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ኣሕታሚ፥ CHS Alliance, Group URD and the Sphere Project.

ቀዳማይ ሕታም፥ 2014

እዚ ነቲ ብ CHS ዝተኣሳሰሩ ጉጅለ URD ኸምኡ ውን Sphere እተሓትመ መበቆላዊ ትርጕም ብእንግሊዝኛ 
ብዘይኣገባብ ምትርጓም እዩ። እዚ ጽሑፍ እዚ በዘን ዝስዕባ ማሕበራት ተተርጒሙ እዩ። Social Development 
Direct and Translators without Borders. (ቀጣዊ ማሕበራዊ ምዕባለን ተርጎምቲ ብ ዘይደረትን)። ጉጅለ  
CHS ንጽፈት (ንጹርነት) ን ብቅዓትን እዚ ትርጉም ሓላፍነት ኣይወስዲን እዩ።

© ኲሉ መሰላት ደራሲ ሕሉው እዩ። መሰል ደራሲ ናይዚ ጽሑፍ’ዚ፡ ናይ CHS Alliance, 
Group URD and the Sphere Project እዩ። ንስልጠና፡ መጽናዕቲ ከምኡውን ንንጥፈታት 
ፕሮግራም ንዘጠቓልል ትምህርታዊ ዕላማታት ዳግማይ ክሕተም ይኽእል እዩ፣ እንተኾነ 
ግን፡ንቐንዲ ሰብኣዊ መለክዒ ኣ ብ ብቕዓትን ተሓታትነትን ኣፍልጦ ክውሃቦ ይግባእ። 
ንዂሉ ወይ ንገለ ክፋል ቀንዲ ሰብኣዊ መለክዒ ኣ ብ ብቕዓትን ተሓታትነትን ንምትርጓም 
ወይ ንምርዓም፡ ኣቐዲምካ ናይ ጽሑፍ ፍቓድ ክርከብ ይግባእ፥  
ንሱ ድማ ናብ info@corehumanitarianstandard.org ኢመይል ብምስዳድ እዩ።

mailto:info%40corehumanitarianstandard.org?subject=


መቕድም

ቀንዲ ሰብኣዊ መለክዒ ኣብ ብቕዓትን ተሓታትነትን (CHS)፡ዓቢ ውህደት ተጠቀምቲ 
ሰብኣዊ መለክዒታት ከምዝህሉ ንምግባር፡ ንዓቕምታት Humanitarian  
Accountability Partnership (HAP) International፡ People In Aid ከምኡውን  
Sphere Project ብምጽናባር እተዳለወ ቀጥታዊ ውጽኢት ተበግሶ ሓበራዊ  
መለክዒታት (Joint Standards Initiative (JSI)) እዩ። JSI፡ኣብ ማእከላይ ኣብያተ-
ጽሕፈት፡ ዞባታትን ንሓደጋ እተቓልዓ ሃገራትን ንዝሰርሑ ልዕሊ 2,000 ሰራሕተኛታት 
ሰብኣዊ ረድኤት

ተወኪሱ። እቲ እተኣከበ ርእይቶ፥ ነቶም ብሓደጋ ዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን ዘማእከለ፡ 
ንመትከላት ሰብኣዊ ረድኤት ድማ መሰረት ዝገበረ ውሁድ መለክዒታት ከምዘድሊ 
ኣነጺሩ።

CHS፡ ን12-ኣዋርሕ ኣብ ሰለስተ-ደረጃታት ተመቒሉ ምስ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት፡ 
ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን፡ ሓይሎ ኣማኢት ዘይ-መንግስታውያን 
ውድባት (NGOs) ከምኡውን መርበባት፡ መንግስታት፡ ሕቡራት ሃገራትን ለገስቲ ትካላትን 
ርክባት ምስእተገብረን ምሁራን ድማ ንትሕዝቶ CHS ኣበርቲዖም ብምትንታን ብደረጃ 
ማእከላይ ቤት ጽሕፈትን ቦታታት ንጥፈታትን ብምፍታን እተረኽበ ውጽኢት እዩ።

እቲ ካብ ነፍስወከፍ ውከሳ ዝርከብ ርእይቶ፡ ንሰፊሕ ህዝባዊ ዝርጋሔ ብዝውክልን ኣብ 
ሰብኣዊ ረድኤትን ልምዓታዊ መለኪዒታትን ተክኒካዊ ፍልጠት ብዘለዎን 65-ዝኣባላቱ 
ጉጅለ ተክኒካዊ ምኽሪ (Advisory Group) ከምዝርኤ ተገይሩን ክለሳታት ድማ 
ተገይርሉን።

CHS፡ ብHAP ኣብ 2010 ንእተዳለወ መለክዒ ተሓታትነትን ምሕደራ ብቕዓትን (2010 
HAP Standard in Accountability and Quality Management)፡ ንሰራሕተኛታት 
ረድኤት ኣብ ምምሕዳርን ደገፍ ኣብ ምሃብን ዘገልግል ደንቢ ቅቡል ተግባራት People In 
Aid ከምኡውን ኣብ መምርሒ መጽሓፍ Sphere ዝርከብ ቀንዲ መለኪዒታት ንኽትክእ፡ 
ሓሳብ ቦርድታት HAP International፡ People In Aid ከምኡውን Sphere Project እዩ።

ምስጋና

ነቶም ኣብ ንድፍታት CHS ርእይቶ ብምሃብ፡ ኣብ ትካላቶም ብምፍታን ወይ ኣብ 
ሓንቲ ካብተን ንመስርሕ ምምኽኻር CHS ዝከታተላ ዝነበራ ጉጅለታት ብምስታፍ፡ 
ኣብ ምድላው CHS ንእተሳተፉ ትካላትን1 ውልቀሰባትን አመስግን። ብቕልውላው 
ንዝተጠቕዑ እተፈላለዩ ኮማትን ሰባትን ኣብ መስርሕ ምምኽኻርን ፈተነን ንኽሳተፉ 
ፍሉይ ዕድመ ተገይርሎም እዩ።



HAP International፡ People In Aid ከምኡውን Sphere Project፡ ምስ መለክዒታት 
ንኽሰማማዕ ኣብ እተገብረ ጻዕርታት፡ ንመትከላት መወከሲብቕዓት COMPAS ምስ 
CH ዘወሃሃደ Groupe URD ከምዝጽንበር ተገይሩ ኣሎ። ጉጅለ ተክኒካዊ ምኽሪ CHS 
ከምኡውን ኣብ ትሕቲኡ ዘላ ንኡስ-ጉጅለ ተክኒካዊ ኮሚቴ ምውህሃድ (Technical 
Steering Committee)፡ ንመስርሕ ምምኽኻርን ናይ መወዳእታ ፍቓድ CHS ንኽከታተሉ 
ሓላፍነት ወሲዶም። ጉጅለ ጽሕፈት CHS፡ ኣብ ኲሉ መድረኻት’ቲ ምምኽኻር ንእተረኽበ 
ርእይቶታት ብምክታት ንCHS ንኽኽልስ ዕማም ተዋሂብዎ።

እቲ እተረኽበ ውጽኢታት፡ ኣጠቓላሊ፡ ወካልን ወድዓውን ንኽኸውን፡ መስርሕ ምምኽኻር 
CHS፡ ብኣማኸርቲ WolfGroup ብናጽነት እተኻየደ እዩ።

1 ምሉእ ዝርዝር ናይተን CHS ዝፈተና ትካላት፡ ኣብ www.corehumanitarianstandard.org ክርከብ ይከኣል እዩ።



ምሉእ ዝርዝር ኣስማትጉጅለ ተክኒካዊ ምኽሪ፡ ጉጅለ ተክኒካዊ ምውህ ሃድን ጉጅለ 
ጽሕፈትን፡ ኣብ www.corehumanitarianstandard.org ክርከብ ይከኣል እዩ። ዘይሕለል 
ጻዕሪ ስለእተኻየደ፡ እቲ ምምኽኻር CHS ተዛዚሙ።

እቲ መስርሕ ቀንዲ ሰብኣዊ መለክዒ፡ ካብዞም ለገስቲ ብመገዲ ቀንድን ናይ ፕሮጀክትን 
ምወላ ብዘይ ቁጠባ ደገፍ እተገብረሉ እዩ፥ ክፍሊ ጉዳያት ወጻእን ንግድን መንግስቲ 
ኣውስትራልያ፣ ካቶሊካዊት ትካል ልምዓት ወጻኢ (Catholic Agency for Overseas 
Development (CAFOD))፣ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ደንማርክ (Danida)፣ ብቤት ጽሕፈት 
ወጻኢ ፈደራላዊ ረፑፕሊክ ጀርመን፣ Irish Aid፣ ትካል ኣህጉራዊ ልምዓታዊ ምትሕግጋዝ 
ስዊድን፣ ትካል ልምዓትን ምትሕግጋዝን ስዊዘርላንድ፣ ናይ መንግስቲ ዩናይትድ ኪንግዶም 
ማሕበር ረድኤት (UK Aid) ከምኡውንመንግስቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ።

HAP International፡ People In Aid ከምኡውን Sphere Project፡ ስለቲ ኣብ መስርሕ 
CHS ዝገበርዎ ፋይናንሳዊ ኣበርክቶታት፡ ንዝስዕቡ ኣባላት ቦርድ ከመስግናኦም ይደልያ፥ 
ACT Alliance፣ ActionAid International፣ Aktion Deutschland Hilft፣ ቀይሕ መስቀል 
ብሪጣንያ፣ ካቶሊካዊት ትካል ምዕባለ ወጻ ኢ (CAFOD)፣ CARE International፣ Christian 
Aid፣ Community World Service Asia፣ DanChurchAid፣ ሊተራዊት ፈፈሬሽን 
ዓለም(Lutheran World Federation)፣ ኣህጉራዊ Save the Children፣ Save the 
Children ሕቡራት መምግስታት ኣሜሪካ፣ World Vision International።

ርእይቶ

ብዛዕባ CHS ዝምልከት ርእይቶ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ቅቡል እዩ፣ ሕቶታት ድማ ናብ info@
corehumanitarianstandard.org ክልኣኽ ይከኣል እዩ።

ገምጋም

እቲ እተቐበልናዮ ኲሉ ርእይቶታት፡ CHS ኣብ ዝኽለሰሉ እዋን ክርኤ እዩ፣ እዚ ድማ 
ክሳዕ ታሕሳስ 2019 ኽካየድ እዩ። ብዛዕባ ቀንዲ ሰብኣዊ መለክዒ፡ ምስኡ ዝተኣሳሰር 
ሰነዳትን ኣብ ምድላው ዝርከብ ካልእ ሰነዳትን ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ 
ብኽብረትኩም ንwww.corehumanitarianstandard.org ከፊትሉም ርኣዩ።

ብዛዕባ ትርጉማት ዝምልከት መዘኻኸሪ

ቀንዲ ሰብኣዊ መለክዒ፡ ብዓረብኛ፡ ፈንሳይኛን ስጳኛን ክዳሎ እዩ። እዚ CHS ናብ 
ካልእ ተወሳኺ ቛንቋ ክትርጎም ምስእትደልዩ፡ ብዛዕባ ትርጉም ዝምልከት መምርሒ 
ንኽትረኽቡ ብኽብረትኩም ብinfo@corehumanitarianstandard.org ተወከሱ። ኲሉ 
ትርጉማት፡ ኣብ www.corehumanitarianstandard.org ብናጻ ክርከብ ይከኣል እዩ።

ተዛመድቲ ሰነዳት
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ቀንዲ ሰብኣዊ መለክዒ ኣብ 
ብቕዓትን ተሓታትነትን

i. መእተዊ

ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ቁጽሪ ዘይብሎም ካብ ኲሉ ዓይነት ህይወት ዝመጹ ሰባት፡ 
ግብረ-መልሲ ናይቲ ዘጋጥም ኣሻቓሊ ሰብኣዊ ኲነታት ንኽህቡ ይደፋፍኡ እዮም – ኣብ 
ዝኾነ ቦታ ንዘጋጥም ሰብኣዊ መከራ ንኽከላኸሉን ንኸወግዱን ድማ ምሒር ድሌት 
ኣለዎም።

ቀንዲ ሰብኣዊ መለክዒ ኣብ ብቕዓትን ተሓታትነትን (CHS)፡ እቶም ኣብ ሰብኣዊ ግብረ-
መልሲ ዝነጥፉ ትካላትን ውልቀሰባትን፡ ንብቕዓትን ውጽኢታውነትን ናይቲ ዝህብዎ 
ሓገዝ ንኸመሓዪሹ ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ትሽዓተ መብጽዓታት ኣስፊሩ ኣሎ። ከምኡውን

ብቕልውላው ንዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን ዝዓበየ ሓላፍነት ንምስካም፣ ከምኡውን 
እዘን ማሕበራት ተሓታትነት ከምዝህልወን ንዝገብራ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት 
ንምፍላጥ የሳልጥ እዩ።

CHS፡ ብቕልውላው ንዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን ማእከል ናይቲ ዝውሃብ ሰብኣዊ 
ስርሓት ይገብር፣ ንመሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ንዝውሃብ ክብሪ ድማ የጠናኽር። እዚ ድማ

ንኣህጉራዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘጠቓልል ኣህጉራዊ ሕጊ ሰፊሩ ብዘሎ ብኽብሪ 
ናይ ምንባር መሰል ከምኡውን መሰል ሓለዋን ድሕነትን እተደረዐ እዩ።2

CHS፡ ከም መለክዒ መጠን፡ ንኣገደስቲ ባእታት መትከላዊ፡ ተሓታትን ልዑል ዝብቕዓቱን 
ሰብኣዊ ስርሓት ይገልጽ። ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት፡ ምስ ውሽጣዊ ኣገባብ ኣሰራርሐን 
ንኸሰማምዓ ብወለንታያዊ ውዕል ክጥቀማ ይኽእላ። ፍሉይ መትከላትን ምስኡ ዝተኣሳሰር 
ሓበርትን ምስ እተፈላለየ ኲነታትን ዓይነታት ትካላትን ብዝሰማማዕ ኣገባብ ከምእተዳለወ 
ዝሕብር መረጋገጺ ውጽኢት ስራሕ ኮይኑ ንኸገልግል መሰረት ክኸውን ይኽእል እዩ።

2 ኣህጉራዊ ሕጊ መሰላት፥ ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት፡ ኣህጉራዊ ኪዳን ቁጠባዊ፡ ማሕበራውን ባህላውን  
 መሰላት ከምኡውን ኣህጉራዊ ኪዳን ሲቪላውን ፖሎቲካውን መሰለታትን ኣማራጺ ፕሮቶኮላቱን ዘጠቓልል እዩ።



ቀንዲ ሰብኣዊ መለክዒ ብቕዓትን ተሓታትነትን 3

CHS፡ ሰብኣዊ ግብረ-መልሲ ብዝህቡ ወይ ብዘበርክቱ ውልቀሰባት፡ ውድባት፡ ኣወሃሃድቲ 
ኣካላት፡ ግዝያውያን ማሕበራትን ካልኦት ጉጅለታትን ክጠናኸርን ክትግበርን ይኽእል። 
CHS፡ ኣብ ሰብኣዊ ጽላት ብቐንዲ ዝዓለመ እኳ እንተኾነ፡ ብቅልውላው ኣብ እተጸልዉ 
ኮማትን ሰባትን ኣመልኪቱ ዝግበር ስርሓት፡ ዝሓሸ ብቕዓትን ልዑል ተሓታትነትን 
ንኽህልዎ ተባሂሉ ብዝኾነት ማሕበር ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ይኽእል እዩ።

CHS፡ ውጽኢት ዓለምለኻዊ መስርሕ ምምኽኻር እዩ። ቀንዲ ባእታታት ህሉው ሰብኣዊ 
መለክዒታትን መብጽዓታትን ብሓባር ዘስፈረ እዩ። ነዚ ዝስዕብ ዘጠቓልል እኳ እንተኾነ፡ 
ኣብኡ ጥራይ እተወሰነ ግን ኣይኮነን፥

 • ደንቢ ትግባረ ምንቅስቓስ ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ከምኡውን  
  ኣብ ረድኤት ሓደጋ ዝነጥፋ ዘይ-መኽሰባውያን ትካላት፣

 • ኣብ 2010 ብHAP እተዳለወ መለክዒ ተሓታትነትን ምሕደራ ብቕዓትን፣

 • ኣብ ምሕደራን ደገፍን ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝትግበር ደንቢ ቅቡል ተግባራት  
  People In Aid፣

 • ቀንዲ መለክዒታትን ሰብኣዊ ቻርተርን ዝሓዘ መምርሒ መጽሓፍ Sphere፣

 • ብቕዓት COMPAS፣

 • ንዝተጠቕዑ ሰባት/ህዝቢ ዝምልከት ሓድሕድ-ትካላዊ ቀዋሚ ኮሚቴ መብጽዓታት  
  ተሓታትነት (CAAPs)፣ ከምኡውን

 • ንልምዓታውን ሰብኣውን ሓገዛት ንምግምጋም ዝውዕል ረቛሒታት ውድብ ቁጠባዊ  
  ምትሕግጋዝን ልምዓትን (OECD) ኮሚቴ ልምዓታዊ ሓገዝ (DAC)።
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ሰብኣዊ ግብረ-
መልሲ፡ ቅኑዕን 
ብቑዕን እዩ።

ሰብኣዊ 
ግብረመልሲ 

ውጺኢታውን ኣብ 
ግዚኡን ኢዩ።

ጸጋታት፡ ንእተመደበሉ 
ዕላማ ብሓላፍነት 
ይመሓደርን ኣብ 

ጥቕሚ ይውዕልን።

ሰብኣዊ ግብረ-
መልሲ፡ ንውሽጣዊ 

ዓቕምታት የጠናኽርን 
ንኣሉታዊ ሳዕቤናት 

ድማ የወግድን።

ሰብኣዊ ግብረ-
መልሲ፡ ኣብ ርክብ፡ 

ተሳታፍነትን ርእይቶን 
ዝተሰረተ እዩ።

ጥርዓናት፡ 
ሓንጐፋይ ይብሃልን 

ከምዝፍታሕ 
ይግበርን።

ሰብኣዊ ግብረ-
መልሲ፡ እተወሃሃደን 

ተመላላእን እዩ።

ተዋሳእቲ ሰብኣዊ 
ረድኤት፡ ብቐጻሊ 

ይምሃሩን ምምሕያሽ 
ይገብሩን።

ሰራሕተኛታት፡ ንስርሖም 
ብውጽኢታዊ ኣገባብ 

ንኸካይዱ ደገፍ ይውሃቦም 
ከምኡውን ብቕንዕናንን 

ብማዕርነትን ድማ 
ኣተሓሕዛ ይግበረሎም።
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ii. ስሩዕ ኣቃውማ ቀንዲ ሰብኣዊ መለክዒ

CHS፡ ሰብኣዊ ሓገዛት ካብ ዝህቡ ውድባትን ውልቀሰባትን ክረኽብዎ ትጽቢት 
ኽገብርዎ ብዛዕባ ዝኽእሉ ነገራት ዝሕብር፡ ብቕልውላው ንዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን 
ዝምልከት ጉጅለ ትሽዓተ መብጽዓታት ዝሓዘ እዩ። ነፍስወከፍ መብጽዓ፡ ኣብ ሰብኣዊ 
ረድኤት ዝነጥፉ ውድባትን ውልቀሰባትን ነቲ መብጽዓ ንምትግባር ብኸመይ ክሰርሑ 
ከምዝግብኦም ብዝሕብር ረቛሒ ብቕዓት ደገፍ ዝግበረሉ እዩ። CHS፡ ብኸምዚ ዝስዕብ 
ተዳልዩ ኣሎ፥

 • ትሽዓተ መብጽዓታት፣

 • ደጋፊ ረቛሒ ብቕዓት፣

 • ነዚ መብጽዓታት ንምትግባር ክውሰድ ዘለዎ ቀንዲ ስጉምትታት፣ ከምኡውን

 • ኣብ መላእ ትካል፡ ስሩዕን ውዱብን ትግባረ ቀንዲ ስጉምታት ንኽህሉ ደገፍ ዝግበረሉ  
  ውድባዊ ሓላፍነታት።

ቀንዲ ስጉምትታትን ውድባዊ ሓላፍነታትን፡ ከከም ኣጠቓቕሳኡ፡ ብኸምዚ ይግለጽ፥

 • እቶም ኣብ ሰብኣዊ ስርሓት ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት፡ ልዑል ዝብቕዓቱ ፕሮግራማት  
  ብቐጻሊ ንኸተግብሩን ተሓታትነት ናይቶም ሓገዝ ዝሓትዎም ሰባት ድማ  
  ንኸውስዱን ኽገብርዎ ዝግባእ እንታይ እዩ፣ ከምኡውን

 • ሰራሕተኛታት፡ ልዑል ዝብቕዓቱ፡ ተሓታትነት ዘለዎ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽህቡኣብ  
  ተግባር ክውዕል ዘለዎ ፖሊሲታት፡ መስርሓትን ስርዓትን ናይተን ኣብ ሰብኣዊ ስርሓት  
  ዝነጥፋ ትካላት።

ዝርዝር ናይቲ ኣብ CHS እተጠቕሰ ቃላት ምስናይ ፍሉይ ትርጉማቱ፡ ኣብ መወዳእታ’ዚ 
ሰነድ’ዚ ከምዝጠቓለል ኮይኑ ኣሎ።
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iii. ንCHS ኣብ ተግባር ምውዓል

እተን ንCHS ዘተግብራ ትካላት፡ ንዂለን’ተን ትሽዓተ መብጽዓታት ንምትግባር 
ዝዓለማ እየን። ንብቕዓትን ተሓታትነትን’ቲ ዝህባኦ ሰብኣዊ ግብረ-መልስታት ብቐጻሊ 
ንምምሕያሽ፡ እንተወሓደ፡ ንስርዓታት፡ ቅርጽታትን ልምድታትን ብቐጻሊ ንምምሕያሽ 
ክሰርሓ ትጽቢት ይግበረለን። እቶም ኣብ ሰብኣዊ ስርሓት ዝነጥፉ ትካላትን ውልቀሰባትን 
ብዓይነት እተፈላለዩ እዮም። ኣብ ግዚኡ ስጉምቲ ክወስዱ፣ ብመጠን ዓቕምን ስልጣንን 
ትካላቶም ከምኡውን ደረጃን ኲነታት ናይቲ ኣትዮሙዎ ዘለዉ ቅልውላው፡ ነቲ ስጉምታት 
ክርዕምዎ የድልዮም እዩ።

ትካላት፡ ንትሽዓት መብጽዓታት ኣብ ምትግባር ጸገማት ምስዘጋጥመን፡ ከምዘጋጠመን 
ብምቕባል፡ ንኸይተግብራኦ ንዝኽልክለን ጉዳያት ብኸመይ ከምዝፈትሓ ክፈልጣ 
ይግባኤን። ውድባት፡ ካብ ከምዚ ዝበለ ኲነታት ክምሃራ ይግብኤን፣ ንዘጋጥመን 
ዕንቅፋታት ዝስዕራሉ መገድታት ከማዕብላ ይግብኤን።

ኣብ ትግባረ CHS ዝካየድ ኲሉ ትንተና፡ ኣብ ደረጃ’ታ ንትሽዓተ መብጽዓታት ንምፍጻም 
እትሰርሕ ዘላ ትካል ምርኩስ ዝገበረ እምበር፡

ኣብ ምትግባር ቀንዲ ስጉምታት ከምኡውን/ወይ ኣብ ዝውሰድ ውድባዊ ሓላፍነታት 
ጥራይ ዝሙርኮስ ኣይኮነን። እቲ ብCHS ንኽትግበር ዝጥለብ ቀንዲ ስጉምታት፡ ምስቲ 
ኲነታት ብዝኸይድ ኣገባብ ከምዝርዕም

ኽግበር የድልዮ።

CHS፡ ከምዚ ዝስዕብ ንዝገብሩ ውድባትን ውልቀሰባትን ዝምልከት እዩ፥

 • ብቅልውላው ንዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን ቀጥታዊ ሓገዝ ምሃብ፣

 • ፋይናንሳዊ፡ ንብረታዊ ወይ ተክኒካዊ ደገፍ ንኻልኦት ውድባት ምሃብ፣ እንተኾነ ግን  
  ኣብ ዝውሃብ ሓገዝ ብቐጥታ ኣይዋስኣን እየን፣ ወይ

 • ንኽልቲኡ ኣገባባት ሓገዝ ምውህሃድ ኣጠማሚረን ይህባ።

CHS፡ ኣብ ሰብኣዊ ስራሓት ብዝነጥፉ ኣካላት ብእተፈላለየ መገድታት ኣብ ጥቕሚ 
ንኽውዕል ተባሂሉ እተዳለወ እዩ፣ ነዚ ዝስዕብ ምትግባር ድማ የጠቓልል፥

 • ብቕልውላው ናይ ዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን ዝዓበየ ሓላፍነት ከምዝህሉ 
  ምግባርን ብቕዓት ናይቲ ዝውሃቦም ኣገልግሎታት ምምሕያሽን፣
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 • እናወሰኸ ብዝኸይድ ኣገባብ ንCHS ንምትግባር ዘገልግል ውጥናት ስራሕ ምድላውን  
  ቀጻሊ ምምሕያሽ ድማ ምክያድን፣

 • ንህልዉ ውድባውን ተክኒካውን መልክዒታት ደገፍ ንምሃብ፡ ንCHS ከም መትከል  
  ብምጥቃም ንብቕዓትን ተሓታትነትን ምክትታል፣

 • ንብቕዓት ፕሮግራማት ብገዛእ ርእስኻ ምግምጋምን ምምሕያሽን፣

 • ምስምማዕት ከምዘሎ ምርግጋጽ ወይ ምምስካር ከምኡውን እዚ ምስምማዓት  
  ካልኦት ከምዝርእይዎ ምግባር፣ ከምኡውን

 • ውሽጣዊ መስርሓትን ንሰራሕተኛታት ዝውሃብ ደገፍን፡ ዝምልከት እንተኾይኑ፡  
  ክሳዕ ክንደይ ነቲ ኣብ CHS ተዘርዚሩ ዘሎ ተግባራትን ውድባዊ ሓላፍነታትን  
  ከምዘማልእ ምግምጋም እዩ።

ንCHS ንኽጥቀማ ዝወሰና ውድባት፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ውድባት ከምዝጠናኸር 
ኽገብራ ይግባእ።

እተን ብሽርክነት ዝሰርሓ ዘለዋ ውድባት፡ ንCHS ንዘለወን መብጽዓታት ኽገልጻ፡ እቶም 
መሻርኽቲ3 ንትሽዓተ መብጽዓታት ብኸመይ የተግብራ ንኽርድኣ ክሓታ ከምኡውን 
ንመብጽዓታት CHS ንኸተግብራ ምስኦም ኮይነን ንኽሰርሓ ዝከኣለን ኽገብራ ይግብኤን።

iv. ጥርዓናት

ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ዝነጥፍ ዝኾነ ውልቀሰብ ወይ ውድብ፡ ንCHS ንኽጥቀምን 
ንኽርዕምን ምትብባዕ ይግበረሉ፣ “ንCHS ንኸነትግብር ንዓዪ ኣሎና” ኢሎም ድማ 
መግለጺ ኽገብሩ ይኽእሉ እዮም። ውድባት፡ ኣብ ልዕሊኡ ወድዓዊ ዝኾነ መረጋገጺ 
ምስዘካይዳ ጥራይ፡ ብCHS ኽቕየዳ ምዃነን ክሕብራ ይኽእላ።

3 ንትርጉም ማህደረ-ቃላት ርኣዩ።
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v. መትከላዊ ስርሓት ሰብኣዊ ረድኤት

ሰባት፡ ማእከል ሰብኣዊ ስርሓት እዮም። ንዘጋጠመ ቅልውላው ግብረ-መልሲ ንምሃብ 
ዝገብር ኣውራ ድፍኢት፥ ህይወት ንምድሓን፡ ሰብኣዊ መከራ ንምውጋድን ብኽብረት ናይ 
ምንባር መሰል ንምድጋፍን እዩ።

ሰብኣውያን ውድባት፡ ሰብኣዊ ድሕነት ብቐዳማይ ደረጃ ክስራዕ ከምዘለዎ ስለዝግንዘባ፡ 
ኣብ ዘድልየሉ እዋን ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽህባ ይጽዕራ።

ሰብኣዊ ስርሓት፡ ብሰፊሑ ቅቡላት ብዝኾኑ መትከላት እተመርሐ እዩ4፥

 •  ሰብኣውነት፥ ሰብኣዊ ስቓይ፡ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን መፍትሒ ክርከበሉ ይግባእ።  
  ዕላማ’ዚ ሰብኣዊ ስርሓት፡ ኣብ ህይወትን ጥዕናን ሓለዋ ምግባርን ንሰባት ድማ  
  ክብሪ ምሃብን እዩ።

 •  ፍትሓውነት፥ ሰብኣዊ ስርሓት፡ ንኣዝዩ ህጹጽ ዝኾነ ጉዳያት መግደራ ቀዳምነት  
  ብምሃብን ብመሰረት ዜግነት፡ ዓሌት፡ ጾታ፡ ሃይማኖታዊ እምነት፡ ደርቢ ወይ  
  ፖሎቲካዊ ርእይቶ ኣሉታዊ ኣፈላላይ ብዘይምግባርን፡ ኣብ ዘድሊ ነገራት ጥራይ  
  ኣተኲሩ ኽካየድ ይግባእ።

 •  ናጽነት፥ ሰብኣዊ ስርሓት፡ ካብ ፖሎቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ወታሃደራዊ ወይ ካልእ  
  ዕላማታት ብናጽነት ዝኸይድ እዩ፣ ሰብኣዊ ስርሓት ኣብ ዝካየደሉ ቦታታት ንዝሰርሕ  
  ኲሉ ሰብ ዝምልከት እዩ።

 •  ሻራኣልቦነት፥ ተዋሳእቲ ሰብኣዊ ስርሓት፡ ኣብ ግጭታት ወገን ክሕዙ ወይ ፖሎቲካዊ፡  
  ዓሌታዊ፡ ሃይማኖታዊ ወይ ስነ-ሓሳባዊ ባህሪ ዘለዎ ክርክራት ክሳተፉ ኣይግባእን።5

መትከላት ሰብኣዊ ረድኤት፡ ኣብ ቀንዲ ኲሉ ሰብኣዊ ስራሓት ክህልዉ ይግባእ። እዚ 
መትከላት፡ ንሰብኣዊ ስራሓት ይመርሕ፣ ኣብ ተግባር ክውዕል ድማ ንሰብኣዊ ስራሓት 
ካብ ካልእ ዓይነታት ንጥፈታትን ስርሓትን ፈላሊኻ ምርኣይ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ 
CHS፡ እዘን ኣርባዕተ መትከላት፡ ምስ መብጽዓታት፡ ረቛሒታት ብቕዓት፡ ቀንዲ ስጉምታት 
ከምኡውን ውድባዊ ሓላፍነታት እተወሃሃዳ እየን።

ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ፡ ኣህጉራዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ከምኡውን ኣህጉራዊ ሕጊ 
ስደተኛታት፡ ምስ ሓለዋ ውልቀሰባትን ጉጅለታን ከምኡውን ምስ ባህሪ ናይቲ ዝውሃቦም 
ሓገዝ ዝተኣሳሰር መሰረታዊ ሕጋዊ መለክዒታት ዝሓዘ እዩ። ብSphere እተዳለወ ቻርተር 
ሰብኣዊ ረድኤት፡ ኣብ ድሕነት’ቶም ብጉድኣት ወይ ግጭት እተጥቕዑ ሰባት ብዝያዳ 
ሚዛን ንዝህብ ቀንዲ ሕጋዊ መትከላት ብመልክዕ ጽማቚ ኣቕሪቡ ኣሎ።
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እቶም ንቀንዲ ሰብኣዊ መለክዒ ዘተግብሩ ኣካላት፡ ብሓደጋ ወይ ዕጥቃዊ ግጭት ኣብ 
ግዝኣቶም ንእተጎድኡ ሰባት ሓለዋ ንኽገብሩን ንኽሕግዙን፡ ቀንዲ ሓላፍነት ናይ’ቶም 
ክፍለ-ሃገራትን ካልኦት ዝምልከቶም መዝታትን ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። ሰብኣዊ 
ስራሓት፡ ነዚ ሓላፍነታት’ዚ ሸለል ክብሉ ኣይግብኦምን፣ ብዝተኻእለ መጠን ድማ ንዕኡ 
ክድግፉ ይግባእ።

4 መትከላት ሰብኣውነት፡ ፍትሓውነት፡ ናጽነትን ሻራኣልቦነትን፥ ኣብ 1965 ኣብ መበል 20 ኣህጉራዊ ዋዕላ  
 ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ኣብ ቨይና ካብ እተኣወጀ መሰረታዊ መትከላት ኣህጉራዊ ቀይሕ መቀልን ቀይሕ  
 ወርሕን፣ 19 ታሕሳስ 1991 እተዋህበ ውሳኔ ሓፈሻዊ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ቁጽሪ 46/182፣ ከምኡውን ኣብ 
5 የካቲት 2004 እተዋህበ ውሳኔ ሓፈሻዊ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ቁጽሪ 58/114 እተወስደ እዩ። 5 ገለ ውድባት፡  
 ፍትሓዊ ሓገዝ ንኽህባን ኣብ ግጭታት ድማ ወገን ንኸይሕዛን መብጽዓ ክኣትዋ እንከለዋ፡ ምስ ተሓታትነትን  
 ፍትሕን ንዝተኣሳሰር ጉዳያት ኣብ ዝግበር ስራሓት ጥብቅና ንዝዕንቅጽ መትከል ሻራኣልቦነት ኣብ ግምት  
 ኣየእትዋን እየን።
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vi. ትሽዓተ መብጽዓታትን መምዘኒታት ብቕዓትን

1. እቶም ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ማሕበረተሰባትን ሰባትን፡ ነቲ ዘድልዮም 
ነገራት ዝሰማማዕን ዝምልከትን ሓገዝ ይቕበሉ። 
መምዘኒ ብቕዓት፥ ሰብኣዊ ግብረ-መልሲ፡ ቅኑዕን ብቑዕን እዩ።

2. እቶም ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡እቲ ዘድልዮም 
ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብቲ ዘድልዮም ሰዓት ይረኽቡ ። 
መምዘኒ ብቕዓት፥ ሰብኣዊ ግብረመልሲ ውጺኢታውን ኣብ ግዚኡን ኢዩ።

3. ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡ በቲ ዝግበር ሰብኣዊ 
ግብረ-መልሲ ብኣሉታዊ መገዲ ኣይጽለዉን፣ ብዝያዳ ድሉዋት፡ ዘይጽዓዱን 
ትሑት ሓደጋ ዘጋጥሞምን እዮም። 
መምዘኒ ብቕዓት፥ ሰብኣዊ ግብረ-መልሲ፡ ንውሽጣዊ ዓቕምታት የጠናኽርን 
ንኣሉታዊ ሳዕቤናት ድማ የወግድን።

4. ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡ንመሰላቶም ከምኡውን 
ግቡኣቶም ይፈልጡ ፣ ሓበሬታ ይረኽቡ ከምኡውን ንዐኦም ኣብ ዝጸሉ 
ውሳኔታት ድማ ይሳተፉ እዮም። 
መምዘኒ ብቕዓት፥ ሰብኣዊ ግብረ-መልሲ፡ ኣብ ርክብ፡ ተሳታፍነትን ርእይቶን 
ዝተሰረተ እዩ።

5. ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡ ንጥርዓናት ዝፈትሕሉ 
ውሑስን ግብረ-መልሲ ዝህብን ሜላታት ይጥቀሙ። 
መምዘኒ ብቕዓት፥ ጥርዓናት፡ ሓንጐፋይ ይብሃልን ከምዝፍታሕ ይግበርን።

6. ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡ እተወሃሃደ፡ ተመላላኢ 
ሓገዝ ይረኽቡ። 
መምዘኒ ብቕዓት፥ ሰብኣዊ ግብረ-መልሲ፡ እተወሃሃደን ተመላላእን እዩ።

7. ትካላት ካብ ተሞክሮን ዓምዩቕ መርመራታትን ስለዝምሃራ፡ እቶም 
ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡ እተመሓየሸ ሓገዝ 
ንኽረኽቡ ትጽቢት ይግበረሎም። 
መምዘኒ ብቕዓት፥ ተዋሳእቲ ሰብኣዊ ረድኤት፡ ብቐጻሊ ይምሃሩን ምምሕያሽ 
ይገብሩን።
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8. ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡ እቲ ዘድልዮም ሓገዝ 
ካብ ብቑዓት ከምኡውን ብሉጽ-ምሕደራን ብዘለዎም ሰራሕተኛታት 
ከምኡውን ወለንተኛታት ይቕበሉ እዮም። 
መምዘኒ ብቕዓት፥ ሰራሕተኛታት፡ ንስርሖም ብውጽኢታዊ ኣገባብ ንኸካይዱ 
ደገፍ ይውሃቦም ከምኡውን ብቕንዕናንን ብማዕርነትን ድማ ኣተሓሕዛ 
ይግበረሎም።

9. ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡ እተን ዝሕግዛኦም 
ትካላት ንዘሎ ጸጋታት ብውጽኢታዊ፡ ብስሉጥን ብስነምግባራውን ኣገባብ 
ንኸመሓድራ ትጽቢት ኽገብሩ ይኽእሉ። 
መምዘኒ ብቕዓት፥ ጸጋታት፡ ንእተመደበሉ ዕላማ ብሓላፍነት ይመሓደርን ኣብ 
ጥቕሚ ይውዕልን።
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vii. መብጽዓታት፡ ስጉምታትን ሓላፍነታትን

1. ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡ ንዘድልዮም ነገራት  
 ዝበቅዕ ሓገዝ ይቕበሉ።

መምዘኒ ብቕዓት፥ ሰብኣዊ ግብረ-መልሲ፡ ቅኑዕን ብቑዕን እዩ።

ቀንዲ ስጉምታት

 1.1  ብኣገባብ ዝቖመ፡ ወድዓውን ቀጻልን ትንተና ኲነታትን መሻረኽትን ምክያድ።

 1.2  ኣብ ፍትሓዊ ገምጋም ድሌታትን6 ሓደጋታትን ከምኡውን ኣብ ተኣፋፍነትን  
  ዓቕምን እተፈላለዩ ጉጅለታትን7 ምርኩስ ዝገበረ ብቑዕ ፕሮግራማት  
  ምድላውን ምትግባርን።

 1.3  ምስቲ እናተቐያየረ ዝኸይድ ድሌታት፡ ዓቕምታትን ኲነታትን ከምዝርዕም  
  ምግባር።

ውድባዊ ሓላፍነታት

 1.4  ፖሊሲታት፡ ኣብ ድሌታትን ዓቕምታትን ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ኮማትን  
  ሰባትን እተሰረተ ፍትሓዊ ሓገዝ ንምሃብ ተባሂሉ እተዳለወ እዩ።

 1.5  ፖሊሲታት፡ ንእተወጽዑ ወይ እተሃስዩ ሰባት ዘጠቓልል ብዙሕነት ዘለዎም  
  ኮማት ኣብ ግምት ዘአቱን እተፈላለየ ሓበሬታ ከምዝእከብ ዝገበረን  
  መብጽዓታት ኣስፊሩ ኣሎ።

 1.6  ግቡእ ዝኾነ ቀጻሊ ትንተናታት ኲነታት ዝካየደሉ መስርሓት ኣሎ።

6 “ድሌታት” ንሓገዝን ምክልኻልን ዘጠቓልል እዩ። 
7 እዚ፡ ንኣብነት፥ ንኣንስቲ፡ ሰብኡት፡ ኣዋልድ፡ ኣወዳት፡ መንእሰያትን ሽማግለታት ከምኡውን ስንክልና ዘለዎም  
 ሰባትን ውሁዳን ጉጅለታት ወይ ዝኾነ ዓይነት ብልጫ ዘይብሎም ኢትኒካዊ ጉጅለታት ዘመልክት ክኸውን  
 ይኽእል እዩ።
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2. ብቕልውላው እተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡ እቲ ዝደልይዎ ሓገዝ  
 ኣብቲ ዘድልዮም ግዜ ይረኽቡ።

መምዘኒ ብቕዓት፥ ሰብኣዊ ግብረመልሲ ውጺኢታውን ኣብ ግዚኡን እዩ።

ቀንዲ ስጉምታት

 2.1  እቲ እተወጠነ ስጉምቲ ክውንነታውን ንኮማት ድማ ውሑስን ንኽኸውን፡ ነቲ  
  ዕንቅፋታት ዝፈትሕ ፕሮግራማት ምድላው።

 2.2  ዘየድሊ ምድንጓያት ከይገበርካ ውሳኔታትን ግብረ-መልስን ብምሃብ ንሰብኣዊ  
  ግብረ-መልሲ ኣብ ግዚኡ ከምዝባጻሕ ምግባር።

 2.3  ነቲ ዘይተማልኤ ድሌታት፡ ናብ’ተን ብቑዕ ተክኒካዊ ክእለትን መዝነትን ዘለወን  
  ትካላት ምትሕልላፋ ወይ ጥብቅና ናይቲ ክማላእ ዘለዎ ድሌታት ምክያድ።

 2.4  ፕሮግራማት ንምውጣንን ንምግምጋምን፡ ኣብ ምሉእ ሰብኣዊ ጽላት ዝትግበር  
  ብቑዕ ተክኒካዊ መለክዒታትን ብሉጽ ልምድታትን ምጥቃም።

 2.5  ፕሮግራማት ንምርዓምን ሕማቕ ስራሕ ንምውጋድን፡ ንንጥፈታት፡  
  ውጽኢታትን ሳዕቤናትን ሰብኣዊ ግብረ-መልስታት ምክትታል።

ውድባዊ ሓላፍነታት

 2.6  መብጽዓታት ፕሮግራም፡ ምስ ውድባዊ ዓቕምታት ዝኸዱ እዮም።

 2.7  መብጽዓታት ፖሊሲ፡ ነዚ ዝስዕብ የረጋግጹ፥

  a.  ብኣገባብ ዝቖመ፡ ወድዓውን ቀጻልን ክትትልን ገምጋምን ንጥፈታት  
   ከምኡውን ውጽኢታውነቱን፣

  b.  ካብ ክትትልን ገምጋማትን እተረኽበ መርትዖ፡ ንፕሮግራማት ንምርዓምን  
   ንምምሕያሽን የገልግል፣ ከምኡውን

  c.  እዋናዊ ውሳኔ ምሃብን ንዕኡ ዘድሊ ጸጋታት ምቕራብን።
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3. ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡ በቲ ዝግበር ሰብኣዊ  
 ግብረ-መልሲ ብኣሉታዊ መገዲ ኣይጽለዉን፣ ብዝያዳ ድሉዋት፡  
 ዘይጽዓዱን ትሑት ሓደጋ ዘጋጥሞምን እም።

መምዘኒ ብቕዓት፥ ሰብኣዊ ግብረ-መልሲ፡ ንውሽጣዊ ዓቕምታት 
የጠናኽርን ንኣሉታዊ ሳዕቤናት ድማ የወግድን።

ቀንዲ ስጉምታት

 3.1  ፕሮግራማት ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምታት ከምዝህነጹ ምግባርን ንዘይተጸዓድነት  
  ናይቶም ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን ንምምሕያሽ ድማ  
  ምስራሕን።

 3.2  ውጽኢታት ገምጋማት ናይቲ ዘሎ ኮማዊ ድንገትን ሓደጋን ውጥናት  
  ድሉውነትን፡ ንጥፈታት ንምክያድ ምጥቃም።

 3.3  እተረስዑን ውጹዓትን ጉጅለታት ብዝግባእ እተወከሉ ንኽኾኑ ስጉምታት  
  ብምውሳድ፡ ከም ቀዳሞት-መለስቲ መጠን፡ ውሽጣዊ መሪሕነትን ትካላትን  
  ኣብ ዓቕሞም ምዕባለ ከምዘርእዩ ምግባር።

 3.4  ንነዊሕ-ግዜ ዝጸንሕ እወታዊ ውጽኢታት ኣብ ዘረጋግጽን ንሓደጋ ጽግዕተኛነት  
  ኣብ ዘጉድልን ናይ ፈለማ መድረኻት ሰብኣዊ ፕሮግራም ዝህሉ መሰጋገሪ ወይ  
  ናይ ምውጻእ ስትራተጂ ምውጣን።

 3.5  ንቕድመ ተሓድሶ ቅልውላው ዘጠናኽርን ንውሽጣዊ ቁጠባ ዘርብሕን  
  ፕሮግራማት ምውጣንን ምትግባርን።

 3.6  ኸጋጥም ንዝኽእል ወይ ብሓቂ ዘጋጥመ ኣብ ውጥን ንዘይነበረ ኣሉታዊ  
  ሳዕቤናት ኣብ ግዚኡን ብኣገባብን ኣለሊኻ ምፍላጥን ስጉምቲ ምውሳድን፣ እዚ  
  ዓውድታት ድማ የጠቓልል፥

  a.  ድሕነት፡ ጸጥታ፡ ክብረትን መሰላትን ሰባት፣

  b.  ብሰራሕተኛታት ዝፍጸም ጾታዊ ምዝመዛን ዓመጽን፣

  c.  ባህሊ፡ ጾታ ከምኡውን ማሕበራውን ፖሎቲካውን ዝምድናታት፣

  d.  መነባብሮ፣

  e.  ውሽጣዊ ቁጠባ፣ ከምኡውን

  f.  ኣከባቢ።
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ውድባዊ ሓላፍነታት

 3.7  ነዚ ዝስዕብ ንኸተግብር እተዳለወ ፖሊሲታት፡ ስትራተጂታትን መምርሒታትን፥

  a.  ኣንጻር ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን ብሰራሕተኛታት ዝፍጸም  
   ከም፡ ንኣብነት፥ ምዝመዛ፡ ዓመጽ ወይ ኣድልዎ ንዝኣመሰለ ዝኾነ ኣሉታዊ  
   ሳዕቤናት ዘምጽእ ፕሮግራማት ምክልኻል፣ ከምኡውን

  b.  ንውሽጣዊ ዓቕምታት ምሕያል።

 3.8  ብቕልውላው ካብ ዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን ንዝእከብ፡ እሞ ኸኣ ናብ ሓደጋ  
  ከእትዎም ዝኽእል ዝኾነ ውልቃዊ ሓበሬታ ሓለዋ ዝገብር ስርዓታት ኣሎ።
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4. ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡ ንመሰላቶምን  
 ግቡኣቶምን ይፈልጡ፣ ሓበሬታ ይረኽቡን ንዕኦም ኣብ ዝጸልው  
 ውሳኔታት ድማ ይሳተፉን።

መምዘኒ ብቕዓት፥ ሰብኣዊ ግብረ-መልሲ፡ ኣብ ርክብ፡ ተሳታፍነትን 
ርእይቶን ዝተሰረተ እዩ።

ቀንዲ ስጉምታት

 4.1  ብዛዕባ ትካላት፡ ክኽትለዎም ዘለዎም መትከላት፡ ሰራሕተኛታቶም ከርእይዎ  
  ዘለዎም ባህርያት፡ ዝትግበር ዘሎ ፕሮግራማትን እቲ ክህብዎ ዝዓለምዎ ነገርን  
  ዝምልከት ሓበሬታ፡ ነቶም ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን ምሃብ።

 4.2  እተፈላለዩ ኣባላት ኮም፡ ብፍላይ ድማ ግዳያትን እተወጽዑን ጉጅለታት ብቐሊሉ  
  ክርድእዎ ዝኽእሉ፡ ክብረት ዘለዎን ምስ ባህሊ ዝኸይድን ቛንቋ፡ ቅርጽታትን  
  ሚድያን ብምጥቃም ርክብ ምግባር።

 4.3  ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን ኣብ ኲሉ መድረኻት ስራሕ  
  ከምዝሳተፉን ከምዝነጥፉን ብምግባር፡ ንዂሉ ሰብ ከምዝውክል ምግባር።

 4.4  ኣብ ጾታ፡ ዕድመን ብዙሕነትን ናይቶም ርእይቶ ዝህቡ ሰባት ፍሉይ ኣተኩሮ  
  ብምሃብ፡ ኣብ ብቕዓትን ውጽኢታውነትን ዝቕበልዎ ሓገዝ ዘለዎም መጠን  
  ዕጋበት ዝገልጽ ርእይቶ ንኽህቡ፡ ነቶም ብቕልውላው እተጠቕዑ ኮማትን  
  ሰባትን ምትብባዕን ምስላጥን።

ውድባዊ ሓላፍነታት

 4.5  ፖሊሲታት ምዝርጋሕ-ሓበሬታ ከምዝህልው ምግባርን ንባህሊ ክፉት ርክብ  
  ድማ ምሕያልን።

 4.6  ብቕልውላው እተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን፡ ኣብ ኲሉ መድረኻት ስራሕ ኣብ  
  እተለለዩ ቀዳምነታት ሓደጋታትን ዘንጸባርቕ ፖሊሲታት ከምዝሳተፉ ዝገብር  
  ፖሊሲታት ከምዝህሉ ምግባር።

 4.7  ንምስሳን ምወላታት ከይተረፈ ዘገልግል ግዳማዊ ርክባት፡ ቅኑዕ፡ ስነምግባር  
  ዝሓለወ፡ ከምኡውን ክብረት ዘለዎ፡ ብቕልውላው ንዝተጠቕዑ ኮማትን  
  ሰባትን ከም ፍጡራት ሰብ ክብሪ ዝህብን እዩ።
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5.  ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡ ጥርዓናት  
 ንምፍታሕ ዝሕግዝ ውሑስን ግብረ-መልሲ ዝህብን ሜላታት  
 ይጥቀሙ እዮም።

መምዘኒ ብቕዓት፥ ጥርዓናት፡ ሓንጐፋይ ይብሃልን ከምዝፍታሕ ድማ 
ይግበርን።

ቀንዲ ስጉምታት

 5.1  ኣብ ምድላው፡ ትግባረን ክትትልን መስርሓት ኣተኣላልያ-ጥርዓናት፡  
  ብቕልውላው ምስ ዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን ኴንካ ምምኽኻር።

 5.2  ንጥርዓናት ሓንጐፋይ ኢልካ ምቕባል፣ እቲ ሜላ ኣተኣላልያ ጥርዓናት ብኸመይ  
  ክጥቀምሉ ከምዝኽእሉን ንዘጸግሙ ጉዳያት ድማ ብኸመይ ክፈትሕዎ  
  ከምዝኽእሉን ሓበሬታ ምሃብ።

 5.3  ንድሕነት’ቲ ጥርዓን ዘቕርብ ሰብን ኣብ ኲሉ መድረኻት ናይ እተጠቕዑ ሰባትን  
  ቀዳምነት ብምሃብ፡ ነቲ ጥርዓናት ኣብ ግዚኡ፡ብፍትሓውን ብግቡእን ኣገባብ  
  ምፍታሕ።

ውድባዊ ሓላፍነታት

 5.4  እቲ ኣብ ልዕሊ ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን ዝካየድ መስርሕ  
  ኣተኣላልያ-ጥርዓናት፡ ከምዝስነድ ይኸውንን ብግቡእ ይካየድን። እዚ መስርሕ፡  
  ንዝካየድ ፕሮግራማት፡ ጾታዊ ምዝመዛን ዓመጽን ከምኡውን ካልእ ዘይሕጋዊ  
  ኣጠቓቕማ ስልጣን ዝሸፈነ ክኸውን ይግባእ።

 5.5  ጥርዓናት ብዕቱብ ዝርኣየሉን ብመሰረት እተገልጹ ፖሊሲታትን መስርሓትን ድማ  
  ዘተግብርን ትካላዊ ባህሊ ከምዝህሉ ተገይሩ እዩ።

 5.6  ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን፡ ኣብ ምክልኻል ጾታዊ ምዝመዛን  
  ዓመጽን ንእተገብረ ውድባዊ መብጽዓታት ዘጠቓልል ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ  
  ረድኤት ንኸርእይዎ ትጽቢት ዝግበረሎም ባህርያት ብምልኣት ይፈልጡ እዮም።

 5.7  ብትካል ክፍታሕ ዘይከኣል ጥርዓናት፡ ቅቡል ብዝኾነ ኣሰራርሓ ናብ ዝምልከቶ  
  ኣካል ይመሓላለፍ።
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6.  ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡ እተወሃሃደን  
 ተመላላእን ሓገዝ ይቕበሉ።

መምዘኒ ብቕዓት፥ ሰብኣዊ ግብረ-መልሲ፡ እተወሃሃደን ተመላላእን እዩ።

ቀንዲ ስጉምታት

 6.1  ንተራ፡ ሓላፍነታት፡ ዓቕምታትን ግዳሰታትን እተፈላለዩ መሻርኽቲ ኣለሊኻ  
  ምፍላጥ።9

 6.2  እቲ ሰብኣዊ ግብረ-መልሲ፡ ንሃገራውያንን ከባብያውያንን መዝታት10  
  ከምኡውን ንትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ደገፍ ይህብ።

 6.3  ንጠለባት ኮም ከምዝንኪ ንምግባር ከምኡውን ኣብቲ ዝካየድ ሰፊሕ ሰብኣዊ  
  ጻዕርታት ንዝህሉ ሸፈነን ቀረብ ኣገልግሎትን ከምዝዓዝዝ ንምግባር፡ ምስ  
  ዝምልከቶም ኣወሃሃድቲ ኣካላት ምንጣፍን ምስ ካልኦት ድማ ምትሕብባርን።

 6.4  ኣገዳሲ ሓበሬታ፡ ብመገዲ ግቡእ መስመራት ርክብ ኣቢልካ፡ ንመሻርኽቲ፡  
  ኣወሃሃድቲ ጉጅለታትን ካልኦት ዝምልከቶም ተዋሳእትን ምሃብ።

ውድባዊ ሓላፍነታት

 6.5  ፖሊሲታትን ስትራተጅታትን፡ ንሰብኣዊ መትካላት ኣብ ሓደጋ ከየእተኻ፡  
  ንሃገራውያንን ከባብያውያንን መዝታት ምስ ዝርከብዎም ካልኦት ኣካላት  
  ንዝግበር ንጹር መብጽዓ ምውህሃድን ምትሕብባርን ዘጠቓልል እዩ።

 6.6  እቲ ምስ መሻርኽቲ ኴንካ ዝስራሕ ስራሕ፡ ንስልጣን፡ ግቡኣትን ናጽነትን  
  ነፍስወከፍ መሻርኽቲ ብዘኽብርንንዘለዎም ጸገማትን መብጽዓታትን ድማ  
  ኣፍልጦ ብዝህብን ንጹርን ስሩዕን ስምምዓት ዝእለ እዩ።

9  ንከባብያውያን ተዋሳእቲ፡ ሰብኣውያን ውድባት፡ መዝታት ከባቢ፡ ናይ ውልቂ ኩባንያታትን ካልኦት ዝምልከቶም  
 ጉጅለታትን የጠቓልል። 
10 እቶም ሰብ-መዝታት ኣካል ናይቲ ግጭት ምስዝኾኑ፡ ተዋሳእቲ ሰብኣዊ ረድኤት፡ ንረብሓ ናይቶም ብቕልውላው  
 ዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን ኣብ ምሃብ ውሳኔ ከም ቀንዲ ጉዳይ ብምውሳድ፡ ምስ ናጽነት’ቲ ተግባር  
 ብምንጽጻር ናቶም ፍርዲ ክህቡ ይግባእ።
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7.  ትካላት ካብ ተሞክሮን ዓምዩቕ መርመራታትን ስለዝምሃራ፡ እቶም  
 ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡ እተመሓየሸ ሓገዝ  
 ንኽረኽቡ ትጽቢት ይግበረሎም።

መምዘኒ ብቕዓት፥ ተዋሳእቲ ሰብኣዊ ረድኤት፡ ብቐጻሊ ይምሃሩን 
ምምሕያሽ ይገብሩን።

ቀንዲ ስጉምታት

 7.1  ፕሮግራማት ኣብ ዝዳለወሉ እዋን፡ ንእተቐስመ ትምህርትን ዝሓለፈ ተሞክሮን  
  ኣብ ግምት ብምእታው ምንዳፍ።

 7.2  ብመሰረት እተገብረ ክትትልን ገምጋምን ከምኡውን እተዋህበ ርእይቶን  
  ጥርዓናትን፡ እቲ ዝካየድ ለውጥታት እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ፡ ብፈጠራዊ  
  መገዲ ድማ ምድላውን ምትግባርን።

 7.3  እቲ እተረኽበ ትምህርትን ፈጠራዊ ስራሕን፡ ኣብ ውሽጢ ትካል፡ ብቕልውላው  
  ንዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን ከምኡውን ንኻልኦት መሻርኽቲ ምሃብ።

ውድባዊ ሓላፍነታት

 7.4  ፖሊሲታት ገምጋምን ትምህርትን ከምዝህሉ ምግባርን፣ ካብ ተሞክሮታት  
  ትምህርቲ ንምቕሳምን ንዝካየድ ስራሓት ንምምሕያሽን ድማ ዕድላት  
  ከምዝህሉ ምግባርን።

 7.5  ፍልጠትን ተሞክሮን ዝስነደሉ ሜላታት ምህላውን፣ ኣብ መላእ ትካል ድማ  
  ተበጻሒ ከምዝኸውን ምግባርን።

 7.6  ትካል፡ ኣብ መንጐ መዘና ትካላትን ኣብ ውሽጢ ጽላትን ኣብ ሰብኣዊ ግብረ- 
  መልሲ ዝቕሰም ትምህርትን ፈጠራዊ ስራሕን ኣበርክቶ ትገብር።
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8.  ብቕልዋላው ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡ እቲ ዘድልዮም  
 ሓገዝ ካብ ብቑዓትን ጽቡቕ-ዝመሓደሩን ሰራሕተኛታትን  
 ወለንተኛታትን ይረኽቡ።

መምዘኒ ብቕዓት፥ ሰራሕተኛታት፡ 11 ስርሖም ብውጽኢታዊ ኣገባብ ንኸካይዱ 
ደገፍ ይውሃቦም፣ ብፍትሕን ማዕርነትን ድማ ኣተሓሕዛ ይግበረሎም።

ቀንዲ ስጉምታት

 8.1  ሰራሕተኛታት፡ ብመሰረት እተዋህቦም መዝነት ስልጣንን ክብርታት ትካልን  
  ከምኡውን ብመሰረት እተሰማምዕሉ ዕላማታትን መለክዒታት ስራሕን ይሰርሑ።

 8.2  ሰራሕተኛታት፡ ንዕኦም ንዝምልከት ፖሊሲታት ይምእዘዙ፡ ከምኡውን  
  ከጋጥሞም ንዝኽእል ሳዕቤናት ዘይምምእዛዝ ድማ ይፈልጡ እዮም።

 8.3  ሰራሕተኛታት፡ ንእተዋህቦም ዕዮ ንኽፍጽሙን ትካል ድማ ንዕኡ ንኸተግብሩ  
  ብኸመይ ክትሕግዞም ከምእትኽእል ክፈልጡን፡ ንኣገዳሲ ውልቃዊ፡  
  ተክኒካውን ምምሕዳራውን ብቕዓት የማዕብሉን ይጥቀሙን።

ውድባዊ ሓላፍነታት

 8.4  ውድብ፡ ነዚ ፕሮግራማትንኸተተግብር፡ ናይ ምምሕዳርን ሰራሕተኛታትን  
  ዓቕምን ክእለትን ኣለዋ።

 8.5  ናይ ሰራሕተኛታት ፖሊሲታትን ስርዓታት ስራሕን፡ ፍትሓዊ፡ ቅሉዕ፡ ኣድልዎ- 
  ዘይብሉን ምስ ሕጊ ዕዮ ከባቢ ዝሰማማዕን እዩ።

 8.6  ሰራሕተኛታት፡ ካብኦም ዝጥለብ ነገራት እንታይ ምዃኑ ብንጹር መታን ክርድኡ፡  
  መግለጺታት ስራሕ፡ ዕላማታት ስራሕን መስርሓት ርእይቶን ድሉው እዩ።

 8.7  እንተወሓደ፡ ሰራሕተኛታት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ምዝመዛ ንኸየካይዱ፡  
  ዓመጽ ንኸይፍጽሙ ወይ ካልእ ዓይነት ኣድልዎ ንኸይገብሩ ግዴታ ከምዘለዎም  
  ዝሕብር ደንቢ ትግባረ ድሉው እዩ።

 8.8  ሰራሕተኛታት፡ ንዘለዎም ዓቕምን ክእለታትን ንኸመሓይሹ ዝድግፍ ፖሊሲታት  
  ድሉው እዩ።

 8.9  ድሕነትን ጥዕናን ሰራሕተኛታት ከምዝሕሉ ዝገብር ፖሊሲታት ድሉው እዩ።

11  ሰራሕተኛታት፥ ንሃገራውያን፡ ኣህጉራውያን፡ ቀወምቲ ወይ ናይ ሓጺር-ግዜ ሰራሕተኛታት ከምኡውን  

 ወለንተኛታትን ኣማኸርትን ዘጠቓልሉ ዝተመዘዙ ወከልቲ ትካል እዮም።
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9.  እቶም ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባትን ሰባትን፡ እተን  
 ሓገዝ ዝህባኦም ትካላት፡ ንዘለወን ጸጋታት ብውጽኢታዊ፡ ኣድማዕን  
 ስነምግባራውን ኣገባብ ከመሓድራ ትጽቢት ይገብሩለን።

መምዘኒ ብቕዓት፥ ጸጋታት፡ ንእተመደበሉ ዕላማ ብሓላፍነት ይመሓደርን 
ኣብ ጥቕሚ ይውዕልን።

ቀንዲ ስጉምታት

 9.1  ሚዛን ናይቲ ንብቕዓት፡ወጻኢታትን ገደብ-ግዜን ነፍስወከፍ መድረኽ’ቲ  
  ዝውሃብ ግብረ-መልሲ ብምሕላው፡ኣድማዒ ኣጠቓቕማ ጸጋታት12 ከምዝህሉ  
  ዝገብር ፕሮግራማት ምንዳፍን መስርሓት ምክያድን።

 9.2  ነቲ እተመደበ ዕላማ ንምውቃዕ፡ ብኽነት ብምጉዳል ንዘሎ ጸጋታት ምምሕዳርን  
  ምጥቃምን።

 9.3  ወጻኢታት ገንዘብ ብመንጽር እተዳልወ ባጀትምክትታልን ጸብጻብ ምቕራብን።

 9.4  ከባብያውን ተፈጥሮኣውን ጸጋታት ኣብ ጥቕሚ ኣብ ዝውዕለሉ እዋን፡ ኣብ  
  ኣከባቢ ንዘምጽኦ ሳዕቤን ኣብ ግምት ምእታው።

 9.5  ንሓደጋ ብልሽውና ምክትታልን፡ ተለልዩ ኣብ እተፈልጠሉ እዋን ድማ ግቡእ  
  ስጉምቲ ምውሳድን።

ውድባዊ ሓላፍነታት

 9.6  ንኣጠቓቕማን ምሕደራን ጸጋታት ዝቆጻጸር ፖሊሲታትን መስርሓትን ድሉው  
  እዩ፣ ውድብ ነዚ ዝስዕብ ብኸመይ ተተግብሮ ድማ ዘጠቓልል እዩ፥

  a.  ንምውላታትን ብዓይነት ንእተዋህበ ሓገዛትን፡ ብስነምግባራውን ሕጋውን  
   ኣገባብ ትቕበልን ተመቓርሕን፣

  b.  ንኣከባቢ ብዘይጐድእ መገዲ ንጸጋታት ትጥቀም፣

  c.  ንብልሽውና፡ ምጥፍፋእ፡ ከምኡውን ናይ ረብሓ ግጭት ዘይሕጋዊ  
   ኣጠቓቕማ ጸጋታት ትከላኸልን ትፈትሕን፣

  d.  ምምእዛዝ ሕጊ ከምዝህሉ ትገብር፡ ኦዲት ትገብርን ከምእተኻየደ ተረጋግጽን  
   ከምኡውን ብቕሉዕ ጸብጻብ ተቕርብን፣
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e.  ንሓደጋ ብስሩዕ ኣገባብ ትግምግም፡ ተመሓድርን ትከላኸልን፣ ከምኡውን

f.  ጸጋታት ኣብ እትቕበለሉ እዋን፡ ንናጽነታ ኣብ ሓደጋ ከምዘየእተወት ተረጋግጽ።

12  “ጸጋታት” ዝብል ቃል፡ ውድብ ንተልእኾኣ ንኸተብጽሕ ንዘድልያ ነገራት፥ ምወላታት፡ ሰራሕተኛታት፡ ንብረታት፡  

 መሳርሒታት፡ ግዜ፡ ቦታ መሬት፡ ሓመድ፡ ማይ፡ ተፈጥሮኣዊ ፍርያትን ብሓፈሻ ድማ ኣከባብን ዝሓዘ  

 ከምዝኾነ ብሰፊሑ ክርዳእ ኣለዎ፣ ኣብኡ ጥራይ እተወሰነ ግን ኣይኮነን።
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viii. ማህደረ-ቃላት

እዚ ዝስዕብ መግለጺታት ትርጉም ንCHS ዝምልከት እዩ፥

ተሓታትነት፥ ብእተፈላለዩ መሻርኽቲ፡ ብቐንዱ ድማ በቲ ስልጣን ብዝተጸልዉ ሰባት 
ተሓታቲ ከም እትኸውን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንዘለካ ስልጣን ብሓላፍነታዊ ኣገባብ 
ናይ ምጥቃም መስርሕ እዩ።

ብቕልውላው ዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን፥ ኣብ ሓደ ፍሉይ ቦታ ብዘጋጠመ ሓደጋታት፡ 
ግጭት፡ ድኽነት ወይ ካልእ ቅልውላው እተጸልዉ፡ እሞ ኸኣ እተፈላለየ ድሌታት፡ 
ተኣፋፍነትን ዓቕምን ዘለዎም ኣንስቲ፡ ሰብኡት፡ ኣዋልድን ኣወዳትን ብሓፈሻ ዝምልከት 
እዩ።

ሰነድ፥ ካልኣይ ግዜ ክሕተም ዝኽእል ብዝኾነ መልክዕ እተመዝገበ ዝርርባት፡ ስምምዓት፡ 
ውሳኔታት ከምኡውን/ወይ ስጉምታት።

ውጽኢታውነት፥ ንጥፈታት ረድኤት ነቲ እተመደበሉ ዕላማታት ክሳዕ ክንደይ ከምዝውዕል 
ዝሕብር እዩ። ኣድማዕነት፥ ውጽኢት ሰብኣዊ ፕሮግራማት ብመንጽር ውጽኢት እትዋት 
ክሳዕ ክንደይ ብብቕዓትን ብብብዝሕን ከምእተፈጸመ ዝሕብር እዩ።

ተሳታፍነት፥ ዘለዎም ስክፍታት፡ ባህግታት፡ ትጽቢታት፡ ድሌታት፡ መሰላትን ዕድላትን፡ ኣብ 
ምድላው፡ ትግባረን ገምጋምን’ቲ ዝውሃቦም ሓገዝ ኣብ ግምት ከምዝኣቱ ብምግባር፡ 
ውድባት፡ ተሳታፍነት ናይቶም ዘገድሱ ከምኡውን/ወይ እተጸልዉ መሻርኽቲ ንኽህሉ 
ዝግበር ናይ ርክብ፡ ናይ ምምኽካር ከምኡውን/ወይ ናይ ኣገልግሎት መስርሓት እዩ።

ሰብኣዊ ግብረ-መልሲ፥ ብሰብ ኣብ እተላዕለ ቅልውላዋትን ተፈጥሮኣዊ ዕንወታትን፡ 
ንህይወት ሰብ ንምድሓን፡ ንዘጋጠመ መከራ ንምእላይን ሰብኣዊ ክብረት ንምሕላውን 
ዓሊሙ ዝውሰድ ግብረ-መልሲ ከምኡውን ንዕኡ ንምክልኻልን እተዳለዉ ንኽኾኑን 
ዝውሃብ ግብረ-መልስን።13

ውድብ፥ ቅርጺ ምምሕዳር ዘለዋን ንCHS ንኸተተግብር ስልጣን ዘለዋን ኣካል እያ።

መሻርኽቲ፥ ንጹርን ኣብ ስምምዕ እተበጽሐን ተራን ሓላፍነታትን ሃልዩወን ንፍሉይ ሸቶ 
ንምውቃዕ ኣብ ወግዓዊ ስራሕ ብሓባር ዝሰርሓ ትካላት እየን።

ፖሊሲ፥ እተሰነደ መግለጺ ዕላማን ውሳኔ ዝውሃበሉ መምርሒታትን እዩ።
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ሓለዋ፥ ዕድመ፡ ጾታ፡ ኢትኒካዊ መበቆል፡ ማሕበራዊ፡ ሃይማኖታዊ ወይ ካልእ ድሕረባይታ 
ብዘየገድስ፡ ንመሰላት ኲሎም ውልቀሰባት፡ ምሉእን ምዕሩይን ክብሪ ንኽህብ ዝዓለመ 
ኲሉ ንጥፈታት እዩ። መብዛሕቱ ግዜ፡ ኣብ ግዜ ህጹጽ ኲነታት ኣተኩሮ ካብ ዝውሃበሉ 
ህጹጽ ንጥፈታት ምድሓን-ህይወት ዝሓለፈ እዩ።

ብቕዓት፥ ንእተሓበረ ወይ ፍሉጥ ንዝኾነ ድሌታትን ትጽቢታትን ኣብ ግዚኡ ንኽትፍጽም 
ንዘለዋ ዓቕሚ ደገፍ ዝህብን ንኽብሪ’ቶም ንኽትሕግዞም ዝዓለመትሎም ሰባት ድማ 
ኣኽብሮት ዝህብን ሓፈሻዊ ዓይነታትን ባህርያትን ሰብኣዊ ሓገዝ እዩ።

ዘይተጸዓድነት፥ እቶም ንሓደጋታት እተቓልዑ ኮም ወይ ማሕበረ-ሰብ፡ ንጽልዋታት ሓደጋ 
ኣብ ግዚኡን ብኣድማዒ ኣገባብን ንኽቓወሙ፡ ንኸዝሕሉ፡ ንኽቖጻጸሩን ካብኡ ንኽወጹን 
ዘለዎም ዓቕሚ እዩ። 

ሰራሕተኛታት፥ ንሃገራውያን፡ ኣህጉራውያን፡ ቀወምቲ ወይ ናይ ሓጺር-ግዜ ሰራሕተኛታት 
ከምኡውን ወለንተኛታትን ኣማኸርትን ዘጠቓልሉ እተመዘዙ ወከልቲ ትካል እዮም።

13 ኣብ መምርሒ ገምጋም ኣፈናዊ ሰብኣዊ ስራሓት ናይ ALNAP፡ 2013፡ ገጽ 14 ከምእተገልጸ።
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ቀንዲ ሰብኣዊ መለክዒ ብቕዓትን ተሓታትነትን (CHS)፡ ኣብ ሰብኣዊ ግብረ-መልሲ 
ዝነጥፋ ትካላትን ውልቀሰባትን፡ ንብቕዓትን ውጽኢታውነትን ዝህባኦ ሓገዝ 
ንኸመሓይሻ ክጥቀማሉ ንዝኽእላ ትሽዓተ መብጽዓታት ዝሓዘ እዩ። ብቕልውላው 
ኣብ ዝተጠቕዑ ኮማትን ሰባትን ዝለዓለ ተሓታትነት ከምዝህሉ ይገብር፣ እተን ውድባት 
ሰብኣዊ ረድኤት ንኽሰርሓኦ እተመባጽዓኦ ነገር ብምፍላጦም ድማ ነተን ውድባት 
ተሓተትቲ ኽገብርወን የኽእሎም።

CHS፡ከም ቀንዲ መለክዒ መጠን፡ ንኣገዳሲ ባእታታት መትከላዊ፡ ተሓታትነት ዘለዎን 
ልዑል-ዝብቕዓቱን ሰብኣዊ ግብረ-መልሲ ዝገልጽ እዩ። ሰብኣውያን ውድባት፡ ምስቲ 
ዘለወን ውሽጣዊ ስርዓታት ስራሕ ዝሰማማዕ መታን ክኸውን ከም ወለንታዊ ደንቢ 
ስራሕ ክጥቀማሉ ይኽእላ እየን። ከም መሰረት ምርግጋጽ እተሰርሐ ስራሕ ኮይኑ ድማ 
ኸገልግል ይኽእል እዩ።

International፡ People In Aid ከምኡውን Sphere Project እተሳለጠ ናይ ምምኽኻር 
ግዜ ኮይኑ፣ ኣማኢት ውልቀሰባትን ትካላትን ድማ ንትሕዝቶ CHS ብዕምቆት ተንቲኖም 
ከምኡውን ኣብ ማእከላይ ኣብያተ-ጽሕፈትን ንጥፈታት ኣብ ዝካየደሉ ቦታታትን 
ፈቲኖሞን እዮም።
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