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አጣሪ ጉባዔው በቀረቡለት የሕገ መንግሥት ትርጉም ጥያቄዎች ላይ ውይይት ሲያደርግ

ጉባዔው በተጠናቀቀው በጀት ዓመት 13 መዝገቦችን 
ለሕገ መንግሥት ትርጉም ወደ ፌዴሬሽን ም/ቤት ላከ

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ በ2011 በጀት 
ዓመት ከተቀበላቸው ጉዳዮች ውስጥ በ365 ጉዳዮች 
ላይ ውሳኔና የውሳኔ ሃሳቦችን ሲያሳልፍ ከዚህ 
ውስጥ 13 መዝገቦችን ለሕገ መንግሥት ትርጉም 
ወደ ፌዴሬሽን ም/ቤት ልኳቸዋል።

ጉባዔው ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች እና 
ተቋማት እንዲሁም ቡድኖች ከቀረቡለት በርካታ 
ጉዳዮች መካከል ሦስት መቶ ስልሳ አምስቱ ላይ 
ባካሄደው ማጣራት ሦስት መቶ ሀምሳ ሁለቱ 
ጉዳዮች ሕገ መንግሥቱን ያልጣሱ ሆነው 
ስላገኛቸው ውሳኔ በመስጠት ለባጉዳዮቹ የውሳኔ 
ግልባጭ እንዲደርሳቸው አድርጓል። አስራ ሦስት 
ጉዳዮች ግን የሕገ መንግሥቱን የተለያዩ አንቀፆች 
ጥሰው የተገኙ በመሆናቸው ሕገ መንግሥቱን 
የመተርጎም ሥልጣን ለተሰጠው የፌዴሬሽን ምክር 
ቤት እንዲላኩ አድርጓል።
 
አጣሪ ጉባዔው በተጠናቀቀው በጀት ዓመት የሕገ 
መንግሥት ትርጉም ያስፈልጋቸዋል በማለት 
ወደ ምክር ቤቱ ከላካቸው አጠቃላይ መዝገቦች 
ውስጥ አስሩ በግለሰቦች የቀረቡ ሲሆን፣ ሁለቱ 
ከመንግሥታዊ ተቋማት ወደ ጉባዔው የተላኩ 
አንድ ጉዳይ ደግሞ ከአካል ጉዳተኞች ማኅበር ወደ 
ጉባዔው የተላከ ነው። ከመንግሥታዊ ተቋማት 
ወደ ጉባዔው ከተላኩት የሕግ መንግሥት ትርጉም 

ጥያቄዎች መካከል አንዱ በፌዴራሉ ጠቅላይ ፍ/
ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የተላከ ሲሆን፣ ጉዳዩም 
በአንድ አመልካችና በተጠሪ የአዲስ አበባ ከተማ 
አስተዳደር ቤቶች ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ 
መሀከል ሲካሄድ ከነበረ የጋራ መኖሪያ ቤት ዕጣ 
ጋር የተያያዘ ክርክርን የሚመለከት ነው። ሰበር 
ሰሚ ችሎቱም ጉዳዩን ሲመለከት ቆይቶ “የአዲስ 
አበባ ከተማ አስተዳደር የጋራ መኖሪያ ቤቶችን 
ለተጠቃሚዎችና ለልማት ተነሺዎች ለማስተላለፍ 
የወጣው መመሪያ ቁጥር 1/2008 አንቀፅ 44 
(ሐ) እና (ሠ)” ሕገ መንግሥታዊነቱ ላይ ጥያቄ 
በመፈጠሩ ለውሳኔ በመቸገሩ ወደ ጉባዔው ሊልከው 
ችሏል፡፡ ጉባዔውም ጉዳዩን ከሕገ መንግሥቱ አንጻር 
የማጣራት ሥራውን ካከናወነ በኋላ የመመሪያው 
አንቀፅ 44 (ሐ) እና (ሠ) በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 
40 ስር የተደነገጉትን ንብረት የማፍራትና የመውረስ 
መብትን ይጥሳል ብሎ ስላመነ ለመጨረሻ ውሳኔ 
ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ልኮታል።

በሌላ በኩል ከአንድ የአካል ጉዳተኞች ማኅበር 
የመጣለትን ጉዳይም እንዲሁ ሲመረምር ከቆየ 
በኋላ የተላለፈባቸው ውሳኔ በሕገ መንግሥቱ 
ለዜጎች ከተወሰነው የንብረት ማፍራት መብት ጋር 
የሚጋጭ በመሆኑ የማኅበራቱ ጉዳይም እንዲሁ 
ወደ ፌዴሬሽኑ ምክር ቤት ለመጨረሻ ውሳኔ ሊላክ 
ችሏል።
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ለዓለም አቀፉ የሕገ መንግሥታዊ ፍርድ ቤቶች ዋና ፀሐፊ ስለ 
ጉባዔው ገለጻ ሲደረግላቸው

በዓይነት ሲታዩ በአጠቃላይ ጉባዔው በ2011 በጀት 
ዓመት ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ከላካቸው 13 
ጉዳዮች ውስጥ አብዛኛው በቀጥታና በተዘዋዋሪ 
የዜጎችን የንብረት ማፍራት መብትን የሚገድቡ 
ሆነው ያገኛቸው ሲሆን፣ አራት መዝገቦች የሕገ 
መንግሥቱን አንቀፅ 37ን ማለትም ፍትህ የማግኘት 
መብትን የጣሱ፣ አንድ ጉዳይ የሕገ መንግሥቱን 
አንቀፅ 42 የሠራተኞችን መብት የጣሰና ሌላ 
አንድ መዝገብም እንዲሁ ስለተከሰሱ ሰዎች መብት 
የሚደነግገውን አንቀፅ 20ን በመጣሱ ለትርጉም 
የተላኩ መዝገቦች ናቸው፡፡ በእነዚህ ጉዳዮች ውስጥ 
አንድ መዝገብ ሁለት እና ሦስት የሕገ መንግሥቱን 
አንቀፆች የጣሱ ሆነው የተገኙ አሉ፡፡ 

ጉባዔው በአጠቃላይ እስከ ሰኔ 30 2011 ድረስ 4551 
አቤቱታዎችን ከባለጉዳዮች የተቀበለ ሲሆን ከእነዚህ 
ውስጥ 74 መዝገቦችን ለትርጉም ወደ ፌዴሬሽን 
ምክር ቤት ሲልክ በርካታ መዝገቦችን ደግሞ 
ትርጉም የማያስፈልጋቸው ሆነው በመገኘታቸው 
ውሳኔ ሰጥቶ ለባለጉዳዮቻቸው መልሷል። የተወሰኑ  
ጉዳዮች ደግሞ እንደ ቅደም ተከተላቸው በምርመራ 
ላይ ሲገኙ፣ ጉባዔው የዜጎችን የፍትህ ጥያቄ 
ለመመለስ በአዋጅ ከተቀመጠው በወር አንድ ጊዜ 
የስብሰባ ቀን ባጠረ ሁኔታ በወር እስከ አራት ጊዜ 
በመሰብሰብ ሥራውን በማከናወን ላይ ይገኛል።

የዓለም አቀፉ ሕገ መንግሥታዊ ፍርድ ቤቶች 
ዋና ጸሐፊ ኢትዮጵያን ጎበኙ

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ሰኔ 7 ቀን 
2011 ዓ.ም  ወደ አዲስ አበባ የገቡትን የአለም 
አቀፍ የሕገ መንግሥታዊ ፍርድ ቤቶች /World 
Conference of Constitutional Jurisdiction 
(WCCJ)/  ዋና ጸሐፊ ሚ/ር ሺኑትዝ ዱር አቀባበል 

አደረገላቸው።

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ሰብሳቢ 
ወ/ሮ መዓዛ አሸናፊ እና የጉባዔው አባላት ለዋና 
ጸሀፊ ሚ/ር ሺኑትዝ ዱር ወደ ኢትዮጵያ እንኳን 
ደህና መጡ የሚል መልዕክት አስተላልፈው፣ 
ጉብኝቱ የሁለቱን ተቋማት ግንኙነት በከፍተኛ ደረጃ 
የሚያሳድገው መሆኑን አስታውቀዋል።
ኢትዮጵያ አባል ከሆነችበት ጊዜ ጀምሮ ከዓለም 
አቀፍ የሕገ መንግሥታዊ ፍርድ ቤቶች ተቋም 
ጋር የተሻለ ተሳትፎ እያደረገች መሆኑን በቀጣይም 
ይህን አጋርነት በከፍተኛ ደረጃ ማጠናከር እንደሚገባ 
በውይይቱ ላይ ተመልክቷል፡፡

ለዋና ጸሀፊ ሚ/ር ሺኑትዝ ዱር ስለ ኢትዮጵያ 
ወቅታዊ ሁኔታና ስለ ጉባዔው አሰራርና አደረጃጀት 
ገለጻ ያደረጉት የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ 
ጉባዔ አባል ዶ/ር ፋሲል ናሆም፣ የሁለቱ ተቋማት 
ግንኙነት መጠናከር ሕገ መንግሥታዊ አተረጓጎም 
ላይ የተሻለ አረዳድ እንዲኖርና ለሕገ መንግሥት 
ዕድገት (Constitutional Development) እገዛ 
እንደሚያደርግ ተናግረዋል።

ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በለውጥ ላይ ያለች 
አገር መሆኗን ጠቅሰው በተለይ ከሁሉም ጎረቤት 
አገሮች ጋር ሰላም በመፍጠር በኃይል የሚንቀሳቀሱ 
ተቃዋሚ ቡድኖች ወደ አገራቸው በሰላም እንዲገቡ 
መደረጉ በአገሪቷ ሰላም እንዲሰፍን እና ሁሉም 
ዜጎች በአገራቸው ፖለቲካ ላይ እንዲሳተፉ መደረጉን 
አመልክተዋል።

ሕገ መንግሥቱ የጾታ እኩልነትን በተገቢው 
መንገድ የሚያንጸባርቅ ቢሆንም ለበርካታ 
ዓመታት በመንግሥት ስልጣን ላይ ሴቶች 
ተሳታፊ አለመሆናቸውን ጠቅሰው፣ በአሁኑ ጊዜ 

ሃምሳ በመቶ የአስፈጻሚውን ስልጣን 
እንዲይዙ መደረጋቸው አበረታች 
መሆኑን አስረድተዋል። የሕገ 
መንግሥት ማሻሻያ ሀሳብ ከተለያዩ 
ወገኖች እየቀረበ መሆኑንና ከቀጣይ 
ምርጫ በኋላ የሕገ መንግሥት ማሻሻያ 
ለማድረግ መንግሥት ጥናት እያደረገ 
እንደሆነም ዶ/ር ፋሲል ተናግረዋል።

የጉባዔው ስልጣንና ተግባርም ምን 
እንደሚመስል የተብራራ ሲሆን፣ 
በተለይ ከፌዴሬሽን ም/ቤት ጋር 

ያለውን ግንኙነት አስረድተው ሚ/ር ሺኑትዝ 
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ዱር በኢትዮጵያ መልካም ቆይታ እንዲኖራቸው 
ምኞታቸውን ገልጸዋል።

ዋና ጸሀፊ ሚ/ር ሺኑትዝ ዱር ወደ ኢትዮጵያ 
በመምጣታቸው ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸውና 
ሁለቱ ተቋማት አሁን ያለውን ግንኙነት በማጠናከር 
ለቀጣይ በሕገ መንግሥት አተረጓጎም ዙሪያ የተሻለ 
ልምድ መለዋወጥ እንዳለባቸው አመልክተው፣ በአንዳንድ 
ጉዳዮች ላይ ላቀረቧቸው ጥያቄዎች በክቡር ዶ/ር ፋሲል 
ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል። ዋና ጸሀፊው በአዲስ አበባ 
በነበራቸው የሁለት ቀናት ቆይታ በከተማዋ የሚገኙ 
ታሪካዊ ቦታዎችንም ጎብኝተዋል።

የጉባዔው አባላት ከፌዴሬሽን ምክር ቤት  
አባላት ጋር ተወያዩ

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ አባላት 
ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የሕገ መንግሥት ትርጉምና 
የማንነነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ጋር 
በሕገ መንግሥት ትርጉም የአሥራር ሂደት ላይ 
በ18/07/2011 ዓ.ም በአዳማ ከተማ ውይይት 
አደረጉ፡፡

ውይይቱን በይፋ የከፈቱት የፌዴሬሽን ም/ቤት አፈ 
ጉባዔ የተከበሩ ወ/ሮ ኬርያ ኢብራሂም እንደገለፁት 
የፌዴሬሽን ም/ቤትም ሆነ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች 
አጣሪ ጉባዔ የዜጎች ሕገ መንግሥታዊ መብቶችን 
ለማስጠበቅ  በጋራ የሚሰሩ መሆናቸውን ጠቁመው 
እስካሁን የተሰሩት ስራዎች ምን ያህል ውጤታማ 
ናቸው፣ በአሰራር ላይ ምን አይነት ክፍተት ነበር፣ 
በቀጣይስ ተናቦና ተቀናጅቶ ከመስራት አንፃር ምን 

የጉባዔው አባላት ከፌ/ ም/ ቤት የሕገ መንግሥት ትርጉምና 
የማንነነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ጋር ውይይት ሲያካሂዱ

አይነት የአሰራር ስርአት መዘርጋት አለበት የሚል 
ዓላማ ይዞ ውይይቱ እንደተዘጋጀ ገልፀዋል፡፡

ለውይይቱ መነሻ የሆነ ሀሳብ በፌደሬሽን ምክር ቤት 
የሕገ መንግሥት ትርጉምና የማንነነት ጉዳዮች ቋሚ 
ኮሚቴ ፀሀፊ የተከበሩ አቶ ወርቁ አዳሙ ያቀረቡ 
ሲሆን ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች ለረዥም ጊዜ 
ቆይተው ውሳኔ እንዲያገኙ መደረጋቸው፣ ከመረጃ 
አያያዝ ችግር ጋር በተያያዘ አንዳንድ ጉዳዮች 
ደግመው የሚመጡበት ሁኔታ መኖሩ፣ አንዳንድ 
አከራካሪ የሆኑና ወደ ሕገ መንግሥት ትርጉምና 
የማንነነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚመሩ ጉዳዮች 
ከሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔው ተጨማሪ 
ማብራሪያ ሳይጠየቅባቸው ውሳኔ የማሳለፍና 
አንዳንድ የውሳኔ ሀሳቦች ጥቅል የመሆን ጉዳይ 
እንደክፍተት የታዩና መሻሻል የሚያስፈልጋቸው 
ናቸው ብለዋል፡፡

ተሳታፊዎቹ በጉዳዩ ላይ ሰፊ ውይይት ያደረጉ 
ሲሆን፣ ከጉዳይ መዘግየት ጋር ተያይዞ ለተነሳው 
በጣም ብዙ ገዳዮች ወደ ሕገ መንግሥት አጣሪ 
ጉባዔው ከመምጣታቸው ጋር ተያይዞ እንደሆነና 
ይህንንም ለመቀነስ ጉባዔው በየሳምንቱ በመሰብሰብ 
ለመቀነስ እየሞከረ እንደሆነ፣ ከመረጃ አያያዝ ጋር 
በተያያዘ ለተነሳው ችግር በቀጣይ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን 
በመጠቀም ለማሻሻል እንደታቀደ፣ አከራካሪ በሆኑ 
ጉዳዮች ላይም የጉባዔው አባላትና ቋሚ ኮሚቴዎች 
ጉዳዮቹ ለም/ቤቱ ከመቅረባቸው በፊት በመወያየት 
ማጥራት እንደሚገባቸው፣ የውሳኔ ሃሳቦችም 
ሲዘጋጁ የሕገ መንግሥቱን መንፈስ በጠበቀ መልኩ 
ከተለያየ አቅጣጫ በመመልከት መሆን እንደሚገባው 
ተገልጿል፡፡

በመጨረሻም የሕገ 
መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ 
ጉባዔ ሰብሳቢ ክብርት ወ/ሮ 
መአዛ አሸናፊ ውይይቱ 
አሠራሮችን ለማሻሻል 
ጠቃሚ መሆኑን ገልፀው፣ 
በፍርድ ቤት ማለቅ 
የሚገባቸው ጉዳዮች ወደ 
ጉባዔው በብዛት እየመጡ 
ጉባዔውን በማጨናነቃቸው 
ይህንን የሚፈታ የአሠራር 
ስርዓት ጉባዔው እያዘጋጀ 
መሆኑን ጠቁመው የፍርድ 

ቤቶችን አቅም በመገንባት ወደ ፊት አጣሪ ጉባዔው 
ትልልቅ ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት 
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በሴቶች መብት ላይ ለባለድርሻ አካላት ሥልጠናው ሲሰጥ

የተቋሙ ሠራተኞች ለማሳደግ ከተረከቧቸው ህጻናት 
መካከል የአንደኛው ህጻን “መኖሪያ” ይህን ይመስላል

አድርጎ እንደሚሠራ ገልፀዋል። ከም/ቤቱ ቋሚ 
ኮሚቴ ጋር ያለውን አሰራርንም በተመለከተ ክፍተት 
ባለባቸው አካሄዶች ላይ ጥናት ተደርጎ ማሻሻያ 
የሚደረግበት ሁኔታ መኖር አለበት ብለዋል።

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ 
ጽ/ቤት በሴቶች መብት ላይ ለባለድርሻ 

አካላት ሥልጠና ሰጠ

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጽ/ቤት 
ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሴቶችና ህፃናት 
ጉዳይ ቢሮ ጋር በመተባበር ከከተማ እስከ ወረዳ ላሉ 
የሴት አደረጃጀት ኃላፊዎችና ባለሙያዎች “የሴቶች 
መብት በሕገ መንግሥቱ እና የሕገ መንግሥት 
አተረጓጎም” በሚል ርዕስ ግንቦት 19 እና 21/2011 
ዓ.ም ለሁለት ቀናት የቆየ ሥልጠና ሰጠ፡፡

በሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጽ/ቤት 
የሴቶች፣ ወጣቶችና ህፃናት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 
ተወካይ የሆኑት ወ/ሮ አስቴር ተሰማ በመክፈቻው ላይ 
ሥልጠናው ሴቶች በሕገ መንግሥታዊ መብታቸው 
ላይ የተሻለ ግንዛቤ እንዲያዳብሩና መብታቸውን 
በማወቅ ግዴታቸውንም እንዲወጡ ለማስቻል ታሳቢ 
ተደርጎ የተዘጋጀ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ በተጨማሪም 
በሥልጠናው ላይ የተገኙት ሴት የከተማ፣ የክፍለ 
ከተማና የወረዳ የሴቶች አደረጃጀትና የሴቶች ጉዳይ 
ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ሥልጠናውን በመውሰድ 
ግንዛቤያቸውን በማሳደግ ለሌሎችም ይህንኑ 

በማድረግ ሴቶችና ህጻናትን ከጥቃት ለመከላከል 
የሚያስችል ሥራ ለመሥራት እንደሚያስችላቸው 
ተናግረዋል፡፡

ሥልጠናውን የሰጡት በጽ/ቤቱ የሕገ መንግሥት 
ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑት አቶ ያደታ ግዛው የሴቶች 
መብት ምንነትና ታሪካዊ ዳራው ምን እንደሚመስል 
ከዓለም አቀፍ እስከ ሀገራችን ያለውን ተጨባጭ 
ሂደት በአጭሩ ከማብራራት ጀምሮ በአለም አቀፍ 
ስምምነቶችና በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገ መንግሥት የሴቶች 
መብት በምን መልኩ እንደተካተተና እንደተከበረ 
እንዲሁም የሴቶች ተሳትፎን ለማጎልበት ምን 
ምን ምቹ ሁኔታዎች እንዳሉ በሚያሳይ መልኩ 
የሚያብራራ ፅሑፍ አቅርበዋል፡፡
በማስከተልም የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ 
ከሴቶች ሕገ መንግሥታዊ መብቶች ጋር በተያያዘ 
ያሳለፋቸውን የውሳኔ ሀሳቦች ለማሳያነት በማቅረብ 
ውይይት ተካሂዶባቸዋል፡፡

ተሳታፊዎችም ሥልጠናው በጣም አስፈላጊና 
አስተማሪ መሆኑን በመግለፅ፣ መሰል ሥልጠናዎች 
በተለይ ወረዳ ላይ ለሚገኙ የዘርፉ ባለሙያዎች 
ተከታታይነት ባለው መልኩ ቢሰጥ በቀጥታና 
በቅርበት ከማኅበረሰቡ ጋር የሚገናኘው ባለሙያ 
ያለው እዛ በመሆኑ ትልቅ ለውጥ ማምጣት 
እንደሚቻል ጠቁመዋል።

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ
 ጽ/ቤት ሠራተኞች ለማሳደግ ቃል 

የገቧቸውን ህፃናት ተረከቡ

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጽ/ቤት 
ሠራተኞች የፀረ-ፆታዊ ጥቃት ቀንን ሲያከብሩ ሦስት 
ለችግር የተጋለጡ ህፃናትን ለመርዳት በገቡት ቃል 
መሰረት ከደምወዛቸው በሚደረግ ተቆራጭ ህጻናቱን 
ለማሳደግ ከሦስት ወረዳዎች ከእያንዳንዱ አንድ 
አንድ ህፃናትን ተረክበዋል።
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በአራዳ ክ/ከተማ ወረዳ 5፣ 9 እና 3 በሚገኙ ጉዳዩ 
የሚመለከታቸው ክፍሎች በመገኘት ከኃላፊዎቹ 
ህፃናቱን የተረከቡት በጉባዔው ጽ/ቤት የሴቶች፣ 
ህፃናትና ወጣቶች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት 
ወ/ሮ አስቴር ተሰማ እንደገለፁት የህፃናትን ደህንነት 
መጠበቅ ከሥራ ክፍሉ ተግባራት አንዱ መሆኑን 
ጠቅሰው ሃሳቡ ወደ ሠራተኛው ሲወርድ ሁሉም 
በደስታ እንደተቀበለው አስታውሰዋል። ሠራተኛው 
ቃል በገባበት ወቅት ወ/ሮ አስቴርን ሕፃናቱ 
የሚገኙበትን ሁኔታ እንዲከታተሉ እናት አምባሳደር 
አድርገው የመረጧቸው በመሆኑ የተጣለባቸው 
ኃላፊነት ድርብ መሆኑንም ገልጸዋል።

በወረዳ 5 የህጻናት መብት ደህንነት የማስጠበቅ 
ድጋፍና እንክብካቤ ኢንስፔክሽን የስራ ክፍል 
በመገኘት የተረከቧት ህፃን የ1 ዓመት ከዘጠኝ 
ወር ዕድሜ ያላት ሲሆን፣ ወላጆቿ ኑሯቸውን 
በጎዳና ላይ ከማድረጋቸው ባሻገር ወላጅ እናት 
ህጻኗን ለአባትየው የተወች በመሆኗ፣ አባት ሥራ 
ለመሥራት እየፈለገ መሥራት ባለመቻሉ በልመና 
እንደሚተዳደር ተናግሯል። ህፃኗን የሚረዳለት ካገኘ 
ግን እናትየው ህፃኗን እንድትንከባከብ በማድረግ 
እርሱ ሥራ መሥራት እንደሚችል ተናግሯል።

ከወረዳ ዘጠኝ የተረከቧት ታዳጊ ደግሞ ስድስት 
ዓመቷ ሲሆን የ1ኛ ክፍል ተማሪ ናት። ይህች 
ህፃን የምታድገው በእናቷ ብቻ ሲሆን፣ አባት 
ከተረገዘችበት ጊዜ ጀምሮ እንደሌለና ልጁን 
እንደማያውቃት እናትየው ተናግረዋል። እናት 
ልጃቸውን የሚያሳድጉት ልብስ የሚያሳጥባቸው 
ካገኙ በማጠብ ከእሱ በሚያገኙት ገቢ ነው።

ሦስተኛው ህፃን 4 ዓመቱ ሲሆን፣ የዐፀደ ህፃናት 
ጀማሪ ተማሪ ነው። በወረዳ ሦስት ራስ ደስታ 
ሆስፒታል አካባቢ መንገድ ዳር የሆስፒታሉን 
አጥር ታካ ባለች መጠለያ ውስጥ ከእናቱና ከሁለት 
እህቶቹ ጋር ይኖራል። ይህን ህፃን ከሌሎቹ ለየት 
የሚያደርገው፣ እናት ከእሱ ሌላ የ16 እና 9 ዓመት 
ሁለት ሴት ልጆች ያሏት መሆኑና እናት የጎዳና 
ህይወትን እየገፉም ቢሆን ልጆቻቸውን ለማስተማር 
መትጋታቸው ነው። እናት ከነልጆቻቸው ወደ ጎዳና 
ሊወጡ የቻሉት ባለቤታቸው የአዕምሮ ታማሚ 
ስለሆነባቸው ለራሳቸውም ሆነ ለልጆቻቸው ህይወት 
በመስጋታቸው መሆኑን ተናግረዋል። እኚህም 
እናት ልመናን ተጠይፈው ልብስ የሚያሳጥባቸው 
ሲያገኙ ይህንኑ ሥራ በመሥራት እንደሚተዳደሩ 
ነግረውናል።

ወ/ሮ አስቴር በበኩላቸው አክለው እንደነገሩን 
ሠራተኛው በየወሩ ከ10 ብር ጀምሮ እስከ 100 
ብር ለማዋጣት ቃል እንደገባና፣ ይህም ለችግር 
ለተጋለጡት ህፃናት በየወሩ ወላጆቻቸው በሚከፍቱት 
የባንክ አካውን ገቢ የሚደረግ ይሆናል። በተጨማሪም 
ተማሪ ለሆኑት ህፃናት በየዓመቱ የትምህርት ቁሳቁስ 
እንደሚሟላላቸው ተናግረዋል።

በመጨረሻም የተቋሙ ሠራተኞች ላደረጉትና 
በቀጣይም ለሚያደርጉት ድጋፍ ምስጋናቸውን 
ካቀረቡ በኋላ፣ “ይህ ጉዳይ ሁሉንም ዜጋ 
የሚመለከት ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተለያዩ 
መንገዶች ሰብሰብ ብሎ ቢያንስ ለአንድ ልጅ ድጋፍ 
ቢያደርግ ህጻናት ጎዳና ላይ ከወጡ በኋላ ሊፈጠር 
የሚችለውን ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ምስቅልቅል 
በተወሰነ ያህልም ቢሆን ማስቀረት ይቻላል” በማለት 
ወ/ሮ አስቴር መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ 
ጽ/ቤት ሠራተኞች ዓለም አቀፉን የሴቶች 
ቀን የሴቶች ማረፊያና ልማት ማኅበርን 
በመጎብኘትና ድጋፍ በማድረግ አከበሩ

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጽ/ቤት 
ሰራተኞች በየዓመቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከበረውን 
የሴቶች ቀን ለም ሆቴል አካባቢ በሚገኘው የሴቶች 
ማረፊያና ልማት ማኅበር /ሴማልማ/ የሚገኙ ተጠቂ 
ሴቶችንና ህፃናትን በመጎብኘትና የተለያዩ የቁሳቁስ 
ድጋፎችን በማድረግ በዓሉን መጋቢት 2 ቀን 2011 
ዓ.ም በተለየ መልኩ አክብረዋል፡፡
የሴቶች ማረፊያና ልማት ማኅበር ከተቋቋመበት 
ከ1997 ዓ/ም ጀምሮ በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች 
ጥቃት የደረሰባቸውን ሴቶችና ህፃናት ከደረሰባቸው 
ችግር እንዲያገግሙና ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመለሱ 
ከመጠለያ ጀምሮ የምግብ፣ የስነ አዕምሮ፣ የሕግና 
የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ላይ ያለ መንግሥታዊ 
ያልሆነና ለትርፍ ያልተቋቋመ ማኅበር ነው፡፡

ማኅበሩ እስካሁን ከ4500 በላይ ለሚሆኑ ሴቶችና 
ህፃናት ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ ማድረጉን 
የማኅበሩ መስራችና ሥራ አስኪያጅ የሆኑት 
ወ/ሮ ማሪያና በጉብኝቱ ወቅት ገልፀዋል፡፡ ያሉት 
በኪራይ ቤት በመሆኑ በርካታ ጥቃት የደረሰባቸውን 
ሴቶችና ህፃናት ለማስተናገድ ከፍተኛ የቦታ ችግር 
ያለባቸው መሆኑን የገለጹት ስራ አስኪያጅዋ ይህንን 
ለመቅረፍ መንግሥት ትብብር እንዲያደርግላቸው 
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የጽ/ቤቱ ሠራተኞች የሴቶች ማረፊያና ልማት ማኅበርን 
በጎበኙበት ወቅት ከማኅበሩ ሠራተኞች ጋር

መጠየቃቸውን ገልፀዋል፡፡
በአገራችን በየዓመቱ የሚከበረውን የሴቶች ቀን 
ምክንያት በማድረግ በሴቶች ማረፊያና ልማት 
ማኅበር /ሴማልማ/ የተደረገው ጉብኝት ከዚህ 
በኋላም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትና ማኅበሩም 
ከመንግሥትም ሆነ ከግለሰቦች ድጋፍ ሊደረግለት 
የሚገባው እንደሆነ በዕለቱ ማህበሩን ለመጎብኘት 
ከሄዱት የሕገ መንግሥት አጣሪ ጉባዔ ሰራተኞች 
ተገልጿል፡፡

አጣሪ ጉባዔው ለተቋሙ ባለሙያዎች 
የሁለት ቀናት የአቅም ግንባታ ሥልጠና ሰጠ

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጽ/
ቤት ለባለሙያዎቹ በሕገ መንግሥት አተረጓጎም 
ምንነት፣ ባህሪያትና መርሆች ላይ በቢሾፍቱ ከተማ 
ከ24-25/09/2011 ዓ.ም ስልጠና ሰጠ፡፡

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጽ/ቤት 
ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ወዬሳ በመክፈቻ ንግግራቸው 
እንደተናገሩት ጽ/ቤቱ የባለሙያዎቹን አቅም 

ለመገንባት በየጊዜው ክፍተቶችን በመለየትና 
በማቀድ ስልጠና እየሰጠ እንደሆነ ጠቁመው 
ይህም ስልጠና የሕገ መንግሥት ትርጉም እንዴት 
ይተረጎማል፣ በማንና መቼ ይተረጎማል፣ እንዲሁም 
አለም አቀፍ ተሞክሮዎች ምን ይመስላሉ ለሚሉት 
ጥያቄዎች ከአሰልጣኙ ምላሽ እንደሚያገኙ 
ገልፀው ባለሙያዎቹ በንቃት ተሳትፎ በማድረግ 
እንዲከታተሉ አስገንዝበዋል፡፡

ሥልጠናውን የሰጡት በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የሕግ 
ትምህርት ቤት መምህር ዶ/ር ጌታቸው አሰፋ ሕገ 
መንግሥታዊ ትርጓሜ መርሆችን ዓለም አቀፋዊ 
ገፅታና የኢትዮጵያ አተረጔጎም ሁኔታ በኢ.ፌ.ዴ.ሪ 
ሕገ መንግሥት ውስጥ፣ ሕገ መንግሥታዊ መብትን 
መገንባትና መሰረታዊ የሆኑትን የሰብዓዊ መብቶች 
አጠባበቅ ሂደቶች በኢትዮጵያ የሚሉ ጉዳዮችን 
ያካተቱ ፅሑፎችን በማቅረብ፤ ሰፋ ያለና ሁሉንም 
ባለሙያዎች ያሳተፈ ውይይት ተካሂዷል፡፡

በውይይቱም ባለሙያዎች የሕገ መንግሥቱ 
ጠባቂ /gaterapers/ ከመሆናቸውም አንፃር የሕገ 
መንግሥት ትርጉም የውሳኔ ሀሳብ ሲያቀርቡ 
አከራካሪ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የሕገ መንግሥቱን 
መንፈስ በተመለከተ በመስራት ረገድ ትኩረት 
ማድረግ እንዳለባቸው ተጠቁሟል፡፡

ተሳታፊዎቹም ስልጠናው ከራሳቸው ጋር በተያያዘ 
የሚነሱና በዕለት ተዕለት ስራቸው የሚያጋጥሟቸውን 
ችግሮችን በመፍታት ላይ ያተኮረ በመሆኑ 
ለስራቸው ጥሩ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡ በተጨማሪም 
በየጊዜው የሚሰጡ ስልጠናዎች የባለሙያዎችን 
አቅም በማሻሻል ረገድ ወሳኝ በመሆናቸው ሊቀጥሉ 
ይገባልም ብለዋል፡፡

ሠራተኞቹ ሥልጠናውን በመውሰድ ላይ
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የጽ/ቤቱ ኃላፊ በመዝጊያ ንግግራቸው ላይ 
ዶ/ር ጌታቸውን አመስግነው በስልጠናው ብዙ 
ትምህርቶችን እንዳገኙ ገልፀዋል፡፡ ኃላፊውም 
አያይዘው የሕገ መንግስት ትርጉም ስራ ለመስራት 
የተለየ ክህሎት እንደሚያስፈልግ ገልፀው፣ እንደዚህ 
አይነት ስልጠናዎችም ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ 
አስታውቀዋል፡፡

ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሕገ መንግሥታዊ 
ፍ/ቤቶችና መሰል ተቋማት ስራ አስፈፃሚ 

ቢሮ አባል ሆና ተመረጠች

“ሕገ መንግሥታዊ ፍ/ቤቶች ለሕገ መንግሥት፣ 
ለመሰረታዊ መብቶችና ነፃነቶች ዋስትና” በሚል 
ርዕሰ ጉዳይ እ.ኤ.አ ከሰኔ 9 እስከ 13 2019 አንጎላ 
ዋና ከተማ ሉዋንዳ በተካሄደው 5ኛው የአፍሪካ 
ሕገ መንግሥታዊ ፍ/ቤቶችና መሰል ተቋማት 
ኮንፈረንስ /conference of constitutional juris-
diction of Africa/ ላይ  ኢትዮጵያ ከሌሎች ስድስት 
የአፍሪካ ሀገራት ማለትም ካሜሩን፣ ግብፅ፣ ኬንያ፣ 
ማሊ፣ ሲሸልስና ዚምባብዌ ጋር የስራ አስፈፃሚው 
ቢሮ አባል በመሆን ተመርጣለች፡፡ የአንጎላ ሕገ 
መንግሥታዊ ፍ/ቤት የስራ አስፈፃሚው ፕሬዚዳንት 
ሲሆን፣ የሞሮኮው ሕገ መንግሥታዊ ፍ/ቤት ደግሞ 
ምክትል ፕሬዚዳንት ሆኖ ተመርጧል፡፡

በስብሰባው ላይ የተገኙትና የኢትዮጵያን ልኡካን 
ቡድን የመሩት የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ 

ጉባዔ ም/ሰብሳቢ አቶ ሰሎሞን አረዳ እንደገለፁት 
ሀገራችን ኢትዮጵያ የስራ አስፈፃሚ ቢሮ አባል 
ሆና መመረጧ በአፍሪካና በአለም አቀፍ መድረክ 
እስከዛሬ ካላት ሚና በተጨማሪ ድርሻዋን አንድ 
እርምጃ ከፍ ያደርገዋል ብለዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ሕገ መንግሥታችንን ከማስተዋወቅና የሀገራችንን 
መልካም ገፅታ ከመገንባትም አንፃር ጉልህ ጠቀሜታ 
እንዳለው ጠቁመው በተለያዩ ሀገሮች በየስብሰባዎቹ 
የሚቀርቡ ፅሁፎችና ውይይቶች የሕገ መንግሥት 
ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ እንደተቋም በሕገ መንግሥት 
ትርጉም ዙርያ ተሞክሮዎችን ለመቅሰም፣ ከአባል 
ሀገራት ጋር የስራ ትብብር ለመመስረትና ግንኙነትን 
ለማጠናከር ትልቅ አስተዋፅኦ እንደሚኖረው 
ገልፀዋል፡፡ ከዚህም ባሻገር ሀገራችን አሁን ከያዘችው 
የለውጥና የማሻሻያ እርምጃዎች ጋር በተያያዘ ሕገ 
መንግሥቱን ለማሻሻል ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች 
የልምድና የዕውቀት እገዛ ለማግኘት መልካም 
አጋጣሚ እንደሚሆንም አቶ ሰሎሞን ጨምረው 
ጠቁመዋል፡፡

የአንጎላ ሕገ መንግሥታዊ ፍ/ቤት 5ኛውን የአፍሪካ 
ሕገ መንግሥታዊ ፍ/ቤቶችና መሰል ተቋማት ስብሰባ 
ዋቢ አድርጎ ያወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው 
የአዲስ ተመራጭ የስራ አስፈፃሚዎቹ የስራ ዘመን 
እ.ኤ.አ ከ2019 - 2021 የሚቆይ ነው፡፡ 6ኛውን 
ስብሰባ የምታዘጋጀው ሞሮኮ ስትሆን፣ የስብሰባውን 
ቀንና ርዕሰ ጉዳይ በአፍሪካ ሕገ መንግሥታዊ ፍ/
ቤቶች ዋና ፀሀፊ የሚወሰን መሆኑን ይኸው መረጃ 
ያትታል፡፡ 

የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን በስብሰባው ላይ

ዓለም አቀፍ ዜናዎች



በኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጽ/ቤት
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የሕገ መንግሥትና ጠቅላይ ፍ/ቤቶች ዳኞች ከግብፅ ፕሬዚደንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ጋር

በስብሰባው ላይ ሩዋንዳ፣ ሞሮኮ፣ ዚምባብዌ፣ 
ሶማሊያና ሴራልዮን በአዲስ አባልነት ራሺያና ቱርክ 
ደግሞ በታዛቢ አባልነት ተመዝግበዋል፡፡

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ 
ልዑካን ቡድን በ3ኛው የአፍሪካ ሕገ 

መንግሥትና የጠቅላይ ፍ/ቤቶች ከፍተኛ ዋና 
ዳኞች ኮንፍራንስ ላይ ተሳተፈ

የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ 
ልዑካን ቡድን ከየካቲት 9 እስከ የካቲት 15/2011 
ዓ.ም ድረስ በግብጽ ካይሮ ከተማ በተዘጋጀው 3ኛው 
የአፍሪካ ሕገ መንግሥትና ጠቅላይ ፍ/ቤቶች ከፍተኛ 
የዋና ዳኞች ኮንፍረንስ ላይ የልምድ ልውውጥ 
አድርጎ ተመለሰ።

ኮንፍረንሱን ያዘጋጀው የግብጽ ጠቅላይ ሕገ 
መንግሥታዊ ፍርድ ቤት /The Supreme Con-
stitutional Court of Egypt(SCC)/ ሲሆን፣ 
በኮንፍረንሱ ላይ የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት ጉዳዮች 
አጣሪ ጉባዔ ሰብሳቢ ክብርት ወ/ሮ መዓዛ አሸናፊ 
ጉባዔውን በአፍሪካ ደረጃ ከማስተዋወቅ ባሻገር 
ሙስናን ለመታገል የሕግ መጠናከር ወሳኝ መሆኑንና 
ብዝኃነትን በማስመልከት የኢትዮጵያን ተሞክሮ 
በጽሁፍ ያቀረቡ ሲሆን፣ ፍርድ ቤቶች ከአስፈጻሚው 
ነጻ መሆንና በጀታቸውንም በራሳቸው እንዲመድቡ 
ማድረግ እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል፡፡
ዳኞችም ከሙስና የጸዱ እንዲሆኑ የተለያዩ የጥቅማ 
ጥቅም ድጎማ ማድረግና ለስራ ምቹ ሁኔታን 

የሚፈጥሩ መሰረተ ልማቶችን ማሟላት እንደሚገባ 
ጠቁመው ኢትዮጵያ ብዝኃነትን የተላበሰች አገር 
እንደመሆኗ መጠን የተለያዩ ሀይማኖቶች፣ ብሔር 
ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን እንዲሁም አስተሳሰቦችን 
በማስተናገድ የተሻለ የህግና የፍትህ ስርዓት 
እንዲጎለብት ጥረት በመደረግ ላይ መሆኑን 
አመልክተዋል፡፡ ከቀረቡት ሌሎች የተለያዩ ጽሁፎች 
ውስጥ ሕገ መንግሥታዊ ፍልስፍናና ዓለም አቀፍ 
ሕጎች በሚል ርዕስ በተለይ የሞሮኮ ተሞክሮ የቀረበ 
ሲሆን፣ አለም አቀፍ ሕግ ሲጣስ ዳኞች ከሕገ 
መንግሥት አንጻር እንዴት ትርጉም እንደሚሰጡ፣ 
ዓለም አቀፍ ሕጎችን ሕገ መንግሥታዊ ማድረግና 
ሕገ መንግሥትን ዓለም አቀፋዊ ከማድረግ አኳያ 
እንዲሁም ሕገ መንግሥታዊ ፍርድ ቤቶች ዓለም 
አቀፍ ስምምነቶችን በምን መልኩ ወደ አገራቸው 
የሕግ ስርዓት ማካተት እንዳለባቸው በሚሉት ላይ 
ውይይት መደረጉን በኮንፍረንሱ ላይ የተሳተፉት 
የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጽ/ቤት ኃላፊ 
አቶ ደሳለኝ ወዬሳ ገልጸዋል፡፡

የሱዳን ሕገ መንግሥታዊ ፍርድ ቤት ዓለም አቀፍ 
ሕጎች ከሸሪዓ ሕግ አንጻር በተለይ ከህጻናት መብት 
ጋር በተያያዘ ያለውን ተሞክሮ ያቀረቡ ሲሆን፣ የግብጽ 
ጠቅላይ ሕገ መንግሥታዊ ፍርድ ቤት አለም አቀፍ 
ሕጎችን በማጣቀሻነት በመጠቀም የሕገ መንግሥት 
ትርጉም ስራ እንደሚያከናውን፣ ዓለም አቀፍ ሕጎች 
ከሕገ መንግሥታቸው ጋር በእኩል የሚታይ በመሆኑ 
ትርጉም የመስጠት ስልጣን እንዳላቸውና እንደ 
መመሪያም እንደሚጠቀሙበት ልምዳቸውን ያካፈሉ 
መሆኑን ኃላፊው አስታውቀዋል፡፡ በኮንፍረንሱ ላይ 
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ከቀረቡ ፅሁፎች መካከል በተለይ የቤኒንና አሜሪካ 
ፍርድ ቤቶች ተሞክሯቸውን ያቀረቡ ሲሆን የዳኝነት 
ብቃትን ለማጎልበት የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን 
ቴክኖሎጂ አጠቃቀምን ማሳደግ አስፈላጊ ስለመሆኑ፣ 
ሽብርተኝነትን ከመዋጋት አንጻር የፍርድ ቤቶች 
ሚና እንዲሁም ፍርድ ቤቶች ከምርጫ ጋር በተያያዘ 
የሚነሱ አለመግባባቶችን ከመፍታት አንጻር ያላቸው 
አስተዋጽኦ ምን ይመስላል በሚሉ ጉዳዮች ላይ 
ከፍተኛ የሆነ የልምድ ልውውጥ መደረጉን አቶ 
ደሳለኝ ተናግረዋል፡፡

ኮንፍረንሱ አገራት በተለያየ መልኩ ሰፊ ልምድ 
የተለዋወጡበትና ልምድ የቀሰሙበት በመሆኑ 
ድርሻው የጎላ እንደሆነ የጠቆሙት የጽ/ቤት ኃላፊው 
ግብጽ እንደዚህ ዓይነት የልምድ ልውውጥ ኮንፍረንስ  
በየዓመቱ የምታዘጋጅ መሆኑንም አስታውቀዋል፡፡

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ 
ልዑካን ቡድን በኮትዲቯር ኮንፍረንስ ላይ 

ተሳተፈ
በምክትል ሰብሳቢው ክቡር አቶ ሠለሞን አረዳ 
የተመራው የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት ጉዳዮች 
አጣሪ ጉባዔ ልዑካን ቡድን የጀርመን ኢኮኖሚ 
ትብብርና ልማት ሚኒስቴር እ.ኤ.አ ከጥር 27 እስከ 
ጥር 28 ቀን 2011 ዓ.ም ድረስ በኮትዲቯር ርዕሰ 
ከተማ አቢጃን በተዘጋጀው ኮንፍረንስ ላይ በመሳተፍ 
የልምድ ልውውጥ አደረገ።\

ኮንፍረንሱ “ተደራሽነት ለፍትህና ዳኝነት መጠናከር” 
(Conference on Access to Justice and Judicial 
Integrity) በሚል ጭብጥ የተካሄደ ሲሆን፣ የአፍሪካ 
ሀገራት ፍርድ ቤቶችና የሕገ መንግሥት ተርጓሚ 

ተቋማት አመራሮች እንዲሁም ከአውሮፓ ሀገራት 
የተጋበዙ ዳኞችና አመራሮች ተሳትፈውበታል። 
በኮንፍረንሱ ውይይት ላይ የተለያዩ ጽሁፎች የቀረቡ 
ሲሆን፣ በመጀመሪያው ቀን “የዳኝነት መጠናከርን  
ማስተዋወቅ” በሚል ርዕስ በጀርመን የፋይናንስ 
ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት ፕሮፌሰር ማሊንግሆፍ 
ፅሑፍ ቀርቦ ውይይት ተካሂዶበታል።
በሁለተኛው የውይይት ቀን “ፍትህን ለሁሉም አካላት 
ተደራሽ ማድረግ” እና “ሁለንተናዊ ተደራሽነት 
ለትክክለኛ ፍትህ በአፍሪካ” የሚሉ ፅሑፎች ቀርበው፣ 
በተለይ የዲጂታል ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅሞ ፍትህን 
ለሁሉም አካላት ተደራሽ በማድረግ ላይ ሰፊ ውይይት 
የተደረገ ሲሆን፣ የኢትዮጵያ ተሞክሮም ቀርቧል። 
የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎችም የየሀገራቸውን ተሞክሮ 
በማቅረብ ውይይት ተደርጎበታል። ከማኅበራዊ ድረ 
ገጾች እንደ ፌስቡክ ያሉትም ቢሆኑ የራሳቸው ደካማ 
ጎን ቢኖራቸውም በአግባቡ በመጠቀም ለበርካታ 
አካላት ተደራሽ ለማድረግ እንደሚያስችሉ በብዙዎቹ 
ታምኖበታል።

በኮንፍረንሱ ላይ ሀገራችንን ወክለው ከተሳተፉት 
መካከል የጉባዔውና የጽ/ቤት ኃላፊ ልዩ ረዳት አቶ 
ከበበ ታደሰ እንደገለጹልን በአቢጃን የተካሄደው 
ኮንፍረንስ በአፍሪካ ብሎም በኢትዮጵያ የፍትህ 
ስርዓትን ከማጠናከር አንጻር ድርሻው የጎላ በመሆኑ 
ከፍተኛ ልምድ የተቀሰመበት መሆኑን ጠቁመው፣ 
በእንደዚህ ዓይነት የልምድ ልውውጦች ላይ 
የሀገራችን  ተሳትፎ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልና 
የተገኘውንም ተሞክሮ ወደ ተቋሞቻችን አሠራር 
በማምጣት አዎንታዊ ለውጥ መፍጠር እንደሚቻል 
አስታውቀዋል።

ክቡር አቶ ሠለሞን አረዳ በዕረፍት ጊዜ ከኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች ጋር ኢመደበኛ ውይይት ሲያደርጉ
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የአለም አቀፍ የሕገ መንግስታዊ ፍርድ ቤቶች /
World Conference of Constitutional Juris-
diction (WCCJ)/  ከጥር 30  እስከ  የካቲት 
1 ቀን  2011 ዓ.ም ድረስ በዶመኒካን ሪፐብሊክ 
ሳንቶ ዶሚንጎ ከተማ ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግስት 
ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ የላይዘን ኦፊሰሮች /Liaison 
officers/ በCODICES ላይ  ስልጠና ሰጥቷል።
በስልጠናው ላይ የአለም አቀፍ የሕገ መንግስታዊ 
ፍርድ ቤቶችን የሚመለከቱ የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ 
መዝገብ አያያዝ እና የሚወጡ ጽሁፎችን ተደራጅተው 
በመረጃ ቋት እንዴት እንደሚያዙ  የጠለቀ የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጥቷል።

በስልጠናው ላይ የተሳተፉት የልኡካን ቡድን የአለም 
አቀፍ የሕገ መንግሥታዊ ፍርድ ቤቶች አባል አገራት 
ያላቸውን የመረጃ ቋት በጋራ የሚለዋወጡበት 
መንገድ እንዲሁም ሕገ መንግስታዊ ውሳኔዎች 
ተጨምቀውና ኮድ ተሰጥቷቸው በምን መልኩ 

የጉባዔው ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ወዬሳ

መለዋወጥ እንደሚችሉ የሚያሳይ ከመሆኑም ባሻገር 
አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የመረጃ መለዋወጫ 
ዘዴን ተግባራዊ በማድረግ ዙሪያ ክህሎት እንደተገኘ 
በስልጠናው ላይ ተሳታፊ የነበሩት የጽ/ቤቱ ሀላፊ 
አቶ ደሳለኝ ወዬሳ ገልጸዋል።

ኢትዮጵያ በተለይ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ 
ጉባኤ ከአለም አቀፍ የሕገ መንግስታዊ ፍርድ 
ቤቶች /World Conference of Constitutional 
Jurisdiction (WCCJ)/ እና አባል አገራት ጋር 
የምታደርጋቸውን ግንኙነቶች የበለጠ በዘመናዊ 
መልኩ ለማካሄድ ስልጠናው አስፈላጊ እንደነበር 
ጠቁመው፣ ይህ ስልጠና ለሁሉም አባል አገራት 
እንደተሰጠና በቀጣይም ተጨማሪ የስልጠና መርሀ 
ግብሮች ሊዘጋጁ እንደሚችሉ ተናግረዋል።

የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ  የዓለም አቀፉ የሕገ መንግሥታዊ ፍርድ 
ቤቶች በዘመናዊ የመረጃ ልውውጥ ላይ ያዘጋጀውን ስልጠና ወሰደ




