

ጠንካራ ሂደቶች መኖራቸው እና የቅጥር ቃለ 

መጠይቅ ላይ ይህን ሊያጣሩ የሚችሉ ጥያቄዎች 

መኖራቸው  

 

በሙከራ ጊዜ አዳዲስ ተቀጣሪዎችን ከወሲባዊ 

ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ ጋር ተያያዥነት 

ያላቸውን የሥነ-ምግባር መርሆችን 

መጠበቃቸውን ማረጋገጥ ፡፡   

የተቀጣሪዎችን ማጣሪያ ሰነድ  

 

ሰራተኛው ከወንጀል ነፃ ስለመሆኑ  

ከፖሊስ የተገኘ  ማስረጃ ፡፡   

ውጤታማ  እና ተገቢ 

በሆነ መንገድ 

በጥቃት  ጥበቃ / 

የወሲባዊ ብዝበዛ፣ 
ጥቃት እና ፆታዊ 

ትንኮሳ ዙሪያ 

የግንዛቤ ማስጨበጫ 

ስልጠና ስለመሰጠቱ 

የተቋሙ ሰራተኞች የጥቃት  ጥበቃን 

በተመለከተ የሚጠበቅባቸውን ሃለፊነት 

ግንዛቤ አለመኖር ፡፡  

ለአዳዲስ ተቀጣሪ ሰራተኞች እና ለቦርድ 

አመራሮች የጥቃት  ጥበቃን በተመለከተ  

የግንዛቤ ማስጨበጫ መሰጠቱ ፡፡  

 

የተለያዩ የተቋሙ  ስብሰባዎችን አጋጣሚ 

በመጠቀም የጥቃት  ጥበቃ 

መልክቶችን/ግንዛቤዎችን መስጠት፡፡  

 

መደበኛ በሆነ ሁኔታ የማነቃቂያ ስልጠና 

መሰጠቱ፡፡  

በተለያዩ ግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች 

ላይ የተያዙ ቃለጉባዔዎች አሊያም የስም 

ዝርዝሮች ፡፡  

 

ለግንዛቤ ማስጨበጫ አገልግሎት የዋሉ 

የተለያዩ በአካባቢው ቋንቋ የተተረጎሙ 

በራሪ ወረቀቶች ፡፡  

 



 

 
 

በተቋሙ የሚቀረፁ 

እና ተግባራዊ 

የሚደረጉ የተለያዩ 

መርሐግብሮች  

ደህንነታቸው 

የተጠበቀ መሆኑን 

ለማረጋገጥ ይቻል  

ዘንድ ክትትል 

ስለመደረጉ 

በተቋሙ ያሉ የተለያዩ  መርሐግብሮችን 

በአግባቡ የመቅረጽ ክፍተት እና  በበቂ በጀት 

አለመደገፍ ፣  የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና 

ፆታዊ ትንኮሳ ስጋቶችን ማባባስ መቻሉ ፡፡  

 

የተለያዩ  በከፍተኛ ሁኔታ የወሲባዊ ብዝበዛ፣ 

ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ  ስጋት ሊሆኑ 

የሚችሉ መርሐግብሮችን  ፣ከጥቃት ነፃ 

መሆናቸውን  አስጠብቆ ለመምራት  

የሚያስችል አሰራር አለመኖሩ ( ለምሳሌ 

ያህል የዕደላ መርሐግብሮች ፣ የኢኮኖሚ 

አቅም  የማጎልበት መርሐግብሮች  እና ሌሎች 

በከፍተኛ ሁኔታ ከወጣት ሴቶች ጋር የቅርብ 

ግንኙነት የሚፈጥሩ መርሐግብሮች ዋነኞቹ 

ናቸው )   

 

የተለያዩ መርሐግብሮች ስጋቶችን 

የመመዝገቢያ ስርዓት አለመኖር ፣ ቢኖሩም 

እንኳን የደህንነት ጥበቃ ጉዳዮችን ታሳቢ 

ያለማድረግ ክፍተት ፡፡   

 

ከተቋሙ ጋር የሚሰሩ አጋር ድርጅቶች እና 

አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ፣ አስፈላጊውን 

የደህንነት ጥበቃ ጉዳይ ትኩረት ያለመስጠት  

 

ግልጽ በሆነ መንገድ የተቋሙ መርሐግብሮች 

ደህንነታቸው የተጠበቁ መሆኑን  ክትትል 

የሚያደርግ አሰራር አለመኖሩ  

መደበኛ በሆነ መልኩ ወቅታዊ እና አካባባዊ ቅኝት 

በማድረግ ለተቋሙ መርሐግብሮች ቀረፃ ግብዓት 

መስጠት እንዲሁም አፈፃፀማቸውን ማሻሻል ፡፡  

 

በተቋሙ ውስጥ ያለው የሴት ሰራተኞች ጥምርታ 

50 በመቶ  እንዲሆን መስራት ፣ በተለየም 

እናቶችን እና ሴት ህፃናትን ተዳራሽ ያደረጉ 

መርሐግብሮች ላይ ፡፡  

 

ጠንካራ መርሐግብሮችን የመምራት ሂደትን 

ማጎልበት ፣ ተያይዞም በአንድም በሌላ መልኩ 

በመርሐግበሮቹ ትግበራ ላይ ተሳታፊ የሆኑ 

አካላቶች የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ 

ትንኮሳ  ስጋት መደበኛ ልየታ እንዲያደርጉ ፡፡  

 

በጣም ከፍተኛ  ስጋት ሊሆኑ የሚችሉ የተቋሙ 

መርሐግብሮችን በተለየ ሁኔታ ለመምራት 

የሚያስችል ቋሚ አሰራር መዘርጋት ፡፡  

 

የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ 

ስጋቶችን እና የመከላከያ እርምጃዎችን ያካተተ 

የስጋት መመዝገቢያ  ስርዓት መዘርጋት  

 

ከጥቃት ጥበቃ በሁሉም  ተቋሙ 

በሚያደርጋቸው  አጋርነት እና የአገልግሎት ውል 

ስምምነት ማካተት   

 

ግልጽ የሆኑ የተቋሙን መርሐግብሮች ከጥቃት 

ጥበቃ  የሚያረጋግጡ የክትትል መለኪያዎችን 

ማውጣት  

ስጋት መመዝገቢያ ሰነድ  

 

ስጋቶችን ለመለየት የሚረዱ የተቋሙ 

መመሪያዎች  



 

 
 

የተቋሙ ሰራተኞች 

እና ሌሎች  በተለያዩ 

መርሐግብሮች 

የሚሳተፉ አጋር 

አካላቶች ፣የጥቃት  
ጥበቃ / የወሲባዊ 

ብዝበዛ፣ ጥቃት እና 

ፆታዊ ትንኮሳን 

በተመለከተ 

የሚያጋጥሙ 

ጉዳዮችን  

በልበሙሉነት ሪፖርት 

ለማድረግ  

የሚያስችላቸው  

የእውቀት  ደረጃ  ላይ 

ስለመሆናቸው   

የተቋሙ ሰራተኞች  ፣የጥቃት ት ጥበቃ / 

የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ 

ሲያጋጥማቸው  ሪፖርት ያለማድረግ  ክፍተት  

 

 

በተመሳሳይ በተቋሙ የተለያዩ መርሐግብሮች 

ላይ ተሳታፊ የሆኑ አካላት ፣የጥቃት ጥበቃ / 

የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ 

ሲያጋጥማቸው  ሪፖርት ያለማድረግ  ክፍተት  

 

መደበኛ የሆነ የቅሬታ ማስተናገጃ ስርዓት 

መዘርጋቱ  

 

 

 

ምስጢራዊነቱ በተጠበቀ መልኩ ሰዎች በተቋሙ 

ላይ ያላቸውን ማንኛውንም ቅሬታ ሆነ ፣የጥቃት  

ጥበቃ / የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ 

ትንኮሳ ጉዳይ ሪፖርት ማድረጊያ ፖሊሲና ስርዓት 

መኖሩ  

 

ስለተዘረጉት  ቅሬታ የማቅረቢያ እና  ወሲባዊ 

ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳን ሪፖርት 

ማድረጊያ  ስርዓቶች ፣ ለሰራተኞች እና ለሌሎች 

ከተቋሙ ጋር የሚሰሩ አካላቶች  መረጃ 

በመደበኛነት መሰጠቱ  

የተለያዩ ፣የጥቃት  ጥበቃ / የወሲባዊ 

ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳን 

የተመለከቱ ጉዳዮች ሪፖርት ከተደረጉ 

በኋላ የተለያዩ አገልግሎቶች 

የሚቀናጁበት  ስርዓት ሰነድ  

 

በምስጢር ፣የጥቃት ጥበቃ / የወሲባዊ 

ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ ጉዳይ 

ሪፖርት ማድረጊያ ፖሊሲ 

 

የተለያዩ የጥቃት ጥበቃ ሪፖርት 

የሚደረግባቸው በግልጽ የተቀመጡ 

ስልክ ቁጥሮች እና የኢይሜል አድራሻዎች  

የጥቃት  ጥበቃ / 

የወሲባዊ ብዝበዛ፣ 
ጥቃት እና ፆታዊ 

ትንኮሳን የተመለከቱ 

ውንጀላዎች /ክሶች 

አግባብነት ባለው 

መልኩ እና የጥቃቱን 

ሰለባ ማዕከል ባደረገ 

ሁኔታ 

ስለመስተናገዱ/ምላሽ 

ስለመሰጠቱ    

የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳን 

የተለመከቱ ጉዳዮችን አያያዝ እና ምርመራ 

ለማድረግ የሚያስችል የሰለጠነ የሰው ኃይል  

በተቋሙ አለመኖሩ  

 

 

ሪፖርት የተደረጉ ጉዳዮችን ክፍተት ባለው 

መልኩ መያዝ ፣ የተጠቂውን አካል 

ለተጨማሪ ጉዳት መዳረጉ  

ወደ ተቋሙ የሚመጡ  ከወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት 

እና ፆታዊ ትንኮሳ ጋር የተያያዙ ሪፖርት እና 

ውንጀላዎችን  የሚያስተናግድበት እና አግባብነት 

ያለው ምርመራ አድርጎ ፣ የምርመራውን ውጤት 

ተጠቂውን አካል ማዕከል ባደረገ መልኩ ምላሽ 

የሚሰጥበት  አሰራሮችን መዘርጋት ፡፡   

 

ለተጠቂው አስፈላጊውን አግልግሎት ሊሰጡ 

የሚችሉ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ለመለየት 

ያስችል ዘንድ ዳሰሳ ማድረግ  

 

 

 

 

የተለያዩ ከወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና 

ፆታዊ ትንኮሳ ጋር የተያዙ ጉዳዮች እና 

እንዴት እደተዘጉ የሚያሳዩ ሰነዶች ፣ 

ይህም የተለያዩ ምስጢራዊ የሆኑ 

የግለሰቡ መረጃዎችን ሳያካትት ፡፡  



 

 
 

የሚመለከታችው  የተቋሙን ሰራተኞች በጉዳይ 

አያያዝና ምርመራ ዙሪያ ስልጠና መስጠት 

አሊያም ተጨማሪ ይህን አገልግሎት ሊሰጡ 

ከሚችሉ ተቋማት ጋር መስራት ፡፡   

 

ከጥቃት ጥበቃ /ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና 

ፆታዊ ትንኮሳ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ ምርመራ  

የሚያደርግ ቋሚ ኮሚቴ ማዋቀር ፣ ኮሚቴውም 

ተገቢውን ስልጠና በወሰደ አካል እንዲመራ 

ማድረግ ፤ የኮሚቴውንም ስራ አቅጣጫ 

ሚያስቀምጥ የመመሪያ ሰነድ ማዘጋጀት  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

አባሪ -1 ፡ የጥቃት ጥበቃ / የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ ፖሊሲ ማካተት የሚገባቸው ጭብጦች  

[ ] አስፈላጊ የሆኑ የጥሬ ቃል /አርፍተ ነገሮች  ትርጉሞች ( ለምሳሌ የጥቃት ጥበቃ / የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ )  

[ ] ፖሊሲው ተደራሽ የሚደርገው አካል እና የፖሊሲው ስፋት  

[ ] ተቋሙ ከሰራተኞች ፣ ከበጎ ፍቃደኞች ፣ ከባለ ድርሻ አካላቶች እና ከተለያዩ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት  የሚጠብቀው እና የማይደራደርባቸው የጥቃት ጥበቃ /ወሲባዊ 

ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳን የተመለከቱ  የሥነ-ምግባር ግድፈቶችን በተመለከተ   

[ ] ከተቋሙ የሚጠበቁ  ዝርዝር ሃላፊነቶች  

[ ] ከተቋሙ ሰራተኞች የሚጠበቅ ዝርዝር ሃላፊነቶች  

[ ] የተቋሙን ምስጢራዊ ሪፖርት ማድረጊያ ስርዓትን በተመለከተ  

[ ]ፖሊሲው በተብራራ ሁኔታ ከተቋሙ ሰራተኞች እና መርሐግብሮች ጋር ቀጥተኛ ንክኪ ያላቸውን ተጋላጭ የሕብረተሰብ ክፍሎች በሚገባ መዘርዘሩን ማረጋገጥ ይኖርብናል፡፡ 

ለምሳሌ ህፃናት ፣ ሴቶች ፣ ወጣት ልጃገረዶች  ወዘተ.  ፣ በተጨማሪም  በራሱ በተቋሙ ሰራተኞች ፣ በጎ ፍቃደኞች እንዲሁም ባለድርሻ አካላቶች  ላይ ሊደርስ የሚችለውን 

የደህንነት አደጋም ፖሊሲው ታሳቢ ማድረግ  ይኖርበታል ፡፡   

በፖሊሲው ውስጥ ምን ዓይነት ሥነ-ምግባር እንደሚፈቀድ ፣ ምንስ ዓይነቱ እንደማይፈቀድ በዝርዝር መገለጽ ይኖርበታል ፤ ለአብነት ያህል 

[ ] ማንኛውንም ወሲባዊ ግንኙነት ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ ከሆኑ ህፃናት ጋር ማድረግ እንደማይቻል  

[ ] የግልን ኢኮኖሚያዊ ፣ ማህበራዊ እና ፓለቲካዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ሲባል የህፃናት ወሲባዊ  እና አካላዊ ጥቃትን እንደ መልካም አጋጣሚ መቁጠር ወሲባዊ ብዝበዛ 

እንደሆነ   

[ ] የህፃናት አካላዊ ፣ ሥነ-ልቦናዊ ጥቃትን ማድረስ እና ህፃናትን ችላ ማለት የሥነ-ምግባር ጥሰት መሆኑን  

[ ] ለተጠቃሚ በነፃ የሚሰጠውን የተቋሙን አገልግሎት ፣ አሊያም ሌሎች ጥቅማጥቅሞችን መስጠት  ወሲባዊ ብዝበዛን ለማድረግ እንደ መልካም አጋጣሚ መጠቀም   

[ ] በማንኛውም ሁኔታ ከተቋሙ የአገልግሎት ተጠቃሚዎች ጋር ወሲባዊ ግንኙነት ማድረግ እንደማይቻል  

[ ] እንደ አንድ የተቋሙ ሰራተኛ ከሴተኛ አደሪ ጋር ግንኙነት ማድረግ አለመቻሉን  

[ ] በተጨማሪም በማንኛውም አጋጣሚዎች ከህፃናት ጋር ብቻን በመኪና መጓዝ ፣ በአንድ ክፍል ውስጥ አብሮ መተኛት  ወዘተ. እንደማይቻሉ  

 

 

 
i ለዚህ ሰነድ ጉዳይ ሲባል  “ሰራተኛ” የሚለው ቃል  በተቋሙ የሙሉ  እና የትርፍ ጊዜ ተቀጣሪ በመሆን የሚያገለግል/የምታገለግል ፣ በጎ ፍቃደኛ እና ሌሎች ከተቋሙ ጋር ግንኙነት ካላቸው ባለድርሻ አካላቶች ፣ አማካሪ ድርጅቶች ውስጥ 

የሚሰራ አካልን ይወክላል    
ii የጥቃት ጥበቃ /ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ ፓሊሲ ሲባል ፣ በተቋሙ በተለያየ ደረጃ ጥቅም ላይ የዋሉ መመሪያዎች ፣ የአሰራር ብይኖች እና ሂደቶችን የሚያካትት ሲሆን ፣ ዋነኛ ዓላማቸውም  የተቋሙን ከጥቃት ጥበቃ 

/ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ፆታዊ ትንኮሳ የመከላከል ሂደትን የሚያረጋግጡ ናቸው ፡፡  በፓሊሲው ውስጥ መካተት ስለሚኖርባቸው መሰረታዊ ነጥቦች ከዚህ ቅጽ /ሰነድ ጋር አባሪ የተደረገውን  ዝርዝር ነጥቦች ይመልከቱ    

iii የሥነ-ምግባር መርሆች በተቋሙ ተቀባይነት የሌላቸውን እና ሊደረጉ የማይገባቸውን የሥነ-ምግባር ዓይነቶች የሚዘረዝር ሲሆን፣በተጨማሪም በሰራተኞች መርሆቹ በሚጣሱበት ወቅት ሊወሰዱ የሚገባቸውን እርምጃዎችንም ያካትታል ፡

፡  በነዚህ የሥነ-ምግባር መርሆች የድርጅቱ ሰራተኛም ሆነ ፣ በጎ ፍቃደኛ እንዲሁም አጋራ አካላት መገዛት እንደሚኖርባቸው አምነው መፈረም ይጠበቅባቸዋል ፡፡ 


