
የመረጃ እና ድጋፍ ማዕከል  
የድርጅትን ከጥቃት የመጠበቅ  አቅም ራስን  
መገምገሚያ  
 

መግቢያ  

ይህ የራስ-ምዘና መሣሪያ የድርጅትዎን ከጥቃት የመጠበቅ አቅም ለማጠንከር መሠረት ነው። አቅምን ለማጠናከር ቅድሚያ 

ሊሰጣቸው የሚገቡ ጉዳዮችን ለይቶ በማወቅ  በእርስዎና በመካሪዎ መካከል ለሚኖር ውይይት መሠረት የሚጥል ነው። 

የድርጅታዊ አቅም ምዘናዎን ከአማካሪዎ ጋር በመገምገም እና ውጤቱን በመጠቀም የድርጅትዎን ከጥቃት የመጠበቅ አቅም 

የሚያጠናክር ዕቅድ ለማበጀት ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ድርጅትዎ የድርጊት ዕቅዱ ባለቤትና መሪ መሆን ይኖርበታል።  

ራስን መመዘኛው በሶስት ፈርጆች 17 መግለጫዎችን እንዲመለከቱ ይጠይቃል። 

● ጉዳዩ ምን እንደሆነ ለይቶ ማወቅ 

● የሚፈለገው ምንድን ነው 

● ማስፈጸሚያ መንገዶች 

ለእያንዳንዳቸው መግለጫዎች ድርጅትዎ በአሁኑ ወቅት አፈጻጸሙ እንዴት እንደሆነ በመገምገም ለአፈጻጸሙ ከ1 (አቅምን 

ለማሳደግ ግልጽ ፍላጎት አለ) እስከ 4 (ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ አቅም አለን) ነጥብ ይስጡ። በተቻለ መጠን ድርጅትዎ 

ውስጥ ካሉ ብዙ የሥራ ባልደረቦችዎ የሚቻለውን ያህል ግብዓት ይሰብስቡ። ከዚህ ግምገማ ከፍተኛ  ጥቅም ለማግኘት ስለ 

አፈጻጸምዎ እውነተኛ መሆን ይኖርዎታል።  የራስ ምዘናውን በተዘጋጀው የመሥሪያ ቅጽ ላይ ይሙሉ።   

ይህም ድርጅትዎ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳን ከመከላከል እና በዚህ ዙሪያ የሚከሰቱ ስጋቶችን ከማስወገድ 

እንዲሁም ምላሽ ለመስጠት አንጻር ያሉትን ጥንካሬዎች በማሳየት በጣም ትክክለኛ እና አጋዥ ግምገማ ይሰጥዎታል። 

እንዲሁም በተጨማሪበይበልጥ መጠናከር ያለባቸውን ሁኔታዎች  ለይቶ ለማወቅ ይረዳዎታል። 

o የራስ መመዘኛውን የመሙላት እና የመጠቀም ደረጃዎች፡ ራስን መመዘኛውን ለመሙላት ከድርጅትዎ  በርካታ በርካታ 

ሠራተኞችን ይምረጡ ።  



o በምትሰጡት ነጥብ ላይ ከመስማማታችሁ በፊት ማስረጃዎችንና ደጋፊ ምክንያቶችን መርምሩ። እባክዎን ለተመዘገበው 

ውጤት ማስረጃ / ማረጋገጫ ይስጡ፤ ይህንንም ለመረጃ እና ድጋፍ ማዕከሉ እና ለአማካሪዎ ለማካፈል ዝግጁ ይሁኑ።   

o ለተዘረዘሩት ለእያንዳንዳቸው መስፈርቶች ደረጃዎችን ይስጡ። 

o ውጤቶቹን ይመልከቱና የድርጅትዎን አቅም ለማጠናከር  ቅድሚያ የሚሠጣቸው ነገሮች የትኞቹ እንደሆኑ ይወስኑ።  

ከቅጹ በስተመጨረሻ  ክፍል ላይ  "“አቅም ለማጠናከር ቅድሚያ የምንሰጣቸው ጉዳዮች" በሚለው ርዕስ ሥር ላሉትና 

ቅድሚያ ለሚፈልጉ ጉዳዮች ትኩረት ይስጡ።   

o ከአማካሪዎ ጋር የድርጅትዎን ከጥቃት የመጠበቅ አቅም ለማጠናከር የሚረዱ የድርጊት ዕቅዶች ላይ ይስማሙ። 

በሚቀጥሉት ስድስት ወራት ውስጥ ድጋፍ ለማግኘት ቅድሚያ የሚፈልጉ ጉዳዮችን ለመለየት እና የአቅም ማጠናከሪያ 

የድርጊት ዕቅዶች ላይ ለመስማማት  

o ከመካሪዎ ጋር ይወያዩ።    

o ይህ ድጋፍ እንዴት እንሚሰጥ  ከመካሪዎ ጋር ይወያዩ።   

o የቦርድ አባላት፣ ሠራተኞች እና በጎ ፈቃደኞች ሂደቱን በበቂ ሁኔታ መረዳታቸውንና መስማማታቸውን ለማረጋገጥ 

የድርጊት ዕቅዱን ከሁሉም ጋር ይገምግሙ።    

o ቁልፍ በሆኑ ደረጃዎች  እና የመጨረሻ ራስን የመገምገሚያ ነጥቦች  ላይ የሥልጠና መርሃ ግብሩ ከመጀመሩ በፊት  

ከወዲሁ ይስማሙ።  

o ለክትትል ይረዳ ዘንድ በሥልጠና መርሃ ግብሩ ማጠናቀቂያ ላይ የራስምዘናውን በመድገም  ውጤቱን ለመረጃ እና ድጋፍ 

ማዕከሉ ያካፍሉ።  

o ድርጅትዎ የመጣቸውን ለውጦች በድጋሚ ይመልከቱ። 

 

ደረጃ 4 - ከፍተኛ ደረጃ  

 

3 - መካከለኛ ደረጃ  2 - መሠረታዊ ደረጃ  

 

1 - አቅም Yመጨመር 

ግልፅ ፍላጎት  

 

ውጤት ለማስመዝገብ ማስረጃ / 

ማረጋገጫ 

 በጥቃት ጥበቃ ጉዞ ላይ  የት እንዳላችሁለማወቅ የሚረዷችሁ መመዘኛዎች ከዚህ በታች ተመልክተዋል። በሳጥኑ ውስጥ ከተመለከቱት ውስጥ ከአንድ 

በላይ ዋና ነገር ካለና እናንተ የምታሟሉት አንዱን ብቻ ከሆነ፤ እባክዎን በጉዟችሁ ላይ የት እንዳላችሁ በተሻለ ሁኔታ የሚያንጸባርቀውን ይምረጡ። ይህም 

ከአማካሪያችሁ ጋር በጋራ ሆናችሁ ላዘጋጃችሁት የምክር ድጋፍ እና የአቅም ዕቅድ መረጃ ለመስጠት ይረዳል። 

 



ደረጃ 4 - ከፍተኛ ደረጃ  

 

3 - መካከለኛ ደረጃ  2 - መሠረታዊ ደረጃ  

 

1 - አቅም Yመጨመር 

ግልፅ ፍላጎት  

 

ውጤት ለማስመዝገብ ማስረጃ / 

ማረጋገጫ 

 

ጉዳዩ ምን እንደሆነ ለይቶ ማወቅ  

 

ሊያጋጥሙ የሚችሉ አደጋዎችን መረዳት  

• ድርጅቱ ከጥቃት ጥበቃ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ 

አደጋዎችንና እነዚህን የመቀነሻ እርምጃዎችን፤ 

የፕሮግራም  እና ድርጅታዊ አደጋዎችን  መዝግቦ 

ይይዛል።  

• ሊያጋጥሙ የሚችሉ የአደጋ ደረጃዎች፤ ድርጅቱ 

የሚሠራበትን ዐውድ እና በዚያ ዐውድ ውስጥ 

ሊያጋጥሙ የሚችሉ የጉዳትና የጥቃት ዓይነቶች 

ያንጸባርቃሉ። ቦርዱ እና ከፍተኛው የማኔጅመንት 

አካል ሊያጋጥሙ የሚችሉ አደጋዎች 

መመዝገቢያውን በመደበኛነት ይመራሉ፤ 

ይከታተላሉ። 

የአደጋ አስተዳደር ፖሊሲ / 

ማዕቀፍ 

አዘጋጅተናል/አለን። የእኛ 

ቦርድ እና ከፍተኛ 

የማኔጅመንት አካል 

በመደበኛነት 

እንዲከታተሉት ለማድረግ 

ዋና ዋና ከጥቃት ጥበቃ 

ሂደት ላይ ሊያጋጥሙ 

የሚችሉ አደጋዎች እና 

የመቀነሻ እርምጃዎችን 

በአደጋ መመዝገቢያ 

መዝገብ ላይ 

እንመዘግባለን።   

 

በጥቃት ጥበቃ ዙሪያ  

በድርጅት ደረጃ  

ሊያጋጥሙ የሚችሉ 

አደጋዎችን እና የቅነሳ 

እርምጃዎችን  ሊያጋጥሙ 

የሚችሉ አደጋዎችን 

መመዝገቢያ መዝገብ ላይ   

እንይዛለን ነገር ግን 

እነዚህን በመደበኛነት 

አንገመግምም/ 

አንከታተልም። 

ለአንዳንድ ፕሮጀክቶች/ 

ፕሮግራሞች ሊያጋጥሙ 

የሚችሉ አደጋዎች 

ግምገማ የምናደርግ 

ቢሆንም ቋሚ ያልሆነ እና 

በመደበኛነት የሚገመገም 

አይደለም። 

ሊያጋጥሙ ስለሚችሉ 

አደጋዎችን አንገመግምም 

ወይም  የአመራር 

ሂደትም የለንም። 

 ሊያጋጥሙ የሚችሉ አደጋዎች 

መዝገብ እና ይህ መቼ/የት 

እንደሚመራ እና ክትትል 

እንደሚደረግበት የሚያሳይ 

ምሳሌ (ለምሳሌ፦ የስብሰባ 

ቃለ-ጉባኤዎች፣ ሊያጋጥሙ 

የሚችሉ አደጋዎች መዝገብን 

ወይም መከታተያ፣ የፕሮግራም 

ሰነዶች፣ ወዘተ)  

የአደጋ አስተዳደር ፖሊሲ / 

ማዕቀፍ 

 

ከጥቃት ጥበቃ ደረጃዎች  

ድርጅቱ የዓለም አቀፍ የጥቃት ጥበቃ ደረጃዎችን 

(ለምሳሌ IASC, KCS, CHS ) የሚያሟሉ 

ስትራቴጂ፣ ፖሊሲዎች እና መመሪያዎች አሉት።  

 

አግባብነት ያላቸውን 

የዓለም አቀፍ የጥቃት 

ጥበቃ ደረጃዎችን በግልጽ 

የሚያጣቅሱ እና መሠረት 

አድርገው የተቀረጹ 

ድርጅታዊ ስትራቴጂ፣ 

ከጥቃት የመጠበቅ 

ፖሊሲዎችና መመሪያዎች 

አሉን።   

ቢያንስ ከአንድ ጥንድ 

የዓለም አቀፍ ደረጃ ጋር 

የሚዛመዱ ነገር ግን 

ደረጃው በማያሻማ ሁኔታ 

ከፖሊሲ/ስትራቴጂ ጋር 

ያልተዛመደ ድርጅታዊ 

ስትራቴጂ እና/ወይም 

ከጥቃት የመጠበቅ 

ፖሊሲዎች አሉን። 

አግባብነት ያላቸው ዓለም 

አቀፍ የጥቃት ጥበቃ 

ደረጃዎች እንዳሉና 

አግባብነታቸውንም 

የምንረዳ ቢሆንም 

በስትራቴጂው ወይም 

በፖሊሲዎቹ ውስጥ 

ለእነዚህ ማጣቀሻ 

አልተሰጣቸውም።  

ከጥቃት ጥበቃ ደረጃዎቹ 

ጋር ምንም ዓይነት 

ተዛምዶ የለም።  

የትኞቹን ደረጃዎች መርጠዋል 

እና የት ቦታ ነው እንደማጣቀሻ 

ጥቅም ላይ የዋሉት?   

ከጥቃት ጥበቃ ፖሊሲ እና 

መመሪያዎች፣ 

የሥነ-ምግባር ደንብ  

የሰው ኃይል አስተዳደር 

ፖሊሲዎች እና ሂደቶች 

ከጥቃት ጥበቃ ደረጃዎች  

 

አግባብነት ካላቸው 

ብሔራዊ ሕግ እና የሕግ 

ከብሔራዊ ሕግ እና የሕግ 

መስፈርቶች ጋር በግልጽ 

አግባብነት ያላቸው ዓለም 

አቀፍ የጥቃት ጥበቃ 

አግባብነት ካላቸው 

ብሔራዊ ሕግ እና የሕግ 

የትኞቹን ብሔራዊ ሕጎችና 

ፖሊሲዎች መርጠዋል እና የት 



ደረጃ 4 - ከፍተኛ ደረጃ  

 

3 - መካከለኛ ደረጃ  2 - መሠረታዊ ደረጃ  

 

1 - አቅም Yመጨመር 

ግልፅ ፍላጎት  

 

ውጤት ለማስመዝገብ ማስረጃ / 

ማረጋገጫ 

ድርጅቱ ብሔራዊ ሕጎችንና የሕግ መሥፈርቶችን 

የሚያከብሩ ፖሊሲዎችና መመሪያዎች አሉት። ለምሳሌ 

የሰው ኃይል ፖሊሲውና የሥነ-ምግባር ደንቡ የሠራተኛ 

ሕግን ከሚመለከተው ብሔራዊ ሕግና የወንጀል 

ድርጊቶችን ሪፖርት ከማድረግ ጋር የሚስማማ ነው። 

 

መሥፈርቶች ጋር በግልጽ 

የሚጣቀሱና እንዲስማሙ 

ሆነው የተዘጋጁ ድርጅታዊ 

የጥቃት ጥበቃ ፖሊሲዎች 

እና መመሪያዎች አሉን፤  

መደበኛና አግባብነት 

ያለውየሕግ እና የድጋፍ 

አገልግሎቶችን ለይተናል።  

የሚጣቀሱና እንዲስማሙ 

ሆነው የተዘጋጁ 

ድርጅታዊ የጥቃት ጥበቃ 

ፖሊሲዎች እና ሥነ-

ሥርዓቶች አሉን፤ ነገር 

ግን እነዚህ በግልጽ 

ከፖሊሲው ጋር 

አልተዋሃዱም። 

ደረጃዎች እንዳሉና 

አግባብነታቸውንም 

የምንረዳ ቢሆንም 

በፖሊሲዎቹ ወይም 

በሥነ-ሥርዓቶቹ  ውስጥ 

ለእነዚህ ማጣቀሻ 

አልተሰጣቸውም። 

መሥፈርቶች   ጋር 

ምንም ዓይነት ጥምረት 

የለም/ የጥቃት ጥበቃ  

ፖሊሲዎች እና 

መመሪያዎች ላይ ምንም 

ዓይነትመረዳት የለም 

ቦታ ነው እንደማጣቀሻ ጥቅም 

ላይ የዋሉት? 

ከጥቃት ጥበቃ ፖሊሲ እና 

መመሪያ፤ 

የስነ-ምግባር ደንብ  

የሰው ኃይል አስተዳደር 

ፖሊሲዎች እና መመሪያዎች 

 

የሚያስፈልገው ምንድን ነው  

 

ፖሊሲዎች እና መመሪያዎች 

ድርጅቱ ግልጽ የሆነ ከጥቃት የመጠበቅ ፖሊሲ እና 

የሥነ-ምግባር ደንብ አለው። እነዚህንምም ሠራተኞች፣ 

በጎ ፈቃደኞች እና ማኅበረሰቡ በመረዳት በሥራ ላይ 

ያውሏቸዋል። 

 

ሁሉም ሠራተኞች እና በጎ 

ፈቃደኞች ከጥቃት 

ስለመጠበቅ ገለጻ 

የሚደረግላቸው ሲሆን 

ድርጅቱን ሲቀላቀሉ 

በፖሊሲው እና በሥነ-

ምግባር ደንቡ ላይ 

ይፈርማሉ።  

 

ለሁሉም ሠራተኞች እና በጎ 

ፈቃደኞች ስለ ከጥቃት 

መጠበቅ እና የሥነ-ምግባር 

ደንቡ መደበኛ ሥልጠና 

ይሰጣቸዋል።  

 

ማኅበረሰቡ ድርጅቱ 

ስላለለው ከጥቃት 

የመጠበቅ ቁርጠኝነት እና 

ከጥቃት የመጠበቅ 

ፖሊሲ እና የሥነ-ምግባር 

ደንብ ያለና ሠራተኞችም 

ይህንኑ የሚገነዘቡ 

ቢሆንም የጥቃት ጥበቃ 

ገለጻ እና ሥልጠና አልፎ 

አልፎ የሚደረግና 

በመደበኛነትም 

የማይካሄድ ነው።  

 

የጥቃት ጥበቃ 

ፖሊሲዎቹና መመሪያዎቹ 

ማኅበረሰቡ በቀላሉ 

ሊረዳቸው በሚችል 

መልኩ  እንዲያውቀው 

አልተደረገም፤ ነገር ግን 

ከጥቃት ጥበቃ ዙሪያ 

ከጥቃት የመጠበቅ 

ፖሊሲ እና የስነ-ምግባር 

ደንብ ያለ ቢሆንም 

ሁሉም ሠራተኞችና በጎ 

ፈቃደኞች ስለእነዚህ 

ያውቃሉ ማለት 

አይቻልም።   

 

በቀላሉ ሊረዳቸው 

የሚችል መልኩ የጥቃት 

ጥበቃ ፖሊሲዎችና 

መመሪያዎች ማኅበረሰቡ 

እንዲያውቀው 

አልተደረገም፤ እንዲሁም 

በዚህ ዙሪያ ውይይት 

አልተካሄደም። 

ከጥቃት የመጠበቅ 

ፖሊሲ ወይም ማዕቀፍ 

አልተዘጋጀም፤  ስለዚህም 

ሁኔታ ለሠራተኞች 

ወይም ለማኅበረሰቡ 

አልተገለጸም።  

የጥቃት ጥበቃ ፖሊሲዎች 

የተዘጋጁ ስለመሆኑ ማስረጃ፤ 

የተተረጎመ  የጥቃት ጥበቃ 

ፖሊሲ፤ ፖሊሲው ማን 

እንደደረሰው የሚያሳይ ሬኮርድ፤ 

ከጥቃት የመጠበቅ ፖሊሲ 

የሥልጠና ቁሳቁሶች፤ የሥልጠና 

ሬኮርዶች፤ ስለማኅበረሰቡ 

ግንዛቤ/መነሳሳት ዝርዝር ሁኔታ 

እና/ወይም ፖሊሲዎች 

ለማኅበረሰቡ እንዴት 

እንዲደርሱ እንደሚደረግ 

ምሳሌዎች  

 

 



ደረጃ 4 - ከፍተኛ ደረጃ  

 

3 - መካከለኛ ደረጃ  2 - መሠረታዊ ደረጃ  

 

1 - አቅም Yመጨመር 

ግልፅ ፍላጎት  

 

ውጤት ለማስመዝገብ ማስረጃ / 

ማረጋገጫ 

ከድርጅቱም ምን መጠበቅ 

እንዳለባቸው ይገነዘባሉ።  

ከፍተኛ መጠን ያለው 

ለውጥ በሚያጋጥምበት 

ወቅት ፖሊሲው እንደገና 

ይገመገማል፤ ከአዲሱ ሁኔታ 

ጋር እንዲጣጣም ተደርጎ 

ይሻሻላል። 

የተወሰኑ ውይይቶች 

ተካሂደዋል።  

ባህል እና አመራር 

የድርጅቱ አመራር ሥልጣንን እና ልዩ መብትን 

የሚመለከት ግልጽነት ያለው ባህል እንዲኖር 

ያበረታታል።  

መሪዎች ከሁሉም ጋር ባላቸው ግንኙነት አክብሮትን 

ተጠያቂነትን በማሳየት ምሳሌ ይሆናሉ። መሪዎች 

የሚቀርቡላቸውን ቅሬታዎች በከፍተኛ ትኩረት 

ይከታተላሉ፤ ጊዜ ሳይወስዱ እርምጃ ይወስዳሉ። 

 

በድርጅቱ ውስጥ የሚገኙ 

ሁሉም መሪዎች አክብሮት 

እና አካታች በሆነ መንገድ 

ይሠራሉ*፤ ቅሬታዎች 

በፍጥነት መፍትሄ 

የሚሰጣቸው ሲሆን 

በድርጅቱ ከፍተኛ የአመራር 

አካል የሚያዙ ናቸው፤* 

ይህም ውክልና ያለው 

የውሳኔ አሰጣጥን፣ 

የሥልጣን ክፍፍልን፣ ግልጽ 

ግንኙነትን፣ የግል እና የጋራ 

ደህንነትን ይጨምራል።)     

አንዳንድ በድርጅቱ 

ውስጥ የሚገኙ መሪዎች 

ለሌሎች አርዓያ የሆነ 

አክብሮት እና አካታች 

ባህርይ የማሳየት ኃላፊነት 

እንዳለባቸው ይገነዘባሉ፤ 

ቅሬታዎች ከቀረቡ 

አብዛኛውን ጊዜ 

አግባብነት ያለው ምላሽ 

ይሰጣቸዋል። 

ደህንነቱ የተጠበቀ 

ድርጅታዊ ባህሎችን 

ለመፍጠር 

ስለሚያስፈልጉ ባህርያት 

መሪዎች ግንዛቤ 

የላቸውም፤ ባህርያት 

ወጥነት የላቸውም፣ 

መሪዎችም ተጠያቂነት 

የለባቸውም፤ ለድርጅቱ 

የደረሱ ቅሬታዎች ምን 

ዓይነት ክትትል 

እንደተደረገባቸው ወይም 

ምን መፍትሄ 

እንደተሰጣቸው 

ሁልጊዜም ግልጽ 

አይደለም።  

አንዳንድ መሪዎች 

የሚያሳዩት ባህርይ 

አክብሮት የጎደላቸው 

ሆነው የሚታዩ፣ ወይም 

ባህርያቸው ከያዙት 

የኃላፊነት ቦታ ጋር አብሮ 

ስለሚመጣው ሥልጣን 

እና መብት የማይገነዘቡ፤   

ምንም ዓይነት ቅሬታ 

አልመጣም/ወይም 

እርምጃ 

አልተወሰደበትም።   

ከጥቃት ጥበቃን ለመደገፍ ምን 

ዓይነት ድርጅታዊ ባህል 

እንደሚያስፈልግ በማንጸባረቅ 

በዚህ ጉዳይ ላይ ያሉ 

ማስረጃዎች ከመሪዎች፣ 

ከሠራተኞች እና ከበጎ ፈቃደኞች 

ጋር በሚደረግ ውይይት ላይ 

ይገኛሉ።  የሰነድ አያያዞች 

የአፈጻጸም ግምገማዎችን፣ 

የሠራተኞች ግቦችን፣ 

ከሠራተኞች ጋር የሚደረጉ 

ግንኙነቶችን እና የስብሰባ ቃለ-

ጉባኤዎችን ያካትታሉ።   

አመራር እና ተጠያቂነት  

በድርጅቱ ውስጥ ባሉ የተለያዩ እርከኖች (ቦርድ፣ 

ከከፍተኛ የአመራር ደረጃ ጀምሮ እስከ ፕሮጄክት 

ሠራተኞች ድረስ) ከጥቃት ጥበቃን የተመለከተ 

ተጠያቂነት እና ኃላፊነት ምን እንደሆነ ድርጅቱ ለይቷል።  

ድርጅቱ ከጥቃት ጥበቃ 

ተጠሪ  በቦርድ ደረጃ እና 

እንዲሁም በድርጅቱ ውስጥ 

ባሉ ከፍተኛ አመራሮች 

ደረጃ አበጅቷል። እነዚህ 

ከጥቃት ጥበቃ ተጠሪው/ዋ 

ድርጅቱ ከጥቃት ጥበቃ 

ተጠሪ ሠራተኛ የሾመ 

ቢሆንም በከፍተኛ 

የአመራር እርከን ደረጃ 

ላይ ያሉ አይደሉም።  

ከጥቃት ጥበቃ ጉዳዮች 

በመላ ድርጅቱ ውስጥ 

ባሉ በሁሉም ሠራተኞች 

የሚታዩ ሲሆን አግባብነት 

ላላቸው ሠራተኞች 

በድርጅቱ ውስጥ 

የሚታወቁ ከጥቃት 

ጥበቃ ተጠሪ ሠራተኞች 

የሌሉ ሲሆን ከጥቃት 

የዚህ ኃላፊነት ማስረጃው የሥራ 

መዘርዝር፣ ሪፖርት የማቅረቢያ 

ፕሮቶኮሎች ወይም የድርጅታዊ  

አወቃቀር ቻርት ናቸው፤  



ደረጃ 4 - ከፍተኛ ደረጃ  

 

3 - መካከለኛ ደረጃ  2 - መሠረታዊ ደረጃ  

 

1 - አቅም Yመጨመር 

ግልፅ ፍላጎት  

 

ውጤት ለማስመዝገብ ማስረጃ / 

ማረጋገጫ 

በድርጅቱ ውስጥ ያሉ 

ከጥቃት ጥበቃ ጉዳዮችን 

በመደበኛነት 

ይገመግማል/ለች።  

በቦርዱ ውስጥ ከጥቃት 

ጥበቃ  ተወካይ የለም።  

የተመደበ የተለየ ሚና እና 

ኃላፊነት የለም።  

ጥበቃም በድርጅት ደረጃ 

እውቅና አልተሰጠውም።  

የቦርድ ቃለ-ጉባኤ፣ ከፍተኛ 

የአመራር አካል እና የቡድኖች 

ስብሰባዎች 

የሰው ኃብት አመራር  

ድርጅቱ ሁሉም የሚተገብረው ደህንነቱ የተጠበቀ 

ምልመላና የሰዎች አመራር ልምድ አለው (ይህም 

ማስታወቂያዎችን፣ የድጋፍ ደብዳቤ ማረጋገጥን፣ ቃለ-

መጠይቆችን ያጠቃልላል)። 

ለሁሉም ክፍት የሥራ 

ቦታዎች ማስታወቂያ 

በግልጽ  ይወጣል፣ የእኩል 

የሥራ ዕድል ፖሊሲዎችን 

የሚከተሉ፣ እና ግልጽ 

የሥራ መዘርዝር ያላቸው 

ናቸው። ቃለ-መጠይቆች 

የሚደረጉ ሲሆን ከጥቃት 

ጥበቃ ጥያቄዎችም 

ይካተታሉ። ለሁሉም 

ምደባዎች የድጋፍ 

ደብዳቤዎች ይጣራሉ።    

ለብዙዎቹ ክፍት የሥራ 

ቦታዎች ማስታወቂያ 

ይወጣል፣ ወቅታዊ 

የተደረጉ የሥራ 

መዘርዝሮች አብዛኛውን 

ጊዜ ይኖራል።  ቃለ-

መጠይቆች ወጥ በሆነ 

መንገድ ይካሄዳሉ።   

ለሁሉም አዲስ የሥራ 

ምደባዎች የድጋፍ 

ደብዳቤዎች ይጣራሉ።   

የምልመላ ሥራዎች 

ወጥነት የላቸውም፤ 

ለአንዳንድ ክፍት የሥራ 

ቦታዎች ማስታወቂያ 

ይወጣል፤አንዳንድ የሥራ 

መዘርዝሮችም አሉ።    

የቃለ-መጠይቅ ሂደቶች 

ወጥነት ይጎድላቸዋል፤ 

ውሱን የድጋፍ ደብዳቤ 

ማጣራቶች ይካሄላሉ። 

ደህንነቱ የተጠበቀ 

ምልመላን የሚመለከት 

የሰው ኃብት አመራር 

ፖሊሲ የለም፤ 

በአጠቃላይ ክፍት የሥራ 

ቦታዎች ማስታወቂያ 

አይወጣም፤ ና መደበኛ 

ቃለ-መጠይቆች ወይም 

ማጣሪያዎች 

አይካሄዱም። 

የሰው ሃብት አመራር ፖሊሲዎች  

የቃለ-መጠይቅ ጥያቄዎች፣ 

የግምገማ መሥፈርቶች፣ ክፍት 

የሥራ ቦታ ማስታወቂያዎች፣ 

የሥራ መዘርዝሮች 

ግንኙነት፣ መማር እና ዕድገት  

• ድርጅቱ ስለከጥቃት ጥበቃ አስፈላጊነት ለሁሉም 

ሠራተኞች፣ በጎ ፈቃደኞች፣ የማኅበረሰብ አባላት 

እና ተጠቃሚዎች ይገልጻል።  

• ድርጅቱ ከጥቃት ጥበቃ መልዕክቶችን ለአዲስ 

ገቢዎች በሚሰጥ ገለጻ እና ቀጣይነት ባላቸው 

የመማር እና የዕድገት ዕቅዶች ውስጥ ያካትታል።  

በጥቃት ጥበቃ ላይ የሚሰጥ 

ሥልጠና ለሠራተኞች እና 

በጎ ፈቃደኞች፣ አጋሮች፣ 

አገልግሎት አቅራቢዎች እና 

ሥራ ተቋራጮች 

እንደ አስፈላጊነቱ ይሰጣል፤ 

ማኅበረሰቦችም የጥቃት 

ጥበቃ ግንዛቤ ከፍ 

የሚያደርጉ እንቅስቃሴዎችን 

በጋራ በመፍጠር 

ይሳተፋሉ። እነዚህም 

የሴቶችን፣ የሕጻናትን እና 

የሌሎች ለጥቃት የተጋለጡ 

ባለፉት 2 ዓመታት 

ለሠራተኞችና ለበጎ 

ፈቃደኞች አንድ ሥልጠና 

የተሰጠ ቢሆንም ይህ 

እንደ መደበኛ መሥፈርት 

ተደርጎ አልተወሰደም።  

የተወሰኑ የማኅበረሰብ 

ግንዛቤ መፍጠሪያ 

ሥራዎች ተሠርተዋል። 

አንዳንድ ሠራተኞች 

የውጭ ሥልጠናና ድጋፍ 

ያገኙ ቢሆንም ይህ 

በመላው ድርጅት ውስጥ 

ለሌሎች እንዲደርስ 

አልተደረገም። 

 

ማኅበረሰቡ ስለ ጥቃት 

ጥበቃ እና ከድርጅቱ 

ሠራተኞች ስለሚጠበቅ 

የባህርይ ደረጃ ግንዛቤ 

የላቸውም። 

ለአንድም ሠራተኛ 

ስለከጥቃት ጥበቃ ገለጻ 

ወይም ሥልጠና 

አልተሰጠም፤ 

ከጥቃት ጥበቃን 

በተመለከተ የማኅበረሰቡ 

ግንዛቤ ለማሳደግ 

የሚረዱ ቁሳቁሶች 

አልተዘጋጁም።  

የሥልጠና ዕቅድ እና/ወይም 

ቁሳቁሶች፤ ለሠራተኞች የሚሰጡ 

ቃለ መጠይቆች፤ የሥልጠና 

ሬኮርዶች፤ 

የማኅበረሰብ ግንዛቤ ማሳደጊያ 

ቁሳቁሶች ምሳሌዎች 
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3 - መካከለኛ ደረጃ  2 - መሠረታዊ ደረጃ  

 

1 - አቅም Yመጨመር 

ግልፅ ፍላጎት  

 

ውጤት ለማስመዝገብ ማስረጃ / 

ማረጋገጫ 

ወገኖችን የተለያዩ ፍላጎቶች 

ዕውቅና ይሰጣሉ። 

ከማኅህበረሰብ አባላት  ጋር 

መደበኛ የሆነ የግንዛቤ 

ማሳደጊያ ሥራ ይካሄዳል።  

ደህንነታቸው የተጠበቀ ፕሮግራሞች  

ድርጅቱ ፍላጎቶችንና ሊያጋጥሙ የሚችሉ አደጋዎችን 

በመፈተሽ፣ ከጥቃት ጥበቃን በተመለከተ አካባቢያዊ 

ሁኔታዎችን በግልጽ በማሳየት፣ አጋሮችን ጨምሮ የተለያዩ 

ቡድኖችን ለጥቃት የመጋለጥ ሁኔታ እና አቅም በመረዳት 

ድርጅቱ ፕሮግራሞቹን ይቀርጻል፤ ያቀርባል እና 

ይገመግማል። 

ለሁሉም ፕሮግራሞች፣ 

ፕሮጀክቶች፣ ሥራዎች፣ እና 

አጋርነቶች  ሊያጋጥሙ 

የሚችሉ አደጋዎች ስጋት 

ግምገማዎች እና እነዚህንም 

የመቀነሻ ዕቅዶች ተግባር 

ላይ ውለዋል። በተለያዩ 

ቡድኖች ላይ ተጽዕኖ 

ሊያደርሩ የሚችሉ የአደጋ 

ስጋቶች መፍትሄ 

ተሰጥቷቸዋል። እነዚህን 

የአደጋ ስጋቶች ለመገምገም 

እና ፕሮግራሞች ደህንነቱ 

በተጠበቀ ሁኔታ 

መፈጸማቸውን ለማረጋገጥ 

የቁጥጥር እና 

የግምገማ/የክትትል 

ሥራዎች ተቀርጸዋል።   

በሁሉም የፕሮግራም 

ዕቅዶችና በጀቶች ላይ 

ከጥቃት የመጠበቅ ሥራዎች 

ተካተዋል።   

አብዛኞቹ ፕሮጄክቶች  

ሊያጋጥሙ የሚችሉ 

የተወሰኑ አደጋዎችን 

ለይተው በማወቅ የአደጋ 

ማቅለያ ዕቅዶችን 

አዘጋጅተዋል፤ እነዚህም 

ወጥ በሆነ ሁኔታ 

ባይሆንም ቁጥጥር 

ይደረግባቸዋል። 

በአንዳንድ የፕሮግራም 

ዕቅዶች፣ በጀቶች እና 

አጋርነቶች ውስጥ 

ከጥቃት የመጠበቅ 

ሥራዎች ተካተዋል።  

 

ምንም እንኳን የተወሰኑ 

የአደጋ ስጋቶች 

መኖራቸው የታወቀ 

ቢሆንም ጥቂት 

ፕሮጀክቶች ሙሉ 

ከጥቃት ጥበቃ የአደጋ 

ስጋት ግምገማ 

አድርገዋል። የማቅለያ 

መንገድ አልተበጀም፤ 

ሊደርሱ የሚችሉ 

አደጋዎች ስጋቶች ወይም 

የአጋሮች የአሠራር 

ዘዴዎች መደበኛው 

ቁጥጥር እና 

ግምገማ/ክትትል አካል 

አይደሉም። 

ከጥቃት የመጠበቅ ጉዳይ 

ስጋቶችን ጨምሮ ምንም 

ዓይነት የአደጋ ስጋቶች 

ለተለዩ 

ፕሮጀክቶች/ፕሮግራሞች 

ተለይተው አልታወቁም። 

የአደጋ ስጋት ቅነሳ ዕቅዶች፤ 

የቁጥጥር ሪፖርቶች 

የሮግራም ዕቅዶች እና በጀቶች፤ 

የቁጥጥር እና ግምገማ ዕቅዶች፤ 

የአጋሮች ስምምነቶች   
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3 - መካከለኛ ደረጃ  2 - መሠረታዊ ደረጃ  

 

1 - አቅም Yመጨመር 

ግልፅ ፍላጎት  

 

ውጤት ለማስመዝገብ ማስረጃ / 

ማረጋገጫ 

ሚዲያ እና ኮሚውኒኬሽን  

• የድርጅቱ የገንዘብ ድጋፍ፣ ሚዲያ እና 

ኮሚውኒኬሽን   በፕሮግራሙ ለሚደገፉት ሰዎችና 

ማኅበረሰቦች ፍላጎት ቅድሚያ የሚሰጥ ነው።    
• በሮግራሙ ከሚሳተፉ ማህበረሰቦችና ሰዎች 

የተሰበሰቡ የግል መረጃዎች ደህንነታቸው 

እንዲጠበቅ ሥርዓት ተበጅቷል። 

 

ፕሮግራሙ 

የሚያገለግላቸው ሰዎች እና 

ማኅበረሰቦች በሚታተሙ 

በማናቸውም ሚዲያ እና 

ኮሚውኒኬሽኖች  ሰብአዊ 

ክብራቸው በማይነካ 

መልኩ ይገለጻሉ፤ 

ምንም ዓይነት እነርሱን 

የሚገልጽ መረጃ ይፋ 

አይደረግም፤ በፈቃድ ላይ 

የተመሠረተና በበቂ መረጃ 

የተደገፈ ስምምነት መሰጠት 

ይኖርበታል፤ መረጃዎችና 

ምስሎች ደህንነቱ በተጠበቀ 

ሁኔታ ይያዛሉ፤  

የዲጂታል መድረኮች 

አጠቃቀም የጥቃት ጥበቃ 

መሥፈርቶችን ያሟላሉ።  

የማኅበረሰብ አባላት 

ምስሎች ወይም ታሪኮች 

ጥቅም ላይ  በሚውሉበት 

ወቅት አስቀድሞ 

ፈቃዳቸውና በመረጃ 

የተደገፈ ስምምነት 

መገኘት ይኖርበታል።  

 

ተጠቃሚዎች ከድርጅቱ 

ጋር ስለሚያደርጉት 

የማህበራዊ ሚዲያ 

ተሳትፎ የተዘጋጀ 

መመሪያ አለ። 

ምንም እንኳን ወጥ በሆነ 

መልኩ የተሰበሰበ 

ባይሆንም በበቂ የመረጃ 

ዕውቀት ላይ 

ስለተመሠረተ ስምምነት 

መመሪያ አለ።    

 

 

ስለ ተጠቃሚዎች እና 

የማኅበረሰብ አባላት  

የምስል ኅትመት ወይም 

መረጃ ስምምነት ወይም 

መመሪያ የሚያመለክት 

ሂደት የለም።   

የማኅበራዊ ሚዲያ ፖሊሲዎችን 

ጨምሮ ስለሚዲያ እና 

ኮሚውኒኬሽን ፖሊሲዎች  

የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት የሚደረግ እንቅስቃሴ  

ለከጥቃት ጥበቃ እንቅስቃሴዎች የሚደረጉ ወጭዎች 

በገንዘብ ድጋፍ ጥያቄ መነሻ ሃሳቦች ውስጥ ይጠቃለላሉ 

(የሠራተኞች ወጪዎች፣ የሥልጠና ወጪዎች፣ 

ማኅበረሰብ ተኮር የሆኑ የሪፖርት ማቅረቢያ ዘዴዎች፣ 

ወዘተ) 

 

ለከጥቃት ጥበቃ የሚደረጉ 

ዋና ዋና ወጪዎች 

በፕሮግራሞች እና 

በፕሮጄክት ዕቅዶች ውስጥ 

አግባብነት ያላቸው 

ተደርገው ይወሰዳሉ። 

በጀቶች ሠራተኞችን፣ 

ሕጻናትን እና ማኅበረሰቦችን 

ከጥቃት ለመጠበቅ 

የሚደረጉ ሁሉንም 

እንቅስቃሴዎች ይሸፍናሉ።  

በአጠቃላይ የዋና ዋና 

ወጪዎች የመቶኛ 

ድርሻዎች ፕሮግራሞች 

እና የፕሮጀክት ዕቅዶች 

እና በጀቶች ውስጥ 

የተካተቱ ቢሆንም 

እርምጃዎችን ሙሉ 

በሙሉ ሥራ ላይ 

ለማዋል በሚችሉበት 

ደረጃ ላይ አይደሉም።  

በለጋሾች በሚፈቀዱ 

ወቅት አንዳንድ 

አጠቃላይ ከጥቃት ጥበቃ 

ወጪዎች  በፕሮግራም 

እና በፕሮጀክት ወጭዎች 

ውስጥ የሚጠቃለሉ 

ቢሆንም እነዚህ 

አብዛኛውን ጊዜ 

አነስተኛና ከሚፈለገው 

መጠን ከ50% በታች 

የሆኑ ናቸው።  

በፕሮግራም/ፕሮጀክት 

ወይም በድርጅት ደረጃ 

ምንም ዓይነት የተለየ 

የበጀት መስመር 

ለከጥቃት ጥበቃ ሥራ 

አልተበጀም።  

የፕሮጀክት/የፕሮግራም በጀቶች  

የፕሮጀክት/ የፕሮግራም  መነሻ 

ሃሳብ ምሳሌዎች 
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3 - መካከለኛ ደረጃ  2 - መሠረታዊ ደረጃ  

 

1 - አቅም Yመጨመር 

ግልፅ ፍላጎት  

 

ውጤት ለማስመዝገብ ማስረጃ / 

ማረጋገጫ 

 

ማስፈጸሚያ መንገዶች 

 

ሪፖርት የማድረጊያ ዘዴዎች  

ከተለያዩ አካላት ጋር በመመካከር ለሠራተኞች እና 

ለማኅበረሰቡ የቅሬታዎችና ሪፖርት የማቅረቢያ ዘዴዎች 

የተቀመጡ ሲሆን  መልዕክቱ በግልጽ እንዲደርስ 

የተደረገና ተቀባይነት ያገኘ እንዲሁም የጥቃት ሰለባዎችን 

ማዕከል ያደረገ ነው።   

የጥቃት ሰለባዎችን ማዕከል 

ያደረገ ሪፖርት የማቅረቢያ 

ዘዴዎች በማኅበረሰብ ደረጃ 

እና በድርጅት ውስጥ 

እንዲኖር የተደረገ ሲሆን 

ከተለያዩ አግባብነት 

ካላቸው ቡድኖች ጋር 

በመወያየት የተዘጋጁ 

ናቸው፤  

በጽሑፍ የተቀመጡ 

መመሪያዎች ያሉ ሲሆን 

ተደራሽ በሆነ ሁኔታ 

ለሠራተኞች እና 

ለማኅበረሰቡ ተገልጸዋል።  

ሪፖርት የማቅረቢያ 

ዘዴዎች በማኅበረሰብ 

ደረጃ የተቀመጡ 

ቢሆንም በድርጅት ደረጃ 

ግን የሉም (ወይም 

በተቃራኒው)  ይህ 

ባለበት ቦታ በደንብ 

ይታወቃል፤ እንዲሁም 

ሪፖርት የማቅረቢያው 

መንገድ በሚቀረጽበት 

ወቅት መጠነኛ ምክክር 

ተደርጓል።   

 

ሪፖርት የማቅረቢያ 

ዘዴዎች በማኅበረሰብ 

ደረጃ የተቀመጡ 

ቢሆንም በድርጅት ደረጃ 

ግን የሉም (ወይም 

በተቃራኒው)   

በሁለቱም ደረጃዎች 

በደንብ የማይታወቅ እና  

ውስን ምክክር በቀረጻው 

ወቅት ተደርጓል።   

 

 

ለማኅበረሰቡ ወይም 

ለሠራተኞች ማኅበረሰቡን 

ማዕከል ያደረገ የቅሬታ 

ወይም ሪፖርት 

የማቅረቢያ ዘዴ 

አልተበጀም።  

 

 

ፖሊሲዎች እና የጽሑፍ ሂደቶች  

አጋርነቶች 

የአጋርነት ዝግጅቶች ከጥቃት ጥበቃ ኃላፊነቶችን 

የሚያካትቱ ሲሆን አጋሮች እነዚህን ስምምነቶች 

እንዲያሳኩ ይደገፋሉ።  

የመግባቢያ መነሻ ሃሳብ 

(Memorandum of 

understanding (MoU)) 

ወይም ሌላ ዓይነት 

የአጋርነት ስምምነት 

ተቀምጦ ከእያንዳንዱ አጋር 

አልተፈረመም።  እነዚህም 

የከጥቃት ጥበቃ ፖሊሲ 

እንዲኖር መሥፈርት 

ማስቀመጥን ያካትታሉ፤ 

ይህ ለሌላቸው አጋሮች 

ሥልጠና እና ድጋፍ 

ይቀርባል።   

ለሁሉም አጋርነቶች 

የመግባቢያ መነሻ 

ሃሳቦች/የአጋርነት 

ስምምነቶች ያሉ ቢሆንም 

ከጥቃት ጥበቃን ወይም 

የሥነ-ምግባር ደንብን 

አይጠቅሱም።   

የድርጅት ነባራዊ አቋም 

ጥናት በመደበኛነት 

የተያዘ ሂደት አይደለም።    

በአብዛኛው የለጋሾችን 

መሥፈርት ለማሟላት 

እና እነዚህን መስፈርቶች 

ለማንጸባረቅ ለአንዳንድ 

አጋሮች የመግባቢያ መነሻ 

ሃሳቦች/የአጋርነት 

ስምምነቶች 

ተዘጋጅተዋል።   

 

የድርጅት ነባራዊ አቋም 

ጥናት አልተካሄደም  

ከአጋሮች ጋር የተፈጸመ 

የአጋርነት ስምምነት 

የለም።  አጋርነቶች 

የተሠሩት እንደ 

አስፈላጊነቱ በፕሮጀክት 

ፍላጎት ላይ 

ተመሥርተው ነው።  

 

የድርጅት ነባራዊ አቋም 

ጥናት አልተካሄደም 

የሽርክና ስምምነቶች   
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1 - አቅም Yመጨመር 

ግልፅ ፍላጎት  

 

ውጤት ለማስመዝገብ ማስረጃ / 

ማረጋገጫ 

ለሁሉም አዲስ አጋሮች 

የድርጅት ነባራዊ አቋም 

ማረጋገጫ ጥናት ተካሂዷል  

ኢንፎርሜሽን እና ኮሚውኒኬሽን ቴክኖሎጂ (ICT) 

የICT ሲስተሞች መረጃዎችን ደህንነታቸው በተጠበቀ 

ሁኔታ ጠብቆ በማቆየት እና አግባብነት የጎደላቸው 

የወሲብ ወይም ሕገ ወጥ የኦንላይን ይዘቶች 

እንዳይተላለፉ በመከላከል ድርጅቱን ይረዳሉ። 

 

ድርጅቱ ተግባር ላይ 

የሚውልና ቁጥጥር 

የሚደረግበት ደህንነቱ 

የሚጠበቅ ዳታ የሚያዝበት 

ፖሊሲ አለው  

ሕጻናትና ለአደጋ የተጋለጡ 

አዋቂ ሰዎች 

የሚጠቀሙባቸው 

የማኅበራዊ ሚዲያ 

መድረኮች ቁጥጥር 

ይደረግባቸዋል።  

ሰራተኞች የወሲብ ወይም 

ሕገወጥ የሆኑ የኦን ላይን 

ይዘቶችን ከማግኘት፣ 

ከማውረድ ወይም ለሌሎች 

ከማካፈል እንዲቆጠቡ 

ይደረጋል። 

ዳታ ደህንነቱ ተጠብቆ 

ስለሚያዝበት ሁኔታ 

ፖሊሲ ያለ ቢሆንም 

በመደበኛነት ቁጥጥር 

አይደረግበትም፤ ወይም 

ተግባራዊ እንዲሆን 

አይደረግም።  ፖሊሲውን 

አክብሮ የመሥራት ሁኔታ 

ወጥነት የሌለውና 

በመደበኛነት 

የሚሠራበትም 

አይደለም።    

 

አንዳንድ ሠራተኞች 

ሕጻናትንና ለአደጋ 

የተጋለጡ አዋቂ ሰዎችን 

ለመከላከል ዳታዎችን 

ደህንነታቸው ተጠብቆ 

እንዲቆዩ ስለማድረግ 

ግንዛቤ ያላቸው ቢሆንም 

ፖሊሲ ካለመኖሩም 

በላይ ይህ ተግባራዊ 

አይደረግም ወይም 

ቁጥጥር አይደረግበትም።  

አግባብነት የጎደላቸው 

ይዘቶች ያሏቸው ድረ-

ገጾች ወጥነት በጎደለው 

ሁኔታ ታግደዋል። 

ዳታዎችን ደህንነታቸው 

ተጠብቆ ስለመያዝ 

ፖሊሲ ወይም ሂደት 

የለም - አንዳንድ ጊዜ 

ዳታዎች በሠራተኞች 

ስልኮች ላይ ላፕ ቶፖች 

ላይ ተይዘዋል።  

አግባብነት የጎደላቸው 

ይዘቶች ያሏቸው ድረ-

ገጾች አልታገዱም።  

የዳታ ደህንነት ጥበቃን፣ የዳታ 

ክምችትን፣ የሶሻል ሚዲያ እና 

ደህንነቱ የተጠበቀ የኢንተርኔት 

አጠቃቀምን ጨምሮ 

የኢንፎርሜሽን እና 

ኮመውኒኬሽን ቴክኖሎጂ 

(ICT) ፖሊሲዎች  

የጥቃት ሰለባዎችን ያማከለ ምላሽ  

ከጥቃት ሰለባዎች ጋር ምክክር ተደርጓል እና 

ተደምጠዋል፤ የጥቃት ሰለባዎችን ማዕከል ያደረጉ 

መርሆዎች (ጉዳት አለማድረስ፣ ደህንነት፣ ምስጢራዊነት፣ 

ክብር፣ ውክልና እና ቁጥጥር፣ የመምረጥ መብት፣ መረጃ 

የማግኘት መብት፣ በራስ የመወሰን መብት) ሁሉንም 

የመከላከልና የምላሽ ጣልቃ ገብነቶች ይወስናሉ።  

ድርጅቱ የጥቃት ሰለባዎችን 

ድምፅ ዋጋ የመስጠትና 

የማክበር አስፈላጊነትን 

ለይቶ በቅደም ተከተል 

አስቀምጧል።  ፖሊሲው 

የጥቃት ሰለባዎችን ድምፅ 

በግልጽ የለየ ሲሆን በዚህ 

ሂደትም እነርሱን የማማከር 

ሥራ ተሠርቷል።  

የጥቃት ሰለባዎች ማዕከል 

ያደረጉ መርሆዎች 

የተዘጋጁና በሠራተኞችም 

የታወቁ ቢሆን በይፋ 

በጽሑፍ ተዘጋጅተው 

ወይም በፖሊሲ ደረጃ 

አልተቀመጡም።  

 

ድርጅቱ የጥቃት 

ሰለባዎችን ማዕከል 

ስላደረጉ አቀራረቦች እና 

እነዚህም ምን ማለት 

እንደሆኑ ማሰብ የጀመረ 

ቢሆንም ድርጅቱ ይህን 

ተግባራዊ ማድረግ ላይ 

ገና ይቀረዋል። 

 

የጥቃት ሰለባዎችን 

የሚያሳትፍ ሂደት 

ድርጅቱ የሌለው እና 

ይህንንም ለውይይት 

አላቀረበውም።  

 

የጥዋት ሰለባዎች ድምፅ 

የሚያንጸባርቁ የፕሮጄክት 

ሪፖርቶችን፣ ፖሊሲዎች እና 

መመሪያዎች የሚያካትቱ 

የውይይት ማሰረጃዎች 

የምርመራ መመሪያዎች   



ደረጃ 4 - ከፍተኛ ደረጃ  

 

3 - መካከለኛ ደረጃ  2 - መሠረታዊ ደረጃ  

 

1 - አቅም Yመጨመር 

ግልፅ ፍላጎት  

 

ውጤት ለማስመዝገብ ማስረጃ / 

ማረጋገጫ 

ኬዝ ማኔጅመንት  

አግባብነት ያላቸው ሠራተኞች ሊነሱ የሚችሉ የጥቃት 

ጥበቃ ስጋቶችን እንዴት በአግባቡ መቀበል፣ ሰንድ 

መያዝና ወደሌላ መምራት እንደሚችሉ ሥልጠና 

ወስደዋል።  የኬዝ ማኔጅመንት ሥርዓት ግልጽ በሆነ 

ሁኔታ ወደሌላ ለመምራት ስለሚቻልበት መንገድ 

ያካትታል።  ሥርዓቱ በአገሪቷ ካሉ የሕግ እና የማኅበራዊ 

ደህኅንነት ድንጋጌዎች ጋር አብሮ የሚሄድ ነው።   

 

ድርጅቱ ግልጽ የሆነ የኬዝ 

ማኔጅመንት ሥርዓት 

አለው፤ እንዲሁም 

ለእያንዳንዱ የማኅበረሰብ 

አባል በሚስማማ መልኩ 

ጉዳዮችን እንደአግባብነቱ 

ወደሚመለከተው አካል 

የመምራት አቅጣጫዎችን 

አስቀምጧል። 

የጥቃት ጥበቃ ስጋቶች 

እንዴት እንደሚያዙ 

የሚያግዝ ሥርዓት 

በፕሮጀክት ደረጃ 

የተቀመጠ ሆኖ እንደ 

እያንዳንዱ ልዩ ሁኔታ 

ይያዛል።  አግባብነት 

ላላቸው ፕሮጀክቶችና 

ማኅበረሰቦች 

ወደሚመለከተው አካል 

የመምራት አቅጣጫዎች 

ተቀምጠዋል። 

ከጥቃት ጥበቃ ስጋቶች 

የታዩና መፍትሄም 

የተበጀላቸው ቢሆንም 

መደበኛ የኬዝ 

ማኔጅመንት ሥርዓት 

አልተበጀም።  

በግል ዕውቀትና ግንኙነት 

ላይ ተመሥርቶ 

ስለሚሰጥ ወደሌላ አካል 

የመምራት አገልግሎቶች 

ሠራተኞች ግንዛቤ 

ቢኖራቸውም እነዚህ 

በሥርዓት ተለይተው 

አልታወቁም ወይም ለሌላ 

አካል እንዲደርሱ 

አልተደረጉም። 

 

የኬዝ ማኔጅመንት ሂደት 

አልተቀመጠም 

የኬዝ ማኔጅመንት መመሪያዎች  

ወደሌላ አካል 

የመምራት/የአገልግሎት ማውጫ  

ምርመራዎች  

ምስጢራዊነቱ ተጠበቀ የምርመራ መመሪያ ያለና 

ምርመራውን ለማካሄድም ስፔሻሊስት፣ የሰለጠነ 

የምርመራ ባለሙያ (ከሠራተኞች ውስጥ ወይም ከውጪ 

የሚገኝ) አለ። 

ድርጅቱ ግልጽ እና 

ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ 

የምርመራ መመሪያዎች 

አዳብሯል። ምርመራዎች 

ልምድ ባላቸውና ለስሜት 

ስስ የሆኑ ምርመራዎችን 

ለማካሄድ በሰለጠኑ 

ባለሙያዎች 

የሚካሄዱ ናቸው  

የጥቃት ጥበቃ ፖሊሲን እና 

የሥነ-ምግባር ደንቡን 

ስለመጣሳቸው በማስረጃ 

የተደገፈ ሪፖርት 

ድርጅቱ ምርመራዎችን 

ለማካሄድ የሚረዳው 

ሂደት ቢኖረውም 

በጽሑፍ የተቀመጠ 

መመሪያ የለውም፤ 

ምርመራዎች 

በሚጀመሩበት ወቅት 

ሊረዱ የሚችሉ የታወቁ 

ባለሙያዎች ዝርዝር 

አለው።  

የጥቃት ጥበቃ ፖሊሲን 

እና የሥነ-ምግባር ደንቡን 

ስለመጣሳቸው በማስረጃ 

ድርጅቱ ለምርመራ 

የሚሆን ግልጽ ሂደት 

ወይም መመሪያ የሌለው 

ሲሆን ሠራተኞች እንደ 

አስፈላጊነቱ ምርመራ 

ያካሂዳሉ፤ 

በማስረጃ ለተረጋገጡ 

የጥቃት ጥበቃ ፖሊሲ 

ወይም የሥነ-ምግባር 

ደንብ ጥሰቶች እንዴት 

ምላሽ መስጠት 

እንደሚቻል ግልጽ ሂደት 

የለም። 

 

ምንም ዓይነት የምርመራ 

መመሪያዎች አልተበጁም 

እና ምርመራዎችም 

አልተካሄደም።  

በማስረጃ በተረጋገጡ 

የጥቃት ጥበቃ ፖሊሲ 

ወይም የሥነ-ምግባር 

ደንብ ጥሰቶች ላይ ምንም 

ዓይነት እርምጃዎች 

አልተወሰዱም።  

የምርመራ መመሪያዎች 

የዲሲፕሊን ፖሊሲ/ሂደቶች   



ደረጃ 4 - ከፍተኛ ደረጃ  

 

3 - መካከለኛ ደረጃ  2 - መሠረታዊ ደረጃ  

 

1 - አቅም Yመጨመር 

ግልፅ ፍላጎት  

 

ውጤት ለማስመዝገብ ማስረጃ / 

ማረጋገጫ 

በሚቀርብባቸው ሠራተኞች 

ላይ ወጥ በሆነ መልኩ 

የዲሲፕሊን እርምጃ 

ይወሰዳል። 

የተደገፈ ሪፖርት 

በሚቀርብባቸው 

ሠራተኞች ላይ ወጥ በሆነ 

መልኩ የዲሲፕሊን 

እርምጃ የሚወሰድ 

ቢሆንም ወጥ በሆነ 

ሁኔታ ተግባር ላይ 

አይውልም። 

 

 

ከወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ወሲባዊ ትንኮሳ የመጠበቅ አቅምን ለማጠናከር ቅድሚያ የምንሰጣቸው ጉዳዮች-  

ቅድሚያ 1  

 

 

 

 

 

 

ቅድሚያ 2  

 

 

 

 

 

 

 

ቅድሚያ 3 

 

 

 

 



 

  

ቅድሚያ 4 

 

 

 

 

 

 



 

 


