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ድሕሪ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ጎንፂ 
ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባት ለውጢ ይረአ 
ኣሎ። 

ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባት፡ ኣብዞም ዝስዕብ ለውጢ 

ክህሉ ይኽእል፦ 

• ኣቃውማ ስድራቤት 

• ኣንስቲ፣ ሰብኡት፣ ዓበይቲ፣ቈልዑ፣ ከምኡ እውን 

ካልኦት ዘለዎም  ግደ 

•  ስርዓታት ማሕበራዊ ድጋፍ 

• መርሒነት ማሕበረሰብ 

• ደረጃታት ናፅነት 

• ኣገልግሎታት ካልኦት መሰረታዊ ኣቑሑትን ናይ 

ምርካብ ዕድልን  

 

• ውልቀ ሰባት ብኸመይ ከም ዝዘራረቡን ንመን 

ከም ዘዘራረቡን 

• ትካላት ሓገዝን ረድኤትን ምስ ማሕበረሰብ 

ዘተሓባበሩ ተዋሳእትን 

• ዓይነት ሓደጋታትን  ህስያን ማህሰይቲ ዘውርዱ 

ሰባትን 

 

 

• ኣብ እዋን ጎንፅን ድሕሪኡን ወጥርን ምድንጋርን 

ዘጋጥም እኳ እንተኾነ ሰባት ነዚ ናይ ምፅዋር ክእለት 

ኣለዎም።  

ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት ወይ መደባት ብዝሰርሕ ሰብ 
ዓመፅ ወይ ብዝበዛ ከም እተፈፀመ እትጥርጥር ወይ ትፈልጦ እንተኾይንካ ነዚ 
ዝስዕብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፦ 

ፀብፃብ ግበር (ንጽላት 

ረዲኤት ምክልካል ካብ  

ፆታዊ ብዝበዛን  

ዓመፅን ) 

ህፁፅ መስመር ዓለማዊ ፕሮግራም 

መግቢ (WFP)፦ 

ንምድዋል 6063   

ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ 

ካብ 2:30 ቅድሚ ቀትሪ 

ክሳዕ 11:00 ድሕሪ ቀትሪ  

ዓርቢ: 2: 30 ቅድሚ ቀትሪ 

ክሳብ 7:30 ድሕሪ ቀትሪ 

ኣምሓርኛ  

ደገፍ  ምኽሪ ስነ ልቦና 

ምርካብ 

ህፁፅ መስመር ሰታዌት ኣለግነት: -  

 

6388 

ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፦  

 3:00 - 6፡00  
8:00 - 11:00 

ኣምሓርኛ  

ዝተፈላለየ ናይ 

መፍረያይነት 

ኣገልግሎታት ሕክምናን 

ናይ ምኽሪ ሓገዝን 

ምርካብ 

ህፁፅ መስመር ሜሪ ስቶፕስ 

ኢንተርናሽናል ፦  

 

8044 

 

ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፦ 

 3:00 - 6፡00  
8:00 - 11:00 

ብዙሕ ቋንቋታት፡  

ትግርኛ ሓዊሱ 

 

ኣብ ትግራይ፣ ኢትዮጵያ ንዝርከባ ውድብ ሲቪላዊ  ማሕብረሰብ (CSOs) ዘገልግል 

 ብኸመይ   ተዘክር  

ንማሕበረሰብ ዝምልከት ጥርዓን ብኸመይ ከም እትቆፃፀርን እትፅብፅብን 
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• ዝፀንሑ ናይ ማሕበረሰብ ትካላት ክጠፋእ፤ ከም 

ብሓዱሽ ክጅምር ወይ ከዓ ሓድሽ ክቐውም ይኽእል 

እዩ።  

 

• ንማሕበረሰብ ዝምልከት መስርሕ ጥርዓን ኣብቲ 

ክንሕግዞ እንደሊ ማሕበረሰብ ዘሎ ሓድሽን 

ዝቀያየረን ኣገባብ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። 

 

 

ንማሕበረሰብ ዝምልከት መምርሒ 
ጥርዓን፦ 

• ማሕበረሰባት ንውድባት ሲቪላዊ ሕብረተሰብ 

ሻቕሎቶም ዘስምዕሉ ወይ ርኢቶ ዝህቡሉ መንገዲ እዩ።  

• ውድባት ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ካብ ኣባላት ማሕበረሰብ 

ንዝቕቀርቡሎም ርኢቶን ጥርዓናትን ብእዋናዊ፣ 

ሚስጥራውን ብዘይ ኣድልዎን ዝምልሱሉ መንገዲ 

እዩ። 

• ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ርእይቶ ወይ ጥርዓን 

ንማሕበረሰብ ዝምልከት መስርሕ ጥርዓን ኣቢሉ 

ክመ›እ ይኽእል እዩ፣ እዚ ድማ ንኣገልግሎታት ወይ 

ኣሰራርሓታት ምዕሻው ወይ ግዕዝይና፣ ወይ ፆታዊ 

ብዝበዛን ፆታዊ  ዓመፅን የጠቓልል እዩ። 

• ንማሕበረሰብ ዝምልከት መስርሕ ጥርዓን ውሑስን 

ንኹሎም ኣባላት ማሕበረሰብ ግቡእ መትረባትን 

ዘጠቃለለ እዩ። 

 

 

ንማሕበረሰብ ዝምልከት መስርሕ ጥርዓን 
መስቀላዊ ኣሰራርሓ ይሓትት 

ንማሕበረሰብ ዝምልከት ውፅኢታዊ መስርሕ ጥርዓን ኣብ 

ዝተፈላለዩ ውድባት ሲቪላዊ ሕብረተሰ ካብ ዝሰርሑ 

ሓበሬታ የድልዮ እዩ፦ 

• ፕሮግራማት ብተከታታሊ ምምዛንን ምምሃርን  

•  ማሕበረሰብ ንምትሕብባር ዝግበር ፃዕሪ 

• ምስ መሻርኽቲ ናይ ምስራሕ ኣገባባት 

• ኣሰራርሓታት ገንዘብን ኦዲትን 

•  ኣሰራርሓ ሓይሊ ሰብ 

ንምጅማር ዝኸውን ቀንዲ ምኽርታት  

→ እቲ ትኧግዝዎ ማሕበረሰብ ብኸመይ ጥርኣን 

ምቕራብ ከምዝደልዩ አማኽርዎም/ሕተትዎም 

→ ንማሕበረሰብ ዝምልከት መስርሕ ጥርዓን 

ኣዳሉ፣ ነቲ ዝቐለለ ጥርዓንን ርእይቶን ድማ 

ፈለማ ተጠቐመሉ። 

→ ድሕሪኡ ንፆታዊ ብዝበዛን ህስያን ዓመፅን  

ኣብ ዝርዝር እቲ በቲ መስርሕ ኣቢልካ ፀብፃብ 

ዝወሃበሉ ወስኮ።  

 

እዚ ከኣ ኣብ መላእ ማሕበረሰብ ዘለዉ ሰባት ነቲ 

መስርሕ ኣብ ዝነኣሰ ጕዳያት ንኽፍትንዎን እምነት 

ንክህነፅ ኣብኡ ምትእምማን ንኸሕድሩን ኣጋጣሚ 

ይኸፍተሎም። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ንማሕበረሰብ ዝምልከት መስርሕ 
ጥርዓን ክትነድፍ ከለኻ ነዚ ዘክር: - 

→ እዚ እቶም እተፀልወ ህዝቢ ዘይኰነስ፡ 

ውድባት ሲቪላዊ ሕብረተሰብ እዮም ነቲ 

ዝጥቀመሉ ኣገባብ ፀብፃብ ምእንቲ 

ኽጥቀሙሉ ፡ ናይ ስራሕ ኣካይዳኦም 

ከመዓራርዩ የድልዮም።  

→ ነቲ እተጐድአ ህዝቢ እንታይ፣ ብኸመይን ናብ 

መንን ዝብል ንኽርዳእ ፀቕጢ ኣይትግበረሉ። 
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ንማሕበረሰብ ዝምልከት መስርሕ ጥርዓን 
ንምቛም ዘድልዩ 10 ስጉምትታት 

1. መራሕቲ ውድባት ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ነቲ 

ብመስርሕ ንማሕበረሰብ ዝምልከት ጥርዓን ኣቢሉ 

ዝመፅእ ጥርዓንን ርእይቶን ስጕምቲ ኽወስዱ 

ቖራፅነት ከም ዝህልዎም ግበር። 

2. ፀብፃባት ኣብ ዝመፅሉ እዋን ውሽጣዊ መስርሕ ከም 

እትሕዝ ግበር። መን ተሓታትነቱ ንምንታይ እዩ? 

እንታይ ነየናይ መዳይ ስራሕ እዩ ክመርሕ? 

3. ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ናይ ደገፍ ኣገልጋሎታትን 

ሃፍትታትን ሙሉእ መረጋገፂ (ናይ ገንዘብ፣ ሕጊ፣ ስነ-

ኣእምሮኣዊ፣ ሕክምና፣ ደገፍ ዕቝባ ህፃናትን ምኽባር 

ሕጊ/ ፖሊስ) ምምላእ። ኩሎም ሰራሕተኛታት እቲ 

ዝርዝር ሓበሬታ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ኣረጋግፅ።  

ህፁፅነት ጉዳያት ናብ ኣገልግሎታት ደገፍ ክወስድ 

ዚክእል መደብ ኣውፅእ። ኣገልግሎታት ኣብ ዘይርከበሉ 

ካልእ ኣማራፂታት ኣለሊ።  

4. ንዅሎም ሰራሕተኛታት፡ ፀብፃብ ክቕበሉን ክሕዙን 

ኣሰልጥኖም። 

5. ኣብቲ ተመሳሳሊ ከባቢ ዝሰርሑ ካልኦት ውድብ 

ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ኣብ ጥርዓናት / ፀብፃባት 

ብኸመይ ከም ዝሓትቱን ስጉምቲ ዝወስዱን ፍለጥ። 

ንሓፈሻዊ ትምህርቲን ንምክፋልን ሓደሓደ እዋን 

መርበብ ምኽልካል ካብ ፆታዊ ብዝበዛን ዓመፅን 

ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባብያውን ውዱብን መርበብ ክህሉ 

ይኽእል እዩ። ዝከኣልን ኣድላዪን እንተኾይኑን 

ንማሕበረሰብ ዝምልከት መስርሕ ጥርዓን 

ክተካፍሎም እትኽእል ካልኦት ውድባት ሲቪላዊ 

ሕብረሰተብ ርኸብ። ንነፍሲ ወከፍ ውድብ ሲቪላዊ 

ሕብረተሰብ ወይ ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ዘሎ ፕሮጀክት 

እተፈላለየ ንማሕበረሰብ ዝምልከት መስርሕ ጥርዓን 

ከይትፈጥር ፀዓር። 

6. ሰራሕተኛታትን ፕሮግራማትን ውድባት ሲቪላዊ 

ሕብረተሰብ ፆታዊ ብዝበዛን ዓመፅን ወይ ካልእ 

ጕድኣት ከስዕቡ ከም ዘይግብኦም ነቶም እተጐድኡ 

ማሕበረሰብ ግለፀሎም። ዕላማ ውድባት ሲቪላዊ 

ሕብረተሰብ በቲ ንማሕበረሰብ ዝምልከት መስርሕ 

ጥርዓን ተሓታትነት ከረጋግፁ ከምኡውን ንኹሉ እቲ 

ዝቕረበ ፀብፃባት/ጥርዓናት ምላሽ ክህቡ ምዃኑ 

ግለፅ። 

7. ምስ እተፈላለዩ ኣባላት እቶም ጉድኣት ዝወረዶም 

ህዝቢ ብኸመይ ፀብፃብ ክህብ ከም ዝደልዩ ተማኸር፣  

መርምሮን ሕሰበሉን ፦ 

• ህሉው ቅርፅታት ማሕበረሰብን ፀብፃብ ናይ 

ምሃብ መስርሕ፡  

• እቲ ዝተፀልወ ህዝቢ ዝፈትዎን ዝጥቀመሉን 

ዝኣምነሉን መስመራት መራኸቢታትን 

ቋንቋታትን 

• ዝተፈላለዩ ውልቀ-ሰባት ወይ ጕጅለታት ፀብፃብ 

ዘይህቡሉ ምኽንያት። 

 

 

 

8. ነቲ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ምላሽ ፀብፃብ ብኸመይ 

ብግቡእ ርኢቶ ክትህቦ ከም እትኽእል ወስን። እዚ 

ከከም ዓይነት ፀብፃብ/ጥርዓን፡ ቀዳምነት፡  

ምስጢራውነትን ስም ዘይምፍላጥን ክፈላለ ይኽእል። 

9. ነቶም እተፀልዉ ህዝብታት ፀብፃብ ክህቡ፡ 

መስመራትካ ኣዳሉ። ንፆታዊ ብዝበዛን ዓመፅን 

ፀብፃባቱ ውሑስን ምስጢራውን ብዝኾነ መንገዲ 

ክመሓላለፈሉ ዝኽእል ግቡእ መትረባት ሕሰብ።  

10.  ነቶም እተጐድኡ ህዝቢ ብዛዕባ ዝሓንፀፅካዮ 

ንማሕበረሰብ ዝምልከት መስርሕ ጥርዓን 

እተፈላለዩ ጕጅለታትን ውልቀ-ሰባትን 

ዝተፈላለየ ናይ ፀብፃብ መስመራት ክመርፁ 

ይኽእሉ።  

 

ሓደ ንማሕበረሰብ ዝምልከት መስርሕ ጥርዓን 
ዝተፈላለየ ናይ ፀብፃብ መስመራት ከጠቓልል 

ኣለዎ። 

 

ኣብ ትግራይ፡ ንዝተጎድኡ ሰባት ኣብ 

ፀብፃብ ፆታዊ ብዝበዛን ዓመፅን 

መስመራት ነዚ ዝስዕብ ከጠቓልሉ 

ይኽእሉ፦ 

→ ኣንስቲን ኣዋልድን ብምሕዝነት ዝነብሩሉ 

ቦታታት  

→ ንቘልዑ ዝጥዕም ቦታታት  

→ ሳፁን ርኢቶ መውሃቢ 

→ ናይ ቃል ጥርዓናት 

→ ስልጠና ማሕበረሰብን ተሳትፎን ፀብፃብን 

→ ንጥፈታት ግምገማ፣ ምቁፅፃር ምምሃር 
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11. ኣፍልጦም። ግብረ መልሲ ኣካይዱ (ሓደ ኣጋጣሚ 

ክፍጠር ከሎ ተመያየጡ) ንጡፍ (ኣኼባታት 

መድብ)። ብዛዕባ ኣባላት ማሕበረሰብ ነዚ ዝስዕብ 

ኣረጋግፅ፦ 

• ዕቝባ እንታይ ምዃኑን ምስኡ ዝተሓሓዝ 

መሰላቶም እንታይ ምዃኑን ምግንዛቦም  

• ካብ ሰራሕተኛታት ውድብ ሲቪላዊ ሕብረተሰብን 

ተሓባበርትን እንታይ ዓይነት ጠባይ ክፅበዩ ከም 

ዝኽእሉን እንታይ ከም ዘይፍቀድን ምፍላጦም፡ 

• እንታይ ፀብፃብ ክገብሩ ከም ዝኽእሉን ብዛዕባ 

ህስያ/ጥርዓናት ብኸመይ ክሕብሩ ከም ዝኽእሉን 

ምፍላጦም ፣ ከምኡ 'ውን  ፀብፃብ ድሕሪ 

ምግባር እንታይ ክፅበዩ ከምዘለዎም ምፍላጦም።

 

ንማሕበረሰብ ዝምልከት መስርሕ ጥርዓን 
ምዕቃብ 

• ንዅሉ ጸብጻባት/ጥርዓናት እንኮላይ ነቲ ብዘይወግዓዊ 

መስመራት ኣቢሉ ዝመፀ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ግቡእ 

ምላሽ ምሃብ ፣ ንኣብነት ገናሒ መኪና ዝሓበሮ። 

• ምስ ኵሎም ኣባላት እቲ ዝተጸልወ ህዝቢ፡ ብቐፃሊ 

ግንዛበ ኣዕቢ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• እቲ ንማሕበረሰብ ዝምልከት መስርሕ ጥርዓን 

ንዕላማን ተበፃሒን ዝበቅዕ እንተኾይኑ 

(ብፍላይፀብፃብ ትሑት እንተኾይኑ)፡ ንዝተፈላለዩ 

ጕጅለታት ሕተት። ስርዓታት ኣብ ጥቕሚ ዘይውዕለሉ 

ወይ ዘይእመኑሉ እዋን ሓድሽ መትረባት ኣተኣታቱ ወይ 

ኣቕውም። 

• ሰነድን ትምህርትን ኣካፍል፣ ንኣብነት ብዙሕ 

እንጥቀመሉ መትረባት። 

 

 

 

ኣብ ውድባት ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ዝሰርሕ ዝኾነ ሰራሕተኛ

ብናይ ዝኾነ ይኹን መትረብ (ወግዓዊ ወይ ዘይወግዓዊ) ናይ

ፆታዊ ብዝበዛን ዓመጽን ፀብፃብ/ጥርዓን ይቕበል

እቲ ሰራሕተኛ ነቲ ፀብፃብ ናብ

ዝምልከቶም ሰራሕተኛ (ንኣብነት

ማእከል ድሕነት ) ወይ ኣሃድኡ

ብምስጢር የመልክት።

ሓደ እንተሃልዩ ነቲ ናይ ውድብ ፀብፃብ

ቅጥዒ ተጠቐሙ።

ውሽጣዊ ኣሰራርሓ ፀብፃብ

ንጡፍ ምግባር።

ኣድላዪ ኣብ ዝኮነሉ እዋን

መርምር።

ሓበሬታ ብሚስጢር ዓቅብ።

ብዛዕብ ጻዕርታት

ጸብጻብን ምላሽን

ንማሕበረሰብ ሽም

ከይጠቀስካ ርእይቶ

ሃብ።

ንድሕንነትን ጥዕናን እቲ ግዳይ/ ካብ

ሓደጋ ዝደሓነ ቐዳምነት ሃብ።

ኣድላዪን ምስ ድሌትን ባህግ ናይቲ

ግዳይ/ዝደሓነ ዝሰማዕማዕ እዋን፣

ማእከል ዕቑባ/ ግቡእ፣ ድሕንነት ዘለዎ

ሰራሕተኛታት ናይ ደገፍ ኣገልግሎት

የፍልጡ።

ኣድላዪን ውሑስን እንተኾይኑ

ናብ ኣኽበርቲ ሕጊ ፀብፃብ

ምግባር።

ብዛዕባ ድሕንነት ፀብፃብ

ንምግምጋም ናይ ኣገልግሎት

ኣወዳድባ ተወከስ።

ምስ ካልኦት ዘይመንግስታውያን

ትካላት ብምትሕብባር ሰፊሕ ናይ

ትምህርትን ምክፋልን ዕላማታት

(ዘይኮነ ኣብ ጉዳይ ዝርዝራት)።


