
የመረጃ  ወረቀት 

በጎ ፈቃደኞችን ለመመልመል እና ለማስተዳደር  

የጥቃት ጥበቃ ልምዶች 

በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች 
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ይህ መረጃ (ቲፕ ሺት)  ከመላው ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት  ሠራተኞች ጋር  የተዘጋጀ ነው። ይህ ቲፕ ሺት የጥቃት ጥበቃ  ልምዶችን የበጎ 
ፈቃደኞችን ለመመልመል እና ለማስተዳደር  ይሸፍናል። በኢትዮጲያ ያሉ የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች ብዙ በጎ ፈቃደኞን ይቀጥራሉ 
ስለዚህ የድርጅትዎ የጥቃት ጥበቃ እርምጃዎች በእነሱ ላይ ተፈጻሚ መሆናቸውን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። 

• ሰራተኞችን እና ከማህበረሰቡ ጋር የሚገናኙ ሰዎችን ከወሲባዊ ብዝበዛ ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ  እና ከሌሎች ጉዳቶች እና ጥቃቶች 
ለመጠበቅ ሚና መጫወት ይችላል።  

• ከማህበረሰቡ ጋር የሚገናኝ እያንዳንዱ ሰው ከጥቃት እና ትንኮሳ  እና ከሌሎች ጉዳቶች እና ጥቃቶች የመጠበቅ መብቱን ለሚረዳበት 
ድርጅታዊ ባህል አስተዋፅኦ ማድረግ ይችላል። 

•  የድርጅቱ የጥበቃ እርምጃዎች ምን እንደሆኑ ፣ ለበጎ ፈቃደኞች እንዴት እንደሚተገበሩ እና እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውሉ እንዲያውቁ 
ሊደገፉ ይገባል፡፡ 

 

ከበጎ ፈቃደኞች ጋር መስራት ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ 
ተጋላጭነት በሚከተሉት ላይ  ሊፈጥር ይችላል ፦ 

• በጎ ፈቃደኛው (ዎች) እራሳቸው 

• ሌሎች በጎ ፈቃደኞች ፣ ሠራተኞች እና ተወካዮች 

• ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር  የሚገናኙ ሰዎች  

 

ከወሲባዊ ብዝበዛ ጥቃት እና ትንኮሳ ጋር የተዛመዱ አደጋዎች ምሳሌዎች 

የበጎ ፈቃደኞች አደጋዎች 

• በጎ ፈቃደኞች በድርጅቱ ውስጥ ሃሳብን ለማጋራት  የሚታመን ሰው የማግኘት 
ዕድላቸው አነስተኛ ነው። እንዲሁም ፖሊሲዎቹን ፣ እንዴት ሪፖርት 
እንደሚያደርጉ ፣ ለማን ሪፖርት እንደሚሰጡ ወይም ምን ሪፖርት 
እንደሚያደርጉም የማወቅ ዕድላቸው አነስተኛ ነው። 

• በጎ ፈቃደኞች አንድ ክስተት ሪፖርት ካደረጉ (ብዙውን ጊዜ የሚፈለጉትን) የሥራ ዕድላቸውን እንዳያጡ ይፈሩ ይሆናል። 

• ከወንድ ሠራተኛ የሚመጡ ትንኮሳዎች  እና ወሲባዊ ጥያቄዎች “በሠራተኛ አባል እና በአሠልጣኝ [ወይም በበጎ ፈቃደኞች] መካከል ሁል 
ጊዜ የኃይል ግንኙነት አለ።  

• አንዳንድ ድርጅቶች በጎ ፈቃደኞቹ  ሕጋዊ  የሰራተኛ ትርጓሜ ውስጥ ሊካተቱ ይችላሉ በሚል ስጋት በጎ ፈቃደኛ ሠራተኞችን እንዴት 

እንደሚያስተዳድሩ የሚያሳዩ መደበኛ አሠራሮች የሏቸውም (የበለጠ ዋጋ ያስከፍላል)። ይህ ከወሲባዊ ብዝበዛ ጥቃት እና ትንኮሳ ጋር 
የተያያዙ ጉዳዮችን ጨምሮ በጎ ፈቃደኞች የሚያዙበት እና የሚደገፉበት መንገድ ላይ ተጽእኖ ያሳድራል።  

ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር ለሚገናኙ ሌሎች ሰራተኞች እና ሰዎች አደጋዎች  

•  በጎ ፈቃደኞች ምን ዓይነት ባህሪ ከእነሱ እንደሚጠበቅ ፣ የስነምግባር ደንብ ካለ ደግሞ እነሱ ላይ ተፈጻሚ መሆኑን እና ማክበሩ ለምን 
እንደሚጠቅም ላያውቁ ይችላሉ። 

• ፈጣን እና መጠነ ሰፊ የበጎ ፈቃደኝነት ምልመላ በሚያስፈልግባቸው ሁኔታዎች ውስጥ ፣ ለምሳሌ: በአስቸኳይ ሁኔታ ፣ ጥብቅ የምልመላ 
ሂደቶችን ለመጠበቅ ከባድ ሊሆን ይችላል። ጎጂ ባህሪ ቁጥጥር ሳይደረግበት ሊያልፍ ይችላል 

• የበጎ ፈቃደኞችን ምልመላ ውስብስብ ሊሆን ይችላል ፣ ለምሳሌ ምስክሮች ላይኖራቸው ይችላል።  

• ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በመስራት  አንዳንድ በጎ ፈቃደኞች ከማህበረሰቡ ውስጥ ከሌሎች ጋር ሲወዳደሩ  ስልጣን 
ሊኖራቸው እና ያም ደግሞ ወደ  ትንኮሳ ወይም ወሲባዊ ጥያቄዎች ሊመራቸው  ይችላል። 

በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ዓይነት በጎ ፈቃደኞች አሉ - 

በበጎ ፈቃደኝነት አስተዳደር ላይ ያለዎት አቀራረብ 

በሰብአዊነት ወይም በልማት ሁኔታ ውስጥ የተለየ 

ሊሆን ይችላል።  

ከተለያዩ በጎ ፈቃደኞች ጋር አብሮ የመሥራት 

አደጋዎችን እና በግለሰብ በጎ ፈቃደኞች ባህሪዎች 

በእርስዎ አውድ ውስጥ ያስቡ። በበጎ ፈቃደኝነት 

አስተዳደር ውስጥ ያሉትን አደጋዎች እንዴት 

ማቃለል እንደሚቻል ይለዩ።  

በአስቸኳይ ሁኔታዎች  ውስጥ ለበጎ ፈቃደኝነት 

አስተዳደር የሚሆኑ አንዳንድ ምክሮች ከዚህ በታች 

ተዘርዝረዋል። 
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የተለያዩ የበጎ ፈቃደኞች ዓይነቶች አሉ ፣ እና በመላው ኢትዮጵያ ያሉ ድርጅቶች ፈቃደኛ የሚለውን ቃል በተለየ መንገድ ይጠቀማሉ። 

የወሲባዊ ብዝበዛ ጥቃት እና ትንኮሳ እና የሌሎች ጉዳቶች እና የመብት ጥሰቶች ለተለያዩ የበጎ ፈቃደኞች ዓይነቶች እና በበጎ ፈቃደኝነት 

ለሚሠሩ ግለሰቦች ይለያያሉ - በበጎ ፈቃደኝነት አስተዳደር ሂደት ውስጥ እነዚህን ልዩነቶች ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው። 

በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አንዳንድ የተለያዩ የበጎ ፈቃደኞች አይነቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ 

• ለተወሰኑ ሥራዎች ወይም ጊዜ (በማበረታቻ ወይም ያለ ማበረታቻ ወይም ያለደምወዝ) የተቀመጡ እነዚህ ብዙውን ጊዜ በተወሰነ ደረጃ 

የትምህርት ደረጃ ያላቸው ወጣቶች ናቸው።  

• እንደ ንቅናቄ ወይም የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራን የመሳሰሉ የተወሰኑ ተግባራትን ለመደገፍ ብዙውን ጊዜ በማህበረሰቡ ወይም 

በመንግሥት ሴክተር መሥሪያ ቤቶች የሚሰየሙ ማኅበረሰብ ተኮር በጎ ፈቃደኞች። እነዚህ ሰዎች የተወሰነ መደበኛ ትምህርት ሊኖራቸው 

ይችላል። ትንሽ ድጎማ ሊሰጣቸው  እና የሥራ ሰዓታቸው ብዙ ጊዜ ዝቅተኛ ቢሆንም ቁጥጥር አይደረግባቸውም።  

• በአጫጭር ምደባዎች ወይም እንደ አስፈላጊነቱ የሚሠሩ ጊዜያዊ ሠራተኞች ፣ ለምሳሌ:የመረጃ አሰባሰብ ፣ የግንባታ ወይም የጉልበት 

ሥራ። ትንሽ ማበረታቻ ወይም ሌላ ጥቅም ሊሰጣቸው ይችላል።  

 

የበጎ ፈቃደኞች አስተዳደር ሂደት የሚከተሉትን ያጠቃልላል 

1. ደህንነቱ የተጠበቀ ምልመላ እና ምርመራ 

2. ማስተዋወቅ እና ስልጠናን ጨምሮ ቁጥጥር እና ድጋፍ 

3. ግንኙነቱን መዝጋት 

 

1. ደህንነቱ የተጠበቀ ምልመላ እና ምርመራ 

የሥራ መግለጫ እና ማስታወቂያ 

 ለእያንዳንዱ ፈቃደኛ ወይም የበጎ ፈቃደኞች ዓይነት የሥራ መግለጫ ይፃፉ። መደበኛ ወይም ረጅም የሥራ መግለጫ መሆን የለበትም። 

በአስቸኳይ ሁኔታ ውስጥ ከሆኑ ወይም ትንሽ ጊዜ ካለዎት ከላይ እንደተዘረዘሩት ያሉ ተዛማጅ ነጥቦችን መፍጠር ይችላሉ። 

 በስራ መግለጫው ፣ በማስታወቂያ (አስፈላጊ በሚሆንበት) እና በማስተዋወቂያ ውስጥ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች  ዘንድ ያለውን 

ቁርጠኝነት በተመለከተ መግለጫ ያካትቱ። 

 በስራ መግለጫው ልማት እና በቅጥር ሂደት ውስጥ ተቆጣጣሪዎችን ያሳትፉ። 

 በጎ ፈቃደኛው ሕፃናትን ጨምሮ ለችግር የተጋለጡ ሰዎችን የማግኘት ዕድል ካለው ፣ በስራ መግለጫው ውስጥ መገለጽ እና በምልመላ 

ወቅት ግንዛቤ ውስጥ መግባት አለበት። ደህንነቱ የተጠበቀ ፕሮግራሞችን ለማረጋገጥ ይህ አስፈላጊ ነው። 

 የማስታወቂያ ሥራዎች ከሆኑ ፣ ለተለያዩ የበጎ ፈቃደኞች ቡድን ለመድረስ በስራ ማስታወቂያ ስትራቴጂዎች ውስጥ የተለያዩ ዘዴዎችን 

ይጠቀሙ። ለምሳሌ ፣ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር መሥራት ፣ የሥራ ቦታዎችን ፣ ፖስተሮችን ወይም ሬዲዮን መጠቀም ይችላሉ። 

 በበጎ ፈቃደኞችዎ ላይ ሚዛኑን የጠበቀ ብዝሃዊነት እንዲሰፍን በንቃት ያልሙ  ፣ ለምሳሌ ፣ እርስዎ ከሚሠሩበት ቦታ ጋር የሚዛመዱትን 

ጾታ ፣ አካል ጉዳተኝነት ፣ ጎሳ ፣ ቋንቋ እና ሌሎች የተለያዩ ባህሪያትን ያስቡ። 

 

ቃለ መጠይቅ እና ምስክሮች 

 ከተጋለጡ ሰዎች ወይም ከተጎዱ ማህበረሰቦች ጋር ለመገናኘት ለሚፈልጉ በጎ ፈቃደኞች ቃለ መጠይቅ አስፈላጊ ነው። በአስቸኳይ ሁኔታ 

ውስጥ ከሆኑ ወይም ትንሽ ጊዜ ካለዎት ፦ 

o ቃለ መጠይቁ አጭር ውይይትና ሌሎች መስማት በማይችሉበት ቦታ ውስጥ ሊሆን ይችላል። 

o በዚህ ውይይት ውስጥ የጥቃት ጥበቃ እና የባህሪ መስፈርቶችን ግልፅ ያድርጉ። 

o በጎ ፈቃደኛ ሠራተኛውን ስለ ባህሪያቸው አንድ ጥያቄ ይጠይቁ ፣ ለምሳሌ:ሌሎችን በማይጎዳ ወይም በማይጎዳ መንገድ እንዴት የሥራ 

ግዴታዎችዎን ያከናውናሉ? 

 በአስቸኳይ ሁኔታ ውስጥ እንኳን ለእያንዳንዱ የበጎ ፈቃደኞች ዓይነት ቢያንስ አንድ ምስክር ለመሰብሰብ ያልሙ- 

o ምስክሮች ስለ ባህሪዎች ሊጠይቁ ይችላሉ። 

https://ethiopia.safeguardingsupporthub.org/documents/how-design-and-deliver-safe-programmes-ethiopia
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o ማጣቀሻዎች ስለ ባህሪዎች ሊጠይቁ ይችላሉ። በበጎ ፈቃደኛው የተጋራ አጭር የጽሁፍ መልእክት (ኤስ ኤም ኤስ) ወይም የድምፅ 

ፋይል ፣ በአካል ወይም በስልክ የቃል ሚስጢራዊ ውይይት ፣ የጽሑፍ ኢሜል ወይም ደብዳቤ ፣ ከምስክሩ ጋር ውይይት ወዘተ.  

o በማህበረሰብ የሚመራ ምስክር የማህበረሰብ መሪዎች የሚመለከታቸው የማህበረሰብ አባላትን በቃል ምስክርነትን የሚጠይቁበት 

ነው። የማጣቀሻው ማፅደቅ በሁለት የማህበረሰብ መሪዎች ተፈርሟል (ይህ ለከፍተኛ የበጎ ፈቃደኞች ብዛት በአንድ የቼክ ዝርዝር 

ውስጥ ሊሆን ይችላል)። 

 በሚቻልበት ወይም ለረጅም ጊዜ በጎ ፈቃደኞች የዳራ ወይም የወንጀል ምርመራ  ማጣሪያ ያካሂዱ። 

 

2. ክትትል እና ድጋፍ ማስተዋወቅን እና ስልጠናን ጨምሮ  

 የሥራ መግለጫን ፣ ስምምነትን ፣ የስነምግባር ደንቡን እና ተዛማጅ ፖሊሲዎችን ፣ ወይም ማጠቃለያዎችን ፣ ሊረዳ በሚችል ቅርጸት 

(ለምሳሌ ከምስሎች ጋር) ፣ አግባብነት ባለው ቋንቋ እና በአካባቢያዊ ምሳሌዎች ያጋሩ እና ያብራሩ። አንድ በጎ ፈቃደኛ ሠራተኛ ሰነዶቹን 

ከተረዳ በኋላ የስራ ውል እና/ወይም የስነምግባር ደንብ እንዲፈርሙ ወይም እንዲያቋርጡ ይጠይቋቸው። 

 ሁሉም በጎ ፈቃደኛ ሠራተኞች እንዲያውቁ ሥልጠና / ማስተዋወቅያ 

ይስጡ 

o የጥቃት ጥበቃ ተጠሪ ማን እንደሆነ እና  እንዴት እነሱን ማነጋገር 

እንደሚቻል 

o ወሲባዊ ብዝበዛ ጥቃት እና ትንኮሳ እና ሌሎች ጉዳቶች እና በደሎች 

ምንድን እንደሆኑ 

o ጥፋትን እንዴት ሪፖርት ማድረግ እንደሚቻል 

o እንደ በጎ ፈቃደኛ ሠራተኛ እንዴት መሆን እንዳለባቸው 

o ተገቢ ያልሆነ ባህሪ ካሳዩ ምን እንደሚሆን 

 በተጎዱ ማህበረሰቦች ውስጥ ወይም ተጋላጭ ከሆኑ ሰዎች ጋር የሚሰሩ በጎ ፈቃደኞች በማህበረሰብ ላይ የተመሠረተ የአቤቱታ ዘዴ  ምን 

እንደሆነ ፣ እንዴት እንደሚሰራ እና የተለያዩ የሪፖርት መንገዶች ምን እንደሆኑ እንደሚያውቁ ያረጋግጡ። 

 የእያንዳንዱ በጎ ፈቃደኛ የጥበቃ ፍላጎቶችን ለመከታተል የሰው ኃይል አስተዳደር ስርዓት ያዋቅሩ። 

 ተቆጣጣሪዎች ለድጋፍ እና ለምክር መቅረብ መቻላቸውን ያረጋግጡ ፣ 

ለምሳሌ: በሚጠበቀው ባህሪ ላይ። 

 ስለ ወሲባዊ ብዝበዛ ጥቃት እና ትንኮሳ ተግዳሮቶች እና ትምህርቶች ላይ 

አነስተኛና መደበኛ ያልሆኑ ውይይቶችን ያካሂዱ ፣ ለምሳሌ: ሴቶች / 

ወንዶች ብቻ። 

 የስነምግባር ጉድለት ባለበት ፣ በሁሉም ጉዳዮች ላይ ቀድሞ 

የተስማሙባቸው እርምጃዎች መወሰዳቸውን ያረጋግጡ። 

 

3. ግንኙነቱን መዝጋት 

 በእያንዳንዱ ሁኔታ ውስጥ የግንኙነቱን መጨረሻ ማወቁ ዋጋ ሊኖረው ይችላል። ከብዙ በጎ ፈቃደኞች ጋር ፣ ለምሳሌ በአስቸኳይ ወይም 

በስደተኛ ሁኔታ ውስጥ ፣ ይህ በቡድን ውይይት ውስጥ ሊሆን ይችላል። 

 ፈቃደኛ ሠራተኛው ወደ ሲቪል ማኅበረሰብ መረጃ ተጨማሪ መዳረሻ እንደሌለው ያረጋግጡ እና ፈቃደኛ ሠራተኛው ሊያውቃቸው 

በሚችሉ በማንኛውም የጥቃት ጥበቃ ጉዳዮች ወይም ጉዳዮች ላይ የሚስጢራዊነትን አስፈላጊነት እንደገና ያረጋግጡ። 

 ለበጎ ፈቃደኛው እና ለማህበረሰቡ በጎ ፈቃደኛው ሚናውን እንደጨረሰ ግልፅ ያድርጉ።  

 በመውጫ ቃለ-መጠይቅ ውስጥ በማንኛውም የጥቃት ጥበቃ-ነክ ጉዳዮች ጋር ተወያዩ ፣ ለምሳሌ: በስልጠና ላይ ወይም ፈቃደኛ 

ሠራተኛው ሲቢሲኤም እየሠራ እንደሆነ እና እንዴት ሊጠናከር እንደሚችል ካመነ። 
 

ዋና ጥቆማ  እንደ ተለማማጆች/ኢንተርኖች ያሉ  

በጎ ፈቃደኞች  “የጓደኛ ስርዓት” (በዲ ሲስተም) 

ይፈጥራሉ። እነሱ እንዲቋቋሙ የሚረዳ እና 

ለጥያቄዎች ወይም ለጉዳዮች መልስ እንዲሰጥ 

የሰራተኛ አባል (የሰው ሃይል አስተዳደር ወይም 

የእነሱ ተቆጣጣሪ ያልሆነ) ይመድቡ። 

በአስቸኳይ ሁኔታ ውስጥ  

• ከብዙ የበጎ ፈቃደኞች ቡድን ጋር አንድ ላይ 

የማስተዋወቅ ስራውን ይምሩ ፣ ወይም 

• በፍጥነት ለመጀመር እና በኋላ ላይ በዝርዝር 

ለመከታተል ለሚፈልጉ ወዲያውኑ የመነሻ 

የማስተዋወቂያ ስራ (ወይም በምስል የታጀቡ 

መረጃዎችን) ብቻ ያጋሩ  

 


