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የኢትዮጵያ 

ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ (ኢሰመጉ) 

ETHIOPIAN HUMAN RIGHTS COUNCIL (EHRCO) 

 
መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ የመጣውን የኑሮ ውዴነት እና የኢንተርኔት ጉዲይ (እቀባ) 

ሊይ የተፇጠረውን ጫና ሊይ አፋጣኝ መፍትሔ ይስጥ! 
የካቲት 30/2015ዓ.ም                                                                                                                                         

መግቢያ  
የኑሮ ውዴነት 

በአዱስ አበባ ከተማ፣  በክሌሌ ከተሞች እና በተሇያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች  የኑሮ ውዴነቱ እየተባባሰ የመጣ 
ሲሆን ይህም ማህበረሰቡ የቤት ኪራይ፣ የትራንስፖርት፣ የቁሳቁስ፣ የህክምና፣ የነዲጅና የትምህርት ወጪዎች 
በከፍተኛ ሁኔታ ከመናራቸውም አሌፎ የእሇት ጉርሱን በአግባቡ እንዲያገኝ  ተግዲሮት እየሆነበት ይገኛሌ፡፡ 
የኑሮ ውዴነቱን ከሚያባብሱት ምክንያቶች አንደ በተሇያዩ አካባቢዎች በሚከሰቱት ግጭቶች ምክንያት  
የተሇያዩ የማህበረሰብ ክፍልች ማሇትም አርሶ አዯሮች፣ ነጋዳዎች፣ ባሇሀብቶች እንዱሁም የመንግስት 
ሰራተኞች ንብረታቸው በመውዯሙና እንዱሁም ከአካባቢያቸው እንዱፇናቀለ መዯረጋቸው ሲሆን፤ ይህም 
አምራቹን እና መስራት የሚችሇውን የማህበረሰብ ክፍሌ  ስራ አጥ እና እርዲታ ፇሊጊ እንዱሆን  ማዴረጉ፣ 
በተሇያዩ አካባቢዎች እየተከሰተ ያሇው ዴርቅ እርዲታ የሚፇሌጉ የማህበረሰብ ክፍልችን በመጨመሩና 
ተመጣጣኝ የሆነ የምግብ እህሌ አቅርቦት እንዲይኖር ማዴረጉ፣ በላሊ በኩሌ በአማራ፣ በኦሮምያና ላልችም 
ክሌልች የስንዳ እና ጤፍ  አምራች የሆነ አርሶ አዯር ያመረተውን ምርት  በቀጥታ ሇሸማች ወይም 
ሇተጠቃሚ ማህበረሰብ እንዱቀርብ ከማዴረግ  ይሌቅ መንግስት ባስቀመጠው የዋጋ ተመን መሰረት 
ሇማህበሮች እንዱሸጡ መዯረጉ በዚህም ምክንያት አምራቹ አርሶ አዯር ከሸማቹ ጋር በቀጥታ ባሇመገናኘቱ 
እና በነጻ ገበያ ተጠቃሚ ባሇመሆኑ በማምረት ሂዯቱ የሚያወጣቸውን ወጪዎች ማሇትም ማዲበሪያና ዘር 
የገዛበትን ሇመሸፇን  እንኳን በቂ ባሇመሆኑ ያመረተውን እህሌ ሇገበያ ባሇማውጣቱ በቂ የሆነ የእህሌ  
አቅርቦት ችግር እንዱፇጠርና ማህበረሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እህሌ መግዛት እንዲይችለ እያዯረጋቸው 
መሆኑን እና ከሊይ እንዯተጠቀሰው የቤት ኪራይን፣ ትራንስፖርትን፣ የህክምና ወጪ፣ ቁሳቁስ፣ ነዲጅ ወዘተ 
በመሆኑ የኑሮ ውዴነቱ እንዱባባስ ያዯረገና ዜጎች ሊይ ከፍተኛ ጫና እያሳዯረ  መሆኑን ኢሰመጉ 
ካሰባሰባቸው መረጃዎች ሇመረዲት ችሎሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ ከእህሌ አቅርቦት ችግር በተጨማሪ ከውጭ የሚገቡ እቃዎች ሊይ የዋጋ ጭማሪ መዯረጉ፣ የገበያ 
ስርዓት መዛባቱ  ይህም ማሇት ሇገበያ የሚቀርቡት እቃዎችም ሆነ ሸቀጣ ሸቀጦች በተመጣጠነ መሌኩ እኩሌ 
ተዯራሽ አሇመሆናቸው የኑሮ ውዴነቱን  እንዲባባሰው የኢትዮጵያ የኢኮኖሚክስ  ማህበር ሇኢሰመጉ በሰጠው 
መረጃ ገሌጿሌ፡፡  በተጨማሪም የነዲጅ፣የህክምና፣ የትምህርት ቤት ክፍያ፣የቤት ኪራይ፣ ሸቀጣ ሸቀጥ 
እንዱሁም የትራንስፖርት አገሌግልቶች  ሊይ በየጊዜው እየተዯረገ ያሇው የዋጋ ጭማሪ የኑሮ ውዴነቱን 
እያባባሰ የመጣ ጉዲይ መሆኑን ኢሰመጉ ተረዴቷሌ፡፡ 

የኢንተርኔት መዘጋት 

ከየካቲት 2 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ቴላግራም፣ ፌስቡክ እንዱሁም ላልች የትስስር ገፆች ሊይ መንግስት 
ምክንያቱ ባሌታወቀ ሁኔታ የገዯበ ሲሆን አሁንም ይህ ገዯብ እንዯቀጠሇ ይገኛሌ ይህም ሰዎች መረጃ 
የማግኘት፣ ሀሳብን በነፃነት የመግሇፅ መብትን ገዯብ የሚጥሌና የሚጋፋ ከመሆኑም በተጨማሪ በሀገሪቱ 
ኢኮኖሚ ሊይ ከፍተኛ ጉዲት እያዯረሰ እንዯሚገኝ፤ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት መንግስት 
በኢንተርኔት ግንኙነት የጣሇው ገዯብ ሚዱያዎች ስራቸውን በአግባቡ ሇህዝብ ተዯራሽ እንዲያዯርጉ 
እንቅፋት እየፇጠረ በመሆኑ ገዯቡ ሉነሳ ይገባሌ የሚሌ መግሇጫ ያወጣ ቢሆንም እስከአሁን ገዯቡ ቀጥል 
ይገኛሌ፡፡  ተጠቃሚዎችም ገበያ ሊይ በተገኘ በማንኛውም ቨርችዋሌ ፕራይቬት ኔትወርክ (VPN) 
ሇመጠቀም በመገዯዲቸው ምክንያት የመረጃዎችን ዯህንነት ጉዲይ አሳሳቢ ሁኔታ ሊይ እንዱገኝ 
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አዴርጎታሌ፡፡  ይህም መረጃን ሇ3ተኛ ወገን  አሳሌፎ የመስጠት ስጋትን የሚያስከትሌና በአጠቃሊይ በሀገሪቱ 
ኢኮኖሚ ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ እንዲሳዯረ ኢሰመጉ ካሰባሰባቸው መረጃዎች ሇማወቅ የቻሇ ሲሆን፤ 

ተያያዥ የህግ ዴንጋጌ 

የአሇም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ዴንጋጌ አንቀጽ 25 (1) ማንኛውም ሰው ሇራሱ እና ሇቤተሰቡ ጤና እና 
ዯህንነት በቂ የሆነ የኑሮ ዯረጃ የማግኘት መብት አሇው, ይህም ምግብ, ሌብስ, መኖሪያ ቤት እና ህክምና 
እና አስፇሊጊ ማህበራዊ አገሌግልቶች እና ሥራ አጥረት ሲከሰት ዋስትና የማግኘት መብት አሇው፡፡ 
ሕመም፣ አካሌ ጉዲተኝነት፣ መበሇትነት፣ እርጅና ወይም ላሊ የኑሮ እጦት ከእሱ ቁጥጥር ውጭ በሆኑ 
ሁኔታዎች ውስጥ ዋስትና እንዯሚያገኝ በግሌጽ ይዯነግጋሌ፡፡በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ እና የባህሌ መብቶች 
ሊይ ዓሇም አቀፍ ቃሌ ኪዲን አንቀጽ 11(1) የአሁን ቃሌ ኪዲን ተዋዋይ ወገኖች እያንዲንደ ሰው ሇራሱ እና 
ሇቤተሰቡ በቂ የሆነ የኑሮ ዯረጃ የማግኘት፣ በቂ ምግብ፣ ሌብስ እና መኖሪያ ቤት እና ቀጣይነት ያሇው የኑሮ 
ሁኔታ መሻሻሌ ያሇውን መብት ይገነዘባለ። በነጻ ፍቃዴ ሊይ የተመሰረተ የአሇም አቀፍ ትብብር አስፇሊጊ 
መሆኑን በመገንዘብ አባሌ ሀገራት ይህንን መብት እውን ሇማዴረግ ተገቢውን እርምጃ እንዯሚወስደ 
ይዯነግጋሌ፡፡ በተመሳሳይ  የኢፌዳሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 43 የኢትዮጵያ ህዝቦች በአጠቃሊይ በተሇይም 
የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተሻሻሇ የኑሮ ዯረጃ የማግኘትና ዘሊቂ ሌማት የማግኘት መብት 
እንዲሊቸው ይዯነግጋሌ፡፡ ይህም የተሻሻሇ የኑሮ ዯረጃ ማሇት በቂ ምግብ፣ መጠሇያ፣ ውሃ፣ ትምህርትን 
ያካተተ ሲሆን ዜጎች በበቂ ሁኔታ የማግኘት መብት እንዲሊቸው ይዯነግጋሌ፡፡ መንግስት ምግብ፣ መጠሇያ 
መሳሰለትን በቀጥታ ማቅረብ ባይችሌም ማህበረሰቡ በራሱ ተጠቃሚ የሚሆንበትን መንገዴ የማመቻቸት 
ግዳታ ይኖርበታሌ፡፡ በመሆኑም የኑሮ ውዴነቱ ማህበረሰቡ የምግብ፣ መጠሇያና የመሳሰለትን እንዲያገኝ 
ተግዲሮት እየሆነበት በመሆኑ ኢትዮጵያ ተቀብሊ ባጸዯቀቻቸው አሇማቀፍም ህጎች እንዱሁም በህገ መንግስቱ 
መሰረት መንግስት ሊይ ግዳታ የሚጥሌ በመሆኑ መንግስት ኃሊፊነቱን ሉወጣ ይገባሌ፡፡ የኢፌዱሪ ሕገ 
መንግሥት አንቀጽ 29 ማንኛውም ሰው ያሇማንም ጣሌቃ ገብነት ሃሳቡን በነጻነት የመግሇጽ መብት አሇው 
ይህ መብት ዴንበር ሳይገዴበው በቃሌም ሆነ በጽሐፍ ወይም በሕትመት፣ በሥነ ጥበብ መሌክ ወይም 
በመረጠው በማንኛውም ሚዱያ ማንኛውንም ዓይነት መረጃና ሏሳብ የመፇሇግ፣ የመቀበሌና የማስተሊሇፍ 
ነፃነትን ይጨምራሌ። 

የኢሰመጉ ጥሪ ፤ 

 መንግስት ከጊዜ ወዯጊዜ እየጨመረ ሇመጣው የኑሮ ውዴነት በቂ ትኩረት በመስጠት እና ሇኑሮ 
ውዴነት ምክንያት የሆኑትን ነገሮች በማጣራት  ዘሊቂ መፍትሔ ይስጥ፣ 

 መንግስት በኑሮ ውዴነትም ሆነ በላልች ምክንያቶች ሇተፇናቀለ ሰዎች በቂ ትኩረት በመስጠት 
የስራ እዴሌ በማመቻቸት አምራች  የሚሆኑበትን ሁኔታ ቢያመቻች፣ 

 የአማራ፣ ኦሮምያና ላልችም ክሌልች አርሶ አዯሮች ከማህበረሰቡ ጋር በቀጥታ የሚገናኙበትን ሁኔታ 
በመዘርጋት የኑሮ ውዴነቱን ማረጋጋት የሚቻሌበትን ሁኔታ ማመቻቸት ቢችለ፣ 

 የሚመሇከታቸው የህግ አካሊት በዝቅተኛ የክፍያ መጠን ተመን (minimum wage) ሊይ ህጎችን 
ቢያወጡ እና ተግባራዊ የሚዯረግበትን ሁኔታ ቢመቻች፣   

 መንግስት ሇአርሶ አዯሮች የዘርና የመዲበሪያ ዴጎማ በማዴረግ ገበሬው ምርታማ እንዱሆን ቢያዯርግ፣ 
 መንግስት ምክንያቱን ሇህዝብ ሳያሳውቅ የኢንተርኔት አገሌግልት ማቋረጡ ተገቢነት የላሇው 

ዴርጊት እና መረጃ የማግኘት መብትን የሚጻረር በመሆኑ እንዱሁም ኢኮኖሚው ሊይ ከፍተኛ ጉዲት 
እያስከተሇ በመሆኑ የኢንተርኔት አገሌግልት ገዯቡን እንዱያነሳ ኢሰመጉ ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡ 

                                                                                                                                    
አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 


