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ምስጋና

የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች የዳሰሳ ጥናት 2013/14 የተሳካ እንዲሆን የበርካታ ድርጅቶችና ባለሙያዎች 
ትልቅ ዋጋ ያለው አስተዋጽኦ በማበርከታቸው በመሆኑ ስለሰጡን ሞያዊና ገንቢ ድጋፍ በእጅጉ 
እናመሰግናለን። በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፈደራላዊ ሪፐብሊክ የሲቪል ማህበራት 
ባለስልጣን፣ የአውሮፓ ህብረት የሲቪል ማህበራት ፈንድ 3ኛ ዙር እና የሲቪል ማህበራት ድጋፍ 
ፕሮግራም 2ኛ ዙር ይህንን ጥናት በጋራ በማስተባበርና በመተግበራቸው ከልብ የመነጨ ምስጋናችንን 
እናቀርባለን።

በጥናቱ ላይ ያልተቆጠበ ተባባሪነትና ድጋፍ በማድረግ ለመሳካቱ አስተዋጽኦ ያደረጉትን የኢትዮጵያ 
ሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ምክር ቤት፣ የተለያዩ የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች፣ የፈደራል እና የክልል 
የመንግስት ድርጅቶች እና ተሳታፊ ሃላፊዎችና ባለሙያዎች እንዲሁም የልማት አጋሮች ምስጋናችን 
ይድረሳቸው።  



1 የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበራት ድርጅቶች የዳሰሳ ጥናት 2013/2014 ዋና ዋና ማጠቃለያ ሪፖርት

ዋና ዋና ማጠቃለያ

በግንቦት 2013 ዓ.ም1  የአውሮፓ ህብረት የሲቪል ሶሳይቲ ፈንድ 3 (ኢዩ-ሲኤስኤፍ III)፣ የባለብዙ ለጋሽ የሲቪል ማህበረሰብ ድጋፍ ፕሮግራም 
(ሲኤስኤስፒ2) እና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን (አክሶ) በጋራ በኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የዳሰሳ ጥናት 
አስጀምረዋል። በጥናቱ የተገኙት ግኝቶች በኢትዮጵያ ውስጥ በአገር አቀፍና በክልል ደረጃ ስለሚንቀሳቀሱ የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች (ሲማድ) 
በሦስቱ አጋሮች እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ቀጣይ ፕሮግራሞችን ለማገዝ ወቅታዊና ዘርፈ ብዙ መረጃዎችን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።

ጥናቱ መላ አገሪቱን የሚሸፍን ሆኖ እንዲካሄድ ሶስት ባለሙያዎችን ያካተተ ቡድን ተልእኮ ተሰጥቶ ነበር። ከ አክሶ የመጡ ባለሙያዎችም በመረጃ 
አሰባሰብ ስራው ላይ ተሳትፈዋል። ቡድኑ በአጠቃላይ 324 (65 ሴት) መረጃ ሰጪዎች እና 262 ተቋማት (ከሲቪል ማህበራት፣ መንግስት እና 
ከለጋሾች) በቃለ ምልልስ እና በቡድን ውይይት ደርሰዋል። የመንግስት ማስተባበሪያ መሥሪያ ቤቶችና ሴክተር ቢሮዎች እና ሚኒስቴር መሥሪያ 
ቤቶች፣ የሲቪል ማህበራት የክልል ኔትዎርኮች፣ የእምነት ተቋማት፣ ዓለም አቀፍ የሲቪል ድርጅቶች፣ በፌዴራል ደረጃ የተመዘገቡ የአገር ውስጥ 
የሲቪል ማህበራት እና ለጋሾች (የልማት አጋሮች) ተካፍለዋል። በማጣቀሻ ውል (ቲኦአር) ውስጥ የተዘረዘሩት በጥናቱ ውስጥ ያሉት ግኝቶች 
በዚህ ሰነድ ውስጥ ቀርበዋል። ከዋናው ዘገባ በተጨማሪ፣ በዘጠኙ የክልል አስተዳደሮች እና በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ላይ የተሰሩት ጥናቶች 
ራሳቸውን ችለው በሪፖርቱ ተካተዋል።

ጥናቱ በሚካሄድበት ወቅት ያጋጠሙ በርካታ ተግዳሮቶችን ተሻግሯል። በትግራይ ያለው ግጭት እና በምእራብ የሀገሪቱ ክፍል ያለው የጸጥታ 
ችግር በመረጃ አሰባሰብ ላይ ተፅዕኖ አሳድሯል። ከሁለተኛ ደረጃ መረጃ ውስንነት በተጨማሪ ቡድኑ በመስክ መረጃ መሰብሰብ ወቅት ወደ 
ትግራይ መድረስ አልቻለም። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በመስክ መረጃ አሰባሰብ ላይም አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል። በመጨረሻም በሰኔ 2013 ዓ.ም 
የተካሄደው ሀገር አቀፍ ምርጫ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እና አንዳንድ የሲቪል ማህበራት በምርጫው ሂደት ውስጥ ተሳታፊ በመሆናቸው 
ጥናቱ እንዲዘገይ አድርጓል።

የሲቪል ማህበራት አወቃቀር እና አሰራር በዋናነት የሚቀረፀው በሀገሪቱ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ሁኔታዎች ነው። በዚህም 
መሰረት ይህ ጥናት ባለፉት አምስት ዓመታት ውስጥ የሲቪል ማህበራት ሲንቀሳቀሱበት የነበረውን ሁኔታ ገምግሟል። ባለፉት ሁለት አስርት 
አመታት የተመዘገቡት አስደናቂ የኢኮኖሚ እድገቶች እና ኢትዮጵያ በአለም ፈጣን ኢኮኖሚ እያስመዘገቡ ካሉ ሀገራት ተርታ የተሰለፈችበት 
ጊዜ ቢሆንም፣ አሁንም በሃገሪቱ መፈታት የሚገባቸው ዘርፈ ብዙ የልማት ችግሮች አሉ። እንደ አለም አቀፍ የአስተዳደር ደረጃ፣ የአለም አቀፍ 
የሥርዓተ-ፆታ ልዩነት መረጃ ጠቋሚ፣ የፖለቲካ ተጠያቂነት፣ የዓለም ፍትህ ፕሮጀክት የህግ የበላይነት መረጃ ጠቋሚ፣ የመንግስት ታማኝነት 
እና የመንግስት ውጤታማነትን በመሳሰሉት በአብዛኛዎቹ ቁልፍ የልማት አመልካቾች መለኪያ ሀገሪቱ በጣም ወደ ኋላ ቀርታለች። ባለፉት 3 
ዓመታት በመደራጀት እና ሃሳብን በነጻነት መግለጽ ላይ መሻሻሎች ቢደረጉም ሀገሪቱ አሁንም በፖለቲካ መብቶች እና የዜጎች ነፃነት ማውጫ 
መሰረት “ነጻ አይደለም” በሚለው ምድብ ውስጥ እንዳለች እና በፕሬስ ነፃነት ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች።

በዓመታዊው የሲማድ የዘላቂነት መረጃ ጠቋሚ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አሁንም በ”ዘላቂነት በተገደበው” 
ምድብ ስር ናቸው። ከሌሎች ከሰሃራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር በኢትዮጵያ የሲቪል ማህበራት ሴክተር አካባቢ በተለያዩ መስኮች 
መሻሻል አለበት። እነዚህም የአደረጃጀት አቅም፣ የፋይናንስ አዋጭነት፣ የጥብቅና አቅም፣ የዘርፍ መሠረተ ልማት እና ከመገናኛ ብዙሃን እና 
ከግሉ ሴክተር ጋር ያለው ግንኙነት ናቸው። መንግስት እ.ኢ.አ. በ 2011 ዓ.ም አዲስ የሲቪል ማህበረሰብ አዋጅ አጽድቋል፤ ይህም ጥቂት አሳሳቢ 
ጉዳዮች ቢኖሩም በአለም አቀፍ ደረጃዎች የላቀ እና ተራማጅ ነው ተብሎ ይታመናል። በተጨማሪም የሲቪል ማኅበራት ድርጅቶች ኤጀንሲ 
(አሁን የሲቪል ማኅበራት ድርጅቶች ባለሥልጣን/አክሶ) አዋጁን ለማስፈጸም ጠቃሚ የሆኑ የተለያዩ ንዑስ መመሪያዎችን አውጥቷል። ክልላዊ 
መንግስታት ከፌዴራል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ጋር ይጣጣማሉ ተብሎ የሚጠበቀውን የራሳቸውን የሲቪል ማህበረሰብ ህግ 
በማውጣት ላይ ናቸው። የጋምቤላ እና የትግራይ ክልሎች የሲቪክ ማህበራትን ተግባር ለማስተባበር የክልል ህግጋቶቻቸውንና መዋቅሮቻቸውን 
አውጥተዋል። በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አስተዳደር ውስጥ ከፌዴራል አክሶ ጋር በክልሎች መካከል ትብብርን፣ ቅንጅትን፣ አጋርነትን እና 
የልምድ ልውውጥን የማረጋገጥ አላማዎች የፌዴራልና የክልል ባለድርሻ አካላት ፎረም ተመስርቷል።
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አሁን ያለው ጥናት በፌዴራል ደረጃ በተመዘገቡ የሲቪል ማህበራት ቁጥር ላይ ለውጦች መኖራቸውን ያሳያል። በ2006 ዓ.ም  3,077 የሲቪል 
ማህበራት የነበሩ ሲሆን፣ በ2011 ዓ.ም ቁጥሩ ወደ 1,813 ቀንሶ ተገኝቷል። 1,264 ድርጅቶች በተለያዩ ምክንያቶች ስራቸውን ሲያቋርጡ፣ ዋናው 
ምክንያት የቀድሞው የሲቪል ማህበረሰብ ህግ ተፅእኖ ነው። ከ2011ዓ.ም እስከ ሰኔ 2013ዓ.ም በድምሩ 1,438 ሙሉ በሙሉ አዲስ የሲቪል 
ማህበራት በአክሶ ምዝገባና እውቅና ያገኙ ሲሆን በሰኔ 2013ዓ.ም የተመዘገቡት የሲቪል ማህበራት ቁጥር 3,252 ነበር። በፌዴራል ደረጃ 
ከተመዘገቡት የሲቪል ማህበራት 45 በመቶ ያህሉ በአዲሱ የህግ ማዕቀፍ ባለፉት ሁለት ዓመታት ተኩል የተመሰረቱ መሆናቸው ትኩረት 
የሚስብ ነው። ከአክሶ በተገኘ መረጃ መሰረት ከሰኔ 2013ዓ.ም ጀምሮ ከ300 በላይ አዳዲስ የሲቪል ማህበራት የምዝገባ ሰርተፍኬት(ምስክር 
ወረቀት) አግኝተዋል፤ ስለዚህም ቁጥሩ በፍጥነት እየጨመረ ነው።

ከጠቅላላው 3,252 በፌዴራል የተመዘገቡ የሲቪል ማህበራት፣ 84 በመቶው የሀገር ውስጥ የሲቪል ማህበራት፣ 14 በመቶው አለማቀፋዊ 
የሲቪል ማህበራት ሲሆኑ የተቀሩት 50 የሲቪል ማህበራት ማህበር ስብስቦች (ኮንሶርቲየም) ናቸው። ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ የተመዘገቡት የሲቪል 
ማህበረሰብ ድርጅቶች ስብጥር እንደሚያሳየው በአስተዳደር እና በዲሞክራሲ ላይ ያተኮሩ የሀገር ውስጥ እና አለም አቀፍ ድርጅቶች የሲቪል 
ማህበረሰቡን ተቀላቅለዋል ። በተጨማሪም፣ ጉልህ ቁጥር ያላቸው በእምነት ላይ የተመሰረቱ የልማት ድርጅቶች ወደፊት መጥተዋል። የጎሳና 
አካባቢ ላይ ያተኮሩ ድርጅቶች ባብዛኛው በ2006 ከነበሩበት የቁጥር ብዛት አልጨመሩም። ነገር ግን በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች 
ክልል አስተዳደራዊ የመዋቅር ለውጥን ተከትሎ በርካታ አደረጃጀቶች ተፈጥረዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በጎሳ መስመር የተመሰረቱት አዲስ 
‘የምሁራን ማህበራት’ ናቸው። ጥናቱ እነዚህን ዘጠኝ ማህበራት ለይቷል። በተጨማሪም 229 የሴቶች መብቶች ላይ በብቸኝነት እና በዋነኛነት 
ከሌሎች ስራዎች ጋር የሚሰሩ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን በመለየት በአክሶ እንደገና ከተመዘገቡት 1,813 የሲቪል ማህበራት 54 ያህሉ 
የአካል ጉዳተኞች ማኅበራት ናቸው።

ሁሉም ክልሎች እና ሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች በየክልላቸው ያሉ የአካባቢ የሲቪል ማህበራት ምዝገባ የሚያካሂዱበት ስርአት ዝግጅት 
አላቸው። ምንም እንኳ የማጣሪያ፣ የክትትልና የማረጋገጫ ስርዓቶች ያልዳበሩ ቢሆኑም፣ ዜጎች እንዲደራጁ እና ዓላማቸውን እንዲያራምዱ ሰፊ 
እድሎችን ሰጥተዋል። ባለፉት አምስት ዓመታት ውስጥ ወደ 936 የሚጠጉ በክልል ላይ የተመሰረቱ የሀገር ውስጥ የሲቪል ማህበራት እንደዚህ 
አይነት ምዝገባ አግኝተዋል።

የማህበረሰብ አቀፍ ድርጅቶች (ሲቢኦዎች) የጋራ ችግሮችን ለመፍታት እና ማህበረሰቡን በማስተባበር ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። በኢትዮጵያ 
ሁኔታ፣ ይህ ክፍል እድር፣ እቁብ፣ ደቦ፣ ወንፈልን ሊያካትት ይችላል። ማህበር፣ የሴቶች ራስ አገዝ ቡድኖች፣ የመንደር ልማት ኮሚቴዎች፣ የውሃ 
ተጠቃሚዎች ማህበራት፣ የግጦሽ ማኅበራት፣ የእህል ባንክ ቡድኖች፣ ወዘተ. ነገር ግን እነዚህን ማኅበራት የሚመራ የተለየ ሕግ የለም። በ2007-
2010 ዓ.ም በነበረው የፖለቲካ አለመረጋጋት በተለያዩ ክልሎች በተለይም በአማራ (ፋኖ)፣ በጉራጌ (ዘርማ)፣ በኦሮሚያ (ቄሮ)፣ እና በሲዳማ 
(ኤጄቶ) ውስጥ መደበኛ ያልሆኑ የወጣቶች ንቅናቄዎች ቁልፍ የፖለቲካ ተዋናዮች ሆነው ብቅ ብለዋል። ከአማራ ክልል ፋኖ በስተቀር ሌሎች 
በአሁኑ ወቅት ብዙም ሳይንቀሳቀሱ እና ወደ ክልላዊ መጠነ ሰፊ የወጣቶች ማኅበራት ተቀላቅለዋል ተብሏል።

የሲኤስኦዎች አይነት እና ቁጥር
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ከፕሮጀክቶች ጋር በተያያዘም ግኝቱ እንዳረጋገጠው በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኦሮሚያ ሲሆን የደቡብ ክልል 
ይከተላል።  የሐረሪ እና የአፋር ፕሮጄክቶች ቁጥር አነስተኛ ነው። በ2006 ዓ.ም የዳሰሳ ጥናት ከተለዩት ጋር ሲነፃፀር ከትግራይ፣ ጋምቤላ፣ 
ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ ደቡብ እና ኦሮሚያ በስተቀር በሁሉም ክልሎች የፕሮጀክቶቹ ቁጥር ቀንሷል። በትግራይ ጭማሪው 350% ገደማ 
ሲሆን በቤኒሻንጉል ደግሞ 100 በመቶ ገደማ እድገት አሳይቷል። የሶማሌ እና የሀረሪ ክልሎች ከ2006 ዓ.ም ግኝቶች ጋር ሲነጻጸር ከ50 በመቶ 
በላይ የፕሮጀክቶች ቁጥር ቀንሷል።

ጥናቱ የፕሮጀክት ባለቤት የሲቪል ማህበራት ቁጥር አንዳንድ ጭማሪዎች የተከሰቱት በአራት ክልሎች (ጋምቤላ፣ ትግራይ፣ ቢጂአር እና ኦሮሚያ) 
ብቻ ነው፤ የተቀሩት ደግሞ የቁጥር ቀንሰዋል።

ጥናቱ እንደሚያሳየው የፕሮጀክት ባለቤት የሆኑ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ቁጥር በአራት ክልሎች (ጋምቤላ፣ ትግራይ፣ ቤኒሻንጉል እና 
ኦሮሚያ) ብቻ መጨመሩን፣ የተቀሩት ደግሞ ከ2006 ዓ.ም የጥናት ውጤት ጋር ሲነጻጸር የተለያየ መጠን ያለው ቅናሽ አሳይተዋል። በደቡብ 
ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ሲዳማ ራሱን የቻለ ክልላዊ መንግስት መመስረቱ የፕሮጀክት ባለቤት የሆኑ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች 
ቁጥር መቀነስ ቁልፍ እና አሳማኝ ምክንያት ነው። ከ2006 ዓ.ም ጋር ሲነፃፀር የፕሮጀክቶች ብዛት እየጨመረ የመምጣቱ ምክንያት በእያንዳንዱ 
ድርጅት የሚያዙ ፕሮጀክቶች መብዛት ነው። በአዲስ አበባ የፕሮጀክት ባለቤት የሆኑ ሲማድ ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ ማሽቆልቆሉ በቀድሞው 
የሲቪል ማህበረሰብ ህግጋት ምክንያት ብዙ የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ሲራ በማቆማቸው ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ ምንም እንኳን ይህ 
ግምት ተጨማሪ ምርመራ ሊደረግበት የሚገባ ቢሆንም።

የተከናወኑ በጀቶችን በተመለከተ በ2006 ዓ.ም ሪፖርት ከድሬዳዋ በስተቀር ለ2,604 ፕሮጀክቶች በሲቪል ማህበራት ቃል የተገባው ገንዘብ 
35.76 ቢሊዮን ብር ደርሶ ነበር። በሌላ በኩል አሁን በተደረገው ጥናት በድምሩ 2,885 ፕሮጀክቶችን በመለየት የሲቪክ ማህበራት 78.87 
ቢሊዮን ብር አቅርበዋል። በ 2006 ዓ.ም እና 2013 ዓ.ም መካከል የፕሮጀክቶች ብዛት (15 በመቶ) መጠነኛ ጭማሪ ታይቷል ። በጠቅላላው 
የተመደበው የበጀት ብዛት የ121% ጭማሪ ማሳየቱ የየፕሮጀክቱ ነጠላ በጀት በመጨመሩ ምክንያት ነው ማለት ይቻላል ። በ2006 ዓ.ም 14 
ሚሊዮን ብር ገደማ ሲሆን አሁን ያለው አሃዝ በአንድ ፕሮጀክት 19 ሚሊዮን ብር ነው። አጠቃላይ የሲማድ በጀት የቀነሰው የሶማሌ እና የሀረሪ 
ክልሎች ብቻ ናቸው። ይህ በከፊል ከክልል አካላት ጋር ስምምነቶችን ሳያደርጉ በክልሉ ውስጥ የሚሰሩ አንዳንድ ሲማድዎች በመኖራቸው ሊሆን 
ይችላል።

የ2006 ዓ.ም ሪፖርት እንደሚያሳየው በቀደሙት አምስት አመታት በመንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ፕሮጀክቶች 1.788 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር  
በጀት የተያዘላቸው ፕሮጀክቶች ነበሩ። በአሁኑ ጥናት ደግሞ ከ2007 እስከ 2013 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ የ5 አመት አማካይ የ28.71 የምንዛሪ 
ተመንን በመተግበር፣ በአሁኑ ጊዜ የሲማድ ፕሮጀክቶች ግምታዊ ዋጋ ወደ 2.75  ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ይደርሳል። ትክክለኛው ዋጋ 2.37 
ቢሊዮን  ዶላር ገደማ ይሆናል። እናም ይህ ከ2006 ዓ.ም አሃዞች ጋር ሲነጻጸር የተወሰነ ጭማሪን ያሳያል። ከዚህ 2.75 ቢሊዮን ዶላር ወይም 78.8 
ቢሊዮን ኢት. ብር ውስጥ፣ 45 በመቶው ከአለም አቀፍ የሲቪል ማህበራት፣ 25 በመቶው በእምነት ላይ ከተመሰረቱ ሲማድ እና 28 በመቶው 
ከሀገር ውስጥ ሲማድ ነው።

የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የሴክተር እና የትግበራ መስኮች የትኩረት አቅጣጫዎችን ስንመለከት፣ ከ10 አመቱ የአገሪቱ የልማት እቅድ 
ጋር የተጣጣሙት የሰው ልጅ ልማት ዘርፎች ማለትም የህጻናት ልማት፣ ትምህርት፣ ጤና፣ የምግብ ዋስትና፣ ስነ-ምህዳር፣ ስራ ፈጣሪነት እና 
የወጣቶች ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ዘርፎች መሆናቸውን ያሳያል። በተጨማሪም ከሁኔታዎች ፍላጎት ጋር የማይመጣጠን ቢሆንም፣ ቁጥራቸው 
እየጨመረ የመጣ የሲቪል ማህበራት የመልካም አስተዳደርን በአጠቃላይ ለማስፋፋት የአገር ውስጥ ተግባራትን እያከናወኑ መሆናቸው አበረታች 
ነው። በአንፃሩ ከሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የአደጋ ጊዜ እና የማህበራዊ 
ደህንነት ድጋፍ ፕሮጀክቶችን ለተቸገሩት፣ ለተፈናቀሉ እና ለስደተኞች ወደማቅረብ ስራ እየተመለሱ ነው። አብዛኛዎቹ የእለት ደራሽ ርዳታ 
አቅራቢዎች የአለም አቀፍ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከመሆናቸው አንጻር፣ ምናልባትም በአንፃራዊነት የተሻለ የአገር ውስጥ ሁኔታዎችን 
የመረዳት እውቀት ያላቸውን የሀገር ውስጥ የሲቪል ማህበራት ተሳትፎ ማሳደግ ያስፈልጋል።

በሲኤስኦዎች የሚተገበሩ ፕሮጀክቶች እና ሌሎች ተግባራት
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አብዛኛው የሲቪል ማህበረሰብ ድጋፍ የሚገኘው ከውጭ ዕርዳታ ሲሆን የሀገር ውስጥ ሃብት ግን ያልዳበረ ነው። የአውሮፓ ህብረት-ሲኤስኤፍ፣ 
ሲኤስኤስፒ፣ የኢትዮጵያ የማህበራዊ ተጠያቂነት ፕሮግራም (ኢሳፕ)፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት (ተመድ) የሀገር ውስጥ ቢሮዎች እና 
የዩናይትድ ስቴትስ አለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ (ዩኤስኤይድ) ለሀገር ውስጥ የሲቪል ማህበራት ዋና የገንዘብ ምንጮች ሆነው ቀጥለዋል። 
በተጨማሪም፣ ኢስላማዊ እርዳታ እንደ ኩዌት ሆራይዘንስ የበጎ አድራጎት ድርጅት፣ አይኤችኤች ቻሪቲ (ቱርክ)፣ ኳታር ቻሪቲ ኢንተርናሽናል 
እና ሻርጃህ ኢንተርናሽናል ለሀገር ውስጥ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ በፋይናንሱ ገጽታ ላይ እንደ አዲስ ምንጭ 
ሆኖ ብቅ ብለዋል።

በሃገር ውስጥ ለመንቀሳቀስ አስቻይ ሁኔታዎች ቢፈጠሩም፣ የሲቪል ማኅበራት የገንዘብ ድጋፍ መሠረታቸውን ከአገር ውስጥ ሀብት ለማድረግ 
አቅምም ሆነ ፍላጎት የላቸውም። በሲቪል ማህበራት እና በግሉ ሴክተር መካከል ያለው የገንዘብ ድጋፍ በበጎ አድራጎት ፅንሰ-ሀሳብ ላይ የተመሰረተ 
ነው። ይህም ገና ወደ ስትራቴጂያዊ አጋርነት እንዲያድግ የሚጠበቅ ነው፤ እና የኮርፖሬት ማህበራዊ ሃላፊነትን ሀሳብ እና አሠራር ማሳደግ እና 
ማጠናከር ያስፈልጋል። በአንዳንድ ክልሎች አስደናቂ መሻሻሎች ቢደረጉም ከመንግስት ለሲቪል ማህበራት የሚሰጠው የገንዘብ ድጋፍ ከሞላ 
ተቋማዊነት የለም፣ ጥቂት አለ ከተባለም በመዋቅር እና በስርአት ያልተመራ ነው ማለት ይቻላል።

በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እና በመንግስት መካከል ያሉ የጋራ ፕሮጀክቶች አተገባበርም መሻሻል አለበት። የከተማ ምርታማ ሴፍቲኔት 
ፕሮግራም በዚህ ረገድ እንደጥሩ አርአያነት ያለው ተነሳሽነት ሊወሰድ ይችላል። ሌሎች ክልሎች፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሲቪል 
ማህበራት የሚተገብረውን የመሬት ድልድል ፖሊሲን እንደልምድ ሊያጤኑ ይችላሉ። በማህበራዊ ኢንተርፕራይዝ አካባቢዎች ያለው የህግ 
ክፍተት ሌላው ማህበራዊ ዓላማ ያላቸው የንግድ ድርጅቶችን መቋቋም እና የሲቪል ማህበራትን ስራ በመደገፍ ላይ ያለ ተግዳሮት ነው።

የገንዘብ ድጋፍ ገጽታ

መደበኛ የሲቪል ማህበረሰብ ኔትወርኮችን (ትስስሮች) ማቋቋም በኢትዮጵያ ውስጥ በአንፃራዊ ሁኔታ የቅርብ ጊዜ ክስተት ነው። ከ21ኛው ክፍለ 
ዘመን መጀመሪያ በፊት ጥቂት የሲማድ ኔትወርኮች ብቻ ነበሩ።በእርግጥ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማኅበራት አዋጅ (ሲኤስፒ) በ2001 ዓ.ም 
እስኪፀድቅ ድረስ የሲቪል ማህበረሰብ ኔትዎርኮችን አመሰራረት እና አሰራርን የሚቆጣጠር ግልጽ የህግ ማዕቀፍ አልነበረም። ሆኖም የድህነት 
ቅነሳ ሂደቶች እና ለጋሽ ፕሮግራሞች በ1992ዎቹ መጀመሪያ ላይ በርካታ የሲማድ ኔትወርኮች እንዲፈጠሩ አመቻችተዋል። በ2014 የሲማድ ዳሰሳ 
ጥናት 53 የተመዘገቡ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ኔትወርኮች ነበሩ።የ አክሶ (ACSO) መዝገብ ቤት መረጃ እንደሚያሳየው ከሰኔ 2013 
ጀምሮ በኤጀንሲው የተመዘገቡ ኔትወርኮች ብዛት 50 ነበር። በፌዴራል ደረጃ ከተመዘገቡት የሲቪል ማህበረሰብ ኔትዎርኮች ሩብ የሚጠጉት 
(24%) በአዲሱ የሲቪል ማህበራት ህግ ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ ተቋቁመዋል።

በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት አብዛኛዎቹ የሲቪል ማህበረሰብ ኔትወርኮች የትኩረት አቅጣጫ ሴክተሩን በስፋት ከሚመለከቱ ስራዎች ይልቅ የተለዩ 
የፕሮግራም የስራ ዘርፎች ላይ ያተኮሩ ናቸው። ሴክተሩን በስፋት የሚያተኩሩ የክልል የሲቪል ማህበረሰብ ኔትዎርኮች ብቅ ቢሉም፣ አሁንም 
አቅማቸው ውስን ነው። አብዛኛዎቹ ኔትወርኮች የአባላትን አቅም በመገንባት ላይ ያተኩራሉ። ምንም እንኳን አንዳንድ ኔትወርኮች በአንዳንድ 
ፖሊሲዎች ላይ መስራት እና ተጽእኖ ማሳደር ቢችሉም የኔትወርኮች የፖሊሲ ጥብቅና ተሳትፎ በተለይም በከፍተኛ ደረጃ ስትራቴጂካዊ ጉዳዮች 
ላይ ለጋራ ተግባራት አባልነትን የማሰባሰብ አቅማቸው ጠንካራ አይደለም። አብዛኞቹ ኔትወርኮች ደካማ የአስተዳደር መዋቅር እና ውስን የለውጥ 
አመራር ችግሮች አሉባቸው። በኔትወርኩ እና በአባላቱ መካከል የጥቅም ግጭት እና የውድድር ሁኔታዎችም አሉ። ከመደበኛው ኔትወርኮች 
ውጪ፣ በሲማድ መካከል የጋራ ፕሮጀክቶችን ለመተግበር ሲባል ወይም የጊዜው ትኩረት በሆኑ ጉዳዮችን በጋራ ለመከወን ሲባል የተመሰረቱ 
መደበኛ ያልሆኑ ወይም ጊዜያዊ ጥምረቶች ወይም መድረኮች አሉ።

በአለም አቀፍ እና በአገር ውስጥ የሲቪል ማህበራት መካከል ትብብር እና አጋርነት ከ2011 በፊት በነበሩት አስር አመታት ውስጥ በተለይ በ2001 
ዓ.ም በነበረው የበጎ አድራጎት ድርጅቶች አዋጅ ተጽእኖዎች ምክንያት በጣም ደካማ ነበር። አዲሱ የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ህግ አለም አቀፍ 
የሲቪል ማህበራት ከሀገር ውስጥ ድርጅቶች ጋር በትብብር እንዲሰሩ እና አቅማቸውን እንዲያጠናክሩ የሚያበረታታ ቢሆንም፣ በአለም አቀፍ 
እና በአገር ውስጥ የሲቪል ማህበራት ትብብር እና አጋርነት አሁንም እያገገመ ነው። የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበራት በክልላዊ እና አለምአቀፍ 
የሲቪል ማህበረሰብ ኔትዎርኮች እና መድረኮች ላይ ያላቸው ተሳትፎም በጣም ውስን ነው። የኢትዮጵያ ሲቪል ማኅበራት ምክር ቤት በዘርፉ 
ያለውን ትብብር እንደሚያሳድግ ይጠበቃል።

በዘርፉ ውስጥ ትብብር፣ ትስስር እና አጋርነቶች



5 የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበራት ድርጅቶች የዳሰሳ ጥናት 2013/2014 ዋና ዋና ማጠቃለያ ሪፖርት

ባለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ በሲቪክ ማህበራት እና በመንግስት መካከል ያለው ትብብር እና ውይይት እየጨመረ መጥቷል። ይህም በዋናነት 
በመንግስት በኩል በጥርጣሬ እና በመቆጣጠር ላይ ካተኮረ የግንኙነት መርህ ይልቅ ወደ ገንቢ እና የትብብር መንፈስ ወደአለው የፖለቲካ ፍላጎት 
እና የፖሊሲ ለውጥ ማድረግ ጋር ተያይዞ የመጣ ነው። የበለጠ የመተባበር እና የውይይት መድረኮችን እና መዋቅሮችን የማቋቋም አዝማሚያ 
እየጨመረ ቢሆንም፣ ይህንን ይበልጥ ማጠናከር እና ማስቀጠል ያስፈልጋል። የውይይት አወቃቀሮቹ የመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 
የውይይት መድረኮችን በፌዴራልም ሆነ በክልል ደረጃ ያካትታሉ። በሴክተር ኤጀንሲዎች እና በሲቪል ማህበራት መካከል የሴክተር ማስተባበሪያ 
መድረኮችን ማቋቋም እና በመንግስት ተቋማት መዋቅሮች ውስጥ የሲቪል ማህበራት ተወካዮችን እንዲገቡ ማድረግንም ይጨምራል። ነገር ግን 
በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እና በታችኛው የመንግስት እርከኖች መካከል ያለው ገንቢ ተሳትፎ እና ውይይት ጠንካራ ባለመሆኑ የፖሊሲ 
ሽግግሩ በበቂ ሁኔታ ወደ ዝቅተኛ ደረጃዎች አልተዘረጋም። በተጨማሪም የሲቪል ማህበረሰብ ማህበረሰብ ሴክተሩ ከመንግስት ጋር ውጤታማ 
ውይይት ለማድረግ እና በፖሊሲ አወጣጥ ሂደቶች ላይ ለመሳተፍ ልምድ እና እውቀት የለውም።

የልማት አጋሮች ቡድን ወይም ዳግ (DAG) እየተባለ የሚጠራው በልማት እርዳታ ቡድን ስር ያለው የሲማድ ንዑስ ቡድን ለሴክተሩ መልካም 
የስራ ሁኔታ እንዲፈጠር ለማስቻል ከሲቪል ማህበራት ጋር በንቃት ሲሰራ ነበር። ይሁን እንጂ ይህ መዋቅር በቅርብ ዓመታት ውስጥ ንቁ 
አልነበረም። በአንዳንድ ለጋሽ ፕሮግራሞች የሲማድ ተወካዮችን በአስተዳደር መዋቅሮቻቸው ውስጥ የማሳተፍ ልምድ በሲቪል ማህበረሰብ 
ድርጅቶች እና በለጋሾች መካከል ውይይትን ለማስፋፋት አስተዋፅኦ ያደርጋል። የለጋሾችን ስልቶችን እና ፕሮግራሞችን በመንደፍ ሂደት ውስጥ 
የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን የማማከር ልምድም አለ። ሆኖም በሲቪል ማህበራት እና በለጋሽ ቡድኖች መካከል ያለው የውይይት ደረጃ 
በቂ አይደለም። የሲማድ ሴክተሩ በአይነት፣ በቁጥር እና በተሳትፎ ረገድ ከፍተኛ ለውጦች እና ማሻሻያዎችን እያካሄደ ነው። ለጋሾች በዘርፉ 
የሚያደርጉት ተሳትፎ እና ድጋፍ የሲቪል ማህበረሰብን ገጽታ ከመቀየር ጋር መጣጣም አለበት።

በሲቪል ማህበራት እና በግሉ ሴክተር መካከል የሚደረገውን ውይይት በተመለከተ፣ እንደ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ቀን ዝግጅቶችን 
በጋራ ማደራጀት ያሉ ጥቂት አዳዲስ የትብብር ሥራዎች አሉ። ይሁን እንጂ ከግሉ ሴክተር እና ሚዲያ ጋር ያለው ትብብር እና ውይይት 
በአጠቃላይ በቂ አይደለም።

ከመንግስት እና ከሌሎች ቁልፍ የልማት አጋሮች ጋር ያለው ትብብር እና 
ውይይት

የሲቪል ማህበራት ውክልና ሚና ለተፈጥሮአቸው እና ህልውናቸው ማዕከላዊ ነው። የሲቪል ማህበራት ይህንን ሚና የሚጫወቱት በፖሊሲ 
ቅስቀሳ፣ የመንግስት ተጠያቂነትን በማስተዋወቅ እና የመንግስት እና ማህበረሰብ ግንኙነቶችን በማጠናከር ወይም የተገለሉ ዜጎችን ድምጽ 
በመወከል ነው። ገዳቢ እና ፈታኝ በሆነ የፖለቲካ አውድ ውስጥ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በርካታ የሲቪል ማህበራት በፖሊሲዎች ላይ ተፅእኖ 
ለማድረግ ጥረት ያደርጋሉ። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች በፖሊሲ ቅስቀሳ፣ የመንግስት ተጠያቂነትን በማስፈን እና 
የመንግስትና ማህበረሰብ ግንኙነትን በማጠናከር ያላቸው ተሳትፎ እና ስኬት ውስን ነው። ሲቪል ማህበራት ያላቸውን የህብረተሰብ ውክልና 
ሚና እና የአባል ማህበረሰብ ግንባታን እንደሚፈለገው እንዳይከውኑ ካደረጓቸው ዋና ዋና ተግዳሮቶች መካከል በሀገሪቱ ውስጥ ተስፋፍቶ 
የነበረው ጠባብ የሲቪክ እና የፖለቲካ ምህዳር፣ የሲቪል ማህበራት የአባል ማህበረሰብ መሰረት እና ህጋዊነት ውስንነት፣ በሴክተሩ ውስጥ ያለው 
አናሳ ቁርጠኝነት እና የአቅም ውስንነት እና በሴክተሩ ውስጥ ጠንካራ ትብብር እና ትስስር አለመኖር ይጠቀሳሉ።

የውክልና እና የአባል ማህበረሰብ ግንባታ
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በድርጅት ደረጃ፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ተጠሪነታቸው ለመመዝገቢያ እና ተቆጣጣሪ ኤጀንሲዎች ማለትም አክሶ (ACSO) በፌዴራል 
ደረጃ እና አብዛኛውን ጊዜ የአቃቤ ህግ ቢሮዎች (AGOs) በክልል ደረጃ ነው። ወቅታዊ ሪፖርቶች እና ደጋፊ ክትትልና ቁጥጥር ይህንን በተግባር 
ላይ የሚውሉ የተለመዱ የተጠያቂነት ማስፈጸሚያ መንገዶች ናቸው። በክልል ደረጃ ያለው የተጠያቂነት ስርአት ግልጽ እና ተገቢ የህግ ማዕቀፍ 
ባለመኖሩ እና የቁጥጥር አድራጊው መስሪያ ቤት የአቅም ማነስ (የሰው ኃይል, ስርዓቶች, መሳሪያዎች, ወዘተ) ምክንያቶች ጠንካራ አይደለም። 
በፕሮጀክት ደረጃ ያለው የተጠያቂነት ስርአት የሲቪል ማህበራቱን ተጠሪነት ለሴክተር ኤጀንሲዎች እና የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮዎች 
ሲያደርግ፣ በፕሮጀክት ስምምነት ድርድሮች እንዲሁም መካከለኛ እና የመጨረሻ ግምገማዎች ላይ የተመሰረት ነው።

የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ተጠያቂነትን እና ግልፅነትን በተመለከተ፣ የሲቪል ማህበራት ማህበረሰቦችን በማሳተፍ እና የፕሮጀክት መረጃን 
ለማቅረብ የሚሞክሩበት አንዳንድ አሰራር አለ። ሆኖም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ተጠያቂነት እና ለህዝብ ግልጽነት ጠንካራ አይደሉም። 
ለምሳሌ ለሕዝብ እይታ ዓመታዊ ሪፖርቶችን ሁሉም እንዲያየው ክፍት ማድረግ የተለመደ ተግባር አይደለም። የሲቪል ማህበረሰብ ውስጣዊ 
ተጠያቂነት ጥንካሬ በአብዛኛው የሚወሰነው እንደ የውስጥ አስተዳደር መዋቅር ደካማነት ወይም ጠንካራነት እና የቦርድ አባላት በቂ ቁርጠኝነት 
ባሉ ምክንያቶች ነው።

በአገር ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ የሲቪል ማኅበራት ጋር ሲነፃፀር የሴቶች በአስተዳደር ቦርድና በሲቪል ማኅበራት መሪነት ያለው ተሳትፎ ዝቅተኛ 
ነው። የሲቪክ ማህበራትን የመሪነት አቅም ለማጠናከር በሚደረገው ጥረት የሴቶችና አካል ጉዳተኞች ተሳትፎ በሲቪክ ማህበራት የሰው ሃይል 
ፖሊሲ እና መልካም አስተዳደር ውስጥ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።

በኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ራስን በራስ የመግራትና የመቆጣጠር ሁኔታ በደንብ የዳበረ አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቅ 
የራስን በራስ የመቆጣጠር ውጥን በመንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በመጋቢት 1999 የጸደቀውና በስራ ላይ የዋለው ብሎም በ2005 የተሻሻለው 
የሥነ ምግባር ደንብ ነበር። ይህ ጥናት ሲካሄድ፣ አሥር የሲቪል ማህበራት ኔትወርኮች በየራሳቸው አባል ሲቪል ማኅበራት ላይ ተፈፃሚ 
የሚሆኑ የሥነ ምግባር ደንቦች እንዳሉዋቸው ጠቁመዋል። አንዳንድ የሲቪል ማኅበራት፣ በተለይም ዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ የራሳቸው የሥነ 
ምግባር ደንቦች አለን ይላሉ። የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበራት ምክር ቤት (ECSOC) በቅርቡ የሴክተሩን የስነምግባር ደንብ አጽድቋል። ውጤታማ 
ትግበራው ገና አልተጀመረም።

ተጠያቂነት፣ ግልጽነት እና ራስን መቆጣጠር

የሲቪል ማህበራት ዳሰሳ ጥናቱ በኢትዮጵያ የሲቪል ማህበራት ውጤታማ ስራ ላይ አንድምታ ያላቸውን እድሎች ተለይቷል። በተለይ አሁን 
ያለው ህጋዊ ማዕቀፍ እና የፖለቲካ ማሻሻያዎች በአጠቃላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ተግባር የሚደግፉ ቁልፍ ነገሮች ተደርገው 
ተለይተዋል። መንግስት ለሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች እንደ የልማት አጋር ያለው አመለካከት መሻሻል ያሳየ ሲሆን የአክሶ መልካም አመራርና 
የአዋጁ አፈፃፀም በሲቪል ማህበራት ተወካዮች ከፍተኛ አድናቆትን አግኝቷል። በክልላዊ ደረጃ የመንግስት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 
(GO-CSO) መድረኮችን ማነቃቃት እና የሲቪል ማህበራት አጀንዳዎችን በማውጣትና መድረኮችን በመምራት ላይ በእኩል አጋርነት መንፈስ 
መነቃቃት በመንግስትና በሲቪል ማህበራት መካከል የትብብር መቀራረብ መልካም አጋጣሚዎችን ፈጥሯል። የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ 
ድርጅቶች ምክር ቤት ዘርፉን ለማጠናከር እና ራስን የመቆጣጠር ስርአት ለማስፈን  በሁሉም ሲቪል ማህበራት የውክልና ስልጣን መቋቋሙ 
ሌላው ወሳኝ ምዕራፍ ነው። የመንግስትን ተጠያቂነት የሚጠይቅ የወጣቱ እንቅስቃሴ እየጎላ መምጣት እና የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ መብዛት 
ያሳየው መሻሻል ይጠቀሳል።

የሲቪል ማህበራት በመንግስት የሚወሰዱ አዳዲስ የልማት ማስፈጸሚያ መንገዶችን በማስተዋወቅ ረገድ ትልቅ ሚና መጫወታቸውን ቀጥለዋል። 
የሲቪል ማህበራት ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ ከሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር የመስራት አቅም እና መሰረታዊ አገልግሎቶችን እንደ ጤና፣ 
ትምህርት፣ ኑሮ እና ውሃ አቅርቦት የማቅረብ ስራ  በመንግስት ከፍተኛ እውቅና ተሰጥቶታል። በተጨማሪም፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች 
ሀብቶችን በማሰባሰብ በሀገር ደረጃ በዚህ ረገድ ጉልህ አስተዋፅዖ እያደረጉ ነው።

እድሎች እና ጥንካሬዎች
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የቀድሞው የሲቪል ማህበራት ኤጀንሲ፣ በሲቪል ማህበራት እና በመንግስት መካከል የነበረው የተገደበ ግንኙነት የዘርፉን እድገትና ብዝሃነት 
በእጅጉ ጎድቷል። በዚህም የተነሳ ለዘላቂ ልማት ቁልፍ የሆኑት ዲሞክራሲና ሁሉን አቀፍ የመልካም አስተዳደር ክፍተት እያለ፣ በኢትዮጵያ 
የሚገኙ አብዛኛዎቹ የሲቪል ማህበራት በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ተገደዋል። እንደ የውስጥ ግጭቶች፣ ጎርፍ፣ የአንበጣ 
ወረራ፣ ስደተኞች እና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የመሳሰሉ የተለያዩ ድንገተኛ አደጋዎች ፈታኝ ሁኔታን ፈጥረው የሲቪል ማህበራት በዘላቂ ልማት 
ስራዎች ላይ ሳይሆን በእርዳታ እና በአገልግሎት አቅርቦት ላይ እንዲያተኩሩ አስገድዷቸዋል። ብዙ ጊዜ ፕሮጀክቶች በለጋሾች ፍላጎት የሚመሩ 
እንጂ የማህበረሰብን ፍላጎት ያማከሉ አይደሉም። የሲቪል ማህበራት በአገራዊ እና ክልላዊ የልማት እቅዶች ላይ ያላቸው ተሳትፎ አነስተኛ እና 
ተቋማዊ አሰራር የጎደለው ነው። የሲቪል ማኅበራት ከተባበረ አቋም ተነስተው መንግሥትን በአገራዊ ጉዳዮች ላይ የማሳተፍ አቅም ያንሳቸዋል። 
በመጨረሻም ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር የሚሰሩ የመንግስት ተቋማት ቅንጅታዊ አሰራር ደካማ ሆኖ በመገኘቱ ተጠናክሮ መቀጠል 
ይኖርበታል።

አነስተኛ አቅም ላላቸው የሀገር ውስጥ የሲቪል ማህበራት በተወዳዳሪነት የሚወጡትን የውጭ ድጋፍ ፕሮጀክቶችን ከሌሎች ጋር ተወዳድረው 
ማግኘት ባለመቻላቸው በተለይ እድገታቸውን እየጎዳ ያለው ወሳኝ ተግዳሮት በመሆኑ፣ የሀገር ውስጥ የሲቪል ማህበራት ለሀገር ውስጥ ሃብት 
ተገቢውን ትኩረት በመስጠት በፋይናንሺያል አቅማቸው ተረጋግተው በወከሉት ማህበረሰባቸው ፊት ተጠያቂነታቸውንና ህጋዊነታቸውን 
ማጠናከር አለባቸው። የውስጠ ድርጅት ዴሞክራሲ ጉዳዮች፣ የአመራር ሹመት እና ሙያዊ ብቃት በኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን 
ጥንካሬ እና ውጤታማነት የሚነኩ ቁልፍ ፈተናዎች ሆነው ቆይተዋል። አብዛኛዎቹ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የወከሉትን ማህበረሰብ ወይም 
አባሎቻቸውን እንደሚጠበቀው አለማገልገል እና ከነሱ ጋር ያላቸው ቁርኝት አናሳ በመሆኑ በማንነት ቀውሶች ይጎዳሉ። በፕሮጀክት ትግበራ 
እና በቴክኒካል እውቀት ሽግግር ውስጥ በሀገር ውስጥ እና በአለም አቀፍ የሲቪል ማህበራት መካከል ያለው የስራ ግንኙነት መሻሻል አለበት። 
ሁሉንም ፕሮጀክቶች በራስ ከመተግበር ባለፈ የሀገር ውስጥ የሲቪል ማህበራትን ለማጠናከር የተነደፉ ፕሮጀክቶችን የሚተገብሩ አለም አቀፍ 
ሲቪል ማህበራት ሊበዙ ይገባል። በተጨማሪም የሲቪክ ማህበራትና ገለልተኛ የዲሞክራሲ ተቋማት እንደ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን 
(ኢሰመጉ)፣ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ፣ የኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ተቋም እና የመገናኛ ብዙሃን የስራ ግንኙነት መጠናከር አለበት።

ተግዳሮቶች እና ገደቦች
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1. የሲማድ አዋጅን የህግ እና ተቋማዊ ማዕቀፎችን ማሻሻል
ለአክሶ እና ለሚመለከታቸው የክልል አካላት የሲማድ ደንብ የህግ እና ተቋማዊ ማዕቀፍ እንዲያሻሽሉ ይመከራል። በተለየ ሁኔታ የሚከተሉትን 
ለማድረግ ይመከራል፡-

1.1 ንዑስ እና ክልላዊ የሲቪል ማህበረሰብ ህጎችን ማዳበር፡- አክሶ (ACSO) እና የክልል ባለስልጣናት ከሲቪክ ማህበራትና ኔትዎርካቸው 
ጋር በመመካከር፣ ከ2011 ዓ.ም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት አዋጅ ጋር የሚጣጣሙ ንዑስ ህጎች (ዳይሬክቲቭ) እና የክልል የሲቪል 
ማህበረሰብ ህጎች እንዲወጡ መስራት፤
1.2 በመንግስት ተቆጣጣሪ አካላት መካከል ያለውን አቅም እና ቅንጅት ማጠናከር፡- አክሶ (ACSO)፣ የክልል ፋይናንስ ቢሮዎች እና 
የክልል ዋና አቃቤ ህግ ተቋማዊ አቅማቸውን በማጎልበት ለሲቪክ ማህበራት የድጋፍ ክትትልን በብቃት ማጎልበት፤
1.3 የመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች (GO-CSO) መድረኮችን ማቋቋም/ማጠናከር፡- አክሶ (ACSO) እና የሲቪል ማህበራት 
ምክር ቤት (ECSOC) በፌዴራል ደረጃ የተዋቀረና ተቋማዊ የሆነ አገር አቀፍ የGO-CSO መድረክን ማስተዳደር እና ማመቻቸት፣ 
እንዲሁም ያሉትን የክልል የGO-CSO መድረኮችን ተቋማዊ ማድረግ፤

2. የልማት አጋሮች ፖሊሲዎችን እና ከሲቪል ማህበራት ጋር ያለውን ግንኙነት ማሻሻል
2.1 በሲቪል ማህበራት እና በልማት አጋሮች መካከል የሚደረጉ የውይይት መድረኮችን ማጠናከር፡- በልማት አጋሮች፣ በመንግስት እና 
በሲቪል ማህበራት መካከል የተዋቀረ የሶስትዮሽ የውይይት መድረክ መፍጠር፤ 
2.2 ለአዳዲስ ፈጠራ እና ተለዋዋጭ የሲማድ የገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲዎችን ማጽደቅ፡- አብዛኞቹ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዲስ 
ከመሆናቸው አንጻር፣የልማት አጋሮች አዲስና ታዳጊ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ማስተናገድ የሚችሉ የገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲዎችን 
እና አፈጻጸሞችን ማቅረብ፤
2.3 የአማካይ የቴክኒክ ድጋፍ አካሄድን ማጠናከር፡- ከሲኤስኤፍ3 (CSF III) ፣ ሲኤስኤስፒ2 (CSSP2) እና ኢኤስኤፒ3(ESAP III) 
ተሞክሮዎች በመነሳት ለጋሾች አነስተኛ እና መደበኛ ያልሆኑ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን እንዲደረስ ማስተላለፍ የሚያስችሉ 
ገንዘቦችን እንዲያካሂዱ ማበረታታት፣
2.4 ለአገር ውስጥ ሲማድ የአቅም ማጎልበትና ፕሮግራምን መሰረት ያደረገ ድጋፍ መስጠት ላይ ማተኮር፡- አዳዲስ የሃገር ውስጥ የሲቪል 
ማህበረሰብ ድርጅቶች በብዛት ወደመጡበት አዲስ የሲቪል ማህበረሰብ ገጽታን ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ ለጋሾች የፕሮጀክት 
ማስፈጸሚያ ድጋፍ ብቻውን ከማድረግ ይልቅ፣ የአቅም ማጎልበትና ፕሮግራምን መሰረት ያደረገ ድጋፍ መስጠት አለበት።

3. የCSOS የገንዘብ ድጋፍ እና ዘላቂነት ማጠናከር
3.1 የበጎ አድራጎት ባህልን ማዳበር፡- የውጭ ዕርዳታ ጥገኝነት ስጋትን ለመቀነስ እና በሲቪል ማህበራትና በህብረተሰቡ መካከል ያለውን 
ግንኙነት ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት የማህበረሰብ በጎ አድራጎት ልማትን በሲቪል ማህበራት አማካኝነት ማሳደግ፣
3.2 ለማህበራዊ ኢንተርፕራይዝ የህግ ማዕቀፍ መኖር መጣር፡- መንግስት ማህበራዊ ኢንተርፕራይዞችን የሚመራ የህግ ማዕቀፍ 
እንዲያቋቁም፣ ለዚህም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች መጣር፣
3.3 የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን በኢንቨስትመንት እና በገቢ ማስገኛ ተግባራት ላይ ያላቸውን ተሳትፎ ማጠናከር፡- የሲቪል 
ማህበራት ታስቦበትና በተጠናከረ ሁኔታ በገቢ ማስገኛ ስራዎች ለመሰማራት በውጭ የገንዘብ ድጋፍ ላይ ያላቸውን ጥገኝነት ለመቀነስ 
እና ዘላቂነታቸውን ለማረጋገጥ ጥረት ማድረግ።

4. በኢትዮጵያ የሲቪል ማህበራት ሁኔታ ላይ የመረጃ እና የእውቀት አስተዳደርን ማጠናከር
4.1 የመረጃ አስተዳደርን በተቆጣጠሪ አካላት ማጠናከር፡- በ አክሶ (ACSO) እና በክልል ጠቅላይ አቃቤ ህግ መሥሪያ ቤቶች ያለው 
የመረጃ አያያዝ ሥርዓት ቅድሚያ ተሰጥቶት እንዲሰራ ማድረግ፣
4.2 አመታዊ ሀገራዊ የሲማድ ኢንዴክስ ስለማውጣት፡- አክሶ (ACSO)፣ የሲቪል ማህበራት ምክር ቤት (ECSOC) እና የልማት አጋሮች 
የሀገሪቱን የሲቪል ማህበራት ሁኔታ የሚገመግም አመታዊ ብሔራዊ የሲማድ ኢንዴክስ ለማዘጋጀት በጋራ መመካከር እና መነሳሳት፣

5. በሴቶች የሚመሩ እና የሴቶች መብት ላይ የሚሰሩ የሲቪል ማህበራትን ማጠናከር 
የሲቪክ ማህበራት ሴክተር ሴቶችን ወደ አመራርነት በማድረስ አርአያነት ያለው ሚና ሊጫወት ይገባል፤ መንግስት እና የልማት አጋሮች ደግሞ 
በሴቶች የሚመሩ እና የሴቶች መብት ሊያስከብሩ የሚሰሩ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን እንዲጠናከሩ ድጋፍ ማድረግ፣ 
 
6. በሴክተሩ ውስጥ ኔትወርክን እና ራስን መቆጣጠርን ማጠናከር

6.1 የሲቪል ማህበራት ምክር ቤትን አቅም ማጠናከር፡- ውጤታማ ውክልናና ራስን በራስ የመቆጣጠር ስርዓት እንዲኖር ህጋዊ እውቅና 
ያለውን የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ምክር ቤትን በሁሉም ረገድ ማጠናከር፣

ምክሮች



9 የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበራት ድርጅቶች የዳሰሳ ጥናት 2013/2014 ዋና ዋና ማጠቃለያ ሪፖርት

6.2 በሀገር ውስጥ እና በአለም አቀፍ ሲማድ መካከል ያለውን አጋርነት ማሳደግ፡- የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ አንቀጽ 62(7)
ን ከግምት ውስጥ በማስገባት በአገር ውስጥ እና በአለም አቀፍ የሲቪል ማህበራት መካከል ያለውን አጋርነት የሚያበረታቱ ስርዓቶች እና 
ዘዴዎች መዘርጋት።

7. የሲቪል ማህበራት ውክልና እና የፖሊሲ ጥብቅና ሚናን ማጠናከር
7.1 የዜጎች ተሳትፎ ፖሊሲ ረቂቅ እንዲፀድቅ መጣር፡- የሲማድን የውክልና ሚና ለማመቻቸት እና የዜጎችን ህይወት በሚነኩ ጉዳዮችና 
የልማት ሂደቶች ተሳትፎአቸውን ለማረጋገጥ፣ የሲቪክ ማህበራት ሊሟገቱ፤ እንዲሁም መንግስት የሲቪክ ተሳትፎ ፖሊሲ ረቂቅ 
የህብረተሰቡን ተቀባይነት ማግኘቱን ማረጋገጥ አለበት። 
7.2 በመብቶች ላይ የተመሰረተ አሰራርን (RBA) መቀበል እና በመልካም አስተዳደርና የመብት ጉዳዮች ላይ ያለውን ተሳትፎ ማሳደግ፡ 
ከተሻሻለው የሲቪል ማህበረሰብ የስራ ሁኔታ ጋር፣ የሲቪል ማህበራት በመብቶች ላይ የተመሰረተ አሰራርን መቀበል እና በአስተዳደር 
እና በመብት ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ተሳትፎ ማሳደግ፣ 
7.3 በከፍተኛ ደረጃ ስትራቴጂያዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ ድምጽ እና ተሳትፎን ማጠናከር፡- ኔትወርኮች የሲቪል ማህበራትን የጋራ ድምጽ 
በከፍተኛ ደረጃ ስትራቴጂካዊ ጉዳዮች ላይ በማንቀሳቀስ ግንባር ቀደም መሆን፣ 
7.4 ሴክተሩን በፖሊሲ ጥናትና ምርምር ላይ ያለውን ቁርጠኝነትና አቅም ማጠናከር፡- የሲቪል ማህበራትን በፖሊሲ ሂደት ውስጥ 
ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማሳተፍ በዘርፉ በፖሊሲ ጥናትና ምርምር ላይ ያሉ የቁርጠኝነትና የአቅም ክፍተቶችን ማስተካከል ያስፈልጋል።




