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ውድ አጋሮች፣ 

 

በሰብዓዊነት እና ዕድገት ዘርፉ ሁሉ የፕሮግራም ትግበራ ውስጥ የወሲባዊ ብዝበዛ እና በደል (SEA) ስጋትን ለመቀነስ 
በሚል ዓላማ የተባበሩት መንግስታት የትግበራ አካላትን ያሳተፈ የወሲባዊ ብዝበዛ እና በደል ውንጀላ ፕሮቶኮል 

(የተባበሩት መንግስታት IP ፕሮቶኮል)፣ ተግባራዊ መደረግን ለማመቻቸት የግብዓቶች ጥቅል ለእርስዎ ስናጋራ ደስታ 
ይሰማናል።  

በፕሮቶኮሉ ስር፣ ወሲባዊ ብዝበዛ ማለት ማንኛውም ተጨባጭ ወይም የተጋላጭነት አቋምን፣ የልዩነት ኃይልን፣ 
ወይም አመኔታን፣ ለወሲባዊ አላማ፣ አላግባብ መጠቀምን ጨምሮ፣ ነገር ግን በዚህ ብቻ የማይገደብ፣ ከሌላ ሰው 
ወሲባዊ ትንኮሳ የገንዘብ፣ ማኅበራዊ ወይም ፖለቲካዊ ትርፍ የማግኘት ሙከራ ነው። ወሲባዊ በደል ማለት ወሲባዊ 
ባህሪይ ያለው ተጨባጭ ወይም የዛቻ አካላዊ ጣልቃ የመግባት ሙከራ ሲሆን፣ ይህም በኃይል ወይም እኩል ባልሆነ 
ወይም አስገዳጅ ሁኔታዎች ስር ነው። እነዚህ ከወሲባዊ ትንኮሳ ይለያሉ፣ ይህም እንደ ማንኛውም አይነት ያልተፈለገ 
ወሲባዊ ሙከራ፣ የወሲባዊ ውለታ ጥያቄ፣ ወሲባዊ ባህሪይ ያለው የቃል ወይም የአካል ባህሪይ ወይም ምልክት፣ 
ወይም ሌላ ሰውን ያስቀይማል ወይም ያዋርዳል ተብሎ በምክንያታዊነት የሚጠበቅ ወይም የሚታሰብ ማንኛውም 
አይነት ወሲባዊ ተፈጥሮ ያለው ባህሪይ ተብሎ ይገለጻል። 

እንደ የተባበሩት መንግስታት፣ የተባበሩት መንግስታት IP ፕሮቶኮል ውስጥ እንደተዘረዘረው አጋሮቻችን ተገቢ በሆኑ 
የመከላከያ እርምጃዎች፣ ምርመራ እንዲሁም የማስተካከያ እርምጃ፣ ወሲባዊ ብዝበዛን እና በደልን መፍታታቸውን 
ለማረጋገጥ ቁርጠኞች ነን።  

ሂደቱ የሚጀምረው የአጋሮቻችንን (SEA) ን የመከላከል እና ምላሽ የመስጠት ድርጅታዊ አቅምን ለመገምገም 
ስምንት ዋና ደረጃዎችን በያዘ የጋራ ግምገማ ነው። ግምገማው የጎለበተው የተባበሩት መንግስታት አካላትን እንዲሁም 

የሲቪል ማኅበር ተቋማት (CSO) አጋሮችን ጨምሮ፣ ከብዙ ባለድርሻ አካላት ጋር በመማከር ሂደት ውስጥ ነው። 

ለተባበሩት መንግሥታት አካላት እና አጋሮች የ PESA ድርጅታዊ አቅም ላይ የአጋሮችን እድገት ለመከታተል መነሻ 

ለመስጠት እና የድርጅታዊ PSEA አቅም ማጠናከርን ለመቀስቀስ የታሰበ ነው። 

የተለመደ መሳሪያን በመጠቀም የተባበሩት መንግሥታት IP ፕሮቶኮልን ተግባራዊ ከማድረግ በተጨማሪ የጋራ 

አቀራረብ በማካሄዳችን ደስ ብሎናል። ይህ በማንኛውም ተሳታፊ የተባበሩት መንግስታት ኤጀንሲዎች የተካሄዱ 

ግምገማዎች እንዲሁም በዚህ የግብዓት ጥቅል ውስጥ የተካተቱ የተለመዱ መመሪያ የጋራ የግምገማ እውቅናዎችን 

ያካትታል። 

  

ይህ ጥቅል የሚከተሉትን ያካትታል፦  

1. ራስን የመገምገም እና አቅም የማጠናከር ትግበራ እንዲሁም የዕቅድ ቁጥጥር አብነት፦ አብነቱ አጋሮቹ 

ራሳቸውን እንዲገመግሙ በ IASC የጸደቀውን አብነት (ወደ ዝርግ ተመን ሉህ ቅርጸት የተለወጠውን) 

ያካትታል። የተባበሩት መንግስታት ሠራተኞች ለግምገማው ደረጃ እና ነጥብ የሚሰጡበት ሉህ፣ በጋራ አቅም 

የማጠንከር የትግበራ ዕቅድ ለማዳበር እንዲሁም ዕቅዱን ለመከታተል ጥቅም ላይ የሚውል አብነትም 

ያካትታል፤ 

2. በተባበሩት መንግስታት የአሰራር ስርዓት መሰረት መስራት፦ ለተባበሩት መንግስታት ተግባሪ አጋሮች 

የወሲባዊ ብዝበዛ እና በደል ጥበቃ (PESA) የአቅም ግምገማ ማጠናቀቅ ላይ ቁልፍ መረጃ፦ በግምገማ 

ሂደቱ ላይ ለአጋሮች የጋራ መመሪያ፣ በራስ ግምገማ ሂደቱ ጊዜ ለእያንዳንዱ ዋና ደረጃ የሚሆን የቴክኒክ 

መመሪያ፣ እንዲሁም ለጥሩ/ጠቃሚ ግብዓቶች ማገናኛዎች። 
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3. PSEA ፕሮቶቶኮል የስልጠና አቀራረብ ለተግባሪ አጋሮች 

 

በመመሪያው ላይ ወይም በራሱ መሳሪያው ላይ ማንኛውም አስተያየት ይበረታታል ስለሆነም የተባበሩት መንግስታት 

አካላት ውስጥ እርስዎ አብረው ወደሚሰሩት ተጓዳኞች መመራት አለበት።  

 

ከአክብሮታዊ ሰላምታ ጋር፣ 
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