
 

 

የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ 

ጥበቃ ተጠሪ (PSEA Focal Point) 

ሚናዎች እና ግዴታዎች1 

ሚና / ዓላማ 

የድርጅቱን የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ (PSEAH) ፖሊሲና ልምዶች ቀረጻ ማስተባበር፣ መደገፍ እና ትግበራ 

ላይ ምክር መስጠት 

 

ዋና/ቁልፍ ኃላፊነቶች 

1. የድርጅቱን የሥነ ምግባር ደንብ ጨምሮ የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ጥበቃ እርምጃዎች ላይ ግንዛቤን 

ለማሳደግ ኃላፊነት መውሰድ እንዲሁም ከሰው ኃይል ስተደዳደር ጋር በመተባበር በእነዚህ እርምጃዎች ላይ 

ለሠራተኞች እና ለበጎ ፈቃደኞች ሥልጠናና ምክር መስጠት 

2. ፕሮግራሞች እና ሌሎች የሥራ ክፍሎች የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ጥበቃ እርምጃዎችን በሁሉም 

እንቅስቃሴዎች ውስጥ እያካተቱ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ከአስተዳዳሪዎች / ሠራተኞች ጋር አብሮ መሥራት 

3. የጥቃት ሰለባ የሆኑ የማኅበረሰብ አካላት ተሳትፎ በማሳደግ፤ የድርጅቱን ከወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ 

ጥበቃ መመሪያዎችንና  እና የሥነ ምግባር ደንቦችን እንዲሁም የጥበቃ መብታቸውን በማሳወቅና የወሲባዊ 

ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ስጋት እንዴት እንደሚያሳውቁ ማስገንዘብ 

4. የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ጥበቃ እርምጃዎች የክትትልና ግምገማ እንቅስቃሴዎች ውስጥ 

መካተታቸውን ለማረጋገጥ ከሥራ ኃላፊዎች ጋር መሥራት  

5. የማኅበረሰብ ደረጃ የቅሬታ መቀበያ አሠራሮችን ለመዘርጋትና የፕሮግራም ተጠቃሚዎች ቅሬታ/ሥጋት 

ለማዳመጥ ከፕሮግራም ኃላፊዎች ጋር መሥራት 

6. ከወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ጋር በተያያዙ ሪፖርቶችን መቀበል፤ በድርጅቱ አሠራር መሠረት ምላሽ 

በመስጠት እና ሪፈራልን ወይም ቀጣይ እርምጃ ላይ ምክር መስጠት 

7. ለማንኛውም ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳን በተመለከተ ለቀረቡ ቅሬታዎች ምርመራ 

ማቀድ/ለመርማሪዎች ሁኔታን ማመቻቸት፤  

8. እንደአስፈላጊነቱ በምርመራው ላይ መሳተፍ/ከመርማሪዎች ጋር መሥራት  

 
1 ይህ የማጣቀሻ ውል (Term of Reference) በመጀመሪያ በጂ.ሲ.ኤስ.ፒስ ኮንሰልቲንግ የተሰራ ሲሆን ከመጠነኛ ማሻሻያ ጋር ቀርቧል፡፡ 



 

9. በድርጅቱ ምክንያት በተፈጠረ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ምርመራ ሂደት ውስጥ ያሉ ግለሰቦችን 

ደህንነት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ቀጣይ እርምጃዎችን መመካከር 

10. በሥራ በአስፈፃሚ ዳይሬክተር ወይም በጉዳዩ በተወከለው/ቸው ኃላፊ ምርመራው በምስጢር እንዲያዝ ወይም 

እንዲከናወን ከሚፈልጉት በስተቀር የሁሉንም ጉዳዮች ሂደት መከታተል 

11. ውስብስብ የሆኑ ወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ጉዳዮችን በተመለከተ የቴክኒክ ድጋፍን ለማድረግ 

በሠራተኞችና በአስተዳዳሪዎች/ኃላፊዎች መካከል ግንኙነት መፍጠር  

12. በወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ እርምጃዎች አፈፃፀም ላይ መደበኛ ሪፖርቶችን ለከፍተኛ 

አመራሮች/ኃላፊዎች ማዘጋጀት  

 

ብቃቶች 

ስልት / ውሳኔ አሰጣጥ  

• የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳን አጠቃላይ ሁኔታ በመመልከት የድርጅቱን የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና 

ትንኮሳ ጥበቃ እርምጃዎችን ለማጠናከር ስልቶችን እና ዕቅዶችን ለማዘጋጀት የሚችል/የምትችል ስልታዊ 

አስተሳሰብ ያለው/ያላት ዕቅድ አውጪ 

• ለጉዳዩን አሳሳቢነት በመመገንዘብ ልዩ ትኩረት ለመስጠትና ተገቢ ውሳኔዎችን ለማድረግ በራስ መተማመን 

ያለው/ያላት 

• የድርጅቱን ስልት/ስትራቴጂ እና ውሳኔ አሰጣጥ ለማገዝ ከድርጅት ሁሉ መረጃን መሰብሰብ እና መተንተን 

የሚችል/የምትችል 

• በተገቢው ሁኔታ የመረጃ አያያዝና ልውውጥን ምስጢራዊነትን መጠበቅ የሚችል/የምትችል 

አቅም ግንባታ 

• የአቅም ግንባታ ፍላጎቶችን በመገንዘብ የተለያዩ የአቅም ግንባታ ሥራዎችን በመንደፍና ለማቅረብ 

የተካነ/የተካነች 

• የተለያዩ የሕጻናትን እና የጎልማሶች/አዋቂዎች ከጥቃት ጥበቃ መሣሪያዎችን እና ሀብቶችን (tools and 

resources) ማግኘት ወይም ማዳበር የሚችል/የምትችል 

• ለማኅበረሰብ ተስማሚ የሆኑ የቅሬታ ማቅረቢያና ምክክር ማድረጊያ ዘዴዎችን  ጨምሮ፤ የጥቃት ሰለባ የሆኑ 

የማኅበረሰብ አካላትን የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ጥበቃ አቅም ለማሳደግ እንዲችሉ ሌሎችን መደገፍ 

የሚችል/የምትችል 

ተፅዕኖ መፍጠር 

• ከፍተኛ አመራሮች/ኃላፊዎች ለመወሰን የሚያስችላቸውን መረጃ ባማጠናቀር ማቅረብ ችሎታ ያለው/ያላት 

• ድርጅታዊ ለውጥ እንዲመጣ ማስረጃ እና ምሳሌ በመጥቀስ ማሳመን የሚችል/የምትችል 

ተግባቦት (ኮሚውኒኬሽን) 

• በተግባር የተፈተኑ ልምዶችን ከሌሎች በማምጣትና አሠራሮችን ለማጠናከር ጥሩ ተግባቦት ያለው/ያላት 

እንዲሁም አዳዲስ ግንኙነቶችን መፍጠር ወይም የቀደመውን ለመጠቀም የተካነ/የተካነች 



 

• በቃል እና በፅሁፍ ለመልዕክቱ ተደራሾች ተስማሚ የሆኑ መልዕክቶችን ማዘጋጀትና በብቃት ማስተላለፍ 

የሚችል/የምትችል 

 

ኬዝ ማኔጅመንት 

• የወሲባዊ ብዝበዛ፣ ጥቃት እና ትንኮሳ ጥበቃ ምርመራን ማቀድ የሚችል እንዲሁም በምርመራ ላይ ሥልጠና 

ከወሰደ/ከወሰደች ስምምነት ላይ በተደረሰባቸውና አስፈላጊነት ባላቸው የምርመራው ጉዳዮች ላይ ለመሣተፍ 

አስፈላጊ ክህሎቶች ያሉት/ያላት  

 

 

 


