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መግቢያ
አብይ የሰብአዊ  ሥራዎች መለኪያ መመሪያ
ማስታወሻዎችና አመልካቾች ጥራትንና ተጠያቂነትን
ለተመለከተው አብይ የሰብአዊ ሥራዎች አጋዥ
ሰነድ ነው፡፡ ይህ ሰነድ የአካባቢ፣ የሀገር አቀፍና
ዓለም አቀፍ ኤጀንሲዎች ሠራተኞችንና በጎ
ፈቃደኞችን ጨምሮ በሰብአዊ ሥራዎች ዕቅድ
ዝግጅት እንዲሁም በሰብአዊ ምላሾችን አመራር
ወይም ትግበራ ሥራ ውስጥ ድርሻ ያላቸው
የሰብአዊ ሥራ ተዋናዮችንና ድርጅቶችን በሙሉ
ዒላማ ያደረገ ነው፡፡ በተጨማሪም ሰነዱን
የመንግሥት ኤጀንሲዎችና የአካባቢ
ባለሥልጣናት ሊጠቀሙበት ወይም ከነባራዊ
ሁኔታ ጋር በማጣጣም በተጎጂ ማህበረሰቦች
ውስጥ ሊገለገሉበት ይችላሉ፡፡

መመሪያው በአብይ የሰብአዊ ሥራዎች
መለኪያ ውስጥ በተቀመጡ ቁልፍ
ተግባራትና ድርጅታዊ ኃላፊነቶች ላይ
ማብራሪያ የሚያቀርብ ሲሆን፤ አብይ
የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያው ተግባራዊ
በሚደረግበት ጊዜ ሊያጋጥሙ የሚችሉ
አንዳንድ ተጨባጭ ተግዳሮቶችንም
ይመረምራል፡፡ በተጨማሪም ዘጠኙ የአብይ
ሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ  ቃልኪዳኖች
እያንዳንዳቸው ለምን አስፈላጊ እንደሆኑ
በመግለጽ፤ ለተለያዩ ታዳሚዎችና ነባራዊ
ሁኔታዎች የሚያስረዱ አንዳንድ
ምሳሌዎችንም ይሰጣል፡፡ ይሁን እንጂ
መመሪያው ለድንገተኛ ሰብአዊ አደጋዎች
ምላሽ እንዴት መሰጠት እንዳለበት ጥልቀት
ያለው ማብራሪያ አይሠጥም፡፡ ከዚህ ይልቅ
እያንዳንዱን ቃልኪዳን እንዴት ማሟላት
በዝርዝር በደንብ የተብራራ መመሪያ
ያቀርባል፡፡

እያንዳንዱ ቃልኪዳን ራሱን በቻለ የሰብአዊ
ተግባር ጉዳይ ላይ የሚያተኩር ቢሆንም፤
አንዳንድ ጊዜ በተወሰነ ደረጃ መደራረቦች
ስለሚኖሩ ቃልኪዳኖቹ ተጣምረው አንድ
ወጥ የሆነ ስብስብ የሚፈጠረበት ሁኔታ
የግድ ይኖራል፡፡ ለምሳሌ በአደጋ ከተጎዱ
ማህበረሰቦችና ሰዎች እንዲሁም በሁሉም
ዘጠኙ ቃልኪዳኖች ውስጥ ከሚሠሩ ድጋፍ
ሰጪ የአመራር ሠራተኞች ጋር ኮምኒኬሽን
የመፍጠር አስፈላጊነት፡፡ በተጨማሪም
ጾታዊ ብዝበዛንና ጥቃትን መከላከል
እንዲሁም የግልጽነት መኖር አስፈላጊነት፤
ለበርካታ ቃልኪዳኖች ወሳኝ ጉዳዮች
ናቸው፡፡

ሥርዓተ-ጾታና ብዝሃነት:- አብይ የሰብአዊ
ሥራዎች መለኪያ መሠረታዊ የሆኑ
ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ የሚያበረታታ
ሲሆን፤ መሠረቱም በዓለም አቀፍ ህግ
በተደነገጉ በክብር በህይወት የመኖር
መብት፣ ጥበቃ የማግኘትና በደህንነት
የመኖር መብቶች ናቸው፡፡ አብይ የሰብአዊ
ሥራዎች መለኪያ በአደጋ የተጠቁ ሰዎች
የሚያደርጉት ተሳትፎ ውጤታማ ለሆነ
ሰብአዊ ምላሽ የማዕዘን ድንጋይ መሆኑን
ዕውቅና ይሠጣል፡፡

በመሆኑም በጾታ፣ በዕድሜ እና በችሎታ
ተለይተው የተቀመጡ ዳታዎችን
በመሰብሰብና በመጠቀም ፕሮግራሞች
ወቅታዊነት እንዲኖራቸው በማድረግ፤
በማህበረሰቦች ውስጥ ላለው ብዝሃነት
እውቅና መስጠት ወሳኝ ጉዳይ ነው፡፡ ይህም
የሚሰጡ ሰብአዊ ምላሾችን አቅጣጫ
ለማስያዝ በሚወሰኑ ውሳኔዎች ውስጥ
ለተለያዩ የማህበረሰብ ቡድኖች ሀሳብ
እንዲኖራቸው በማድረግ የተለያዩ
ፍላጎታቸው መሟላቱን ለማረጋገጥ
ይረዳል፡፡ በዚህ ሰነድ ውስጥ ማህበረሰብ
ሲባል አረዳዱ ከሴቶች፣ ከወንዶች፣ ከወንድ
ልጆችና ልጃገረዶች የተዋቀሩ ቡድኖች
ሆነው፤ እያንዳንዳቸው የተለያየ ችሎታ፣
ፍላጎትና የተጋላጭነት ደረጃ ያላቸው
መሆናቸውን ነው፡፡

የሥራ አፈጻጸም አመልካቾችና
መሪ/አቅጣጫ ሰጪ ጥያቄዎች፣
መለኪያውን ወደ ማሳካት ደረጃ
የሚደረገውን የለውጥ ሥራ ለመለካት፣
ለማበረታታትና በሰብአዊ ምላሽ ሥራዎች
ጥራትና ተጠያቂነት ውስጥ ቀጣይነት
ያላቸው ተሞክሮዎችና መሻሻሎች እንዲኖሩ
ግፊት ለማደረግ ያለሙ ናቸው፡፡ አንዳንድ
ድርጅቶች በተለያዩ ድርጅቶች፣ ነባራዊ
ሁኔታዎችና ጊዜያት ውስጥ የተመዘገቡ
ውጤቶችን ለማወዳደር የሚያስችሉ
ዜዴዎችን (ቱሎችን) ለማዘጋጀት ሊፈልጉ
ይችሉ ይሆናል፡፡

የሥራ አፈጻጸም አመልካቾችና አቅጣጫ
ሰጪ ጥያቄዎች የሚከተሉትን ተግባራት
ለመምራት ሊውሉ ይችላሉ፡-
• የፕሮጀክትና ፕሮግራም ዲዛይን ሥራ;

• በፕሮጀክት፣ በፕሮግራም፣ በሴክተርና
በምላሽ ስፋት ደረጃ የክትትል ሥራ፣

• የአቅም ግንባታ ስትራቴጂዎችን፣;
• ውስጣዊ ግምገማዎችን
• የአቻና የጋራ ግምገማ እንዲሁም፣
• በተጠቁ ማህበረሰቦችና ሰዎች
የሚካሄዱ የሥራ ወቅት ክትትል፡፡

ተጠቃሚዎች የሥራ አፈጻጸም ጠቋሚዎችን
ጥቅም ላይ በሚያውሉበት ጊዜ፤ ሚከተሉትን
ጉዳዮች ከግምት እንዲያስገቡ ይመከራሉ፡-

ተመጋጋቢነት:- የሥራ አፈጻጸም ጠቋሚዎች
በተናጠል ሳይሆን በስብስብ እንዳሉ ጥቅም
ላይ መዋል አለባቸው፡፡ ብዛታቸው አነስተኛ
ሲሆን፤ ለሁሉም ሴክተሮችና ነባራዊ
ሁኔታዎች አስፈላጊ ናቸው፡፡

በተጨማሪም ከተለያዩ ምንጮች (በተጠቁ
ማህበረሰቦች ውስጥ ከሚገኙ የተለያዩ
ቡድኖች ጨምሮ) የሚገኙ መረጃዎችን
ከሶስት አቅጣጫ ማጥናት አስፈላጊ እንደሆነ
ያመለክታል፡፡ አንድ ድርጅት አንድን ጠቋሚ
ላለመጠቀም ከወሰነ፤ የተገኘውን ውጤት
ሪፖርት በሚያደርግበት ወቅት የውሳኔውን
ምክንያት በግልጽ እንዲያስቀምጥ
ይበረታታል፡፡

ከነባራዊ ሁኔታዎች ጋር ማጣጣም:-
የሥራ አፈጻጸም አመልካቾች፤ ከእያንዳንዱ
ነባራዊ ሁኔታና ልዩ ከሆኑ የድርጅት ሥራ
ሂደቶች ጋር መጣጣም ይኖርባቸዋል፡፡
ተስማሚ በሆኑ ሌሎች ጠቋሚዎችና
አቅጣጫ ሰጪ ጥያቄዎች መደገፍ
ሊያስፈልግም ይችላል፡፡

የጊዜ ሁኔታ.- የሥራ አፈጻጸም አመልካቾችና
አቅጣጫ ሰጪ ጥያቄዎች በምላሽ ሥራ
ውስጥ ከጥናት ጀምሮ እስከ ግምገማ ድረስ
ባሉ ሁሉም ደረጃዎች ጥቅም ላይ ውሎ
ሊያገለግል ይችላል፡፡

መለኪያ:- የሥራ አፈጻጸም አመልካቾች
የታሰቡት በየጊዘው የሚመዘገቡ ለውጦችን
መለካት እንዲቻል እና/ወይም ጊዜን፣
ፕሮግራሞችንና ነባራዊ ሁኔታዎችን
መሠረት ያደረገ ንጽጽር ለመሥራት ነው፡፡
ትርጉም ያለው ሥራ ለመስራትና ሰፊ ለሆኑ
ፍላጎቶች  እውቅና ለመስጠት፤ የሥራ
አፈጻጸም ጠቋሚዎቹ ሁሉም በጊዜና ቦታ
ውስጥ ወጥነት ባለው ሁኔታ መለካት
ይኖርባቸዋል፡፡ ቢያንስ በዕድሜና ሥርዓተ-
ጾታን መሰረት የሚያደርግ መረጃ ነጣጥሎ
ማየት የሚያስችል መሆን አለበት፡፡

ለሥራ አፈጻጸም አመልካቾች ነጥብ
ለመስጠት አንዱ ቀላል መንገድ ባለ5 ዲግሪ
ሊከርት ስኬል (1=በጣም አልስማማም፤
2= አልስማማም፤ 3=አልስማማም-
አልቃወምም፤ 4= እስማማለሁ፤ 5= በጣም
እስማማለሁ) መጠቀም፡፡

ተጨማሪ መመሪያ፡- ተጠቃሚዎች ሌሎች
ጠቃሚ መረጃዎችን ለማግኘት ከዚህ በታች
የተመለከቱትን ሊንኮች፣ በእያንዳንዱ ክፍል
መጨረሻ ላይ የቀረቡ መመሪያዎችን፣ ሙዳየ
ቃላትንና የግርጌ ማስታወሻዎችን
እንዲመለከቱ ይመከራሉ፡፡
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ለተጨማሪ መሪ ማስታወሻዎች የድረ-ገጽ አድራሻ
አድካፕ (2015) ‘በሰብአዊ ተግባራት ውስጥ ዕድሜና አካል ጉዳተኝነትን ለማካተት የሚያስፈልጉ አነስተኛ መለኪያዎች (የሙከራ እትም)፡-

http://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/adcap-age-and-disability-capacity-building-programme/

አይ.ኤኤስ.ሲ የሥርዓተ-ጾታ ማሳያ 2013-14:

http://www.humanitarianresponse.info/en/topics/gender/page/iasc-gender-marker

ሄልፕ ኤጅ ኢንተርናሽናል (2014) ‘በእርጅና ዕድሜ አደጋን የመቋቋም አቅም፡- ፖሊሲዎችና መርሀ-ግብሮች አረጋዊያንን እንዲያካትቱ እንዴት ማድረግ እንደሚቻል:

http://www.helpage.org/silo/files/disaster-resilience-in-an-ageing-world-how-to-make-policies-and-programmes-inclusive-of-older-people.pdf

ኦ.ሲ.ኤች.ኤ. (2014)የአሰራር ዜዴ- በአደጋ ለተጠቁ ህዝቦች ተጠያቂነት ስለመኖሩ አሳታፊ ግምገማ (የማእከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ):

http://chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/Methodology-Participative-evaluation-of-AAP.pdf

አብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ መሪ ማስታወሻዎችና አመልካቾች ከአለም አቀፍ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ከጥምረቶች፣
ከUNOCHA፣ ከግሩፔ ዩ.አር.ዲ.፣ ከእስፊር ፕሮጀክት እና ከአብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ አሊያንስ የተውጣጡ ተወካዮች
በሚገኙበት የሥራ ቡደን የተዘጋጀ ነው፡፡ በተለያዩ ነባራዊ ሁኔታዎች ውስጥ የሚገኙ በርካታ ተጠቃሚዎችን በማሰተፍ በምክክርና በመስክ
ሙከራ እንዲዳብርም ተደርጓል፡፡ የአብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ አመራር ቡድን፣ የደንገተኛ አደጋዎች ኮሚቴ  እነዚህን መሪ
ማስታወሻዎችና አመልካቾችን ለማዘጋጀት ላደረገው የገንዘብ ድጋፍ ላቅ ያለ ምስጋና ለማቅረብ ይወዳል፡፡ መሪ ማስታወሻዎቹና አመልካቾቹ
የተዘጋጁት ከአስፊር፣ ከአብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ አሊያንስ (ቀድሞ ሀፕ እና ፕፕል ኢን ኤይድ የሚባሉ) እንዲሁም ከግሩፔ
ዩ.አር.ዲ በተገኙ ነባር ሰነዶች ላይ በመመሥረት ነው፡፡ መሪ ማስታወሻዎቹና አመልካቾቹ ከተጠቃሚዎች የተገኙ ግብረ-መልሶችን
መሠረት በማድረግ እ.አ.አ መጋቢት 2017 እንደገና ማሻሻያ ተደርጎባቸዋል፡፡ እባክዎን እርስዎም ያለዎትን ማንኛውንም ግብረ-መልስና
አስተያየት በኢሜይል አድራሻ፡- feedback@corehumanitarianstandard.org. ይላኩልን፡፡

በአብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ ላይ ማረጋገጫ የሚፈልጉ ድርጅቶች በአብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ አሊያንስ ድረ-ገጽ
http://chsalliance.org/what-we-do/verification. ውስጥ የሚገኙ ቱሎችን መመልከት ይችላሉ፡፡
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ዘጠኙ ቃልኪዳኖችና የጥራት መስፈርቶች

1. በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች ከፍላጎታቸው ጋር የተጣጣመና አግባብነት
ያለው ድጋፍ ያገኛሉ፡፡
የጥራት መስፈርት፡- ሰብአዊ ምላሹ ከፍላጎት ጋር የተጣጣመና አግባብነት ያለው
ነው፡፡

2. በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች የሚያስፈልጋቸውን ሰብአዊ ድጋፍ
በትክክለኛው ጊዜ ያገኛሉ፡፡
የጥራት መስፈርት፡- ሰብአዊ ምላሹ ውጤታማና ጊዜውን የጠበቀ መሆን፡፡

3. በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች በተደረገላቸው ሰብአዊ ድጋፍ ምክንያት አሉታዊ ተፅእኖ
አይኖረባቸውም፣ ይበልጥ ዝግጁ፣ አይበገሬና የስጋት ተጋላጭነታቸው አነስተኛ ይሆናል፡፡

የጥራት መስፈርት፡- ሰብአዊ ምላሹ አካባቢያዊ አቅምን ያጠናከረና አሉታዊ ተፅእኖዎችን ያስወገደ ነው፡፡

4. በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች መብቶቻቸውንና ¾T>Ñv†¨<” ድርሻዎች ያውቃሉ፣
መረጃ ያገኛሉ እንዲሁም እነሱን በሚመለከቱ ውሳኔዎች አሰጣጥ ላይ ይሳተፋሉ፡፡

የጥራት መስፈርት፡- ሰብአዊ ምላሹ በተግባቦት፣ ተሳትፎና ግብረመልስ ላይ የተመሰረተ መሆን፡፡

5. በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች አስተማማኝ፣ ምቹና ምላሽ ሰጪ የቅሬታ ማስተናገጃ
ዘዴዎችን በቀላሉ ያገኛሉ፡፡
የጥራት መስፈርት፡- ቅሬታዎች ተቀባይነት ያገኛሉ፤ ተገቢ ምላሽም ይሰጣቸዋል፡፡

6. በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች የተቀናጀና ተመጋጋቢ ድጋፍ ያገኛሉ፡፡
የጥራት መስፈርት፡- ሰብአዊ ምላሹ የተቀናጀና ተመጋጋቢ ነው፡፡

7. ድርጅቶች ከልምዳቸውና ያለፈውን ከማስተዋል የሚማሩ እንደመሆናቸው በአደጋ የተጠቁ
ማህበረሰቦችና ህዝቦች የተሻለ የድጋፍ አቅርቦት ይደረግልናል ብለው ሊጠብቁ ይችላሉ፡፡

የጥራት መስፈርት፡- የሰብአዊ ምላሽ ሰጪዎች በየጊዜው ከልምዳቸው ይማራሉ፤ ይሻሻላሉ፡፡

8. በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች ብቁና በአግባቡ ከተደራጁ ሠራተኞችና በጎፈቃደኞች
ድጋፍ ያገኛሉ<፡፡
የጥራት መስፈርት፡- ሰራተኞች ስራቸውን ውጤታማ በሆነ መልኩ እንዲፈፅሙ ድጋፍ ማድረግና

ፍትሀዊና ከአድሎ የፀዳ አያያዝ ይደረግላቸዋል፡፡

9. በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች ድጋፍ የሚያደርጉላቸው ድርጅቶች ሀብቶችን በአግባቡ፣
ውጤታማነትና ስነምግባራዊነትን በተላበሰ መልኩ ይጠቀማሉ ብለው ሊያስቡ ይችላሉ፡፡
የጥራት መስፈርት፡- ሀብቶችን በኃላፊነት በማስተዳደርና በአግባቡ በመጠቀም ለታሰበላቸው

አላማ ይውላሉ፡፡

.
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ቃልኪዳን 1
በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች
ከፍላጎታቸው ጋር የተጣጣመና አግባብነት
ያለው ድጋፍ ያገኛሉ፤

የጥራት መስፈርት፡

ሰብአዊ ምላሹ ከፍላጎት ጋር
የተጣጣመና አግባብነት ያለው
ነው፡፡

ይህ ቃልኪዳን ለምን አስፈለገ?
የቃልኪዳን 1 የመጀመሪያ ዓላማ ለሰብአዊ አደጋዎች ምላሽ መስጠት ሲሆን፤ ይህም አስቸጋሪ ሁኔታዎችንና ስቃዮችን
በተቻለ መጠን መቀነስና የሰዎችን ድጋፍ የማግኘት መብት መደገፍ እንዲሁም ሰብአዊ ክብራቸውን ማረጋገጥ ነው፡፡
እያንዳንዱን ሰውና እያንዳንዱን ሁኔታ በተመሳሳይ መንገድ ወዲያውኑ የሚያስተናግድ ሰብአዊ ምላሽ፤ ዓላማውን ከግብ
ላያደርስና ድጋፍ ፈላጊዎችንም ተጠቃሚ የሚያደርግ እምቅ አቅም የማሳደግ ዕድል ላይኖረው ይችላል፡፡

ቃልኪዳን 1 ነባራዊ ሁኔታንና የተጎዱ የተለያዩ ሰዎች ያላቸውን ፍላጎት የመረዳት አስፈላጊነትንና እነዚህ ፍላጎቶች በጊዜ
ሂደት እንዴት መቀየር እንደሚችሉ እንዲሁም   ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አቅም ዕውቅና የመስጠት አስፈላጊነትን
በአጽንኦት ያስቀምጣል፡፡ በተጨማሪም በክንውን ላይ የሚገኙ የፍላጎት ልየታ ጥናቶችንና ወገንተኛ ያልሆኑ ድጋፎችን
ወደፊት ለመግፋትና በምላሽ ሥራ ውስጥ ለሥርዓተ-ጾታና ብዝሃነት እውቅና ለመስጠት ፖሊሲዎችና ሂደቶች ያላቸውን
ሚና ያብራራል፡፡

የሥራ አፈጻጸም አመልካቾች

1. በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች የሚሰጠው ምላሽ ልዩ ፍላጎቶቻቸውንና ባህላቸውን ከግምት ያስገባ እንዲሆን
ይፈልጋሉ፡፡
2. የተሠጠው ድጋፍና ጥበቃ በጥናት ከተለዩ አስጊ ሁኔታዎች፣ ተጋላጭነቶችና ፍላጎቶች ጋር መገናኘቱ፡፡

3. ምላሹ ድጋፍ እና/ወይም ጥበቃ የሚፈልጉ ሰዎች ያላቸውን አቅም (ለምሳሌ ክህሎት እና እውቀት) ከግምት ማስገባቱ፡፡

ቁልፍ ተግባራትን ለመከታተል አቅጣጫ ሰጪ ጥያቄዎች
• ለሰብአዊ ምላሽ ዕቅድ ዝግጅት የሚረዳ የተቀናጀ የፍላጎት ጥናት ተካሂዷል እንዲሁም ጥቅም ላይ ውሏል?
• የፍላጎት፣ የአስጊ ሁኔታዎች፣ የተጋላጭነትና የነባራዊ ሁኔታዎች ጥናት ሲካሄድ፤ በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችንና ሰዎችን

እንዲሁም  የአካባቢ ተቋማትንና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን ጨምሮ፤ በርካታ የመረጃ ምንጮችን የማማከር ሥራ ተሠርቷል?
• የጥናቱና የክትትል ሥራው መረጃ/ዳታ በጾታ፣ በዕድሜና በችሎታ ተለይቶ ተቀምጧል?
• ተጋላጭ የሆኑ ቡድኖች እንዴት ተለዩ?
• የሚሰጠው ምላሽ ለተለያዩ ዲሞግራፊያዊ ቡድኖች የተለያየ ዓይነት ድጋፎች እና/ወይም ጥበቃ ያካተተ ነው?
• የምላሽ መስጫ ስትራቴጂው እየተቀየሩ ከሚሄዱ ፍላጎቶች፣ ችሎታዎች፣ አስጊ ሁኔታዎችና ነባራዊ ሁኔታዎች ጋር

የተጣጣመ እንዲሆን ምን ምን እርምጃዎች ተወሰዱ?

አብይ ተግባራት መሪ ማስታወሻዎች

1.1 ስልታዊ፣ ገለልተኛና ቀጣይነት ያለው
የነባራዊ ሁኔታና ባለድርሻ አካላት ትንተና
ማካሄድ

ጥናትና ትንተና

• ጥናትና ትንተና ሂደት እንጂ አንድ ነጠላ ክንውን አይደለም፡፡ ጊዜው
በፈቀደው መጠን ጥልቅ ትንተና መካሄድ ይኖርበታል፡፡ በአደጋ የተጠቁ
ማህበረሰቦች ያላቸው ፍላጎቶች በግምት የሚታለፍ መሆን የለበትም፡፡
ነገር ግን ተስማሚ ምላሾችን ለመፈለግ ሲባል በሚካሄድ ቀጣይነት ያለው
ውይይት ውስጥ እነሱንም በማሳተፍ ፍላጎቶቻቸው መለየት ይኖርበታል፡፡

• የጥናት ዳታዎች መጀመሪያ ላይ ፍጹም አለመሆናቸውን በመረዳት፤
መረጃዎችን እንደገና ማመሳከርና ማረጋገጥ ወሳኝ ነው፡፡

• የብጥብጥ ሥጋቶችንና ማናቸውንም ዓይነት ጫናዎችን፤የመኖር ወይም
የመሠረታዊ ሰብኣዊ መብት ክልከላዎችን ለመለየት፤ ሁለቱንም የአደጋ
ተጠቂና ተቀባይ ህዝቦችን ደህንነትና ሰላም ማጥናት አስፈላጊ ነው፡፡
በተጨማሪም ከሥርዓተ-ጾታ ጋር የተገናኙ ፍላጎቶችንም መተንተን
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የበለጠ ውጤታማና ዘላቂ የሆነ ምላሽ ለማስቀመጥ ያግዛል፡፡

• ከሌሎች ጋር ቅንጅት ለመፍጠርና  በበርካታ ጥናቶች ምክንያት በማህበረሰቡ
ላይ የሚፈጠርን ጫና ለማስቀረት ዕቅድ ማዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡ ምቹ
በሚሆንበት ጊዜ የጋራ ጥናቶችን (ለምሳሌ ባለብዙ ክላስተር/ሴክትር የመነሻ
ፈጣን ጥናት (MIRA) መካሄድና መረጃዎችን (የመምረጫ መሰፈርቶችን
ጨምሮ) ፍላጎት ካላቸው ኤጄንሲዎች፤ ከመንግሥትና በአደጋ ከተጠቁ ህዝቦች
ጋር መሥራት አለበት፡፡

1.2 ተስማሚ ፕሮግራሞችን ገለልተኛና
ነጻ በሆነ መንገድ የፍላጎትና1 አስጊ
ሁኔታዎች ጥናትን መሠረት
በማድረግና የተለያዩ ቡድኖችን
ተጋላጭነት ደረጃና ችሎታ በመረዳት

መንደፍና መተግበር.2

ተስማሚ የሆኑ ፕሮግራሞች

• ሰብዓዊ ምላሾች በማህበረሰቡ ውስጥ ተጠቂ በሆኑ የተለያዩ ቡድኖች ዘንድ
ተቀባይነት ማግኘትና የሁሉንም ማህበረሰብ አባላት መብቶች ድጋፍ
የሚሰጥ መሆን ይኖርበታል፡፡ ይህም የሚሆነው ማህበረሰብ አባላትን
መሠረታዊ ፍላጎቶችን (ለምሳሌ ንጹህ ውሃና የጤና አገልግሎት ወዘተ)
በማሟላት፣ በጥበቃ በኩል ለሚኖራቸው ሥጋቶች (ለምሳሌ ጾታዊ
ብዝበዛንና ጥቃትን መከላከል) ምላሽ በመስጠትና ሰዎች ያላቸውን የክብርና
የግል ክብር ስሜት ይዘው እንዲቀጥሉ በማስቻል ይሆናል፡፡ ፕሮግራሞች
የሚነደፉት በአንድ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ የሚያስፈልጉ ድጋፎችን ለምሳሌ
የከተማና ገጠር ሁኔታዎችን መሠረት በማድረግ ማቅረብ በሚያስችል
መንገድ መሆን አለባቸው፡፡

• አንዳንድ በባህል ተቀባይነት ያገኙና የሰዎችን ሰብአዊ መብቶች
የሚጥሱ ድርጊቶች ወይም የተሳሳቱ ግንዛቤዎች ( ለምሳሌ
ልጃገረዶችን፣ ወንድ ልጆችን ወይም የተወሰኑ የተገለሉ የህብረተሰብ
ክፍሎችን መድልዎአዊ በሆነ መንገድ ኢላማ ማድረግ፣ ልጃገረዶችን
የትምህርት ዕድል መንፈግ፣ ክትባት መንፈግ ወዘተ) ድጋፍ ማግኘት
የለባቸውም፡፡

ገለልተኛ ጥናት

• በአስቸጋሪ አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎች ለምሳሌ በካምፕ ውስጥ የሚኖሩ
ሰዎች፣ በአስቸጋሪ መልክአምድር አካባቢ የሚኖሩ ወይም ተጠግተው
የሚኖሩ ሰዎች ያላቸውን ፍላጎቶች ለማጥናት የተለየ ጥረት ማድረግን
ይጠይቃል፡፡ ለአስጊ ሁኔታዎች ተጋላጭ የሆኑ ክፍሎችን ለምሳሌ አካል
ጉዳተኞች፣ አረጋዊያን፣ በቤት ውስጥ ተወስነው የሚኖሩ ግለሰቦች፣
ህጻናትና ታዳጊዎች- ሁላቸውም ለተለያዩ ጫናዎች፣ ብዝበዛዎችና
ጉዳቶች ሊጋለጡ ስለሚችሉ በተመሳሳይ ሁኔታ ማስተናገድ ያስፈልጋል፡፡
ገለልተኛ በሆነ መንገድ መሥራት ሲባል ሁሉም ሰዎች በተመሳሳይ
ሁኔታ መስተናገድ አለባቸው ማለት አይደለም፡፡ ምክንያቱም የተለያዩ
ቡድኖች የተለያየ ፍላጎት፣ የተጋላጭነት ደረጃና አቅም ስለሚኖራቸው
ነው፡፡

ተጋላጭነት

• ሰዎች ተጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉት በእያንዳንዱ ሰው የግል ሁኔታ
ምክንያት ሊሆን ይችላል፡፡ ይህም ማለት ዕድሜ (በተለይም በጣም
በልጅነት እና በእርጅና የዕድሜ ደረጃ ላይ ያሉ)፣ አካል ጉዳተኝነት
ወይም በሽተኞች ( ለምሳሌ የመንቀሳቀስ ችግር ያለባቸው ሰዎች ወይም
ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በደማቸው ውስጥ የሚገኝ ሰዎች) ወይም ለሌሎች
ተጋላጭ ሰዎች እንክብካቤ በማድረጋቸው ምክንያት ሊሆን ይችላል፡፡

• በተመሳሳይ ማህበራዊና ነባራዊ ሁኔታዎችም ለሰዎች ተጋላጭነት
አስተዋጽኦ አላቸው፡፡

ከእነዚህም መካከል ማግለልና መድልዎ፤ (ለምሳሌ በአንዳንድ ነባራዊ
ሁኔታዎች ውስጥ የሴቶችና ልጃገረዶች ስልጣን ዝቅተኛ ደረጃ ላይ
መገኘት)፣ የማህበራዊ ማግለል መኖር (የመረጃ ተደራሽነት ዕጦትን
ጨምሮ)፤ የተፈጥሮ አካባቢ መጎዳት (ለምሳሌ የአፈር መሸርሸር ወይም
የደን ውድመት) የአየር ንብረት መለዋወጥ፣ ድህነት፣ የመሬት ይዞታ
እጦት፣ ብልሹ አስተዳደር፤ ዘረኝነት፣ መደብ፣ መገለል እና የፖለቲካ
ግንኙነት ናቸው፡፡

1ፍላጎት ጥበቃንም ያካትታል፡፡
2ይህ ለምሳሌ ሴቶችን፣ ወንዶች፣ ልጃገረዶችን፣ ታዳጊ ወንዶች ልጆችን፣ ወጣቶችን፣ አረጋውያንን፣ አካልጉዳተኞችን፣ ውስን አናሳ ቡድችን ብሄሮችን ሊያካትት ይችላል፡፡
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ነባር አቅም

• አንድ ሀገር በድንበሩ ውስጥ በአደጋ ለተጠቁ ሰዎች ወቅታዊ ድጋፍና
ጥበቃ/ከለላ የመስጠት ቀዳሚ ሚናና ኃላፊነት አለበት፡፡ በሌሎች ሰብአዊ
ተዋናዮች የሚደረግ ድጋፍ መምጣት የሚገባው ተጠቂው ህዝብ እና/ወይም
የሀገሩ መንግሥት ምላሽ ለመስጠት (በተለይም በችግሩ መጀመሪያ ላይ
ምላሽ በሚያስፈልግበት ወቅት) በቂ አቅም ወይም ፈቃደኝነት ሌላቸው
እንደሆነ ብቻ ነው፡፡ ምላሽ ለመስጠት ጣልቃ መግባቱ ምክንያታዊ ሊሆን
የሚችለው መንግሥት ወይም ባለሥልጣናት የተወሰኑ የህብረተሰብ
ክፍሎች እና/ወይም በአንድ ለአደጋ በተጋለጠ አካባቢ በሚኖሩ ሰዎች ላይ
ግልጽ የሆነ መድልዎ ሲፈጽሙ ነው፡፡

• በአደጋ የተጎዱ ወንዶችና ሴቶች ( አረጋዊያን እና አካል ጉዳተኞችን
ጨምሮ) ቀድሞውኑ ችግሩን ለመቋቋም፣ ለመፍታትና ከአደጋው ለማገገም
የሚያስችላቸው ክህሎት፣ ዕውቀትና ችሎታ ያላቸው በመሆኑ ይህንን
የበለጠ ማሳደግ ይችላሉ፡፡ እነዚህ የህበረተሰብ ክፍሎች ብዙውን ጊዜ ምላሽ
በመስጠት ቀዳሚ ናቸው፡፡ በመሆኑም ተጠቂ ሰዎችን በሰብአዊ ምላሽ
ውስጥ በንቃት እንዲሳተፉ ማድረግ፤ በክብር በህይወት የመኖር
መብታቸውን ከመደገፍ አንጻር ወሳኝ አካል ነው፡፡

1.3 ፕሮግራሞችን  ከተ ለዋዋጭ
ፍላ ጎቶች ፣  አ ቅሞችና  ነ ባራዊ
ሁኔታዎች  ጋር  ማጣጣም

ፕሮግራሞችን ከነባራዊ ሁኔታዋች ጋር ማጣጣም

• ሰብአዊ ምላሽ በመስጠት ሂደት ውስጥ የመስክ ሠራተኞች ምላሹ
የማህበረሰቡን ፍላጎቶች ምን ያህል እያሟላ እንደሆነና ተጨማሪ
ወይም የተለዩ ምላሾች ያስፈልጉ እንደሆነ ለማወቅ ማህበረሰቦቹን
ቀጣይነት ባለው መልኩ ማማከር ይኖርባቸዋል፡፡

• የበሽታ ስርጭትን የሚመለከቱና ሌሎች መረጃዎች መደበኛ በሆነ
መልኩ ክትትል ሊደረግባቸውና በመሰጠት ላይ ላሉ ውሳኔዎችና
ቅድሚያ የሚሹ የህይወት ማዳን ተግባራትን ለመለየት በሚሠራው
ሥራ ውስጥ እንደግብአት ሊያገለግሉ ይገባል፡፡

• ሰብአዊ ምላሽ ሰጪዎች ለተለዋዋጭ ፍላጎቶች ምላሽ ለመስጠት ማንኛውንም
ፕሮግራም እንደሁኔታው መልሶ ለመንደፍ ዝግጁ ሆነው መቀመጥ አለባቸው፡፡
ለጋሾችም ከዚህ ሁኔታ ጋር መስማማታቸውን ለማረጋገጥ ውይይቶችን ማካሄድ
አስፈላጊ ሊሆን ይችላል፡፡

በድርጅታዊ ኃላፊነቶች ዙሪያ ለሚሠራ የክትትል ሥራ የተዘጋጁ አቅጣጫ ሰጪ ጥያቄዎች
• ድርጅቱ ፍላጎትን መሰረት ያደረገ፣ ነጻና ገለልተኛ የሆነ ሰብአዊ ሥራ ለመሥራት ግልጽ የሆነ የፖሊሲ ቁርጠኝነት አለው
ወይ? ሠራተኞቹስ ፖሊሲውን ያውቁታል?

• ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ድርጅቱ ነጻ፣ ገለልተኛና ከመድልዎ የጸዳ መሆኑን ይገነዘባሉ?

• የሥራ ሂደቶች በጾታ፣ በዕድሜና በችሎታ ተከፋፍለው የተቀመጡ መረጃዎችን በቋሚነት መሰብሰብ የሚያስችሉ ዜዴዎችን
ያካተቱ ናቸው?

• እነዚህ መረጃዎች ፕሮግራም የመንደፍና የመተግበር ሥራዎችን ለመምራት በመደበኛነት ጥቅም ላይ ይውላሉ?

ድርጅታዊ ኃላፊነቶችን መሪ ማስታወሻዎች

1.4 ፖሊሲዎች በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችንና
ሰዎችን ፍላጎትና አቅም መሠረት ያደረገ ነጻና ገለልተኛ
ድጋፍ ለመስጠት ቁርጠኝነት አላቸው.

ወገንተኛ ካልሆነ ድጋፍ እና ከብዝሃነት ጋር የተገናኙ ድርጅታዊ
ፖሊሲዎች
• አብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያን የሚያሟላ አንድ ድርጅት
ለሰብአዊ ሥራ መርሆዎች ያለውን ቁርጠኝነት የሚያስተጋቡና
የሚደግፉ እንዲሁም ለሥርዓተ-ጾታ፣ ለዕድሜ፣ ለችሎታ እና
ለብዝሃነት ያለውን ክብር የሚያረጋግጡ ፖሊሲዎች፣ ሂደቶችና
ሥርዓቶች ሊኖሩት ይገባል፡፡

• ሁሉም ሠራተኞችና በጎ ፈቃደኞች ከእነዚህ ፖሊሲዎች አንጻር ያላቸውን
ኃላፊነቶችና እንዴት ተጠያቂ ሊሆኑ እንደሚችሉ ማወቅ ይኖርባቸዋል፡፡
ሌሎች ቁልፍ ባለድርሻ አካላትም እነዚህን ፖሊሲዎች እንዲያውቁ ሊደረግ
ይገባል፡፡
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1.5 ፖሊሲዎች ተጠቃሚ ያልሆኑ ወይም የተገለሉ
ሰዎችን ጨምሮ  የማህበረሰቦችን ብዝሃነት ከግምት
ያስገቡና ተከፋፍለው የሚቀመጡ መረጃዎችን
ለመሰብሰብ የሚያስችሉ ቃልኪዳኖችን ያስቀምጣሉ፡፡

1.6 ነባራዊ ሁኔታዎች ተገቢና ቀጣይነት ባለው መልኩ
መተንተናቸውን ለማረጋገጥ ሂደቶች ተቀምጠዋል፡፡.

መረጃዎችን ከፋፍሎ ስለማስቀመጥ
• ድርጅታዊ ፖሊሲዎች ለዳሰሳ ጥናትና ለሪፖርት የሚውሉ መረጃዎች
በምን ደረጃ ተከፋፍለው መቅረብ እንዳለባቸው በግልጽ ማስቀመጥ
አለባቸው፡፡ ይህን ማድረግ ከወገንተኝነት የጸዳ ድጋፍ ስለመሰጠቱ
ማስረጃ ለማቅረብና እርዳታው ለታሰበለት ወገን መድረሱን ለማመላከት
ያስችላል፡፡

ቀጣይነት ያለው ትንተና የሚካሄድባቸው ሂደቶች
• የሰብአዊ ሥራ ኤጄንሲዎች የእርዳታ ሠራተኞች የዳሰሳ ጥናቶችን

ለመምራትና ለማካሄድ የሚያስችል ዕዉቀት፣ ክህሎት፣
ባህርያትና አመለካከቶችን እንዲያዳብሩ ተገቢውን የአመራርና
የክትትል ድጋፍ ሊሰጡአቸው ይገባል፡፡

• የሰው ሀይል ሥርዓቶች የዳሰሳ ጥናት ቡድኖችን በፍጥነት
ለመቅጠርና ለማሰማራት በቂ በሆነ ደረጃ ከሁኔታዎች ጋር
ተጣጥመው መሥራት ይኖርባቸዋል፡፡ ቀጣይነት ባለው መልኩ
የሚካሄደው የዳሰሳ ጥናትና ትንተና አዋጭ መሆኑን በቂ ቁጥር
ያላቸው በሙያው የሰለጠኑ ሠራተኞች የማረጋገጥ ሥራ
መሥራት አለባቸው፡፡

• ለፕሮግራሙ የተያዘው በጀትና ሌሎች ሀብቶች ያሉት ፍላጎቶች
በሚጠይቁት መሠረት መመደብና የሚሰጠውም ገንዘብ፤ የእርዳታና
የጥበቃ ፍላጎትን ቀጣይነት ባለው መልኩ ለመተንተንና
ፕሮግራሞችንም ከነባራዊ ሁኔታዎች ጋር ለማጣጣምና ለማስተካከል
የሚያስችል መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡
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ለተጨማሪ መሪ ማስታወሻዎች የድረ-ገጽ አድራሻ
አካፕስ እና ኢሲቢ (2014) ‘የሰብአዊ ፍላጎቶች ግምገማ፡-መልካም መመሪጣ‘:

http://www.acaps.org/img/documents/h-humanitarian-needs-assessment-the-good-enough-guide.pdf

ኤ.ኤል.ኤን.ኤ.ፕ እና ግሩፔ ዩ.አር.ዲ (2009) ‘በአደጋ የተጠቁ ህዝቦችን በሰብአዊ ምላሽ ውስጥ ለማሳተፍ አሳታፊ ዜዴዎችን ማዘጋጀት’.
የተሳትፎ መመሪያ መጽሐፍ (ምዕራፍ 7)፡

http://urd.org/IMG/pdf/MP_GB_CHAPITRE7.pdf

አይ.ኤ.ኤስ.ሲ (2015) ‘ዘርፈ-ብዙ ሰክተር የመነሻ አፋጣኝ ግምገማ መመሪያ’ (እ.አ.አ ሐምሌ 2015 የተሻሻለ):

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/mira_revised_2015_en.pdf

አይ.ኤ.ኤስ.ሲ (2006) ‘ሴቶች፣ ልጃገረዶች፣ ወንድ ልጂች እና ወንዶች፡ የተለያዩ ፍላጎቶች፤ እኩል ዕድሎች’:: የሥርዓተ-ጾታ መመሪያ መጽሐፍ በሰብአዊ
ተግባራት፡-

https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/documents-public/women-girls-boys-men-different-needs-equal

ማዙራና፣ ድ.፣ ቤነሊ፣ ፕ. ጉፕታ፣ ኤች.  እና ዎከር፣ ፕ. (2011) ’የጾታ እና ዕድሜ ጉዳይ፡- በአደጋ ጊዜ ሰብአዊ ምላሾችን ማሻሻል’:: ፌንስተይን
ኢንተርናሽናል ማዕከል፣ ቱፍትስ ዩኒቨርሲቲ:

http://www.alnap.org/resource/8144
ለተጨማሪ መረጃ የሲ.ኤች.ኤስ አሊያንስን ድረ-ገጽ፡- http://chsalliance.org/resources ይመልከቱ፡፡
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ቃልኪዳን 2
በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና
ህዝቦች የሚያስፈልጋቸውን ሰብአዊ
ድጋፍ በትክክለኛው ጊዜ ያገኛሉ፤

የጥራት መስፈርት፡
ሰብአዊ ምላሹ ውጤታማና
ጊዜውን የጠበቀ መሆን፡፡

ይህ ቃልኪዳን ለምን አስፈለገ?
ቃልኪዳን 2 የሚያተኩረው ወቅታዊነቱን የጠበቀና ማስረጃን መሠረት ያደረገ ውሳኔ መወሰን የሚያስችል ውጤታማ
ሥርዓት አስፈላጊነት ላይ ነው፡፡ ይህም ድጋፍም እና ጥበቃ ለመስጠት በቂና ወቅታዊነቱን በጠበቀ መልኩ ሁሉንም
አካባቢዎች ማዳረስን  ያካትታል፡፡ ቃልኪዳኑ በተደራሽነት፣ በጸጥታ፣ በፈንድ፣ በሎጄስትክስ፣ በአቅምና በሚጋጩ ቀዳሚ
ጉዳዮች በኩል ተግዳሮቶች እንደሚያጋጥሙ ያምናል፡፡ ነገር ግን እነዚህ ተግዳሮቶች የሚፈቱባቸውን መንገዶች
በመፈለግ፤ ለተጎጂዎች ፍላጎቶች የተቀናጀ ምላሽ ለመስጠት በሰብአዊ ሥራ ላይ የተሠማራው ማህበረሰብ በጋራ
መስራትን ይጠይቃል፡፡ ቀውሶችን ቀድሞ መተንበይና ዝግጅት ማድረግ የምላሾችን ፍጥነት፣ ተገቢነትና ውጤታማነት
ይጨምራል፡፡ በተጨማሪም የሚወሰኑ ውሳኔዎች የበለጠ አስተማማኝ የሆኑ መረጃዎችን መሰረት ያደረጉ መሆኖናቸውን
ያረጋግጣል፡፡ ሰብአዊ ምላሾች ወቅታዊ መሆን ብቻ ሳይሆን የሰዎችን ህይወትና የኑሮ መሠረታቸውን ለመታደግ
እንዲረዱ የሚፈለግ ከሆነ፤ ዝቅተኛ የቴክኒክ ደረጃዎችን ማሟላት ይኖርባቸዋል፡፡

የሥራ አፈጻጸም አመልካቾች

1. እጅግ ተጋላጭ የሆኑ ቡድኖችን ጨምሮ በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች እርዳታና ከለላ ያገኙበት የጊዜ
አመዳደብ በቂ መሆኑን ከግንዛቤ ያስገባሉ፡፡
2. በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች ፍላጎቶቻቸው በተሠጠው ምላሽ መሟላቱን ከግንዛቤ ያስገባሉ፡፡

3. የተሰጠው ሰብአዊ ምላሽ በጊዜ፣ በጥራትና ብዛት ረገድ ዓላማዎቹን ማሳካቱን የክትትልና ግምገማ ሪፖርቶች ያሳያሉ፡፡

ቁልፍ ተግባራትን ለመከታተል አቅጣጫ ሰጪ ጥያቄዎች
• እንቅፋቶች እና አስጊ ሁኔታዎች በየጊዘው ተለይተው ተተንትነዋል? ዕቅዶችስ ይህንን መሠረት በማድረግ ከነባራዊ

ሁኔታዎች ጋር እንዲጣጣሙ ተደርገዋል?
• የዕቅድ ዝግጅት እንደ አየር ንብረት፣ ወቅት ወይም ግጭት ያሉ ሁኔታዎችን ከግምት በማስገባት፤ ለሥራ እጅግ

ተመራጭ የሚሆኑ ጊዜያትን አስቀምጣል?
• በዕቅዶችና ተግባራት ትግበራ ሂደት ያጋጠሙ መጓተቶች ክትትል ተደርጎባቸው መፍትሔ አግኝተዋል?
• የቅድመ-ማስጠንቀቂያ ሥርዓቶችና የመጠባበቂያ ዕቅዶች ጥቅም ላይ ውለዋል፡፡?
• በዓለም አቀፍ ደረጃ ዕውቅና ያላቸው የቴክኒክ ደረጃዎች ጥቅም ላይ ውለዋል እንዲሁም ተሳክተዋል?
• ያልተሟሉ ፍላጎቶች ተለይተዋል እንዲሁም መፍትሔ አግኝተዋል?

• የክትትል ሥራ ውጤቶች ፕሮግራሞችን ከነባራዊ ሁኔታዎች ጋር ለማጣጣም ጥቅም ላይ ውለዋል?

አብይ ተግባራት መሪ ማስታወሻዎች

2.1 ለማነቆዎች
መፍትሔ የሚሆን
ፕሮግራም በመቅረጽ
የቀረበው መፍትሔ
እውነተኛና
ለማህበረሰቦችም
ደህንነት ምቹ እንዲሆን
ማድረግ

ማነቆዎችን መፍታትና እውነታን መሠረት ያደረገ የፕሮግራም ዝግጅት

• የጸጥታ ወይም የሎጄስቲክ ችግሮች በአደጋ የተጎዱ ሰዎች ዘንድ የመድረስ ዕድልን
ሊገድቡ ይችላሉ፡፡ የገንዘብ እርዳታም በቂ ላይሆንና የአካባቢ ባለሥልጣናትም
የሠብአዊ ሥራ ሠራተኞች ምላሽ እንዲሰጡ ላይፈቅዱ ይችላሉ፡፡ በተደራሽነት
ወይም በፈንድ ማነቆዎች የተነሳም የቴክኒክ ደረጃ መመዘኛዎችን ማሟላት
የሚቻል ላይሆን ይችላል፡፡ በተጨማሪም ድርጅቶችና ሠራተኞቻቸው ዝቅተኛውን
ደረጃ ለማሟላት የሚያስፈልጉ ልምዶችን፣ ሥርዓቶችን ወይም ብቃቶችን
ላይኖራቸው ይችላሉ፡፡

• በመንግስት፣ በሌሎች ድርጅቶችና በለጋሾች ዙሪያ የድፕሎማሲ፣ የማግባባትና
የአዲቮኬሲ ሥራዎችን በአካባቢ፣ በብሔራዊ ወይም በዐለም አቀፍ ደራጃ
መሥራት ማነቆዎችን ለመፍታት አስፈላጊ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡



11

• የሰብአዊ ምላሾች ቃልኪዳናቸውን እንዳያሳኩ የሚያሰናክሉ ተግዳሮቶችን
ለመፍታት የሚያስችሉ ሥልቶችን (ለምሳሌ አዲቮኬሲን፣ የሪፌራል ሥርዓቶችን፣
የመጠባበቂያ ዕቅድን) ማዘጋጀት ብዙውን ጊዜ የትብብር ሥራ የሚጠይቅ ነው፡፡

• የእርዳታና የጥበቃ ፍላጎቶችን በማሳካት ረገድ የተገኙ ለውጦችን ለመስፈር
እንዲቻል ከጊዜ አንጻር የተቃኙና ነባራዊ ሁኔታዎችን መሠረት ያደረጉ
እንዲሁም ተግባራዊ መሆንና በመደበኛነት መገምገም የሚችሉ የአፈጻጸም
አመልካቾችን ማስቀመጥ፡፡

2.2 ሰብአዊ ምላሾችን
ወቅታዊነቱን በጠበቀ
አኳኋን መስጠት፣
አላአስፈላጊ መጓተት
ሳይፈጠር ውሳኔዎችን
መወሰንና ሥራ ላይ
ማዋል.

ወቅታዊነት

• ወቅታዊነት ሲባል የሥራ መጓተትን በማስቀረት ፈጣን ምላሽ መስጠት ብቻ
የሚያመለክት ሳይሆን፤ተገቢ የሆነ አገልግሎት በተገቢ ጊዜ ማቅረብንም
ያካትታል፡፡ ለምሳሌ በአደጋ የተጠቁ ህዝቦች በክረምትና በበጋ ወራት የተለያዩ
ፍላጎቶች ሊኖራቸው ሰለሚችል የከብት መኖዎችን፣ ዘር ወይም የእርሻ
መሣሪያዎችን የማሰራጨት ተግባር የግብርና ወቅቶችን ከግንዛቤ ያስገባ መሆን
ይኖርበታል፡፡

• የአቅርቦትና የክትትል ሥርዓቶች የሥራ መዘግየትን በንቃት መለየትና ማመልከት
እንዲችሉ፤ የፕሮግራም ዕቅዶች በሚዘጋጁበት ወቅት የጊዜ ሰሌዳዎችን ማካተት
ይጠበቅባቸዋል፡፡ የASC ሰብአዊ ሥራዎች ፕሮግራም ኡደት (ለተጨማሪ መረጃ
ከታች ያለውን ሊንክ ይመልከቱ) አዝጋሚና ድንገተኛ ለሆኑ አደጋዎች
የሚያስፈለገውን የጊዜ ሰሌዳ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ይሰጣል፡፡

• አንድ ቀውስ ከመከሰቱ አስቀድሞ የትንበያና የቅድመ-ማስጠንቀቂያ ሥርዓቶችን
በመጠቀም የመጠባበቂያ/ተቀያሪ ዕቅድ ዝግጅት ሥራ ማከናወኑ፤ ማህበረሰቦች፣
ባለሥልጣናትና ድርጅቶች በወቅቱ ምላሽ ለመስጠት እንዲዘጋጁ የሚያስችል
በመሆኑ፣ በአዳጋ የተጎዱ ሰዎች ህይወታቸውና የኑሮ መሠረታቸው ከመሰረቱ
ሳይናጋ የቀራቸውነ ሁብቶች እንዲጠበቁ ያስችላል፡፡

ውሳኔ አሰጣጥ

• ለሰብአዊ ቀውሶች ምላሽ ለመስተት በሚወሰኑ ውሳኔዎች ላይ ተጽዕኖ የሚሳድሩ
በርካታ ሁኔታዎች ያሉ ሲሆን፤ ከእነዚህም መካከል የፈንድ ሁኔታ፣ የመረጃ
ተደራሽነት፣ የዝግጁነት ደረጃ፣ የሰብአዊ ድርጅቶች ልምድና ወዘተ ተጠቃሽ
ናቸው፡፡  ከዚህም ሌላ የለጋሽ መንግሥታት ፖለቲካዊ ተጽዕኖዎች ሥር
መውደቅም ጫናው ቀላል አይሆንም፡፡ የሚወሰነው ውሳኔ ነጻና ተጨባጭ በሆነ
መንገድ በእርዳታና ጥበቃ ፍላጎቶች ትንተና ላይ የተመሠረተ መሆን ይኖርበታል፡፡
ይሁን እንጂ በተጨባጭ እንደሚታየው በአንድ ድንገተኛ አደጋ መጀመሪያ ላይ
ጥልቀት ያላቸው መረጃዎች ብዙውን ጊዜ በውሳኔዎች ውስጥ ሳይታዩ
ስለሚቀሩ፤አንዳንድ ውሳኔዎች ባልተሟላ ዕውቀት ላይ ለመመስረት ይገደዳሉ፡፡

• የሚወሰኑ ውሳኔዎች ከነባራዊ ሁኔታዎች አንጻር ከዳሰሳ ጥናት ለሚገኙ አዳዲስ
መረጃዎች ምላሽ የሚሰጡ መሆን አለባቸው፡፡ የውሳኔ አሰጣጥ አካሄዶች እንደየድርጅቱና
ምላሽ እንደሚያስፈልገው ጉዳይ ዓይነት ሊለያዩ ይችላሉ፡፡ ነገር ግን ውሳኔ የመስጠቱ
የመጨረሻው ኃላፊነት የሀገር ባለስልጣናት መሆን ይኖርበታል፡፡ የሚወሰኑ ውሳኔዎችና
ሂደቶቹ ግልጽነትን ለማስፈን ሲባል በደንብ መሰነድ አለባቸው፡፡ በተጨማሪም ከሌሎች
አካላት ጋር በሚደረግ ምክክርና ትብብር የተመሠረተ መሆን አለበት፡፡ (ቃልኪዳን 6ን
ይመልከቱ)፡፡

2.3 ያልተሟሉ
ማናቸውንም ፍላጎቶች
ተገቢውን ቴክኒካዊ
ዕውቀትና ሥልጣን
ወደ አላቸው ድርጅቶች
መላክ ወይም እነዚያ
ፍላጎቶች አንዲሟሉ
አድቮኬት ማድረግ፡፡

ያልተሟሉ ፍላጎቶች
• አንዳንድ ፍላጎቶች ያለመንግሥት ድጋፍ ሊሟሉ አይችሉም (ለምሳሌ መሬት የማግኘት
ወይም የመሬት ባለቤትነት መብቶች)፡፡ ሌሎች ፍላጎቶች ከአንድ ድርጅት አቅምና ልምድ
ውጭ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ይሁን እንጂ ድርጅቶቹ እነዚህን ፍላጎቶች ጉዳዩ ወደ
የሚመለከታቸው ሌሎች ድርጅቶች የማስተላለፍና ፍላጎቶቹ እንዲሟሉ ቅስቀሳ የማድረግ
ኃላፊነት አለባቸው፡፡
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2.4 ፕሮግራሞችን
ለማቀድና ለማጥናት
ተገቢ የሆኑ ቴክኒካዊ
መለኪያዎችንና
በሰብአዊ ሥራ መስክ
ጥቅም ላይ የዋሉ
መልካም ተሞክሮዎችን
መጠቀም፡፡

ቴክኒካዊ  መለኪያዎችና መልካም ተሞክሮ
• በአጠቃላይ ኤጄንሲዎች ሁሉንም ሴክተሮች በተመለከተ በብሔራዊ መለኪያዎች
መመራት አለባቸው፡፡ ይህም ሲባል እነዚህ መለኪያዎች ምንም እንኳን አንዳንድ ጊዜ
ረጅም ጊዜ ለሚቆዩ ሁኔታዎች ብቻ የሚተገበሩ፣ ጊዜ የሚያልፍባቸው ወይም ተቀባይነት
ካለው ምርጥ ተሞክሮዎች ጋር የሚጣጣሙ ባይሆኑም ማለት ነው፡፡ ጊዜ በፈቀደው
መጠን ብሔራዊ መለኪያዎችን ወደፊት ለሚሰሩ ሰብአዊ ምላሾች ተስማሚ የማድረግ
ሥራ መሥራት ይቻል ይሆናል፡፡ የስፊር መመሪያ መጽሐፍና አጃቢ መለኪያዎች
የአሁኑንም ሆነ የወደፊቱን የአደጋ ጊዜ ሰብአዊ ምላሾች መምራት የሚያስችል ማዕቀፍ
ያቀርባሉ፡፡

2.5 ፕሮግራሞችን
ከነባራዊ ሁኔታ ጋር
ለማጣጣምና ለዝቅተኛ
የሥራ አፈጻጸም
መፍትሔ ለመስጠት
ሥራዎችን፣ የአጭርና
የረጅም ጊዜ ውጤቶችን
መከታተል፡፡

ተግባራትን፣ የአጭርና የረጅም ጊዜ ውጤቶችን መከታተል

• የክትትል ሥራ ለፕሮጀክት ክለሳ መረጃ ይሰጠል፡፡ የምርጫ መስፈርቶችን
አጠቃቀም ተገቢነትንም ያረጋግጣል፡፡ እንዲሁም እርዳታ ለታሰበላቸው ተረጂዎች
መድረሱን ያረጋግጣል፡፡ በተጨማሪም ውሳኔ ሰጪዎች ከተለያዩ ቡድኖች
ለሚመጣ ግብረ-መልስ (ለምሳሌ ሚዛናዊ ያልሆኑ የሥርዓተ-ጾታ ጉዳዮችን
እንደገና ለማየት) ምላሽ እንዲሰጡ እንዲሁም አዲስ በመከሰት ላይ ያሉ
ችግሮችን ወይም አዝማሚያዎችን እንዲለዩ ያስችላል፡፡

• የክትትል ሥራ የተመዘገበውን ለውጥ ከፕሮጀክት ዓላማዎች አንጻር መለካት
አለበት፡፡ ይህም እንደ ቁሳቁስ ስርጭት ብዛት ወይም እንደ ተቋማት ግንባታ ብዛት
ያሉ ተግባራት ላይ ብቻ ካማተኮር ይልቅ፤ የሥራ አፈጻጸም አመልካቾችን ማካተት
ይኖርበታል፡፡ የፕሮጀክት ውጤቶች በመጨረሻ ለማምጣት ከታሰቡ ውጤቶች
ማለትም እንደ ተቋማት ጥቅም ወይም እንደ ድርጊት ለውጥ ከመሳሰሉ ውቴቶች
ጋር መያያዝ አለባቸው፡፡ በተጨማሪም በውጤቶቹ ወቅታዊነት ዙሪ የክትትል
ሥራ መሠራት ይኖርበታል፡፡

• ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎች ብቻ መሰብሰባቸውን ለማረጋገጥ የክትትል
ሥርዓቶች መደበኛ በሆነ አካሄድ መገምገም አለባቸው፡፡ በተጨማሪም
የክትትል ተግባራት በአደጋ የተጠቁ ሰዎችንና ቁልፍ የሆኑ ባለድርሻ
አካላትን ማሳተፍና መተማመን ይኖርበታል (ቃልኪዳን 7ን ይመልከቱ)፡፡

ለደካማ የሥራ አፈጻጸም መፍትሔ መሻት
• የክትትል ሥራ ግኝቶች ስህተቶችን ለማረም፣ ድክመቶችን ለመፍታትና ፕሮግራሙን
ለማሻሻል መዋል ይኖርባቸዋል፡፡ በክትትል የሚገኙ ውጤቶችም በሰነድነት መቀመጥ
ይኖርባቸዋል (ቃልኪዳን 7ን ይመልከቱ)፡፡

በድርጅታዊ ኃላፊነቶች ዙሪያ የክትትል ሥራ ለመሥራት የተዘጋጁ አቅጣጫ ሰጪ ጥያቄዎች
• ድርጅቱ በቂ ዕውቀት፣ ክህሎት፣ ገንዘብ እንዲሁም የፕሮግራም ቃልኪዳኖችን ከመፈጸሙ በፊት መሰማራት የሚችሉ

ተገቢ ብቃትና ልምድ ያላቸው ሠራተኛኞች እንዳሉት ለማጥናት ግልጽ የሆኑ ሂደቶች አሉ?

• የክትትልና ግምገማ ሥራዎችን ለመደገፍና ከዚህ የሚገኙ ውጤቶችን ለሥራ አመራርና ለውሳኔ ለማዋል
የሚያስችሉ ግልጽ የሆኑ ፖሊሲዎች፣ ሂደቶችና ሀብቶች በቦታው አሉ? ሠራተኞችስ ያውቁአቸዋል?

• • በሀብት አመዳደብ ላይ ውሳኔ መስጠት የሚያስችሉ ኃላፊነቶችንና የጊዜ ሰሌዳዎችን የሚያስቀምጡ ግልጽ የሆኑ
ሂደቶች አሉ?

አብይ ተግባራት መሪ ማስታወሻዎች
2.6 የፕሮግራም
ቃልኪዳኖች ከድርጅታዊ
አቅሞች ጋር የተጣጣሙ
መሆን አለባቸው፡፡

ድርጅታዊ አቅም
• ድርጅታዊ ፖሊሲዎች ቴክኒካዊ ጥራታቸውን የጠበቁ መለኪያዎችን የመጠቀም፣
ዕውቀትና ክህሎትን በተመረጡ የኤጄንሲው የፕሮግራም ዘርፎች ውስጥ
የማሳደግና ጠብቆ የማቆየትን አስፈላጊነት ማንጸባረቅ አለባቸው፡፡ ይሁን እንጂ
አንዳንድ ድርጅቶች ለአንድ አካባቢ የተለየ ተደራሽነት ሊኖራቸው ስለሚችል፤
ምናልባት ሌሎች ኤጄንሲዎች በቦታው የመድረስ ዕድል እስከሚያገኙ ድረስ
ከልምዳቸው ውጭ የሆኑ አስፈላጊ አገልግሎቶችን አቅርቦት ለመደግፍ ሊገደዱ
ይችላሉ፡፡
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2.7 የፖሊሲ
ቁርጠኝነት
የሚከተሉትን
ያረጋግጣል፡-

ሀ) ስልታዊ፣ነጻና
ቀጣይነት ያለው
የሥራዎችና
ውጤቶቻቸው
የክትትልና
ግምገማ፣

ለ) ከክትትልና
ግምገማ ሥራዎች
የሚገኙ መረጃዎች
ፕሮግራሞችን
ከነባራዊ ሁኔታዎች
ጋር ለማጣጣምና
ለማሻሻል ይውላሉ፡፡

ሐ) ወቅታዊነቱን
የጠበቀ ወሳኔ
መስጠትና ሀብቶችን
በዚሁ መሠረት
መመደብ.

• የሰው ኃይል ዕቅድን ማዘጋጀት በድርጅቱ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ክፍሎችና ዕውቀቶች
በቅንጅት አንዲሠሩ ለማረጋገጥ ሊረዳ ይችላል (ቃልኪዳን 8ን ይመልከቱ) በተጨማሪም
ለአደጋ ዝግጁነትና መጠባበቂያ ዕቅድ ዝግጅት ተኩረት መስጠት በተከታታይ ለሚከሰቱ
ቀውሶች የበለጠ ውጤታማና ወቅታዊ ምላሽ ለመስጠት አስተዋጽኦ ሊያበረክት
እንደሚችል ማስታወሱ አስፈላጊ ነው፡፡

ድርጅታዊ ፖሊሲዎች፣ ሂደቶችና ሥርዓቶች
• ማስረጃ ማለት አንድ ነጻ ብያኔ ወይም ድምዳሜ የሚመሰረትበት ዳታ ነው፡፡
ይህም የተለያየ መልክ ሊኖረውና የተለያየ ደረጃ ያለው ተቀባይነት (የግድ
ሳይንሳዊም ባይሆን) ሊሰጥ ይችላል፡፡ የሰብአዊ ሥራዎችን ውጤቶች
በስልታዊና ጠንካራ ክትትልና ግምገማ ሥራዎች በመታገዝ ማሻሻል
እንዲቻል፤ ለሰብአዊ ተግባራት የተሰነደ የማስረጃ መሠረት ማዘጋጅት አስፈላጊ
ነው፡፡

• አብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያን የሚያሟላ አንድ ድርጅት፣ ከክትትልና
ግምገማ ሥራዎች የሚገኙ ዳታዎች ፕሮግራሞችን፣ ፖሊሲዎችንና
ስትራቴጂዎችን ከነባራዊ ሁኔታዎች ጋር ለማጣጣም እንዲሁም ዝግጁነትንና
የሥራ አፈጻጸምን ወቅታዊነቱን በጠበቀ አኳኋን ለማሻሻል እንዴት ጥቅም ላይ
እንደዋሉ ማሳየት መቻል አለበት (ቃልኪዳን 7ን ይመልከቱ)፡፡ ይህ ሁኔታ
አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ሠራተኞች  በፍጥነት መቀጠር ወይም መሠማራት
እንደሚችሉ ወይም አፋጣኝ ሰብአዊ ምላሽ ለመስጠት የሚውል ፈንድ መኖሩን
የማረጋገጥ ሥራዎችን ያካትታል፡፡

ድርጅታዊ ውሳኔ አሰጣጥ
• በደርጅቶች ውስጥ ውሳኔ የመስጠት ኃላፊነቶችም ሆኑ ሂደቶች በግልጽ መገለጽና
መታወቅ ይኖርበታል፡፡ ይህም ኃላፊነት ያለው ማነው፣ ማንን ማማከር ያስፈልጋል
እንዲሁም ውሳኔ አሰጣጡ ግብአት የሚሆን ምን ኣይነት መረጃ ያስፈልጋል የሚሉ
ጉዳዮችን ማካተት አለበት፡፡

ለተጨማሪ መሪ ማስታወሻዎች የድረ-ገጽ አድራሻ
አይ.ኤ.ኤስ.ሲ (2015) የሰብአዊ ፕሮግራም ኡደትን ተግባራዊ ለማድረግ ማጣቀሻ ሞጁል:

https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/programme-cycle-toolbox

እስፊር ፕሮጀክት (2011) የእስፊር ፕሮጀክት መመሪያ መጽሐፍ፡  ሰብአዊ ቻርተርና ሰብአዊ ምላሽ ውስጥ መሟላት ያለባቸው አነስተኛ
መለኪያዎች :

http://www.sphereproject.org/handbook/

ኤ.ኤል.ኤን.ኤ.ፕ እና ግሩፔ ዩ.አር.ዲ (2009) ‘በአደጋ የተጠቁ ህዝቦችን በሰብአዊ ምላሽ ውስጥ ለማሳተፍ አሳታፊ ዜዴዎችን ማዘጋጀት’.
የተሳትፎ መመሪያ መጽሐፍ (ምዕራፍ 8)፡

http://urd.org/IMG/pdf/MP_GB_CHAPITRE8.pdf
3
ለተጨማሪ መረጃ የሲ.ኤች.ኤስ አሊያንስን ድረ-ገጽ፡- http://chsalliance.org/resources ይመልከቱ፡፡

ታዊ ተፅእኖ አለመጠቃትና ይበልጥ ዝግጁና አይበገሬሳል

አብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ መመሪያ ማስታወሻዎችና አመልካቾች

የጥራት



አብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ መመሪያ ማስታወሻዎችና አመልካቾች

ቃልኪዳን 3
በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች
በተደረገላቸው ሰብአዊ ድጋፍ
ምክንያት አሉታዊ ተፅእኖ አይኖርባቸውም፤
ይበልጥ ዝግጁ፣አይበገሬ እና
የስጋት ተጋላጭነታቸው አነስተኛ ይሆናል፤

ይህ ቃልኪዳን ለምን አስፈለገ?
ይህ ቃልኪዳን ለአደጋዎች ምላሽ በሚሰጥበት ወቅት አካባቢያዊና ሀገራዊ አቅምን መቀበልና ከዚሁ አቅም መነሳት እንዲሁም
ከአካባቢ ድርጅቶች ጋር ጠንካራ ግንኙነት መፍጠር አስፈላጊ እንደሆነ  እውቅና ይሰጣል፡፡ ግለሰቦች፣ ማህበረሰቦችና ሀገራት
በሚወሰኑ ውሳኔዎች ላይ ከፍተኛ ሥልጣን እንዲኖራቸው ማረጋገጥና የበለጠ አደጋ የመቋቋም አቅም እንዲታጎለብቱ
ማድረግ፤ በፍጥነት እንዲያገግሙና የወደፊቱንም አደጋ ለመቋቋም ከፍተኛ አቅም እንዲኖራቸው ያደርጋል፡፡ የሰብአዊ
ሥራዎች ያልተጠበቁ ጎጂ ውጤቶችን ሊያስከትሉ ይችላሉ፡፡ በመሆኑም ድርጅቶች እንደነዚህ ያሉ ውጤቶችን መለየትና
ከሌሎች ጋር በመተባበር የመከላከል ወይም የመቅረፍ ሥራ መስራት ይኖርባቸዋል፡፡

የሥራ አፈጻጸም አመልካቾች

1. በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች ከሰብአዊ ተግባራት የተነሳ የወደፊቱን አደጋዎችና ጫናዎች የተሻለ መቋቋም

እንደሚችሉ ራሳቸውን ያያሉ፡፡

2. ለቀውሱ ምላሽ የመስጠት ኃላፊነት ያላቸው የአካባቢ ባለሥልጣናት፣ መሪዎችና ድርጅቶች አቅማቸው መጎልበቱን
ይገነዘባሉ፡፡

3. በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች (እጅግ ተጋላጭ የሆኑትን ጨምሮ) ከሰብአዊው ተግባር የመነጩ አንዳችም
አሉታዊ ተጽዕኖ ይህ ነው ብለው ለይተው አያስቀምጡም፡፡

ቁልፍ ተግባራትን ለመከታተል አቅጣጫ ሰጪ ጥያቄዎች
• ለተፈጥሮ አደጋ መቋቋም አቅም ግንባታ የሚረዱ የአካባቢ አቅሞች (ማለትም መዋቅሮች፣ ድርጅቶች፣ የአመራር

አካላትና ድጋፍ ሰጪ ጥምረቶች) ተለይተዋል? እነዚህን አቅሞች ለማጠናከርስ ዕቅዶች አሉ?

• ስጋቶችን፣ አደጋዎችን፣ ተጋላጭነትንና መሰል ዕቅዶችን የሚመለከቱ መረጃዎች በፕሮግራም ዝግጅት ሥራዎች ውስጥ
ጥቅም ላይ ውለዋል?

• ስጋቶችን ለመቀነስና አደጋ መቋቋም አቅምን ለመገንባት የሚያስችሉ ስትራቴጂዎችና ተግባራት፤ በአደጋ የተጠቁ
ማህበረሰቦችንና ህዝቦችን በማማካር የተነደፉ ናቸው?

• የሰብአዊ ምላሽ ስትራቴጂዎች በአካባቢ እና/ወይም በብሔራዊ ደረጃ ቅድሚያ ከተሰጣቸው ጉዳዮች ጋር የተጣጣሙ
መሆናቸውን ለማረጋገጥ የአካባቢ መሪዎች እና/ወይም ባለሥልጣናት በምን ዓይነት መንገዶች (መደበኛም ሆነ ኢ-መደበኛ)
ለማማከር ተሞክሯል?

• በአደጋ በተጠቁ ህዝቦች ውስጥ የሚገኙ ቡድኖች፤ በተለይም ደግሞ የተገለሉና ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች በሙሉ ተሳታፊ
እንዲሆኑ ፍትሐዊ የሆኑ ዕድሎችን የማስፋፋት ሥራ ተሠርቷል?

• የሰብአዊ ምላሹ ከአደጋ በፍጥነት የማገገም ሁኔታ እንዲኖር ማመቻቸት በሚችል መልኩ የተቀረጸ ነው?

• በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያገኙ የቴክኒክ መለኪያዎች በሠራተኞች ጥቅም ላይ ውለዋል?

• በግልጽ የሆነ ሽግግር እና/ወይም የማጠናቀቂያ ስትራቴጂ በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችንና ሌሎች ተገቢ የሆኑ ባለድርሻ
አካላትን በማማከር የተዘጋጁ ናቸው?

የጥራት መስፈርት፡- ሰብአዊ
ምላሹ አካባቢያዊ አቅምን
ያጠናከረና አሉታዊ
ተፅእኖዎችን ያስወገደ ነው፡፡
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አብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ መመሪያ ማስታወሻዎችና አመልካቾች

አብይ ተግባራት መሪ ማስታወሻዎች
3.1 መርሀ-ግብሮች በአካባቢያዊ
አቅሞች ላይ መመስረታቸውን
ማረጋገጥና በአደጋ የተጠቁ
ማህበረሰቦችንና ህዝቦችን አደጋ
የመቋቋም አቅም በማሻሻል ላይ
አተኩሮ መስራት

የማህበረሰብ አደጋ  የመቋቋም አቅም

• የማህበረሰቡና የመንግሥት አቅም ሲባል ክህሎትን፣ እውቀትን፣ ጥምረቶችን፣
ድርጅቶችንና ተነሳሽነቶችን ያጠቃልላል፡፡ የአቅም ግንባታ ደግሞ ሀብቶችን
(ለምሳሌ ፈንዶችን፣ ቁሳቁሶችን ወዘተ) እንዲሁም ለአስተዳደርና ለሥራ
አመራር ሥርዓቶች የሚደረጉ ድጋፎችን ያጠቃልላል፡፡

• አደጋ የመቋቋም አቅም ሊጠናከር የሚችለው ደግሞ የአደጋዎችን ጫና
ለመቀነስ የሚረዱ አገለግሎቶችን (ለምሳሌ የድርቅ ቁጥጥር እና ጎርፍ፣ የውሃ
ማዕበል ወይም የመሬት መንቀጥቀጥን የሚቋቋሙ መዋቅሮች) በመንደፍ
ይሆናል፡፡

3.2 ማንኛውም አይነት ነባር
የማህበረሰብ አደጋና የስጋት
ግምገማ ውጤቶችና የዝግጁነት
እቅድን በመጠቀም ስራዎችን
መምራት

የማህበረሰብ የአደጋና ስጋት ግምገማ

• ግለሰቦች፣ ማሀበረሰቦች ወይም ሀገር የበለጠ ተጋላጭ በሆኑ መጠን፤ አሉታዊ
የሆኑ ያልተፈለጉ ውጤቶች የመከሰት ዕድላቸውም ክፍ ያለ ይሆናል፡፡

• በማህበረሰቡ ውስጥ የሚኖሩ ሴቶች፣ ወንዶች፣ ህጻናትና ሌሎች የተለያዩ ቡድኖች
በተለያዩ የስጋት ደረጃዎች ይጋለጣሉ፡፡ በአካባቢው የሚከሰቱ አደጋዎች የተለያዩ
ተጋላጭ ቡድኖችን እንዴት እንደሚጎዱና አደጋዎቹን ለመቋቋም ያላቸው አቅም ምን
ያህል እንደሆነ ለመረዳት አሳታፊና ማህበረሰብ-ተኮር ግምገማ መጠቀም አስፈላጊ
ነው፡፡

3.3  ለወደፊት አደጋዎች
በሚከሰቱበት ወቅት ቀዳሚ ምላሽ
ሰጪ ሆነው  እንዲገኙ ለማብቃት
የአካባቢውን አመራርና ድርጅቶች
አቅም ማሳደግ፤ ትኩረት ያላገኙና
የተገለሉ ቡድኖች በአግባቡ
መካተታቸውን ማረጋገጥ

የአካባቢውን አመራርና ድርጅቶች አቅም ማሳደግ

• የአካባቢው ኤጄንሲዎችና ማህበረሰቦች ብዙውን ጊዜ ግንባር ቀደም ምላሽ
ሰጪ ሲሆኑ፤ ስለሁኔታው ጥልቅ እውቀትም ይኖራቸዋል፡፡ አንዳንድ
በአካባቢ ድርጅቶች-ለምሳሌ በሴቶች፣ በህጻናት ወይም በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ
የሚሠሩ ድርጅቶች አንድ የተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ሰለሚኖራቸው
ፍላጎቶች የተሻለ እውቀት ይኖራቸዋል፡፡

• በተለይም የአካባቢው መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንደ አቻ ተሳታፊ
ከመታየት ይልቅ፤ አንደ ፕሮግራም ግብ አቅራቢ ሊታዩ ይችላሉ፡፡ይሁን እንጂ
በርካታ እርዳታዎችን በአካባቢው ድርጅቶች በኩል (ሴቶችን ወይንም አካል
ጉዳተኞችን የሚወክሉትን ጨምሮ) ለማቅረብ አሳማኝ ጉዳይ አለ፡፡ ይህም ስፋት
ያለው ምላሽ መስጠት አንዲችሉ አቅማቸውን ማሳደግና አስፈላጊ የሆኑ
ሀብቶችን ማቅረብ ያስፈልጋል፡፡ ይህን ለማድረግ የአመለካከት ለውጥ
የሚፈልግ ሲሆን፤ አለም አቀፍ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ደግሞ
ለአካባቢው አጋሮች ሂደቱ የመቆጣጠር መብት የሚሠጥ የረጅም ጊዜ ምላሽን
ማየት ይኖርባቸዋል፡፡ በተጨማሪም አለም አቀፍና የአካባቢው ኤጄንሲዎች
በግልጽ ውይይትና ገንቢ ሂሶች ውስጥ ለመግባት ቁርጠኝነታቸውን ይጠይቃል፡፡

• ሁኔታዎች በፈቀዱ ጊዜ መርሀ-ግብሮች ከውጭ ሀገር ባለሙያ ይልቅ፤ በአካባቢና
በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚገኙ ሠራተኞችን መጠቀም ይኖርባቸዋል፡፡

3.4 የረጅም ጊዜ አዎንታዊ
ተፅእኖን ከወዲሁ ለማረጋገጥና
የጥገኝነት ስጋትን ለመቀነስ
በሰብአዊ መርሀግብሩ ጅማሬ
ላይ የሽግግር ወይም አጠናቅቆ
የመውጫ ስልቶችን ማቀድ

የሽግግር ወይም አጠናቅቆ የመውጫ ስልቶች

• አገልግሎቶች መሰጠት ያለባቸው ከምላሽ ወቅት ለማያልፉ ሁኔታዎች
ሳይሆን፤ ነባር የመንግሥትና የማህበረሰብ ሥርዓቶችን ለመደገፍ መሆን
ይኖርበታል፡፡

• አስቀድሞ አጠናቅቆ የመውጫ ዕቅድን ከባለሥልጣናትና ከተጠቂው ማህበረሰብ
ጋር በትብብር ማዘጋጀት፣ መርሀ-ግብሩ ከተዘጋ በኋላ የሚቀጥሉ
አገልግሎቶችን (ለምሳሌ የውጪ ማካካሻ እርምጃዎችን መጀመር፣ የአካባቢው
የሚገኙ ቁሳቁሶችን መጠቀም ወይም የአካባቢውን የሥራ አመራር አቅም
ማጠናከርና ወዘተ) ለመቅረጽና ለሽግግር በቂ ጊዜ እንዲገኝ ያግዛል፡፡

3.5 ፈጠን ብሎ ከአደጋ ለማገገም
የሚያስችሉና የአካባቢውን ኢኮኖሚ
የሚያሳድጉ መርሀ-ግብሮችን

የኢኮኖሚ ማገገም

• የአካባቢውን አቅም የሚያጠናክሩና አገልግሎቶችን፣ ትምህርትን፣
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አብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ መመሪያ ማስታወሻዎችና አመልካቾች

መቅረፅና መተግበር ገበያዎችንና የመተዳደሪያ ዕድሎችን ወደ ነበረበት የሚመልሱ ተግባራት
ፈጠን ብሎ ከአደጋ ለማገገም ያስችላሉ፡፡

• ለአካባቢው ኢኮኖሚ ጥቅም የሚያስገኙ ተግባራት ለምሳሌ ዕቃዎችንና
አገልግሎቶችን መግዛት እና የጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ማድረግ (ዝቀተኛ የኢኮኖሚ
ማገገሚያ መለኪያዎች 2010ን ከታች በተመለከቱ የተጨማሪ መመሪያ ሊንኮች
ውስጥ ይመልከቱ)

3.6 ሊከሰቱ የሚችሉ ወይም
የተከሰቱ ያልታሰቡ አሉታዊ
ውጤቶችን በወቅቱና ስልታዊ
በሆነ መልኩ መለየትና
እርምጃ መውሰድ፤
የሚከተሉትን ጨምሮ፡-
ሀ. የሰዎች ደህንነት፣ ክብርና

መብቶች
ለ. በሰራተኞች የሚፈፀም የወሲብ

ብዝበዛና ጥቃት
ሐ. ባህል፣ ፆታ፣ ማህበራዊና

ፖለቲካዊ ግንኙነቶች
መ. የኑሮ መተዳደሪያ
ሠ. የአካባቢው ኢኮኖሚ

እና
ረ. አካባቢ

አሉታዊ ውጤቶች እና ምንም ጉዳት ያለማድረስ

• የእርዳታ ሀብቶች ያላቸው ከፍተኛ ዋጋና የእርዳታ ሠራተኞች ያላቸው
ከፍተኛ የሥራ ደረጃ ወደ ብዝበዛና ጥቃት፣ ፉክክር፣ ግጭት፣ የእርዳታውን
አለአግባብ ወደ መጠቀምና ባልተገባ መንገድ ወደ ማከፋፈል ሊያመራ
ይችላል፡፡እርዳታ የኑሮ መተዳዳሪያዎችን በማዳከም በተለዩ ቡድኖች
እና/ወይም በወንዶች፣ በሴቶችና ህጻናት መካከል እኩል ያልሆነ የሀይል
ግንኙነት እንዲጎላ ማድረግ ይችላል፡፡ እነዚህ እምቅ አሉታዊ ውጤቶች
ክትትል ሊደረግባቸውና የመከላከል እርምጃዎችም ሊወሰዱ ይገባል፡፡

• በጥንቃቄ የተያዘና ግልጽነት ያለው ግብረ-መልስና የቅሬታ አፈታት ስልቶች
ብዝበዛና አግባብ ያልሆነ አጠቃቀምን ለመቀነስ የሚስችል በመሆኑ (ቃልኪዳን
4 እና 5ን ይመለከቱ) ሠራተኞች አስተያየቶችንና ቅሬታዎችን በደስታ
መቀበልና መፈለግ ይኖርባቸዋል፡፡ ሠራተኞች አንዴት ሚስጥር መጠበቅና
ጥንቃቄ የሚፈልጉ ጉዳዮችን ለምሳሌ የወሲብ ብዝበዛና ጥቃትን አንዴት
መግለጽ እንዳለባቸው ስልጠና ሊሠጣቸው ይገባል፡፡

በተፈጥሮ አካባቢ ላይ የሚከሰት ስጋትና  የአየር ንብረት ለውጥ
• ሰብአዊ ምላሽ በተፈጥሮ አካባቢ ላይ ጉዳት (ለምሳሌ የአፈር መሸርሸር፣የውሃ
ምንጮች መጥፋት፣ ከመጠን ያለፈ ዓሣ ማጥመድ ወይም ብክለት) ሊያስከትል
የሚችል በመሆኑ፤ ቀውሱን ወይም የተጋላጭነት ደረጃዎችን የበለጠ ሊያባብስ
ይችላል፡፡

• አሉታዊ ውጤቶችን ለመቀነስ የሚወሰዱ እርምጃዎች በፕሮግራም ሁኔታ
ላይ የተመሠረቱ ናቸው፡፡ እርምጃዎች ለምሳሌ ደን ተከላን፣ የዝናብ ውሃ
ማቆርን፣ ሀብቶችን በቁጠባ መጠቀምን እና ስነ-ምግባራዊ የሆኑ የግዥ
ፖሊሲዎችንና አሠራሮችን መጠቀምን ሊያካትቱ ይችላሉ፡፡ ትልልቅ የግንባታ
ሥራዎች የአካባቢ ግምገማ በተከተለ አኳኋን መከናወን አለባቸው፡፡

በሰራተኞች የሚፈፀም የወሲብ ብዝበዛና ጥቃት

• ሁሉም ሠራተኞች ከወሲብ ብዝበዛና ጥቃት የጸዳ አካባቢ እንዲኖር የማድረግ
የጋራ ኃላፊነት አላቸው፡፡ የሠራተኛ አባላት በድርጅታቸው ውስጥም ሆነ
በውጭ የጠረጠሩትን ወይም የተመለከቱትን ማንኛውንም ወሲባዊ ጥቃት
ሪፖርት የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው፡፡

ድርጅታዊ ኃላፊነትን ለመከታተል አቅጣጫ ሰጪ ጥያቄዎች
• በድርጅቱ መርሀ-ግብር ዘርፎች ውስጥ የተጠቂ ሰዎችን ስጋት ለመገምገምና ስጋቶቹን ለመቀነስ የሚያስችል ፖሊሲ

አለ? ፖሊሲው በሠራተኞች ዘንድ ይታወቃል?

• በሰብአዊ ምላሽ ምክንያት የሚከሰቱ አሉታዊ ውጤቶችን መገምገምና መቅረፍ የሚስችሉ ፖሊሲዎችና መመሪያዎች አሉ?
በሠራተኞች ዘንድስ ይታወቃሉ?

• ወሲባዊ ብዝበዛዎችን፣ ጥቃቶችን ወይም መድልዎን ለመፍታት የተለዩ ፖሊሲዎችና መመሪያዎች አሉ? ፖሊሲዎቹና
መመሪያዎቹ በሠራተኞች ዘንድ ይታወቃሉ?

• ለአዳዲስ ወይም እየተፈጠሩ ለሚገኙ ቀውሶች ምላሽ መስጠት የሚያስችል ተለዋጭ ዕቅዶችስ አሉ? ዕቀዶቹ በሠራተኞች
ዘንድስ ይታወቃሉ?
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አብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ መመሪያ ማስታወሻዎችና አመልካቾች

• ሠራተኞች በጥበቃ/ከለላ፣ በጸጥታና በስጋት ጉዳዮች ዙሪያ ምን እንደሚጠበቅባቸው ያውቃሉ?

ድርጅታዊ ኃላፊነት መሪ ማስታወሻ

3.7 ፖሊሲዎች፣
ስትራቴጂዎችና
መመሪያዎች
የሚከተሉትን
ለማስፈፀም ይቀረፃሉ፡-
ሀ. ማንኛውም አይነት

አሉታዊ ተፅእኖ
የሚያስከትሉ
መርሀ-ግብሮችን
መከላከል፤ ለምሳሌ
በሰራተኞች
አማካኝነት በአደጋ
በተጠቁ
ማህበረሰቦችና
ህዝቦች ላይ
የሚፈፀም ብዝበዛ፣
ጥቃት ወይም
አድልዎ

ለ. አካባቢያዊ
አቅሞችን
ማጠናከር

ድርጅታዊ ፖሊሲ

• ድርጅቶች በግልጽ የተሰነዱ የአደጋ ስጋት ግምገማ ፖሊሲና ሥርዓት እንዲኖራቸው
ይበረታታሉ፡፡ ሙስናን በራሳቸው ጸረ-ሙስና ፖሊሲዎችና መመሪያዎች እንዲሁም
ከሌሎች መሰል ድርጅቶተች ጋር በመተባበር የማይዋጉ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች
በሌሎች የሰብአዊ ሥራ ተዋናዮች ላይ የሙስና ስጋቶችን ይጨምራሉ፡፡

• ፖሊሲዎችና መመሪያዎች ተጋላጭ ሰዎችን ለመጠበቅ ያላቸውን ቃልኪዳን ማንጸባረቅና
የሥልጣን መባለግን የሚከላከሉበትንና የሚመረምሩበትን መንገድ መዘርዘር አለባቸው፡፡

• በጥንቃቄ የሚሠራ የሠራተኛ ቅጥር፣ ምርጫና ቅበላ ሥራ፣ የሠራተኞችን የስነምግባር
ጉድለት ስጋት መቀነስ ያስችላል፡፡ የስነምግባር ደንቦችም የተከለከሉ አሠራሮችን በግልጽ
ማስቀመጥ አለባቸው፡፡ ሠራተኞች እነዚህን የሥነምግባር ደንቦችን ለማክበር በግልጽ
መስማማትና ደንቦቹን ካላከበሩ የሚገጥማቸውን ቅጣቶች እንዲያውቁ ሊደረግ ይገባል
(ቃልኪዳን 8ን ይመልከቱ)

• የቅሬታና የስሞታ ማስተናገጃ መመሪያዎች (የጥቆማ አሠጣጥ ፖሊሲዎችን ጨምሮ)
በግልጽ መቀመጥና ሠራተኞችም እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ እንዲያውቁ መደረግ
አለበት፡፡

• የአካባቢ ጥበቃ-ተኮር የቅጥር ፖሊሲዎች (Green procurement policies) ያልተጠበቁ አሉታዊ
ጉዳቶች በተፈጥሮ አካባቢ ላይ እንዳይደርሱ ለመከላከል ያስችላሉ (ቃልኪዳን 9ን ይመልከቱ)፡፡

3.8 በአደጋ ከተጠቁ
ማህበረሰቦችና
ህዝቦች የሚሰበሰብና
እነሱን ለአደጋ
ሊያጋልጥ የሚችል
ማንኛውም አይነት
ግለሰባዊ መረጃን
መጠበቅ የሚያስችሉ
ስርአቶችን አዘጋጅቶ
ማስቀመጥ

የግል መረጃን ስለመጠበቅ

• ከማህበረሰቡ የሚሰበሰቡ የግል መረጃዎች በሙሉ በሚስጥር መያዝ አለባቸው፡፡ በተለይም
ወሲባዊ ብዝበዛና ጥቃትን የሚመለከቱ ቅሬታዎች አያያዝ ((ቃልኪዳን 5ን ይመልከቱ)
ተጨማሪ ጉዳት እንዳይፈጠር ሚስጥራዊነቱን ማረጋገጥ ወሳኝ በመሆኑ በጥብቅ ሚስጥር
መፈጸም ይኖርበታል፡፡

• በሰብአዊ ምላሽ ውስጥ የኤሌክትሮኒክስ ምዝገባና ስርጭት ሥርዓት በስፋት አገልግሎት
ላይ በሚውልበት ጊዜ በመረጃ አጠባበቅ ላይ ከምን ጊዜውም የበለጠ ግልጽና የተቀናጁ
ፖሊሲዎች ያስፈልጋሉ፡፡ ሶስተኛ ወገኖች ለምሳሌ ባንኮችና የንግድ ድርጅቶች መረጃዎችን
መጠበቅ የሚያስችሉ ተገቢ እርምጃዎችን አንዲወስዱ የሚያሰገድድ ስምምነት ወሳኝ ነው፡፡
የመረጃ አሰባሰብ፣ አቀማመጥ፣ አጠቃቀምና አወጋገድ በአለም አቀፍ መለኪያዎችና
በአካባቢው የመረጃ አጠባበቅ ህጎች መሠረት እንዲፈጸም ግልጽ የሆነ መመሪያ መኖሩ
አስፈላጊ ነው፡፡

• የመረጃ መጥፋት ስጋቶችን ለመቅረፍ የሚያስችሉ ሥርዓቶች መቀመጥ አለባቸው፡፡
መረጃዎች ከሚጠበቀው ጊዜ በላይ ተይዘው መቆየት የሌለባቸው በመሆኑ፤ በታቸለ ፍጥነት
መወገድ ይኖርባቸዋል፡፡

• እርዳታ ተቀባዮችም በመረጃ አጠባበቅ ረገድ የሚኖራቸውን መብቶች እንዲያውቁ መደረግ አለበት፡፡
ድርጅቱ ስለእነርሱ የሚይዛቸው የግል መረጃዎችንም ማግኘት መቻል አለባቸው፡፡በተጨማሪም ተገቢ
ያልሆነ የመረጃ አጠቃቀምን በተመለከተ የሚኖራቸው ማንኛውም ስጋት መመርመር እንደሚችል
ማወቅ ይኖርባቸዋል፡፡
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ለተጨማሪ መሪ ማስታወሻዎች የድረ-ገጽ አድራሻ
አይ.ኤፍ.አር..ሲ. (2006) ‘ቪ.ሲ.ኤ ምንድነው? የተጋላጭነትና አቅም ግምገማ መግቢያ’:

http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/whats-vca-en.pdf

ተርንበል፣ ኤም. ፣ ስቴሬት፣ ሲ. ፣ እና ህሌቦ፣ ኤ. (2013) ‘የመቋቋም አቅም፣ የአደጋ ስጋት ቅነሳና የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም’፣ተጨባጭ
ተግባር:

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ECB-toward-resilience-Disaster-risk-reduction-Climate-Change-Adaptation-guide-
english.pdf

ግሩፔ ዩ.አር.ዲ (2013) ‘ለመቋቋም አቅም መድረስ፡-በአደጋ ስጋት ቅነሳ፣ በአየር ንብረት ለውጥ መቋቋምና በደህንነት ቅነሳ ዙሪያ ለሚሰሩ
የእርዳታ ባለሙያዎችና ፖሊሲ አውጪዎች የተዘጋጀ የአደጋ መቋቋም አቅም መመሪያ መጽሐፍ 2.0:

http://www.reachingresilience.org/IMG/pdf/resilience-handbook.pdf

ስሊም፣ ኤች. እና ቦንዊክ፣ ኤ. (2005) ‘ከለላ፡ የALNAP መመሪያ ለሰብአዊ ሥራ ድርጅቶች’:

www.alnap.org/resource/5263

የሲፕ ጥምረት (2010) ‘አነስተኛ የኢኮኖሚ ማገገሚያ መለኪያዎች’:

http://www.seepnetwork.org/minimum-economic-recovery-standards-resources-174.php

ለተጨማሪ መረጃ የሲ.ኤች.ኤስ አሊያንስን ድረ-ገጽ፡- http://chsalliance.org/resources ይመልከቱ፡

የጥራት መስፈርት፡-
ሰብአዊ ምላሹ በግብብነት፣
በተሳትፎና ግብረ-መልስ ላይ
የተመሰረተ ነው፡፡
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በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች መብቶቻቸውንና
¾T>Ñv†¨<” ድርሻዎች Á¨<nK<& መረጃ ያገኛሉ
እንዲሁም እነሱን በሚመለከቱ ውሳኔዎች
አሰጣጥ ላይ ይሳተፋሉ፤

የጥራት መስፈርት፡-
ሰብአዊ ምላሹ በግብብነት፣ በተሳትፎና ግብረ-መልስ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡

ቃልኪዳን 4

ይህ ቃልኪዳን ለምን አስፈለገ?
ይህ ቃልኪዳን የሚያተኩረው በአደጋ የተጎዱ ሁሉን አቀፍ ተሳትፎ እንዲኖራቸውየማድረግ አስፈላጊነት ላይ ነው፡፡ ይህ ሁኔታ
እርዳታ ተቀባይ ሰዎች ሀሳባቸውን እንዲገልጹና በውሳኔዎች ላይ ተጽዕኖ እንዲያሳድሩ ለመፍቀድና ለማበረታታት ፍቃደኛ መሆንን
ይጠይቃል፡፡ መረጃና ተግባቦት ለእርዳታ ሥራዎች ወሳኝ ዜዴዎች ናቸው፡፡ ያለ መረጃና ተግባቦት በአደጋ የተጠቁ ሰዎች
አገልግሎቶችን ማግኘትና ለራሳቸውም ሆነ ለማህበረሰቦቻቸው እጅግ የተሻሉ ውሳኔዎችን መወሰን  ወይም የእርዳታ ኤጄንሲዎች
መረጃዎችን እንዲያጋሩአቸውና ተጎጂ ማህበረሰቦችን በጥንቃቄ እንዲያዳምጡ እንዲሁም በውሳኔ ውስጥ እንዲያሳትፉአቸው ግፊት
ማደረግ አይችሉም፡፡ እነዚህ ሁኔታዎች ተፈጻሚ በሆኑበት ሁኔታ ግን ለፕሮግራሙ የበለጠ ውጤታማነትና ለአገልግሎት ጥራት
መሻሻል የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የጎላ ነው፡፡ ሰዎች ሀሳባቸውን ለማስተጋባት ዕድል ሲኖራቸው፤ ለተሻለ ህይወትና ደህንነት
የሚኖራቸው ስሜት ይጨምራል፤ ከሚገጥሟቸው ተግዳሮቶች ጋር የመጋፈጥ አቅም እንዲያጎለብቱና ከችግሩ ለማገገም የነቃ ሚና
እንዲጫወቱ ያስችላቸዋል፡፡

የሥራ አፈጻጸም አመልካቾች

1. በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ሰዎች (አጅግ ተጋላጭ የሆኑትን ጨምሮ) መብቶቻቸውንና ማግኘት
የሚገቧቸውን ነገሮች ይረዳሉ፡፡
2. በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ሰዎች አስፈላጊና ግልጽ የሆኑ መረጃዎችን በወቅቱ እንደሚያገኙ ያስባሉ፡፡ .

3. በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ሰዎች በሰብአዊ ምላሾች ላይ ተጽእኖ ለማሳደር በተሰጣቸው ዕድል
እርካታ ይሰማቸዋል፡፡

ቁልፍ ተግባራትን ለመከታተል አቅጣጫ ሰጪ ጥያቄዎች
• ድርጅቱንና ሰብአዊ ምላሹን የሚመለከቱ መረጃዎች ተደራሽና ተገቢ በሆነ መልክ ለተጎጂ ቡድኖች ቀርበዋል?
• ሴቶች፣ ወንዶች፣ ልጃገረዶችና ወንድ ልጆች (በተለይም የተገለሉና ተጋላጭ የሆኑት) የቀረበውን መረጃ

መጠቀም ይችላሉ? መረዳትስ ይችላሉ?
• በአደጋ የተጠቁ ሰዎች ሀሳብ ((አጅግ ተጋላጭ የሆኑትንና የተገለሉት ሰዎችን ጨምሮ) ተፈልጎ በፕሮግራም

ቀረጻና ትግበራ ሂደት ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል?
• በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ቡድኖች በሙሉ እነሱን በሚመለከቱ የሰብአዊ ምላሽ ውሳኔዎች ውስጥ ለመሳተፍ

ፍትሐዊ ዕድል አግኝተናል የሚል ስሜት አላቸው?
• በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ቡድኖች በሙሉ በሰብአዊ ምላሹ ዙሪያ ግብረ-መልስ እንዴት እንደሚያቀርቡ

ያውቃሉ? እነዚያን የግብረ-መልስ ማቅረቢያ ዜዴዎችን/ቻናሎችን ለመጠቀምስ ከስጋት ስሜት ነጻ ናቸው?

• ግብረ-መልስ ለማቅረብ ማነቆ የሆኑ ጉዳዮች ተለይተዋል? መፍትሔስ አግኝተዋል?

• በግብረ-መልስ ስልቶች አማካይነት የቀረቡ መረጃዎች/ዳታዎች በዕድሜ፣ በሥርዓተ-ጾታ እና በሌሎች ተገቢ
በሆኑ ምድቦች ተከፋፍለው ተቀምጠዋል?

አብይ ተግባራት መሪ ማስታወሻዎች

4.1 ስለድርጅቱ፣
ስለሚመራባቸው
መርሆች፣
ከሰራተኞቹ
ስለሚጠብቃቸው
ባህሪያት፣

መረጃዎችን ለማህበረሰቡ ማጋራት

• ትክክለኛ፣ ወቅታዊና ተደራሽ የሆኑ መረጃዎችን ማጋራት፤ መተማመንን
ያጠናክራል፤ መረዳትን ይጨምራል፣ ጥልቀት ያለው ተሳትፎ እንዲኖር
ከማድረጉም በላይ ፕሮጀክቱ የሚያስገኘውን የህይወት ለውጥ ክፍያ ያደርጋል፡
የመደበኛ ቅሬታዎችን መጠን ለመቀነስና ግልጽነትን ለማስፈንም ቁልፍ ተግባር
ነው፡፡

የጥራት መስፈርት፡-
ሰብአዊ ምላሹ በተግባቦት፣
ተሳትፎና ግብረ-መልስ ላይ
የተመሰረተ መሆን፡፡
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ስለሚተገብራቸው
መርሀግብሮችና ምን
ማበርከት
እንደሚፈልጉ በአደጋ
ለተጠቁ ማህበረሰቦችና
ህዝቦች መረጃ
መስጠት፡፡

• የፋይናንስ መረጃዎችንም ለማህበረሰቡ ማጋራት የበለጠ ወጨ-ቆጣቢ ለመሆንና
ማህበረሰቡም ብክነትን ወይም የማጭበርበር ድርጊቶችን ከመዋጋት አንጻር ጉልህ
ድርሻ እንዲኖረው ያግዛል፡፡

• አንድ ድርጅት መረጃን ለተረጂዎቹ በተገቢው መንገድ የማያጋራ ከሆነ፤ የተሳሳተ
ግንዛቤና የሥራ መጓተት እንዲፈጠር ምክንያት ሊሆን ይችላል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ
ፕሮጀክቶች ተገቢነት በማጣት ሀብቶች እንዲባክኑ እንዲሁም ድርጅቱን በተመለከተ
አሉታዊ አመለካከቶች አቆጥቁጠው በሰበቡም ቁጣዎች፣ ተስፋ መቁረጥና የጸጥታ
መደፍረስ ሊከተሉ ይችላሉ፡፡

• የያለትክክለኛ መረጃ፣ ሰዎች በዕውቀት ላይ የተመሠረተ ውሳኔ መወሰን አይችሉም፡፡
በተጨማሪም ሰዎች መብታቸውንም ሆነ ከእርዳታ ሠራተኞች መጠበቅ የሚገባቸው
ባህርያትን ካላወቁ እንዲሁም በተሰጣቸው አገልግሎቶች እርካታ ካልተሰማቸው እንዴት
ቅሬታ ማቅረብ እንደሚኖርባቸው የማያውቁ ከሆነ በቀላሉ ለብዝበዛና ለጥቃት ሊጋለጡ
ይችላሉ፡፡

4.2. የተለያዩ
የማህበረሰብ አባላት
በተለይም ተጋላጭና
የተገለሉ ቡድኖች
በቀላሉ መረዳት
በሚችሏቸው፣
አክብሮታዊ በሆኑና
ባህሉን በጠበቁ
ቋንቋዎች፣ ስልቶችና
ሚዲያ ተግባቦት
ማካሄድ፡፡

ውጤታማና አካታች ተግባቦት

• የተለያዩ ቡድኖች (ለምሳሌ ጨቅላ ህጻናት ያለቸው እናቶች፣ አረጋዊያን ወይም
አካል ጉዳተኛ ሴቶች) የሚኖራቸው የተግባቦትና የመረጃ ፍላጎት የተለያየ
ይሆናል፡፡ እምነት የሚጥሉባቸው የተግባቦት ምንጮችም እንዲሁ እጅግ ለየቅል
ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

• ድርጅቶች ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ የሚፈስ የተግባቦት ዜዴ ከመጠቀም ይልቅ
ከነባር የተግባቦት ሥርዓቶች በተጨማሪ ሰዎች ምርጫቸውን እንዲገልጹ
የማማከር ሥራ መሥራት ይኖርባቸዋል፡፡

• አዳዲስ የኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች ውጤታማና ጉዳት አልባ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ
መዋላቸውን ለማረጋገጥ ጥንቃቄ ማድረግ ያሻል፡፡

4.3  በአደጋ
የተጠቁ
ማህበረሰቦችንና
ህዝቦችን
ተሳትፎና
መስተጋብር
በሁሉም የስራ
ምእራፎች
በማካተት
የውክልናውን
አካታችነት
ማረጋገጥ፡፡

ተሳትፎና መስተጋብር

• በአደጋ ጊዜ የአካባቢ ህዝቦች ብዙውን ጊዜ ምላሽ ለመስጠት ቀዳሚ ናቸው፡፡
በመሆኑም ሰብአዊ ምላሽ አሰጣጡ ገና አንድ ብሎ ሲጀምር፤ ህብረተሰቡን በተወሰነ
ደረጃ ማሳተፍ ይቻላል፡፡ በአደጋ የተጠቁ ሰዎች ለቀውሱ ተገቢ ለሆን የሚችል
ምላሽ እንዴት መሠጠት እንዳለበት ሀሳብ ይኖራቸዋል፡፡ በመሆኑም በፕሮግራም
ቀረጻ ሂደት ውስጥ አስተያዬታቸውን በማግኘት ማካተት ያስፈልጋል፡፡ በአደጋ
የተጠቁ ሰዎችን  አስቀድሞ ጊዜ ሰጥቶ ማማከር፤ ተገቢነት የሌላቸው ውሳኔዎች
ከተወሰኑ በኋላ እነሱን መልሶ ለማስተካከል የሚባክነውን ጊዜ እጅግ ይቆጥባል፡፡

• የተለያዩ የተሳትፎ ደረጃዎች፣ ተገቢነታቸው በተለያዩ ጊዜያት ሊሆን ይችላል፡፡
ለምሳሌ አጣዳፊ ምላሽ ገና አንድ ተብሎ መሰጠት በሚጀምርበት ወቅት የተወሰኑ
ተረጂዎችን ብቻ ማማከሩ ተገቢ ለሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ተጨማሪ
ሰዎችና ቡድኖች በውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ዕድል
መስጠት ያስፈልጋል፡፡

• በነባራዊ ሁኔታዎች ወይም በነባር የሥልጣን ልዩነቶች ምክንያት (ለምሳሌ
በሥርዓተ-ጾታ፣ በዘር፣ በመደብ፣ በማግለል ወይም ሌሎች መሰል ባህርያት
የተመሠረተ የሥልጣን ልዩነት) ተሳትፎዎች ወዲያውኑ ሊፈጠሩ አይችሉም፡፡
ይልቁንም የእርዳታ ድርጅቶች ከፍተኛ ተሳትፎ እንዲቀጣጠል ለማነቃቃት
የመማማሪያና የመመካከሪያ ሂደቶችን የማጠናከር ሥራ መሥራት ሊኖርባቸው
ይችላል፡፡

• ልዩ ትኩረት በዘልማድ ከሥልጣንና ከውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች ለተገለሉ ቡድኖች
ወይም ግለሰቦች መሰጠት ይኖርበታል፡፡

መረጃ ላይ የተመሠረተ ፈቃደኝነት
• የተሳትፎ ሌላው አካል መረጃ ላይ የተመሠረተ ፈቃደኝነት ነው፡፡ ሰዎች አንድን
የፈቃደኝነት ስምምነት በሚገልጹበት ጊዜ ምናልባት አንድምታው ምን እንደሆነ ሙሉ
በሙሉ ባልተረዱበት ሁኔታ ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ ሁኔታ በተጨባጭ የሚታይ በመሆኑ፤
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አንድ የፈቃደኝነትም ሆነ የተሳትፎ ስምምነት  አስቀድሞ የታሰበበት መሆን ይገባዋል፡፡
እንዲሁም በፕሮጀክት ሥራዎች ውስጥ ለመሳተፍ በተገለጸ ፈቃደኝነት፣ በምልከታ፣
በዕውቀት ወይም በህጋዊ ወይም ሌሎች ተያያዥ ሰነዶች (ለምሳሌ ከማህበረሰቡ ጋር የተገባ
የውል ስምምነት) መሠረት ያደረገ መሆን ይኖርበታል፡፡

4.4  ለፆታ፣ ለእድሜና
ለስብጥር ልዩ ትኩረት
በመስጠት በአደጋ የተጠቁ
ማህበረሰቦችና ህዝቦች
በተደረገላቸው እርዳታ
ጥራትና ውጤታማነት
ላይ የተሰማቸውን
የእርካታ ደረጃ በተመለከተ
ግብረመልስ እንዲሰጡ
ማበረታታትና
ማመቻቸት፡፡

ግብረ-መልስ

• መደበኛ ግብረ-መልስ ግምገማዎችን በማካሄድ (የቡድን ውይይቶችን በማካሄድ)፣
በድህረ-ስርጭት ክትትል ሥራ ወይም መጠይቅ አማካይነት ሊገኝ ይችላል፡፡ መደበኛ
ያልሆነ ግብረ-መልስ ደግሞ የሚገኘው በዕለት ተዕለት ግንኙነት ሲሆን ይህም
መተማመንን ለመፍጠርና ፕሮግራሞችን ቀጣይነት ባለው መልኩ ለማሻሻል ይጠቅማሉ (
ለተጨማሪ መመሪያ ከታች የተመለከተውን ሊንክ ይመልከቱ)

• ሰዎች ጠንካራ የሆነ ግብረ-መልስ ድጋፍ ማጣት ወይም አሉታዊ ውጤት
ያመጣብናል ብለው ሊፈሩ ይችላሉ፡፡ በተጨማሪም በአንድ የፕሮግራም ሥራ
ላይ የሚሠጥ ሂስ ተቀባይነት የሚያጣበት ባህላዊ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ፡፡
በመሆኑም መደበኛና መደበኛ ያልሆኑ የተለያዩ የግብረ-መልስ ማቅረቢያ
ዜዴዎችን መመርመሩ አስፈላጊ ነው፡፡

• በመስክ ደረጃ የሚገኙ ሁሉም ሠራተኞች የሰዎችን በምን ዓይነት መንገድ
ማግኘትና ጠብቆ ማቆየት፤ የሰዎችን ሀሳብና አስተያየት እንዴት በመልካም እይታ
መቀበል አንደሚችሉ ማወቅ አለባቸው፡፡ በተጨማሪም ለአዎንታዊም ሆነ ለአሉታዊ
ግበረ-መልስ እንዴት ምላሽ መስጠት እንደሚኖርባቸው ማወቅ አለባቸው፡፡
አገልግሎቶች የተሰጡበትን መንገዶች በተመለከተ ከማህበረሰቡ አባላት
የሚኖራቸውን   እንደሚቻል መረዳት ምላሾችንም መመልከት ይኖርባቸዋል፡፡

• የግብረ-መልስ ዜዴዎች ከሌሎች ኤጄንሲዎች ጋር በመተባበር መነደፍ አለባቸው፡፡እነዚህ
ዜዴዎች ምንም እንኳን ከቅሬታ አቀራረብ ዜዴዎች ጋር ከሚቀርበው የግብረ-መልስና
የቅሬታ ዓይነት አንጻር  ብዙውን ጊዜ በተግባር የሚመሳሰሉ ቢሆንም፤ በተቻለ መጠን
ከቅሬታ አቀራረብ ዜዴዎች  በተለየ ሁኔታ መታየት ይኖርባቸዋል (ቃልኪዳን 5ን
ይመልከቱ)፡፡ ለሚቀርበው ግብረ-መልስ እውቅና መስጠትና መከታተል እንዲሁም
አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ፕሮግራሙን ከዚህ ጋር ማጣጣም እምነት ለመፍጠር ወሳኝ ጉዳይ
ነው፡፡

ድርጅታዊ ኃላፊነቶችን ለመከታተል አቅጣጫ ሰጪ ጥያቄዎች
• ፖሊሲዎችና የፕሮግራም እቅዶች መረጃ ማጋራት የሚያስችሉ፣ ምን ዓይነት መረጃዎችን ማጋራትና

አለማጋራት አንደሚቻል የሚያመለክቱ መስፈርቶችን የያዙ ድንጋጌዎችን አካተዋል? ሠራተኞችስ ሰለአነዚህ
ድንጋጌዎች ያውቃሉ?

• • ፖሊሲዎች ሚስጥራዊ ወይም ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው መረጃዎች ወይም ሠራተኞችን ወይም
በአደጋ የተጎዱ ሰዎችን ለአደጋ ሊያጋልጡ የሚችሉ መረጃዎች አንዴት አንደሚያዙ ድንጋጌዎችን አካተዋል?
ሠራተኞችስ ያውቋቸዋል?

• ፖሊሲ በአደጋ የተጎዱ ሰዎች በውጭ ኮምዩኒኬሽን ወይም በገቢ ማሰባሰቢያ ህትመቶች ውስጥ
አንዴት መወከል አንዳለባቸው የፖሊሲ ቃልኪዳንና የአሠራር መመሪያዎች አሉ? ሠራተኞች
ያውቋቸዋል?

ድርጅታዊ ኃላፊነቶችን መሪ ማስታወሻዎች

4.5 መረጃ ማጋራትን የተመለከቱ
ፖሊሲዎች ተዘጋጅተው መቅረብና
ግልፀኛ ተግባቦትን ማበረታታት፡፡

ግልፀኛ የተግባቦት ባህልን ማበረታታት
• አንድ ድርጅት መረጃ የሚያጋራበትን ሂደቶች በግልጽ ማስቀመጥና መሰነድ
ይኖርበታል፡፡ ለምሳሌ፡- ትክክለኛና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማጋራት ያለው
ቁርጠኝነት፣ መርዳት ለሚፈልጋቸው ህዝቦችና ለሌሎች ባለድርሻ አካላት ምን
ዓይነት መረጃዎችን እንደሚያጋራ፣ መረጃዎች መቼና እንዴት አንደሚሰጡ
ውሳኔዎች አንዴት አንደሚወሰኑ አንዲሁም መረጃዎችን ላለማጋራት ውሳኔዎች
የሚወሰኑባቸው መስፈርቶች፡፡
• ይህን ቃልኪዳን/ቁርጠኝነት ማሟላቱ ድርጅቶች  እንደ ፖለቲካና
ሀይማኖታዊ ግንኙነት ያሉ ተጨማሪ ፍላጎቶችና ቃልኪዳኖች በግልጽ
(ለምሳሌ በድረገጾቻቸው ወይም በማስታወቂያ ጽሑፎች) ለህዝብ ይፋ
ማድረግም ይጠብቅባቸዋል፡፡ ይህን ይፋ ማድረግ ያስፈለገበት ምክንያት
ሁሉም ባለድርሻ አካላት በኋላ አንዳች ዱብዳ ሳይሆንባቸው አስቀድመው
ስለድርጅቱ ጸባይና ስላለው የአመለካከት ግንኙነት፤ ስለፖሊሲዎቹ፣
በአጋርነትና በግንኙነት ያለበትን ሁኔታ የበለጠ ለመረዳት ዕድል
እንዲያገኙ ነው፡፡
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• ድርጅቶች ስለስኬታቸውና ውድቀታቸው መረጃዎችን ግልጽነት
በተላበሰ አኳኋን ማጋራት ይኖርባቸዋል፡፡ ይህም የሆነበት ሥርዓት-
አቀፍ የሆነ የግልጽነትና ተጠያቂነት ባህል ለማስፋፋት እንዲረዳ
ነው፡፡ መረጃዎችን ለሠራተኞቻቸው በማጋራት ረገድ ግልጽነት
ያላቸው ድርጅቶች፣ ለማህበረሰቦችና ለህዝቡም እንዲሁ ግልጽ
የመሆን ሁኔታቸው ላቅ ያለ ይሆናል፡፡

4.6 በሁሉም የስራ ምእራፎች ውስጥ
የለዩዋቸውን ቅድሚያ የሚሰጣቸው
ጉዳዮችና ስጋቶች በሚያንፀባርቅ መልኩ
በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችንና ህዝቦችን
የሚያሳትፉ ፖሊሲዎችን ማዘጋጀት፡፡

ማህበረሰቦችን ለማሳተፍና ለማድመጥ  ድርጅታዊ ቁርጠኝነት መኖር
• ፖሊሲዎችና ስልቶች ሠራተኞች የማህበረሰብ ተሳትፎዎችንና ውሳኔ
ሰጨነት ሚናዎችን ለማመቻቸት አንዲችሉ፣ የአደጋ ተጠቂዎችን
እንዲያዳምጡና አሉታዊ ግብረ-መልሶችንም በአግባቡ ማስተናገድ
እንዲችሉ፣ የሠራተኞቹ አቅም እንዴት አንደሚያድግ መዘርዘር አለባቸው፡፡
በተጨማሪም የሥርዓተ-ጾታና ብዝሃነት ፖሊሲዎችም የድርጅቱን እሴቶችና
ቃልኪዳኖች ለማስፋፋት ከመርዳታቸውም በላይ፤ የሚጠበቁ ባህርያትን
በተመለከተም ተጨባጭ የሆኑ ምሰሌዎችን ያቀርባሉ፡፡ በአደጋ ከተጠቁ
ማህበረሰቦች የሚመጡ ግብረ-መልሶችም ለስለቶችና ለፕሮግራም ዝግጅት
የመረጃ ግብአት መሆን አለባቸው፡፡

መረጃን መገደብ፣ በሚስጥር መጠበቅና አሳልፎ አለመስጠት
• ሁሉም መረጃዎች ለሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊሰጡ አይችሉም ወይም
መሰጠት የለባቸውም፡፡ የሚሰጡ መረጃዎችን በሚመለከት ውሳኔው አስጊ
ሁኔታዎችን በመገምገም ለይ የተመሠረተ መሆን አለበት፡፡ ለምሳሌ በአንዳንድ
የጸጥታ ስጋት ያለባቸው አካባቢዎች፣ ጥሬ ገንዘብ መከፋፈሉን የሚመለከት
መረጃ ለህዘብ ይፋ ማድረግ ሰዎችን ለጥቃት ሊያጋልጥ ይችላል፡፡

4.7  በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችንና
ህዝቦችን አክብሮት የሚገባቸው የሰው
ልጆች አድርጎ በሚያቀርብ መልኩ
ውጫዊ ተግባቦቶች ገንዘብ ለማሰባሰብ
የዋሉትን ጨምሮ ትክክለኛ፣
ስነምግባራዊና አክባሪ መሆን
አለባቸው፡፡

ውጫዊ ተግባቦት
• ሁሉም በአደጋ ከተጠቁ ህዝቦች የተገኙ ታሪኮችና ምስሎች ጥቅም ላይ
በሚውሉበት ጊዜ ጥንቃቄ መደረግ አለበት፡፡ ምክንያቱም እነርሱ ካልፈቀዱ
በስተቀር ሁኔታው እንደ ግል መብት ጥሰት ወይም ሚስጢራዊነትን
አንደመጣስ ሊታይ ስለሚችል ነው፡፡ ከነባራዊ ሁኔታ ባፈነገጠ መንገድ
የተወሰዱ የገቢ ማሰባሰቢያ ታሪኮችና ምሰሎችም አሳሳች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡
አንባቢው/ተመልካቹ እርዳታ ፈላጊዎቹ እውነትም መረዳት የሚገባቸው ናቸው
የሚል እሳቤ ውስጥ እንዲገባ በማድረግ፤ የሰዎችን ክብርና ራሳቸውን
ለመርዳት ያላቸውን አቅም ከማሳየት ይገታል፡፡ በመሆኑም ከውጪ ተግባቦት
ጋር የተገናኙ ፖሊሲዎችና መመሪያዎች ለሁሉም ሰራተኞች ዝግጁ መሆን
የሚገባቸው ስሰሆኑ፤ እንደዚህ ዓይነት ስህተቶችም አንዳይፈጸሙ በመከላከል
ሊያግዙ ይችላሉ፡፡

ለተጨማሪ መሪ ማስታወሻዎች የድረ-ገጽ አድራሻ
ኤ.ኤል.ኤን.ኤ.ፕ እና ግሩፔ ዩ.አር.ዲ (2009) ‘በአደጋ የተጠቁ ህዝቦችን በሰብአዊ ምላሽ ውስጥ ለማሳተፍ አሳታፊ ዜዴዎችን ማዘጋጀት’.
የተሳትፎ መመሪያ መጽሐፍ፡

http://www.alnap.org/resource/8531

ሲ.አር.ሲ. (2013) ‘የተግባቦት ዜዴዎች፡- የፕሮግራም ሥራ አስኪያጆች ከተሳታፊዎችና ከማህበረሰቡ አባላት ጋር ያላቸውን ግብብነት እንዲያሻሽሉ የተዘጋጀ ተግባራዊ
መመሪያ’:

http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/general/communication-toolbox.pdf

ኤ.ኤል.ኤን.ኤ.ፕ (2014) ‘ክፍተት መዝጋት – በሰብአዊ ሥራዎች ነባራዊ ሁኔታዎች ውስጥ ተግባራዊ መሆን የሚገባቸው ውጤታማ የግብረ-
መልስ ዜዴዎችን አስመልክቶ የተዘጋጀ የባለሙያ መመሪያ፣ ለንደን፡ ኤ.ኤል.ኤን.ኤ.ፕ/ኦ.ዲ.አይ፡

http://www.alnap.org/what-we-do/engagement/feedback-loop

ኢንፎአሰይድ (2013) የምርመራ ዜዴዎች :

http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/i/20140626100739-b0u7q

ኢንፎአሰይድ (2015) የኤ- ትምህርት መርሀ-ግብር:

http://www.cdacnetwork.org/learning-centre/e-learning/

ለተጨማሪ መረጃ የሲ.ኤች.ኤስ አሊያንስን ድረ-ገጽ፡- http://chsalliance.org/resources ይመልከቱ፡፡



አብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ መመሪያ ማስታወሻዎችና አመልካቾች

ቃልኪዳን 5
በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች አስተማማኝ፣ የጥራት መስፈርት፡-
ምቹና ምላሽ ሰጪ የቅሬታ ማስተናገጃ ዘዴዎችን ቅሬታዎች ተቀባይነት ያገኛሉ፣
በቀላሉ ያገኛሉ፤ ተገቢ ምላሽም ይሰጣቸዋል፡፡

ይህ ቃልኪዳን ለምን አስፈለገ?

በአደጋ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ለሚመለከተው ተቋም ቅሬታ የማቅረብና ትክክለኛና ወቅታዊ የሆነ ምላሽ የማግኘት መብት
አላቸው፡፡ መደበኛ የቅሬታ አቀባበል እና የዕርምት አወሳሰድ ሥርዓቶች መኖር የተቋም ተጠያቂነት ከሚገለፅባቸው ጉዳዮች
ዋነኛው ሲሆን ለተጎጂ ማህበረሰቦች ህይወታቸውን/ኑሮአቸውን በተገቢው መምራት ለሚያስችሏቸው መሰረታዊ ነገሮች አስተዋፅኦ
ይኖረዋል፡፡ አንድ ቅሬታ በውስጡ በግልፅ የታወቀ ቅሬታ የሚይዝ ሲሆን አንድ ድርጅት/ተቋም በምላሸ አሰጣጥ ረገድ በሚታዩ
ጉድለቶች ዙርያ ንቁ እንዲሆንና ወቅታዊ እርምጃ መውሰድ የሚያስችል የመርሀ ግብር ጥራት እንዲኖረው ይረዳል፡፡ ሁሉም
ድርጅቶች ለማጭበርበር ወይም ላልተገባ የኃይል አጠቃቀም የተጋለጡ ናቸው፡፡ በመሆኑም የቅሬታዎች አቀራረብ ስርዓትን
መዘርጋት በስልጣን አላግባብ መጠቀም፣ ሙስናና ምዝበራ ስለመኖሩ እንዲገነዘቡና ተገቢውን እርምት እንዲወስዱ ይረዳቸዋል፡፡

የአፈጻጸም አመልካቾች
1. በአደጋ የተጎዱ ማህበረሰቦች እና ህዝቦች እንዲሁም ተጋላጭና የተገፉ/የተዘነጉ ቡድኖች እንዲገለገሉባቸው የተዘረጉ የቅሬታ አቀራረብ

ሥርዓቶች ስለመኖራቸው ያውቃሉ፡፡
2. በአደጋ የተጎዱ ማህበረሰቦች እና ሰዎች የቅሬታ አቀራረብ ሥርዓቶቹ ተደራሽ፣ ውጤታማ፣ ሚስጢራዊና አስተማማኝ እንደሆኑ ያስባሉ፡፡
3. ቅሬታዎች ይፈተሻሉ፣ መፍትሔ ያገኛሉ፤ ውጤቱም በተቀመጠለት ጊዜ ውስጥ ለባለጉዳዮቹ ይገለጻል፡፡

ቁልፍ ተግባራትን ለመከታተል የሚረዱ መሪ ጥያቄዎች
 በአደጋ የተጎዱ ማህበረሰቦችንና ህዝቦችን ስለቅሬታ አቀራረብ ሥርዓቶቹ ዕቅድ ሀሳባቸው ተጠይቋል?
 የቅሬታ አቀራረብና ሂደቶች ሲታቀዱ በሁሉም የሥነ-ህዝብ እርከን ውስጥ የሚካተቱ ቡድኖች፤በተለይም አስተማማኝነትና ሚስጢራዊነትን

አስመልክቶ፤ ምርጫቸው/ፍላጎታቸው ከግምት ገብቷል?
 የቅሬታ አቀራረብ ሥነ-ሥርዓቶች እንዴት እንደሚሰሩ እና ምነ ዓይነት ቅሬታዎች ሊቀርብባቸው እንደሚገባ  የሚገልፅ መረጃ ለሁሉም

የሥነ-ህዝብ እርከን ውስጥ የሚካተቱ ቡድኖች ደርሷቸው ተረድተውታል?
 ቅሬታዎችን ለመፈተሽና መፍትሔ ለመስጠት የተቀመጠና የሚሠራበት የጊዜ እርከን አለን? ስሞታ አቀራረብና መፍትሄ አሰጣጥ መካከል

ያለው ጊዜ ተመዝግቧል?
 ስለወሲባዊ ብዝበዛዎች እና ጥቃቶች ተገቢው ብቃትና ኃላፊነት ባላቸው ሠራተኞች ወዲያውኑ ምርመራ ይካሄድባቸዋል?

አብይ ተግባራት መሪ ማስታወሻዎች

5.1 ቅሬታ የማስተናገድ አሰራርን
ቅሬታ የማስተናገድ አሰራር ቀረጻ
ቀረፃ፣ ትግበራና ክትትል
በተመለከተ በአደጋ የተጠቁ
ማህበረሰቦችና ህዝቦችን ማማከር፡፡

ቅሬታ የማስተናገድ አሰራር ቀረጻ
• በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ሌሎች ባለድርሻዎች (የተቋሙ ሠራተኞችና እና
በተለይም ተጠቂ ሊሆኑ የሚችሉ) የቅሬታ አቀራረብ ሥርዓትን እንዴት
እንደሚመለከቱት፤ ቅሬታዎች እንዴት እንደሚፈተሹ፤ በምን መልኩ
ለተቋም/ማት ማቅረብ እንደሚፈልጉ፤ቅሬታ ከማቅረብ ለቅሬታዎቻቸው እንዴት
ግብረ-መልስ ማግኘት ሊያግዷቸው እንደሚችሉ እና እንደሚሹ ማወያየት
ይገባል፡፡ ለእያንዳንዱ ሁኔታ እንደአስፈላጊነቱ የሚመጥን ከሌሎች ተቋማት ጋር
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አብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ መመሪያ ማስታወሻዎችና አመልካቾች

በጥምረት ቅሬታ ማቅረብ የአሠራር ቅደም ተከተል መፈተሽ ይኖርበታል፡፡
• ሰራተኞች ከስሞታዎች አቀራረብ ጀርባ ስለሚኖሩ ምክንያቶች ሥርዓት
እንዲሁም የአሠራር ቅደም ተከተል መረዳት የሚያስችል ሥልጠና
ያስፈልጋቸዋል፡፡ ቅሬታዎች እንደሚመዘገቡ፣ ያሉበትን ደረጃና የተገኙ
ተሞክሮዎች በቀጣይ እንዴት ዕቅድ ውስጥ እንዴት እንደሚካተቱ መታሰብ
ይገባዋል፡፡

5.2 ቅሬታዎችን ተቀብሎ
ማስተናገድና አሰራሩን
እንዴት መጠቀም
እንደሚችሉና
የሚያስተናግዳቸውን ጉዳዮች
ገደብ ማስረዳት፡፡

እንዴት ቅሬታ ማቅረብ እንደሚገባ ግንዛቤ ማሳደግ

• ተጎጂ በሆነው ህዝብ ውስጥ የተለያዩ ቡድኖች ከተቋማቱ ምን ዓይነት አገልግሎት፣
የሠራተኞች ዝንባሌና ባህሪ መጠበቅ እንዳለባቸው ለማወቅ እንዲሁም ተቋሙ በአግባቡ
ባያስተናግዳቸውና ቅሬታ ለማቅረብ ቢፈልጉ የት መሄድ እንደሚኖርባቸው አስተማማኝ
ለማድረግ ጊዜና ገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ በተጨማሪም ሚስጢራዊነቱ በተጠበቀ መልኩ
ያለምንም የበቀል ስጋት ስሞታ ማቅረብ እንደሚችሉ ማረጋገጫ ሊሠጣቸው ይገባል፡፡

• ስለሥርዓቱና ቅደም ተከተሉ ግንዛቤን ከፍ ለማድረግ መረጃ የማድረስ ዘመቻ
ማካሄድ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል፡፡ እንዲሁም ሥርዓቱ እንዴት እንደሚሠራ
ተጨማሪ ጥያቄዎችን እንዲያቀርብ ለሕዝቡ ዕድል ሊሰጥ ይገባል፡፡

• የማህበረሰብ አባላት የቅሬታ አቀባበልና መስተንግዶው ችግሮቻቸውን በሙሉ
እንደሚፈታላቸው አድርገው ሊገምቱ ስለሚችሉ ግምቶችን በደንብ ማጤንና በአግባቡ
መያዝ ይገባል፡፡ ይሆናሉ ተብለው የተጠበቁት/ ነገሮች ከተቋሙ ቁጥጥር ውጭ ከሆኑ
ብስጭትና ቅሬታ ሊፈጥር ይችላል፡፡

5.3 ለቅሬታ አቅራቢዎችና
በሁሉም ምእራፎች ተጠቂ ለሆኑ
አካላት ደህንነት ቅድሚያ
በሚሰጥ መልኩ ቅሬታዎችን
በወቅቱ፣ ፍትሀዊና አግባብነት
ባለው መንገድ ማስተናገድ፡፡

የቅሬታዎች አያያዝ
• ምንም እንኳን ጉዳዮቹ ተመሳሳይነት ቢኖራቸው፤ የቅሬታ አያያዝ፤ በግል/ለየብቻ ሊሆን
ይገባዋል፡፡ ምን ጊዜም ምላሽ በተወሰነለት የጊዜ እርከን ውስጥመሰጠት ይኖርበታል፡፡
በተጨማሪም መቼ ምላሽ እንደሚሰጠው ማሳወቅ ይገባል (ለምሳሌ፤ ሰባት ቀናት ጊዜ
ለሚሰጡ ቅሬታዎች)

• ከተቋሙ ኃላፊነት እና ቁጥጥር ውጭ በሆነ ምክንያት ቅሬታው ውድቅ ሲደረግ ለቅሬታ
አቅራቢው በግልፅ ሊነገረው ይገባል፡፡ እንዲሁም በተቻለ መጠን ከአቅራቢው ጋር
በሚደረስ ስምምነት ቅሬታውን ለማስተናገድ ተገቢ ወደሆነው ተቋም ማመላከት
ያስፈልጋል፡፡ ይኽን ውጤታማ ለማድረግ ከሌሎች ድርጅቶችና ክፍሎችጋር መቀናጀት
ሊያስፈልግ ይችላል፡፡

• በማን እንደቀረቡ የማይታወቁና ክፋት/ተንኮል አዘል ቅሬታዎች ምንጫቸው
ባለመታወቁ ምክንያት ለየት ያሉ መገዳደሮችን ያስከትላሉ፡፡ እነዚህ ቀደም ሲል
መነሻቸውን ማረጋገጥ/ማወቅ ያልተቻለ ማናቸውም በሚያረካ መልኩ ያልተፈቱ
ቅሬታዎችን ለመመርመር የማስጠንቀቂያ ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

• የወሲብ ብዝበዛንና ጥቃትን የተመለከቱ ክሶችን በዘርፉ የሰለጠኑ በተቋሙ
ባለሙያዎች ብቻ መመርመር/መፈተሸ ይኖርበታል፡፡

የሰነድ አያያዝ
 የቅሬታ አያያዝ ሥርዓቱ እንዴት እንደተዘረጋ (ውሳኔዎች በምን ላይ
እንደተመሰረቱ በሚያካትት)፣ የቀረቡትን ቅሬታዎች በሙሉ፣ እንዴትና ምን
እንዲሁም በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ምላሽ እንደተሰጠባቸው ተመዝግበው መያዝ
ይኖርባቸዋል፡፡ ቅሬታዎች በመረጃ አጠባበቅ መርህ መሠረት በሚስጢር
መያዛቸውን ለማረጋገጥ ጥንቃቄ እንዲሁም መረጃ ከሚፈለግበት የጊዜ እርከን
ውጭ ቆይታ እንዳይኖረው ማድረግ ይገባል፡፡

ቅሬታ አቅራቢዎችን ከጉዳት መከላከል

• ከማህበረሰብ ጋር በየትኛውም የተሻለ መልክ መስተጋብር እንዲኖር ከመወሰን
አስቀድሞ የማህበራዊና የስልጣን ሁኔታዎችን በሚገባ መገምገም አስፈላጊ ይሆናል፡፡
ለአዛውንቶች፣ ሴቶች፣ ህጻናት፣ለአካል ጉዳተኞችና እንዲሁም ሌሎች የተገለሉና
የተገፉት በቅሬታዎች አያያዝ ሥርዓት ዕቅድና ትግበራ ላይ ሃሳባቸው እንዲሰማ
ሁሌም ልዩ ፍላጎቶቻቸውን ያገናዘበ ትኩረት ሊሰጥ የገባል፡፡

 በተቋሙ ውስጥ ማን ምን ዓይነት መረጃ ሊያገኝ እንደሚገባ ሲወሰን ጥንቃቄ ማድረግ
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አብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ መመሪያ ማስታወሻዎችና አመልካቾች

ያስፈልጋል፡፡ ከወሲባዊ ጥቃት ጋር በተያያዘ ይህን ጉዳትና በደል የሚያመለክቱ
ሴቶችና ህጻናት በሌሎች ወንጀል ፈጻሚዎች ብሎም በቤተሰብ የሚደርስባቸውን
ማህበራዊ ማግለል ለማስቀረት፤ ቅሬታዎቻቸው ሚስጢራዊነቱ በተጠበቀ መልኩ
እንደሚታይላቸው ማስረዳትና ምንም ዓይነት አደጋና በቀል እንዳማይፈፀምባቸው
በድጋሚ ሊረጋገጥላቸው ይገባል፡፡ስለ መርሀ-ግብሩ/ፕሮግራም ወይም
ስለባልደረቦቻቸው አጓጉል ስነባህሪ የሚያሳስባቸውና ተቆርቋሪ ለሆኑ የተቋሙ
ሠራተኞች ጥበቃ ለማረጋገጥ ስህተትን ጠቋሚ ፖሊሲ/መመሪያ ሊኖር ይገባል፡፡

ድርጅታዊ/ተቋማዊ ኃላፊነትን ለመከታተል የሚረዱ መሪ ጥያቄዎች
• ቅሬታን ለማስተናገድ ሲባል የተቀረፁ ፖሊሲዎች፣ በጀቶች፣ እና የአሰራር ቅደም ተከተሎች በሥራ ላይ እየዋሉ ነው?
• የተቋሙ ሠራተኞች በሙሉ በድርጅቱ ቅሬታ አያያዝ ፖሊሲዎችና የአሰራር ቅደም ተከተሎች ላይ ግናዛቤ የማስረፅ እና የማነቃቂያ ሥልጠና
ወስደዋል?
• የድርጅቱ የቅሬታ አያያዝ ፖሊሲ ወሲባዊ ብዝበዛና ጥቃቶችን የሚመለከቱ ጉዳዮችን ያካትታል?
• ወሲባዊ ብዝበዛና በደሎችን ለመከላከል የተዘጋጀው የድርጅቱ ፖሊሲ የመተግበር ዝግጁነት እና የአሠራር ቅደም ተከተል የተጉዱት
ማህበረሰቦችና ህዝቦች እንዲጋሩት/እንዲያውቁት ተደርጓል?
• ተቋሙ ሊያስተናግድ የማይችላቸው ቅሬታዎች በወቅቱ ጉዳዩ ወደሚመለከታቸው ሌሎች አካላት/ተቋማት ተመርቷል?

ድርጅታዊ ኃላፊነቶች መሪ ማስታወሻዎች

5.4 በአደጋ የተጠቁ
ማህበረሰቦችና ህዝቦችን
ቅሬታዎች ማስተናገጃ
አሰራርን በወጉ
ዶክመንት ተደርጓል፡፡
የአሰራር ሂደቱ መርሀ-
ግብርን ወሲባዊ
ብዝበዛንና ጥቃትን፣
እንዲሁም ሌሎች
ስልጣንን ያለአግባብ
መጠቀምን
እንደሚመለከት ማሳየት
አለበት፡፡

የቅሬታዎች አያያዝ ሂደት

• አብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያን የሚያሟላ ተቋም ሠራተኞቹም ሆነ የሚያገለግላቸው
ማህበረሰቦች ቅሬታ የማቅረብ ዕድል እንዳላቸው ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ እነዚህ ቅሬታዎች
ተቋሙንና የሚሠራቸውን ሥራዎች ለማሻሻል እንደ መልካም አጋጣሚ ሊታዩ/ ሊወሰዱ ይችላሉ፡፡
ቅሬታዎች የጣልቃ ገብነትን ተፅዕኖ እና አግባብነት፣ ሊከተሉ የሚችሉትን አደጋዎችና
ተጋላጭነትን እንዲሁም ሰዎች ባገኟቸው አገልግሎቶች የተሰማቸውን የእርካታ ደረጃ ሊያመለክት
ይችላል፡፡

• የቅሬታዎች አያያዝ ሂደት ለማህበረሰቦቹና ለተቋሙ ባልደረቦች ግልፅ ሊደረግላቸው እንዲሁም
ይገባል፡፡ጉልህ ጥንቃቄ ለሚፈልጉትም (ከንቅዘት፣ ወሲባዊ ብዝበዛና ጥቃት፣ ጉልህ የሆነ መጥፎ
ባህሪ ወይም ሙያን/ስልጣንን አላግባብ መጠቀም ጋር ተያያዥ የሆኑ) ሆነ እምብዛም ክብደት
የማይሰጣቸው (ለምሳሌ መመዘኛዎችን በመምረጥ ላይ የሚያጋጥሙ ፈታኝ ሁኔታዎች) ተገቢ
የሆኑ የአሠራር ዘዴዎች ያስፈልጋሉ፡፡

 የትኞቹ ዓይነት ቅሬታዎች ለተቋሙ መቅረብ በሚገባቸው ውስጥ እንደሚወድቁ፣ እንዲሁም
መቼና እንዴት ወደ ሌሎች አገልግሎት ሰጪዎች እንደሚተላለፉ መመሪያዎች በግልፅ
መጥቀስ ይኖርባቸዋል፡፡ ሚናዎች፣ ኃላፊነቶች እና የጊዜ ገደቦች መግባባት በተደረሰበት
መሰረት በመመሪያው ውስጥ በግልፅ መመልከት ይኖርባቸዋል፡፡ ይግባኝ የማለት መብት
በቅሬታ አያያዝ ሂደት ውስጥ መካተት ይኖርበታል፡፡

• በቅሬታ አያያዝ ዙሪያ በተወሰኑ አካባቢዎች፣ ተቀራራቢ ዓላማ ያላቸውና ተባብረው
ከሚሠሩ የተለያዩ ድርጅቶች በተወሰኑ አካባቢዎች፣ ጉዳዮችና ሴክተሮች ላይ አብሮ
መሥራት እንደሚቻል ግንዛቤ መፍጠር በማህበረሰቦቹ እንዲሁም በሠራተኞች ዘንድ
ሊፈጠር የሚችልን ግራ መጋባት ለመቀነስ ይረዳል፡፡

ወሲባዊ ብዝበዛና ጥቃት
 ድርጅቱ/ተቋሙና የበላይ ሥራ አመራሩ ወሲባዊ ብዝበዛና ጥቃትን የሚመለከቱ

ቅሬታዎች አያያዝ ዘዴ እና የአሰራር ደንብ ሥራ ላይ ስለመዋሉ፣ አስተማማኝ
ስለመሆኑ፣ግልፅነትን የተላበሰ ተደራሽ እንዲሁም ምስጢራዊነቱ የተጠበቀ ስለመሆኑ
የማረጋገጥ ኃላፊነት አለባቸው፡፡ አግባብ ሆኖ ሲገኝ ተቋማት ወሲባዊ ብዝበዛና ጥቃትን
በመመርመር/ማጥናት ረገድ በመካከላቸው ስለሚደረግ ትብብር በሚያደርጓቸው
ስምምነቶች ውስጥ ግልፅ የሆኑ አንቀፆችን ማስፈር ይኖርባቸዋል፡፡

5.5 ለቅሬታዎች ልዩ
ትኩረት የሚሰጥና

ድርጅታዊ ባህል
• ሊያገለግለውው ላለመው ህዝብ ሊያደርግ ሰለሚገባው ክብካቤ የሚመለከቱ የተቋሙ ፖሊሲዎች
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በተቀመጡ
ፖሊሲዎችና አሰራሮች
መሰረት እርምጃ
የሚወስድ ድርጅታዊ
ባህል መገንባት፡፡

የሚያካትቷቸውን የሥነ-ምግባር መርሆችን እና በበለጠ ለጉዳት ተጋላጭ የሆኑ እንደ ሴቶች፣
ህፃናት እና የአካል ጉዳት ሰለባዎችን እንዴት ጥበቃና መከላከል እንደሚያደርግላቸው ለሠራተኞቹ
በሙሉ በሚገባ ማስረዳት/ማስተዋወቅ ይኖርበታል

• የሥራ መሪዎችና ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሠራተኞች፤ በሠራተኞቻቸው፣ በአጋሮች፣ የበጎ
ፈቃድ አገልጋዮች፣ እና በአደጋ የተጎዱ ህዝቦች መካከል እርስ በርስ መከባበር ለማስፈን አርኣያ
ሆነው መገኘት ይኖርባቸዋል፡፡ የማህበረሰብ ቅሬታ አያያዝ ዘዴ በተግባር እንዲውል የነርሱ ድጋፍ
ወሳኝ ነው፡፡

 ድርጅቶች መደበኛ የሆነ ከሚስጢር አጠባበቅ፣ ነጻነትና አክብሮትን የሚጠብቁ የምርመራ
አካሄዶች ሊኖራቸው ይገባል፡፡ ምርመራዎች ጥልቀት ባለው ሁኔታ፣ በተገቢው ጊዜ ውስጥ
እና በባለሙያ መካሄድ ሲኖርባቸው በተጨማሪም የህግ ደረጃን የጠበቀ እንዲሁም የሀገሪቱን
የሥራ ህግ መስፈርቶችን ያሟሉ ሊሆኑ ይገባል፡፡ ለሥራው የሚሰየሙ የሥራ መሪዎች
የሠራተኞች መጥፎ ባህሪያትን መገንዘብ የሚያስችላቸው የባለሙያ ምክር ወይም
በምርመራ ላይ ያተኮረ ሥልጠና የወሰዱ መሆን ይኖርባቸዋል፡

 የሠራተኞችን ቅሬታዎች ለማስተናገድ የቅሬታ አያያዝ እና በአፋጣኝ የማስቆም
አሠራር/ቅደም ተከተል በሥራ ላይ ሊውል ይገባዋል፡፡

 ከአጋሮች ጋር የሚሠሩ ድርጅቶች ቅሬታዎች ሊነሱ በሚችሉባቸውና በሚፈቱበት
ነጥቦች ላይ (በመካከላቸው የሚከሰቱትን ጨምሮ) ስምምነት ላይ መድረስ
ይኖርባቸዋል፡፡

5.6 ወሲባዊ ብዝበዛንና
ጥቃትን መከላከል
በተመለከተ ድርጅቱ
የገባቸውን ቃልኪዳኖች
ጨምሮ ከሰብአዊ ሰራተኞች
ስለሚጠበቁ ባህሪያት በአደጋ
የተጠቁ ማህበረሰቦችና
ህዝቦች ሙሉ ግንዛቤ
እንዲኖራቸው ማድረግ፡፡

የሠራተኞች ባህሪ እና የሥነ-ምግባር ደንቦች
• ይህን ዝግጁነት የሚያሟሉ ድርጅቶች በከፍተኛ የሥራ መሪዎች አማካይነት እንዲታወቅ
የተደረገና የሠራተኞች የሥነ-ምግባር ደንቦች ሊኖራቸው ይገባል፡፡

• የህጻናት ጥበቃ ፖሊሲ ለሁሉም ሠራተኞችና አጋሮች መተግበር ይኖርበታል፤ እንዲሁም
ማበረታቻና ትኩረት በሚሹና የተመረጡ ባህሪያት ዙሪያ ሥልጠና ሊሰጥ ይገባዋል፡፡

• ሠራተኞች ደንቦችን መተላለፍ የሚያስከትለውን ውጤት መረዳት ይኖርባቸዋል፡፡ (ዝግጁነት 3
እና 8 ን ይመልከቱ)

5.7 ከድርጅቱ ሀላፊነት
ውጪ የሆኑ ቅሬታዎችን
መልካም አሰራርን በጠበቀ
መልኩ ወደሚመለከተው
አካል መምራት፡፡

ቅሬታን የማስተናገድ ወሰንና ለሚመለከተው ማስተላለፍ
• ሠራተኞች ቅሬታዎችን ወይም የተበዳይ ክሶችን እንዴት እንደሚያስተናግዱ ማወቅ
ይኖርባቸዋል፡፡ ወንጀል ከተፈፀመ ወይም አለም አቀፍ ህግ ተጥሶ ሲገኝ ከሚመለከታቸው ጋር
በቅንጅት መሥራት አስፈላጊ ይሆናል፡፡
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ለተጨማሪ መሪ ማስታወሻዎች የድረ-ገጽ አድራሻ
የዳኒሽ ስደተኞች ም/ቤት (2008) ‘የቅሬታ አፈታት ዘዴ መመሪያ መጽሐፍ’:

http://www.alnap.org/resource/8762

አይ. ኤ. ኤስ. ሲ ግብረ-ሀይል በፕ.ኤስ. ኢ. ኤ. ላይ (2009) ‘በተ.መ.ድ. ሠራተኞች እና የተ.መ.ድ. ባልሆኑ ሠራተኞች የሚፈጸም ወሲባዊ ብዝበዛና ጥቃት አስመልክቶ ማህበረሰብ
ተኮር የቅሬታ ማስተናገጃ ዘዴዎችን ስለማቋቋም የተዘጋጁ መመሪያዎች’:

www.pseataskforce.org/uploads/tools/1351822689.pdf

ህጻናት አድን ድርጅት (2013) ‘ተጠያቂነትን ወደ ተግባር መቀየር:

http://resourcecentre.savethechildren.se/library/programme-accountability-guidance-pack-save-children-resource

ለተጨማሪ መረጃ የሲ.ኤች.ኤስ አሊያንስን ድረ-ገጽ፡- http://chsalliance.org/resources ይመልከቱ፡፡
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ቃልኪዳን 6
በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች
የተቀናጀና ተመጋጋቢ ድጋፍ
ያገኛሉ፤

የጥራት መስፈርት፡-
ሰብአዊ ምላሹ የተቀናጀና
ተመጋጋቢ ነው፡፡

ይህ ቃልኪዳን ለምን አስፈለገ?
ብቁ የፕሮግራም ሽፋን፣ እንዲሁም ወቅታዊና ውጤታማ ሰብዓዊ ምላሽ እንዲኖር በጋራ መንቀሳቀስ አስፈላጊ ይሆናል፡፡ ግልፅ
የሆነ የሥራ ክፍፍልና ኃላፊነት ለመመስረት እንዲሁም በበፕሮግራሙ ሽፋንና ጥራት የሚኖረውን ክፍተቶች ለይቶ ለማውጣት
የተቀናጁ የአሰራር ሥርዓቶች እና ተግባራትን እንደሚገባ የማሰባሰብ ሥርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል፡፡ ይኽም የተመሳሳይ
ጥረቶችን ድግግሞሽ እና የሀብት ብክነት እንዳይፈጠር ይረዳል፡፡ በያገባኛሎች መካከል መረጃና ዕውቀትን መጋራት፣ በጥምረት
ማቀድ፣እና የተቀናጀ የትግበራ እንቅስቃሴ መፈጠር ድርጅቶች ጉዳትን/አደጋን በተሻለ ለመቋቋም እና የምላሹን ውጤት
ለማማሻሻል ያስችላቸዋል፡፡

የአፈጻጸም አመልካቾች
1. በአደጋ የተጎዱ ማህበረሰቦችንና ህዝቦች ክፍተቶችንና በምላሹ የሚከሰቱ መደራረቦችን ለይተው አላወጧቸውም፡፡.
2. ምላሽ ሰጪ ድርጅቶች ተገቢ የሆነ መደበኛና መደበኛ ባልሆነ የተቀናጁ ዘዴዎች ይለዋወጣሉ/እርስ በርስ ይጋራሉ፡፡.
3. ድርጅቶች የፍላጎት ግምገማዎችን፣ የሰብአዊ ዕርዳታ ማዳረስን እና አተገባበራቸውን ስለመከታተል በቅንጅት ይሠራሉ፡፡

ቁልፍ ተግባራትን ለመከታተል የሚረዱ መሪ ጥያቄዎች
 ከሌሎች ለአደጋው ምላሽ በመስጠት ረገድ ከሚሳተፉ ድርጅቶች ጋር፤ ስለድርጅቱ ብቃት፣ ሀብት፣ ጂኦግራፊያዊ

አካባቢ እና ሥራ ዘርፍ ያሉትን መረጃዎች በወቅቱ አጋርቷል?
 በአካባቢና በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚገኙትን የመስተዳድር አካላትን ጨምሮ፤ ስለ ሌሎች ድርጅቶች ብቃት፣ ሀብት፣

ጂኦግራፊያዊ አካባቢ እና ሥራ ዘርፍ ያሉትን መረጃዎች በማግኘት ጥቅም ላይ ውሏል?
 ያሉት የቅንጅት መዋቅሮች ተለይተው ድጋፍ አግኝተዋል/ተሰጥቷቸዋል?
 መርሀ-ግብሮች ሲቀረጹ፣ ሲታቀዱ እና በሥራ ላይ ሲውሉ የሌሎች ድርጅቶችና እና የመስተዳድር አካላት መርሀ-

ግብሮች ከግምት ገብተዋል?
 በሽፋን ረገድ የሚታዩ ክፍተቶች/ጉድለቶች ተለይተው ማሟላት ተችሏል?

አብይ ተግባራት መሪ ማስታወሻዎች

6.1 የተለያዩ ባለድርሻ
አካላትን ሚናዎች፣
ሀላፊነቶች፣አቅሞችና
ፍላጎቶች መለየት፡፡3

ከግሉ ዘርፍ ጋር ስለመሥራት
• የግሉ ዘርፍ ሰብአዊ አገልግሎት ለሚሰጡ ተቋማት የንግድ ውጤታማነት (ኢኮኖሚያዊ
የአገልግሎት አሰጣጥ ) ተጓዳኝ ሙያዊ አገልግሎት እንዲሁም ሀብት የመሳሰሉትን በማቅረብ
ሊያግዙ ይችላሉ፡፡ አላስፈላጊ ድግግሞሽን ለማስቀረት እና የሰብአዊ ተግባራት መልካም
ተሞክሮዎችን ለማስፋፋት ጠቀሜታ የመረጃ ልውውጥ አስፈላጊ ይሆናል፡፡ በዘርፉ የሚገኙ
ተዋናዮች የየራሳቸው ዓላማ እንደሚኖራቸው እየታወቀ፤ ከግሉ ዘርፍ ጋር የሚፈጠር አጋርነት
በአደጋ ለተጎዱ ህዝቦች ጠቀሜታ እንደሚኖረው በግልፀፅ የሚያረጋግጥ መሆን ይኖርበታል፡፡

ከወታደራዊ ተቋማት ጋር ስለመሥራት
 ወታደሩ ደህንነትን፣ የሎጂስቲክ አቅርቦትን፣ ትራንስፖርትና ኮሚዩኒኬሽንን ጨምሮ ልዩ

የሆነ ሙያዊ እገዛና ሀብት ስለሚያቀረብ አጋርነቱ ይፈለጋል፡፡ ይሁን እንጂ ከወታደሩ ጋር
በሚደረገው የትኛውም ዓይነት ጥምረት ለሰብዓዊ አገልግሎት ሆኖ በሰብዓዊ አገልግሎት
ሰጪው ተቋምና ተቀባይነት ባላቸው መመሪያዎች የሚመራ መሆን ይገባዋል፡፡ አንዳንድ
ሰብዓዊ ድርጅቶች የአተገባበር ውጤታማነትን ለማረጋገጥ የተመጠኑ ልውውጦችን ሲያካሂዱ
(ለምሳሌ፤ መሠረታዊ የመርሀ-ግብር መረጃን ማጋራት) ሌሎች ደግሞ (ለምሳሌ፤
የሚሊተሪውን ሀብቶች/ይዞታዎች በመጠቀም) ጠንካራ ትስስር ይፈጥራሉ፡፡

• የተቋማቱ ገለልተኝነት፤ ነፃነት፣ ተዓማኒነት፣ ደህንነት እና ለተጎዱ ህዝቦች የሚኖራቸውን
ተደራሽነት ከጥያቄ ውስጥ ሊያስገቡ ከሚችሉ፤ ከፖለቲካዊ ወይም ወታደራዊ ጉዳዮች ጋር
ከተያያዘ አጀንዳ ጋር ግንኙነት አላቸው በሚል በትክክልም ሆነ በይሆናል እንዳይፈረጁ፤
ሰብዓዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በማናቸውም ሁኔታ እራሳቸውን መለየት አለባቸው፡፡

3
አካባቢያዊ ተዋናዮች፣ ሰብአዊ ድርጅቶች፣ የአካባቢ ባለስልጣናት፣ የግል ኩባንያዎችና ሌሎች ወሳኝ ቡድኖችን ያካተተ፡፡
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6.2 ሰብአዊ ምላሹ ከብሄራዊና
አካባቢያዊ ባለስልጣናት4 እና
ከሌሎች ሰብአዊ ድርጅቶች
ጋር መደጋገፉን ማረጋገጥ፡፡
.

ተጨማሪ/ የማሟያ እገዛ
• ሰብአዊ እገዛ ተቋማት የመንግሥትን ምላሽ እና የማስተባበር ተግባር በማገዝ የማይተካ ሚና

ይጫወታሉ፡

• የአካባቢው ተቋማት እና የሲቪል ማህበረሰብ ትስስር በጎላ ደረጃ አግባብ የሆነውን ዕውቀት እና
ልምድ ያካበተ ሆኖ ነገርግን ከአደጋ/ጉዳት በኋላ ቀጣይ እና መሠረታዊ እንዲኖረው እገዛ ሊፈልግ
ይችላል፡፡

• ትብብርና በተቻለ መጠን ሀብትና ቁሳቁሶችን ማጋራት የተለያየ ተልዕኮ/ግዴታና የሙያ
ስብጥር ያላቸውን፤ የማህበረሰቡን ፣የተቀባይ/አስተናጋጅ መንግሥት፣ የለጋሾችን፣ እና
የሰብአዊ እገዛ ተቋማትን አቅም በእጅጉ ያሳድጋል፡፡ ለምሳሌ፤ በጥምረት የሚካሄዱ
ዳሰሳዎች፣ ስልጠናዎች እና ግምገማዎች በተቋማት መካከል ያሉትን መሰናክሎች
ለማስወገድ ከማገዝ ባሻገር የተሳካ አቀራረብ የበለጠ እንዲኖር (ከዚህ በታች ያለውን መመሪያ
ይመልከቱ) ፡፡

6.3 ጫናዎችን ከማህበረሰቦች
ላይ ለመቀነስና የሰፊውን
ሰብአዊ ጥረት ሽፋንና
አገልግሎት አሰጣጥ ከፍተኛ
ለማድረግ አስፈላጊ አካላት
ውስጥ መሳተፍ እና ከሌሎች
ጋር መተባበር፡፡

አስተባባሪ አካላት
• የማስተባበሪያ አካላት ለአለም አቀፍ ተቋማት ብቻ የሚመለከታቸው ወይም ለነሱ የተሰጠ

መስሎ የሚታይ ከሆነ የአካባቢው ተዋናዮች ላይሳተፉበት ስለሚችሉ አብዛኛውን ጊዜ የአካባቢው
አካላት በማስተባበር ሥራ የሚኖራቸው ተሳትፎ ሊበረታታ ይገባዋል፡፡ የመሰብሰቢያ ሥፍራዎች
ወይም ስብሰባው የሚካሄድበት ቋንቋ ለአካባቢው ተዋናዮች እንቅፋት ሊሆን ይችላል፡፡ ብሔራዊ
ወይም ከዚያ በመለስ ያሉ ዘዴዎችን መጠቀም አስፈላጊ ሲሆን ለሪፖርት አቀራረብ ግልፅ የሆኑ
የግንኙነት መስመሮች መጠቀም ተገቢ ነው፡፡ አደጋ/ጉዳት ከመድረሱ አስቀድሞ በማስተባበር ተግባር
ላይ መሳተፍ መልካም ግንኙነት ለመመስረት ብሎም ለአደጋ የሚሰጥን ምላሽ ለማቀላጠፍ ይረዳል፡፡

• በተጓዳኝ የማስተባበር መዋቅሮች አስፈላጊ ሆነው ሲገኙ ረዘም ላለ ጊዜ ከሚያስተባብሩ አካላት
ጋር የሚያስተሳስር ስትራተጂ መንደፍ ይገባል፡፡ ተግባራትን በማሰባሰብ በተማከለ መንገድ የመከወን
ዘዴ በአስቸኳይ ሰብዓዊ እርዳታ ሥራ ዕውቅና ያገኘ ውጤታማ አሰራር ሲሆን ብሔራዊ የማስተባበር
አሰራርን የሚደግፍ መሆን ይኖርበታል፡፡

• በተናጠል ከሚካሄዱት ይልቅ የተለያዩ ዘርፎችን የሚያካትቱ ስብሰባዎች በአጠቃላይ
የሰዎችን ፍላጎቶች (ለምሳሌ፤ የሰዎች መጠለያ፣ የመጠጥ ውኃ፣ ጤና፣ ንፅህና እና
የማህበራዊ ስነልቡና ፍላጎቶች የተቆራኙ ናቸው) በማሰባሰብ ምላሽ ለመስጠት ያስችለናል፡፡

 በማናቸውም የማስተባበር አግባቦች የተቋማት የተሳትፎ ዝግጁነት ደረጃ በማስተባበር ዘዴዎቹ
ሁኔታ ይወሰናል፡፡ የማስተባበሩን ተግባር የሚመሩት ሰዎች ስብሰባዎችና የመረጃ
ልውውጥ ፣ አመርቂ፣ እና ውጤት ተኮር በሆነ መልኩ መከናወኑን የማረጋገጥ ኃላፊነት
አለባቸው፡፡ አስተባባሪው አካል የሥራውን ወሰንና ዘግጁነቱን መረዳት እንዲሁም ሥራው
ከሌሎች አስተባባሪ አካላት ሥራ ጋር የሚኖረውን መደራረብና ይህ እንዴት እንደሚፈታ
መወሰን ይኖርበታል (ለምሳሌ፤ ከተጠያቂነት፣ ከሥርዓተ-ፆታና ጥበቃው አንጻር)

• ቁልፍ የሆነው የማስተባበር ተግባር መሥፈርቶችና መመሪያዎችን ተከትሎ መተግበሩን ማረጋገጥ
ሲሆን ውጤት ማምጣት ወይም ተፅዕኖ መፍጠር የሚቻልበት ብቸኛው መንገድ በትብብር
መሥራትና የጋራ ተጠያቂነትን በማስፈን ይሆናል፡፡ ይህን ማድረግ የሚቻለው ተቋማት ቴክኒካዊ
መመዘኛዎችን ብቻ ሳይሆን ሲ፣ ኤች. ኤስን በመከተል መሆኑን በማሳሰብ እንዲሁም የሲ፣ ኤች.
ኤስ አፈጻጸም አመላካቾች ከተጨባጭ ሁኔታው ጋር በማጣጣም የተሠጡ ምላሾችን ለመከታተልና
ለመገምገም ሥራ ላይ መዋሉን በማረጋገጥ ይሆናል፡፡

6.4 ለአጋሮች፣ ለአስተባባሪ
ቡድኖችና ለሌሎች
ለሚመለከታቸው ተዋንያን
ጠቃሚ መረጃዎችን አግባብነት
ባለው የመግባቢያ ስልት
ማጋራት፡፡

መረጃ ማጋራት
• በተለያዩ ያገባኛሎችና የማስተባበሪያ አካላት መካከል መረጃን መጋራት (የፋይናንስን ጨምሮ)
ክፍተቶች ወይም ድግግሞሽን በቀላሉ ለመለየት ይረዳል፡፡

• በስብሰባም ሆነ በማናቸውም ኮሚዩኒኬሽን ወቅት ለአካባቢው ቋንቋ(ዎች) ትኩረትና አክብሮት
ማሳየት እንዲሁም የአካባቢው ያገባኛሎች መሳተፍ እንዲያስችላቸው ለኮሚዩኒኬሽን መሰናክሎች
የሚሆኑትን በመፈተሽ መፍታት አስፈላጊ ነው፡፡

• በተለይም ሌሎቹ ተሳታፊዎች ተመሳሳይ ቋንቋ በማይናገሩበት በሁሉም ዘንድ በተመሳሳይ
የማይታወቁ የቀበልኛ አነጋገሮችን እንዲሁም በተወሰኑ የሙያ ዘርፎች ጥቅም ላይ የሚውሉ
ቃላትን ከመጠቀም መቆጠብ እና ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ በግልፅ መናገር ፡፡ አስተርጓሚዎችና
ተርጓሚዎችን መጠቀምም ሊያስፈልግ ይችላል፡:

4 ባለስልጣናት የግጭት አካል ሲሆኑ የሰብአዊ ድጋፍ ባለሙያዎች በሰብአዊ ቀውሱ የተጎዱ ማህበረሰቦችንና ህዝቦችን ፍላጎት የውሳኔ አሰጣጣቸው ማጠንጠኛ ማድረግ አለባቸው፡፡



አብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ መመሪያ ማስታወሻዎችና አመልካቾች 30

ተቋማዊ ኃላፊነትን ለመከታተል የሚረዱ መሪ ጥያቄዎች
• ከሌሎች ተዋናዮች ጋር በትብብር ለመሥራት የሚያስችል በተቋሙ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ዝግጁነቱ በግልፅ
ተቀምጧል?
• አጋር ለመምረጥ ለትብብርና ለማስተባበር መመዘኛዎችና ሁኔታዎች ተቀምጠዋል?
• በመደበኛነት የታወቀ የአጋርነት አደረጃጀቶች በሥራ ላይ ውለዋል?
• በአጋርነት ስምምነቶች ስለ ሚናዎች፣ ኃላፊነቶች እና የእያንዳንዱን አጋር ዝግጁነት እንዲሁም እያንዳንዱን አጋር እንዴት
በጥምረት የሰብዓዊነት መርሆችን በብቃት ለመተግበር አስተዋፅዖ ማድረግ እንደሚችል ግልፅ በሆነ መልኩ ተካቷል?

ድርጅታዊ ኃላፊነቶች መሪ ማስታወሻዎች

6.5 ሰብአዊ መርሆችን ሳይጥሱ
ብሄራዊና አካባቢያዊ ባለስልጣናትን
ጨምሮ ከሌሎች ጋር መተባበርንና
መተጋገዝን የተመለከተ ግልፅ
ቃልኪዳን በፖሊሲ ማካተት፡፡

የማስተባበርና የትብብር ዝግጁነት
• አብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያን የሚያሟላ ተቋም የማስተባበር ዝግጁነት በተቋሙ

ፖሊሲዎች እና የሀብት ማሰባሰብያ ስትራቴጂዎቹ ውስጥ መካተቱን ማረጋገጥ
ይኖርበታል፡፡ ተቋሙ ከአጋሮቹ ጋር እንዴት እንደሚሰራ
መስተዳድሮችን/ባለሥልጣናትንና ሌሎች የሰብዓዊ አገልግሎት ተዋናዮችን (አስፈላጊ
ሆኖ ሲገኝ የሰብዓዊ አገልግሎት ሰጪዎችንም) እንዴት እንደሚያስተናግድ መግለፅ
ይኖርበታል፡፡

• በማስተባበር ስብሰባዎች ላይ ተቋማትን በመወከል የሚቀርቡ ሠራተኞች ተገቢው
መረጃ፣ ክህሎት እንዲሁም ለዕቅድና አፈጻጸም አሰተዋፅኦ ማበርከት የሚያስችል ሥልጣን
ሊኖራቸው ይገባል፡፡ በሥራ መዘርዝሮቻቸው ውስጥ የማስተባበር ኃላፊነቶቻቸው በግልፅና
በዝርዝር ሊጻፉ ይገባል፡፡

6.6 ከአጋሮች ጋር የሚከናወን ስራ
የአጋርን የስራ ሀላፊነት፣ ግዴታዎችና
ነፃነት በሚያስከብሩ እንዲሁም
ማነቆዎቻቸውንና ቃልኪዳኖቻቸውን
ከግንዛቤ በአስገቡ ግልፅና ወጥ በሆኑ
ስምምነቶች መመራት አለባቸው፡፡

ከአጋሮች ጋር መሥራት
• የአካባቢም ሆኑ ሀገራዊ ተቋማት ከአጋሮች ጋር መገናኘት ወይም አብሮ መሥራት
ይኖርባቸዋል፡፡ በአጋርነት አብሮ መሥራት ውጤታማ እና ተጠያቂነት ያለው እንዲሆን
አንዱ የሌላኛውን ተቋማዊ ግዴታ፣ የጋራ ሚናዎች እንዲሁም ኃላፊነቶች ግልፅ እና
የጋራ ግንዛቤ መያዝ ይኖርባቸዋል፡፡

• ሙሉ በሙሉ በውል የታሰረ ስምምነት አንስቶ በጋራ እስከ መወሰንና ሀብትን በጋራ
መጠቀም ድረስ ያሉ ከአጋሮች ጋር የሚደረጉ የተለያዩ ዓይነት አደረጃጀቶች ይኖራሉ፡፡

• በበርካታ ሁኔታዎች አጋር ድርጅት የራሱ ግዴታ እና ራዕይ ስለሚኖረው የራሱ ነፃነት
እንዲጠበቅለት ይፈልጋል፡፡ ሆኖም ግን ለመማማርና ለእድገት መልካም አጋጣሚዎች

ስለሚኖሩ
ሁለቱም ወገኖች ከአጋርነቱ ተጠቃሚ ለመሆን መሥራት ይኖርባቸዋል፡፡

ለተጨማሪ መሪ ማስታወሻዎች የድረ-ገጽ አድራሻ
አይ.ኤ.ኤስ.ሲ (2012) ‘በሀገር አቀፍ ደረጃ ለክላስተር ትብብር የተዘጋጀ የማጣቀሻ ሞጁል’:

https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters

ኤን. አር. ሲ. (2008) ‘ስለካምፕ አስተዳደር መረጃ’:

http://www.nrc.no/camp#.VLz95ihb7ns

ክርስቲያን ኤየድ (2012) ‘ለሰብአዊ እርዳታ ነገን መገንባት፡ የአካባቢ አቅምና አጋሪነት ለደንገተኛ አደጋ ድጋፍ’:

http://www.christianaid.org.uk/images/building-the-future-of-humanitarian-aid.pdf

ኖክስ ክላርክ፣ ፕ. እና ካምፕቤል፣ ኤል. (2015) ‘በስብአዊ ሥራ ክላስተሮች ውስጥ ትብብርን መፈለግ’፣የአ.ኤል.ኤን.ኤ.ፒ ጥናት፣ ለንደን፡
አ.ኤል.ኤን.ኤ.ፒ/ኦ.ዲ.አይ፡

http://www.alnap.org/resource/20360

ለተጨማሪ መረጃ የሲ.ኤች.ኤስ አሊያንስን ድረ-ገጽ፡- http://chsalliance.org/resources ይመልከቱ፡፡
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ቃልኪዳን 7
ድርጅቶች ከልምዳቸውና ያለፈውን ከማስተዋል
የሚማሩ እንደመሆናቸው በአደጋ የተጠቁ
ማህበረሰቦችና ህዝቦች የተሻለ የድጋፍ አቅርቦት
ይደረግልናል ብለው ሊጠብቁ ይችላሉ፡

የጥራት መስፈርት፡-
የሰብአዊ ምላሽ ሰጪዎች በየጊዜው
ከልምዳቸው ይማራሉ፣ ይሻሻላሉ፡፡

ይህቃልኪዳን ለምን አስፈለገ?
ከስኬትም ሆነ ከውድቀት መማርና አርቆ በማስተዋል የአሁኑንና ቀጣዩን ሥራ በማሻሻል ለሁኔታው እንዲስማማ ማድረግ
ለተጠያቂነትና ለጥራት ሥራ አመራር የመሰረት ድንጋይ ነው፡፡ የመማርና በቀጣይነት የማደግ ባህል በሙያው ለተካነና በታታሪነት
ለሚሠራ ተቋም ዋነኛ ዓላማው ማድረግ ሲኖርበት ስኬታማ እና ውጤታማነትነትን ለማረጋገጥ መሰረታዊ ነው፡፡ በአፋጣኝ ለውጦች
እንዲታዩና ለሁኔታው እንዲስማማ ማድረግ እንዲቻል ከአገልግሎት ተቀባዮች ጋር በቋሚነት መስተጋብር መፍጠር አስፈላጊ
ይሆናል፡፡ ከሌሎች ተቋማት ጋር መተባበር መማርን ያቀላጥፋል፡፡

የአፈጻጸም አመልካቾች
1. በአደጋ የተጎዱ ማህበረሰቦችና ህዝቦች በወቅቱ ስለሚቀበሏቸው እርዳታዎችና ስለሚደረግላቸው ጥበቃዎች መሻሻል ለይተው

ያውቃሉ፡፡
2. በአሁኑ ወቅት እየተካሄደ ካለው ምላሽ አሰጣጥ በተገኘ ተሞክሮ በሚሰጡ እርዳታዎችና የጥበቃ/መከላከል ጣልቃ ገብነት ላይ

መሻሻሎች
3. የተሰጡ እርዳታዎችና የመከላከል ሥራዎች ከሌሎች ምላሾች ትምህርት የመገኘቱ ነፀብራቅ ነው፡፡

ቁልፍ ተግባራትን ለመከታተል የሚረዱ መሪ ጥያቄዎች
 ለተመሳሳይ አደጋዎች የተሰጡ ምላሾችን መልሶ ማየትና ግምገማ ምክክር ተደርጎበት ለፕሮግራም ቀረጻ በግብዓትነት

ተካቷል፡፡
 የክትትልና ግምገማ ምክረ-ሀሳብ እና የቅሬታ አያያዝ ሥርዓቶች በፕሮግራም ቀረጻ እና ትግበራ ረገድ ወደ ለውጥ

እና/ወይም ፈጠራ የሚያመሩ ናቸው?
 የተገኘው ትምህርት በሰነድ/በሥርዓት ተይዟል?
 ትምህርቱን ለሚመለከታቸው እንዲሁም በአደጋ ለተጎዱ ህዝቦችና አጋሮች ለማጋራት የታወቀ ዘዴ ተጠቅመዋል?

አብይ ተግባራት መሪ ማስታወሻዎች

7.1 በመርሀግብሮች
ቀረፃ የተቀሰሙ
ዕውቀቶችንና የበፊት
ልምዶችን መጠቀም፡፡

ከተሞክሮ መማር
• ለተለያዩ አፈጻጸሞች፣ የትምህርትና የተጠያቂነት ዓላማዎች የተለያዩ አቀራረቦችና
ዘዴዎች ተስማሚ ይሆናሉ፡፡ መማር ውድቀትንም ሆነ ሰኬትን ግምት ውስጥ ያስገባ ሊሆን
ሲገባው ተቋማት በይበልጥ ከውድቀት ትምህርት ሊያገኙ እንደሚችሉ ይታመናል፡፡

• ውጤታማ ክትትል ስሌታዊና ስሌታዊ ያልሆኑ መረጃዎችን ሲጠቀም በርካታና የተለያዩ
የመረጃግብዓቶችን በማሰገባት አስተማማኝ መረጃን ለዘለቄታው መዝግቦ እንዲያዝ
ያደርጋል፡፡

• ምን ዓይነት መረጃ መሰበሰብና እንዴት መቅረብ እንደሚኖርበት የሚወስኑት መረጃውን
ለመጠቀም የተፈለገበት ዓላማና ስለተጠቃሚዎቹ በሚኖረው ግልፅ መረጃ ይሆናል፡፡
ተገምግሞ በጥቅም ላይ የሚውል መረጃ እንዳይሰበሰብ ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል፡፡

• መረጃ የተለያዩ ወገኖችን/ቡድኖችን እንደሚወክል የሚታወቅ ሲሆን
የክትትል ሥርዓት በተቻለ መጠን ቀላልና ተደራሽ መሆን ይኖርበታል፡፡

• በአደጋ የተጎዱ ማህበረሰቦችና ህዝቦች ከማንም በበለጠ በሕይወታቸው ላይ
ስለ ታዩ ለውጦች ፍትሀዊ አስተያየት ይሰጣሉ፡፡ ለዚህም ማጠቃለያው
ባልታቀደና ባልታሰበበት መልኩ በቂ ጊዜ ሰጥቶ በማዳመጥ እና ሌሎች
አሳታፊ ዘዴዎች እንዲሁም ስሌትን የሚጠቀሙ ዘዴዎችን ማበረታታት
ይገባል፡፡ የተቀሰመ ትምህርትን ለማህበረሰብ ማጋራትና ውይይት ማካሄድ
ይገባል፡፡
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• ከግብረ-መልስ እና ቅሬታ አያያዝ ዘዴዎች የሚገኝ መረጃ ፕሮግራም
በሚገመገምበት ጊዜ እንደገና መቃኘት ይኖርበታል፡፡ ከእውነታው ያልራቀና
መግባባት የተደረሰበት የትግበራ ዕቅድ ግምገማና በቀጣዩ የቅኝት/ማሻሻያ
ሀሳብ እንደሚኖር ለማረጋገጥ ይረዳል፡፡

7.2 በክትትልና ምዘና እንዲሁም
በግብረ-መልስና ቅሬታ ላይ
መሰረት በማድረግ መማር፣
መፍጠርና ለውጦችን መተግበር፡፡

አዲስ ሀሳብ/ፈጠራ
• ባለፉት ቅርብ ዓመታት አዳዲስ ሃሳቦችን በማመንጨት በሰብዓዊ ተግባር ላይ

ለሚያጋጥሙ አንዳንዶቹ ተግዳሮቶች መፍትሄ መስጠት ከፍተኛ ትኩረት እያገኘ መጥቷል፡፡
አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ለጤናና ገንዘብን መሰረት ያደረጉ የፕሮግራም ፈጠራዎች ከፍተኛ
የዲጂታል ቁሳቁሶች ወይም የሚዲያ አጠቃቀም የመሳሰሉትን አዳዲስና የፈጠራ ሀሳቦችን
ለማዳበር ለሚፈልጉ ተቋማት የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርጉ የፋይናንስ ምንጮች ተዘጋጅተዋል፡፡

• በአደጋ የተጎዱ ህዝቦች ሁሌም ከተለዋዋጭ አጋጣሚዎች ጋር ለመቋቋም አዳዲስ
ፈጠራዎችን ሲጠቀሙ ኖረዋል፡፡ ድጋፍ የሚደረግላቸው የተሻለ ሥርዓት የያዘ የፈጠራና
የዕድገት ሂደት ውሰጥ ለማስገባት ሲባል ነው፡፡

7.3 በአደጋ ከተጎዱ ማህበረሰቦችና
ህዝቦች እንዲሁም ከሌሎች
ባለድርሻ አካላት ጋር ልምዶችንና
ፈጠራዎችን ውስጥ ለውስጥ
መጋራት፡፡

ትብብርና ተሞክሮዎችን ማጋራት
• ለግልፅነትና ፕሮግራም ስኬታማነት ሲባል ከክትትል የሚገኝ መረጃን በአደጋ ከተጎዱ
ህዝቦች ጋር በመደበኛነት መጋራት ይገባል፡፡ ህዝቦች በራሳቸው የሚያደርጉት ክትትል
ግልፅነትንና ጥራትን ከፍ የሚያደርግ ሲሆን በተጨማሪም የመረጃ ባለቤት መሆናቸውን
ያበረታታል፡፡

• ከሌሎች ተቋማትና የአካዳሚ/ትምህርት አካላት ጋር በትብብር መንፈስ ተሞክሮን
መጋራት ሙያዊ ግዴታ ሲሆን አዳዲስ እይታና ሃሳቦች የሚገኙበት ብሎም ባለው ውስን
ሀብት አቅምን አሟጦ መጠቀምን በእጅጉ ከፍ ከፍ የሚያደርግ ነው፡፡ ትብብር
በማህበረሰቡ ውስጥ የሚደረግን የግምገማ ድግግሞሽ ጫና ለመቀነስ ይረዳል፡፡

• በቅርበት በመመልከት የመማር ልምምድ በበርካታ የተለያዩ ድርጅቶች ጥቅም ላይ
እየዋለ ሲሆን በጊዜው ለውጥን ለመከታተል ወይም ከአደጋ በኋላም ለጥልቅ
አትኩሮት ልምምድ ስለሚጠቅም ሊተገበር ይችላል፡፡

• ከክትትልና ግምገማ አማካኝነት የተገኘ ማንኛውም መረጃ መተንተንና ቀላል
አጭርና ግልፅ በሆነ፤ ለመጋራትና ለውሳኔ አሰጣጥ በሚያመች መልኩ መቅረብ
ይኖርበታል፡፡ አጫጭር ማጠቃለያዎች፣መግለጫዎች፣ ስብሰባዎች ፊልሞች መረጃና
ዕውቀት የበለጠ ተደራሽ እንዲሆኑ ይረዳሉ፡፡

ድርጅታዊ ኃላፊነቶችን ለመከታተል የሚረዱ መሪ ጥያቄዎች
• ለግምገማና ለትምህርት/ተሞክሮ የተዘጋጁ ፖሊሲዎችና መመሪያዎች አሉ? በሠራተኞችስ ዘንድ ይታወቃሉ?
• ሰብዓዊ ቀውሶችን የሚያካትት ተሞክሮን ለመመዝገብና ለማሰራጨት ግልፅ መመሪያ አለ?
• በፕሮግራም ደረጃ ትምህርት ተለይቶ ታውቋል፣ በሰነድ ተይዞ በድርጅቱ ውስጥ ማጋራት/ማዳረስ ተችሏል?
• ተቋሙ የትምህርትና የአዳዲስ ፈጠራ/ሀሳቦች መድረኮች ንቁ አባል ነው? ተቋሙ ለመድረኮቹ አሰተዋፅዖ የሚያደርገው እንዴት

ነው?
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ድርጅታዊ ኃላፊነቶች መሪ ማስታወሻዎች

7.4 የምዘናና ከልምድ የመማር
ፖሊሲዎች መኖርና ከልምድ
መማሪያና አሰራርን ማሻሻያ
ስልቶች መኖር፡፡

የግምገማና ከልምድ የመማር ፖሲዎች
• ቁልፍ ተሞክሮዎችና ለማሻሻል ተለይተው የታወቁ አካባቢዎች ሁሌም በተገቢው
ሥርዓት

አይስተናገዱም፡፡ በወቅቱም ሆነ በቀጣይ ጊዜ ውስጥ በሚሰጡ ምላሾች በተጨባጭ ሊታይ
የሚችል ለውጥ እስካላመጣ ድረስ ከተሞክሮዎቹ ትምህርት ተቀስሟል ተብሎ አይታሰብም ፡፡

• በመማር ዑደቱ ሂደት አንድ ተቋም በሚለኩና ተጨባጭ በሆኑ አመላካቾች ላይ
የተመሰረተ አፈጻጸምን መልሶ የመቃኘትና የማሻሻያ ዕቅድ ማካተት ይኖርበታል፡፡

• ሁሉም ሠራተኞች የሥራዎቻቸውን መሻሻል/ዕድገት ከመከታተል ጋር ተያያዥ የሆኑ
ኃላፊነቶቻቸውን መገንዘብ ይኖርባቸዋል፡፡ በተጨማሪም በግል ህይወታቸው ዕድገት
ለማምጣት መማር ምን አበርክቶ እንደሚኖረው መረዳት ይኖርባቸዋል፡፡

7.5 ዕውቀትንና ልምድን
መዘገቢያ ስልቶችን ማዘጋጀትና
በመላው ድርጅት ውስጥ ተደራሽ
እንዲሆኑ ማድረግ፡፡

የዕውቀት አጠቃቀም እና በተቋሙ ከልምድ ስለመማር
• ዕውቀትን መጠቀም ዕውቀትን ማሰባሰብ፣ ማበልፀግ፣ ማጋራት፣ ማከማቸት እና ተቋማዊ
ዕውቀትና ከልምድ መማርን ውጤታማ በሆነ መልኩ መጠቀምን ያካትታል፡፡ ተቋማዊ
ከልምድ መማር ዳሰሳዎችን ለማካሄድ የሚያስችል እንደ ስትራቴጂ መሻሻል ወይም በበለጠ
ፈጣንና በጥምረት ምላሽ መስጠትን ማረጋገጥ የሚያስችሉ ቡድኖችን መልሶ ማዋቀር
ወይም የውሳኔ አሰጣጥ የመሳሰሉ ለውጦችን ወደማምጣት የሚያመራ መሆን ይኖርበታል፡፡
• ረዘም ላለ ጊዜ የቆዩ ሀገር በቀል ሠራተኞች ብዙውን ጊዜ ዕውቀትና ግንኙነቶችን ጠብቆ

ለማቆየት ዋነኞቹ ናቸው፡፡

7.6 ሰብአዊ ምላሽን የተመለከተ
ከልምድ የሚገኝ ትምህርትንና
ፈጠራን ለአቻዎችና ለሴክተሩ
አካላት በማጋራት ረገድ ድርጅቱ
አስተዋፅኦ ያደርጋል፡፡

በአቻ እና በሴክተር ደረጃ ከልምድ መማር
• ትስስርና የትግበራ ማህበረሰቦችን (የአካዳሚውን ጎራ ተሳትፎ አካትቶ) መፍጠር እና
በመስክ ሥራ ላይም ሆነ ከትግበራ በኋላ ወይም በመማማሪያ መድረኮች፤ ከአቻ ቡድኖች
የመማርን መልካም አጋጣሚ መፍጠር ለተቋማዊ ልምድ እንዲሁም ለዘርፍ-አቀፍ ከልምድ
መማር ከፍተኛ አሰተዋፅዖ ሊያበረክት ይችላል፡፡ ተግዳሮቶችን እንዲሁም ስኬቶችን ከአቻዎች
ጋር መጋራት በሰብዓዊ ተግባር የተሰማሩትን አደጋዎችን እንዲለዩ ለወደፊት ስህተቶች
እንዳይፈጠሩ ለመከላከል ያስችላቸዋል፡፡

• በዘርፉ ውስጥ የሚገኘው ማስረጃ ከየትኛውም በግል ተቋም ደረጃ ከሚገኘው በእጅጉ ላቅ
ያለ ሲሆን ከዘርፍ አቀፍ ከልምድ የመማር እንቅስቃሴ አኳያ በብዛት/በስፋት በመሳተፍ
ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ሊያስገኝ ይችላል፡፡ ተቋማት በጥምረት ከልምድ መማራቸው እና
ማስረጃን መቃኘታቸው ብዙውን ጊዜ በአንድ ተቋም ውስጥ ብቻ ከሚቀሰም ተሞክሮ ይልቅ
ለተቋማዊ ለውጥ መገኘት የበለጠ ቆስቋሽ/አቀጣጣይ ስለመሆኑ ጉልህ አመላካች ነው፡፡
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ካርትለይ፣ ኤ. ፣በርንስ፣ ጀ. ፣ አበበ፣ ዲ. ፣ ሱጂ፣ ኦ. (2013) ‘አሳታፊ የለውጥ ግምገማ፡ የንድፍ መመሪያ’፣ፈይንስተይን ኢንተርናሽናል
ማዕከል፣ ተፍትስ ዩኒቨርሲቲ፣ ሶመርቫይል:

http://fic.tufts.edu/assets/PIA-guide_revised-2014-3.pdf

ሀላም፣ ኤ. እና ቦኒኖ፣ ኤፍ. (2013) ‘ምዘናን ለለውጥ መጠቀም፡- የሰብአዊ ሥራ ባለሙያዎች እይታ’፣ የኤ.ኤል.ኤን.ኤ.ፕ ጥናት፣ ለንድን፡
ኤ.ኤል.ኤን.ኤ.ፕ/ኦ.ዲ.አይ፡

http://www.alnap.org/resource/8980

ለተጨማሪ መረጃ የሲ.ኤች.ኤስ አሊያንስን ድረ-ገጽ፡- http://chsalliance.org/resources ይመልከቱ፡፡
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ቃልኪዳን 8
በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች ብቁና
በአግባቡ ከተደራጁ ሠራተኞች እና በጎፈቃደኞች
ድጋፍ ያገኛሉ፤

የጥራት መስፈርት፡-
ሰራተኞች ስራቸውን ውጤታማ
በሆነ መልኩ እንዲፈፅሙ ድጋፍ
ማድረግና ፍትሀዊና ከአድሎ የፀዳ
አያያዝ ይደረግላቸዋል፤፡

ይህ ቃልኪዳን ለምን አስፈለገ?
የሰው ኃይሉ ተግባር፤ የእያንዳንዱ ዘጠኙ ቃልኪዳኖች እንዲሁም ለውጤታማ ምላሽ መሰረት ነው፡፡ በሰው ኃይል መረጣ/ምልመላ፣
የሠራተኞችና የበጎ ፈቃደኞች አያያዝ ረገድ አንድ ተቋም የሚኖረው አቅም ለአብይ በሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ ላይ ለሚኖረው
ጥብቅ እምነት ማዕከል ነው፡፡ ከሰው ኃይል ጋር የተያያዙ ወጪዎች ከአንድ ተቋም ወጪዎች ከአብዛኛው የፕሮግራም በጀቶች
ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዝ በመሆኑ በአደጋ ለተጎዱ ማህበረሰቦች የተሻለ ውጤት ለማስገኘት ከታሰበ በሰው ኃይል ላይ የሚደረግ
የመዋዕለ-ንዋይ ፍሰት በጥንቃቄ መታየት/መያዝ ይኖርበታል፡፡ ከሰው ኃይል ጋር የሚያያዙ ኃላፊነቶች እና የሰው ኃይል አያያዝ
ረገድ ተቋሙ የያዘው አቋም እንዲሁ በሌሎቹ ስምንት ቃልኪዳኖች ውስጥ ተካትተዋል፡፡

የአፈጻፀም ውጤት አመልካቾች
1. ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ሠራተኞች ሥራቸውን ለማከናወን ተቋማቸው እንደሚረዳቸው ይሰማቸዋል፡፡
2. ሠራተኞች የአፈጻፀም ግባቸውን በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳካሉ፡፡
3. በአደጋ የተጎዱ ማህበረሰቦችና ሕዝቦች የሰው ኃይሉ ውጤታማ ስለመሆኑ ይገምታሉ (ይኸውም፤ በዕውቀታቸው ፣

በክህሎቶቻቸው፣በባህሪያቶቻቸውና በዝንባሌዎቻቸው አንፃር)

ቁልፍ ተግባራትን ለመከታተል የሚረዱ መሪ ጥያቄዎች
•የተቋሙን ግዴታዎችና እሴቶችን አዳዲስ ሠራተኞች እንዲያውቋቸው ተደርጓል?
•የሠራተኞች የስራ አፈጻፀም ክትትል ይደረጋል፣ ዝቅተኛ አፈጻፀም ከግንዛቤ ገብቷል፣በቂና ከፍተኛ አፈጻፀምስ ዕውቅና
አግኝቷል?

•ሠራተኞች የሥነ-ምግባር መርሆ ወይም በተመሳሳይ ገዢ የሆነ ሰነድ ፈርመዋል? ፈርመው ከሆነ፤ ይኽንና ሌሎች አግባብ
በሆኑ ፖሊሲዎች  ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ገለጻ ተደርጓል?

•ስለሠራተኞችም ሆነ አጋሮች የሚቀርቡ ቅሬታዎች ተቀባይነት አግኝተዋል? ስለ ሰራተኞች? የቅሬታዎች አያያዝስ እንዴት
ነው?

•ሠራተኞች ከሚናቸው አንጻር የሚፈለግባቸውን ክህሎት ለማዳበር ያለውን ድጋፍ ያውቃሉ፤ እንዴትስ እየተጠቀሙበት ነው?

አብይ ተግባራት መሪ ማስታወሻዎች

8.1 ሰራተኞች በድርጅቱ ሀላፊነትና
እሴቶች እና ስምምነት
የተደረሰባቸው አላማዎችና
የአፈፃፀምመለኪያዎችመሰረት
ስራቸውን ይወጣሉ፡፡ (በተጨማሪ
የመመርያ 8.2 ን ማሰታወሻ
ይመልከቱ)

8.2 የሰራተኞች እነርሱን
ለሚመለከቱ ፖሊሲዎች ተገዢ
መሆንና አለመገዛት
የሚያስከትላቸውን ውጤቶች
ጠንቅቀው መረዳት፡፡

ሰራተኞችና በጎ ፈቃደኞች

• ማንኛውም ድርጅትን እንዲወክል የተሰየመ ሰው፤ ሀገራዊ፣ አለም አቀፋዊ፣እና ቋሚና
ጊዜያዊ ሠራተኞች እንዲሁም በጎፈቃደኞችና አማካሪዎችን ጨምሮ የሰው ኃይል አባላት
ተደርገው ይወሰዳሉ፡፡ ይሁን እንጂ የተለያዩ ጊዜያትና ሁኔታዎች ለተለያዩ የሠራተኞች
ዓይነትና ደረጃዎች ሥራ ላይ ይውላሉ፡፡

• ብሔራዊ የሥራ ቅጥር ሕጎች አብዛኛውን ጊዜ ለአንድ ድርጅት ተቀጥሮ ስለሚሠራ አንድ
ግለ-ሰብ አስገዳጅ ሁኔታዎች ስለሚጥሉ ሊከበሩ ይገባል፡፡ ሁሉም ሠራተኞች ህጋዊና
ድርጅታዊ ሁኔታዎችን (መብትና ግዴታዎቻቸውን) መረዳት ይኖርባቸዋል፡፡
ለድርጅታዊ ግዴታዎች፣ እሴቶችና ፖሊሲዎች መገዛት
• ሠራተኞች በተገቢው በሚደነገግላቸው እና በሚገለፅላቸው የህግ፣ የድርጅታዊ ዕሴቶችና

ተልዕኮ ማዕቀፍ ውስጥ ሥራቸውን እንዲያከናውኑ ይጠበቃል፡፡ ከዚህ ሰፊ የሚናና
የድርጅቱ የአሠራር ዘይቤ ግንዛቤ ባሻገር ሠራተኛው በግለ-ሰብዓዊ ዓላማዎች እና ከሥራ
መሪውጋር በሚደረስ የሚጠበቅ የአፈጻፀም ግምት መሰረት ሊሠራ ይገባዋል፡፡

• ድርጅቱ ፖሊሲዎቻቸውን በቀላሉ ተደራሽ እንዲሆን የማድረግ ግዴታ ሲኖርበት
ሠራተኞች

የሚመለከታቸውን ፖሊሲዎች መተግበር እንዲሁም ይህን አለማድረግ የሚያስከትላቸውን
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8.3 ሰራተኞች ሚናቸውን
ለመወጣት አስፈላጊ የሆኑ
ግለሰባዊ፣ የቴክኒክና የአስተዳደር
ብቃታቸውን እንዲያሳድጉ
ድርጅቱ በምን መልኩ
ሊያግዛቸው እንደሚችልም
ይረዳሉ፡፡.

ውጤቶች መቀበል ይኖርባቸዋል፡፡

• ከድርጅታዊ ኃላፊነት፣ ፖሊሲዎች እና የሥነ-ምግባር ደንብ ጋር በተያያዘ አስፈላጊ
የሆነው ስርፀትና ሥልጠና በማናቸውም ሁኔታዎች ላይ ይተገበራል፡፡ (ፈጣን በሆነ
ደረጃ ለማስፋፋትም ቢሆን)

የአፈጻፀም መለኪያዎች እና ብቃትን ማሳደግ

• ሠራተኞችና አሠሪዎች/ቀጣሪዎች የአመራር ክህሎትን ጨምሮ ክህሎቶቻቸውን ለማሳደግ
በጋራ ኃላፊነትና ተጠያቂነት አለባቸው፡፡ ግልፅ በሆኑ ዓላማዎችና እና የአፈጻፀም ስታንዳርዶች
በመታገዝ ምን ዓይነት ክህሎቶች፣ ብቃትና ዕውቀት (ለምሳሌ፤ በአንክሮ የማዳመጥ ችሎታ)
ሚናቸውን ለመወጣት እንደሚያስችላቸው መረዳትይኖርባቸዋል፡፡ ስላሉት ወይም
ስለሚያስፈልጉት የዕድገትና ልማት አጋጣሚዎች እንዲያውቁ መደረግ/መታገዝ ይኖርበታል፡፡
ብቃት በልምድ፣ ስልጠና እና ምክርና ድጋፍ ሊዳብር ይችላል፡፡

• በአደጋ የመጀመሪያው ደረጃ መደበኛ ለሆነ የሰው ኃይል ብቃት ማሳደግ የሚኖረው
ዕድል/አጋጣሚ ውስን ሊሆን ይችላል፡፡ ሆኖም የሥራ መሪዎች ቢያንስ የማስረፅና የሥራ ላይ
ስልጠና መስጠት ይኖርባቸዋል፡፡

• የቅርብ አስተውሎትን ጨምሮ የሥራ ውጤትን መገምገም፣ ከሠራተኞች ጋር በቀጥታ
መወያየት እና ባልደረቦቻቸውን ቃለ-መጠይቅ ማድረግን የመሳሰሉ በርካታና የተለያዩ
የሠራተኞችን ክህሎቶችና ባህርያት መገምገሚያ ዘዴዎች ይኖራሉ፡፡ መደበኛና በሰነድ የተደገፉ
የአፈጻፀም መገምገሚያዎች ሥራ መሪዎች ዕገዛና ሥልጠና የሚያስፈልግበትን አካባቢ
ለመለየት የሚያስችሉ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ (ከዚህ በታች የተመለከቱትን ተጨማሪ
የመመርያ ማያያዣዎች ይመልከቱ)

ድርጅታዊ ኃላፊነቶችን ለመከታተል የሚረዱ መሪ ጥያቄዎች
• ከፕሮግራም ልክ/ስፋትና ማዕቀፍ ጋር በተያያዘ የሰው ኃይል ፍላጎትን ለመገምገም የአሰራር ቅደም ተከተል/ሥርዓት በሥራ
ላይ ውሏል?
• ድርጅታዊ ዕቅድ ለወደፊቱ የመሪነት ፍላጎቶች እና አዳዲስ ተሰጥዖን ለመዳበር ቦታ /ዕድል ይሰጣል?
• የሰራተኛ ፖሊሲዎችና ደንቦች ከሀገሪቱ/ክልሉ የሠራተኛ ህግ ጋር የተጣጣሙ እና በሠራተኞች አያያዝ ተቀባይነት
ያላቸውን መልካም ልምድ የሚከተሉ ናቸው?
• ለሁሉም ሠራተኞች ልዩ ኃላፊነቶችና ዓላማዎችን ግቦችን ያካተተውን የተሻሻለ የስራ መዘርዝር ተሰጥቷቸዋል?
• የሽልማቶችና ጥቅማ ጥቅሞች መዋቅር ፍትሀዊና ግልፀኛ በሆነ መልኩ ተዘጋጅቶ በወጥነት ይተገበራል?
• ለሁሉም ሠራተኞች፣ አፈጻፀምን በመምራት (performance management) እና በሠራተኞች እድገትና የአሠራር ደንቦች
ላይ ያተኮረ የማስረፅ ሥራ በመሥራት ወቅታዊ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ተደርጓል?
• በሥነ-ምግባር ደንቦች ላይ በቂ የሥርፀት ሥራ በመሥራት ሁሉም ሠራተኞችና ኮንትራክተሮች ደንቦቹን (የወሲብ
ብዝበዛና ጥቃት መከላከልን የሚያካትቱ) በመቀበል እንዲፈርሙ ተደርጓል?

ድርጅቱ፤ በሥፍራ የተወሰነ/የተጠቀሰና በሁሉም ሠራተኞች ዘንድ የሚታወቅ፤ የደህንነት ፖሊሲና መመሪያዎች አሉት?

ድርጅታዊ ኃላፊነቶች መሪ ማስታወሻዎች

8.4 ድርጅቱ መርሀግብሮቹን
መተግበር የሚያስችሉ
የአስተዳደርና የሰራተኛ
አቅምና ብቃት ያለው
መሆን፡፡

የሠራተኛ አቅምና ብቃት

• ሰዎችን የማስተዳደር ሥርዓት እንደየተቋሙ ሁኔታና እንደ ጉዳዩ አግባብነት የሚለያይ
ሲሆን ከመልካም ተሞክሮ በሚገኝ መረጃ/ዕውቀት ላይ መመሥረት ይገባዋል፡፡ በከፍተኛ
የሥራ ኃላፊዎች በመደገፍ በስትራቴጂያዊ ደረጃ ትኩረት ሊሰጠውና ሊታቀድ
ይገባዋል፡፡ የድርጅትና የፕሮጀክት ዕቅድ ተፈላጊውን የሰራተኞች ቁጥር፣ ትክከለኛው
ክህሎት ያላቸው፣ በትክክለኛው ቦታና ጊዜ ለድርጅቱ የአጭርና ረዥም ጊዜ ግቦች ስኬት
የሚያስፈልጉ ሠራተኞች መኖርን ለማረጋገጥ የሠራተኞችን አቅም ከግምት ማስገባት
ይኖርበታል፡፡

• ይህ ማለት ድርጅቶች ከጅምሩ ተፈላጊውን ሀብትና ባለሙያ ማሰባሰብ ከቻሉ ብቻ
ፕሮጀክትን ማስጀመር/ማሰኬድ ይኖርባቸዋል ማለት እንዳልሆነና፤ አስፈላጊውን
ሀብት በማሰባሰብ ለመስማማትም ድርጅት-ዓቀፍ ዝግጁነት (አብይ ተግባራት፣ የሰው
ኃይል፣ ፋይናንስ፣ እና ሌሎች ተግባራት) ወሰኝ ጉዳይ እንደሆነ ነው፡፡

• ብቃት ያለው የሰው ኃይል ፍላጎታቸው ከፍተኛ ደረጃ ከመድረሱ በፊት ይህን
እንዴት እንደሚያስተናግዱ አስቀድሞ ማቀድ ያስፈልጋል፡፡ ሀገር-አቀፍ ሚናዎችና
ኃላፊነቶች እንዲሁም ውስጣዊ የውሳኔ አወሳሰን ኃላፊነቶች እና ኮሚዩኒኬሽን ግልፅ
መደረግ ይኖርባቸዋል፡፡

• ከፍተኛ የሰው ኃይል መገለባበጥ የፕሮግራም ጥራትና ቀጣይነትን ያስተጓጉላል፡፡ ሠራተኞች
በግላቸው ኃላፊነት ከመውሰድ ይልቅ መሸሽ እንዲሁም ድርጅቱ አብሮ በሚሰራው ማህበረሰቦች
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ዘንድ ተዓማኒነት ወደ ማጣት ሊያመራ ይችላል፡፡

8.5 ሰራተኛን የተመለከቱ
ፖሊሲዎችና አሰራሮች
ፍትሀዊ፣የአሰሪና ሰራተኛ ህግ
ጋር የሚጣጣሙ መሆን፡፡

ፖሊሲዎችና የአሰራር ደንቦች
• የሠራተኛ ፖሊሲዎችና ደንቦች ዘይቤና ውስብስብነት በእያንዳንዱ ተቋም መጠንና ሁኔታ

ይወሰናል፡፡ ተቋሙ የትኛውንም ያህል ውስብስብ ቢሆንም/ባይሆንም ሠራተኛው
ፖሊሲዎችን በማዳበርና በመቃኘት ላይ መሳተፍ የሚገባው ሲሆን በተቻለ መጠን
ሀሳቦቻቸው መካተቱን ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ የሰራተኞች ማኑዋል ዕውቀት
ለማስጨበጥና ምክክር እንዲደረግ ለመመቻቸት ይረዳል፡፡

• የአካባቢ/ሀገራዊ የስራ ህጎችን መረዳትና ማክበር ይገባል እንዲሁም ድርጅታዊ ፖሊሲ
እና ተግባር አግባብነት ያላቸው ምላሾች የሀገራዊ ሠራተኞች በአመራር ደረጃ ሚና ከፍ
ማድረግን፣ ቀጣይነትን፣ ተቋማዊ ትውስታን፣ እና በበለጠ አግባብነት ያላቸው ምላሾችን
አሰጣጥ ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡

• ውጤታማ ምላሽ ማለት የሰለጠነ የሰው ኃይል በማቅረብ ብቻ በቀላሉ የሚረጋገጥ
ሳይሆን በተጨማሪ ሠራተኞች በሚተዳደሩበት ሁኔታ የሚወሰን ይሆናል፡፡ ከአጣዳፊ
አደጋ አንፃር የተደረገ ጥናት ውጤታማ አስተዳደር፣ ማዕቀፎች እና አሠራሮች፤
ውጤታማ ምላሽ በማረጋገጥ ከሠራተኛ ክህሎት ባይበልጡም፤ ባልተናነሰ ሁኔታ
አስፈላጊ ስለመሆናቸው ያሳያል፡፡ በከፍተኛ ደረጃ ለሚታዩ ተልዕኮዎች እና ለፈጣን
ምላሾችን መስጠት ስለሚያስችላቸው ሠራተኞች ደረጃቸውን የጠበቁ የአሰራር ደንቦች
እንዴት እንደሚተገበሩ ስልጠና ሊሰጣቸው ይገባል፡፡

8.6 ሰራተኞች
የሚጠበቅባቸውን በግልፅ
መረዳት ይችሉ ዘንድ
የሰራተኛ የስራ ድርሻ
መዘርዝር፣ የስራ
አላማዎችና የግብረመልስ
ተዘጋጅተው መቅረብ፡፡.

የሠራተኞች መመሪያ
• የሥራ ድርሻ መዘርዝር ከእያንዳንዱ ሠራተኛ የሚጠበቀውን በግልፅ የሚያመለክትና

በየጊዜው የሚሻሻልና ወቅታዊ መሆን ይኖርበታል፡፡ በተጨማሪ እያንዳንዱ ሠራተኛ
በግሉ ከሥራው አንፃር ምኞቱን ወይም ተስፋ የሚያደርገውን ግቦቹን ማዳበር ወይም
ማሻሻል የሚጠበቀውን ብቃት ለይቶ ማወቅና እነዚህም በዕድገት ዕቅድ ውስጥ
መመዝገብ ይኖርባቸዋል፡፡

8.7 ቢያንስ ቢያንስ
ሰራተኞች በሰዎች ላይ
ብዝበዛ፣ ጥቃትና
አድልዎ እንዳይፈፅሙ
ግዴታን የሚጥል
የስነምግባር ደንብ
አዘጋጅቶ ማቅረብ፡፡

የሠራተኞች ስነምግባር
• የሚጠበቅባቸውን የሥነ-ባህሪ ደንብ ይህን መተላለፍ የሚያስከትለውን ውጤት ለሁሉም

የድርጅቱ አባላት/ወኪሎች (ሠራተኞችን፣ በጎ ፈቃደኞችን፣ አጋሮችና ኮንትራክተሮችን
ጨምሮ) በግልፅ ማስረዳት፣ማስፈረምና ማስጠበቅ በእጅጉ ያስፈልጋል፡፡

8.8 ሰራተኞች
ክህሎታቸውንና
ብቃታቸውን ማሻሻል
ይችሉ ዘንድ የሚደግፉ
ፖሊሲዎችን አዘጋጅቶ
ማቅረብ፡፡

የሠራተኞች ብቃት
• የሠራተኞች ብቃትና አቅም መዳበር ላይ ማትኮር ሠራተኞችን ሊያተጋና
ውጤታማነታቸውን ከፍ ሊያደርግ ይችላል፡፡ ድርጅቱ ለብቃትና ለተሰጥዖ መዳበር
አስተዋፅዖ የሚኖረውን አቅም ለማሳደግ የሠራተኞችን አፈጻፀም እንዲሁም የአቅም ክፍተት
ለመገምገም የሚያስችል የአሠራር ዘዴ ሊኖረው ይገባል፡፡ የአፈጸፀም ግምገማ መርሀ-ግብር
ለአጭር ጊዜ ብቻም ሆነ ባልተወሰነ ጊዜ የስራ ውል የሚሠሩ ሠራተኞችን ማካተት
እንዲችል በሚፈለገው መጠን ተለዋዋጭ/ተለማጭ መሆን ይኖርበታል፡፡

• ሠራተኞች መግባባት የተደረሰባቸው ቃልኪዳኖችን ለማሳካት በሚያስፈልጉ ብቃቶች ላይ
ድርጅቱ ከአጋሮቹ ጋር ስምምነት ላይ መድረስ ይኖርበታል፡፡

8.9 የሰራተኞችን
ደህንነትና ጤና
የሚያስጠብቁ ፖሊሲዎች
ተዘጋጅተው መቅረብ፡፡

ጥበቃና ደህንነት
• ሰራተኞች ብዙውን ጊዜ በአደገኛና አስጨናቂ ሁኔታዎች ውስጥ ረዘም ላለ ሰዓት
ሥራቸውን ያከናውናሉ፡፡ አንድ ተቋም ለሠራተኞች ሊያደርግ የሚገባው ክብካቤ ደህንነትን
ማበረታት፣ የአካልም ሆነ የአዕምሮ ድካምን፣ የአካል ጉዳት ወይም ህመምን ማስወገድን
ያካትታል፡፡

• የሥራ መሪዎች የበጎ አድራጎት ሠራተኞች ሊደርሱባቸው ስለሚችሉ ጉዳቶች ግንዛቤ
ማስጨበጥ እንዲሁም ለአላስፈላጊ የአካልና የሥሜት መጎዳት ስጋት ከመጋለጥ
ሊጠብቋቸው ይገባል፡፡ ሊወሰዱ የሚገባቸው እርምጃዎች ውጤታማ የደህንነት አያያዝ፣
የመከላከል ጤና ምክር፣ ያልተንዛዛ ነገር ግን በቂ ሰዓት መሥራት እንዲችሉ መደገፍ
እንዲሁም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለሥነ-ልቡናዊ ድጋፍ ተደራሽ መሆንን ያካትታል፡፡
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• የስራ መሪዎች ለፖሊሲ ተገዢነታቸውን በማሳየት፣ የመልካም ተግባርና ስብዕና
ተምሳሌት በመሆን የክብካቤ ተግባርን ማበረታት ይችላሉ፡፡ የበጎ አድራጎት ሠራተኞች
የራሳቸውን ደህንነት በመጠበቅ የግል ሀላፊነታቸውን መወጣት ይኖርባቸዋል፡፡ እጅግ
አሳዛኝ ገጠመኞች ላሳለፉ/ለገጠማቸው ሠራተኞች አፋጣኝ የሥነ-ልቡና ድጋፍ
ሊደረግላቸው ይገባል፡፡

ለተጨማሪ መሪ ማስታወሻዎች የድረ-ገጽ አድራሻ
ሲ.ኤች.ኤስ አሊያንስ (2015) የሰው ሀብት ዜዴ :

http://chsalliance.org/files/files/Resources/Tools-and-guidance/CHS-Alliance-Handbook-for-Managing-HR-Effectiveness-Final.pdf

ሲ.ቢ.ኤች.ኤ (2010) ‘አብይ የሰብአዊ ሥራ ብቃቶች መመሪያ፡ በሠራተኛ የቆይታ ኡደት ውስጥ የሚሠራ የሰብአዊ ሥራ አቅም ግንባታ’:

http://www.start-network.org/wp-content/uploads/2014/01/Core-Humanitarian-Competencies-Guide.pdf

ኢ.ሲ.ቢ (2007) ‘ብዘሃነት ባላቸው ቡድኖች ውስጥ መተማመንን መገንባት፡ ለድንገተኛ አደጋ ምላሽ የሚያገለግሉ መረጃዎችና ምክሮች ስብስብ ’:

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/building-trust-in-diverse-teams-the-toolkit-for-emergency-response-115413

ተረጂ ህዝቦች (2011) ‘የማጠናቀቂያ ቃለመጠይቅ: የሠራተኞችን አቅም መገንባት’:

http://chsalliance.org/files/files/Resources/Case-Studies/Debriefing-building-staff-capacity.pdf

ለተጨማሪ መረጃ የሲ.ኤች.ኤስ አሊያንስን ድረ-ገጽ፡- http://chsalliance.org/resources ይመልከቱ፡፡



አብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ መመሪያ ማስታወሻዎችና አመልካቾች 39

ቃልኪዳን 9
በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች ድጋፍ
የሚያደርጉላቸው ድርጅቶች ሀብቶችን በአግባቡ፣
ውጤታማነትና ስነምግባራዊነትን በተላበሰ
መልኩ ይጠቀማሉ ብለው ሊያስቡ ይችላሉ፤

የጥራት መስፈርት፡-
ሀብቶችን በሃላፊነት
በማስተዳደርና በአግባቡ
በመጠቀም ለታሰበላቸው
አላማ ይውላሉ፡፡

ይህ ቃልኪዳን ለምን አስፈለገ?
ሀብት ውስን/አአላቂ በመሆኑ በጥንቃቄ መጠቀም ይገባል፡፡ ተጠያቂ መሆን በተፈጥሮው በእርዳታ የተገኘና በድርጅቱ የሚተዳደርን
ሀብት ስኬታማና ውጤታማ በሆነ መልኩ ጥቅም ላይ ከማዋል ጋር የተቆራኘ ነው፡፡ በአደጋ የተጎዱ ማህበረሰቦች የተዛባ
አመራር፣ ቸልተኝነት እና ንቅዘት/ሙስና የሚያስከትለው ጉዳት ዋነኞቹ ዋጋ ከፋዮች ናቸው፡፡ በመሆኑም ድርጅቶች በተግባራቸው
ከፍተኛውን ውጤት/ተፅዕኖ ማሳደር እንዲችሉ ሀብትን በብልህነትና በታማኝነት መጠቀማቸው እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡

የአፈጻፀም ውጤት አመልካቾች
1. በአደጋ የተጎዱ ማህበረሰቦች እና ሕዝቦች በማህበረሰብ ደረጃ የተመደቡትን በጀቶች፣ የወጡትን ወጪዎችና የተገኙትን

ውጤቶች ይረዳሉ፡፡
2. . በአደጋ የተጎዱ ማህበረሰቦች እና ሕዝቦች ያሉት ሀብቶች፤
ሀ. ለታሰበ/ለታቀደለት ዓላማ እና
ለ. ወደ ሌላ ሳይዞር ወይም ሳይባክን .
3. ለአደጋ ምላሽ መስጫነት የተገኘው ሀብት ስምምነት በተደረሰባቸው ዕቅዶች፣ ዓላማ/ግቦች፣ በጀቶች እና የጊዜ እርከን

መሠረት ጥቅም ላይ ውለው ተገቢው ክትትል ተደርጎባቸዋል፡፡ .
4. ሰብዓዊ በጎ ምላሽ ወጪ ቆጣቢና ውጤታማ በሆነ መንገድ ሥራ ላይ ውሏል፡፡

ቁልፍ ተግባራትን ለመከታተል የሚረዱ መሪ ጥያቄዎች
 ሠራተኞች ወጪን በሚመለከት ውሳኔ አወሳሰድ ድርጅታዊ መመሪያን/ፕሮቶኮል ያከብራሉ?
 ወጪ በአግባቡ ቁጥጥር ይደረግበታል እንዲሁም ሪፖርቶች በፕሮግራም ለፕሮግራም አመራሩ በሙሉ ተዳርሷል?
 አገልግሎቶች እና ዕቃዎች የሚገዙት በጨረታ ውድድር ሂደት ነው?
 በአካባቢ (በውኃ፣ አፈር፣ አየርና ብዝሃ-ሕይወት) ላይ የሚኖረው ዕምቅ ተፅዕኖ ክትትል/ቁጥጥር በማድረግ ጉዳትን ለመቀነስ

ዕርምጃዎች ይወሰዳሉ?
 አስተማማኝ የሆነ ጥቆማ የመስጠት አሠራር (whistle-blowing procedure) ሥራ ላይ ውሎ በሠራተኞችና ሌሎች

በሚመለከታቸው ዘንድ ታውቋል?
 ውጤታማ የወጪ ቁጠባና ማህበራዊ ጫና/ተፅዕኖ ክትትል/ቁጥጥር ይደረግበታል?

አብይ ተግባራት መሪ ማስታወሻዎች

9.1 በእያንዳንዱ የሰብአዊ
ምላሽ ምእራፍ ላይ
አግባብነት ያለው 5የሀብት
አጠቃቀምን፣ የጥራት
ምጣኔን፣ ወጪንና
ወቅታዊነትን ለማረጋገጥ
መርሀግብሮችን መቅረፅና
አሰራሮችን መተግበር፡፡

የፕሮግራም ጉዳዮች
• በከፍተኛና አስቸጋሪ አደጋዎች ወቅት አብዛኛውን ጊዜ ድርጅቶች በአፋጣኝ ችግሩን
ለማስተናገድ በርካታ ገንዘብ የማውጣት ጫና ይፈጠራል፡፡ ይኸም የተለያዩ አዳዲስ
ፕሮግራሞችን እንዲሁም የፋይናንስ (ለምሳሌ የገንዘብ አጠቃቀም) አማራጮችን ከመዳሰስ
አኳያ ደካማ የፕሮጀክት ዕቅድ እና አነስተኛ ትኩረት እንዲፈጠር፡፡

• የፈጣን አደጋ መነሻው ላይ የፋይናንስ ውሳኔ አሰጣጥ እና የሰብዓዊ አገልግሎት
(ለምሳሌ፤ ጨረታዎችን የሚወዳደሩ የአቅራቢዎች አለመኖር) ተግዳሮቶችን ለመቋቋም
የሚያስችሉ ሥርዓቶችን መተግበር አስፈላጊ ሊሆን ይችላል፡፡ ይሁን እንጂ በሰብአዊ
ስራዎች አንጻር ከፍ ያለ የሙስና አደጋ/ስጋት (ቃልኪዳን 3 እና 5ን ይመልከቱ) ሲኖር
ለሠራተኞች ስልጠናና ድጋፍ መስጠት እንዲሁም ለሙስና ክፍተት የሚፈጥሩ የተለመዱ
ሥርዓቶችን ለመከላከል የቅሬታ መስተንግዶ ዘዴዎችን መተግበር ያስፈልጋል፡፡

• በዚህ ዓይነት መሰል ሁኔታ፤ ልምድ ያካበቱ ሠራተኞችን ማሰማራት
ስጋቱን/አደጋውን ለመቋቋም ከማገዝ ባሻገር ወቅታዊ ምላሽ በመስጠትና
ስታንዳርድ በመጠበቅ ብክነት የመቀነስን ሚዛን ያስጠብቃል፡፡

5"ሀብት" የሚለው ቃል በሰፊ ትርጉሙ ነው ሊወሰድ የሚገባው፤ ተቋሙ ተልእኮውን ለማሳካት የሚሚጠቀማቸውን ግብአቶች ያቀፈ ሲሆን የገንዘብ ፈንድ፣ ሰራተኞች፣ ቁሳቁስ፣
መሳሪያ፣ ጊዚ፣ መሬት፣ አፈር፣ ውሀ፣ አየር፣ የተፈጥሮ ውጤቶችና አካባቢን በአጠቃላይ ያካትታል፡፡



አብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ መመሪያ ማስታወሻዎችና አመልካቾች 40

• በድርጅቶች መካከል የሚደረግ ትብብርና ቅንጅት (ለምሳሌ፤ በጥምረት ዳሰሳ
ወይም ግምገማዎችን ማካሄድ እንዲሁም በተቋማት መካከል በምዝገባና
ሎጂስቲክስ መደጋገፍ) ውጤታማ የሆኑ ምላሾችን ለመስጠት አስተዋፅዖ
ሊያደርግ ይችላል፡፡

• በፕሮጀክቱ ማጠናቀቂያ ወቅት ቀሪ ንብረቶችና ሀብት በችሮታ፣ በሽያጭ፣ ወይም
በአግባቡ ተመላሽ መደረግ አለባቸው፡፡

9.2 የሀብት ብክነትን በመቀነስ
የታለመላቸውን አላማ ማሳካት
በሚያስችል መልኩ ሀብቶችን
መጠቀምና ማስተዳደር፡፡

ሀብቶችን ለታለመላቸው ዓላማ መጠቀም
• ሁሉም የሰብዓዊ ተግባር ተዋናዮች ለበጎ አድራጊዎችም ሆነ ለተጎዱ ማህበረሰቦች
ተጠያቂነት አለባቸው፡፡ በተጨማሪ ሀብትን በብልህነት፣ ስኬታማ በሚያደርግ መልኩና
ለበጎ ተግባር መጠቀማቸውን ማሳየት ይኖርባቸዋል፡፡

• ማጭበርበር፣ ንቅዘት/ሙስና፣ ብክነት ሀብትን በእጅጉ ሊጠቀሙበት
ከሚያስፈልጋቸውና ከሚገባቸው ይልቅ ወደሌላ እንዲያመራ ያደርጋል፡፡ ይሁን እንጂ
በቂ ባልሆነ የሰው ኃይልና ሀብት በማሰማራት ስኬታማ ያልሆነ ጣልቃ ገብነት
ተጠያቂ እና ኢኮኖሚያዊ ሊባል የማይችል ከመሆኑ ባሻገር ለገንዘብ እኩል ዋጋ
አይሰጥም፡፡ በአብዛኛው ኢኮኖሚያዊነት/አዋጭነት፣ በስኬታማነትና ውጤታማነትን
ያመዛዘነ ሊሆን ይገባዋል፡፡ .

• ዕርዳታ የሽብርተኞችን እንቅስቃሴ ለመደገፍ ፈፅሞ መዋል አይኖርበትም፡፡
በመሆኑም በርካታ እርዳታ ሰጪዎች ስጋቱን ለመቋቋም በዋና አጋሮቻቸው ላይ
የቁጥጥር ሥርዓት እንዲተገበር ጫና ያሳድራሉ፡፡

9.3 ከበጀት ጋር በማገናዘብ የወጪ
ክትትል ማድረግና ዘገባ ማቅረብ፡፡

ወጪን መከታተልና ሪፖርት ማድረግ
• የፋይናንስ አስተዳደር የፕሮግራም አስተዳደር ዋና ገፅታ ሲሆን የፕሮግራም ዓላማ

ስኬታማነትን ለማረጋገጥ የተሟላ የፋይናንስ ዕቅድ እና ቁጥጥር ሥርዓት ያስፈልጋል፡፡
ቁልፍ የፋይናንስ አስተዳደር ስጋት/አደጋን ለመቋቋምና የፋይናንስ ልውውጦችን
ለመከታተል በሥራ ላይ መዋል ይኖርባቸዋል፡፡

• ለመቋቋም ልዩ ክህሎትና ዘዴ የሚያስፈልጋቸው ዋና ዋና ስጋቶች ግዥ፣ ገንዘብ
የማስተላለፍ ፕሮግራም እና የክምችት አስተዳደርን ያካትታል፡፡ የሂሳብ ምዝገባዎች
ተቀባይነት ያላቸውን ሀገራዊና አለም አቀፋዊ ስታንዳርዶች ማሟላት እንዲሁም
በድርጅት ውስጥ ሥርዓት በተከተለ ሁኔታ ሥራ ላይ መዋል ይኖርባቸዋል፡፡

• ሁሉም ሠራተኞች በተወሰነ ደረጃ ስለፋይናንስ አስተዳደር አግባብነት የማረጋገጥ
ኃላፊነት ቢኖርባቸውም የፋይናንስ ሪፖርት የሚያጠናቅሩ ባለሙያዎች/ሰዎች
መመደብ ይኖርባቸዋል፡፡ ሠራተኞች ማናቸውንም የሚጠረጠሩ የማጭበርበር፣
የሙስና እና ሀብትን ያለአግባብ መጠቀምን ድርጊቶች እንዲጠቁሙ መበረታታት
ይኖርባቸዋል (ከዚህ በታች ያለውን ሌዊስ. ቲ. 2010 ለተጨማሪ መመሪያ ትስስር
ውስጥ ይመልከቱ)

9.4 አካባቢያዊና ተፈጥሯዊ
ግብአቶችን በሚጠቀሙበት ወቅት
በአካባቢ ላይ የሚኖረውን  ተፅእኖ
ከግምት ማስገባት፡፡

በአካባቢ ላይ የሚፈጠር ጫናና የተፈጥሮ ሀብቶች አጠቃቀም
• ሰብዓዊ ምላሾች በአካባቢው ላይ፤ ከፍተኛ መጠን ያለው ቆሻሻ እንዲፈጠር፣ የተፈጥሮ
ሀብት ደረጃ ዝቅ በማድረግ፣የከርሰ ምድር ውኃ ከፍታን በመቀነስና በመበከል፣ ደን
እንዲመናመን እና ሌሎች አካባቢያዊ ጉዳቶችን በማስከተል አሉታዊ ተፅዕኖ ሊኖራቸው
ይችላል፡፡

• ፈጣን የአካባቢያዊ ተፅዕኖ ግምገማ (ፈአግ) የአደጋን/ስጋትን ለመረዳት እና የመቋቋም
እርምጃዎችን ሥራ ላይ ለማዋል ይረዳል፡፡

• በዚህ ሂደት ውስጥ በአደጋ የተጎዱ ማህበረሰቦችንና ጭንቀታቸውን ከግምት ማስገባት
ማሳተፍ ዋነኛው ሲሆን ለአካባቢው ተፈጥሮአዊ ሀብት አያያዝ የሚደረግ ድጋፍ
በፕሮግራም ቀረጻ ውስጥ መካተት ይኖርበታል፡፡ (የዩአርዲ/ዩኤንኢፒ (ለተጨማሪ
መመሪያ URD/UNEP) ቱል ኪቱን ከዚህ በታች ባለው ሊንክ ውስጥ ይመልከቱ)

9.5 የሙስናን ስጋት
መቆጣጠርና ተፈፅሞ
ከተገኘም ተገቢውን
እርምጃ መውሰድ፡፡

የሙስና ስጋቶችን መቆጣጠር

• የሙሰኝነት ድርጊቶች ፍቺና አረዳድ በሁሉም ባህሎች ዘንድ ተመሳሳይ ባለመሆኑ
ይህን ስጋት ለማስተናገድ ከሠራተኞች (በጎ ፈቃደኞችን ጨምሮ) እና አጋሮች ስለሚጠበቅ
ስነ-ባህሪ ግልፅ ሆነ ፍቺ መኖር መሰረታዊ ጉዳይ ይሆናል፡፡

• በፕሮጀክት መረጃ ረገድ ግልፅ በመሆን በስልጣን አላግባብ መጠቀምን ያገባኛሎችን
ማበረታታት፣ በቦታው ተገኝቶ በጥንቃቄ ክትትል ማድረግ ሆኖም የማህበረሰብ አባላትን
በአክብሮት መያዝ የሙስና አደጋን ለመከላከል ያግዛል፡፡ ጠንካራ የክትትልና ግምገማ
ሥርዓት መኖር አስፈላጊ ሆኖ በአስቸጋሪ አደጋ የመጀመሪያው ወቅት ለተወሰነ ጊዜ
ተለዋዋጭ የሆኑ ቁጥጥሮችን ሥራ ላይ ማዋል ያስፈልጋል፡፡ (ለተጨማሪ መመሪያ የሂስን
ኢት አል. 2014 ከዚህ በታች ባለው ሊንክ ውስጥ ይመልከቱ)
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ድርጅታዊ ኃላፊነቶችን ለመከታተል የሚረዱ መሪ ጥያቄዎች
•ሥነ-ምግባርን የተከተለ ግዥ ለመፈፀም፣ ለሀብት አጠቃቀምና አስተዳደር ፖሊሲዎችና የአሰራር ደንቦች አሉ?
• እነዚህ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ያካትታል፤

 የገንዘብ አቀባበልና ድልድል?
 የበዓይነት-ሥጦታ አቀባበልና ድልድል?
 አካባቢያዊ ተፅዕኖዎችን መቋቋምና መከላከልን?
 ማጭበርበርን መከላከል፣ የሚጠረጠርና የተረጋገጠ ሙስና እና ሀብትን ያለአግባብ መጠቀምን እንዴት እንደሚስተናገድ ?
 የጥቅም ግጭቶችን?
 ኦዲት ማድረግ፣ ማረጋገጥና እና ሪፖርት ማድረግ?
 የንብረት አደጋ ግምት እና አያያዝ?

ድርጅታዊ ኃላፊነቶች መሪ ማስታወሻዎች
9.6 የሀብት አጠቃቀምንና
አስተዳደርን የተመለከቱ
ፖሊሲዎችና አሰራሮች
ተዘጋጅተው መቀመጥ
ያለባቸው ሲሆን የሚከተሉትን
ነገሮች ድርጅቱ በምን መልኩ
እንደሚፈፀም ጭምርም
ማሳየት ያስፈልጋል፡-
ሀ. የገንዘብና የአይነት

ስጦታዎች ስነምግባራዊ እና
ህጋዊ በሆነ መንገድ
መቀበልና መመደብ

ለ. ሀብቶቹን ለአካባቢ
ተስማሚ በሆነ መልኩ
መጠቀም፡፡

ሐ. ሙስናና ማጭበርበርን
የጥቅም ግጭቶችንና
በሀብት አለአግባብ
መገልገልን መከላከልና
ማስተናግድ

መ. ኦዲት ማድረግ፣
አግባብነትን ማረጋገጥና
ግልፀኛ ዘገባም ማቅረብ

ሠ. ስጋቶችን በቋሚነት
መገምገም፣ መቆጣጠርና
መቀነስ

ረ. ሀብቶችን መቀበል ነፃነቱን

እንዳይሸረሽርበት
ማረጋገጥ

የገንዘብ እና የዓይነት ሥጦታ
• የመዋጮ መመዘኛ እና ምንጩ በሰነድ መያዝና በጥልቀት መፈተሽ እንዲያስችል ይፋ
መደረግ ይኖርበታል፡፡ አንዳንድ የገንዘብ ምንጮችን መጠቀም በድርጅት የአሰራር ነፃነት ላይ
ጫና ለማሳደር ይሞክራሉ፡፡ ድርጅቶች ለሰራተኞቻቸው መመሪያ በመቅረፅና ግልፀኝነትን
በማበረታታት ይህን አደጋ ለመቋቋም መጣር ይኖርባቸዋል፡፡

• በዓይነት የሚደረግ ሥጦታ የሥነ-ምግባር አጣብቂኝ ውስጥ ይከታል፡፡ በበርካታ ባህሎች
ዘንድ ሥጦታ መስጠት አስፈላጊ ማህበራዊ ልማድ ሥጦታን አለመቀበል ደግሞ የትህትና
ጉድለት ተደርጎ ይወሰዳል፡፡ ሥጦታውን መቀበል የባለእዳነት ስሜት የሚፈጥር ከሆነ ተቀባይ
በትህትና እንደማይቀበለው መግለፅ ይኖርበታል፡፡ ስጦታው ተቀባይነት ካገኘ እና አሳሳቢ
መስሎ ከታየው ይህንኑ ለሥራው መሪ ማሳወቅና መወያየት ተገቢ ይሆናል፡፡ ለሠራተኞች
ስለነዚህ ፖሊሲዎች እና አጣብቂኞች ግንዛቤ መፍጠር ይገባል (ሂስ et al 2014 ይመልከቱ )::

ለተፈጥሮ አካባቢ ደህንነት ኃላፊነት የሚሰማቸው ድርጅቶች
• ከአካባቢ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ለማስተናገድ የሚያስችሉትን መመሪያዎች ሥራ ላይ

በማዋል ድርጅቶች ለአካባቢ ትኩረት ለሚሰጡ ፖሊሲዎችና ትግበራዎች ተገዢ መሆን
አለባቸው፡፡

• አረንጓዴ የግዢ ፖሊሲዎች በአካባቢ ላይ የሚፈጠርን ተፅዕኖ ለመቀነስ ይረዳሉ፡፡ ሆኖም
ግን ዕርዳታ አሰጣጥን በማያዘገይ መልኩ መተግበር ይኖርባቸዋል፡፡

ሙስና እና ማጭበርበር
• ማጭበርበር፣ ስርቆትን፣ ዕቃዎችን ወይም ንብረትን ወጪ ይከፈለኝ ጥያቄና የመሳሰሉትን

የሰነዶች ማጭበርበርን ያካትታል፡፡ እያንዳንዱ ድርጅት ገንዘብ እንዴት/በምን ጥቅም ላይ
እንደዋለ ለማስረዳት ግብይቶቹን በትክክል መዝግቦ መያዝ ይኖርበታል፡፡ የፋይናንስ ሀብቶቹን
የውስጥ ቁጥጥር ለማጠናከር እና ሰርቆትና ሙስናን ለመከላከል ብቃት ያለው የአሠራር
ሥርዓትና ቅደም ተከተል መዘርጋት ይኖርበታል፡፡

• በፋይናንስ አስተዳደርና ሪፖርት አቀራረብ ተቀባይነት ያገኙ መልካም ተሞክሮዎች
በድርጅቱ መደገፍ ይኖርባቸዋል፡፡ ድርጅታዊ ፖሊሲ የግዢ ሥርዓት ግልፀኝነት የተሞላበት
እንዲሆን ጠንካራ እና ሽብርን የሚፃረር ጥንቃቄ በውስጡ ያቀፈ መሆን ይኖርበታል፡፡(ሂስ et al.
2014 ይመልከቱ)::

የጥቅም ግጭቶች
• ሠራተኞች በድርጅቱ ዓላማና በግል የገንዘብ ፍላጎቶች መካከል የጥቅም ግጭቶች

አለመኖራቸውን እርግጠኛ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ ለምሳሌ፤ የራሳቸውንም ሆነ
የቤተሰቦቻቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲሉ ለአቅራቢዎች፣ ድርጅቶች ወይም ግለ-ሰቦች
ኮንትራቶችን መስጠት የለባቸውም፡፡

• በርካታ የተለያዩ የጥቅም ግጭት ዓይነቶች በመኖራቸው ሰዎች ከድርጅታዊ መርሆችና
ፖሊሲዎች ጋር የሚጋጭ ተግባር ስለመፈፀማቸው ሁሌም አይገነዘቡትም፡፡ ለምሳሌ፤
የድረርጅቱን ሀብት ሳያስፈቅዱ መጠቀም ወይም ከአቅራቢ ስጦታን መቀበል በጥቅም
ግጭት ሊተረጎም ይችላል፡፡

• ሰዎች ስለ ጥቅም ግጭቶች በግልፅ የመወያየት ስሜት እንዲኖራቸው እና ማናቸውንም
የጥቅም ግጭቶች ተደርገው ሊወሰዱ የሚችሉ ጉዳዮች እንዲያሳውቁ የሚያበረታታ
ባህል እንዲፈጠር ማገዝ ቁልፍ/ዋነኛ አስተዋፅዖ ይኖረዋል፡፡

• በነፃና የውጭ አካል የተመረመሩ ሂሳቦች ገንዘብ ከአግባብ ውጭ መጠቀምና ማጭበርበር
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ከመሳሰሉት ጥፋቶች ነፃ ስለመሆን የተወሰነ ዋስትና ይሰጣሉ፡፡ ኦዲት የተደረጉ ሂሳቦች
እና ሌሎች መደበኛ የሂሳብ ሪፖርቶች ግልፀኝነትን በጠበቀ ሁኔታ መታተም እንዲሁም
ለሠራተኞችም ሆነ በአደጋ ለተጎዱ ማህበረሰቦች ተደራሽ በሚያደርግ ሁኔታ ማሳወቅ
ይገባል፡፡

የአስጊ ሁኔታዎች ቁጥጥር

• ይህ ተግባር አደጋዎችን/ስጋቶችን ለይቶ ማወቅን፣ መገምገምን፣ ቅድሚያ መስጠትን

እንዲሁም እነዚህኑ ለመቀነስ፣ ለመከታተልና ለመቆጣጠር የሚያስፈልጉ ስልቶችን
ለይቶ ማወቅን ይጠይቃል፡፡ ከፍተኛ ኪሳራ ሊያስከትሉ ለሚችሉና የማጋጠም
ዕድላቸው እጅግ ከፍተኛ ለሆኑት ቅድሚያ በመስጠት ማስተናገድ ይገባል፡፡

ኦዲት እና ግልጽነት
• ኦዲቶች የተለያየ ገፅታ ሊኖራቸው ይችላል፡፡ የውስጥ ኦዲቶች ስራዎች ሥርዓትን
በተከተለ መንገድ ስለመሰራታቸው ያጣራል፣ የውጭኦዲት የድርጅቱ የፋይናንስ
መግለጫዎች እውነታነትና አግባብነት ያላቸው ስለመሆኑ ያረጋግጣል፣ የምርመራ ኦዲት
አንድ ድርጅት ችግር፤ በአብዛኛው ማጭበርበር ስለመከሰቱ ሲጠራጠር ለማጣራት
የሚደረግ የኦዲት ዓይነት ነው፡፡

ለተጨማሪ መሪ ማስታወሻዎች የድረ-ገጽ አድራሻ
ግሩፔ ዩ.አር.ዲ/ዩ.ኤን.ኢ.ፕ ‘የስልጠና መረጃዎችና ምክሮች፡ የተፈጥሮ አካባቢ ጥበቃን ከሰብአዊ ሥራ እና ከፈጣን የማገገሚያ ጥረት ጋር ማቀናጀት ’:

http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/training.html

ኦ.ሲ.ኤች.ኤ እና ዩ.ኤን.ኢ.ፕ (2014) ‘አካባቢና ሰብአዊ ተግባር’ (የመረጃ ሰነድ):

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/EHA_factsheet_final.pdf

ማንጎ (2013) ስለገንዘብ አስተዳደር ምርጥ መረጃዎች (ድረ-ገጽ)፡

http://www.mango.org.uk/toptips/tt20gov

ለዊስ፣ ተ. (2010) ‘ስለገንዘብ አስተዳደር መሠረታዊ ነገሮች፡ የመመሪያ መጽሐፍ መንግሥታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች’፣ ማንጎ:

http://www.mango.org.uk/guide/coursehandbook

ቦንድ (2012) ‘የገንዘብ ዋጋ – ለእንግሊዝ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ምን ማለት እንደሆነ (አጠቃላይ ጥናት)’:

https://www.bond.org.uk/data/files/Value_for_money_-_what_it_means_for_NGOs_Jan_2012.pdf

ሂስ፣ አር.፣ ኤም. እና ደብሬ፣ ኤስ. (2014) ‘በሰብአዊ ሥራዎች ውስጥ ሙስናን መከላከል’፣ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል:

http://www.transparency.org/whatwedo/publication/handbook_of_good_practices_preventing_corruption_in_humanitarian_operations

ለተጨማሪ መረጃ የሲ.ኤች.ኤስ አሊያንስን ድረ-ገጽ፡- http://chsalliance.org/resources ይመልከቱ፡፡
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አባሪ 1
ሙዳየቃላት

ለአብይ የሰብአዊ ሥራዎች መለኪያ መመሪያ ማስታወሻዎችና አመልካቾች አላማ የሚከተሉት ፍቺዎች ይሰራሉ፡-

ተጠያቂነት፡- የተለያዩ ባለድርሻ አካላትና በቀዳሚነትም ስልጣኑን የመጠቀም ተፅእኖ በአረፈባቸው አካላት ተጠያቂ መሆንን ከግንዛቤ
ባስገባ መልኩ ስልጣንን በሀላፊነት የመጠቀም አሰራር፡፡

ኦዲት: የኦዲት መረጃዎችን  (ሰነዶችን፣አስፈላጊና መረጋገጥ የሚችሉ ሪፖርቶችን ወይም ሌሎች መረጃዎችን) ለማግኘት ሲባል
የሚካሄድ ስልታዊ፣ ገለልተኛና ተመዝግቦ የሚቀመጥ ሂደት እንዲሁም የኦዲት መስፈርቶች (የተቀመጡ ፖሊሲዎች፣
መመሪያዎች ወይም መመዘኛዎች) ምን ያህል እንደተሟሉ ለመወሰን የግምገማ ሥራ ነጻ በሆነ መንገድ የሚሠራበት ሂደት
ነው፡፡

ሲቪል ማህበር: በጋራ ጥቅሞችና በጋራ ሥራዎች የተሳሰሩ ዜጎች ሆነው ነገር ግን ለትርፍ የሚሰሩና የግል ዘርፍ ድርጅቶችን
የማያካትት ነው፡፡ ሲቪል ማህበር መደበኛ ያልሆነ ወይም በመንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ወይም ሌሎች ማህበራት መልክ
የተደራጀ ሊሆን ይችላል፡፡

የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም: የአየር ንብረት ለውጥ በአደጋ ስጋት ውስጥ የሚገኙ ህዝቦችን መቋቋም ወደ ማይችሉበት
ደረጃ የሚገፋ ሲሆን ተጨማሪ ሰዎችም ለአደጋ ተጋላጭ እንዲሆኑ ያደርጋል፡፡ የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም የበለጠ
ተደጋጋሚ ከሆኑ፣ የከፉና ካልተተነበዩ የአየር ሁኔታ ክስተቶች ጋር በተገናኘ የአደጋ ስጋቶችን የመለየት፣ የመቀነስና
የመቆጣጠር ሥራዎች ጋር የተያያዘ ነው፡፡

የስነምግባር ደንብ:- አንድ ድርጅት፣ የመንግስት አካል ወይም አጋር ማሳየት የሚጠበቅበትን ባህርይ በተመለከተ
ደረጃዎችን የሚያስቀምጡ መርሆዎችና እሴቶች ናቸው፡፡ ይህ በትንሹ የሚጠበቁ ባህርያትንና እነዚህ በማይከበሩበት ጊዜ
የሚወሰዱ ማናቸውንም የሥነ-ሥርዓት እርምጃዎችን የሚያካትት ነው፡፡

በአደጋ የተጠቁ ማህበረሰቦችና ህዝቦች፡- በሆነ ስፍራ በተከሰተ አደጋ፣ ግጭት፣ ድህነት ወይም ሌላ አይነት ቀውስ የተጠቁና
የተለያየ አይነት ፍላጎት፣ ተጋላጭነትና አቅም ያላቸው አጠቃላይ ሴቶች፣ ወንዶች፣ ልጃገረዶችና ታዳጊ ወንዶች፡፡

ብቃቶች:- ሠራተኞች የድርጅቶቻቸውን ስኬት በሚወስኑ ሚናዎቻቸው ውጤታማ እንዲሆኑ የሚያስፈልጓቸው
ዕውቀቶች፣ ክህሎቶችና አመለካከቶች ናቸው፡፡

ቅሬታ:- በአንድ ድርጅት ተግባር አሉታዊ የሆነ ጫና የደረሰበት ሰው ወይም ድርጅቱ የገባውን ቃል ለመፈጸም አልቻለም ብሎ
የሚያስብ ግለሰብ የሚኖረው አንድ ውስን ቅሬታ ነው፡፡

የአደጋ መቋቋሚያ ዘዴዎች:- አንዳንድ የመቋቋሚያ ዘዴዎች ቀጣይነት ያላቸውና ጠቃሚ ሲሆኑ፤ ሌሎች ደግሞ አሉታዊና
ለረጅም ጊዜ የሚቀዩ ጎጂ ውጤቶችን ለምሳሌ የጥሪት ሽያጭ፣ ለህክምና ወይም ለትምህርት የሚሆን ወጪ መቀነስ፣ አነስተኛ
ምግብ መመገብ ወይም ከፍተኛ የአልኮል መጠጥ ተጠቃሚነትን የሚያስከትሉ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

ሙስና:- ”የተሰጠን ስልጣን ለግል ጥቅም ማዋል ነው”.6 ይህም የገንዘብ ሙስናን ለምሳሌ ማጭበርበር (ከታች ይመለከቱ)፣
ጉቦ፣ አስፈራርቶ መቀበልና የውለታ ክፍያ መቀበልን የሚያካትት ነው፡፡ በተጨማሪም የእርዳታ ቁሳቁሶችን ለወሲባዊ ውለታ
መስጠት፣ በቅጥር ወይም እርዳታ ሲሰጥ ለጓደኞች ወይም ለዘመድ ማድላት እና የእርዳታ ማከፋፈያ ዝርዝሮችን ማምታታትና
ሀብቶችን ወደ ሌላ አቅጣጫ ማዛወር የሙስና ተግባራት ናቸው፡፡

የአደጋ ስጋት መቀነስ:- በአየር ንብርት ለውጥ (ለምሳሌ ድርቅ፣ ጎርፍና የመሬት መንሸራተት) ምክንያት እንዲሁም ከአየር
ንብርት ለውጥ ጋር ባልተያያዘ (ለምሳሌ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ እሳተ-ገሞራና ሱናሚ) የሚፈጠሩ ስጋቶችን መለየትንና
ለመፍታትን አላማ ያደረገ የምላሽ አይነት ነው፡፡

ሰነድ፡- መባዛት የሚችል የውይይቶች፣ የስምምነቶች፣ የውሳኔዎች እና/ወይም የተግባራት ማንኛውም አይነት ዘገባ፡፡
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አ

የመንከባከብ ግዴታ:- የሌሎችን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚኖር ሞራላዊ ወይም ህጋዊ ግዴታ ነው፡፡ ይህ በአደጋ
ለተጠቁ ህዝቦች ደህንነት መሟላት ያለባቸው የተወቁ አነስተኛ ደረጃዎችን ማሟላትንና ለደህንነታቸውና
ለሠራተኞች ደህንነት ተገቢውን ትኩረት መስጠትን ይጠይቃል፡፡

ውጤታማነት፡- አንድ የእርዳታ ተግባር አላማውን ያሳካበት መጠን ነው፡፡ የሰብአዊ ምላሽ ውጤታማነት ምላሽ ሰጪዎች

በጋራ የሚጋሩት ኃላፊነት ሲሆን፣ ውጤቱም በአደጋ ከተጠቁ ማህበረሰቦች ጋር በጋራ መገምገም ይኖርበታል፡፡

ብቃት፡- አሀዛዊና ሀተታዊ የሰብአዊ መርሀግብሮች ውጤቶች በግብአቶች ምክንያት የተሳኩበት መጠን፡ ፡

ተሳትፎ፡- ድርጅቶች ፍላጎቱ ያላቸውን እና/ወይም ጉዳዩ የሚያገባቸውን ባለድርሻ አካላት ኮሙኒኬት የሚያደርጉበት፣
የሚያማክሩበት እና/ወይም እንዲሳተፉ የሚያደርጉበት አሰራር ሲሆን የእነሱን ስጋቶች፣ መሻቶች፣ የሚጠብቋቸው ነገሮች፣
ፍላጎቶች፣ መብቶችና ምቹ እድሎች እነሱን በሚደግፉ መርሀግብሮች ዝርጋታ፣ ትግበራና ግምገማ ወቅት የሚያረጋገጥ ነው፡፡

መብቶች:- በህግ ወይም በውል ስምምነት የተገለጹ ጥቅሞችን (ቁሳቁሶችን ወይም አገልግሎቶችን) የማግኘት
መብት የሚያመለክት ነው፡፡ በአደጋ የተጠቁ ህዝቦች ጥበቃና ጸጥታ የማግኘት መብት የሚኖራቸው ሲሆን፣
እነዚህና ሌሎች መብቶች በአለም አቀፍ የሰብአዊ ሥራዎች ህግና በርካታ ሀገራት በፈረሙአቸው የሰብአዊ
መብት ድንጋጌዎች ውስጥ ተቀምጠዋል፡፡

ምዘና:- ብዙውን ጊዜ በውስጣዊ ወይም ውጫዊ ውጤቶች (ውጤቶችና ለውጦች) በማተኮር አልፎ አልፎ የሚሠራ የሥራ
አፈጻጸም ግምገማ ነው፡፡ ምዘና ምን ነገር ውጤት እንዳስገኘና ለምን እንደሆነ የሚመዝን ሲሆን፣ ታስቦና ሳይታሰብ የተገኙ
ውጤቶችንም ለተጠያቂነትና ለተሞክሮ አላማ እንዲውሉ ያብራራል፡፡

ማስረጃ:- አንድ ውሳኔ ወይም ድምዳሜ የሚመሰረትበት መረጃ ነው፡፡  በሰብአዊ ስራዎች ውስጥ በርካታ የተለያዩ አይነት
ማስረጃዎች ጥቅም ላይ የሚውሉ ሲሆን፣ እነዚህም ግላዊና ሀተታዊ መረጃዎች ናቸው፡፡

የግብረ-መልስ ዘዴ:- የሰብአዊ ተግባር ተጠቃሚዎች (አንዳንድ ጊዜ በአደጋ የተጠቁ ህዝቦች) በሰብአዊ ድርጅቶች ዙሪያ ወይም
በአጠቃላይ በሰብአዊ ሥራዎች ሥርዓት ላይ ያላቸውን ተሞክሮ በተመለከተ መረጃ እንዲሰጡ ለማድረግ የተፈጠረና ጥቅም ላይ
የሚውል መደበኛ ስርዓት ነው፡፡ እንዲህ አይነት መረጃ ለተለያዩ አላማዎች ይውላል፡፡ ይህም የተለያዩ ጥቅሞችን ለምሳሌ
አንዳንድ የምላሽ8 ሥራዎችን ለማሻሻል የማስተካከያ እርምጃ መውሰድን ያካትታል፡፡ ግብረ-መልስ መደበኛ ባልሆነ መንገድም
ይሰጣል፡፡

ማጭበርበር:- ያልተገባ ወይም ህገወጥ ጥቅም (የገንዘብ፣ የፖለቲካ ወይም ሌላ ጥቅም) ለማግኘት ሲባል ሆን ተብሎ
የሚፈጸም የማታለል ተግባር ነው፡፡ ይህ ብዙውን ጊዜ የፍትሐ ብሔር ህግን እንደመጣስ ይቆጠራል፡፡

በአይነት የሚሰጥ ስጦታ:- አንድ ድርጅት በልገሳ መልክ የተቀበላቸው ማናቸውም ቁሳቁሶችንና አገልግሎቶችን (ከገንዘብ
በስተቀር) ይመለከታል፡፡ በአይነት የሚሰጥ ስጦታ አላማው አንድ ድርጅት የተቋቋመለትን ዓላማ ከግብ እንዲያደርስ ለመርዳት
ነው፡፡

አደጋ (እና ስጋት):- አንድ አሉታዊ ተጽዕኖ ለምሳሌ የመሬት መንቀጥቀጥ ወይም ተላላፊ በሽታ ለመፍጠር እምቅ አቅም ያለው
ነገር ነው፡፡ ስጋት ከአደጋ ሊፈጠር የሚችል ጉዳትና ሊከሰት የሚችል የህይወት፣ የመተዳደሪያ፣ የጥሪትና የአገልግሎት መጥፋት
ነው፡፡

ሰብአዊ ተግባር፡- በሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ቀውሶችና አደጋዎች ወቅትና በኋላ ህይወት የማትረፍ፣ ስቃይን የመቀነስና ሰብአዊ
ክብርን የማስጠበቅ አላማ ኖሮትና ችግሮቹን ለመከላከልና ለችግሮቹ ለመዘጋጀት የተፈፀመ ተግባር ነው፡፡13

ገለልተኝነት:- አጅግ አስቸኳይ ለሆኑ ስቃዮች ቅድሚያ ከመስጠት፣ ገለልተኛ ከመሆንና በብሔር፣ በዘር፣ በጾታ፣
በሀይማኖት፣ በእምነት፣ በመደብ፣ በጎሳ ወይም በፖለቲካ አመለካከት መድልዎ ካለመፍጠር የተገናኘ ነው፡፡

መረጃ ላይ የተመሠረተ ፈቃደኝነት:- የአንድን ተግባር እውነታዎች፣ አንድምታዎችና ውጤቶችን በግልጽ በመረዳት በተግባሩ መስማማት
ነው፡፡.

ተመጋጋቢነት:- ከሞራላዊ ወይም ስነምግባራዊ መርሆዎች ጋር የተጣጣሙ ባህርያትንና ተግባራትን ያካትታል፡፡

ክትትል:- በግብአቶችና በውጤቶች ላይ በማተኮር ቀጣይነት ያለውና ብዙውን ጊዜ የሆነ የመረጃ አሰባሰብ ሂደት ነው፡፡

የጋራ ተጠያቂነት:- ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ አጋሮች ፈቃዳቸው እርስ በርስ ለገቡት ቃልኪዳኖች ኃለፊነት 45



አ

ለመውሰድ የሚስማሙበት ሂደት ነው፡፡

ድርጅት፡- ቁልፍ ሰብአዊ እስታንዳርድን መተግበር የሚያስችል የአመራር መዋቅርና ስልጣን ያለው ተቋም፡፡

አጋሮች፡- ግልፅና ስምምነት የተደረሰባቸው ሚናዎችና ሀላፊነቶች ኖረዋቸው ተለይቶ የተቀመጠ ግብን ለማሳካት በይፋዊ ስምምነት
ስር በጋራ የሚሰሩ ድርጅቶች፡፡
ፖሊሲ፡- በፅሁፍ የሰፈረ የአላማ ገለፀና የውሳኔ አሰጣጥ ህጎች፡፡

አሠራር:- ተፈጻሚ የሆኑ ተግባራትን ወይም የክንውን መንገዶችን የሚያመለክት ሲሆን፣ ብዙውን ጊዜ በፖሊሲዎችና
በመመሪያዎች ይመራሉ፡፡
የግል ዘርፍ:- በቀድሚያ ለትርፍ የተቋቋሙ ተቋሞች (ማለትም የንግድ ድርጅቶች) ሆነው፣ ነገር ግን የመጀመሪያ አላማቸው
ትርፍ ያልሆነና ትርፎችን ለማህበራዊ ጉዳዮች መልሰው የሚያውሉ ማህበራዊ ተቋማትን ያጠቃልላል፡፡ የግል ዘርፍ ተሳትፎ
ሁሉንም አይነት ተሳትፎ ማለትም ከአቅራቢነት፣ ለጋሽነት፣ ምክር ሰጪነት ወይም አዲስ ነገር ፈጣሪነት አነስቶ እስከ ሰብአዊ
ምላሽ ሰጪ የንግድ ድርጅትነት የሚያመለክት ነው፡፡

ጥበቃ፡- እድሜን፣ ፆታን፣ ብሄርን፣ ማህበራዊ፣ ሀይማኖታዊ ወይም ሌላ አይነት ዳራን መሰረት ሳያደርጉ ለሁሉም ግለሰቦች ሙሉና
እኩል መብቶችን የማረጋገጥ አላማ ያላቸው ተግባራት በሙሉ፡፡ አብዛኛውን ጊዜ የደራሽ ስራ ትኩረት ከሆኑት ወቅታዊ ህይወትን
የማዳን ስራዎች አልፎ ይሄዳል፡፡

የማህበራዊ-ስነልቦና ቃለመጠይቅ:- ተሳታፊዎች ከአስጨናቂ ወይም ስሜት ረባሽ ክስተቶች እንዲወጡ የሚያበረታታ
መደበኛ ሂደት ነው፡፡ ይህ ሁኔታ ሲበዛ አለመስራቱን፤ ሲከፋ ደግሞ ተጨማሪ ጉዳት የሚፈጥር መሆኑ ተደርሶበታል፡፡ ይህ
ጉዳይ የሰዎችን ችግር ለመስማትና ከፈለጉ ችግሮቻቸውን እንድተነፍሱ ለማድረግ ከሚሰጥ በመጀመሪያ ደረጃ አካላዊ እርዳታ
ወይም የምክር አገልግሎት ጋር መምታታት

ጥራት፡- ሊደግፋቸው ያሰባቸውን ህዝቦች ግልፅና ታሳቢ ፍላጎቶችና መሻቶች በወቅቱ ለማርካትና ክብራቸውን ለማስጠበቅ ያለውን
ችሎታ የሚያግዙ የሰብአዊ ድጋፍ ጥቅል ገፅታዎችና ባህሪያት፡፡

ለአደጋ አይበገሬነት፡- ለአደጋ የተጋለጠ ማህበረሰብ ወይም ህብረተሰብ የአደጋዎችን አሉታዊ ተፅእኖ የመቋቋም፣ የማስተናገድና
ሳይዘገይ ውጤታማ በሆነ መልኩ የማገገም ችሎታ ነው፡፡ እዚህ ላይ ማተኮር የተፈለገበት አላማ የህዝቦችን መተዳደሪያ ለመጠበቅ
ወይም መልሶ ለመገንባት፣ ስርዓቶች የወደፊቱን አደጋዎች በተሻለ መንገድ ለመቋቋም የሚያስችሉ መሆናቸውን ለማረጋገጥ
እንዲሁም ማህበረሰቦች ለቀጣይ አደጋዎች ምላሽ ለመስጠት እንዲችሉ መደራጀታቸውንና መዘጋጀታቸውን ለማረጋገጥ ነው፡፡
የማህበራዊ፣ የገንዘብ፣ የባህልና የስነልቦና ድጋፎችን በቤተሰብ፣ በሀይማኖት፣ በጥምረት፣ በጓደኞች፣ በት/ቤቶችና በማህበረሰብ
ተቋማትና ሥራዎች በኩል ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ የግለሰብንና የማህበረሰብን በራስ የመተማመን ስሜትና ማንነት መልሶ
ለመገንባትና አንድ ሰው ከአደጋ ለማገገም የሚኖረውን አቅም ለማጎልበት ይረዳል፡፡

ወሲባዊ ብዝበዛ:- “ለወሲባዊ አላማ ሲባል ማንኛውንም እውነተኛ ጥቃት ወይም የጥቃት ሙከራ በአንድ የተጋላጭነት ደረጃ ላይ ባለው
አካል ላይ፣ ስልጣንን ወይም መታመንን ተገን በማድረግ መፈጸም ነው፡፡ ይህም በሌላ ሰው ላይ በሚፈጸም ወሲባዊ ብዝበዛ የገንዘብ፣
የማህበራዊ ወይም የፖለቲካ ትርፍ ማግኘትና ሌሎች በዚህ ብቻ ያልተገደቡ ጉዳዮችን ያጠቃልላል፡፡” (የተባበሩት መንግሥታት ዋና ጸሀፊ፣ ከወሲባዊ
ብዝበዛና ጥቃት መጠበቅን አስመልክተው የሰጡት መግለጫ) (ST/SGB/2003/13))

ወሲባዊ ጥቃት:- “ወሲባዊ ባህርይ ያለው እውነተኛ ወይም በማስፈራራት የሚፈጸም አካላዊ ጥቃት ነው፡፡ ይህም በሀይል ወይም
ያለስምምነት ወይም በአስገዳጅ ሁኔታዎች የተፈጸመ ሊሆን ይችላል፡፡ (የተባበሩት መንግሥታት ዋና ጸሀፊ፣ ከወሲባዊ ብዝበዛና ጥቃት መጠበቅን
አስመልክተው የሰጡት መግለጫ) (ST/SGB/2003/13))

ወሲባዊ ትንኮሳ:- ወሲባዊ ባህርይ ያለው የአካል፣ የቃልና የምልክት ጸባይ በሥራ ቦታ ማሳየት ሲሆን፤ ይህም
ጨዋነት የጎደለው ንግግር ወይም የወሲብ ፍላጎት ያጠቃልላል፡፡

ሰራተኛ፡- ማንኛውም የተሾመ የድርጅት ተወካይ ሲሆን የሀገሩ ዜጋ፣ የውጪ ዜጋ እና በቋሚነት ወይም በጊዜያዊነት የተቀጠረ
ሰራተኛ እንዲሁም በጎፈቃደኛ እና አማካሪ ሊሆን ይችላል፡፡
የሠራተኛ ብቃቶች:- ግለሰቦች በሥራ ህይወታቸው ውስጥ የሚያካብቱት እውቀት፣ ክሎት፣ አመለካከትና ባህርያት ናቸው፡፡
የሠራተኛ አቅም የሚያሳየው እነዚህ የግል ብቃቶች ድርጅታዊ አለማዎችን ለማሳካት እንዴት ተቀናጅተው እንደሚሠሩ
ነው፡፡

ባለድርሻ አካል:- በአንድ ድርጅት፣ በድርጅቱ ስትራቴጂ ወይም ፕሮጀክት ላይ ተጽዕኖ ያለው ወይም ራሱ ተጽዕኖ የሚያድርበት
ማንኛውም ሰው ማለት ነው፡፡

ለከፋ አደጋ ያለው አቅም:- ይህ አንድ ድርጅት በፍጥነት የመረባረብና ለከፉ አደጋዎች ምላሽ ለመስጠት ከሚኖረው
ችሎታ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ 46



አ

ግልጽነት:- ግልጽነትን፣ ታማኝነትንና ግብብነትን የሚያመለክት ነው፡፡ አንድ ሥራ፣ ፕጀክት ወይም ድርጅት ግልጽነት
አለው የሚባለው፣ እሱን የሚመለከቱ መረጃዎች ክፍት ከሆኑና ህዝቡ በነጻነት ማግኘት ከቻለ ነው፡፡

ተጋላጭነት:- አንዳንድ ሰዎች በአካባቢያቸው በሚፈጠር አደጋ ምክንያት ከመጠን በላይ ለሆነ ችግር የሚጋለጡበት
ሁኔታና አደጋን ወይም ግጭትን  ተከትሎ የሚመጣ የማህበራዊ ድጋፍ ዘዴዎች የበለጠ  የብዝበዛ፣ የበሽታ
ወይም የሞት ስጋት ሲያስከትሉ ነው፡፡ ተጋላጭነት ለእያንዳንዱ ሰውና ሁኔታ የተለየ ነው፡፡

ጥቆማ:- ይህ አንድ ሠራተኛ የተጠረጠሩ ተገቢ ያልሆኑ ድርጊቶች መፈጸማቸውን ሪፖርት ሲያደርግ ነው፡፡ ይህም
የሚያካትተው የተጠረጠረ የሀብት ማጭበርበር ወይም ማባከን ተግባር፣ ግዴታዎችን ከመወጣት አንጻር የሚታይ
ቸልተኝነት ወይም የአንድ ሰው ጤንነትና ደህንነት አደጋ ላይ ሲወድቅ ነው፡፡
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አ

የአብይ ሰብአዊ  ሥራዎች መለኪያ መመሪያ ማስታወሻዎችና አመልካቾች

ጥራትንና ተጠያቂነትን ለተመለከተው አብይ የሰብአዊ ሥራዎች አጋዥ ሰነድ

ነው፡፡ የአካባቢ፣ የሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ኤጀንሲዎች ሠራተኞችንና በጎ

ፈቃደኞችን ጨምሮ በሰብአዊ ሥራዎች ዕቅድ ዝግጅት እንዲሁም በሰብአዊ

ምላሾችን አመራር ወይም ትግበራ ሥራ ውስጥ ድርሻ ያላቸው የሰብአዊ ሥራ

ተዋናዮችንና ድርጅቶችን በሙሉ ዒላማ ያደረገው ይ ሰነድ፤በአብይ የሰብአዊ

ሥራዎች መለኪያ ውስጥ በተቀመጡ ቁልፍ ተግባራትና ድርጅታዊ ኃላፊነቶች
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