
የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ቀዳማዊት እመቤት ክብርት ወ/ሮ ሮማን ተስፋዬ  

ከኤፕሪል 28 - ሜይ 2 ቀን 2014 ዓ.ም. በጄኔቫ የሥራ ቆይታ 

በማድረግ ከተ.መ.ድ አካላት እና ከኢትዮጵያውያን ሴቶች ጋር 

ተወያዩ 

 

 

 የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ቀዳማዊት 

እመቤት ክብርት ወ/ሮ ሮማን 

ተስፋዬ እ.ኤ.አ. ከኤፕሪል 28 - 

ሜይ 2 ቀን 2ዐ14 ዓ.ም. 

በተካሄደው የተ.መ.ድ የንግድና 

ልማት ጉባዔ (UNCTAD) 

የኢንቨስትመንት፣ 

ኢንተርፕራይዝና ልማት ኮሚሽን 

6ኛ ስብሰባ ላይ ተሳትፈዋል፡፡ በስብሰባው "Entrepreneurship and 

Productive Capacity-Building; Creating Jobs through Enterprise 

Development" በሚል የከፍተኛ ደረጃ ውይይት (High-level Segment) ላይ 

በመሳተፍ አገራችን በኢንተርፕራይዝ ልማትና በጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማትን 

ለማሳደግ እየተደረጉ ያሉ ዘርፈ ብዙ ተግባራትን የተመለከተ ንግግር 

አቅርበዋል፡፡ ክብርት ቀዳማዊት እመቤት በንግግራቸው የኢትዮጵያ 

መንግሥት ድህነትን ለመቀነስና ዘላቂ ልማትን ለማምጣት የሚያስችል 

የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አውጥቶ እየተገበረ መሆኑንና በዚህም 

የወጣቶች የሥራ ፈጠራ ዋነኛ ትኩረት የተሰጠው የልማት ጉዳይ እንደሆነ 

አብራርተዋል፡፡ በዚህም መሠረት መንግሥት የጥቃቅንና አነስተኛ 

ኢንተርፕራይዞች ለማስፋፋት የሚያስችሉ ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞችን 

በሰፊው እየተገበረ እንደሆነ ገልፀዋል፡፡ ጥቃቅንና አነስተኛ የንግድ ተቋማትን 



ለማስፋፋት የብድር አገልግሎት፣ የሥልጠናና የማምረቻ ቦታዎች እየተሰጡ 

እንደሆነ የገለጹት ቀዳማዊት እመቤት፣ በዚህም የስራ ፈጠራን በማበረታታት 

ድህነትን ለመቀነስ የሚያስችል ውጤታማ ተግባራት እየተከናወኑ እንደሚገኙ 

አስረድተዋል፡፡ 

 

 

 ይህ በእንዲህ እንዳለም የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ቀዳማዊት እመቤት ክብርት ወ/ሮ 

ሮማን ተስፋዬ እ.ኤ.አ. ሜይ 1 ቀን 2014 ዓ.ም. "በስዊዘርላንድ የኢትዮጵያ 

ሴቶች ልማት ማህበር አባላት" እና በስዊዘርላንድ ነዋሪ ከሆኑ ሴት 

ኢትዮጵያውያን ጋር በሚሲዮኑ መሪ መኖሪያ ቤት ተወያይተዋል፡፡ ቀዳማዊት 

እመቤት ክብርት ወ/ሮ ሮማን ተስፋዬ በተለያዩ የዓለም አገራት 

በተንቀሳቀሱበት ወቅት የኢትዮጵያውያን ስም በግልም ሆነ በጋራ በመልካም 

ስም እንደሚነሳና ይህም የአገር ገጽታ እና ክብር በመሆኑ እንደሚያስደስታቸው 

በመግለጽ ሕብረት ፈጥረው በውህደት እንዲንቀሳቀሱ መክረዋል፡፡ ቀዳማዊት 

እመቤት በአገር ውስጥ አምስት ተነሳሽነቶች (initiatives) እንዳሏቸውና እነዚህ 

ተነሳሽነቶች ለማስተዋወቅና ድጋፍ ለማስገኘት ከተ.መ.ድ የንግድና የልማት 

ጉባዔ (UNCTAD)፣ ከዓለም አቀፍ የንግድ ማዕከል (ITC)፣ ከዓለም ጤና 

ድርጅት (WHO) እና ከUNAIDS የስራ ኃላፊዎች ጋር መወያየታቸውን 

ገልፀዋል፡፡ አምስቱ ተነሳሽነቶች የሴቶች የኢኮኖሚ አቅም ማጐልበት 

(Women Economic Empowerment) የተቸገሩ ህፃናት ተማሪዎችን የመደገፍ 

እና የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት የማገዝ፣ የካንሰር በሽታ 

የመከላከል፣ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ከእናት ወደ ህፃን እንዳይተላለፍ የሚደረገው 

የመንግሥት ጥረት በማገዝ ልዩ ትኩረት የሚሹ ክልሎች ላይ መስራት፣ አልሚ 

ምግብ አቅርቦት ማሻሻል እንደሆነ በማብራራት በእያንዳንዱ ተነሳሽነት ስር 

ስለሚከናወኑ ተግባራት፣ ስለሚፈለገው ድጋፍ እና ስለሚጠበቀው ውጤት 

ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ 

 



 

 

 

 
 

 በስዊዘርላንድ የኢትዮጵያ 

ሴቶች ልማት ማህበር አባላት 

በበኩላቸው በሰብሳቢያቸው ወ/ሮ 

መንበረ ፈቃደ እና 

በም/ሰብሳቢያቸው ወ/ሮ ሃያት 

ስዩም አማካኝነት 

የማህበራቸውን ዓላማ፣ ተልዕኮ፣ 

ራዕይ እና ማህበራቸው 

የሚገኝበት ደረጃ እንዲሁም የማህበሩ ቀጣይ ተልዕኮዎች በማስረዳት በቀዳማዊት 

እመቤት ክብርት ወ/ሮ ሮማን ተስፋዬ የቀረቡ ተነሳሽነቶችን ለመደገፍ 

አደረጃጀታቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስረድተዋል፡፡ 

 

 

 የኢትዮጵያ ሴቶች ልማት ማህበር አመራር አባል የሆኑ ወ/ሮ አዜብ 

አህመድ የማህበሩ የቦርድ አባል በመሆን የተመረጡትን የቀድሞ የሴኔጋል 

አነስተኛ እና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ ሚኒስትር እና በአሁኑ ወቅት በዓለም 

ንግድ ማዕከል የንግድ ተቋማት ድጋፍ ሰጪ ክፍል ዳይሬክተር የሆኑት 

ሴኔጋላዊት Ms. Achatou Pouye አስተዋውቀዋል፡፡ 



 

 
 

  

 የማህበሩ ቦርድ አባል በመሆን የተሾሙት ሴነጋላዊት በበኩላቸው 

ኢትዮጵያ የአፍሪካ ኩራት በመሆኗ ከኢትዮጵያውያን ጋር ለመስራት 

በመታጨታቸው ከልብ የመነጨ ደስታ እንደተሰማቸውና ማህበሩን 

ለማጠናከርና በማህበሩ አማካኝነት የኢትዮጵያን ሁለንተናዊ ለውጥ ለማገዝ 

ተግተው እንደሚሰሩ ገልፀዋል፡፡  

 


