
 የአለም አቀፉ የሴቶች ፓርላማ ጉባኤ፤ በኢትዮጵያ 

በአብዱልአዚዝ ዮሱፍ  03-24-15 

በፓርላማዎች የሴቶች ቁጥር መበራከትን ተከትሎ የተለዩ ፖሊሲዎች መቀረጽ ጀምሯል፤ የተለዩ ህጎችም መውጣት ጀምሯል፡፡ 

የማህበረሰባችንን ችግር ለመቅረፍ የሴቶችን የአመራርነት ሚና ማደጉ ወሳኝ ነው ብለዋል፤ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር 

ዲላሚኒ ዙማ፤ 400 የሴት ፓርላማ አባላት፤ ተሳታፊ የሚሆኑበትን የአዲስ አበባውን አለም አቀፍ የሴቶች ፓርላማ ጉባዔ 

የሚካሄድበትን ምክንያት ሲገልጹ፡፡  

በአለም አቀፍ ደረጃ የሴቶች የፓርላማ ተሳትፎ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል፡፡ በጎርጎርሳዉያኑ ዘመን ቀመር በ1995 11 

ነጥብ 3 በመቶ የነበረው የሴቶች ፓርላማ ተሳትፎ በ2015 ወደ 22 ነጥብ 1 በመቶ ማደጉን በምህጻረ ቃል (IPU) በመባል 

የሚታወቀው ኢንተር ፓርላማንተሪ ዩኒዬን (Inter-parliamentary union) የተሰኘው የአለም አቀፍ ተቋም መረጃ 

ያሚያመለክተው፡፡ 

ባለፉት 20 አመታት በጎርጎርሳዉያኑ ዘመን ቀመር በ2013 የተመዘገበውን 1 ነጥብ 5 በመቶ የሆነ ከፍተኛ የሴቶች የፓርላማ 

ተሳትፎን ተከትሎ በቀጣዩ አመት 2014 የተመዘበው 0 ነጥብ 3 በመቶ ዕድገት ዝቅተኛው መሆኑን የገለጹት የኢንተር 

ፓርላመንታሪ ዩኒዬን ዋና ጸሃፊ ማርቲን ቸክን፤ የሴቶች የፓርላማ ተሳትፎ ጉዳይ አሁንም ቢሆን ትኩረት ሊቸረው የሚገባ 

ጉዳይ መሆኑን አሳስበዋል፡፡ 

ከኒውዮርክ፣ ዋሽንግተንና ለንደን በመቀጠል በአለም አቀፍ ደረጃ አራተኛዋ ዲፕሎማሲያዊ ማዕከል እየሆነች በመጣችው አዲስ 

አበባ ከሚያዝያ 14 እስከ 16 2007 ዓ.ም ድረስ የሚካሄደው የአለም አቀፉ የሴቶች ፓርላማ ጉባኤ፤ ድህረ 2015 የልማት 

ግቦች ላይ ውይይት ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 

በጉባዔው ላይ የዩኒስኮ ዳይሬክተር አሪና ቦኮቫ፣ የመንግስታቱ ድርጅት ልዩ ልዑክ ዘይነብ በንጉራ፣ የመንግስታቱ ድርጅት 

ተባባሪ ዋና ጻሃፊ ቶማስ ጋስ፣ የአውሮፓ ህብረት የአለም አቀፍ ትብብር ኮሚሽነር ኔቨን ሚሚከን ጨምሮ ሌሎች ጥሪ 

የተደረገላቸው እንግዶች ንግግር ያደርጋሉ፡፡ የጉባዔው ተሳታፊዎች ከአዲስ አበባ መልስ በየሀገሮቻቸው የሴቶችን ፖለቲካዊ 

ተሳትፎ አስመልክቶ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 

አፍሪካ የሴት አባላትን በማሳተፍ ረገድ አመርቂ ውጤቶች ማስመዝገቧን መረጃዎች የሚያመለክቱት፡፡ እንደ ኢንተር 

ፓላማንታዊ ዩኒዬን መረጃ፤ አፍሪካ ባለፉት 20 አመታት የሴቶች ፓርላማ አባላትን ቁጥር በ 12 ነጥብ 45 በመቶ 

አሳድጋለች፡፡ በጎርጎርሳዉያኑ ዘመን ቀመር በ1995 9 ነጥብ 8 በመቶ የነበረው የሴት ፓርላማ አባላት አኃዝ በ2015 ወደ 22 

ነጥብ 3 በመቶ አድጓል፡፡ በዚህ መሰረት አፍሪካ ከአሜሪካና አውሮፓ በመቀጠል በሴቶች የፓርላማ ተሳትፎ የተሻለ ውጤት 

ማስመዝገብ የቻለች አህጉር ሆናለች፡፡ 

በተመሳሳይ የኢፌዴሪ መንግስት የሴቶችን ሁለንተናዊ ተሳትፎ ለማረጋገጥ ቁርጠኛ እረምጃዎችን ወስዷል፡፡ የኢትዮጵያ ህገ-

መንግስት ከመጽደቁ አንድ አመት አስቀድሞ በ1986 ዓ.ም የሴቶች ፖሊሲ በሀገሪቱ ተቀርጿል፡፡ ፖሊሲው ሴቶች በሀገሪቱ 



ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊናና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ እኩል ተሳትፎ እንዲኖራቸው፤ ተቋማዊና መዋቅራዊ አሰራሮችን 

ለመዘርጋት በር የከፈተ ነበር፡፡ 

በ1987 ዓ.ም የጸደቀው የኢፌዴሪ ህገ-መንግስት፤ ሴቶች በሀገሪቱ ጉዳይ ያላቸውን እኩል ተሳታፊነት ያረጋገጠና ያጠናከረ 

ነበር፡፡ በተለይም አንቀጽ 25 ጸታን መሰረት ያደረገ ማግለል በህግ ፊት ተቀባይነት እንደማይኖረው በግልጽ ይደነግጋል፡፡ 

የሴቶችን እኩል ኢኮኖሚያዊ ተጠቀሚነትን የሚደነግገው አንቀጽ 35 ደግሞ የስራ ቅጥርንና የመሬት ባለቤትነት ጨምሮ 

በሌሎች ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ሴቶች ከወንዶች ጋር እኩል መብት እንዳላቸው በሰፊው ያትታል፡፡ 

በሀገሪቱ የሴቶች ፖለቲካዊ ተሳትፎ ከጊዜ ወደ ጊዜ በፍጥነት እያደገ መምጣቱን መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ በ1987 ዓ.ም 2  

በመቶ ብቻ የነበረው የሴት ፓርላማ አባላት ቁጥር ከፍተኛ ሊባል በሚችል ፍጥነት በማደግ በ2006 ዓ.ም 27 ነጥብ  8 በመቶ 

መድረሱን፤ በሴቶች ፓርላማ ተሳትፎ ጉዳይ ከመንግስታቱ ድርጅት ጋር አብሮ የሚሰራው ኢንተር ፓርላማንተሪ ዩኒዬን ይፋ 

ያደረገው መረጃ ያሳያል፡፡ 

  

ምንጭ; ኢንተር ፓርላማንታሪ ዩኒዬን 

በኢትዮጵያ የሴቶች ፓርላማ ተሳትፎ ከአፍሪካም ሆነ ከአለም አቀፍ ሀገራት አንጻር የተሻለ አፈጻጸም የተመዘገበበት ነው፡፡ 

ለአብነትም የአለም አቀፉ አማካይ የሴቶች ፓርላማ ተሳትፎ (22 ነጥብ 1 በመቶ)፣ የአፍሪካ(22 ነጥብ 3 በመቶ)፣ የአሜሪካ 

(26 ነጥብ 4 በመቶ)፣ የኢስያ (18 ነጥብ 5 በመቶ) እንዲሁም የአውሮፓ (25 በመቶ) አንጻር፤ የኢትዮጵያ የሴቶች ፓርላማ 
ተሳትፎ ያላቀ ደረጃ ላይ መገኘቱን መደምደም ይቻላል፡፡ 
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በቀጣይም የሴቶችን የፓርላማ ተሳትፎ ይበልጥ ለማሳደግ የኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ ስልቶችን ነድፎ  በመንቀሳቀስ ላይ 
ይገኛል፡፡ ለአምስተኛ ጊዜ በምካሄደው ሀገራዊ ምርጫ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሴት ዕጩዎችን በብዛት እንዲያቀርቡ ለፖለቲካ 

ፓርቲዎች የሚደረገውን ድጎማ 15 በመቶ ፓርቲዎች በምያቀርቧቸው ሴት ዕጩዎች ቁጥር እንዲሆን ተደርጓል፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪም ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በምያቀርቧቸው የሴት ዕጩዎች መጠን 10 በመቶ ተጨማሪ የቴሌቪዥን የአየር 

ሰዓትና የጋዜጣ አምድ ያገኛሉ፡፡ በዚህም መሰረት በቀጣይ የሴቶችን የፓርላማ ተሳትፎ 30 በመቶ ገደማ ለማድረስ 
ተወጥኗል፡፡ 

ምንም እንኳን በኢትዮጵያም ሆነ በአለም አቀፉ ማህበረሰብ የሴቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት፣ ህጋዊ ድጋፍ 
እንዲሁም ተቋማዊ አሰራሮችን ቢኖሩም በመንግስት ቢሮክራሲም ሆነ በማህበረሰቡ ዘንድ ለረጅም ጊዜ ስር ሰዶ የዘለቀው፤ 
ሴቶች ከወንዶች ጋር እኩል ያለማየት አዝማሚያ የጻታ እኩልነትን ለማስፈን እንቅፋት እየሆነ ይገኛል፡፡ 

ችግሩን ከመሰረቱ ለመቅረፍ ህጋዊ ማዕቀፎችና ተቋማዊ አሰራሮችን ከመዘርጋትና ከማጠናከር ባሻገር ተከታታይ የሆነ የግንዛቤ 
ማስጨበጫ መድረኮችን ለህብረተሰቡ ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው፡፡ በዚህ ረገድ የሚሰሩ ተቋማትን የሚመለከታቸው አካላት 
ድጋፍ ሊቸሯቸው ይገባል፡፡ 

 

 

 

 

 

 


