
ወረርሺኞች    እና እነዚህ እንዴት 
ለወሲባዊ ብዝበዛ ፣ ጥቃት  
እና ትንኮሳ  መንስዔ ሊሆኑ 
እንደሚችሉ 

 

 

 

 

 

 

 

 የ 'RSH Evidence Digest' መጽሔት 

እትም 1 ቀላል ንባብ    



በዚህ ዘገባ ውስጥ ምን አለ? 

 1. እኛ ማን ነን? 

   2. የደህንነት ጥበቃ ምንድን ነው? 

 3 ወረርሺኞች  እና የደህንነት ጥበቃ ማድረግ 

 4 ኮቪድ 19 ን ለመከላከል  የሚቻለው  
እንዴት ነው 

 



በዚህ ዘገባ ውስጥ ምን አለ? 

እኛ ሪሶርስና ሰፖርት ሃብ (የሐብት እና 

የድጋፍ ማዕከልእንባላለን ፡፡ 

 ሰዎችን በተሻለ ሁኔታ ለመጠበቅ ለእርዳታ 
ድርጅቶቸ ዘርፍ  
እገዛ እንሰጣለን ፡፡ 

 የእርዳታ ድርጅቶች ዘርፍ  በዓለም ዙሪያ 
የሚሠሩ የድሃ ድሃ የሆኑ ማህበረሰቦችን 
የሚረዱ ሰዎች አሉት ። 

 ሪሶርስና ሰፖርት ሃብ (የሐብት እና የድጋፍ 
ማማዕከል 
በቀጥታ መስመር ላይ ነፃ መረጃ ይሰጣል ፡፡ 

 እኛ በአውሮፓ እና በአፍሪካ  
ባሉ ሀገሮች ውስጥ ቢሮዎች አሉን ፡፡ 

ለእርዳታ ዘርፉ 
 ጥበቃ  
ማድረግ 



 ይህ በራሪ ጽሑፍ/መጽሔት 1ኛ  ሪሶርስና 
ሰፖርት ሃብ (የሐብት እና የድጋፍ ማዕከል 

(Evidence Digest)  አካል ነው ፤  እባክዎ 
ሙሉ ሪፖርቱን ወይም ለተጨማሪ መረጃ  
የሰነዶቹን አገናኞች  ይመልከቱ ፡፡  



የደህንነት ጥበቃ ምንድን ነው? 

 የደህንነት ጥበቃ ማድረግ  ማለት ሰዎች 
ወሲባዊ ጥቃት እንዳይደርስባቸው እንዲሁም 
ከጉዳት የተጠበቁ  እንዲሆኑ የምንችለውን 
ሁሉ ማድረግ ማለት ነው ። 

 አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሌሎች ሰዎችን ለፆታ 
ግንኙነት ሊጠቀሙ ይችላሉ ። ይህ ሊሆን 
የሚችለው ደግሞ ፡- 

 

•  ያላቸውን አቅም በመጠቀም ለምሳሌ 
ገንዘብ በመስጠት ወይም ሌሎች ጥቅማ 
ጥቅሞች ለሰዎች በመስጠት  ከአንድ ሰው 

ጋር የፆታ ግንኙነት መፈጸም - 
ይህ  ወሲባዊ ብዝበዛ ነው  

• ሰዎች የፆታ ግንኙነት እንዲፈጽሙ 

በማስገደድ–  

ይህ  ወሲባዊ ጥቃት(በደል)  ነው  



•  ያለፍቃድ ወይም ፍላጎት መንካት ወይም 

ወሲባዊ አስተያየቶችን መስጠት - ይህ 
ወሲባዊ ትንኮሳ ነው



  

ወረርሺኞች  እና የደህንነት ጥበቃ ማድረግ 
 አንድ በሽታ ወደ ብዙ ሰዎች መሰራጨት 
ሲጀምር ይህ የደህንነት ጥበቃ ስራ የበለጠ 
ከባድ ያደርገዋል ፡፡ 

 አንዳንድ ህጎች እና መልዕክቶች  ለምሳሌ   

“በቤት ውስጥ  ይቆዩ” የመሳሰሉት ለደህንነት 
ጥበቃ ስራዎች እንቅፋት ሊሆኑይችላሉ ፡፡ 

 ወረርሺኞች  በፆታዊ ብዝበዛ ፣ በደል (ጥቃት) 
እና ትንኮሳ ላይ እንዴት ጉዳት 
ሊያሳድሩ እንደሚችሉ የሚያሳይ እምብዛም 
ማስረጃ የለም ። 

 

 ይሁን እንጂ  ወረርሺኙ   በሚዛመትበት ጊዜ 
የሚከተሉት ሁኔታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ፡- 

• • ሰዎችን የሚረዱ ቡድኖችና አውታረ 
መረቦች እምብዛም ላይሰሩ ይችላሉ 

ማስረጃ 



• በተፈለገው መጠን ለመንቀሳቀስ 
የሚያስችሉ  እንደገንዘብ ምግብና ውኃ 
ያሉ ሐብቶች አነስተኛ ሊሆኑ ይችላሉ 

• ሰዎች እንደጤናና ትምህርት 
አገልግሎቶቸን ማግኘት፣ ወደሥራዎቻቸው 
መሄድ ፣ ግብይቶችን መከወን  ዕድል 

ማግኘት በጣም ይከብዳቸዋል 

• ሰዎች መደበኛ ሥራቸውን ማከናወን 
ካልቻሉ የሚኖራቸው ገንዘብ አነስተኛ 

ይሆናል 

• ሰዎች በሕይወት ለመኖር ተጨማሪ  
እርዳታ ያስፈልጋቸዋል 

 እነዚህ ሁሉ ሰዎችን  ለጾታዊ ብዝበዛ ፣ በደል 
ወይም ትንኮሳ  የበለጠ ሰለባ ሊያደርጋቸው 
ይችላል፡፡ 



 በሌላ ወረርሽኝ በሽታ ሰዎች ለምግብ ወይም 
ለጤና እንክብካቤ ለመስጠት ወሲብ 
እንደጠየቁ የሚያሳይ ማስረጃ አለ ፡፡ 

 በአንዳንድ ቦታዎች ሰዎች በቤታቸው 
እንዲቆዩ ሲደረጉ፤ ፖሊሶች እና 
 ወታደሮች ወሲባዊ ብዝበዛ አድርገዋል፡፡ 

 

 በመደበኛነት ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱ 
ልጃገረዶች 
የበለጠ በደል የሚደርስባቸው ከመሆኑም 

በላይ  
በብዙ ወጣት ሴቶች  

ላይ እርግዝና ይከሰታል።   

 

 በአሁኑ ጊዜ ኮቪድ-19 የተባለ ቫይረስ 

እየተዛመተ ነው. 



 ቀደም ሲል ከተከሰቱት ወረርሽኝ  

 በሽታዎች ካገኘነው ትምህርት ለኮቪድ-19 
የተሻለ ማድረግ  ያስፈልጋል ። 

 

 እባክዎ ለተወሰነ  ማስረጃ ዝርዝር ለማግኘት 

ሙሉውን ‘ኤቪደንስ ዳይጀስት’ 

(evidence digest) ይመልከቱ ። 



ኮቪድ 19ን  እንዴት መከላከል ይቻላል? 

 ካለፈው ጊዜ አደገኛ በሽታዎች  ወደ ብዙ 
ሰዎች በፍጥነት ሊዛመቱ እንደሚችሉ 
አውቀናል። 

 በዕርዳታ ዘርፍ የሚሠሩ ሰዎች 
ሊያከናውኗቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ ። 

ኢንተር-ኤጄንሲ ቋሚ ኮሚቴ የተባለ ዓለም 
አቀፍ ቡድን የሚከተላቸው  መመሪያዎች 

አሉት: -    

• ሰዎች የተሳሳቱ ድርጊቶችን ከፈጸሙ   
ከነጥፋታቸው እንዲሄዱ አትፍቀዱላቸው 

 

• ሰዎች የተሳሳቱ ድርጊቶችን የት እና እንዴት 
ሪፖርት ማድረግ እንዳለባቸው እንዲያውቁ 

ያረጋግጡ 



• የወሲባዊ በደል (ጥቃት) ፣ ትንኮሳ እና 
ብዝበዛ ሰለባዎች   
ትክክለኛውን እንክብካቤ መስጠት 
ለሚችሉ ሰዎች መናገር  
መቻላቸውን ያረጋግጡ 

 

• ሰዎች ያላቸውን አቅም እንዴት 
ያለአላግባብ ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ 

እንዲገነዘቡ ለሁሉም ሠራተኞች ሥልጠና 
ይስጡ 

• የቅድሚያ ምላሽ እርዳታ ቡድኖች ውስጥ 
ሴቶች መካተታቸውን ያረጋግጡ 

• ለድንገተኛ አደጋዎች ምላሽ የሚሆኑ 
መንገዶች ይኖሩ እንደሆነ እባክዎን 

በኢንተርኔት (online)ላይ ያሉ እድሎችን 
ይመልከቱ 



• እንደ ወረርሽኝ ላለ ቀውስ ምላሽ 
በሚሰጥበት ጊዜ ሴቶችና ልጃገረዶች 
ተሳታፊ እንደሚሆኑ እርግጠኛ ይሁኑ፡፡ 

  



እባክዎን ያግኙን 

 ሊያነጋግሩን ከፈለጉ   
እባክዎን ኢሜል ይላኩ 

info@safeguardingsupporthub.org 

ወይም ይደውሉልን +44 (0)1355 843 
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The impact of 
epidemics on 
sexual exploitation, 
abuse and 
harassment 
This evidence digest draws on evidence from 

past infectious disease epidemics to explore 

how the risks of sexual exploitation, abuse and 

sexual harassment (SEAH) increase during 

these outbreaks, and some good practice 

examples of how the aid sector has addressed 

these issues. The digest is arranged in two 

sections - the first section reviews selected 

evidence on the increased risks of SEAH,  

whilst the second section highlights guidance 

and resources on preventing and responding 

to SEAH during COVID-19. 

A large number of the reports reviewed relate 

to Ebola Virus Disease (EVD) outbreaks, 

particularly in West Africa. Very little evidence 

was found relating to other infectious disease 

outbreaks, namely Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS) or Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS). Whilst much of the material 

reviewed discusses broader issues of child 

protection and gender-based violence (GBV), 

in particular domestic and intimate partner 

violence, this digest seeks to draw out the 

specific findings that relate directly to SEAH  

(see Summary box opposite). 

Summary 

Epidemics may increase the risks of SEAH  

as a result of measures designed to prevent 

their spread such as quarantine, curfews, 

school closures, and increased hygiene 

practices. Addition factors such as 

widespread unemployment and escalating 

poverty levels also exacerbate risks of SEAH, 

especially against women and girls. Several 

reports featured below highlight the sexual 

abuse and exploitation of girls by response 

workers during the disease outbreaks. Many 

of these risk factors will play out in relation to 

SEAH within the COVID-19 pandemic, and it 

is valuable to ensure lessons learnt during 

previous infectious disease epidemics will 

inform the global response.  

A number of recommendations for the aid 

sector emerge from the guidance including: 

• ensuring organisations adhere to the  

Inter Agency Standing Committee (IASC) 

global guidelines;  

• adopting a zero-tolerance approach  

to perpetrators; 

• providing training and values clarification 

work for all responders to ensure they 

understand issues of power and 

exploitation; 

• increasing the number of female first 

responders;  

• considering options for online or virtual 

reporting and response services ; and  

• ensuring the meaningful engagement  

of women and girls throughout any 

response planning, implementation, 

monitoring and evaluation. 
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