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የኢትዮጵያ 

ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ (ኢሰመጉ) 

ETHIOPIAN HUMAN RIGHTS COUNCIL (EHRCO)  

 

                 ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀንን አስመሌክቶ ከኢሰመጉ የተሰጠ መግሇጫ 
 

የካቲት 29/2015ዓ.ም 

መግቢያ፡      

ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን በአውሮፓ እና በአሜሪካ በሚገኙ አገራት በነበሩ የሴቶች እንቅስቃሴዎች እንዯ 

አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1911 ጀምሮ በአሇም አቀፍ ሁኔታ ሲከበር የቆየ በዓሌ ነው፡፡ ዓሇም አቀፍ 

የሴቶች ቀን በያዝነው ዓመትም ሇ112ኛ ጊዜ የሚከበር ሲሆን ይህ በዓሌ መከበር ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ 

አሁን አስካሇንበት ጊዜ ድረስ በርካታ የታሪክ ውጣ ውረዶችን ያሳሇፈ ነው፡፡ ይህ በዓሌ እንዯ አውሮፓውያን 

አቆጣጠር ከ1975 ጀምሮ በተባበሩት መንግስታት አማካኝነት በዯማቁ ሲከበር ቆይቷሌ፡፡ ዓሇም አቀፍ 

የሴቶች ቀን በየዓመቱ የተሇያዩ መሪ ቃልችን በመያዝ የሚከበር ሲሆን በአሇም አቀፍ ዯረጃ “Embracing 

Equality” እኩሌነትን መቀበሌ በሚር መሪቃሌ የሚከበር ሲሆን በሀገራችንም ‹‹እኔ የእህቴ ጠባቂ ነኝ›› በሚሌ 

መሪ ቃሌ ሇ 47ኛ ጊዜ ይከበራሌ፡፡ 

የሴቶች መብቶች አሁናዊ ሁኔታ 

በአገራችን ኢትዮጵያ በያዝነው 2015 ዓ.ም እንዱሁም ባሳሇፍነው 2014 ዓ.ም ዘርፈ ብዙ የሆኑ ጾታን 

መሰረት ያዯረጉ ጥቃቶች በሴቶች ሊይ ተፈጽመዋሌ፡፡ ሴቶች በመኖሪያ ቤታቸው፣ በሚማሩበት ትምህርት 

ቤት፣ በመስሪያ ቤታቸው፣ በመኖሪያ አካባቢያቸው እንዱሁም በተሇያዩ አካባቢዎች ሊይ ሇተሇያዩ ጾታን 

መሰረት ያዯረጉ ጥቃቶች እንዱሁም ሇወሲባዊ ጥቃቶች ተጋሌጠዋሌ፡፡ ይህ ጥቃት የሴቶችን ዘር፣ ሀይማኖት፣ 

ቋንቋ፣ አመሇካከት እንዱሁም ላልች ማህበራዊ መዯቦችን ሳይሇይ በየትኛውም እድሜ ክሌሌ ውስጥ ባለ 

ሴቶች ሊይ ተፈጽሟሌ፡፡ ሴቶች ተጋሊጭ የማህበረሰብ ክፍልች በመሆናቸው ተገቢው የሆነ ጥበቃ እና ከሇሊ 

ሳይዯረግሊቸው በመቅረቱ ሇበርካታ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ተጋሌጠዋሌ፡፡ በሀገራችን ኢትዮጵያ 

በተዯጋጋሚ በሚነሱ ግጭቶች ምክንያት በርካታ ቁጥር ያሊቸው ሴቶች ተፈናቅሇዋሌ፣ በረሀብ እንዱሁም 

በተዯጋጋሚ በሚነሱ ድርቆች ምክንያት በርካታ ሴቶች ሌጆቻቸውን ጨምሮ ሇከፍተኛ ችግር ተጋሌጠዋሌ፣ 

ሴቶች በኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ውስጥ በእኩሌነት እንዱሳተፉ ባሇመዯረጉ ምክንያት በርካታ ቁጥር ያሊቸው 

ሴቶች በኢኮኖሚያዊ ጥገኝነታቸው ምክንያት ሇተሇያዩ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ተጋሊጭ እንዱሆኑ 

ማድረጉ ብቻ ሳይሆን ድምጻቸውን አውጥተው ሇመብታቸው እንዲይታገለ ከፍተኛ ተጽእኖን ፈጥሯሌ፡፡ 

በተጨማሪም በአገራችን ኢትዮጵያ የሴቶች የፖሇቲካ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና ላልችም መስኮች ሊይ 

ያሊቸው ተሳትፎ መሻሻልችን ያሳየ ቢሆንም አሁንም ድረስ ሴቶች ውሳኔ ሰጪነት ቦታዎች ሊይ ያሊቸው 

ተሳትፎ አነስተኛ በመሆኑ በቂ እና ተገቢ የሆነ የሴቶች ተሳትፎ እንዲይኖር እንዱሁም ሇሴቶች ጉዲይ 
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ትኩረት እንዯይሰጠው ከፍተኛ መሰናክሌ ሆኗሌ፡፡ 

የኢሰመጉ ጥሪ፡ 

ኢሰመጉ ሇመሊው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ሇዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን በሰሊም አዯረሳችሁ እያሇ የሴቶችን 

እኩሌነት ከመቀበሌ ባሇፈ ተግባራዊነቱን ማረጋገጥ አንደ የሰብዓዊ መብት መከበር መገሇጫ መሆኑን 

ኢሰመጉ ያምናሌ፡፡  

 ኢሰመጉ አገራችን ኢትዮጵያ ሴቶችን እኩሌነት ከቃሌ ባሇፈ በተግባር የምትቀበሌ እና የምታሳይ 

አገር እንድትሆን፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በሴቶች እኩሌነት የሚያምን ህዝብ እንዱሆን፣ በዓሇም አቀፍ፣ 

በአህጉር አቀፍ እና በአገር አቀፍ ዯረጃ ያለ የሴቶች እኩሌነትን የሚመሇከቱ መብቶች የሚከበሩባት 

እና የሚተገበሩባት አገር እንድትሆን፣ ጾታን መሰረት ያዯረጉ ጥቃቶች እና ወሲባዊ ጥቃቶች 

የሚቆሙባት አገር በመሆን ሴቶች በነጻነት ዯህንነት ተሰምቷቸው እኩሌነታቸው ተረጋግጦ በተሇያዩ 

የማህበራዊ ክንዋኔዎች ውስጥ በንቃት የሚሳተፉባት አገር እንድትሆን፣  

 ጾታዊጥቃትን፣ ጾታዊ እኩሌነትን እና በአጠቃሊይ ሴቶችን መሰረት ያዯረጉ ህግጋቶች የተሸሻለባት 

ኢትዮጵያን ማየት የምንጊዜም ምኞቱ መሆኑን እየገሇጸ መንግስት ሴቶችን በአኩሌ ዯረጃ አካትቶ 

የሚይዙ የህግ ማዕቀፎችን፣ የፖሉሲ እቅዶችን እንዱሁም መዋቅራዊ አሰራሮችን በመተግበር የሴቶችን 

እኩሌነት በተግባር እንዱያረጋግጥ እንዱሁም በውሳኔ ሰጪነት ሊይ ሴቶች ያሊቸውን ተሳትፎ 

እንዱያጠናክር ኢሰመጉ ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡ 

 በመጨረሻም መንግስት፣ የሀይማኖት ተቋማት፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች፣ የማህበረሰብ አንቂዎች፣ 

የመገናኛ ብዙሀን፣ ሲቪክ ማህበራት እና ባሇድርሻ አካሊት ሇጾታዊ እኩሌነት መረጋገጥ እና ጾታዊ 

እኩሌነትን የሚቀበሌ ማህበረሰብ በመገንባት ረገድ የበኩሊቸውን እንዱወጡ ኢሰመጉ ጥሪውን 

ያቀርባሌ፡፡ 

አዱስ አበባ፣ ኢትዮጵያ 


