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የ2005 ዮኔስኮ ስምምነት በየአራት ዓመቱ የሚቀርብ ሪፖርት

ኢትዮጵያ 2020

አጠቃላይ መረጃ

ቴክኒካዊ መረጃ

    የአገር ስም፡  ኢትዮጵያ

   የፀደቀበት ቀን፡ 2008

   የኮንቬንሽኑ ኦፊሴላዊ ተጠሪ፡
       አገር፡-ኢትዮጵያ

       ድረ ገፅ፡http://WWW.moct.gov.et

        አቶ ተፈሪ ተክሉ
        የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር
        አዲስ አበባ
        ኢትዮጵያ
       የስልክ ቁጥር  +251911689331

       ኢ-ሜይል፡tteklu700@gmail.com

  ለዚህ ሪፖርት ዝግጅት አግባብነት ካላቸው የሚኒስቴር መ/ቤቶች፣ የመንግስት ተቋማት፣ የወረዳ 
አስተዳደሮችና የሙያ ማህበራት ድርጅቶች ጋር የተደረጉ ምክክሮችን ጨምሮ የበርካታ ባለድርሻ 
አካላት የምክክር ሂደትን ግለፅ፡-

የ2005 ኮንቬንሽን ለጥበብ ዘርፉና ለባለድርሻ አካላቶቻቸው የተዋወቀው በተለያዩ የገለጻና የማብራሪያ 
ሂደቶችን  ነው፡፡ የኮንቬንሽኑ የመጀመሪያ ምዕራፍ ማብራሪያ የተሰጠው ለባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴርና 
ለባለድርሻ አካላቶቻቸው ነበር - የኮንቬንሽኑን መሰረታዊ ይዘት በማስተዋወቅ። የጥያቄና መልስ ክፍለ ጊዜ 
የነበረ ሲሆን የተመደቡ አገር አቀፍ ባለሙያዎች ማብራሪያና ገለጻ ሰጥተዋል።

ሁለተኛው ምዕራፍ የተካሄደው በኦሮሚያ ብህሔራዊ ክልላዊ ም መንግስት አዳማ ከተማ ሲሆን ይህም 
የሆነው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር፣ የሙያ ማህበራት ድርጅቶችና የመንግስት ባለድርሻ አካላት ሙሉ 
ውክልና ያለው ብሔራዊ ቡድን ከመሰረተ በኋላ ነው። የሦስቱ ቀናት ስልጠና በሶስት ምዕራፎች የተከፋፈለ 
ሲሆን የመጀመሪያው ምዕራፍ፤ የኮንቬንሽኑ ዝርዝር ትውውቅ ነበር- በክትትል ማዕቀፎችና በክትትል 
ዘርፎች አማካኝነት። በዚህ ክፍለ ጊዜ፣ የ2005 ኮንቬንሽን የአራት ዓመት ሪፖርት ዝግጅት ተብራርቷል፤ 
የአራት ዓመት ሪፖርት ቅጹን በማስተዋወቅና የቅጹን አሞላል  በመለማመድ። ሁለተኛው የዎርክሾፑ 
ምዕራፍ የተከናወነው ሪፖርት ሊደረግ በሚችለው ዙሪያ ተሳታፊዎች ሃሳብ እንዲያንሸራሽሩ በማድረግና 
በተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በመወያየት ነበር፡፡ ሦስተኛው የዎርክሾፑ ምዕራፍ የተካሄደው በዓለም አቀፍ 
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የባህል ብዝኃነት ፈንድ ዙሪያ ዝርዝር ማብራሪያ ለመስጠት ሲሆን ሪፖርት የተደረጉ ርዕሰ ጉዳዮች እንዴት 
ለፈንዱ መወዳደሪያነት ሊለወጡ እንደሚችልም ተብራርቷል።
በኮቪድ-19 ሳቢያ የማርቀቅ ሂደቱ ከተቋረጠ በኋላ የሙያ ማህበራት ድርጅቶችን በጋራ በማሳተፍ እንዲሁም 
ከሚኒስቴር መ/ቤቶች፣ ከመንግስት ተቋማትና ከወረዳ አስተዳደሮች ጋር በግል በመገናኘት የረቂቅ ሂደቱ  
ቀጥሏል። ከመንግስት ባለድርሻ አካላት ጋር የተደረገው ግንኙነት፣ በ2005 ኮንቬንሽንና በመረጃ አሰባሰብ 
ዙሪያ ተጨማሪ ማብራሪያን ያካተተ እንዲሁም  ለወደፊት ግንኙነትና ሥራ መሰረት የጣለ ነበር፡፡

አጠቃላይ  ቅኝት፡
  
ኢትዮጵያ የ2005 ኮንቬንሽን የአራት ዓመት ሪፖርት ለሁለተኛ ጊዜ ስታዘጋጅ፣ በአስደናቂ የሽግግርና 
ዲሞክራሲያዊ ሂደት ውስጥ ነበረች፡፡ አገሪቱ፣ ባለፉት አራት ዓመታት፣ የሰላም የኖቤል ሽልማትን ያሸነፈች 
ሲሆን በአፍሪካ ግዙፉን የታላቁን ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር ውሃ ሙሌት አሳክታለች፡፡  

በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  ሕገ-መንግስት አንቀፅ 41(9) እና አንቀፅ 91(3)፤ በትክክል 
እንደሚደነግገው፤ መንግስት ባህላዊ ቅርሶችና ጥበባትን የመጠበቅ፣ የመከላከልና የመደገፍ ሃላፊነትና 
ግዴታ አለበት፡፡ እ.ኤ.አ ከ1994 ጀምሮ ህገ-መንግስቱ፣ በኢትዮጵያ የባህል ብዝኃነት ያለውን ፋይዳ ይገልጻል፡፡ 

እ.ኤ.አ በ2018 የአዲስ ጠ/ሚኒስትር መሾም፣ የኢትዮጵያን የጉዞ አቅጣጫ በተለይም የኪነ ጥበብ ዘርፉን 
ትኩረትና ፍላጎት ቀይሮታል፡፡ በኪነ ጥበብ ዘርፉ ላይ ተጽዕኖው መታየት የጀመረው የፈጠራ ዘርፉ ህልውና 
ላይ በቀጥታ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ህጎች መሻሻላቸውን ተከትሎ ነው፡፡ የባህልና  ቱሪዝም ሚንስቴር ዳግም  
መዋቀሩንና በለውጥ አራማጅ ቡድን የታጀበ አዲስ ሚኒስትር ማግኘቱን ተከትሎ፣ የሽግግሩ ጅማሮ ከታች 
አንስቶ በግልፅ የሚታይና ተጨባጭ ነበር። ኢትዮጵያ በተጨማሪም፣ አዲስ ተጠሪ መድባለች፤ ራሱን የቻለ 
ሥራ ክፍልም አቋቁማለች ፤ የ2005 ኮንቬንሽን የአራት ዓመት ሪፖርት ዝግጅት ላይ ብቻ የሚያተኩር ሳይሆን 
የ2005 ኮንቬንሽን ውህደትን በሙሉ የሚመራ፡፡ 

የመጀመሪያ ሪፖርቱ የፈጠራ ዘርፉ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መዋቅር ዋነኛ አካል ሆኖ የማየት ፍላጎትን 
የቀሰቀሰ ሲሆን ይሄ ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ትኩረትን ሳበ፤ይህም የፊልም ፖሊሲ እንዲወጣና እንዲጸድቅ 
አድርጓል፡፡ ይሄ በአጠቃላይ ለፈጠራ ዘርፉ፣ በተለይ ደግሞ ለፊልም ዘርፍ ወሳኝና የላቀ ስኬት ነበር። 

የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለፈጠራ ዘርፉ ጣፋጭና መራራ ክስተት ነበር። ወረርሽኙ የፈጠራው ዘርፍ በመላው 
ዓለም የገጠመውን የህልውና ፈተና አጋልጧል፡፡ ኮቪድ-19 በኢትዮጵያ የፈጠራ ዘርፍ ላይ ቀላል የማይባል 
ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተፅዕኖ አሳድሯል፡፡ ለኮቪድ-19 ውጤታማ ምላሽ ከመስጠት አንፃር፣ ስርጭቱን 
ለመቆጣጠር የቅድመ-ጥንቃቄ እርምጃዎች ተወስደዋል፤ እነዚህም በጊዜያዊነት የባህል ተቋማትን 
መዝጋትና የኪነ-ጥበብ ዝግጅቶችን መሰረዝን ይጨምራሉ። የባህል ዘርፉን በፍጥነት ማገገምና ዘላቂ 
አይበገሬነት ለማረጋገጥ፣ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር፣ ኮቪድ-19 በፈጠራውና ባህል ዘርፉ ላይ ባሳደረው 
ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተፅዕኖ ዙሪያ፣ ከቁልፍ የኢንዱስትሪው ባለሙያዎችና አርቲስቶች ጋር፣ በኢንተርኔት 
ውይይት አድርጓል።

  የፈጠራ ዘርፉ እየተጋፈጠ ያለውን የችግር መጠንና ውስብስብነት ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ የሚኒስቴር 
መ/ቤቱ፣ ነባሩን የባህልና ፈጠራ ዘርፍ የድጋፍ አሰራር ለማሻሻል የሚያግዝ ስትራቴጂ አቅርቧል። በዚህም 
ሳቢያ፣ የፈጠራ ባለሙያዎች የፈጠራ ሥራቸውን እንዲያሳድጉና የገጠማቸውን ቀውስ ወደ መልካም 
አጋጣሚ እንዲለውጡ ድጋፍ የተደረገላቸው ሲሆን ይህም ለህብረተሰቡ የተሻለ አስተዋፅኦ እንዲያበረክቱ 
አስችሏቸዋል።

የአራት ዓመቱ ሪፖርት፤ የሽግግሩ ነጸብራቅ እንዲሁም የሙያ ማህበራት፣የፈጠራ ዘርፉን በመምራት ረገድ 
የፊት አውራሪነቱን ሚና እንዲወስዱ፣ የኢትዮጵያ መንግስት ምህዳሩን መክፈቱን የሚያሳይ ተጨባጭ ምሳሌ 
ነው፡፡ ይህ ሪፖርት ሁሉም የፈጠራ ባለድርሻ አካላት በአስቸጋሪና ፈታኝ ጊዜያት ያሳዩት ከፍተኛ ቁርጠኝነትና 
አይበገሬነት ማሳያ ነው። ሪፖርቱ በእርግጠኝነት በሙያ ማህበራቱ እየተመራ የተዘጋጀ ነው ሊባል ይችላል - 
ከግማሽ በላይ ሪፖርቶች የቀረቡት በሙያ ማህበራቱ ነው። ይህ ለሌሎች የኮንቬንሽኑ አካላትም በምሳሌነት 
ሊያገለግል የሚችል አስደናቂ ስኬትና መመዘኛ ልኬት ነው፡፡ ይህ ለቀጣዮቹ አራት ዓመታት በሙያ ማህበራቱ 
በተገለጸው ፍላጎት ብቻ የተንጸባረቀ  ነው። ይህ ሪፖርት የተጠናቀረው ባለፉት ጊዜያት ምን እንደተከናወነ 
ለማሳየት ብቻ ሳይሆን መጪው ጊዜ ለኢትዮጵያ የባህልና ፈጠራ ዘርፍ  የያዘውን ዕድል ለማሳየትም ጭምር 
ነው።
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   በየአራት ዓመቱ በሚቀርበው ሪፖርት ዝግጅት ላይ የተሳተፉ ባለድርሻ አካላት  ዝርዝር መረጃ።ለአራት 
ዓመቱ ሪፖርት ረቂቅ ዝግጅት አስተዋፅኦ ያደረጉ የሙያ ማህበራት ድርጅቶች (የሙያ ማህበር ድርጅት 
ቅጽን ጨምሮ) ካሉ፣ እባክህ ዝርዝር መረጃቸውን አካትት

የሙያ ማህበር ድርጅት የኢትዮጵያ ሠዓልያን እና ቀራፅያን 

ማህበር

gaklilumen@gmail.com

የሙያ ማህበር ድርጅት የኢትዮጵያ የሙዚቃ ጥበብ ማህበራት 

ህብረት 

dawityifru2001@yahoo.com

የሙያ ማህበር  ድርጅት የኢትዮጵያ ሴት ደራሲያን ማህበር lamrotbuna@gmail.com

የሙያ ማህበር  ድርጅት የኢትዮጵያ ኦዲዮ ቪዥዋል ማህበር hailaytadesse7@gmail.com

የሙያ ማህበር  ድርጅት የኢትዮጵያ የዳንስ ጥበብ ማህበር melaku81@yahoo.com

የሙያ ማህበር  ድርጅት ሠላም ኢትዮጵያ samuel@selam.se http://www.selam.se

የግል ዘርፍ    ግራር - የፈጠራ ማዕከል semihadera@gmail.com

የሙያማህበር  ድርጅት የኢትዮጵያ የቲያትር ባለሙያዎች 

ማህበር

kalebwalelgn@gmail.com 

የሙያ ማህበር  ድርጅት የኢትዮጵያ ደራሲን ማህበር GezahegnHabtel@gmail.com

የሙያ ማህበር  ድርጅት የኢትዮጵያ ፊልም ሰሪዎች ማህበር desaalegneh@gmail.com

የሙያ ማህበር  ድርጅት የኢትዮጵያ ሴት ሠዓልያን እና ቀራፅያን 

ማህበር

Ruthy2423@yahoo.com

የሙያ ማህበር  ድርጅት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰርከስ ማህበር teklu@ethiopiannationalcir-
cus.org

የመንግስት   ዘርፍ ብሔራዊቤተ-መዛግብትናቤተ-

መፃሕፍት ኤጀንሲ

yikunoamlak@gmail.com http://www.nala.gov.et

የመንግስት   ዘርፍ የሴቶችና ህፃናት ጉዳዮች ሚኒስቴር euphgedm@gmail.com

የመንግስት   ዘርፍ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴአትር Manyazewal2000@yahoo.
com

የመንግስት   ዘርፍ የኢትዮጵያኢንቨስትመንት ኮሚሽን chinamohammed11@gmail.
com

http://www.investethio-
pia.gov.et

የመንግስት   ዘርፍ የትምህርት ሚኒስቴር gasay2020@yahoo.com http://www.moe.gov.et

የመንግስት   ዘርፍ የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳዮች 

ሚኒስቴር

felekejember@gmail.com http://www.molsa.gov.et/

የመንግስት   ዘርፍ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ todissu@gmail.com http://www.aau.et/cpva/
academics/aleschool-of-
fine-arts-and-design/

የመንግስት   ዘርፍ የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ

የመንግስት   ዘርፍ የኢትዮጵያ ገቢዎች ሚኒስቴር http://www.mor.gov.et/

የመንግስት   ዘርፍ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር dreamalhabesh@gmail.com http://www.mfa.gov.et

የመንግስት   ዘርፍ የፌደራል የከተማ ሥራ ፈጠራና 

የምግብ ዋስትና

kibru16m@gmail.com

የመንግስት   ዘርፍ የኢትዮጵያ አአምሮኣዊ ንብረት ጽ/ቤት wossenmulu@gmail.com http://www.eipo.gov.et/
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ግብ 1 - የጥበብ ዘላቂ አሰራሮችን መደገፍ

የባህል እና ፈጠራ ዘርፎች
የሚኒስቴር መ/ቤት (ወይም ኤጀንሲ በሚኒስቴር ደረጃ) ለባህልና ፈጠራ ዘርፎች ሃላፊነት 
ወስዷል፡ አዎ
የባህልና ፈጠራ ዘርፎች ለማስፋፋት የሚያግዙ ፖሊሲዎችና እርምጃዎችን የመተግበር 
ሃላፊነቶችለክልል መንግስታት፣ ለወረዳ ወይም ቀበሌ አስተዳደሮች ተሰጥተዋል፡  አዎ
ባለፉት አራት ዓመታት የባህልና ፈጠራ ኢንዱስትሪውን የሚደግፉ የቁጥጥር ማዕቀፎችና 
ሴክተር    
 ተኮር ህጎች፣ ፖሊሲዎች እና/ወይም ስትራቴጂዎች ተሻሽለዋል ወይም ተቀርፀዋል፡  አዎ
 ምላሹ አዎ ከሆነ፣ ቢያንስ አንዳቸው በሚኒስቴር መ/ቤቶች የእርስ በርስ ትብብር ተቀርፀዋል 
(የፖሊሲ ዘርፎች የሚመለከታቸው የተለያዩ የመንግስት መምሪያዎችን በማሳተፍ፤ ለምሳሌ፡
- በኮሙኒኬሽን፣ ትምህርት፣ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ፣ ንግድ፣  የውጭ 
ግንኙነቶች፣ ሥራ፣ ፋይናንስ)፡  አዎ

በሥነ-ጥበብ፣ ባህልና ፈጠራ ዘርፎች ልዩ የትምህርትና ሥልጠና መርሃ ግብሮች 
ተዘጋጅተዋል፤ ይህም  የሚከተሉትን ይጨምራል፡-

የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ሥልጠና መርሃ ግብሮች በ፡

የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ሥልጠና መርሃ ግብሮች በ፡
ሲኒማ/የኦዲዮቪዥዋል ጥበብ
የባህል አመራር
ዲዛይን
ዲጂታል ባህልና የፈጠራ ዘርፎች
የሚዲያ ጥበብ
ሙዚቃ
የክወና ጥበብ
ህትመት
የዕይታ ጥበብ
የከፍተኛና ዩኒቨርስቲ ትምህርት ድግሪዎች በ፡
ሲኒማ/ኦዲዮ ቪዥዋል ጥበብ
የባህል አመራር
ዲዛይን
ዲጂታል ባህልና የፈጠራ ዘርፎች
ሚዲያ ጥበብ
ሙዚቃ
የክወና ጥበብ
ህትመት
የዕይታ ጥበብ 
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ባለፉት አራት ዓመታት የተለዩ እርምጃዎችና መርሃ ግብሮች  ተተግብረዋል፡• 

በባህልና ፈጠራ ዘርፎች የሥራ ፈጠራን መደገፍ

የጥቃቅን/አነስተኛ እና መካከለኛ የባህል ተቋማት መደበኛ እንዲሆኑና እንዲያድጉ ማበረታታት 

ባለፉት 4 ዓመታት የስታቲስቲክስ ቢሮዎች ወይም የምርምር አካላት መረጃዎችን አቅርበዋል፡

የባህልና ፈጠራ ዘርፎች በጥቅል አገራዊ ምርት ውስጥ ያላቸው ድርሻ፡

 5.60% 

ለባህል የተመደበ ጠቅላላ የመንግስት ባጀት፡-

 110,000,000 ዶላር 

ተያያዥነት ያላቸው ፖሊሲዎችና እርምጃዎች፡-

የፊልም ፖሊሲ ማርቀቅና መቅረጽ 
ለፖሊሲው/ እርምጃው አፈጻጸም ሃላፊነት የወሰደ ተቋም ስም፡

 የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር

 የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፊልም ትምህርት ክፍል

 የኢትዮጵያ አዕምሮ ንብረት ጥበቃ ጽ/ቤት

 የኢትዮጵያ ገቢዎች ሚኒስቴር

 የኢትዮጵያ የፊልም ባለሙያዎች ማህበር

 አላቲኖስ የኢትዮጵያውያን ፊልም ሰሪዎች ማህበር

 የኢትዮጵያ ኦዲዮ ቪዥዋል ማህበር 

በፖሊሲው/እርምጃው የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡-

ሲኒማ/የኦዲዮ ቪዝዋል ጥበባት 

የፖሊሲው/እርምጃ ድረ ገጽ ካለ፡-

https://en.unesco.org/creativity/file/35352

የፖሊሲውን/እርምጃውን ዋና ገፅታዎች አብራራ፡
ከፅንሰት እስከ ውልደት ላለው የእሴት ሰንሰለት ተገቢውን ትኩረት የሚሰጥ ግልፅ የፖሊሲ አቅጣጫ 

ለማስቀመጥ፣ ዓለማቀፍ ተወዳዳሪነትን ማረጋገጥ፣ የመልካም አስተዳደር ዲሞክራሲያዊ ባህልን ማሳደግ፣ 

ማህበራዊ ዕድገትን ማጥበቅ፣ የዜጎችን ሰላምና አንድነት ማስፈን፣ የመቻቻልና የመተሳሰብ እሴታችንን 

ማጎልበት፤ እናም በዚህ አማካኝነት የዘርፉ ባለሙያዎች፣ ባለሃብቶች፣ ምሁራን፣ ህብረተሰቡና ህዝቡ 

በቀጥተኛና ተዘዋዋሪ መንገድ ከኢንዱስትሪው ተጠቃሚ መሆናቸውን ለማረጋገጥ፤ በፊልም ምርቶች 

አማካኝነት የአገሪቱ ሁሉም ገፅታዎች እንዲታዩ በማድረግ የገፅታ ግንባታን ለማጠናከር፣ የሥራ ዕድሎችን 

ለመፍጠር፣ በኢንዱስትሪው ውስጥ ያሉ ባለሃብቶች፣ ባለሙያዎችና ቤተሰቦች ጥቅምን ለማስጠበቅ 
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እንዲሁም አሉታዊ የውጭ ባህላዊ ተፅዕኖዎችን ለመቋቋም፤ ለፊልም ዘርፉ እንደ ጥበባዊ ተቋም 

የሚገባውን ቦታ የሚሰጥ ምቹ ከባቢን ለመፍጠር፣ የራሱን ብሄራዊ ዕይታና ማንነት ለማጎልበት የሚያስችል 

ህጋዊ ከለላ ለመስጠት፣ እናም በግል ዘርፉ ወሳኝ ሚና እንዲጫወትና ዘላቂ ዕድገትን እንዲቀዳጅ ማድረግ፤ 

በፊልም ዘርፍ ውስጥ ላሉ ነባር ባለሙያዎችና ጀማሪዎች ማበረታቻና አስቻይ ከባቢ በመፍጠር ኢትዮጵያን 

ለፊልም ኢንዱስትሪው ተመራጭ መዳረሻና ማዕከል ማድረግ፤ ዘርፉን በሙያዊ ስነ-ምግባርና የሰለጠነ 

የሰው ሃይል በማጠናከር በፊልሞች ዝግጅት፣ ሥርጭት፣ ቀረፃና እይታ ሂደት የሚስተዋሉ የግንዛቤ፣ 

የክህሎትና የዕውቀት እጥረቶችን መቅረፍ፤ እንዲሁም በአሰራርና ህጋዊ ማዕቀፎች ውስጥ ያለውን ክፍተት 

መሙላት፤ ይህ የፊልም ፖሊሲ የዘርፉን ሁሉን አቀፍ ልማት የሚያሳድግ አስቻይ ከባቢ ለመፍጠር ከዓለም 

አቀፍ አሰራሮች ጋር ተጣጥሞ ነው የተዘጋጀው፡፡ 

በዋናነት ወጣቶችን ያለመ ነው?   አዎ

የፖሊሲውን/እርምጃውን አፈፃፀም ዓለማቀፍ የባህል ብዝኃነት ፈንድ ይደግፋል?  በፍጹም  

በፖሊሲ/እርምጃ አፈጻጸሙ  እስካሁን የተገኙ ውጤቶች ምንድን ናቸው? 

ፖሊሲው በአፈጻጸም ሂደት ላይ ነው። ነገር ግን ግቦቹንና የፖሊሲ ጉዳዮችን የማስተዋወቅ ሥራ 

በሁሉም የአገሪቱ ክልሎች ተከናውኗል።

ለፖሊሲው/እርምጃው የተመደበ የገንዘብ አቅም በአሜሪካ ዶላር፡ ምንም የለም

የፖሊሲው/እርምጃው አፈጻጸም ተገምግሟል?  የለም 

በፖሊሲው አፈጻጸም የተሳተፉ አጋር/ሮች፡

የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር

የተቋሙ ዓይነት፡

የመንግስት ዘርፍ

የኢትዮጵያ ገቢዎች ሚኒስቴር

የተቋሙ  ዓይነት፡

የመንግስት ዘርፍ

አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፊልም ትምህርት ክፍል

የተቋሙ አይነት፡

የመንግስት ዘርፍ

የኢትዮጵያ የአዕምሮ ንብረት ጥበቃ ቢሮ

የተቋሙ  ዓይነት፡

የመንግስት ዘርፍ

የኢትዮጵያ ፊልም ባለሙያዎች ማህበር

የተቋሙ  ዓይነት፡
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የሙያ ማህበር ድርጅት

የኢትዮጵያ ፊልም ፕሮዲዩሰሮች ማህበር

የተቋሙ  ዓይነት፡

የሙያ ማህበር ድርጅት

የኦዲዮ/ቪዥዋል የቅጂ መብት ማህበር

የተቋሙ  ዓይነት፡

የሙያ ማህበር ድርጅት

የኢትዮጵያ ፊልም ሰሪዎች ማህበር

የድርጅት ዓይነት፡

የሙያ ማህበር ድርጅት

የኢትዮጵያ ፊልም ፕሮዲዩሰሮች ማህበር

የድርጅት ዓይነት፡

የሙያ ማህበር ድርጅት

የኦዲዮ/ቪዥዋል የቅጂ ማህበር

የድርጅት ዓይነት፡

የሙያ ማህበር ድርጅት

የፊልም ስራ ቅድመ-ዝግጅት ማስተዋወቂያ ቀን - አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፊልም 

ትምህርት ክፍል

ለፖሊሲው/እርምጃው አፈፃፀም ሃላፊነት የወሰደ ተቋም ስም፡ 

 የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፊልም ትምህርት ክፍል 

በፖሊሲው/እርምጃው የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡- 

ሲኒማ/ኦዲዮ ቪዝዋል ጥበብ 

የፖሊሲውን/ እርምጃውን ዋና ገፅታዎች አብራራ፡

የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ በሰው ሃይል እጥረት ሲቸገር ቆይቷል። የአገሪቱን የፊልም ኢንዱስትሪ ዕድገት 

በሰለጠነ የሰው ሃይል የመደገፍ ሚናውን ለመጫወት፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የዛሬ አምስት ዓመት፣ በፊልም 

ፕሮዳክሽን የማስተርስ ድግሪ መርሃ-ግብር መስጠት የጀመረ ሲሆን በአገሪቱ የመጀመሪያውና ብቸኛው 

የሁለተኛ ድግሪ መርሃ-ግብር ነው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፊልም መርሃ ግብር ዋነኛ ተልዕኮ በሲኒማ 

ጥናትና በፊልም ፈጠራ አሰራር የላቀ የሁለተኛ ድግሪ ትምህርት መስጠት ነው - የሲኒማ ጥናትና የተንቀሳቃሽ 

ምስል ጥበባዊ ዝግጅት እርስ በርስ ይደጋገፋሉ በሚል መርህ ላይ በመመስረት። አንድ  ሰው ወረቀትና ብዕር 

በመጠቀም መፅሐፍ ሊፅፍ ይችላል፤ ቀለምና ብሩሽ በመጠቀም ደግሞ ስዕል ሊሰራ ይችላል፤ ፊልም 

ለመስራት ግን ከተለያዩ የሙያ ዘርፎች የተውጣጡ ባለሙያዎችን ትብብር ይፈልጋል። ለፊልም ተማሪዎቹ 
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የኢንዱስትሪውን ስታንዳርድ የፊልም ስራ ቅድመ ዝግጅት ለማስተማር፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፊልም 

ትምህርት ክፍል የመጀመሪያውን የፊልም ስራ ቅድመ-ዝግጅት ማሳያ ቀን (ፒች ዴይ) ጁን 30 ቀን 2018 

ዓ.ም አዘጋጅቷል። ከአዲስ አበባ ትላልቅ ፊልም ቤቶች አንዱ በሆነው ማቲ መልቲፕሌክስ ሲኒማ። የፊልም 

ስራ ቅድመ ዝግጅት ማሳያ ቀንን ስኬታማ  ለማድረግ፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፊልም ትምህርት ክፍል 

135 የተመረጡ ተማሪዎችን ከሚከተሉት 8 ኮሌጆች በመጋበዝ በ2018 የፕሮዳክሽን ኮርስ ላይ እንዲሳተፉና 

ከፊልም ተማሪዎች ጋር በ12 የፊልም ፕሮጀክቶች ላይ በትብብር እንዲሰሩ ተደርጓል፡ የክንውንና ዕይታ 

ጥበባት ኮሌጅ - ያሬድ ሙዚቃ ት/ቤት- ዮፍታሄ ንጉሴ የቴአትር ጥበባት ት/ቤት - የህግ ትምህርት ቤት - 

አዲስ አበባ የቴክኖሎጂ ኢንስቲቲዩት - የኢትዮጵያ የስነ-ህፃ ኢንስቲቲዩት - የህንፃ ግንባታና የከተማ ልማት 

- የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ። ከላይ ከተዘረዘሩት ኮሌጆች ለመጡ ተማሪዎች 

በፕሮዳክሽን ዲዛይን - በፊልም ማጀቢያ ሙዚቃ - በአልባሳት ዲዛይን - በግራፊክስ ዲዛይን - በፕሮዳክሽን 

አመራር - በፕሮዳክሽን ሂሳብ አያያዝ - በፊልም ገበያ ትውውቅ - በቅጂ መብት ህግ ስልጠና ተሰጥቷቸዋል። 

የኢንዱስትሪውን ስታንዳርድ ቅድመ ዝግጅት ተከትሎ፣ ተማሪዎች በትብብር ሂደቱ ላበለፀጉት 12 የፊልም 

ሃሳቦች 12 የፒች ጥቅሎች አዘጋጅተዋል። የፒች ጥቅሎቹ በፊልም ስራ ቅድመ ዝግጅት ማሳያ ቀን ለአገር 

ውስጥ ፕሮዱዩሰሮች፣ ባለገንዘቦች፣ አከፋፋዮችና በኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ለሚገኙ 

ሌሎች ባለድርሻ አካላት ቀርቧል። የዚህ መርሃ ግብር መተግበር የኢንዱስትሪውን ስታንዳርድ የፊልም ስራ 

ቅድመ ዝግጅት በመገንዘብ ረገድ ለተማሪዎች እንዲሁም ለሰፊው የፊልም ሰሪ ማህበረሰብ ሁነኛ መሰረት 

አቀዳጅቷል፡፡ 

በተለይ ወጣችን ታላሚ ያደረገ ነው? አዎ

የባህል ብዝሃነት ዓማቀፍ ፈንድ የፖሊሲ/እርምጃ አፈጻጸሙን ይደግፋል? በፍጹም 

በፖሊሲው/እርምጃው አፈጻጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

 በዚህ መርሃ ግብር ስኬት የተነሳ አምስት የፊልም የሁለተኛ ድግሪ ተማሪዎች ከኦገስት 29 እስከ ሴፕተምበር 

8 ቀን 2018 በተካሄደው 75ኛው የቬኒስ ዓለማቀፍ የፊልም ፌስቲቫል ላይ እንዲሳተፉ ተመርጠዋል። መርሃ 

ግብሩ የፊልም ተማሪዎች ከአገር ውስጥ የፊልም ኢንዱስትሪው ጋር እንዲተዋወቁ ዕድል ፈጥሯል። የፊልም 

ስራ ቅድመ-ዝግጅት ማሳያ ቀኑ እንደ ትስስር መፍጠሪያ አጋጣሚም ያገለገለ ሲሆን የፊልም ተማሪዎች 

አብረዋቸው በትብብር ለመስራት ፍላጎት ከነበራቸው ፕሮዱዩሰሮች፣ የፊልም ፋይንስ አድራጊዎች፣ 

አከፋፋዮችና አውደ ርዕይ አዘጋጆች ጋር እንዲተዋወቁ አድርጓቸዋል። በዚህ መርሃ ግብር አማካኝነት ዕድሉ 

የተሰጣቸው ተማዎች አሁን በፊልም ኢንዱስትሪው ውስጥ እየሰሩ ይገኛሉ። ስለዚህም መርሃ ግብሩ 

የሰለጠኑ የፊልም ባለሙያዎች በማቅረብ ለኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪው ዕድገት አስተዋጽኦ አድርጓል። 

በተጨማሪም ተማሪዎች እንዴት ወደ አገር ውስጥ የፊልም ኢንዱስትሪ እንደሚገባ ተምረውበታል።

ለፖሊሲው/እርምጃው የተመደበ የገንዘብ መጠን በአሜሪካ ዶላር፡

ምንም የለም
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በፖሊሲ አፈፃፀሙ የተሳተፉ አጋር(ሮች)፡

የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር

የተቋሙ ዓይነት

የመንግስት ዘርፍ

አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፊልም ትምህርት ክፍል

የተቋሙ ዓይነት፡-

የመንግስት ዘርፍ 

አላቲኖስ የፊልም ባለሙያዎች ማህበር

የተቋሙ ዓይነት፡

የሙያ ማህበር ድርጅት

የጣልያን የባህል ተቋም

የተቋሙ ዓይነት፡

የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት

ማቲ መልቲፕሌክስ ሲኒማ

የተቋሙ ዓይነት፡

የግል ዘርፍ

የመንግስት ዘርፍ 

አላቲኖስ የፊልም ባለሙያዎች ማህበር

የተቋም ዓይነት፡

የሙያ ማህበር ድርጅት

የጣልያን የባህ ተቋም

የጠቋም ዓይነት፡

የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት

ማቲ መልቲፕሌክስ ሲኒማ

የተቋም ዓይነት፡

የግል ዘርፍ
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የሚዲያ ብዝኃነት
የመንግስት መገናኛ ብዙኃን አገልግሎት የባህል ብዝኃነትን የማስተዋወቅ ህጋዊ ወይ በህግ የተደነገገ 

ሃላፊነት አለበት፡ አዎ

ፖሊሲዎችና እርምጃዎች የሚከተሉትን በመደገፍ የይዘት ብዝኃነትን ያረጋግጣሉ፡

ክልላዊ እና/ወይም የአካባቢ ብሮድካስተሮች 

የቋንቋ ብዝሃነት በመገናኛ ብዙኃን መርሃ ግብር

የማህበረሰብ መርሃ ግብር ለተገለሉ ቡድኖች (ለምሳሌ፡ አገር በቀል ህዝቦች፣ ስደተኞች ወዘተ…)

የማህበረ-ባህል መርሃ ግብር (ለምሳሌ፡- ህፃናት፣ ወጣቶች፣ የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች…….ወዘተ)

ለኦዲዮ ቪዥዋል ሚዲያ የአገራዊ ይዘት ደንብ/መመሪያ አለ (ለምሳሌ፡- ለአገር አቀፍ ፊልሞች፣ 

ለቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች ወይም ለሬድዮ ሙዚቃዎች ዝግጅትና ስርጭት ኮታ)፡ አዎ

ሚዲያውን የሚከታተል ተቆጣጣሪ ባለስልጣን(ናት) አለ፡ አዎ

ምላሹ አዎ ከሆነ፣ የተቆጣጣሪ ባለስልጣን(ናት) ስምና የተቋቋመበትን ዓመት ግለጽ፡

የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባለስልጣን

ምላሹ አዎ ከሆነ፣ ተቆጣጣሪ ባለስልጣኑ(ናት) ክትትል የሚያደርገው፡

የመንግስት ሚዲያ

የማህበረሰብ ሚዲያ

የግል ዘርፍ ሚዲያ

የኢንተርኔት ሚዲያ

ምላሹ አዎ ከሆነ፣ ተቆጣጣሪ ባስልጣኑ(ናት) ሃላፊነታቸው፡

ለብሮድካስተሮች፣ይዘት አቅራቢዎች፣ መድረኮች ፈቃድ መስጠት የህዝብ ቅሬታዎችን ለምሳሌ የኢንተርኔት 

ማስፈራራት፣ ሃሰተኛ ዜናዎች፣ የጥላቻ ንግግር ወዘተ መቀበልና ምላሽ መስጠት የባህል(ቋንቋን ጨምሮ) 

ግዴታዎችን መከታተል

በሚዲያ የፆታ እኩልነትን መከታተል

የሚዲያውን የኤዲቶሪያል ነፃነትን መከታተል

በሚዲያ ባለቤትነት ብዝኃነትን መከታተል (የባቤትነት መዋቅሮች ብዝሃነት፣ የባለቤትነት ህጎች ግልጽነት፣ 

የባቤትነት ክምችት ላይ ገደቦች ወዘተ…)

ተያያዥ ፖሊሲዎችና እርምጃዎች
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የዲጅታል ዓለም
የባህልና ፈጠራ ምርቶችንና ተቋማትን የዲጂታል ሽግግር ለመደገፍ የሚያስችሉ ፖሊሲዎች፣ 
እርምጃዎች ወይ አሰራሮች (ለምሳሌ፡- የአናሎግ ውጤቶችን ዲጂታል ለማድረግ የገንዘብ ድጋፍ) 
ተዘጋጅተዋል፡ የለም

ጠንካራ አገራዊ ዲጂታል የባህልና ፈጠራ ምርቶች ገበያን (የተለያየ መጠን ካላቸው ብዝሃ ኢ-ተዋናዮች 

ጋር) ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ፖሊሲዎች ወይም እርምጃዎች ተቀርጸዋል (ለምሳሌ፡ ፍትሃዊ የክፍያ  
ህጎች፣ የገበያ ክምችትን መቆጣጠር፣ የዲጂታል ይዘት አቅራቢዎች/አሰራጮች ወይም አልጎሪዝም  
ሞኖፖሊን መከላከል፤የባህል እሴቶች ብዝኃነትን የመገደብ አቅም አለውና ወዘተ--)፡ የለም

በአገር ውስጥ የተዘጋጁ የባህል ይዘቶች በዲጂታል ዓለም ውስጥ ያላቸውን ተደራሽነትና በቀላሉ 
መገኘት  የሚያሳድጉ ፖሊሲዎችና እርምጃዎች  ተተግብረዋል (ለምሳሌ፡- ለዲጂታል ይዘት ብዝኃነት 
የትግበራ   ዕቅዶች ወይም ፖሊሲዎች፣ በተወሰኑ ቋንቋዎች ለሚዘጋጁ ባህላዊ ወይም ጥበባዊ 
ድረገጾች የመንግስት የገንዘብ ድጋፍ፣ ለአገራዊ ይዘቶች አገር አቀፍ ወይም ክልላዊ የኢንተርኔት 
ስርጭት መድረኮች ወዘተ…)፡ የለም

የዲጂታል ፈጠራና ከአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ጋር የሚሰሩ አርቲስቶችና ሌሎች የባህል ባለሙያዎች 
ብቃትን የሚያጎለብቱ ፖሊሲዎችና እርምጃዎች ተተግብረዋል (ለምሳሌ፡- የሙከራ ስራ ቦታዎች፣ 
ኢንኩቤተሮች ወዘተ…)፡የለም

በዲጂታል ሚዲያው ላይ ተደራሽ የሆኑ ስታቲስቲክስ ወይም ጥናቶች (ከቅርብ ጊዜ መረጃዎች ጋር) 
(በዲጂታል ሚዲያው ላይ የሚገኙ የባህል ይዘት ዓይነቶችን ጨምሮ) አሉ፡ የለም

ተያያዥነት ያላቸው ፖሊሲዎችና እርምጃዎች፡

ባንተ አገር ውስጥ አርቲስቶችን እና/ወይም የባህል ባለሙያዎችን የሚወክሉ የሙያ ድርጅቶች እና/

ወይም የንግድ ዩኒየኖች በተከታዮቹ ዘርፎች ውስጥ ይገኛሉ (ማለትም፡ የሙዚቀኞች ፌደሬሽን፣ 

የአሳታሚዎች ህብረት ወዘተ…)፡

ሲኒማ/ኦዲዮቪዥዋል ጥበብ

ዲዛይን

የሚዲያ ጥበብ

ሙዚቃ

ህትመት

የዕይታ ጥበብ

የክወና ጥበብ 

ከሙያ ማህበራት ጋር አጋርነት መፍጠር
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የባህል እሴቶች ብዝኃነትን በማስተዋወቅ ረገድ የሙያ ማህበራት ድርጅቶች የሚያደርጉትን ተሳትፎ 

የሚያግዙ የመንግስት የገንዘብ ድጋፍ መርሃ ግብሮች አሉ፡ አዎ´

ባለፉት አራት ዓመታት፣ የባህል እሴቶች ብዝኃነትን በማስተዋወቅ ተግባር ላይ ለሚሳተፉ የሙያ 

ማህበራት ድርጅቶች፤ የተግባቦት፣ አድቮከሲ እና/ወይም የገንዘብ ማሰባሰብ ክህሎቶችን ለማዳበር፣ 

የስልጠናና ምክር መርሃግብሮች በመንግስት ባለስልጣናት ተዘጋጅተዋል ወይም ተደግፈዋል፡ አዎ

የባህል ፖሊሲን ለማውጣት እና/ወይም ለመከታተል፣ ባለፉት 4 ዓመታት፣ በመንግስት ባለስልጣናትና 

በሙያ ማህበራት ድርጅቶች መካከል የመወያያ ስልቶች ተተግብረዋል (ስብሰባዎች፣ የሰራተኞች 

ቡድን ወዘተ)፡ አዎ

ምላሹ አዎ ከሆነ፣ እስከ 2 የሚደርሱ  ምሳሌዎችን ስጥ፡

የባህል ፖሊሲ ለማሻሻል ውይይት

ወልቃይት ዩኒቨርስቲና የባህልና ቱሪዝም ሚ/ር፣ በዘርፍ-ተኮር የትረስት ፈንድ፣ በፊልም ደረጃ፣ በሁለትዮሽ 

ስምምነቶች ዙሪያ ለፈጠራ ዘርፉ ፕሮፖዛል ለማዘጋጀት የሃሳብ ማንሸራሸርያ መርሃግብሮች 

ባለፉት 4 ዓመታት፣ ከሙያ ማህበራት ድርጅቶች ጋር በመማከር፣ የባህል እሴቶች ብዝኃነትን በሚያስፋፉ 

ፖሊሲዎችና እርምጃዎች ላይ ማብራሪያ ተሰጥቶባቸዋል፡ አዎ

ተያያዥነት ያላቸው ፖሊሲዎችና እርምጃዎች፡

የሙያ ማህበራት ድርጅቶች ህግ መሻሻል

ለፖሊሲው/እርምጃው አፈጻጸም ሃላፊነት የተሰጠው ተቋም  ስም፡

 የኢትዮጵያ የሙያ ማህበር  ድርጅት

በፖሊሲው/እርምጃው የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡

ሲኒማ/ኦዲዮቪዥዋል ጥበብ

ዲዛይን

የሚዲያ ጥበብ

ሙዚቃ

የክወና ጥበብ

ህትመት

የዕይታ ጥበብ

የፖሊሲው/እርምጃው ድረገፅ ካለ፡

https://www.abyssinialaw.com/uploads/1113.pdf

የፖሊሲውን/እርምጃውን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

 የኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ፣ ፌደራላዊ የመንግስት አስተዳደር ያለው ሲሆን የፍትሐ 
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ብሔር ህግ አሰራርን ይከተላል። ማርች 12 ቀን 2019 ዓ.ም የኢትዮጵያ መንግስት፣ ለሙያ ማህበር ድርጅቶች 

አዲስ ህግ አፀደቀ፤ የሙያ ማህበራት ድርጅት አዋጅ ቁ. 1113/2019። የሙያ ማህበራት ድርጅት አዋጅ፣ 

የበጎ አድራጎትና ማህበራት አዋጅ ቁ. 621/2009 (የ2009 አዋጅ)ን ተክቶታል፡፡ በሙያ ማህበራት ድርጅት 

አዋጅ ሥር፣ ከ2009 አዋጅ ጋር ተያይዘው የወጡ መመሪያዎችና ደንቦች ለአንድ ዓመት በስራ ላይ ይቆያሉ፤ 

ከሙያ ማህበራት ድርጅት አዋጅ ጋር እስካልተቃረኑ ድረስ። የሙያ ማህበራት ድርጅት አዋጅ በአንፃራዊነት 

አዲስ  ከመሆኑ ጋር ተያይዞ፣ አንዳንድ ህጎቹ ገና ሙሉ ለሙሉ ተፈፃሚ አልሆኑም፡፡ ይህ ማስታወሻ፣ የሙያ 

ማህበራት ድርጅት አዋጅ ማዕቀፍን፣ ለትርፍ ላልተቋቋሙ ሙያ ማህበራት ድርጅቶች፣ አጭር ቅኝት 

ለማቅረብ ይሞክራል - መንግስት የሙያ ማህበራት ድርጅት አዋጅን ሙሉ በሙሉ መተግበርና ማብራሪያ 

ደንቦችና መመሪያዎች ማውጣት ሲጀምር፣ ከሙያ ማህበራት ድርጅቶች ጋር የተያያዙ ህጎችና አሰራሮች 

መጎልበትና መጠናከር እንደሚቀጥሉ በመገንዘብ። በዚህም መሰረት፣ ፋውንዴሽኖች ዓለማቀፍ የገንዘብ 

ድጋፍ መቀበል ከመጀመራቸው በፊት፣ አዲስ  መረጃ ለማግኘት የአገር ውስጥ ባለሙያዎችን ማነጋገር 

ይኖርባቸዋል፡፡ የፈጠራና የባህል ኢንዱስትሪውን በቀጥታ ከሚጠቅሙ በግልፅ የሚታዩ ለውጦች መካከል፣ 

የሙያ ማህበራት ድርጅቶች ዳግም ሲዋቀሩ የሚቋቋሙበትና የሚተዳደሩበት መንገድ ነው፡፡ ይህ ዳግም 

አወቃቀር፤ የፈጠራ የሙያ ማህበራት ድርጅቶች፣ በቀላሉ እንዲቋቋሙና ይበልጥ ጠቃሚ እንዲሁም 

ለማህበረሰባቸውና ለባለድርሻ አካላት ውጤታማ እንዲሆኑ ያግዛቸዋል፡፡ ሌላው ዋነኛ ማሻሻያ፣ የገንዘብ 

ድጋፍ ማግኛ መንገድን የተመለከተ ነው። ከህግ ማሻሻያው በፊት፣ የሙያ ማህበራት ድርጅቶች፣ የገንዘብ 

ድጋፍ ምንጫቸው፣ በተለይ ከውጭ አገራት፣ የተገደበ ነበር፡፡ አሁን ከህጉ መሻሻል በኋላ፣ የሙያ ማህበራቱ፣ 

100 ፐርሰንት የገንዘብ ድጋፋቸውን ከፈለጉበት ቦታ ማሰባሰብ ችለዋል፡፡ ሌላው ወሳኝ ማሻሻያ፤ የሙያ 

ማህበራት ድርጅቶቹ፣ ህልውናቸውን ለማስቀጠል የሚያግዛቸው የገቢ-ማመንጫ አሰራር መተግበሩ ነው። 

ይህ ማሻሻያ፣ የፈጠራ የሙያ ማህበራት ድርጅቶች፣ ከማንኛውም ዓይነት የፋይናንስ ምንጮች ባሻገር፣ ገቢ 

እንዲያመነጩ ያግዛቸዋል።

በተለይ ወጣቶችን ያለመ ነው? አዎ

የፖሊሲ/እርምጃ አፈፃፀሙን ዓለማቀፍ የባህል ብዝኃነት ፈንድ ይደግፈዋል? በፍጹም 

በፖሊሲ/እርምጃ አፈፃፀሙ እስካሁን የተገኙ ውጤቶች ምድን ናቸው?

የሙያ ማህበራት ድርጅቶች ህግ ከተሻሻለ በኋላ ከፈጠራ ዘርፉ በርካታ የሙያ ማበራት ድርጅቶች 

ተመስርተዋል። በ2019 የሙያ ማህበራት ድርጅቶች ህግ ከተሻሻለ ወዲህ ከሰርከስ፣ ዳንስ፣ዲጄ፣ ፎቶ-ግራፍ 

ማንሳት፣ ጌመርስና ከመሳሰሉት ዘርች የሙያ ማህበራት ድርጅቶች ተመስርተዋል።

የፖሊሲ/እርምጃ አፈፃፀሙ ተገምግሟል?የለም

በእርምጃ አፈፃፀሙ የተሳተፉ አጋሮች፡

የኢትዮጵያ ደራስያን ማህበሩ

የተቋሙ ዓይነት፡
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የሙያ ማህበር ድርጅት

ዜማ ብዕር የኢትዮጵያ ሴት ደራስያን ማህበር

የተቋሙ ዓይነት፡

የሙያ ማህበር ድርጅት

የኢትዮጵያ ሴት ሠዓልያን እና ቀራፅያን ማህበር

የተቋሙ ዓይነት፡

የሙያ ማህበር ድርጅት

የየኢትዮጵያ  ሠዓልያን እና ቀራፅያን ማህበር

የተቋሙ ዓይነት፡

የሙያ ማህበሩ ድርጅት

የኢትዮጵያ የዳንስ ባለሙያዎች ማህበር

የተቋሙ ዓይነት፡

የሙያ ማህበር ድርጅት

የኢትዮጵያ ሰርከስ ባለሙያዎች ማህበር

የተቋሙ ዓይነት፡

የሙያ ማህበር ድርጅት

የኢትዮጵ ቲያትር ጥበባት ባለሙያዎች ማህበር

የኢትዮጵያ ተዋናይ/ተዋናይት ማህበር

የተቋሙ ዓይነት፡

የሙያ ማህበር ድርጅት

የኢትዮጵያ ፊልም ሰሪዎች ማህበር

የተቋሙ ዓይነት፡

የሙያ ማህበር ድርጅት

አላቲኖስ የኢትዮጵያ ፊልም ሰሪዎች ማህበር

የተቋሙ ዓይነት፡

የሙያ ማህበር ድርጅት

የኢትዮጵያ ፋሽን ዲዛነሮች ማህበር

የተቋሙ ዓይነት፡ 

 የሙያ ማህበር ድርጅት

የኢትዮጵያ ሞዴሎች ማህበር

የተቋሙ ዓይነት፡

የሙያ ማህበር ድርጅት
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የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር

የተቋሙ ዓይነት፡

ግራር-የፈጠራ ማዕከል

የተቋሙ ዓይት፡

የግል ዘርፍ

የዕይታ ጥበብ ለልማትና  ኢኮኖሚ ዕድገት - ብሔራዊ የአቅም ግንባታ ለእይታ ጥበብ 

አርቲስቶችና የእይታ ጥበብ አርቲስቶች ሥራዎችን ለተመልካች ማቅረብ

ለፖሊሲው/እርምጃ አፈጻጸም ሃላፊነት የተሰጠው ወኪል ስም፡

የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር

ወሎ ዩኒቨርስቲ

በፖሊሲው/ እርምጃው የተሸፈኑ የባህል ዘርፎች፡

ዕይታዊ ጥበብ

የፖሊሲውን/እርምጃውን ዋነና ገፅታዎች አብራራ?

የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ከወሎ ዩኒቨርሲቲና ደሴ የትምህርት ቢሮ ጋር በመተባበር በአገር አቀፍ ደረጃ 

የዘጠኝ ቀናት የአቅም ግንባታ ከሁሉም ክልሎች ለተውጣጡ የዕይታ ጥበብ አርቲስቶች በደሴ ከተማ 

አዘጋጅቶ ነበር። የአቅም ግንባታ መርሃ ግብሩ የፓናል ውይይትና በኢትዮጵያ ጥንታዊ አሳሳል ላይ የቀረበ 

ጥናታዊ ፅሑፍን ያካተተ ሲሆን በመለጠቅም ስልጠና ተሰጥቷል። የአቅም ግንባታው ዋነኛ ዓላማ፣ 

የኢትዮጵያን የዕይታ ጥበብ አስመልክቶ ግንዛቤ ለመፍጠርና ዘርፉን ለማሳደግ ነው፤ ያለፈውን ተመክሮ 

በማምጣትና ከዘመናዊው ስልት ጋር በማቀናጀት። በዚህም፣ የአቅም ግንባታ ጥረቱ የዕይታ ጥበብ ዘርፉን 

ለማሳደግ ነው፤ የዕይታ ጥበብ ባለሙያዎች ኢኮኖሚያዊ ጥቅምን ለራሳቸውና በዘርፉ ለሚገኙ ሌሎችም 

እንዲፈጥሩ። የአቅም ግንባታው የተጠናቀቀው በስዕል አውደ-ርዕይ ነው። የአቅም ግንባታው ከሁሉም 

ክልሎች የተለያዩ ቁልፍ ባለድርሻ አካላትን አንድ ላይ በማምጣት መልካም አጋጣሚዎችን ፈጥሯል፤ ይህም 

ተጨማሪ የትብብር መድረክን የሚፈጥርና የዕይታ ጥበብ ዘርፍን ከበርካታ ዕይታዎች አንፃር የሚያበለፅግ 

ሲሆን የመንግስትና የሙያ ማህበራት ድርጅቶች ባለድርሻ አካላትን ተሳትፎም ያሳድጋል። የአቅም ግንባታው 

ከመቶ በላይ ተሳታፊዎችን ያሰባሰበ ሲሆን ከሁሉም ክልል የተውጣጡ ሃያ አንድ የመጀመሪያ ጊዜ ሰዓሊያንን 

አሳትፏል፤ መሰረታቸውን በአዲስ አበባ ካደረጉ የሙያ ማህበራት ድርጅቶች ጋር በመተባበር፤ ማለትም 

የኢትዮጵያ ሴቶች የዕይታ ጥበብ ሰዓሊያን ማህበርና የኢትዮጵያ የዕይታ ጥበብ ሰዓሊያን ማህበር። የወሎ 

ዩኒቨርስቲ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ ወጣቶችና  ሴቶች በአቅም ግንባታው ተሳታፊ ከነበሩት ውስጥ 

ይጠቀሳሉ፡፡ መርሃግብሩ  የደሴ ትምህርት ቢሮ አስተዳደር ባለድርሻ አካላትንም ያሳተፈ ነበር።

በተለይ ወጣቶችን ያለመ  ነው? አዎ

ዓለማቀፍ የባህል ብዝሃነት ፈንድ የፖሊሲ/እርምጃ አፈፃፀሙን በገንዘብ ይደግፋል? በፍጹም 
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በፖሊሲ/ እርምጃ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

በአቅም ግንባታው የተገኘው ውጤት፣ ሰልጣኞች ከሥልጠናቸው የወሰዱትን ተመክሮ በየክልላቸውና 

የተሳትፎ መድረካቸው መተግበር መቻላቸው ነው። ምንም እንኳን ያመጣውን ቀጥተኛ ውጤት 

በተመለከተ መረጃዎች በመሰነድ ላይ ቢሆኑም፣ የስልጠናው ውጤቶች የተስተዋሉባቸው መርሃግብሮች 

አሉ፡፡ መርሃግብሩ ዩኒቨርስቲዎችና የመንግስት አካላት ከፈጠራ ዘርፉ የሙያ ማህበራት ድርጅቶች ጋር 

ያላቸውን ትስስርም  አሳድጎታል።

የፖሊሲ/እርምጃ አፈፃፀሙ ተገምግሟል? የለም

በእርምጃ አፈፃፀሙ ላይ የተሳተፉ አጋሮች፡

የወሎ ዩኒቨርስቲ የቴአትርና ሙዚቃ የትምህርት ክፍል

የተቋሙ ዓይነት፡

የመንግስት ዘርፍ

የደቡብ ወሎ ዞን አስተዳደር

የተቋሙ ዓይነት፡

የመንግስ ዘርፍ

የደቡብ ወሎ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ

የተቋሙ ዓይነት፡

የመንግስት ዘርፍ

የደሴ ከተማ አስተዳደር

የተቋሙ ዓይነት፡

የመንግስት ዘርፍ

የደሴ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ

የተቋሙ አይነት፡

የመንግስት ዘርፍ
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ግብ - 2 የባህል ቁሳቁሶችና አገልግሎቶች ሚዛናዊ ልውውጥን    
          ማሳካት እንዲሁም  የጥበብና  የባህል ባለሙያዎችን 
           እንቅስቃሴ ማሳደግ 

 
 

  የጥበብና የባህል ባለሙያዎች እንቅስቃሴ 

የሚከተሉት ፖሊሲዎችና እርምጃዎች ባንተ አገር ውስጥ ካሉ እባክህ ጠቁም፡

ባለፉት አራት ዓመታት፣ የሚከተሉት ተግባራዊ መርሃ ግብሮች፣ በመንግስት ባለስልጣናት ተቀርፀው 

አሊያም  ታግዘው/በገንዘብ ተደግፈው ከሆነ  ጠቁም፡

መሰረተ ልማት (ለምሳሌ፡- የጥበበኞች መኖሪያና መሥሪያ፣ የባህል ተቋማት ወዘተ…) የባህል እሴቶች  

ብዝኃነትን የማስተዋወቅ እንዲሁም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የውጭ ጥበበኞችን ተቀብሎ የማስተናገድ 

(በተለይም ከታዳጊ አገራት) ሥልጣን ያለው ትላልቅ ባህላዊ ዝግጅቶች (ለምሳሌ፡ የባህል ወቅቶች፣ 

ፌስቲቫሎች፣ የባህላዊ  ምርቶች ገበያ ወዘተ) 

ባለፉት አራት ዓመታት፣ ተከታዮቹ የጉዞ ድጋፎች (ለምሳሌ፡- ስኮላርሺፖች፣ የጉዞ ድጋፎች ወዘተ) 

በመንግስት ባለስልጣናት ተሰጥተው ወይ ተደግፈው ከሆነ ግለጽ፡

የአገር አቀፍ ወይም ነዋሪ ጥበበኞችና ሌሎች የባህል ባለሙያዎች የውጭ ጉዞ የሚደግፍ የመንግስት 

ፈንድ የጥበበኞችና የባህል ባለሙያዎች የታዳጊ አገራት ወይም ከአንዱ ወደ ሌላ ጉዞን (በሰሜን-ደቡብ-

ደቡብ እና ደቡብ-ደቡብ ትብብርን ጨምሮ) በተለይ የሚደግፍ  የመንግስት ፈንድ 

ተያያዥ ፖሊሲዎችና እርምጃዎች፡

የባህል ምርቶችና አገልግሎቶች ልውውጥ

በሚከተሉት የጥበብ ዘርፎች፣ የባህላዊ ምርቶችና አገልግሎቶች ስርጭትን- ከአገርህ ውጭ- 

የሚደግፉ፣ የኤክስፖርት ስትራቴጂዎች ወይም እርምጃዎች አሉ፡

ሲኒማ/ኦዲዮቪዥዋል ጥበብ

ዲዛይን

የሚዲያ ጥበብ

ሙዚቃ
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ህትመት

የዕይታ ጥበብ

የክወና ጥበብ

የባህል አመራር

ባለፉት 4 ዓመታት የባህላዊ ምርቶችና አገልግሎቶች ሚዛናዊ ልውውጥን ለመደገፍ አገርህ ያደረገችው 

ድጋፍ ወይም ያገኘችው የተለየ ጥቅም፡

ምላሹ አዎ ከሆነ እስከ 2 የሚደርሱ ምሳሌዎችን ጥቀስ፡

ባለፉት አራት ዓመታት፣ የንግድ ፖሊሲዎችን ለመቅረጽ የሚያስችል አቅም ለመገንባት፣ ለባህል    

ምርቶችና አገልግሎቶች የተለየ ደረጃ ከሚሰጡ ስምምነቶች ድርድርና አፈፃፀም ላይ ለመሳተፍ 

ከሚያግዝ ኦፊሴላዊ የልማት ድጋፍ (Trade Aid)  አገርህ  ተጠቅማለች ወይም ድጋፍ አድርጋለች፡

ምላሹ አዎ ከሆነ፣ እስከ 2 የሚደርሱ ምሳሌዎችን ጥቀስ፡

ተያያዥ ፖሊሲዎችና እርምጃዎች፡

የባህል የልምድ ልውውጥ በቬኒስ፤ 75ኛው ዓለማቀፍ የፊልም ፌስቲቫል

ለፖሊሲው/እርምጃው አፈፃፀም ሃላፊነት የወሰደው ተቋም ስም፡

አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ

በፖሊሲው/እርምጃው የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡

ሲኒማ/ኦዲዮቪዥዋል ጥበብ 

የፖሊሲውን/እርምጃውን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የዛሬ አምስት ዓመት በፊልም ፕሮዳክሽን የማስተርስ ድግሪ መርሃ ግብር መስጠት 

የጀመረ ሲሆን በአገሪቱ የመጀመሪያውና ብቸኛው የሁለተኛ ድግሪ መርሃ-ግብር ነው።

ይህ መርሃ-ግብር የተዘጋጀው በላቀ ደረጃ የሰለጠኑ ፊልም ሰሪዎችን ለማፍራት ታልሞ ነው፤ ሲኒማን 

እንዲሁም  ከባህል፣ ታሪክ፣ ቴክኖሎጂና ስነ-ውበት ጋር ያለውን ግንኙነት በመረዳት ረገድ ሁነኛ መሰረት 

ለማስያዝ፡፡ የዚህ ፊልም መርሃ-ግብር ዋነኛ ተልዕኮ በሲኒማ ጥናትና በፊልም ፈጠራ አሰራር ግሩም 

የሁለተኛ ድግሪ ትምህርት መስጠት ነው፤ የሲኒማ ጥናትና የተንቀሳቃሽ ምስሎች ጥበባዊ ዝግጅት እርስ 

በርስ ይደጋገፋሉ በሚል መርህ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፊልም መርሃ-ግብር በተጨማሪ፣ አገር አቀፍና 

ዓለም አቀፍ የፊልም ፌስቲቫሎች የባህል የልምድ ልውውጥ ጉዞዎችን በማዘጋጀት፣ ስለ ሲኒማ ድንበር 

ተሻጋሪ ግንዛቤን ያሳድጋል። ኦገስት 30 ቀን 2018 የአዲስ አበባ  ዩኒቨርስቲ የፊልም ትምህርት ክፍል፣ 

በ75ኛው የቬኒስ ዓለማቀፍ የፊልም ፌስቲቫል፣ የባህል የልምድ ልውውጥ ጉዞ አዘጋጅቶ ነበር - ከጣልያን 

የባህል ተቋምና ከሜድትራንያን ዩኒቨርስቲስ ዩኒየን (UNIMED)  ጋር በመተባበር። በመምህራቸው ታዲዮስ 

አዲሱ የሚመራ አምስት የማስተርስ  ድግሪ የፊልም ተማሪዎች ቡድን ወደ ጣልያን ቬኒስ ተጉዞ ነበር- 

አምስት የፊልም ፕሮጀክቶችን በመያዝ በፊልም ፌስቲቫሉ ላይ ለመሳተፍ፡፡ የፊልም ፕሮጀክቶቹ በአዲስ 

አበባ ዩኒቨርስቲ የፊልም ትምህርት ክፍል ከበለፀጉ 12 የፊልም ሃሳቦች ውስጥ የተመረጡ ነበሩ። ከጉዞው 

አስቀድሞ አምስቱ ፕሮጀክቶች ጁን 30 ቀን 2018 በአዲስ አበባ በተዘጋጀው የመጀመሪያው የፊልም ሥራ 
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ቅድመ ዝግጅት ማሳያ (ፒችዴይ) ላይ ለፕሮዱዩሰሮችና ባለገንዘቦች (financiers) ቀርቦ ነበር። ተማሪዎቹ 

በፌስቲቫሉ ወቅት በቬኒስ ከትልልቅ የፊልም ባለሙያዎች ጋር በተደረገ ልዩ ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ችለዋል። 

ተማሪዎቹ በሰፊው ዓለማቀፍ የፊልም ገበያ ውስጥ ለመወዳደር የፊልም ፕሮጀክታቸውን ታሪክ፣ ምስልና 

የድምፅ መዋቅር የሚያካትት የፒች ፓኬጃቸውን ለፕሮዱዩሰሮችና ኤጀንቶች የማቅረብ ዕድል ተሰጥቷቸው 

ነበር። በተጨማሪ ተማሪዎቹ በፌስቲቫሉ ላይ ለውድድር የቀረቡ ፊልሞችን በሙሉ የመመልከት ዕድል 

አግኝተዋል፤ በተለይም ከጭብጦች ጋር በተያያዘ የባህል ልዩነት ያላቸውን። መምህራቸውም፣ የባህል 

ብዝሃነትን የተሻለ የሚወክለውን ፊልም ለመምረጥ፣ የUNIMED ሽልማት የዳኞች ቡድን አባል ሆኖ 

አገልግሏል። በተጨማሪም፤ ተማሪዎቹ ጉዞአቸውንና የቬኒስ ፊልም ፌስቲቫል ተሞክሮአቸውን እንዲሁም 

የሌሎች ጣልያን ከተሞች ጉብኝታቸውን ለመቅረፅ የ”ቃና ቲቪ” የቴሌቪዥን ቡድንን ይዘው ነበር የተጓዙት፡

፡ የዚህ ጉዞ ዓላማ፣ የባህል የልምድ  ልውውጦችንና የአርቲስቶች ጉዞን ለማበረታታት እንዲሁም የባህል 

ብዝሃነት ፋይዳን ለማጉላትና የጥበባዊ (ምናባዊ) ገለፃ ነፃነትን ለማሳደግ  ያለመ  ነበር።

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ዓለማቀፍ የባህል ብዝኃነት ፈንድ የፖሊሲ/እርምጃ አፈፃፀምን ይደግፋል? በፍጹም

 

በፖሊሲ/እርምጃ አፈፃፀሙ እስካሁን የተገኙ ውጤቶች ምንድን ናቸው?
ወደ 75ኛው የቬኒስ ዓለማቀፍ የፊልም ፌስቲቫል የተደረገው የባህል የልምድ ልውውጥ ጉዞ፤ የፊልም 

ተማሪዎች ከዓለማቀፍ የፊልም ማህበረሰቡ ጋር የመተዋወቅ፣ ከሌሎች ፊልም ሰሪዎች ጋር ትስስር 

የመፍጠር፣ በትብብር አብረዋቸው ለመስራት ከሚፈልጉ ፕሮዱዩሰሮች ጋር የመገናኘት ዕድል ፈጥሮላቸዋል። 

በተጨማሪም ተማሪዎቹ በመላው ዓለም በሚዘጋጁ ሌሎች የፊልም ፌስቲቫሎች ላይ እንዲሳተፉ 

አነቃቅቷቸዋል። የፊልም ፕሮጀክታቸውን ለፕሮዲዩሰሮችና አከፋፋዮች የማቅረብና በሰፊው ዓለማቀፍ 

የፊልም ገበያ ውስጥ የመወዳደር ክህሎታቸውንም አሻሽለዋል። በዚህ ኢንሸዬቲቭ ስኬታማነት የተነሳ 

ፕሮፌሰር አንቶንዮ ፋልዱቶና ጃኮፓ ኩዋድሪን ጨምሮ የጣልያን ስመ-ጥር ፊልም-ሰሪዎችና ምሁራን የአዲስ 

አበባ ዩኒቨርስቲ የፊልም ትምህርት ክፍልን ጎብኝተዋል - ለፊልም ተማሪዎቻችን ዎርክሾፕ ለመስጠት። 

በተጨማሪ በፊልም ፌስቲቫሉ ላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፊልም ተማሪዎች የቀረቡ የፊልም ታሪኮች፣ 

የጣልያን ፕሮዲዩሰሮች፣ የኢታሎ-ኢትዮጵያ ታሪክ በሚል ፊልም ለመስራት ያነቃቃቸው ሲሆን ይህም 

በኢትዮጵያና ጣልያን መካከል የባህል ትስስርን ያጠናክራል። በዚህ ኢንሽዬቲቭ ትግበራ አማካኝነት የባህል 

የልምድ ልውውጥና የአርቲስቶች ጉዞ አድጓል፡፡ ከሁሉም በላይ ጉዞው፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፊልም 

መርሃ-ግብሩን በአፍሪካ ምርጡ የፊልም መርሃ-ግብር የማድረግ እንዲሁም የቀጣዩ ትውልድ የአፍሪካ 

ፊልም ሰሪዎች፣ ሲኒማና የፊልም አሰራር የሚያጠኑበት እንዲሆን ያለውን ራዕይ ደግፎለታል።

በእርምጃ አፈፃፀሙ የተሳተፉ አጋሮች፡

አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፊልም ትምህርት ክፍል

የተቋሙ ዓይነት፡

የመንግስት ዘርፍ

የጣሊያን የባህል ተቋም

የተቋሙ ዓይነት፡

የግል ዘርፍ
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የባህል የልምድ ልውውጥ በትያትር ፌስቲቫሎች

ለፖሊሲው/ እርምጃው አፈፃፀም ሃላፊነቱ የተሰጠው ኤጀንሲ ስም፡

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴአትር

በፖሊሲ/ እርምጃ የተሸፈኑ የጥበብ  ዘርፎች፡

የክንውን ጥበብ

የፖሊሲ/እርምጃ ድረ-ገፅ ካለ፡

http://www.ethiogr.org

የፖሊሲውን/እርምጃውን  አበይት  ገፅታዎችን አብራራ፡

ብሔራዊ ቴአትር፤ የግሪክና የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የተጀመረበትን 100ኛ ዓመት በዓል 

ምክንያት በማድረግ፣ በአቴንስ “በባዶ እግር” የተሰኘ ቴአትር አሳይቷል። ይሄ ትዕይንት በግሪክ ስነ-ፅሁፍ ላይ 

የኢትዮጵያ ባህል ክንውንን ያሳየ ሲሆን በግሪክ በቴአትር ዘርፉ መካከል የባህል የልምድ  ልውውጥ ፈጥሯል። 

ፌስቲቫሉ የግሪክ ወጣቶች ስለ ኢትዮጵያ በመገናኛ ብዙሃን ከሚያውቁት ባሻገር ይበልጥ የመረዳት ዕድል 

ፈጥሮላቸዋል።

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? የለም

ዓለማቀፍ የባህል ብዝሃነት ፈንድ የፖሊሲ/እርጃ አፈፃፀም ይደግፋል? በፍጹም 

ለፖሊሲው/እርምጃው የተመደበው የገንዘብ መጠን በአሜሪካ ዶላር፡

 10,000 ዶላር

የፖሊሲ/እርምጃ አፈፃፀሙ ተገምግሟል? የለም

በእርምጃ አፈፃፀሙ የተሳተፈ አጋር (ሮች)፡

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴአትር

የተቋሙ ዓይነት

 የመንግስት ዘርፍ
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   ውሎችና  ስምምነቶች

ባለፉት አራት ዓመታት ለባህላዊ ምርቶች እና/ወይም አገልግሎቶች የተለየ ደረጃ የሚሰጥ የብዙዎች 
ወይ የሁለትዮሽ የንግድ እና/ወይ ኢንቨስትመንት ስምምነቶች ተፈርሟል አሊያም በድርድር ሂደት ላይ 
ነው፡ አዎ

ባለፉት አራት ዓመታት ለባህላዊ ምርቶችና አገልግሎቶች እንዲሁም በኢ-ኮሜርስ ዘርፍ ለዲጂታል 
ምርቶች የተለየ ደረጃ የሚሰጥ የብዙዎች አሊያም የሁለትዮሽ የንግድ እና/ወይም ኢንቨስትመንት 
ስምምነቶች (ልዩ ፕሮቪዥኖችን ጨምሮ) ተፈርሟል አሊያም  በድርድር ሂደት  ላይ ነው፡ አዎ

ለባህል ገለፃ ብዝሃነት (ለምሳሌ፡ ትምህርት፣ ዲጂታል፣ የአዕምሮ ንብረት፣ ዘላቂ ልማት፣ የፆታ እኩልነት 
ወዘተ) ተያያዥ የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ የብዙዎች አሊያም የሁለትዮሽ ስምምነቶች፣ መግለጫዎች እና/
ወይም ስትራቴጂዎች ባለፉት አራት ዓመታት የኮንቬንሽኑን ግቦች ወይም መርሆዎች ከግምት ውስጥ 
በማስገባት ተፈርሟል አሊያም ተሻሽሏል፡ አዎ

ተያያዥ ፖሊሲዎችና እርምጃዎች
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ግብ 3- ባህልን በዘላቂ የልማት ማዕቀፍ
             ውስጥ ማቀናጀት

ብሔራዊ የዘላቂ ልማት ፖሊሲዎችና ዕቅዶች

ብሔራዊ የዘላቂ ልማት ዕቅዶችና ስትራቴጂዎች የሚከተሉት ያላቸውን ሚና ዕውቅና ይሰጣል፡
ባህል (በአጠቃላይ)

ፈጠራ እና ኢኖቬሽን

ባህልን በብሄራዊ ዘላቂ የልማት ዕቅዶችና ስትራቴጂዎች ውስጥ በማካተት የሚጠበቁትን  ውጤቶች 
ከ1 እስከ 4 ደረጃ ስጥ (1 ብዙውን ጊዜ የሚጠበቅ ውጤት ሲሆን፤ 4 እምብዛም የማይጠበቅ ውጤት 
ነው)፡

ኢኮኖሚያዊ (ለምሳሌ፡- ሥራ፣ ንግድ፣ አዕምሮአዊ ንብረት፣ የባህልና ፈጠራ ውጤቶች፣ የገጠርና 
የግዛት ልማት)፡2
ማህበራዊ (ለምሳሌ፡ ማህበራዊ ጥምረትና መካተት፣ የኑሮ ልዩነትና ድህነት ቅነሳ፣ እሴቶችና ማንነት፣ 
ተጋላጭና አናሳ ቡድኖች፣ ማብቃትና ሰብአዊ ካፒታል፣ ትምህርት)፡2 
አካባቢያዊ (ለምሳሌ፡- የተፈጥሮ ሃብቶች፣ የባህላዊ ምርቶችና አሰራሮች አካባቢያዊ ተፅዕኖን 
መቀነስ)፡4
ባህላዊ (ለምሳሌ፡- የባህል መሰረተልማት፣ ተሳትፎና የባህል ተደራሽነት፣ ኢኖቬሽን፣ የአርቲስቶች 
ድጋፍ)፡3

የባህል ወይም ፈጠራ ምርቶች የሚመለከታቸው የመንግስት የባህል አካላትና ተቋማት፣ በዘላቂ 
የልማት ፖሊሲዎችና ዕቅዶች ቀረጻና ትግበራ ላይ ይሳተፋሉ (ማለትም፡ በማስተባበር ጉዳዮች ላይ 
መሳተፍ ለምሳሌ፡- የጋራ የዕቅድ ኮሚቴዎች)፡ አዎ

ባለፉት 4 ዓመታት፣ የባህል ኢንዱስትሪ መር ተሃድሶ፣ ኢንሽዬቲቮችና ፕሮጀክቶች በክልል፣ በከተማ 
እና/ወይም በገጠር ደረጃ ተተግብረዋል፡ አዎ

ፖሊሲዎችና እርምጃዎች የባህላዊ ህይወት ተሳትፎና የብዝሃ ባህል አገልግሎቶችና እሴቶች (በተለይም 
የተጎዱ ወይ የተጋለጡ ቡድኖች ፍላጎትን ምላሽ መስጠት) ተደራሽነትን ያቀላጥፋሉ (ለምሳሌ፡- 
በታዳሚ የግንዛቤ ማሳደጊያ)፡አዎ 
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የወሎ ላሊበላ ባህላዊ  ቡድንን ዳግም ማቋቋም

ለፖሊሲው/እርምጃው አፈጻጸም ሃላፊነት የወሰደው ተቋም ስም፡
ወሎ ዩኒቨርስቲ

በፖሊሲው/እርምጃው የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
ሙዚቃ

የክወና ጥበብ

የፖሊሲውን/እርምጃውን አበይት ገጽታዎች አብራራ፡

የወሎ ላሊበላ የባህል ቡድን መጀመሪያ የተቋቋመው የዛሬ 42 ዓመት ገደማ ሲሆን እ.ኤ.አ በ1990 ዓ.ም 

ከተደረገው የመንግስት ለውጥ በኋላ በአሳዛኝ ሁኔታ ህልውናው ያበቃ ቡድን ነበር፡፡ ለሁለት ዓመት በወሎ 

ልማት ድጋፍ ማህበር ሥር ቢቆይም፣ ቡድኑ ሸክሙን ሊቋቋም አልቻለም፡፡  የወሎ ላሊበላ ባህል ቡድን፣ በደቡብ 

ወሎ ዞን አስተዳደርና  በደቡብ ወሎ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ተነሳሽነት፣ ከ22 ዓመት በኋላ፣ እ.ኤ.አ በ2013 

ዓ.ም ዳግም ተመስርቷል፡፡ ዳግም ምስረታው እውን የሆነው ሙዚቃና ዳንስ ላይ ያተኮረ የባህልና ጥበብ 

ቡድን ከአካባቢው በመመልመል ሲሆን እ.ኤ.አ በ2014 ዓ.ም የወሎ ላሊበላ ባህላዊ ቡድን በይፋ ሥራውን 

ማቅረብ ጀመረ፡፡ የባህል ቡድኑ ዳግም የመመስረት ዓላማው ወሎ የኢትዮጵያ ሙዚቃ አራቱ ቅኝቶች ምንጭ 

በመሆኑ፣ የኢትዮጵያን ሙዚቃ የዳበረና የበለፀገ  ባህል መልሶ ለማምጣት ነበር፡፡ የተለያዩ የአካባቢውን 

የጥበብ ቡድኖች አንድ ላይ በማምጣት፣ የወሎ ላሊበላ ቡድን፣ በጠንካራ የሙዚቃና ውዝዋዜ መሰረቱ፣ 

ባህላቸውን መግለጽ ይችላሉ፡፡ የወሎ ላሊበላ ባህላዊ ቡድን ከዳግም ምስረታው በኋላ  ማሬዋ የተሰኘ 

አልበሙን እስከማውጣት የደረሰ ሲሆን በበርካታ ፌስቲቫሎች ላይም ተሳትፏል፡፡ በብሄር ብሄረሰቦች በዓልም 

ላይ ክልሉን ወክሎ ቀርቧል፡፡  የወሎ ላሊበላ ባህል ቡድን እንቅስቃሴ መዳከም የጀመረው አስተዳደሩና አመራሩ 

ከመንግስት አስተዳደር ውጭ እየሆነ መምጣቱን ተከትሎ ነው፡፡ የባህል ቡድን ትልቁ ችግር፤ የከያኒያኑን 

አቅም ማጎልበት የሚችሉ የፕሮፌሽናል አሰልጣኞችና አስጠኚዎች ያለመኖር ነበር፡፡ የባህል ቡድኑ የበጀት 

እጥረትም ነበረበት፤ በዚህም የተነሳ የቡድኑን ህልውና ማስቀጠል አስቸጋሪ ሆነ፡፡ ለአራት ዓመታት በደቡብ 

ወሎ ዞን አስተዳደርና በደቡብ ወሎ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሥር ከቆየ በኋላ፣ እ.ኤ.አ  በ2016 ቡድኑ ዳግም 

የበለጠ ለመጠናከርና ውሉ የታወቀ መዋቅር ለመፍጠር  በወሎ ዩኒቨርስቲ ሥር ሆነ፡፡ ወሎ ዩኒቨርስቲ ቡድኑን 

በሃላፊነት መውሰዱን ተከትሎ፣ 46 ሺ ዶላር (አንድ ሚሊዮን ብር) በመመደብ ከባህል ቡድኑ ጋር በተለያዩ 

ጉዳዮች ላይ ሰርቷል፡፡ የድጋፉ የመጀመሪያ ምዕራፍ፣ የባህል ቡድኑን አቅም ለመገንባት፣ በባህል ቡድኖች 

አመራር የዳበረ ልምድ ያለው አሰልጣኝ ለመቅጠር ነበር የዋለው፡፡ የወሎ ዩኒቨርስቲ ከቴአትርና ሙዚቃ 

የትምህርት ክፍሉ ጋር በመሆን ለቡድኑ ዕውቀትና አቅም ለመፍጠር ተንቀሳቅሷል - የቴክኒክ አቅማቸውን 

በማጎልበት፡፡ ዛሬ ዩኒቨርስቲው ለቡድኑ የ53 ሺ ዶላር (2 ሚሊዮን ብር) ዓመታዊ ባጀት አለው፡፡ ዩኒቨርስቲው 

በተጨማሪ የህዝብ ግንኙነት  ባለሙያ በመቅጠር የባህል ቡድኑን የገቢ ማግኛ ዕድሎች በመፍጠር ያግዛል፡

፡ የሕዝብ ግንኙነት ሰራተኛው ለባህል ቡድኑ ሥራዎችን እያፈላለገ የጥበብ ፈጠራቸውን በማቅረብ ገቢ 

እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል፡፡ 

በተለይ ወጣቶችን ያለመ ነው? አዎ

ዓለማቀፍ የባህል ብዝሃነት ፈንድ የፖሊሲ/ እርምጃ አፈጻጸምን ይደግፋል? በፍጹም 
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እስካሁን በፖሊሲው/እርምጃው አፈጻጸም  የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

የወሎ ላሊበላ ባህላዊ ቡድን ዳግም መመስረትና መገንባት ያስገኘው ውጤት፣ ዛሬ የባህል ቡድኑ ዩኒቨርስቲው 

በሚመድበው ዘላቂ ባጀት እንዲመራ ማድረጉ ነው፡፡ ዩኒቨርስቲው የባህል ቡድኑን ብቃት ባለው፣ ፕሮፌሽናል 

በሆነና ሳይንሳዊ ሥልጠና በመደገፉ፣ አሁን አዳዲስ ከያንያንን ወደ ቡድኑ የማስገባትና የመቀላቀል ሥራውን 

ይበልጥ ቀላል አድርጎታል፡፡ ቴክኒክና ዕውቀትን መሰረት ያደረገው የክህሎት ማጎልበቻ፣ለፕሮፌሽናሊዝም 

ማደግ አስተዋጽኦ አበርክቷል - በሙያው ውስጥ ቀጥተኛ ተሳታፊ ለሆኑት ብቻ ሳይሆን በተዘዋዋሪ 

መንገድ ለሚሳተፉትም ጭምር፡፡ ዛሬ የባህል ቡድኑ 37 ገደማ አባላት አሉት፡፡ ከእነዚህም መካከል አስራ 

አራቱ የውዝዋዜ ባለሙያዎች፣ ስምንቱ የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቾች፣ ሰባቱ ሙዚቀኞች፣ አንዱ ፕሮፌሽና 

አሰልጣኝ ሲሆን የተቀሩት ስድስቱ በአስተዳደር ሥራ ላይ ይገኛሉ፡፡ ከቡድኑ አባላት ውስጥ አስራ አንዱ ሴቶች 

ናቸው፡፡

ለፖሊሲው/እርምጃው የተመደበው በጀት በአሜሪካ ዶላር፡ 55 ሺ ዶላር (በዓመት 2 ሚ.ብር)

የፖሊሲው/እርምጃው አፈጻጸም ተገምግሟል? አዎ 

ምላሹ አዎ ከሆነ፣ የተደረሰባቸው አበይት ድምዳሜዎች/ምክረ ሃሳቦች ምንድን ናቸው?

በወሎ የኒቨርስቲ ሥር የሚመራው የወሎ ላሊበላ ባህላዊ ቡድን የክንውን ግምገማ፣ በአብዛኛው አዎንታዊ 

ገጽታ ያለው ነው፡፡ የባህል ቡድኑ፣ የቱባ ባህል መሰረቱን በመጠበቅና ያንንም በጭብጥ (ይዘት) ምንጭነት 

ተጠቅሞ ባህላዊ ክንውንና ብዝሃነትን በማስተዋወቅ ረገድ ጠንካራ ሥራ መስራቱን ግምገማው 

ይደመድማል፡፡ የባህል በድኑ የፈጠራ ዘርፉን የበለጠ ለመደገፍና ለከያንያን ዘላቂ ገቢ ለመፍጠር በሚያደርገው 

ኪናዊ ተሳትፎም፣ የዩኒቨርስቲውንና የክልሉን ገፅታ ያሳድጋል፡፡ የባህል ቡድኑ ችግር፣ ራሱን ለመቻል ረዥም 

ጊዜ መውሰዱ ነው፡፡ በግምገማው ዩኒቨርስቲው እንደ ድክመት የለየው፣ የባህል  ቡድኑን ያለ ዩኒቨርስቲው 

ድጋፍ ራሱን እንዲችልና በሁለት እግሮቹ እንዲቆም ማድረግ አለመቻሉን ነው፡፡ ዩኒቨርስቲው የባህል ቡድኑ 

ራሱን የሚችልበትን መንገዶች በማፈላለግ ዙሪያ ተጨማሪ ውይይት አድርጓል፡፡

በእርምጃው አፈጻጸም የተሳተፉ አገሮች ፡
ወሎ ዩኒቨርስቲ የቴአትርና ሙዚቃ ትምህርት ክፍል

የተቋሙ ዓይነት፡
የመንግስት ዘርፍ

የደቡብ ወሎ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ

የተቋሙ ዓይነት፡
የመንግስት ዘርፍ

የደሴ ከተማ አስተዳደር

የተቋሙ ዓይነት፡
የመንግስት ዘርፍ

የደሴ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ

የተቋሙ ዓይነት፡
የመንግስት ዘርፍ
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ዓለማቀፍ ትብብር ለዘላቂ ልማት
አገርህ ባለፉት ዓመታት ከዓለም አቀፍ የባህል ብዝሃነት ፈንድ ተጠቅማለች ወይም አስተዋጽኦ 

አድርጋለች፡ 

  አዎ፤ በአገሬ ውስጥ የሚገኝ የመንግስት አካል ወይም መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ከዓለም አቀፍ የባህል 

ብዝሃነት ፈንድ ተጠቃሚ ሆኗል፡፡

የልማት ትብብር ስትራቴጂዎች (ደቡብ-ደቡብ የትብብር ስትራቴጂዎችን ጨምሮ) ፈጠራና የባህል 

ብዝሃነት ያላቸውን ስትራቴጂያዊ ሚና ይቀበላሉ፡ የለም

ምላሹ አዎ ከሆነ፣ የስትራቴጂውን ስምና የተቀረፀበትን ዓመት ግለፅ፡

አገርህ የሚከተሉትን የሚደግፉ የበርካታ እና/ወይም የሁለትዮሽ የቴክኒክ እርዳታና የአቅም ግንባር 

መርሃ-ግብሮች አግኝታለች፡

የባህልና ፖሊሲ ቀረፃና ትግበራ በታዳጊ አገራት  

የመካከለኛ፣ አነስተኛ ወይም ጥቃቅን ተቋማት የፈጠራ ምርቶችና ገበያ ዕድገት  በታዳጊ አገራት  

አርቲስቶችና የባህል ባለሙያዎች በታዳጊ አገራት 

ተያያዥነት ያላቸው ፖሊሲዎችና እርምጃዎች

በቻይና እና ኢትዮጵያ መንግስታት የሁለትዮሽ ስምምነት፣ የኢትዮጵያ 
 የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ በቻይና

ለፖሊሲው/እርምጃው አፈጻጸም ሃላፊነት የወሰደው ተቋም ስም፡

የኢፌዲሪ የጠ/ሚኒስትር ቢሮ

የባህልና ቱሪዝም ቢሮ

በፖሊሲው/እርምጃው የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡

ሲኒማ/ኦዲዮቪዥዋል ጥበብ

ዲዛይን

ሚዲያ ጥበባት

ሙዚቃ

የክወና ጥበባት

ህትመት

የዕይታ ጥበብ
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የፖሊሲውን/እርምጃውን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

በኢፌዲሪ ጠ/ሚኒስትር ሃሳብ አመንጪነት ከባህልና ፈጠራ ዘርፎች የተውጣጡ 15 የሙያ ማህበራት 

ድርጅቶች አባላት ለአቅም ግንባታና ልምድ መጋራት ወደ ተለያዩ የቻይና መዳረሻዎች ተጉዘው ነበር፡፡ 

የሁለትዮሽ ስምምነቱ ወደ አገራዊ አውድ ሊተረጎም (ሊጣጣም) የሚችል ዕውቀትና ተጋላጭነት አስገኝቷል፡፡ 

የአቅም ግንባታና የልምድ መጋራት መርሃ ግብሩ ከኦገስት 3 ቀን 2018 እስከ ኖቨምበር 7 ቀን 2018  የተካሄደ 

ነበር፡፡ የአቅም ግንባታው በተለያዩ የቻይና ክፍሎች በዩኒቨርስቲ መምህራንና ባለሙያዎች የተመራ ሲሆን 

ከመላው ዓለም የተውጣጡ ተሳታፊዎች ተካፍለውበታል፡፡

በተለይ ወጣቶችን ያለመ ነው? አዎ

ዓለም አቀፍ የባህል ብዝሃነት ፈንድ የፖሊሲውን/እርምጃው አፈጻጸም ይደግፋል? በፍጹም 

በፖሊሲው/እርምጃው አፈጻጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

በአቅም ግንባታው ላይ የተሳተፉ የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎች በቻይና ያገኙትን ተሞክሮና ትውውቅ ከአገራዊ 

አውድ ጋር በማጣጣም ለሙያ ባልደረቦቻቸው ለማጋራት ተንቀሳቅሰዋል፡፡ ተሳታፊዎቹ በተጨማሪ፣ ግንዛቤ 

ለመፍጠርና የፈጠራ ዘርፉን ለአጠቃላይ ማህበረሰቡ ለማስተዋወቅ በትጋት ሰርተዋል፡፡ ይህ የዕውቀት 

ሽግግር፣ በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴርና በሙያ ማህበራት ድርጅቶች አማካኝት በተዘጋጀ የአንድ ቀን ዎርክ-

ሾፕ ለክልል ባለድርሻ አካላትም እንዲደርስ ተደርጓል፡፡

የፖሊሲው/እርምጃው አፈጻጸም ተገምግሟል? አዎ

ምላሹ  አዎ ከሆነ፣ የተደረሱባቸው ድምዳሜዎች/ምክረ-ሃሳቦች ምንድን ናቸው?
የተደረሰበት ድምዳሜ በሁለት አንፃሮች ነው የተቀመጠው፡፡ የመጀመሪያው፤ ባህልን ከከፍተኛ የትምህርት 

ተቋማት ጋር በማቀናጀትና የፈጠራ ዘርፉ በቀለም ሰዎችና ባለሙያዎች እንዲመራ አቅም የሚገነባ 

የትምህርት ክፍል በመክፈት ለፈጠራ ዘርፉ የዕውቀት መሰረት መፍጠር ነው፡፡ ይህ የፈጠራ ዘርፉ አሁንም 

እየተጫወተ ያለውን ጉልህ ሚና የበለጠ የሚያረጋግጥ የፖሊሲ ሰነድ ቀረፃ ሂደትን ያቀላጥፋል፡፡ ሁለተኛው 

አንፃር፣ በፈጠራ ዘርፉ ውስጥ ያሉም ሆነ ከዚያ ውጭ የሆኑ ባለድርሻ አካላት በኢኮኖሚ ግንባታው 

(በተጠቃሚነት ብቻ ሳይሆን በአምራችነት) የሚሳተፉበት  የኢንቨስትመንት ዕድሎች በመፍጠር  የፈጠራ 

ዘርፉን መደገፍ ነው፡፡ የፈጠራ ዘርፉ ለኢንቨስትመንት ክፍት ከሆነ፣ በባህል ውስጥ ጥብቅ ቁርኝት ያለው 

የኢኮኖሚ እሴት በመፍጠር፣ ትላልቅ ጥቅም ማስገኘት የሚችሉ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ዕድሎች አሉ፡፡

በእርምጃው አፈጻጸም የተሳተፉ አጋሮች፡
የኢፌዲሪ ጠ/ሚኒስትር ቢሮ

የተቋሙ ዓይነት፡
የመንግስት ዘርፍ

የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር

የተቋሙ ዓይነት፡
የመንግስት ዘርፍ

ቻይና ኤምባሲ፤ የኢኮኖሚና ንግድ ካውንስል

የተቋሙ ዓይነት፡
የመንግስት ዘርፍ
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ግብ 4 - የሰብአዊ መብቶችና መሰረታዊ    
              ነፃነቶችን ማሳደግ   

የፆታ እኩልነት

የጾታ እኩልነትን በተመለከተ ሃላፊነት የተሰጣቸው የሚኒስቴር መ/ቤቶች፣ የመንግስት ተቋማት እና/
ወይም የፓርላማ አካላት፡
 አሉ፤ እናም ለአርቲስቶችና የባህል ባለሙያዎች አግባብነት ያላቸው ናቸው፡፡

ባለፉት አራት ዓመታት ሴቶች በባህላዊ ህይወት ውስጥ የሚያደርጉትን ሙሉ ተሳትፎ የሚደግፉ 
ፖሊሲዎችና እርምጃዎች ተተግብረዋል፡ አዎ

ሴቶች እንደ አርቲስት፣ የባህል ባለሙያዎች እና/ወይም የጥበብ ሥራ ፈጣሪዎች ዕውቅና እንዲያገኙና 
እንዲያደርጉ ለመደገፍ የሚያስችሉ ፖሊሲዎችና እርምጃዎች ተቀርፀዋል (ለምሳሌ፡- ተመሳሳይ ሥራ 
ተመሳሳይ ክፍያ ወይም እኩል የገንዘብ ድጋፍ፣ የሥልጠና ወይም ድጋፍ መርሃ ግብሮች፣ የፀረ-መድልዎ 
እርምጃዎች ወዘተ)፡ የለም 

መረጃዎችን ለመከታተል በመደበኛነት ይሰበሰባሉ፤ ይሰራጫሉ፡

ተያያዥነት ያላቸው ፖሊሲዎችና እርምጃዎች

ህገ-መንግስቱ እና/ወይም ብሔራዊ የቁጥጥር ማዕቀፎች በይፋ ዕውቅና ይሰጡታል፡
በፈጠራ ሥራ ነፃነት ላይ የሚፈጸሙ ጥሰቶችንና ገደቦችን በተመለከተ ቅሬታዎችን ለመቀበል እና/
ወይም ለመከታተል ገለልተኛ አካላት ተቋቁመዋል፡
ባለፉት አራት ዓመታት በአደጋ ላይ ያሉ ወይም በስደት ላይ የሚገኙ አርቲስቶችን ለመከላከል የሚያስችሉ 
ኢንሽዬቲቮች ተቀርፀዋል ወይም በመንግስት ባለስልጣናት ተደግፈዋል (ለምሳሌ፡- አስተማማኝ 
መኖሪያ ቤቶች፣ ምክርና ሥልጠና ወዘተ መስጠት)፡-
ለአርቲስቶች በሚደረጉ የመንግስት የገንዘብ ድጋፍ ስጦታዎችና ሽልማች ዙሪያ የውሳኔ አሰጣጥ 
ግልፀኝነትን ለማረጋገጥ ያለሙ እርምጃዎችና ኢንሸዮቲቮች አሉ (ለምሳሌ፡- በገለልተኛ ኮሚቴዎች 

የፈጠራ ነፃነት
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በሙያ ማህበራት ድርጅቶች የቀረቡ እርምጃዎችና 
ኢንሸዬቲቮች    

በዚህ ሪፖርት ዝግጅት የሙያ ማህበራት ድርጅቶች ቅጽ፣ እንዴት የሙያ ማህበራት 
ድርጅቶች ትብብርን ለማሳደግ ጥቅም ላይ እንደዋለ ግለጽ (የቅጹን ክፍፍልና 
የተገኘውን መረጃ አሰባሰብና ትንተና ዘዴዎችን ጨምሮ)፡፡ እባክህ  ከተገኙት 
እርምጃዎች፣ ኢንሽዬቲቮች ውስጥ ምን ያህሉ በፓርቲው አግባብነት አላቸው ተብለው 
እንደተወሰዱና በአራት ዓመቱ ሪፖርት ውስጥ እንደተካተቱ ጥቀስ፡-

የሙያ ማህበራት ድርጅቶች ቅፅ፤ ከሙያ ማህበራት ድርጅቶች ጋር በሚደረግ ግንኙነት በስልጠናና ግንዛቤ 

መፍጠሪያ መሳሪያነት ጥቅም ላይ ውሏል፡፡ የአርቃቂ ቡድኑ፣ በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ድጋፍ፣ ከሙያ 

ማህበራት ድርጅቶች ለተውጣጡ 40 ተሳታፊዎች የአንድ ቀን ዎርክሾፕ ያዘጋጀ ሲሆን ዎርክሾፑ የተቀረፀው 

ተሳታፊዎች አንድ የእርምጃና አንድ የኢንሽዬቲቭ ቅጽ ናሙና እንዲሞሉ ተደርጎ ነው፡፡ ቅፆቹን በመሙላት 

ሂደት፣ አራቱ የግቦችና አስራ አንዱ የክትትል ዘርፎች በጥልቀት ውይይት ተደርጎባቸዋል፡፡ የሙያ ማህበራት 

ድርጅቶች ቅጽ ቅጂ ታትሞ ለሙያ ማህበራት ድርጅቶቹ ተከፋፍሏል፤ በቅፁ እንዲለማመዱበትና ከዚያም 

ቅጂዎቹን ሪፖርታቸውን ለመሙላት እንዲጠቀሙበት፡፡ ከሙያ ማህበራት ድርጅቶች ቅጾች ጋር ማብራሪያ 

የሚሰጡ ሰነዶች ለሙያ ማህበራት ድርጅቶቹ ተሰጥተው ነበር፡፡ ዎርክሾፑ ከተጠናቀቀ በኋላ፣ አርቃቂ ቡድኑ 

በርካታ የሙያ ማህበራት ድርጅቶች እንዲመጡ በመጋበዝ፣ ለሁሉም የማርቀቅ ስብሰባው ላይ ለተገኙ የሙያ 

ማህበራት ድርጅቶች የአንድ ለአንድ ክፍለ ጊዜ አዘጋጅተዋል፡፡ አርቃቂ ቡድኑ በሶስት ቡድኖች የተከፋፈለ 

ሲሆን እያንዳንዱ ቡድን እስከ ሶስት የሚደርሱ የሙያ ማህበራት ድርጅቶች የያዙ ነበሩ፡፡ በዚህ ተሳትፎ እስከ 

20 የሚደርሱ ሪፖርቶች በሙያ ማህበራት ድርጅቶች ቀርቧል፡፡ በአርቃቂ ቡድኑ የሚሰበሰቡ ሪፖርቶችን 

ለመከታተል በዕለት ተዕለት ደረጃ የዲጂታል መድረኩ ጥቅም ላይ ውሏል፡፡ የዲጅታል መድረኩ ሪፖርቶቹን 

በግቦች፣ በክትትል ዘርፎችና ሴክተሮች አደራጅቶ ለማቅረብ አገልግሏል፡፡ አብዛኞቹ ሪፖርቶች በአማርኛ 

ቋንቋ የተሰበሰቡ ሲሆን ሁሉም ነጥቦች በቅጡ ከተገለፁና የፊደል እርማት ከተደረገ በኋላ ወደ እንግሊዝኛ 

ተተርጉመዋል፤ ከአራት ዓመት ሪፖርቱ ጋር እንዲጣጣም፡፡  ለ2005 ኮንቬንሽን የአራት ዓመት ሪፖርት ከቀረቡ 

ሪፖርቶች ውስጥ  90 በመቶ ያህሉ አግባብነት ያላቸው ተብለው የተወሰዱና በሪፖርቱ ውስጥ የተካተቱ 

ናቸው፡፡

ወዘተ… አማካኝነት)፡
ባለፉት አራት ዓመታት የአርቲስቶችን ሙያዊ ደረጃ ከግምት ውስጥ ያስገባ የማህበራዊ ከለላ 
እርምጃዎች ተቀርፀዋል ወይም ተሻሽለዋል፡፡ (ለምሳሌ፡- የጤና ዋስትና መድህን፣ የጡረታ መርሃ 
ግብሮችና የሥራ አጥነት ጥቅማጥቅሞች ወዘተ…)፡
ባለፉት አራት ዓመታት የአርቲስቶችን ደረጃ ከግምት ውስጥ ያስገቡ የኢኮኖሚ እርምጃዎች ተቀርፀዋል 
ወይም ተሻሽለዋል (ለምሳሌ፡ የጋራ ስምምነቶች፣ የገቢ ታክስ፣ ሌሎች የቁጥጥር ማዕቀፎች ወዘተ…)፡
-
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ግብ 1 - የጥበብ ዘላቂ የአስተዳደር ሥርዓቶችን መደገፍ፡

ሙስናን ለመዋጋት የአቅም ግንባታ

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም  ሃላፊነት የተሰጠው የሙያ ማህበር ድርጅት ስም፤
የኢትዮጵያ  ፊልም ሰሪዎች ማህበር፤desaalegneh@gmail.com, +251 939288539

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡ 
ሲኒማ/ኦዲዮቪዥዋል ጥበብ

ዲዛይን

ሚዲያ ጥበባት

ሙዚቃ

የክወባ ጥበብ 

የእርምጃውን/ኢንሽዬቲቩን  አበይት ገጽታዎች አብራራ፡

እ.ኤ.አ በ2017 የኢትዮጵያ ፊልም ባለሙያዎች ማህበር ከኢትዮጵያ የፌደራል ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና 

ኮሚሽን ጋር በመተባበር፣ ህጻናትንና ወጣቶችን በመልካም ስነ-ምግባር ማሳደግ ላይ ያተኮረና በዚህም 

ጥረት የአርቲስቶችን ሚና የተመለከተ ስልጠና አዘጋጅቶ ነበር፡፡ በዚህ የአቅም ግንባታ ስልጠና ላይ የሚዲያ 

ባለሙያዎች፣ የመንግስት ባለስልጣናትና አርቲስቶች (በአጠቃላይ ከ100 በላይ የሚሆኑ) ተሳትፈዋል፡፡ 

በተጨማሪም፣ ስልጠናው መገናኛ ብዙሃን በአገር ግንባታና ወጣቶችን በማስተማር ረገድ ያላቸውን ሚና 

አብራርቷል፡፡

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ ኢንሽዬቲቭ የዓለም አቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድ የገንዘብ ድጋፍ ያገኛል አሊያም  
አግኝቷል? በፍጹም

በእርምጃው/ኢንሸዬቲቩ አፈፃፀም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

-መልካም የስነ-ምግባር እሴቶችን በተመለከተ ግንዛቤና ዕውቀት ተሰጥቷል፡፡ - የውይይት መድረኩ 

የተፈጠረው በመንግስት ባለስልጣናት፣ አርቲስቶች፣ ወጣቶችና መገናኛ ብዙሃን አማካኝነት ነበር፡፡

የፊልም ፖሊሲ አወቃቀርና አመሰራረት

ለእርምጃው/ኢንሸዬቲቩ አፈፃጸም  ሃላፊነት የተሰጣቸው የሙያ ማህበራ ድርጅቶች ስም፡
አላቲኖስ ኢትዮጵያ ፊልም ባለሙያዎች ማህበር   +2519113411145

የኢትዮጵያ ፊልም ባለሙያዎች ማህበር          +251913421145

የኢትዮጵያ ፊልም ፕሮዱዩሰሮች ማህበር         +251911825723

በእርምጃው/ ኢንሽዬቲቩን የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
ሲኒማ/የኦዲዮቪዥዋል ጥበባት
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የእርምጃውን/ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

ኢትዮጵያ የመጀመሪያ የፊልም ፖሊሲዋ ያገኘችው ኖቨምበር 3 ቀን 2017 ዓ.ም ነው፡፡ ይህ ፅሑፍ ሶስቱ 

የኢትዮጵያ ፊልም ባለሙያዎች ማበር የኢትዮጵያ ፊልም ባለሙያዎች ማህበር፣ አላቲኖስ የኢትዮጵያ 

ፊልም ባለሙያዎች ማበር የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪዎች ማህበር ለኢትዮጵያ ፊልም ፖሊሲ ዝግጅት 

ያደረጉትን አስተዋፅኦ የሚገልጽ የመጀመሪያው ምስክርነት ነው፡፡ ባለፉት 40 ዓመታት፣ የኢትዮጵያ ፊልም 

ኮርፖሬሽንን የመሳሰሉ ታዋቂ ፊልም ሰሪዎችና ተቋማት፣ ኢትዮጵያ ቀጣይነት ያለው ዕድገትን የሚያረጋግጥ 

የፊልም ፖሊሲ እንዲኖረን ያላቸውን ራዕይ ሲያሰሙ ቆይተዋል፡፡ ነገር ግን የፊልም ፖሊሲውን የማርቀቅ፣ 

የማሻሻልና የማፀደቅ ሥራ የተከናወነው በቅርቡ ነው፡፡ በ2014 ዓ.ም የባህልና ቱሪዝም ሚ/ር ባለስልጣና፣ 

ዝነኛ የፊልም ሰዎችና የኢትዮጵያ ፊልም ባለሙያዎች ማህበር ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ተወካዮች በአዳማ 

ከተማ ተሰብስበው የፊልም ፖሊሲውን አረቀቁ፡፡ የመጀመሪያው የፊልም ፖሊሲ ረቂቅ ከተጠናቀቀ ከ15 

ቀናት በኋላ የኢትዮጵያ ፊልም ባለሙያዎች ማህበርና የአላቲኖስ ፊልም ባለሙያዎች ማህበር ስራ አስፈጻሚ 

ኮሚቴ አስተያየታቸውን አቀረቡና ሁለተኛው ረቂቅ ተጀመረ፡፤በ2016 ዓ.ም የባልና ቱሪዝም ቢሮ ከሶስቱ 

የፊልም ባለሙያዎች ማህበር ተወካዮች እንዲሁም ገለልተኛ ከሆኑ ፊልም ሰሪዎች ጋር በመሆን ለኢትዮጵያ 

ፊልም ፖሊሲ የቅድምያ ትኩረት ለመስጠትና ማጠናቀቂያውን ለማበጀት ከስምምነት ላይ ደረሱ፡፡ ማህበራቱ 

ግብረ-ሃይል አቋቋሙ፡፡  ግብረ ሃይሉ ለፊልም ፖሊሲው የመጨረሻ ቅርፅ ለመስጠት ለ6 ተከታታይ ወራት ቀን 

ከሌት ሰራ፡፡

ኮሚቴው ለ6 ተከታታይ ወራት ያከናወናቸው ዋና ተግባራ የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

1. የፖሊሲ ባለሙያ ለግብረሃይ፡- ፖሊሲ ምንድን ነው? ፋይዳው ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚቀረጸው? 

ፖሊሲ ለመቅረጽ ተፅዕኖ እንዴት ነው የሚፈጠረው? በፊልም ፖሊሲ ላይ የመንግስትና የሙያ ማህበራ ሚና 

ምንድን ነው? በየዓመቱ ፖሊሲ ይሻሻላል? በሚሉት ዙሪያ ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

2. ግብረ ሃይሉ በንዑስ ቡድኖች በመከፋፈልና በአንድት በፊልም ፖሊሲው እያዳንዱ አንቀጽ ላይ በመወያየት 

ጥልቅ ፍተሻ አድርጓል፡፡ በእያንዳንዱ ቀን ስብሰባ ቃለ-ጉባኤ ተይዟል፡፡

3. በሦስቱ ማህበራት የሚመራ ሁለት ትላልቅ ስብሰባዎች በኢትዮጵያ ብሄራዊ ቴአትር ተጠርተዋል፡

፡ ሁሉም የኢትዮጵያ ፊልም ባለሙያዎች ማህበራት ተወካዮች በስብሰባው ላይ ተገኝተዋል፡፡ ጥንካሬ 

አስተያታቸውንም ሰንዝረዋል፡፡

4. የግብረሃይሉና የጠቅላላ ጉባኤው አስተያየቶች የተጠናቀረበት ሰነድ ለባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ቀርቧል፡

፡ ሰነዱ የፊልም ፖሊሲው የመጨረሻ ቅርፅ ምን መምሰል እንዳለበት ምክንያችን የሚያትት ነው፡፡

5. የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የሦስቱን ማህበራት ከፍተኛ ሃላፊዎች በመጋዝበ የፖሊሲውን የመጨረሻ 

ይዘት ፈትሸዋል፣ ተወያይተዋል፣ ተከራክረዋል፡፡

በመጨረሻም ስምምነትና ጥምረት ላይ ደረሱ፡፡ አንዳንድ የአንቀጾቹ ክፍሎች የተለወጡና የተሸሻሉ ሲሆን 

ሌሎቹ  እንዳሉ ሆነዋል፡፡

6. የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ረቂቅ ፖሊሲን ለሚኒስትሮች ምክር ቤት አቀረበውና ፀደቀ፡፡

ወጣቶችን በተላያየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድ የገንዘብ ድጋፍ ያገኛል ወይም አግኝቷል? 
የለም

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም እስካሁን የተገኙ ውጤቶች ምንድን ናቸው?
ዩኔስኮ የኢትዮጵያ ፊልም ፖሊሲ አፈጻጸምን በኢዩ/ዩኔስኮ አማካኝነት ለመደገፍ ያሳየው ፈቃደኝነት ጥሩ 

ጅምር ነው፡፡
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ከዓለማቀፍ ሚዲያ ኩባንያዎችና የኢንተርኔት ማሰራጫ መድረክ 
ጋር በመቀናጀት የፊልም ስርጭት ዕድሎችን መፍጠርና ማጠናከር

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም ሃላፊነት የተሰጠው የሙያ ማህበር ድርጅት፡

የኢትዮጵያ ፊልም ባለሙያዎች ማህበር፤  arsemaworku@yahoo.com  +251911825743/ 

2511911151615

 በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበባት ዘርፎች፡

ሲኒማ/ኦዲዮቪዥዋል ጥበባት

የእርምጃውን/ ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡-

ኢትዮጵያ የፊልም ስርጭት መስመሩን ካናልፕላስን ለመሳሰሉ ዓለማቀፍ ሚዲያዎች እየከፈተች ሲሆን 

ሌሎች በርካቶችም በሂደት ላይ ይገኛሉ፡፡ በአሁኑ ወቅት ዓለማቀፍ የፊልም ኩባንያዎች በመላው ኢትዮጵያ 

ለሚገኙ ተመልካቾች አገራዊ ይዘት ያላቸው ፊልሞች ለማምረት የፊልም ዘርፉ ባለው ሰፊ አቅም ላይ 

እያነጣጠሩ ናቸው፡፡ ይህን ዕድል በመጠቀም የኢትዮጵያ ፊልም ባለሙያዎች ማህበር፣ በኢትዮጵያ የፊልም 

ፕሮዲዩሰሮች የተሰሩ ፊልሞችን ለቲቪ ቻናል ለማቅረብ ከካናል ፕላስ ጋር አጋርነት ፈጥሯል፡፡ ይህ አጋርነት 

የፊልም ሰሪዎቹ የባለቤትነት መብታቸውን እንደጠበቁ የኢትዮጵያ ፊልሞች በካናል ፕላስ መድረኮች ላይ 

በስምምነት ለተገደበ ጊዜ የሚቀርቡበት አዲስ የማሰራጪያ መንገዶችን ከፍቷል፡፡ ይሄ በፊልም ሰሪዎችና 

ፊልም ፕሮዲዩሰሮች ዘንድ ከፍተኛ ፍላጎትን መፍጠር የጀመረ ሲሆን ለፊልም ኩባንያዎችም የተለያዩ 

ይዘት ያላቸውን ፊልሞች እየፈጠረ ነው፡፡ ይህ አጋርነት የፊልም ሰሪዎችን ገቢ አሁን ካሉት የስርጭት 

መንገዶች በሦስት እጅ በማሳደግ ጥሩ የገንዘብ ፍሰት ማሳየት ጀምሯል፡፡ በፊልም ፕሮዲዩሰሮች ማህበር 

ሌላው የተወሰደው እርምጃ አርክውድ የተባለ የኢንተርኔት የፊልም ማሰራጪያ  መፍጠራቸው ነው፡፡ 

ቻናሉ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎችን ታላሚ ያደረጉ ፊልሞችን ይለቃል፡፡ ይህም ለፊልም 

ሰሪዎችና ፕሮዲዩሰሮች በአጠቃላይም ለፊልም ዘርፉ የፈጠራ ሥራዎችን ወደ ገንዘብ በመቀየር፣ የገቢ 

ማግኛ መንገድ  ፈጥሯል፡፡

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይሄ አርምጃ/ ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድን ያገኛል ወይም አግኝቷል? በፍጹም

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም እስካሁን የተገኙ ውጤቶች ምንድን ናቸው?

ማህበሩ የፕሮዩሰሮች የኢኮኖሚ ምንጭን በማረጋገጥና ለፕሮዳክሽን ጥራት መስፈርት በማስቀመጥ 

የፊልም ፖሊሲውን ዋነኛ አንቀጾች አሳክቷል፡፡ በዚህ ረገድ፣ ማህበሩ ለዚህ አጋርነት፣ ለሥርጭት ዓላማ 350 

ፊልሞችን አቅርቧል፡፡ ሌላው ትልቁ ስኬት ፕሮዲዩሰሮቹ በማህበሩ ላይ የፈጠሩት እምነት ነው፤ ገና ከጅምሩ 

መብታቸውንና ፍላጎታቸውን በስኬት ማስጠበቅ በመቻሉ፡፡ ይህ ብዙ ፊልሞችን ለመስራትና በርካታ 

ዕድሎችን ለመጠቀም የሚያስችል የወደፊት የትብብር አቅምን ፈጥሯል፡፡



/32 የ 2005 ኮንቬንሽን
የአራት ዓመቱ ሪፖርት

የሥነ-ፅሁፍ ባለሙያዎችን ከጥበብ ዘርፍ ውጭ ከሆኑ የተለያዩ 
መስኮች መፍጠር

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጻም ሃላፊነት የተሰጠው የሙያ ማህበር ድርጅት፡

የኢትዮጵያ ደራስያን ማህበር 

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡

ህትመት

የእርምጃውን/ ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

የኢትዮጵያ ደራስያን ማህበር በስነ-ጽሁፍ ውስጥ ለሌሉ ነገር ግን ወደፊት ፀሃፍት የመሆን አቅም ላላቸው 

(ከ10ኛ ክፍል እስከ ማስተርስ ድግሪ ደረጃ ለሚገኙ) በስነ-ጽሁፍና ፎክሎር፣ በዩኒቨርስቲና በዘርፉ  ባለሙያዎች 

የሚሰጥ ዓመታዊ የሥልጠናና ግንዛቤ መፍጠሪያ መርሃግብር ያዘጋጃል፡፡ የሰርተፊኬት መርሃግብር የሆነው 

ስልጠናው፣ ከሌሎች አጋር የጥበብ ዘርፎች (ለምሳሌ፡- ቲያትርና ፊልም ፣ ሙዚቃ፣ ስዕልና ሌሎችም) 

ጋር በመሆን የሚሰጥ ነው፡፡ ስልጠናው በ35 ሺ ዶላር (150 ሺ ብር) ዓመታዊ በጀት፣ እስከ 60 የሚደርሱ 

ተሳታፊዎችን ይመዘግባል፡፡ ስልጠናው ከተሰጠ በኋላ ተሳታፊዎች የሥነ-ጽሁፍ ስራቸውን በማህበሩ ስር 

በሚገኙና በተደራጁ በርካታ መድረኮች  (የሬድዮ ፕሮግራሞችና የህዝብ መድረኮች የመሳሰሉ) ላይ የማቅረብ 

ዕድሎች ይሰጣቸዋል፡፡

ወጣችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ /ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ የባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል ወይም አግኝቷል? 
በፍጹም 

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

የስልጠና መርሃ ግብሩ ተቀዳሚ ውጤት፣ በፈጠራ ዘርፉ ውስጥ የሌሉ እስከ 240 የሚደርሱ ተሳታፊዎችን 

ባለፉት አራት ዓመታት አሰልጥኖ ማስመረቁ ነው፡፡ ባለፉት ሁለት ዓመታት፣ ይህ መድረክ ከ10 በላይ መጻህፍት 

በተለያዩ ቋንቋዎች የማሳተም ዕድል የፈጠረ ሲሆን ከ30ሺ በላይ ቅጂዎችንም አሳትሟል፡፡ ከታተሙት አስር 

መፃህፍት መካከል ሁለቱ የህጻናት መጻህፍት ሲሆኑ አራት የሥነግጥም መጻህፍት በአማርኛ እንዲሁም  

የሥነግጥም መጻህፍት በትግርኛና ኦሮሚፋ ናቸው፡፡ ሁለቱ ደግሞ የአማርኛ ረዥም ልብወለድ መፃህፍት 

ናቸው፡፡ ሌላው የተገኘው ውጤት፣ የሰለጠኑት ተሳታፊዎች ወደ ዕለት ተዕለት ስራቸው ሲመለሱ፣ የስነ-ፅሁፍ 

ጥበብን በተመለከተ ግንዛቤ መፍጠራቸው ነው፡፡ ሰልጣኞቹ ስነ-ጽሁፍን ከዕለት ተዕለት ሥራቸው ጋር 

በማቀናጀት እንዲሁም ሙያዊ ሥነምግባርን በማሳደግና በስራ ከባቢያቸው ጠንካራ የስነ-ጽሁፍ ባህልን 

በመፍጠር ስነ-ጽሁፉን አጎልብተዋል፤ አስተዋውቀዋልም፡፡ መርሃግብሩ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን 

ያጠናቀቁ ተማሪዎች በዩኒቨርስቲ የጥበብ ዘርፉን ሲቀላቀሉ፣ በትክክል እንዲወስኑ አቅጣጫ የማመላከት 

ስራ ሰርቷል፡፡ ስልጠናው የተማሪዎችን የዕለት ተዕለት ድግግሞሻቸውን እንዲያሸንፉ በመርዳት፣ የንባብ 

ልማዳቸውንና ባህርያቸውን አሳድጓል፡፡ 
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በፊልም ዘርፍ የስርቆት ወንጀልን ለመከላከል በኮድ የተቆለፈ የቪዲዮ ማሳያ 
ሶፍትዌር ማበልፀግ

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም ሃላፊነት የተሰጠው የሙያ ማህበር ድርጅት ስም፡-

የኢትዮጵያ ፊልም ፕሮዱዩሰር ማህበር፤      arsemaworku@yahoo.com, +251 911 825743 /   

+251 911151615

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ  ዘርፎች፡
ሲኒማ/ኦዲዮ ቪዥዋል ጥበብ 

የእርምጃውን/ ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

በዛሬው የዲጂታል ዓለም፣ ይዘትን መከላከል ከመቼውም ጊዜ በላይ አስፈላጊ ሆኗል፡፡ የዲጂታል ስርቆት 

የኢትዮጵያ መዝናኛ ኢንዱስትሪውን ከፍተኛ ገንዘብ እያሳጣው ነው፡፡ ስርቆት የመዝናኛ ኢንዱስትሪውን 

ብቻ አይደለም የሚጎዳው፤ የኢንዱስትሪው የገቢ አቅም ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ እያሳደረ ሲሆን ኢኮኖሚውንም 

እየጎዳው ነው፡፡ በአጠቃላይ የአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ ያስከተለ ሲሆን ከፊልም አምራች 

ኩባንያዎች  እስከ ዲጂታል ይዘት አምራቾች ድረስ ያለውን ቢዝነስ በመጉዳት የዲጂታል ስርጭት አብዮትን 

ወደ ኢንተርኔት መድረክ እየወሰደው ነው፡፡ ይህን ችግር ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ የኢትዮጵያ ፊልም 

አምራቾች ማህበር፣ ይዘትን ለመስረቅ አስቸጋሪ በማድረግ፣ የዲጂታል ስርቆትን መጠን ለመቀነስ የሚያስችል 

መርሃግብር ይዞ መጥቷል፡፡ የኢትዮጵያ ፊልም ፕሮዲዩሰሮች ማህበር፣ ሳይንስ ሪቮሉሽን ኧርዝ ከተባለ 

አገር በቀል የቴክኖሎጂ ኩባንያ ጋር፣  በ30ሺ ዶላር በጀት በኮድ የተቆለፈ ቪዲዮ ማሳያ ለማበልፀግ በጋራ 

ተባብረዋል፡፡ አሁን በኮድ የተቆለፈ ቪዲዮ ማሳያ የአገር ውስጥ ስርጭት አስገዳጅ ክፍል በመሆኑና ፎረንሲክ 

ወተርማርኪንግ ይበልጥ በስፋት በጥቅም ላይ እየዋለ ሲሆን በአዲስ አበባ የሚገኙ፤ 40 ሲኒማ ቤቶች የፀረ-

ስርቆት እርምጃዎች መደበኛ የስራ ሂደቱ አካል ሆነዋል፡፡ ይዘቱ ከተሰረቀና ከተሰራጨ የፊልም አምራቹ 

የተሰረቀው ይዘት ከየት እንደመጣ ያውቃል፡፡ የፊልም አቅራቢው ይዘት አሳስቶ ከተጠቀመ የኢትዮጵያ 

ፊልም ፕሮዱዩሰር ማህበር በፈጠረው ሲስተም የሚለይ ሲሆን ወደ ፊልም አሳይው መመለስ  እንችላለን፡፡

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንስዬቲቭ የዓለማቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል ወይም አግኝቷል? የለም

  

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም እስካሁን የተገኙ ውጤቶች ምንድን ናቸው?

ብዙ የኢትዮጵያ ፊልም አምራቾች እየተጋፈጡ ያሉት ትልቁ መሰናክል፣ ፊልማቸው ሳይሰረቅ የተንቀሳቃሽ 

ምስላቸውን ስርጭት ማከናወን ነው፡፡ በዚህ ኢንሽዬቲቭ አማካኝነት፣ የኢትዮጵያ ፊልም አምራቾች 

ማህበር፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአገር ውስጥ የፊልም አምራቾችና ይዘት ፈጣሪዎች ስራቸውን በመጠበቅና 

በመቆጣጠር፣ አዲስ አበባ በሚገኙ 40 ሲኒማ ቤቶች በአስተማማኝ መንገድ ማሰራጨት አስችሏቸዋል፡

፡ በርካታ የግል ፊልም ፕሮዲዩሰሮች ከሲኒማ ቤት ባለቤቶች ጋር ፍትሃዊ የስርጭት ስምምነት ለማድረግ 

የሚያስፈልጋቸውን ክህሎት አሻሽለዋል፡፡ የኢትዮጵያ ፊልም አምራቾች ማህበር ለአባላቱና ለሌሎች የአገር 

ውስጥ ፊልም ፕሮዲዩሰሮች በርካታ የአቅም ግንባታ ስልጠናና ዎርክሾፕ አዘጋጅቷል - ተስማሚ  የስርጭት 

ውል ለማግኘት የሚያስችላቸው ዘዴዎችና ስልቶችን ለማስታጠቅ፡፡ ማህበሩ በተጨማሪም፣ ለሲኒማ 
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ቤት ባለቤቶች የግንዛቤ መፍጠሪያ መርሃ-ግብሮች አከናውኗል - ይህም ብዙ ፊልሞች በብዙ ቦታዎች 

ለተመልካቾች ተስማሚ በሆነ መንገድ እንዲታዩ ያደረገ ሲሆን ተመልካቾች የተሰረቀ ፊልም ከመግዛት ይልቅ 

የሲኒማ ትኬት ገዝተው የወደዱትን ፊልም እንዲመለከቱ አስችሏቸዋል፡፡ በኢትዮጵያ በግል የፊልም ስርጭት 

የፀረ- ስርቆት እርምጃ  እየጨመረ መምጣት ጋር ተያይዞ፣ ብዙ የአገር ውስጥ ፊልም ሰሪዎች የሲኒማ ቤት 

ትኬት ሽያጫቸውን ማሳደግና ከፊልም ስርጭት የተሻለ ተጠቃሚ መሆን ችለዋል፡፡ በዚህም የተነሳ ፊልም 

ሰሪዎች በቂ ገንዘብ እንዲያገኙና ፊልሞችን በተሻለ በጀት ማምረት እንዲቀጥሉ አስችሏቸዋል፡፡

ለሙያው ዕድገት የዲጄ ተቋም መመስረት

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም ሃላፊነት የተሰጠው የሙያ ማህበር ድርጅት፡
የኢትዮጵያ ዲጄዎች ማህበር፤ +251 911 861 977/+251911122654

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች 
ሙዚቃ

የእርምጃውን/ኢንሽዬቲቩን አበይት ገጽዎች አብራራ

የኢትዮጵያ ዲጄዎች ማህበር ከ5 ዓመት በላይ ሲንቀሳቀስ የቆየ ሲሆን ከሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች እስከ 

10 ሺ የሚደርሱ አባላት አሉት፡፡ የማህበሩ ዋነኛ ዓላማ የአባላቱን ሙያዊ ክህሎት መኮትኮትና ማሳደግ ነው- 

የዘርፉን ሙያዊ ደረጃ በማጎልበት፡፡ ማህበሩ ለአባላቱ ሙያዊ ድጋፍ ለመስጠት ተቋም መስርቷል- ከተለያዩ  

ባለድርሻ አካላት ጋር አጫጭር ሥልጠናና ዎርክሾፕ በማዘጋጀት ለአባላቱ ሙያዊ እገዛ ለመስጠት፡፡ ማህበሩ 

ከሴቶች ዲጄዎች  ጋር በትጋት ይሰራል - ሥራቸውን እንዲያቀርቡ  በማበረታታት እንዲሁም ለጀማሪ  ሴት 

አርቲስቶች አዳዲስ እድሎች በመክፈት፡፡፡

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ /ኢንሽዬቲቭ የዓለም አቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል ወይም አግኝቷል? 
በፍጹም 

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙ ውጤቶች ምንድን ናቸው?

ማህበሩ ከተመሰረተ ወዲህ የሴት ዲጄዎች ቁጥር ጨምሯል፡፡ -የተከናወኑ የሥልጠና ዎርክሾፖች ውጤታማ 

ነበሩ፡፡ - የዲጄዎችን ገቢ ለማሳደግና ለወጣቶች የበለጠ ሥራ ለመፍጠር ከክለብ ባለቤቶች ጋር ውጤታማ 

ውይይት ተደርጓል፡፡ -ማህበሩ  የባለሙያዎቹ መብቶች መከበራቸውንና  በህግ መጠበቃቸውን ለማረጋገጥ 

ሰርቷል፡፡

የሰርከስ ጥበብን በአቅም ግንባታ ማሳደግ

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም ሃላፊነት የተሰጠው የሙያ ማህበር ድርጅት ስም፡
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰርከስ ማህበር፤teklu@ethiopiannationalcircus.org, +251911712640

 በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
የክወና ጥበብ

የእርምጃውን/ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ
በኢትዮጵያ ለሚገኙ በርካታ ወጣቶች፣ ሰርከስ የጥበብ ዓይነት ብቻ አይደለም፤ የኩራት ምንጭም ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰርከስ ማህበር፤ ወጣቶችንና ታዳጊዎችን በዚህ መስክ ማሳተፍ፣ በአካላቸው እንዲሁም 
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በአዕምሯቸው ብቁና ጤናማ ለመሆን የሚያግዛቸው አስተማማኝ ከባቢን ለመፍጠር ያግዛል ብሎ አበክሮ 

ያምናል፡፡ 10ሺ 500 አዳዲስ ወጣቶችንና ታዳጊዎችን ከአማራ፣ ትግራይ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ኦሮምያ፣ 

የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል እንዲሁም ከአዲስ አበባና ድሬዳዋ አስተዳደሮች በመመልመል 

የተለያዩ የሰርከስ ጥበብ ቴክኒኮች (በአየር ላይ ማንጠር፣ ሚዛን መጠበቅ፣ አክሮባት፣ መተጣጠፍ፣ ሃንድ 

ቮልቴጅ አክት እና ኢክራን ሰርከስን ጨምሮ) እና የክህሎት ማጎልበቻ ስልጠና ሰጥቷቸዋል፡፡ የኢትዮጵያ 

ሰርከስ አርቲስቶችን በዘመናዊ ሰርከስ ዓለም አቀፍ ገበያ ውስጥ ታዋቂ ለማድረግ፣ የኢትዮጵያ ብሄራዊ 

ሰርከስ ማህበር፣ የኢትዮጵያ ሰርከስ አርቲስቶችን ሙያዊ ደረጃ ለማሳደግ ከዓለማቀፍ አሰልጣኞች ጋር 

በትብብር ሰርቷል፡፡ ይህ ኢንሽዬቲቭ በሺዎች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ሰርከስ አርቲስቶች፣ በዓለም ትልቁ 

የሰርከስ ኩባንያ የሆነውን Cirque du Soleil ጨምሮ ከተለያዩ ትላልቅ የሰርከስ ኩባንያዎች ጋር ኮንትራት 

እንዲፈራረሙ አግዟቸዋል፡፡ በዚህም የኢትዮጵያ ሰርከስ አርቲስቶች ለራሳቸውና ቤተሰቦቻቸው መተዳደሪያ 

ገቢ እንዲያገኙ አስችሏቸዋል፡፡ የአገሪቱን የውጭ ምንዛሬ ግኝት በማሳደግም አስተዋፅኦ አድርገዋል፡፡ ይህንን 

ኢንሽዬቲቭ አካታች ለማድረግ፣ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሰርከስ ማህበር፣ የአካል ጉዳተኞች የሚሳተፉባቸው 

ሃሳቦችን በማመንጨት አስተዋውቋል፡፡ ይሄን ተከትሎም ሁለት የአካል ጉዳት ያለባቸው የሰርከስ አርቲስቶች 

ሰልጥነው በዓለም ታዋቂ የሰርከስ አርቲስቶች ለመሆን በቅተዋል፡፡ በአገሪቱ ውስጥ ያለውን የሰርከስ መስሪያ 

ቁሳቁሶች እጥረት በመፍታት ረገድ የራሱን ሚና ለመጫወት፣ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሰርከስ ማህበር ለአባላቱ 

ስልጠናና ዎርክሾፕ ሰጥቷል - የሰርከስ ቁሳቁሶች በአገር ውስጥ ዲዛይን እንዲደረጉና እንዲመረቱ ለማገዝ፡

፡ በተጨማሪም፤ የሰርከስ ፍራሾች ለማምረት የሚያስፈልጉ ስታንዳርዶችና ዲዛይኖች ለአገር ውስጥ ፍራሽ 

አምራቾች ተሰጥቷቸዋል - የሰርከስ ትርኢት ቁሳቁሶችን በአገር ውስጥ ገበያ ተደራሽ ለማድረግ፡፡ በአጠቃላይ 

የዚህ ኢንሽዬቲቭ መተግበር ለኢትዮጵያ የሰርከስ ጥበብ ዕድገት በእጅጉ አስተዋጽኦ አበርክቷል፡፡

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ ባህል ብዛሃነት ፈንድ ድጋፍ ያገኛል ወይም አግኝቷል? የለም

ከእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሀን የተገኙ ውጤቶች ምንድን ናቸው?

በዚህ ኢንሽየቲቭ አማካኝነት በ53 የሰርከስ ቡድኖች ስር ለሚገኙ 10 ሺ 500 የሰርከስ አርቲስቶች የሰርከስ 

ጥበብ ክህሎት ማጎልበቻ ስልጠና የተሰጠ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ 6 ሺ 510 ያህሉ ሴቶች ናቸው፡፡ 

በተጨማሪም በሙዚቃ፣ ዳንስና ሰርከስ የክህሎት ማጎልበቻ ስልጠና ለ150 የአካል ጉዳተኞች ተዘጋጅቶ 

ተሰጥቷል፡፡ ከእነዚህ ውስጥ ሁለቱ አሁን በዓለም የታወቁ የስርከስ አርቲስቶች ሲሆኑ ለሌሎችም አርአያ 

ለመሆን በቅተዋል፡፡ ከነዚህም ባሻገር፣ በአገር ውስጥ ከተሰሩ 13 አንደኛ ደረጃ የስርከስ ትርኢቶች ውስጥ  

588 የሰርከስ አርቲስች ተመልምለዋል፡፡ እነዚህ አርቲስቶች በዓለማቀፍ የስርከስ ገበያ ውስጥ የአጭር ጊዜና 

የረዥም ጊዜ ኮንትራቶችን አግኝተዋል፡፡ በበርካታ ዓለማቀፍ ፌስቲቫሎች ላይ በመሳተፍም በግል 12 ወርቅ፣ 

14 ብርና 9 ነሃስ ሲያሽንፉ፤ በቡድን 9 ብርና 6 ነሃስ አሸንፈዋል፡፡ ዓለማቀፍ መስፈርትን በመከተል፣ የሰርከስ 

ስልጠናና መከወኚያ ቁሳቁሶች በአገር ውስጥ እንዲመረቱ በማድረግ በመላ አገሪቱ ለሚንቀሳቀሱ 13 የሰርከስ 

ቡድኖች ተለግሷል፡፡ በተጨማሪም፣ የስልጠና መሥሪያ ፍራሾች ከችሮታ አድራጊ ደርጅቶች በመሰብሰብ 

በህብረቱ  ስር ለታቀፉ ተጨማሪ አራት የሰርከስ ቡድኖች ተከፋፍሏል፡፡



/36 የ 2005 ኮንቬንሽን
የአራት ዓመቱ ሪፖርት

ፍለጋ፡ አዝማሪን ወደ ጥበብ መድረኩ መልሶ ማምጣት

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም ሃላፊነት የተሰጠው የሙያ ማህበር ድርጅት፡

ፈንዲቃ የባህል ማእከል

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
የክዋኔ ጥበብ

የእርምጃውን /ኢንሽዬቲቩን አበይት ገጽታዎች አብራራ፡-

ፈንዲቃ የባህል ማዕከል የአዝማሪዎችን ባህል መልሶ የማምጣት ጉዞውን ተያይዞታል፡፡ እኒህ ባህላዊ 

የሙዚቃ ተጫዋቾች አንድ ወይም ሁለት መሳሪያዎችን ብቻ የሚጠቀሙ ሲሆኑ ከ300 ዓመታት በላይ 

የዘለቀው ቱባውና ጥልቁ ባህላዊ የኢትዮጵያ ሙዚቃ  ዋነኛ  አካል ናቸው፡፡ ንቁዎቹ እዝማሪዎች በቅጽበታዊ 

ክወና፤ በፈጠራና ትላልቅ ፋይዳ ያላቸውን ቁምነገሮች በሙዚቃ በማስተላለፋ ረገድ በእጅጉ ምናባዊና የላቀ 

ተሰጥኦ የተቸራቸው ናቸው፡፡ አዝማሪዎች የማህበረሰቡ ወኪልና መልዕክተኛ በመሆን አገልግለዋል፡፡ አሁን 

በሰርጎችና ሃይማኖታዊ በዓላት ላይ በመስራት ኑሮአቸውን እንደነገሩ እየገፉ ይገኛሉ፡፡ በአብዛኛውም እንደ 

ዘላን ከመሸታ ቤት መሸታ ቤት እየተዟዟሩ በሙዚቃቸው እያሞገሱና እያወደሱ የገንዘብ ሽልማት ∕ጉርሻ∕ 

ይሰበስባሉ፡፡ ፈንዲቃ፤  ዕድሜያቸው ከ18 እስከ 32 ዓመት የሆኑ 12 አዝማሪዎችን ከአማራ ክልል ጎንደርና 

ወሎ፣ ከኦሮሚያ ክልል ሰላሌ ፍቼና ከትግራይ ክልል መቀሌ ወደ አዲስ አበባ ያመጣ ፕሮጀክት አከናውኗል፡፡ 

ዓላማውም አቅማቸውን ለመገንባትና ተጋላጭነታቸውን ለማሳደግ ሲሆን ወደ አዲስ አበባ ከመጡ በኋላም 

ከ6 የከተማዋ ዕውቅና ስኬታማ አዝማሪዎች ጋር ግንኙነት እንዲፈጥሩ አድርጓቸዋል፡፡ መደረኩ ባደረገው 

ጥናትም እነዚህ የከያኒ ቡድኖች እንዴት እንደተጎዱ ያረጋገጠ ሲሆን በአዝማሪዎች ህይወት ላይ ብርሃን 

የሚፈነጥቅ ፕሮጀክት በመቅረጽ፣ በህይወታቸውና በተጋፈጡት እልህ አስጨራሽ ትግል ዙሪያ ግንዛቤ 

ለመፍጠር ተግቷል፡፡ ፕሮጀክቱ ተሰጥኦዋቸውን ወደ ገቢ በመመንዘር ዘላቂ  የገንዘብ አቅም ለመፍጠር  

ያለመ ነበር፡፡ ይህ ፕሮጀክት፣ የጥበብ ባለሙያዎቹ  ቱባውን የጥንት የአዝማሪዎች ባህል ለማስተዋወቅና 

ጠብቆ ለማቆየት ዕድል ፈጥሮላቸዋል፡፡ ይህ ደግሞ አዝማሪዎች በራስ መተማመናቸውን እንዲያሳድጉና 

ድጋፍ እንዲያገኙ አግዟቸዋል፡፡ ፈንዲቃ ባዘጋጀው የ20 ቀናት ዎርክሾፕ ተሳታፊዎች የቴክኒክ ስልጠና 

አግኝተዋል፡፡ ሙዚቃ ሲጫወቱ ክህሎታቸውን እንዴት እንደሚቆጣጠሩና እንዴት የተለያዩ መሳሪያዎችን 

መጠቀም እንደሚችሉ ሰልጥነዋል፡፡ ዎርክሾፑ የአዝማሪዎች የድምጽ ክህሎትን በማዳበር ረገድም 

አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡ የአዝማሪን ባህል በኩራትና በሃቀኝነት እንዲገልጡ በማለምም፣ ዎርክሾፑ ይበልጥ 

ተጨባጭና በአዝማሪዎች የአሰራር ዲሲፕሊንና ሥነ-ምግባር የተደገፈ ነበር፡፡ ይሄ የአዝማሪን ባህል 

ለቀጣዩ ትውልድ በጠነከረ መንገድ የማስተላለፍ ቀጣይነትን የሚፈጥር ሲሆን አያሌ ወጣት ከያኒያን 

አዝማሪነትን እንደ ሙያ ይዘው ለመቀጠል ፍላጎት ያድርባቸው ዘንድ ይጋብዛል፡፡ ዎርክሾፑ፤ ሰልጣኞች 

ፈንዲቃ ባዘጋጀቸውና የተለያዩ ታዳሚዎች በተገኙባቸው የተለያዩ መርሃግብሮች ሥራቸውን እንዲያቀርቡ 

በማድረግ፣ የስራ ላይ ስልጠና ዕድልን ከፍቶላቸዋል፡፡ ሰልጣኞቹ የፈንዲቃ የባህል ቡድን አካል ነበሩ፤ ክንውኖቹ 

ባህልን በመግለጽ ረገድ- ሙዚቃን ውዝዋዜንና አዝማሪዎችን በማጣመር ህብር ፈጥረዋል፡፡ ዝግጅቶቹ 

በአሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስ፣ በፈንዲቃ የባህል ማዕከልና በጁፒተር ሆቴል የተካሄዱ ሲሆን በአጠቃላይ ከ800 

በላይ ታዳሚዎችን አስተናግዷል፡፡ የመጨረሻው ዝግጅት፣በጥምቀት የተካሄደውና ጥምቀት ፌስቲቫል የካ 

ሚካኤል በሚል የሚታወቀው ሲሆን ፈንዲቃ ያዘጋጀውና ራሱም የተሳተፈበት ነበር። በዝግጅቱ ከ1500 

በላይ ታዳሚዎች ተገኝተዋል፡፡ 

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው፡፡ አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ  ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ይቀበላል አሊያም ተቀብሏል? በፍጹም  

የለም
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በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

ዎርክሾፑ በአዝማሪዎቹ ህይወትና ለኢትዮጵያ ባህላዊ መግለጫ ባላቸው ጥበባዊ ግብዓት ዙሪያ የበለጠ 

ግንዛቤ ከመፍጠር አንስቶ በብዙ ደረጃዎች ውጤት አስገኝቷል፡፡ ዎርክሾፑ አዝማሪዎች የሚኮሩበትና በልበ-

ሙሉነት የሚከውኑበት መድረክ በመፍጠር በርካታ ዕድሎችን ከፍቶላቸዋል፡፡ ይሄ ደግሞ ለአዝማሪዎች 

ዘላቂ የገቢ ምንጭ በመፍጠር አግዟል፡፡ ወርክሾፑ የአዝማሪዎችን ሥነምግባራዊና ሙያዊ አሰራር 

ለማሳደግም አስችሏቸዋል፡፡ አዝማሪዎችን ከድህነት በመታደግ የበለጠ ስኬት ለማስመዝገብ የተደረገው 

እንቅስቃሴ ውጤታማ ነበር፡፡ ዎርክሾፑ በጋዜጣዊ መግለጫ የታገዘ ሲሆን በዚህም ፕሮጀክቱ የዜናና ሚዲያ 

ሽፋን ማግኘት ችሏል፡፡ የፕሮጀክቱን ሂደትና ውጤት ለማሳየትም የአንድ ስርዓት ርዝማኔ ያለው ዶክመንተሪ 

ተዘጋጅቷል፡፡ 

የፊልም ፍልስፍና፣ መረጃና የግንዛቤ ማሳደጊያ መርሃ ግብሮች

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም ሃላፊነት የተሰጠው የሲቪል ማህበር ድርጅት ስም፡
አላቲኖስ የፊልም ባለሙያዎች ማህር

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
ሲነማ/ኦዲዮቪዥዋል ጥበብ

የእርምጃውን/ ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

አላቲኖስ የፊልም ባለሙያዎች ማህበር፣ ሳምንታዊ የአቅም ግንባታና የፊልም ግንዛቤ ማሳደጊያ ክፍለ 

ጊዜ፤ የፊልም አሰራር ሂደትን፣ ፍልስፍናዎችን፣ ቴክኒኮችን፣ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን፣ የፊልም ዘውጎችን 

እንዲሁም ዘይቤዎችን ለመፈተሽና ለመሞከር የሚያስችል ልዩ መርሃ-ግብር ይሰጣል፡፡ በዚህ ኢንሽዬቲቭ 

አማካኝነት፣ አላቲኖስ የፊልም ባለሙያዎች ማህበር፣ ታዋቂ የአገር ውስጥና ዓለማቀፍ የፊልም ባለሙያዎች፤ 

በፊልም ጽሁፍ ፣ ዝግጅትና  ስርጭት ያላቸውን ሰፊ ተሞክሮ ለአባላቱ እንዲሁም ለአዲስ አበባና አካባቢዋ 

የፊልም ሥራ ማህበረሰብ የሚያጋሩበትን መድረክ ፈጥሯል፡፡ መርሃ-ግብሩ የማህበሩ አባላት የዲጂታል 

ዓለሙን እንዲረዱ  አግዟቸዋል፡፡ በዚህም፣ አሁን በመቶዎች የሚቆጠሩ ፊልም ሰሪዎች፣ ከዲጂታል 

የስርጭት መድረኮች ተጠቃሚ መሆን ችለዋል፡፡ ባለፉት ዓመታት በሺዎች የሚቆጠሩ ፊልም ሰሪዎችና 

የፊልም ምሁራን ከሳምንታዊ መርሃ ግብሮቹ ብዙ ተጠቅመዋል፡፡ ይህ ኢንሽዬቲቭ በተለይም  በመደበኛ 

የፊልም ት/ቤት ውስጥ ለማለፍ ዕድል ለሌላቸው ወጣት ፊልም ሰሪዎች ጠንካራ መሰረት አስታጥቋቸዋል፤ 

ሲኒማን እንደ ብዝሃ ቋንቋና ድንበር ተሻጋሪ ሙያ ለመገንዘብ፡፡ ማህበሩ ዋነኛ ተልዕኮ ብሎ ባስቀመጠው 

መሰረት፣ በሲኒማ ጥናትና በፊልም አሰራር ሙያ ዎርክሾፖችና ሥልጠዎችን  ሰጥቷል፡፡  መርሃ ግብሩ 

በተጨማሪም፣ ስመ-ጥር የፊልም ምሁራንና የፊልም ሰሪዎችን ከአውሮፓና አሜሪካ በመጋበዝ፣ የፊልም 

ፕሮዳክሽንና  ሙያዊ ግንዛቤን አሳድጓል፡፡

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይሄ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል አሊያም አግኝቷል? 

በፍጹም 

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙ ውጤቶች ምንድን ናቸው?

በሳምንታዊ መርሃ ግብሮቻችን በሰጠናቸው ዎርክሾፖችና ስልጠናዎች አማካኝነት በመቶዎች የሚቆጠሩ 

ወጣት ፊልም ሰሪዎች ወደ ፊልም ሙያ  የሚያደርጉትን ጉዞ  ጀምረዋል፡፡ ይህ ኢንሽዬቲቭ፣ ወጣት ፊልም 

ሰሪዎች ህልማቸውን እውን ለማድረግ እንዲሁም ፕሮፌሽናል የፊልም ዓለምን ለመቀላቀል ያላቸውን ጥልቅ 
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ፍላጎት ለማሳካት የሚያስችላቸውን የተግባር ዕውቀት አስታጥቋቸዋል፡፡ አላቲኖስ የፊልም ባለሙያዎች 

ማህበር ሙያውን ለመጀመር የሚያስፈልጋቸውን አቅጣጫ ያመላከታቸው ሲሆን የካበተ ልምድ ባላቸው 

አሰልጣኞች የበላይ ቁጥጥርም፣ የበኩር ፊልማቸውን የመሥራት ዕድል ፈጥሮላቸዋል፡፡ በማህበሩ 

የተሰጠው አጭር ሥልጠና ዩኒቨርሲቲ ገብተው ለረዥም ዓመታት ለመማር ወይም በመደበኛ የፊልም ት/

ቤት ለመግባት ላልቻሉ ወጣት ፊልም ሰሪዎች ተመራጭ መፍትሄ ሆኗል፡፡ የሳምንታዊ መርሃግብሮቻችን 

ጠቀሜታዎች መጠነ ሰፊ ሲሆኑ በፊልም ት/ቤት ከባቢ ውስጥ ወሳኝነታቸው ተመስክሯል፤ አባላቶቻችን 

በተመሳሳይ ጊዜ በመማርና በመለማመድ ለሥራው የሚያስፈልገውን ክህሎት መቀዳጀት አስችሏቸዋል፡፡ ይህ 

ኢንሽዬቲቭ ፕሮፌሽናል ፊልም ሰሪዎች ከዲጂታል ሥርጭት እንዲጠቀሙ  አግዟቸዋል፡፡ በተጨማሪም፣ 

በዚህ ኢንሽዬቲቭ አማካኝነት፣ ኢ-መደበኛ የፊልም ማህበረሰብ ተፈጥሯል፡፡ 

የፊልም ፕሮዳክሽን፤ ግንዛቤን ለማሳደግ

ለእርምጃው/ ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም ሃላፊነት የወሰደ የሙያ ማህበር ድርጅት ስም፡
የኢትዮጵያ ፊልም ባለሙያዎች ማህበር 

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
ሲኒማ/ኦዲዮቪዥዋል ጥበባት

የእርምጃውን/ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ

የኢትዮጵያ ፊልም ባለሙያዎች ማህበር፣ የኢትዮጵያ ፊልም ፕሮዱዩሰሮች ማህበርና አላቲኖስ የፊልም 

ባለሙያዎች ማህበር ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ጋር በመተባበር እንዲሁም የቴአትር  ሙያተኞች ማህበርን 

በማሳተፍ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሚያጠነጥኑ አምስት ትምህርታዊ ፊልሞችን ሰርተዋል- በህብረተሰቡ  

ዘንድ ግንዛቤ ለመፍጠር።

ወጣቱን በተለይ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የአለማቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድን ድጋፍ ያገኛል አሊያም አግኝቷል? 

በፍጹም

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙ ውጤቶች ምንድን ናቸው?
ማህበራቱ ሙያተኞች በኢኮኖሚ እንዲጠቀሙ እገዛ አድርገዋል - በግንዛቤ መፍጠሪያ ፕሮዳክሽንና በተለያዩ 

ተደራሽ እንቅስቃሴዎች ማኅበሩ ህብረተሰቡን በዋና ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ዙሪያ  ለማስተማር ንቁ 

ተሳትፎ አድርጓል - ከሌሎች ህብረቶችና ተመሳሳይ ማህበራት ጋር ግንኙነቶችና አጋርነቶች ተጠናክረዋል።

ሰላም ኢትዮጵያ ኢንሽዬቲቭ፤ የባህል መሰረተ ልማትን ለመደገፍና 
ለማጠናከር

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም ሃላፊነት  የወሰደው የሙያ ማህበር ድርጅት ስም፡
ሰላም ኢትዮጵያ

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
ሲኒማ/ኦዲዮቪዥዋል ጥበብ

ሙዚቃ

የክወና ጥበባት
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የአራት ዓመቱ ሪፖርት

የእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ ድረ-ገጽ ካለ፡
http://selam.se/news/successes-chall-es-and-prospects-of-circus-in-ethiopia
http://selam.se/news/culture-leads-the-way-i-ethiopia
http://selam.se/news/pressrelase-the-establishment-of-the-amhara-regional-associa-
tion-took-placeon-november-2-2019-in-bahir-dar/

የእርምጃውን/ ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

ሰላም ኢትዮጵያ በህልና ማህበራዊ ጉዳዮች ውስጥ ያሉ ባለሙያዎችንና ባለድርሻ አካላትን ለሴክቶራል 

ማህበር ትብብር አንድ ፈረም ተዘጋጅቶ ነበር፡፡ ፎረሙ ከኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪ መጠነ-ሰፊ ባለድርሻ 

አካላትን ማሰባሰብ ችሏል- “ሰላም የባህል ፎረም” በሚል የውይይት መድረክ አማካኝነት ለነባራዊ ችግሮች 

መፍትሄዎችን ለመጠቆምና ለማጋራት እነዚህ   መድረክ አገልግለዋል፡፡ በሰላም ኢትዮጵያ፣ የባህልና ቱሪዝም 

ቢሮና በኢትዮጵያ ፊልም ፕሮዱዩሰሮች ሴክቶራል ማህበር አንድ ፎረም ተዘጋጅቶ ነበር፡፡ ፎረሙ ከኢትዮጵያ 

የፊልም ኢንዱስትሪ መጠነ-ሰፊ ባለድርሻ አካላን ያሰባሰበ ሲሆን ዓላማውም በኖቨምበር 2017 በጸደቀው  

የኢትዮጵያ የፊልም ፖሊሲ የአፈጻጸም መንገዶችን ለመወያየት ነበር፡፡ ፖሊሲው በአገሪቱ ባህላዊ እሴቶች ላይ  

ያተኮሩ ፊልሞችን በተወዳዳሪነት ማምረት የሚችል ዘላቂ አገራዊ የፊልም ኢንዱስትሪ ለመፍጠር ያማል፡፡ 

ፖሊሲው ሌሎች ጨምሮ የተለያዩ የዐቅም ግንባታ፣ ፕሮዳሽን ቴክኖሎጂ ስርጭት፣ ኢኖቬሽን፣ የፈጠራ ነጻነት፣ 

የባህል ብዝሃነትና የአዕምሮ ንብረት ጉዳዮችን ይሸፍናል፡፡ ፎረሙ ለኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪ አዲስ 

ስኬት አስመዝግቧል፤ተሳታፊዎች ፖሊሲውን ለመተግበር ተግባራዊ እንቅስቃሴ ማድረግ በመጀመራቸው፡

፡ ከዚህም የተጠበቁት ውጤቶች፡ ፖሊሲውን ለባለድርሻዎች በማስተዋወቅ የጋራ ግንዛቤ መፍጠር፣ 

የማስፈጸሚያ ዘዴ የሚቀርጽ ከግብረሃይል ወይም (እንደ አስፈላጊነቱ) ሌላ አካል መመስረት፡- (ለምሳሌ፡- 

መመሪያ ወይም በማኑዋል መልክ የሚታተሙ ግልጽ ህጎችንን፣ ደንቦችንና ስርዓቶችን ማርቀቅ)፤ የታሰበው 

ማስፈጸሚያ ዘዴ፡ በፊልም ዘርፍ ውስጥ ድጋፍ የሚሹ ቀዳሚ ዘረፎችን የሚለይ ሲሆን ኢንቨስትመንቱ 

ሙያ-ነክ ቃላትንና መመሪያዎችን የመበይንና የሚያብራራ ይሆናል፡፡ ተሳታፊዎች የፉድ ፕሮዳክሽን ሊሚትድ 

የፌስቲቫል ዳይሬክተርና የፊልም ሰሪ በሆነው ሚ/ር ፌዴሊስ ዱከር አማካኝነት ከናይጀሪያ የፊልም ፖሊሲና 

አፈጻጻም፤እንዲሁም የፊልም ስርጭት ዘዴዎችን በተመለከተ ለተሳታፊዎቹ ማብራሪያ ሰጥቷል፡፡ የናይጀሪያ 

የፊልም ዘርፍ እንዴት ግዙፍ የፊልም ኩባንያ መፍጠር እደቻለና በውጭ አገር ከተሰሩ ፊልሞች ወረራ 

እንዳለም ተብራርቶላቸዋል፡፡ በአዲስ አበባ ሌላ ፎረም ተዘግጅቶ ነበር፡፡ ከትላቅ የፖለቲካ ፓርቲዎች የመጡ 

ተወካዮች፤ ባህል የፖለቲካ ፕሮግራማቸው አካል መሆኑን ገልጸዋል፡፡ ሆኖም ተሳታፊዎችና የፖለቲካ ፓርቲዎች 

ተወካዮች፤ በፖለቲካ ፕሮግራማቸው ውስጥ ግልጽ የባህል ፖሊሲ አስፈላጊነት አፅንኦት ሰጥተዋል፡፡

በተጨማሪም፤ ሰላም ተመሳሳይ የውይይት ፎረም ወደፊት የሚያዘጋጅ ከሆነ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ የየራሳቸውን 

የባህል ፖሊሲዎች ይዘው በመምጣት በፎረሙ ላይ ለማቅረብ ቃል ገብተዋል፡፡ በዚህ የባህል ፎረም 

የፓናል፤ ውይይት ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ አርቲስቶች፣ ዲፕሎማቶችና ጋዜጠኞችን ጨምሮ ወደ 48 ገደማ 

ተሳታፊዎች ታድመውበታል፡፡ የዚህ ፎረም ቀጣይ ክፍል በአዲስ አበባ የተዘጋጀ ሲሆን ፎረሙ በባህል ፖሊሲ 

አወጣጥና አድቮከሲ ዙሪያ የመወያያና ተሞክሮ የመጋሪያ መድረክ ለመፍጠር ታልሞ የተካሄደ ነበር፡፡ ፎረሙ 

የተጀመረው ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግንና ኢዜማ ባቀረቡት የባህል ፖሊሲ ሰነድ ነበር፡፡ በዚህ ፎረም ላይ ኢዜማ 

አቅራቢ፤ ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ አብዛኞቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣፣ ባህለሉን የፖለቲካ ፕሮግራማቸው፡፡ ዋነኛ 

አካል አድርገው እደማይቆጥሩት ጠቁመዋልል፡፡ ሌሎች የፓርቲ ተወካዮችም ተመሳሳይ ሃሳቦችን ያንጸባረቁ 

ሲሆን ራሱን የቻለ የባህል ፖሊሲ ሰነድ በመ፣ዘጋጀት ላይ እንደሚገኙም አስታውቀው ነበር፡፡ በመጨረሻም፤ 

ሰላም ቁርጠኝነቱን በማረጋገጥ አገር-አቀፍ (ብሄራዊ) ፎረም እንደሚያዘጋጅ ቃል ገብቷል፡፡ ዓላማውም 

ጉዳዩ ትኩረት እንዲስብ ለማድረግ እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲዎችና የባህል ተዋናዮች በባህላዊ ጉዳዩች ላይ 

እዲወያዩና የመፍትሄ ሃሳቦች እዲያቀርቡ ዕድ ለመስጠት ነበር፡፡ ሰላም ሰርከስ በኢትዮጵያ የሚገኝበት ሁኔታ 

በተጨባጭ ከገመገመና ከተለያዩ በአገሪቱ የሚገኙ የሰርከስ  ቡድኖች ጋር ተከታታይ ውይይት ካደረገ በኋላ 
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በአዲስ አበባ በተካሄደ ፎረም ላይ ዘርፉ እየተጋፈጠ ያሉት ችግሮች አሳይቷል፡፡ የዘርፉ ትልቅ ተገግዳሮቶች 

ተብለው የተለዩት ከግንዛቤ እጥረት እስከ መዋቅር ችግር የሚደርሱ ናቸው፡፡ በሚያስገርም ሁኔታ የሰርከስ 

ቡድኖችን የሚመዘግቡና የሚያስፈልጋቸውን ድጋሜ የሚያደርጉ ህጋዊ ስልጣን የተሰጣቸው መንግስታዊ 

ተቋማት የሉም፡፡ ሰርከስ ቡድኖች ስራቸውን በ10 የተለያዩ ዓለማቀፍ መድረኮች ላይ በማቅረብና አገሪቱን 

ክብር ከፍ በማድረገክ የሰርከስ ጥበብ ያለውን ትልቅ ፋይዳና ያልተገለጠ እምቅ አቅም ለማሳየት ችለዋል፡

፡ ሆኖም ከመንግስት በኩል ተገቢውን ድጋፍ ትኩረት አላገኙም ይህን ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት 

ሰላም ኢትዮጵያ የግንዛቤ ማሳደጊያ መድረኮች (ለምሳሌ፡- የፓናል ውይይቶችና የሰርከስ ትርኢቶች) ለውጥ 

ለመፍጠር ተነሳሽነቱን ወስዷል፡፡ ይህም በመንግስት ስርዓት ውስጥ ያሉ ትላልቅ ተዋናዮች ህጋዊ እርምጃዎች 

እዲወስዱ እንደሚረዳ ይታመናል፡፡ ፎረሙ የተዘጋጀው ዘርፍ ያሉበትን ትላልቅ ተግዳሮቶች ለማሳየትና 

በአገሪቱ ያሉ የሰርከስ ቡድኖች ዘርፉን ለማጠናከር በጋራ የሚሰሩበገት መድረክ ለመፍጠር ታልሞ ነበር፡፡ 

በተጨማሪም፣ መርሃግብሩ የሰርከስ ቡድኖች ያላቸውን አስደናቂ ተሰጥኦና ጥቅም ላይ ያልዋለ ዕምቅ አቅም 

በተግባር ለማሳየት ጠቅሟል፡፡ 158 ገደማ ተሳታፊዎች ማለትም፡ ከተለያዩ የሰርከስ ቡድኖች የተውጣጡ 

የሰርከስ ባለሙያዎች፣ የፌደራልና ክልላዊ የመንግስት ባስልጣናት፣ ባህልና ቱሪዝም፣ ስፖርት ኮሚሽንና 

የወጣቶች ጉዳይ በፎረሙ ላይ ተካፍለዋል፡፡ መርሃ ከግብሩ፤ የሰርከስ ዘርፉ በኢትዮጵያ ስላሉበት ተግዳሮቶች 

የባለድርሻ አካላት ግንዛቤ ለማሳደግ የላቀ ሚና ተጫውቷል፡፡

ወጣቶችን በግልጽ ያለመ ነው? አዎ

 

ይህ እምጃ/ ኢንሽዬቲቭ የዓማቀፍ ባህል ብዝሃነገት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል ወይ አግኝቷል? በፍጹም

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?
የተለያዩ ማህበራትን ለመመስረት እርምጃዎች ተወስደዋል፡፡ ለምሳሌ፡- በተለያዩ ክልሎች የሰርከስ ማህበር 

እየተመሰረተ ነው፡፡ - የኢትዮጵያ የፊልም ፖሊሲ አፈጻጸምን የሚከታተል ብሔራዊ ግብረሃይል ተቋቁሟል፡

፡ - ለሴክተር ተዋናዮችና ለመንግስት አካላት በአዲሱ የፊልም ፖሊሲ ዙሪያ ግንዛቤ ተፈጥሯል፡፡ - የተቀናጀና 

ሃላፊነት የተመላበት እርምጃ እንዲወሰድ ለባህል ተዋናዮችና ውሳኔ ሰጪዎች ጥሪ ተደርጓል፡፡

ሰላም የአቅም ግንባታ/ የዕውቀት ሽግግር ኢንሽዬቲቮች

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም ሃላፊነት የወሰደው የሙያ ማህበራት ድርጅት ስም፡ 
ሰላም ኢትዮጵያ

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
ሲኒማ/ኦዲዮቪዥዋል ጥበብ

ሙዚቃ

የክወና ጥበብ

የእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ ድረ-ገፅ ካለ፡
http://selam.se/news/inner-vision-graduation

http://selam.se/news/selam-talk-addis-ababa/

የእርምጃውን/ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

ሰሰላም፤ በዕውቀት ሽግግር ኢንሽዬቲቭ  በተለይም በአቅም ግንባታ ስልጠና ላይ በንቃት ተሳትፏል፡፡ 

የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች፣ የድምጽ ኢንጂነሮች፣ የጥበብ ሰዎች፣ የፊልም ሰሪዎችና ሌሎች ባለሙያዎችን 

ክህሎት ለማሳደግ፣ ከፍተኛ ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች፣ የአቅም ግንባታ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ የአቅም 
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ግንባታ እንቅስቃሴው፣ ለጀማሪ ወጣት አርቲስቶች፣ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የማቴርያል ድጋፍን ያካትታል፡

፡ ጥቂቱን ለመግለጽ፡- ለወጣት የፕሮጀክቱ ተሳታፊዎች ኢንተርኔትን ለስርጭት (ብሮድካስቲንግ) ዓላማ 

ውጤታማ በሆነ መንገድ መጠቀም የሚያስችል የቴክኒክ ስልጠና ተሰጥቷቸዋል፡፡ ስልጠናው በማህበራዊ 

ሚዲያ ስነ-ምግባራዊና ውጤታማ አጠቃቀም ዙሪያ የወጣቶችን ግንዛቤ ለማሳደግ የታለመ ነበር፡፡ 

በተጨማሪም፣ ለማህበራዊ ሚዲያ ባለቤቶች፤ በኢንተርኔት መጽሄት፣ ሬዲዮ/ፖድካስትና ቴሌቪዥን ይዘት 

አቀራረፅና ዝግጅት ላይ አስፈላጊውን ዕውቀትና ክህሎት ለማስታጠቅ የተዘጋጀ ነው፡፡ ከዚህም ባሻገር 

ስልጠናው፣ ተሳታፊዎች፣ የኢንተርኔት ዲጂታል ማሰራጫ (ብሮድካስቲንግ) መድረኮችን በሃላፊነትና 

ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዲጠቀሙበት ለማስቻል የታለመ ነበር፡፡ ለምሳሌ መድረኮቹን የሰብአዊ መብቶች፣ 

የሃሳብ ነፃነትና የዲሞክራሲ ሃሳቦችን ለማስፋፋት መጠቀም፡፡ ስልጠናው ተግባራዊ ልምምድን የሚያካትት 

ሲሆን በተለያዩ የስልጠና ማገዣ ማቴሪያሎች የተደገፈ ነበር፡፡ ሥልጠናው በስኬት ከተጠናቀቀ በኋላ 

ተሳታፊዎች የቀሰሙትን እውቀትና የቴክኒከ ክህሎት ተግባር ላይ እንዲያውሉት ተደርገዋል፡፡ የዶክመንተሪ 

ፊልም አሰራርና ፕሮዳክሽን ስልጠናውን ፕሮጀክቶቹ በሚተገበሩባቸው ክልላዊ መንግስታትና የከተማ 

አስተዳደሮች በሙሉ ለማከናወን ነበር የታቀደው፡፡ የአቅም ግንባታ ስልጠናው ወጣት የፊልም ባለሙያዎች 

ዶክመንተሪ ፊልሞችን ማዘጋጀትና ፊልሞቹን የተለያዩ መልዕክቶችን (በሰብአዊ መብቶች፣ በዲሞክራሲ፣ 

በአካባቢ ጥበቃ እንዲሁም በማበራዊና ሌሎች ባህላዊ ጉዳዮች) ለማስተላለፍ እንዲጠቀሙበት ለማስቻል 

የታለመ ነበር - በየራሳቸው ቋንቋና ባህል ዳራ፡፡ ይህን እውን ለማድረግም፤ ሰላም ኢትዮጵያ፣ ከተለያዩ 

ክልላዊ ባለድርሻዎች ጋር በመተባበር፣ ስለዶክመንተሪ ፊልም አሰራር የተለያዩ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች 

ሰጥቷል፡፡ የፕሮጀክቱ ተሳታፊዎች በሶስት የዶክመንተሪ ፊልም አሰራር ቴክኒኮች (የስክሪፒት አጻጻፍ፣ 

ዝግጅት፣ ዲያሬክቲንግ፣ ሲኒማቶግራፊና ኤዲቲንግ) ሰልጥነዋል፡፡ የስልጠናው ዋነኛ ትኩረት ተሳታፊዎች 

የተጠቀሱትን የፊልም አሰራር ቴክኒኮች ውጤታማ በሆነ መንገድ ተጠቅመው፣ የሃሳብ ነፃነትን፣ ሰብአዊ 

መብቶችን፣ ዲሞክራሲን፣ እንዲሁም ሌሎች ማህበራዊና ልማታዊ ጉዳዮችን ለመቀስቀስ የሚችሉበትን 

ክህሎት ማስታጠቅ ነበር፡፡ ይህን ለማሳካት፤ ከ16 በላይ ዶክመንተሪ ፊልሞች ከአምስት በላይ ከሚሆኑ 

ከተሞች በተውጣጡ ተሳታፊዎች ተሰርተዋል፡፡ የፕሮጀክት ተሳታፊዎችን አቅም ለመገንባት ከታቀዱት 

ዋነኛ ተግባራት አንዱ ባህል-ተኮር ጭብጦች (ይዘቶች) አቀራረጽን የተመለከተ ስልጠና መስጠት ነበር፡

፡ ስልጠናው፤ ወጣት የማህበረሰብ አንቂዎችና የፕሮጀክቱ ተሳታፊዎች በማህበራዊና ልማታዊ ጉዳዮች፣ 

በሰብአዊ መብቶች፣ በጾታ እኩልነትና የአካባቢ ጥበቃ ዙሪያ ያነጣጠሩ ጭብጦችን (ይዘቶችን) መቅረጽ 

እንዲችሉ አቅማቸውን ለመገንባት ያለመ ነበር፡፡ ስልጠናው በአዲስ አበባ ኦሮሚያ፣ በደቡብ ብሄር ብሄረሶችና 

ህዝቦች ክልል እንዲሁም በትግራይ ተከናውኗል፡፡ ለሁሉም ስልጠናዎች ደረጃውን የጠበቀ (ስታንዳርድ) 

የስልጠና ይዘትና ማቴሪያል ነበር ጥቅም ላይ የዋለው፡፡ በአጠቃይ 241 (171 ወንዶችና 70 ሴት) ተሳታፊዎች 

ስልጠናውን አግኝተዋል፡፡ ለሰርከስ ቡድኖች የተሰጠው የአቅም ግንባታ የቁሳቁስና የቦታ ድጋፍን ያካተተ ነበር፡

፡ በፕሮጀክቱ አማካኝነት፣ ሰርከስ ሲና የስልጠና ማዕከል፣ በዲሴምበር 2018 መጨረሻ ላይ ጥቅም ላይ ሊውል 

ችሏል፡፡ ስራው በስኬት የተጠናቀቀው ከባህል ቢሮዎች አስተዳደር በተለይም ከአካባቢው የወረዳ አስተዳደር 

በተደረገ ድጋፍ ሲሆን አስተዳደሩ ለስልጠና የሚሆን ክፍት ቦታ ሰጥቷል፡፡ በአማራ ክልል የሚገኝ ሰርከስ ውዴ 

የተሰኘ ሌላ የሰርከስ ቡድንም በዚሁ ጊዜ የቁሳቁስ ድጋፍ አግኝቷል፡፡ ሰላም በተጨማሪ፣ ለትግራይ የባህል 

ቡድን፣ አፄ ዮሐንስ በሚባለው የአካባቢው ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ግቢ ውስጥ የስልጠና ቦታ ተከራይቶለታል፡፡ 

የባህል ቡድኑ ቦታውን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለልምምድ እንዲሁም እውቀቱንና ክህሎቱን ለማህበረሰቡ 

ለማጋራት እየተጠቀመበት ይገኛል፡፡ ሰላም በተጨማሪም፣ በአገሪቱ አንጋፋ ከሆነው የደብረ ብርሃን 

ሰርከስ ቡድ ጋር ቅንጅት በመፍጠር፣ በሌሎች ሁለት ክልሎች ለሚገኙ ጀማሪ የሰርከስ ቡድኖች፣ የልምድ 

ልውውጥ መድረክ አዘጋጅቷል - ደብረ ብርሃን በሚገኘው የቡድኑ ቢሮ፡፡ ከዚህ ባሻገር ፣ የተለያዩ የትስስርና 

የአቅም ግንባታ ተግባራት በዚሁ ወቅት ተከናውነዋል፡፡ የተለያዩ ታዋቂ አርቲስቶች የሙዚቃ ሙያ ልምድና 

ተሞክሯቸውን ለወጣት ጀማሪ ሙዚቀኞች አጋርተዋል፡፡ አንጋፋ የሙዚቃ ባለሙያዎች፤ ሙዚቃ ማህበራዊ 

ንቅናቄ ለመፍጠርና ለማንቃት ያለውን ዕምቅ አቅም በተመለከተ ከልምዳቸው አጋርተዋል - ብዙውን ጊዜ 

ሙዚቃን መልዕክት ለማሰራጨት ይጠቀሙበታልና። ሰላም በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችና ግንዛቤ ማሳደጊያ 
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እንዲሁም ቅስቀሳ ጥረቶች ላይ ተከታታይ ዎርክሾፖች ለማካሄድ ተነሳሽነቱን ወስዷል። ፕሮጀክቱ ማየትና 

መስማት የተሳናቸው ወጣቶች ከሌሎች የፕሮጀክቱ ተሳታፊዎች ጋር በአንድነት የሚገናኙበትና የሚማሩበት 

ነፃ መድረክ ስለሚፈጥር፣ ማየትና መስማት የተሳናቸው ወገኖች የመገለልና በአሉታዊነት የመታየት ዕድላቸው 

እንዲቀንስ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ፕሮጀክቱ ወጣቶችን በእደ-ጥበብ ሙያ ያሰለጠነ ሲሆን ማየትና መስማት 

የተሳናቸው ወገኖች በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉበትን ሁኔታ በተመለከተ የቅስቀሳ ዘመቻና የግንዛቤ ማሳደጊያ 

ተግባራት ተከናውነዋል፡፡ ሰላም ኢትዮጵያ ከየቅኝት አውታሮች አማተር የወጣቶች ማህበር ጋር በመተባበር፣ 

በአዲስ አበባ ለሚገኙ 50 ገደማ (27 ወንድና 23 ሴት) ማየት የተሳናቸው ወጣቶች፣ የ3 ተከታታይ ወራት 

የሙዚቃ ስልጠናና የተግባር ዎርክሾፕ- ለሁለት ተከታታይ ክፍለ ጊዜዎች ሰጥቷል። በተመሳሳይ፣ ከደብረብርሃን 

መምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጅና ከደብረብርሃን ሰርከስ ቡድን ጋር በመተባበር፣ 38  (30 ወንድና 8 ሴት)  

ማየትና መስማት የተሳናቸው የፕሮጀክቱ ተሳታፊዎች የሙዚቃ ስልጠና ወስደዋል - በኮሌጁ ፕሮፌሽናል 

መምህራን።

ወጣቱን በተለይ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የአለማቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድን ድጋፍ ያገኛል አሊያም አግኝቷል? 
በፍጹም

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

በባህል ዘርፍ የሚሰሩ አጋሮች፣ ተቋማት፣ ባለሥልጣናትና ወጣቶች በሙዚቃ፣ በፊልም ሚዲያ መሰረታዊ 

ክህሎትና ዕውቀት ለፕሮጀክት ተሳታፊዎችና ቡድኖች የተሰጠ ሲሆን የቴክኒክ ዎርክሾች በድምጽ 

ኢንጂነሪንግ፣ ፖድካስትና በባህል ፖሊሲ ተሰጥቷል፡፡

 
ኧርባን አዲስ የሙዚቃ ሥልጠና ለወጣቶች

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም ሃላፊነት የወሰደው የሙያ ማህበር ድርጅት ስም፡

የኢትዮጵያ የሙዚቃ ጥበብ ማህበራት ህብረት , dawityifru2001@gmail.com, +251911204292

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ ጥበብ ዘርፎች፡

የሚዲያ ጥበብ

ሙዚቃ

የእርምጃውን/ ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡-

የየኢንሽዬቲቩ መሰረታዊ ዓላማ፣ ለማናቸውም የሙዚቃ ክህሎታቸውን የማዳበር ፍላጎት ላላቸው ወገኖች፣ 

የአጭር ጊዜ የሙዚቃ ክህሎት ማጎልበቻ ስልጠና መስጠት ነበር፤ በዚህም መሰረት በተለይ ለወጣቶች 

ስልጠናው የተሰጣቸው ሲሆን 50 በመቶ ያህሉ ሴቶች ነበሩ። ይህም በሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ እየሰሩ 

ለሚገኙ ነገር ግን መጠነኛ የክህሎትና ዕውቀት ክፍተት ላለባቸው ወገኖች የሚሰጥ የአቅም ግንባታ ስልጠና 

መርሃ-ግብርን ያካትታል። በተጨማሪም፣ ሥልጠናው፣ ውስን የቀለም ትምህርት ዝግጅት ወይም ራስ-አገዝ 

ዕውቀት ላላቸው ሙዚቀኞችም ተሰጥቷል።

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የዓለም አቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል አሊያም አግኝቷል? 

በፍጹም 
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በእርምጃው/በኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?
በዚህ ስኬታማ ኢንሽዬቲቭ የተነሳ፣ ሰልጣኞች የዘፈን ግጥም የመፃፍ፣ የሙዚቃ መሳሪያ የመጫወት፣ 

ሙዚቃ የማቀናበር፣ ዜማ የመፍጠር፣ እንዲሁም መሰረታዊ የድምጽ አወጣጥ ቴክኒክ ክህሎታቸውን 

ማሻሻል ችለዋል። ከሥልጠናው በኋላ ተሳታፊዎች አልበማቸውን መስራትና በተለያዩ መድረኮችም 

መጫወት ችለዋል። እንደ ሙዚቀኛም ብቃታቸውን አስመስክረዋል፡፡ በተጨማሪም፣ ሰልጣኞች በሙያቸው 

ገቢ በማመንጨት፣ ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ማስተዳደር ችለዋል።

የኢትዮጵያ ሰርከስ ቡድን ዳግም መቋቋምና የሰርከስ ህብረት መመሥረት 

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም ሃላፊነት የወሰደው የሙያ ማህበር ድርጅት ስም፡
የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሰርከስ ማህበር,teklu@ethiopiannationalcircus.org, +251911712640

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
የክዋኔ ጥበብ

የእርምጃውን/ ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

ሰርከስ በኢትዮጵያ የ50 ዓመት ታሪክ አለው። በ1992 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋቀረው በአዲስ አበባ 

ሲሆን “ሰርከስ ኢትዮጵያ” በሚል ስያሜ የሚጠሩ አምስት ዋና የሰርከስ ቅርንጫፎች እንዲሁም 13 

ተዛማጅ የሰርከስ ቡድኖች ነበሩት። ሰርከስ ኢትዮጵያ፤ የሰርከስ ጥበብ በመላ አገሪቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ 

በስፋት እንዲታወቅ አግዟል። የሰርከስ ጥበብ በዓለማቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያ የባህል አምባሳደር በመሆንም 

አስተዋጽኦ አበርክቷል፡፡ ሆኖም ሰርከስ ኢትዮጵያ፣ በ2006 የበጎ አድራጎትና የሲቪል ማህበራት ህግ 

ሳቢያ፣ በገንዘብ ድጋፍ እጦት፣ ለመፍረስ ተገደደ። ከዚያ በኋላ የሰርከስ ቡድኖች በመላ አገሪቱ በግላቸው 

ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋል፡፡ የግል እንቅስቃሴዎች ለዘርፉ ዕድገት ምቹ አለመሆኑን በመገንዘብም፣ በርካታ 

ግለሰቦችና ማህበራት አንድነት በመፍጠር ብሄራዊ ሰርከስ ማህበር መሰረቱ - የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሰርከስ 

ማህበር ህብረት፡፡ ህብረቱ መመስረቱ ዘርፉን በተቀናጀ ሁኔታ ለመምራትና ከመንግስት ተገቢውን ትኩረትና 

ድጋፍ ለማግኘት በእጅጉ ጠቅሟል። የአገር ውስጥ አርቲስቶች በዓለማቀፍ ዘመናዊ የሰርከስ ገበያ ውስጥ 

የበለጠ ተወዳዳሪ እንዲሆኑም አግዟቸዋል። የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሰርከስ ማህበር ህብረት፣ ከአምስት ክልላዊ 

መንግስታት (አማራ፣ ትግራይ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ኦሮሚያና የደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል 

እንዲሁም የአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮችን ጨምሮ) የተውጣጡ  53 የሰርከስ ቡድኖችን የያዘ  

ነው። በዚህ ኢንሽዬቲቭ የተነሳ፣ 53ቱም የሰርከስ ቡድኖች ህጋዊ ዕውቅና ያገኙ ሲሆን ፈቃድና አገር አቀፍ 

ሰርተፍኬትም አግኝተዋል፡፡ 

ወጣችን በተለየ የለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ ዓለም አቀፍ የባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል አልያም አግኝቷል? 
በፍጹም

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?
53ቱም የሰርከስ ቡድን አባላት ህጋዊ ዕውቅና ያገኙ ሲሆን ፈቃድና አገር አቀፍ ሰርተፊኬት ተሰጥቷቸዋል- 

የተበታተነው የሰርከስ ዘርፍ አሁን በማዕከላዊና የተቀናጀ ሁኔታ እየተመራ ይገኛል፡፡ - የተለያዩ የአቅም ግንባታና 

የተሞክሮ ማጋራት እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል፡፡ - የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሰርከስ ማህበር ህብረት  ከአምስቱ 

ክልላዊና ከሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች ባህልና ቱሪዝም ቢሮዎች  ጋር ተፈራርሟል፤ የስርከስ ቡድኖች በመላ 

አሪቱ ከመንግስት አካላት ጋር የጋራ እንቅስቃሴዎችን ለማከናወን የሚያስችላቸው - 53ቱም የሰርከስ ቡድን 
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አባላት በኢትዮጵያ ህግ መሠረት፣ የየራሳቸው ውስጣዊ መዋቅር እንዲኖራቸው እገዛ ተደርጎላቸዋል- 

የሰርከስ አርቲስቶች በክልልና አገር አቀፍ ደረጃ ለመብቶቻቸው በጋራ ለመቆምና ተግዳሮቶችን ለመጋፈጥ 

በመላ አገሪቱ አንድነት ፈጥረዋል።

የእርምጃውን/ ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

ሰርከስ በኢትዮጵያ የ50 ዓመት ታሪክ አለው። በ1992 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋቀረው በአዲስ አበባ 

ሲሆን “ሰርከስ ኢትዮጵያ” በሚል ስያሜ የሚጠሩ አምስት ዋና የሰርከስ ቅርንጫፎች እንዲሁም 13 

ተዛማጅ የሰርከስ ቡድኖች ነበሩት። ሰርከስ ኢትዮጵያ፤ የሰርከስ ጥበብ በመላ አገሪቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ 

በስፋት እንዲታወቅ አግዟል። የሰርከስ ጥበብ በዓለማቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያ የባህል አምባሳደር በመሆንም 

አስተዋጽኦ አበርክቷል፡፡ ሆኖም ሰርከስ ኢትዮጵያ፣ በ2006 የበጎ አድራጎትና የሲቪል ማህበራት ህግ 

ሳቢያ፣ በገንዘብ ድጋፍ እጦት፣ ለመፍረስ ተገደደ። ከዚያ በኋላ የሰርከስ ቡድኖች በመላ አገሪቱ በግላቸው 

ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋል፡፡ የግል እንቅስቃሴዎች ለዘርፉ ዕድገት ምቹ አለመሆኑን በመገንዘብም፣ በርካታ 

ግለሰቦችና ማህበራት አንድነት በመፍጠር ብሄራዊ ሰርከስ ማህበር መሰረቱ - የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሰርከስ 

ማህበር ህብረት፡፡ ህብረቱ መመስረቱ ዘርፉን በተቀናጀ ሁኔታ ለመምራትና ከመንግስት ተገቢውን ትኩረትና 

ድጋፍ ለማግኘት በእጅጉ ጠቅሟል። የአገር ውስጥ አርቲስቶች በዓለማቀፍ ዘመናዊ የሰርከስ ገበያ ውስጥ 

የበለጠ ተወዳዳሪ እንዲሆኑም አግዟቸዋል። የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሰርከስ ማህበር ህብረት፣ ከአምስት ክልላዊ 

መንግስታት (አማራ፣ ትግራይ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ኦሮሚያና የደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል 

እንዲሁም የአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮችን ጨምሮ) የተውጣጡ  53 የሰርከስ ቡድኖችን የያዘ  

ነው። በዚህ ኢንሽዬቲቭ የተነሳ፣ 53ቱም የሰርከስ ቡድኖች ህጋዊ ዕውቅና ያገኙ ሲሆን ፈቃድና አገር አቀፍ 

ሰርተፍኬትም አግኝተዋል፡፡ 

ወጣችን በተለየ የለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ ዓለም አቀፍ የባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል አልያም አግኝቷል? 

በፍጹም

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

53ቱም የሰርከስ ቡድን አባላት ህጋዊ ዕውቅና ያገኙ ሲሆን ፈቃድና አገር አቀፍ ሰርተፊኬት ተሰጥቷቸዋል- 

የተበታተነው የሰርከስ ዘርፍ አሁን በማዕከላዊና የተቀናጀ ሁኔታ እየተመራ ይገኛል፡፡ - የተለያዩ የአቅም ግንባታና 

የተሞክሮ ማጋራት እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል፡፡ - የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሰርከስ ማህበር ህብረት  ከአምስቱ 

ክልላዊና ከሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች ባህልና ቱሪዝም ቢሮዎች  ጋር ተፈራርሟል፤ የስርከስ ቡድኖች በመላ 

አሪቱ ከመንግስት አካላት ጋር የጋራ እንቅስቃሴዎችን ለማከናወን የሚያስችላቸው - 53ቱም የሰርከስ ቡድን 

አባላት በኢትዮጵያ ህግ መሠረት፣ የየራሳቸው ውስጣዊ መዋቅር እንዲኖራቸው እገዛ ተደርጎላቸዋል- 

የሰርከስ አርቲስቶች በክልልና አገር አቀፍ ደረጃ ለመብቶቻቸው በጋራ ለመቆምና ተግዳሮቶችን ለመጋፈጥ 

በመላ አገሪቱ አንድነት ፈጥረዋል።

ለሙዚቃው ዘርፍ የቅጂ መብት የጋራ ማህበር መመስረት

ለእርምጃው/ ኢንሽዬቲቭ አፈጻጸም ሃላፊነት የወሰደው የሙያ ማህበር ድርጅት ስም፡
የኢትዮጵያ የሙዚቃ ጥበብ ማህበራት ህብረት , dawityifru2001@gmail.com, +25191 120 4292 

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
ሙዚቃ
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የእርምጃውን/ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

ቀድሞ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ማህበር በሚል የሚታወቀው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ሴክተር ማህበራት ህብረት፤ 

የአርቲስቶችን የአዕምሮ ንብረት የሚያስከብረው የኢትዮጵያ የቅጂ መብት ህግ የማርቀቅ እንቅስቃሴን 

ሲመራ የቆየ ሲሆን በቅርቡ የቅጂ መብት የጋራ ማህበርን በመመስረት ትልቅ እርምጃ ወስዷል። ህብረቱ ሦስት 

ራሳቸውን የቻሉ ማህበራት ጥምረት ሲሆን እነሱም፡- የኢትዮጵያ ሙዚቃ ደራሲያን ማህበር፣ የኢትዮጵያ 

ሙዚቃ ድምፃውያን ማህበር እና የኢትዮጵያ ሪከርዲንግ ፕሮዱዩሰሮች ማህበር ናቸው። አስርት ዓመታትን 

በወሰደው የምስረታ ሂደት ወቅት፣ የሙዚቃ ማህበሩ ከደጋፊዎቹና የቅጂ መብት አክቲቪስቶች ጋር በመሆን 

የቅጂ መብትና ኔበሪንግ ራይትስ ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 410/2004፣ በ2004 ዓ.ም እንዲጸድቅ ማድረግ ችለው 

ነበር። ምንም እንኳን በሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉትን ሙዚቀኞችና የፈጠራ ባለሙያዎች የሚጠቅም 

ህግ ቢጸድቅም፣ አፈጻጸሙ ብዙ ዓመታትን ወስዷል። አሁን በህይወት በሌለው የሙዚቃ ፕሮዱዩሰር፣ ደራሲና 

ጊታር ተጫዋች ኤልያስ መልካ የሚመራ የሙዚቃ ባለሙያዎች ቡድን፤ ህጉ በሙዚቃ ማህበረሰቡና በወሳኝ 

የመንግስት ባለስልጣናት እንዲታወቅ በማድረግ፣ ህጉ ተፈጻሚ እንዲሆን እንዲሁም  የሙዚቃ የቅጂ መብትና 

ኔበሪንግ ራይትስ የጋራ አመራር ድርጅት እንዲመሰረት በእጅጉ ታግለዋል፡፡ ከ3 ዓመት እልህ አስጨራሽ ትግል 

በኋላ በዲሴምበር 2019 ዓ.ም፣ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ሴክተር ማህበራት ህብረት፣ በእኒህ ሃይለኛ ሙዚቀኞች 

እየተመራ፣ የኢትዮጵያ ሙዚቃ የቅጂ መብትና ኔበሪንግ  ራይትስ የጋራ አመራር ድርጅትን ለመመስረት ችሏል። 

አዲስ የተመሰረተው ድርጅት፣ የሙዚቃ ሮያሊቲ ክፍያን በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ እውን ለማድረግ እየሰራ 

ይገኛል። ማህበሩ፣ የዓለም የአዕምሮ ንብረት ድርጅትንና መሰረቱን ስፔይን ያደረገው የሙዚቃ ቅጂ መብትና 

ኔበሪንግ ራይትስ የጋራ አመራር ድርጅትን ከመሳሰሉ ታዋቂ ድርጅቶች ጋር፣ በኢትዮጵያ የሮያሊቲ ትግበራን 

በተመለከተ ትብብርና ውይይት ለመፍጠር እንቅስቃሴ ማድረግ ጀምሯል፡፡ 

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይሄ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል አሊያም አግኝቷል? 

በፍጹም

እርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

*የኢትዮጵያ ሙዚቃ የቅጂ መብትና ኔበሪንግ ራይትስ የጋራ አመራር ድርጅት ተመስርቷል፡፡ *የቅጂ መብትን 

ጨምሮ የአዕምሮ ንብረት መብቶችን በተመለከተ ግንዛቤ ተፈጥሯል፡፡ *ህብረቱ አርቲስቶች የኢኮኖሚ 

መብታቸውን ለማስጠበቅ በአንድነት እንዲቆሙ ማንቀሳቀስ ችሏል፡፡ *አርቲስቶች በሌሎች የልማት 

እንቅስቃሴዎች  እንዲሳተፉም ተደራጅተዋል።

የኢትዮጵያ የዳንስ ጥበብ ማህበር መመስረት

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ  አፈጻጸም ሃላፊነት የወሰደ የሙያ ማህበር ድርጅት ስም፡
የኢትዮጵያ የዳንስ ጥበብ ማህበር, elaku81@yahoo.com, +251911547577 

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቭ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
የክዋኔ ጥበብ

የእርምጃውን/ ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡
ማህበሩ የተመሰረተው ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦችን ለማስተዋወቅ ሲሆን ዋና ዓላማውም ባህላዊ 

የዳንስ ባህልን ጠብቆ ለማቆየት እንዲሁም የኢትዮጵያን ልዩ የዳንስ  ጥበብ በዩኔስኮ የማይጨበጡ ቅርፆች 
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ዝርዝር ውስጥ ለማስመዝገብና ባህሉን በመላው ዓለም ለማስተዋወቅ ነው። ዳንስን በኢትዮጵያ የባህልና 

ጥበብ ዘርፍ  ወሳኝ አካል ለማድረግ፣ የኢትዮጵያ አርቲስቶች በአንድ ላይ በመሰባሰብ የዳንስ  ጥበብ ማህበርን 

መሰረቱ። ማህበሩ አሁን የመንግስትና የግል የዳንስ ማሰልጠኛ ት/ቤት እንዲቋቋም እየሰራ ይገኛል። የዳንስ 

ጥበብ የሥራ ዕድል የመፍጠር ትልቅ አቅም አለው። ዳንስ በምሽት ክለብ ውስጥ ወይም በግል ባንድ 

ለሌሎች የጥበብ ዘርፎች ማጀቢያ ሳይሆን ራሱን የቻለ ጥበብ ሆኖ እንዲቆም፣ በቂ ዕውቅናና ድጋፍ ያገኝ 

ዘንድ፣ ማህበሩ ከመንግስትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ ነው።

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል አሊያም አግኝቷል? 

በፍጹም 

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

የማህበሩ መመስረት ለባለሙያዎች የበለጠ ድጋፍ ለማሰባሰብ አስተዋጽኦ አድርጓል፤ ለጥበባዊ ስራ ወደ 

ውጭ አገር ለሚጓዙ ባለሙያዎች የማረጋገጫ ሰነድ ማዘጋጀትና የአርቲስቶች መብት ተሟጋችነቱን ጨምሮ፡

፡ - ጡረተኛ አንጋፋ ባለሙያዎችን ዕውቅና መስጠት እንዲሁም የአገር ውስጥና ዓለማቀፍ ማህበረሰቦችን 

ማስተዋወቅ፤ ትስስር መፍጠር፡፡ - የዳንስ ጥበብን በመላው ዓለም በሚፈለገው ደረጃ ማስተዋወቅ፣ በዘርፉ 

ለወጣቶች የሥራ ዕድሎችን መፍጠር፤ እንዲሁም መንግስት የጥበቡን አቅም እንዲገነዘብና ባላዊ እሴቶቹን 

እንዲጠብቅ ማሳመን፡፡ 

 ግንዛቤ መፍጠርና የኢትዮጵያ የጥበብ ዘርፍን ማስተዋወቅ

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም ሃላፊነቱን የወሰደው የሙያ ማህበር ድርጅት፡
የቲያትር ጥበባት ባለሙያዎች ማህበር, ashawict@gmail.com, +251911635385 

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
የክወና ጥበባት

የዕይታ ጥበባት

የእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ ድረ-ገፅ ካለ፡

http://www.cultureandtourismethiopia.gov.et

የእርምጃውን/ ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

የቴአትር ጥበብ ባለሙያዎች ማህበር ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ጋር በመጣመር፣ ይዘት በመቅረጽና ሚዲያ 

በመጠቀም፣ የፈጠራ ዘርፉ አካል መሆን /ለክወና ጥበብና ለዕይታ ጥበብ አጽንኦት በመስጠት/ ያሉትን 

ጠቀሜታዎች ለማስተዋወቅ ተግቷል፡፡ የእያንዳንዱ ማስታወቂያ ግብ ስለ ፈጠራ ዘርፉ ግንዛቤ በመፍጠር፣ 

በአገሪቱ አነስተኛ የባህል ኢንዱስትሪዎችን በማስፋፋት የባህል ብዝሃነትን ማስተዋወቅ እንዲሁም 

የወጣቱን ትውልድ የንባብ ልማድ ማሳደግ ነበር። ማህበሩ በ10ሺ ዶላር በጀት፣ የግንዛቤ መፍጠሪያ ቪዲዮ 

በትብብር ለማሰራት፣ ከፊልምና የቴአትር ዘርፍ የሙያ ማህበራት ድርጅቶች፣ የፈጠራ ባለሙያዎችን 

አሰባስቧል፡፡ 

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል አሊያም አግኝቷል? 



47/ የ 2005 ኮንቬንሽን
የአራት ዓመቱ ሪፖርት

በፍጹም 

ከእርምጃው/ ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙ ውጤቶች ምንድን ናቸው?

ከእርምጃው/ ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

ምንም እንኳን ባህልና ብዝሃነትን የማስተዋወቁና ግንዛቤ የመፍጠሩ ስኬት  የተገኘው በሁሉም ባለድርሻ 

አካላት አስተዋጽኦ ቢሆንም፤ ይህ ኢንሽዬቲቭ በፈጠራ ዘርፉ ላይ አዎንታዊ አመለካከት በመፍጠር 

ረገድ በእጅጉ ተሳክቶለታል። እንዲህ ዓይነቱ መድረክ በፈጠራ ዘርፉ ላይ ብርሃን የሚፈነጥቁ ውይይቶች 

እንዲጀመሩና ጥልቅ ጥያቄዎች እንዲጠየቁ ዕድል ይፈጥራል፡፡

ግብ 2- ሚዛናዊ  የባህል ምርቶችና አገልግሎቶች ልውውጥን ማሳካት እንዲሁም 
              የአርቲስቶችና የባህል ባለሙያዎች እንቅስቃሴን ማሳደግ፡

የስዕል አውደርዕዮች  ለባህል ገለጻና ለባህላዊ ምርቶች ልውውጥ 

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም ሃላፊነቱን የወሰደ የሙያ ማህበራት ድርጅት ስም፡
የኢትዮጵያ ሰዓሊያንና ቀራፂያን ማህበር, aklilumen@gmail.com, +251911612767 

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
የእይታ ጥበባት

የእርምጃውን/ኢንሽዬቲቩን አበይት ገጽታዎች አብራራ፡-

የኢትዮጵያ ሰዓሊያንና ቀራጺያን ማህበር፤ ማንኛውም የልማት (እድገት) ሂደት ወሳኝ የጥበብ ክፍል እንዳለው 

ያምናል። ስለዚህም፤ ማህበሩ፣ በመላ አገሪቱ የተለያዩ የስዕል አውደርዕዮችን በማዘጋጀት፣ የኑሮ ደረጃን 

የማሻሻልና የኑሮ ልዩነትን የመቀነስ ተነሳሽነትን ወስዷል፤ አባላቱንና ሌሎች ሰዓሊያንን በገንዘብ ለማገዝ 

የገቢ ማግኛ ዕድሎችን በመፍጠር። የኢትዮጵያ ሰዓሊያንና ቀራጺያን ማህበር የሚከተሉትን 6 የስዕል አውደ 

ርዕዮች አዘጋጅቷል፡ 1. ርዕስ፡ “ስዕል ለሰላምና ማህበራዊ ዕድገት” ቦታ፡ ሚሊኒየም አዳራሽ አዲስ አበባ፤ 

ኢትዮጵያ - አቅራቢያዎች፡ 99 የአገር ውስጥ ሰዓሊያን - አጋሮች፡ የኢትዮጵያ የሰላም ሚኒስቴር  2. ርዕስ፡ 

“የእምዬን ለእምዬ”   ቦታ፡ ሚሊኒየም አዳራሽ አዲስ አበባ፤ ኢትዮጵያ -   አቅራቢያዎች፡ 60 የአገር ውስጥ 

ሰዓሊያን -   አጋሮች፡ የኢትዮጵያ ገቢዎች ሚኒስቴር 3. ርዕስ፡ “አድዋ ፓን-አፍሪካኒዝም”     ቦታ: አድዋ 

ከተማና አዲስ አበባ    አቅራቢዎች፡ 32 የአገር ውስጥ ሰዓሊያን -   አጋሮች፡ ብሔራዊ ቴአትርና የኢትዮጵያ 

ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር 4. ርዕስ፡ “ለአገር ውስጥ ስደተኞች የገንዘብ ማሰባሰቢያ” - ቦታ፡ አሊያንስ ኢትዮ-

ፍራንሲስና ሂልተን ሆቴል፤ አዲስ አበባ - አቅራቢዎች፡ 60 የአገር ውስጥ ስደተኞች - አጋሮች፡ የኢትዮጵያ 

ቀይ መስቀል ማህበር 5. ርዕስ፡ “የመጀመሪያው የግል  የቴምብር አውደርዕይ” - ቦታ፡ ራዲሰን ብሉ ሆቴል፤ 

አዲስ አበባ - አቅራቢዎች፡ የቀድሞው ሰዓሊ በለጠ በላቸው የመታሰቢያ ትርኢት - አጋሮች፡ የኢትዮጵያ 

ፖስት አገልግሎት ድርጅትና የኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር  6. ርዕስ፡”አዲስ -1 ዓለማቀፍ የስዕል 

አውደርዕይ” - ቦታ፡ ስካይላይት ሆቴል፤ አዲስ አበባ ፤ ኢትዮጵያ - አቅራቢዎች፡ ከ14 አገራት የመጡ 

ሰዓሊያን - አጋሮች፡ የአገር ውስጥና ዓለማቀፍ የግል ስፖንሰሮች (ዓለማቀፍ አጋርነት)

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ 

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የዓለም አቀፍ ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል አሊያም አግኝቷል? በፍጹም 
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ከእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

የኢትዮጵያ ሰዓሊያንና ቀራጺያን ማህበር አባላት እንዲሁም ሌሎች የአገር ውስጥና ዓለማቀፍ ሰዓሊያን 

በጥበብ ሥራዎቻቸው አማካኝነት ለኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዕድገት በቀጥታ አስተዋፅኦ ማድረግ ችለዋል። 

ይህ ኢንሽዬቲቭ ስዕል በቀጥታ ለኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዕድገት አስተዋፅኦ ማድረግ እንደሚችል ያረጋገጠ 

ሲሆን ፈጠራን ማነቃቃት ለአማራጭ የዕድገት ጎዳና እንዲሁም ለዘላቂ የባህል ዘርፍ መሰረት እንደሚጥል 

አስመስክሯል፡፡ ይህ ኢንሽዬቲቭ እንደ የባህል ልምድ ልውውጥ መድረክ አገልግሏል፤  የአገር ውስጥና 

ዓለማቀፍ ሰዓሊያን በጥበብ ሥራዎቻቸው አማካኝነት ተግባቦት ለመፍጠር የሚሰባሰቡበት። በዚህም፣ 

ኢንሽዬቲቩ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአገር ውስጥ ሰዓሊያን በአዲስ -1 ዓለማቀፍ የስዕል አውደርዕይ፣ 

ዓለማቀፍ ውይይት ላይ እንዲሳተፉ አግዟቸዋል። በዓለም ዙሪያ ከሚገኙ 14 የተለያዩ አገራት ከመጡ 

ሰዓሊያን ጋር በተደረገው የሃሳብ ልውውጥ፤ ወጣት ሰዓሊዎቻችን ዓለማቀፉን የስዕል ገበያ እንዴት ሰብረው 

መግባት እንዲሚችሉና የዓለም ገበያ ተዋንያን እንደሚሆኑ ትምህርት ቀስመዋል፤ ይህ ጉዳይ ለኢትዮጵያ 

ስዕል  ጥበባዊና ኢኮኖሚያዊ ህልውና ወሳኝ ነውና። ለኢትዮጵያ ስዕል ተመልካቾችም ትልቅ ጠቀሜታ 

አለው። በዚህ ኢንሽዬቲቭ አማካኝነት፣ ዓለማቀፍ አጋርነቶች፣ የተለያዩ የዕይታ አንጻሮች እንዲሁም አዳዲስ 

ድምጾች፤ ለአገር ውስጥ የስዕል ማህበረሰቡ ሰፊ መሰረት አጎናጽፈውታል፤ ከችግር አሸንፎ የሚወጣበትን 

ተሞክሮና በራስ መተማመንም ተጋርቷል፡፡

ሰላም ፌስቲቫሎችና ጉዞዎች  

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም ሃላፊነት የወሰደው የሙያ ማህበር ድርጅት ስም፡
 ሰላም ኢትዮጵያ

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች
ሙዚቃ

የክዋኔ ጥበብ

የእርምጃው/ኢንሽየቲቩ ድረ-ገጽ ካለ፡

http://selam.se/news/thanks-for-the-editio-of-selam-festival-bahir-dar/

http://selam.se/eng/events/addis-jazz-festival-2019

የእርምጃውን/ ኢንሽዬቲቩን አበይት ገጽታዎችን አብራራ፡

ሰላም፤ ባህልን ከማሳደግ ግቡ አንጻር፣ የመጀመሪያውን ክልላዊ ሰላም ፌስቲቫል፣ በአማራ ክልላዊ 

መንግስት መዲና ባህርዳር ላይ በጃንዋሪ 2019 ዓ.ም አካሂዷል። ሰላም ፌስቲቫል - ባህርዳር፣ በአካባቢው 

ተዋንያንና ተቋማት የፈጠራ ስራዎች አማካኝነት ባህልን ለማስተዋወቅ ያለመ ሲሆን በተጨማሪም፣ 

ፌስቲቫሉ፤ ባህላዊ የፈጠራ ስራዎችን በወረዳ፣ በክልልና ዓለማቀፍ ደረጃ ለማሳየት መንገድ ጠርጓል። 

ለሰላም ፌስቲቫል- ባህርዳር ስኬታማ አፈጻጸም በትጋት የሰሩ ቁልፍ የሰላም አጋሮች በአማራ ክልል ይገኛሉ፡

፡ ከእነዚህም መካከል፡- የአማራ ክልል ባህል ቢሮ፣ ሙሉዓለም የባህል  ማዕከል፣ የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ 

ቢሮና የአማራ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ ዋነኛ ተሳታፊዎች ናቸው። ሰላም ፌስቲቫል - ባህርዳር፣ ድርጅታዊም 

ሆነ ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ግቦቹን አሳክቷል። ከመላው ዓለም የተለያዩ የጃዝ ሙዚቃ አፍቃሪዎችን በመሳብ 

የአዲስ አበባ ልዩ መለያ ለመሆን ባለው ዓላማም፤ ሰላም ኢትዮጵያ ከሰላም ሳውንድ ጋር በመተባበር፣ “አዲስ 

ጃዝ ፌስቲቫል” የተሰኘ አስደማሚ  ፌስቲቫል ያቀርባል። ይህ ፌስቲቫል በዋናነት የተቀረጸው ከአህጉራችን 

ምርጥ የጃዝ ፌስቲቫሎች አንዱ ለማድረግ ታልሞ ነው፤ ሙያዊ ደረጃውን በጠበቀ የሁነት ዝግጅትና ቁጥር 

አንድ የጃዝ ሙዚቃ አርቲስቶችን ለተወሰኑ የጃዝ አፍቃሪ ታዳሚዎቹ  በማቅረብ። 

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ



49/ የ 2005 ኮንቬንሽን
የአራት ዓመቱ ሪፖርት

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል አሊያም አግኝቷል? 

በፍጹም 

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም አስካሁን የተገኙ ውጤቶች ምንድን ናቸው?

*ወጣቶች መገናኛ ቦታ/መድረክ አግኝተዋል፤ ትስስር ለመፍጠርና ሙዚቃ ለማጣጣም፡፡ *ፌስቲቫሉ፤ 
የሁነት አዘጋጆችና ቴክኒሻኖች ስለ ሁነት ዝግጅት፣ ሳውንድ ኢንጂነሪንግ፣ የመብራት አጠቃቀምና 
ሌሎች ቴክኒኮች እንዲማሩ ጠቅሟቸዋል። *አርቲስቶች መጓዝና ስራቸውን ማቅረብ ችለዋል፡፡ 
*በአገር ውስጥና ዓለማቀፍ አርቲስቶች መካከል ትስስር ተፈጥሯል።
በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም እስካሁን የተገኙ ውጤቶች ምንድን ናቸው?

*ወጣቶች መገናኛ ቦታ/መድረክ አግኝተዋል፤ ትስስር ለመፍጠርና ሙዚቃ ለማጣጣም፡፡ *ፌስቲቫሉ፤ የሁነት 

አዘጋጆችና ቴክኒሻኖች ስለ ሁነት ዝግጅት፣ ሳውንድ ኢንጂነሪንግ፣ የመብራት አጠቃቀምና ሌሎች ቴክኒኮች 

እንዲማሩ ጠቅሟቸዋል። *አርቲስቶች መጓዝና ስራቸውን ማቅረብ ችለዋል፡፡ *በአገር ውስጥና ዓለማቀፍ 

አርቲስቶች መካከል ትስስር ተፈጥሯል።

ድንበር ተሻጋሪ የክወና ጥበባት ፌስቲቫልና ጉባኤ

ለእርምጃው /ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም ሃላፊነቱን የወሰደው የሙያ ማህበራት ድርጅት ስም፡
የኢትዮጵያ  የቴአትር ባለሙያዎች ማህበር, alebwalelegn@gmail.com, +251 911 159855

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች

ሲኒማ/የኦዲዮቪዥዋል ጥበብ

ዲዛይን

የሚዲያ ጥበብ

ሙዚቃ

የክውና ጥበባት

ህትመት

የዕይታ ጥበብ

የእርምጃውን/ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡-

የኢትዮጵያ የቴአትር ባለሙያዎች ማህበር፤ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴአትር፣ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ  የክወናና 

ዕይታ ጥበብ ኮሌጅ፣ ከሰንዳንስ ተቋም የምስራቅ አፍሪካ ቴአትር መርሃ ግብር ተሳታፊዎች እንዲሁም ከዓለም 

አቀፍ የክወና ጥናት ጋር በመተባበር፣ ፌስቲቫል ያዘጋጀ ሲሆን  ከ12 የተለያዩ የአፍሪካ አገራት፣ ከአሜሪካና 

መካከለኛው ምስራቅ የመጡ የፈጠራ ባለሙያዎች በፌስቲቫሉ ላይ ተሳትፈዋል፤ ከውነዋል፤ ሥራቸውን 

ለዕይታ አቅርበዋል። በፌስቲቫሉ ላይ ከ200 በላይ ተሳታፊዎች የታደሙ ሲሆን 70 ያህሉ ከ12 አገራት የመጡ 

ነበሩ። መድረኩ በርካታ ዕድሎችን የፈጠረ ሲሆን 14 የግልና የቡድን ክወናዎች፣ 14 ተውኔቶች፣ 21 የክብ 

ጠረጴዛ ውይይቶች፣ አንድ የማስተዋወቂያ ንግግርና ሁለት ዎርክሾፖች ቀርበውበታል።

ወጣቶችን በተለየ የለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል አሊያም አግኝቷል? 
በፍጹም

 ከእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?
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ይህ መርሃ ግብር አርቲስቶችን ከዓለም ዙሪያ አሰባስቧል፡፡ መርሃግብሩ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የአፍሪካ 

አርቲስቶች የተጋበዙበት ሲሆን የዳያስፖራ ማህበረሰብ ትርኢት ለማቅረብ የተገኙበት  ነበር። ሁለተኛ ዙር 

ድንበር ተሻጋሪ ፌስቲቫልና ጉባኤ እንዲካሄድ ከዓለም ዙሪያ በርካታ ጥያቄዎች ቀርበውልናል። ይህ ፌስቲቫል፤ 

የባህል ልምድ ልውውጦችና ፌስቲቫሎች፣ ለሁሉም የአፍሪካ  የፈጠራ ባለሙያዎች፣ የዕውቀት መሰረት 

ወደሚፈጥር የባህል ማዕከልነት ሊያድጉ እንደሚችሉ፣ ለኢትዮጵያ የፈጠራ ዘርፍ ትምህርት ሰጥቷል፡፡ 

ግብ 3- ባህልን በዘላቂ የልማት ማዕቀፍ ውስጥ ማቀናጀት፡

ሰርከስ ለማህበረሰብ ዕድገት

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም ሃላፊነት የወሰደው የሙያ ማህበራት ድርጅት ስም፡
የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሰርከስ ማህበር,eklu@ethiopiannationalcircus.org,

+251911712640

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
የክዋኔ ጥበብ

የእርምጃውን/ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሰርከስ ማህበር፣ የአምስት ክልላዊና ሁለት የከተማ አስተዳደሮች የሰርከስ ቡድኖች 

ህብረት ነው። 53 የሰርከስ ቡድኖችና ድርጅቶች የብሔራዊ ህብረቱ አባላት ናቸው። ማህበሩ፤ ሰርከስ ለሁሉም 

መሆን እንዳለበት ያምናል፤ የማህበረሰቡን የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ማስተላለፍያ መሳሪያ ነውና። 

የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሰርከስ ማህበር፤ ቴአትር ለልማትን እንደ ማህበረሰብ የለውጥ ሞዴል በመጠቀም 

የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችን አንስቷል፤ በተለይም ሴቶችና ልጃገረዶች የሚጋፈጧቸውን ተግዳሮቶች። 

በአራት ክልልና በሁለት የከተማ አስተዳደሮች ለሚገኙ ማህበረሰቦች የተለያዩ መልዕክቶችን ለማስተላለፍ 

ሰርከስ፣ ቲያትርና ሙዚቃ ጥቅም ላይ ውለዋል። ኢንሽዬቲቩ በሴቶች የመማርና በማህበረሰባቸው ውስጥ 

እኩል ተሳትፎ የማድረግ መብቶች ላይ ያተኮረ ነበር። በተጨማሪም፣ ትርኢቱ፤ በማህበራዊ ፍትህ፣ በአካባቢ 

ጥበቃ፣ በኤችአይቪ፣ በወሲብ በሚተላለፉ በሽታዎችና በግል ንፅህና አጠባበቅ ዙሪያ ግንዛቤን  አሳድጓል። 

ኢንሽዬቲቩ፤ የአካል ጉዳት ያለባቸው ህፃናትና ሴቶችን በሰርከስ፣ በሙዚቃና ቲያትር ክወናዎች በማሳተፍ 

አካታችነትን አጎልብቷል፡፡  

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል  አሊያም አግኝቷል? 
በፍጹም 

ከእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

ኢንሽዬቲቩ፣ትያትር ለልማትን፣ እንደ ማህበረሰብ ለውጥ ሞዴል በመጠቀም፣ ለማህበረሰቡ በቀጥታ 

የመሳተፍ ዕድል የሰጣቸው ሲሆን ከእያንዳንዱ ትርኢት በኋላ ሃሳባቸውንና እምነታቸውን አንፀባርቀዋል። 

የኢትዮጵያ ብሄራዊ ሰርከስ ማህበር፣ አምስት ክልላዊ መንግስታትን ጨምሮ፡- አማራ፣ ትግራይ፣ 

ኦሮሚያ፣ቤኒሻንጉልና የደቡብ  ብሔርና ብሔረሰቦች ሕዝቦች፣ በሁለት የከተማ አስተዳደሮች፡- አዲስ አበባና 

ድሬዳዋ፣ ከ1,100,000 በላይ ለሚሆኑ ታዳሚዎች (68% ሴቶች) የግንዛቤ ማሳደጊያ ዝግጅት አቅርቧል። 

የግንዛቤ ማሳደጊያው ትኩረት፤ በሴቶችና ህፃናት መብቶች፣ በትምህርት ፋይዳ እንዲሁም በማህበራዊ 
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ፍትህና በኤችአይቪ/ኤድስ ላይ ነበር። ኢንሽዬቲቩ በተጨማሪ፣ አካል ጉዳተኞችን በሰርከስ፣ በሙዚቃና 

በቲያትር ክንውኖች በማሳተፍ አካታችነት አሳይቷል። ትርኢቶች በክፍት ገበያ፣ በህዝብ አደባባይ፣ በከፍተኛ 

የትምህርት ተቋማትና በተለያዩ የማሳያ ቦታዎች ተከውነዋል።

ፈንዲቃ የባህል ማዕከልን መመስረት፤ የማህበረሰብ 
የሙያ ማህበር ድርጅት በአዲስ አበባ

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም ሃላፊነቱን የወሰደው የሙያ ማህበር ድርጅት፡
ፈንዲቃ የባህል ማዕከል

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
የክዋኔ ጥበብ

የእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ ድረገፅ ካለ፡
http://www.fendika.org

የእርምጃውን/ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

ፈንዲቃ የባህል ማእከል ያለፉትን 4 ዓመታት፣ የማህበረሰብ የሙያ ማህበር ድርጅት በመመስረት ተጠምዶ 

ቆይቷል፤ የኢትዮጵያ ባህላዊ ቅርስን የሚያስተዋውቅ፣ በተለያዩ ዘርፎች ያሉ አርቲስቶችን የሚደግፍ፣ 

እንዲሁም ለኢትዮጵያ  ዘላቂ ዕድገት የባህልና ፈጠራ ካፒታል የሚገነባ። ፈንዲቃ በኢትዮጵያ በአገር ውስጥ 

ባለቤትነት የተያዘ ብቸኛው፣ በይነ ሙያዊ የባህል ማዕከል ነው። በ2008 በመላኩ በላይ አመራር ስር ከመሆኑ 

በፊት፣ ፈንዲቃ፣ በካዛንቺስ የሚገኝ አዝማሪ ቤት ነበር፤ ብቻውን ግን አልነበረም፤ በ1990ዎቹ መጀመሪያ 

ላይ በአካባቢው 17 ተመሳሳይ አገልግሎት የሚሰጡ አዝማሪ ቤቶች ነበሩ። አዝማሪዎች ከወቅታዊ ጉዳዮች 

ላይ ከመቅፅበት ዘፈን የሚፈጥሩ ሃገረሰባዊ  ሙዚቀኞች ናቸው። ድሮ ሳንሱር ባጠላበት ድባብ፣ የአዝማሪ 

ሙዚቃ ሃሳብን በነፃነት ለመግለፅ ያገለግል ነበር፡፡ ባለፉት ሶስት አስርት ዓመታት፣ የአዲስ አበባ ልማት፣ በርካታ 

ትናንሽ የንግድ ተቋማትን ከሥራ አስወጥቷቸዋል፤ በካዛንቺስ የነበሩ 16 አዝማሪ ቤቶችን ጨምሮ። ፈንዲቃ 

በአካባቢው የቀረ ብቸኛው አዝማሪ ቤት ነው። ለዚህም ምክንያቱ መላኩ አገር በቀል የሙዚቃ ቅርሶችን 

ለመጠበቅ ያለው ቁርጠኝነት ሲሆን የአገር ውስጥና ዓለማቀፍ ወዳጆቻችን ያደረጉልን ድጋፍም ምስጋና 

ሊቸረው ይገባል፡፡ አሁን ፈንዲቃ የአዝማሪ ሙዚቃ በዓመት ለ365 ቀናት  በኩራት ያቀርባል። በዘልማድ 

አዝማሪዎች ከደንበኞች ብቻ ነው የገንዘብ ሽልማት የሚያገኙት። በኢትዮጵያ ለሙዚቀኞች መደበኛ ደሞዝ 

በመክፈል ፈንዲቃ የመጀመሪያው ቤት ሲሆን ይህም ጥበባዊ ፈጠራቸውን በነጻነት መግለጽ እንዲችሉ 

ነው፡፡ ፈንዲቃ አገር በቀል ሙዚቃ፣ ጥበብና ዳንስን ፕሮፌሽናል በማድረግ በኢትዮጵያ ፊት አውራሪ ነው። 

የቅድመ-ኮቪድ የሙዚቃ መርሃ ግብራችን፡- አገር በቀል የአዝማሪ ሙዚቃ (ከ1990ዎቹ ጀምሮ በየቀኑ)፤ 

ባህላዊ የኢትዮጵያ ሙዚቃና ዳንስ በቤታችን ኢትዮ-ከለር ባንድ (አርብ በፍርርቅ ፤ ከ 2009 ጀምሮ)፤ 

ኢትዮጵያን ጃዝ በንጋት ባንድ ከዳንስ ጋር (አርብ በፍርርቅ፤ ከ2016 ጀምሮ)  ቃየን ላብ ኤክስፐርመንታል 

ጃዝ (ዘወትር ሰኞ፤ ከ2017 ጀምሮ) እንዲሁም ፈንክ ዲሲፕልስ ቢግ ባንድ (ዘወትር ረቡዕ፤ ከጃንዋሪ 2020 

ጀምሮ) ያካትታል፡፡ ፈንዲቃ፣ ዓመታዊ የጎዳና ላይ ፌስቲቫል ለጥምቀት በዓል ያዘጋጃል። በዚህ ፌስቲቫል ላይ 

ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ሃገረሰባዊ አርቲስቶችን እንጋብዛለን፡ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ በራሳቸው 

አገር በቀል ሙዚቃና ውዝዋዜ  ይጨፍራሉ፤ ከፈንዲቃ አርቲስቶች ጋር። የፈንዲቃ ተጓዥ ቡድን አምስት 

አርቲስቶችን ያካተተ ሲሆን በመላው ዓለም የኢትዮጵያን ሙዚቃና ውዝዋዜ ያቀርባል። ቡድኑ ባለፉት 5 

ዓመታት ከደርዘን በላይ ወደሚሆኑ አገራት የተጓዘ ሲሆን ከ50 በሚበልጡ ፌስቲቫሎችና መድረኮች ላይ 
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ተጫውቷል፡፡ አልበምን በተመለከተ አንድ የኢትዮ- ከለር ሲዲ፣ ሁለት የፈንዲቃ ሲዲዎች አሳትመናል፡፡ 

ፈንዲቃ የሥዕል ጋለሪ ከ2016 ጀምሮ የተለያየ ትውልድ ሰዓሊያንን የሥነ-ጥበብ ስራዎች ለዕይታ አቅርቧል። 

በአጠቃላይ የፈንዲቃ ባህል ማዕከል ስራ ዘርፈ-ብዙ ሲሆን የኢትዮጵያ ባህላዊ ቅርስን የማስተዋወቅ፣ 

አርቲስቶችን የማሳደግ እንዲሁም ለህብረተሰባችን ዘላቂ ዕድገት፣ የባህል የፈጠራና የሰብአዊ ካፒታል 

ግንባታ ዓላማን ያነገበ ነው።

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የዓለም አቀፍ ፈንድ ድጋፍን ይቀበላል አሊያም ተቀብሏል? በፍጹም

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም እስካሁን የተገኙ ውጤቶች ምንድን ናቸው?

በርካታ ዓለማቀፍ ሙዚቀኞች ከኢትዮጵያ ባደረቦቻቸው ጋር እዚው በዚያው እየፈጠሩ ይከውናሉ። ተጓዥ 

የሙዚቃ ቡድናችን ባለፉት 4 ዓመታት ወደ አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ ኔዘርላንድ፣ ቤንጂየም፣ ሃጋሪ፣ ምሮኮ፣ 

እስራኤል፣ኳታር፣ ቤልጂየም፣ ሃጋሪ፣ ሞሮኮ፣ እስራኤል፣ ኳታር፣ አቡዳቢ፣ አውስታሪ፣ ህንድና ስዊዘርላንድ 

የተጓዙ ሲሆን በመላው ዓለም 10ሺ ለሚደርሱ ታዳሚዎች ተጫውተዋል። ከታዳሚዎቹ በርካቶቹ ደግሞ 

የኢትዮጵያን ሙዚቃ ሰምተው የማያውቁና የኢትዮጵያን ዳንስ አይተው ማያውቁ ነበሩ። ከጂላይ 2016 

ጀምሮ ፈንዲቃ ወርሃዊ የስዕል አውደርይ ያዘጋጅ ነበር። የመክፈቻው ዕለት እስከ 100 የሚደርሱ ጎብኚዎችን 

ሲቀበል እስከ መዝጊያው ቀን ድረስ እጅን በርካቶች ይጎበኙታል። የፈንዲቃ ባህል ማዕከል ዳይሬክተር መላኩ 

በላው በኢትዮጵያ ለሚዘጋጀው የኢትዮጵያ የዓመቱ ሰው ሽልማት ለፍፃሜ ደርሶ ነበር። በዓለማቀፍ ደረጃ 

ደግሞ በምሮኮ የሚካሄድ ሙዚቃ ለመታደም ቪዛ አግኝቷል። ከዚህ በታች የፈንዲቃ የባህል ማዕከልን 

ውጤታማነት የሚያሳይና በአንዱ ጎብኚችን የተሰጠ ምስክርነት በጥቂቱ ቀርቧል፡-

“ኢትዮጵያ ውስጥ ፈንዲቃ ለኔ ቤቴ ማለት ነው፤ ለምርምር…. እንደ ሰው ለሚያስተሳስሩን ነገሮች ትንሽዬ… 

ትንሽዬ… የታችኛው ማህበረሰብ ክፍል ጥሉ ብርታት፣ ፍቅር፣ ተስፋ ይሰጣል፤ በሙዚቃ-ዳንስና- የዕይታ 

ጥበብ። የፈንዲቃ ሰራተኞችና አርቲስቶች እንደ ቤተሰብ አባል “ የሚቆጠሩ ናቸው፤ ተዝቆ በማያልቅ አነቃቂ 

ፍቅራቸው። ፈንዲቃ የኢትዮጵያ ሃብት ብቻ አይደለም፤ ዓለም ሃብትም ነው!

 
የኢትዮጵያ ሰዓልያን ሴቶች  እይታ በስነ-ጥበብ

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም ሃላፊነት የወሰደ የሙያ ማህበራት ድርጅት ስም፡
የኢትዮጵያ ሴት ሰዓሊያንና ቀራጺያን ማህበር,EWVAA2019@gmail.com,+251 912 057647

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
የእይታ ጥበብ

የእርምጃውን/ ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

የኢትዮጵያ  ሴት ሰዓሊያንና ቀራጺያን ማህበር ላለፉት 11 ዓመታት በንቃት ተንቀሳቅሷል። ከተፀነሰበት 

2016 እስከ 2019 ድረስ ማህበሩ፣ ከ8 በላይ የተለያዩ የስዕል አውደርዕዮችን በመንግስት ጋለሪዎችና የባህል 

ማዕከላት እንዲሁም በውጭ አገራት አዘጋጅቷል። የማህበሩ ዋና ዓላማ ፕሮፌሽናል የእይታ ጥበብ ሴት 

ሰዓሊያንና ቀራጺያንን እንዲሁም ሥራቸውን ማሳደግና ማስተዋወቅ ነው። ማህበሩ ለሰዓሊያኑ የገቢ 

ዕድሎችን ለመፍጠር እንዲሁም የገበያ ትስስር በመፍጠር ለአባላቱ ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ ለመስጠት አልሞ 

እየተንቀሳቀሰ ነው፡፡ ላለፉት አራት ተከታታይ ዓመታት፣ በመንግስት ጋለሪዎች ብቻ የቀረቡ አራት አውደ ርዕዮች 

ተዘጋጅተዋል። እነዚህ የስዕል አውደርዕዮች የቀረቡት በኢትዮጵያ ብሄራዊ ሙዚየም ጋለሪ ሲሆን የቀሩት 

በጀርመን የባህል ተቋም፣ በGIz ኢትዮጵያ፣ በአሊያንስ ኢትዮ-ፍራንሲስና በሌሎች በመዲናዋ የሚገኙ የስዕል 
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ጋለሪዎች ነው። በእኒህ የስዕል አውደርዕዮች የሴት ሰዓሊያን የሥነጥበብ  ስራዎች ብቻ ነበር የቀረቡት።

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ የባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል አሊያም አግኝቷል? 

በፍፁም

በበእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

*የማህበሩ አባላት በአገር ውስጥና በውጭ አገራት አውደ-ርዕዮች ላይ ሲሳተፉ፣ አገራዊና ዓለማቀፍ 

ልምዶችን ያገኛሉ። *ማህበሩ አውደ ርዕዮችን ማሳየት ከጀመረ ወዲህ የአባላቱ ቁጥር ጨምሯል፡፡ *አውደ 

ርዕዮቹ በተለያዩ ጋለሪዎች በቀረቡበት ወቅት ከ10 ሺህ በላይ ታዳሚዎች ጎብኝተዋቸዋል፡፡ *ማህበሩ የተለያዩ 

የማህበረሰብ አባላትን (ከተማሪ እስከ አዋቂ) በማግኘት በችግሮቻቸው ዙሪያ አነጋግሯቸዋል፡፡ *የማህበሩ 

አባላት ስዕሎቻቸውንና የስነጥበብ ሥራዎቻቸውን በአውደ ርዕዮች ላይ በመሸጥ ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ 

በሰርከስ ጥበብ ባህልን መግለፅና ማስተዋወቅ

የእርምጃው/ ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም ሃላፊነት የወሰደው የሙያ ማህበራት ድርጅት ስም፡
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰርከስ ማህበር ህብረት ,teklu@ethiopiannationalcircus.org,

+251911712640

የክወና ጥበብ

የእርምጃውን/ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች  አብራራ፡

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰርከስ ማህበር ከተቋቋመበት ትላልቅ ግቦች አንዱ፣ በኢትዮጵያ አይበገሬ የባህል 

ዘርፍ መፍጠርና የኢትዮጵያውያንን ብዝኃነት ያለው ቱባ ባህል፣ በአስደማሚ የሰርከስ ትርኢቶች፣ ለዓለም 

ማስተዋወቅ ነው፡፡ በርካታ ቁጥር ያላቸው የሰርከስ ተጓዦች ዓለምን ከጫፍ ጫፍ ያዳረሱት ሲሆን 

አስደናቂና  ደማቅ ባህላቸውን ለዓለማቀፍ ታዳሚዎች በኩራት አሳይተዋል፡፡ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ 

የሰርከስ ጥበብ፣ለዓለም ዘመናዊ የሰርከስ ጥበብ ዕድገት ልዩ ጣዕም አጎናጽፎታል፡፡ የኢትዮጵያ ሰርከስ 

ልዩነት የሚመነጨው ባህላዊ ሙዚቃን በአጃቢነት እንዲሁም ባህላዊ ዳንስንና ባህላዊ አልባሳትን 

ከመጠቀም ነው፡፡ ኢትዮጵያ ከ86 በላይ የራሳቸው ማንነት ያላቸው ብሔር ብሔረሰቦች አሏት፤ ለምሳሌ፡

- ዓይነተኛ ቋንቋ፣ሙዚቃ፣ ውዝዋዜ፣አፈታሪክ፣ አልባሳት፣ ልማዶች፣ የተለያዩ ህዝባዊ በዓላት፣ ባህላዊ 

እሴቶች (ለምሳሌ፡- ሰርግ፣ ለቅሶ፣የበዓል አከባበር ወዘተ--) ሥርዓቶችና በአጠቃላይ ባህላዊ ተሞክሮዎች፡፡ 

ይህ ጥልቅና  ዓይነተ ብዙ መሰረት፣ ለኢትዮጵያ የባህል ዘርፍ ትልቅ ጸጋ ነው፡፡ እኒህ ናቸው ለኢትዮጵያ ሰርከስ 

አርቲስቶች፣ የኢትዮጵያ ባህልን በተለያዩ የሰርከስ ፌስቲቫሎችና የባህል መድረኮች ላይ  ለማስተዋወቅ ዕድል 

የፈጠሩላቸው፡፡ የኢትዮጵያ ወጣት የሰርከስ አርቲስቶች ጥበባዊ ክህሎት የላቀና ተወዳዳሪ ለመሆን በቅቷል፡

፡ ይህም ዘርፉን ወደ ዓለም አቀፍ ገበያ ውስጥ አስገብቶታል፡፡ ባለፉት አራት ዓመታት፣ የኢትዮጵያ ሰርከስ 

ቡድን፣ በመላው ዓለም በተከናወኑ ዓለማቀፍ ፌስቲቫሎች፣Cirque du soleil ዓለማቀፍ የሰርከስ ሽልማት 

መርሃግብሮች፣ በግዙፍ መርከቦችና የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ ከ5 ሺ በላይ ትርኢቶችን አቅርቧል፡፡  ይህ 

ዕድል፣ በሰርከስ ቡድኖች ውስጥ ለሚገኙ አርቲስቶች ማናጀሮች፣ ዳይሬክተሮችና ሰልጣኞች፣ ሰፊና የተለያዩ 

ልምዶችን አጎናጽፏቸዋል፡፡ የኢትዮጵያ ሰርከስ አርቲስቶችም፣ ለተለያዩ አገራት የሰርከስ አርቲስቶች ምርጥ 

ተሞክሯቸውን እንዲሁም  ባህላዊ እሴቶችና ትግበራዎች ያጋራሉ፡፡ ሰርከስ የኢትዮጵያውያንን ባህል ለቀሪው 

ዓለም የማስተዋወቂያ መንገድ  ብቻ አይደለም፤ለበርካታ የአገሪቱ  ስራ አጥ ወጣቶች የገቢ ምንጭም ብቻ 

አይደለም፡፡  ይልቁንም ወጣት የሰርከስ አርቲስቶች ባህላቸውን የሚለማመዱበት፣ የሚያጣጥሙበትና 
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በኩራት መተግበር የሚጀምሩበት አጋጣሚ ሲሆን ይህም የአያት ቅድመ አያቶቻቸውን ባህላዊ ትግበራዎች 

በአያሌው  እንዲገነዘቡና ስለ ማንነታቸው በራስ መተማመን እንዲያዳብሩ ያግዛቸዋል፡፡ ስለዚህም ሰርከስ፤ 

የኢትዮጵያን ባህል ከሉላዊነት የሚታደግና የሚጠብቅ፣ ደምቆ እንዲቀጥልም የሚያደርግ  የላቀ ጥበብ 

ነው፡፡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰርከስ ማህበር ከመመስረቱ በፊት የኢትዮጵያ ሰርከስ ቡድኖች፣ የሰርከስ 

ዕድገትን ለማስቀጠልና የኢትዮጵያ ባህልን በአፍሪካና በመላው ዓለም ለማስተዋወቅ ብዙ ታግለዋል፡

፡ ነገር ግን ለውጥ ማምጣት አልቻሉም፤ይልቁንም ከጊዜ ወደ ጊዜ  ሁኔታው ተባባሰ  እንጂ፡፡ ስለዚህም፣ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰርከስ ማህበር ምስረታ፣ ለሰርከስ ዕድገትና ትኩረት ማግኘት እጅግ ወሳኝ ሆኗል፡፡ 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰርከስ ማህበር የተመሰረተው በ5 ክልሎችና በሁለት የከተማ አስተዳደሮች የሰርከስ 

ማህበራት ጥምረት ሲሆን ለሁሉም አባላት ተስፋን ፈንጥቋል፡፡ ማህበሩ በፈጠረው ጉልበት የአገሪቱ ፖሊሲ 

አውጪዎች ላይ ተፅዕኖ በመፍጠር፣ ሰርከስ የባህል ዘርፉ አካል ነው ተብሎ ዕውቅና ተሰጥቶታል፡፡ የሰርከስ 

ዘርፉ የኢትዮጵያን ባህልን በተለያዩ ዓለማት በማስተዋወቅ ላበረከተው አስተዋጽዖም ተመስግኗል፡፡

 

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል አሊያም አግኝቷል? 
በፍጹም

  በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

*ሰርከስ ባህልን ማስተዋወቁ በሚፈጥረው ተፅዕኖ አስተዋጽኦ ሳቢያ ጥበቡን ለረዥም ዓመት እያሳደገው 

ይቀጥላል፡፡ የሰርከስ ጥበብ አንዱ የባህል ዘርፍ ተደርጎ እንዲወሰድ መንግስት በይፋ ያስታወቀ ሲሆን ዘርፉ 

ለተጫወተው ሚና በኢ.ፌ.ዲ.ሪ  የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ዕውቅና አግኝቷል፡፡ *ኢንሽዩቲቩ ለ588 ወጣቶች 

የስራ ዕድል የፈጠረ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ 341 ያህሉ ሴቶች ናቸው፡፡ *ለአርቲስቶች፣ ዳይሬክተሮች፣ 

ቴክኒሻኖችና ሰልጣኞችን በርካታ የልምድ ማጋራትና የዕውቀት ሽግግር መርሃግብሮች በተለያዩ ዓለማቀፍ 

የሰርከስ ጥበብ ሙያተኞች ተዘጋጅቷል - በኢትዮጵያም በውጭም፡፡ *ከ5 ሺ በሚበልጡ መድረኮች ለመላው 

ዓለም የኢትዮጵያ ባህል ተዋውቋል (በትርኢት መድረኮች፣ በቲቪ ፕሮግራሞች፣ በፌስቲቫሎች ወዘተ)፡፡ 

*ከተለያዩ ሚዲያዎች (ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ ኒውዮርክ ታይምስ፣ አልጀዚራ፣ ሲሲቲቪና ዋሺንግተን ፖስትን 

ጨምሮ) ዓለማቀፍ ዕውቅናን አግኝቷል፡፡ *በዓለም የሰርከስ ኢንዱስትሪ ውስጥ ቅቡልነትን ተቀዳጅቷል - 

በላቀ ጥበባዊ ክህሎትና በባህል ብዝሃነት አቀራረቡ፡፡ *በኢትዮጵያ የሰርከስ ቡድኖቹ በተጨባጭ አካታች 

ናቸው፡፡ በርካታ የአካል ጉዳት ያለባቸው ህጻናት በቡድኖቹ ውስጥ እኩል ዕድል የተሰጣቸው ሲሆን በንቃትም 

ይሳተፋሉ፡፡ አንድ መስማት የተሳናት ልጃገረድ ከሌሎች የሙያ ባልደረቦቿ ጋር ያለምንም አድልዎ  በመላ 

አውሮፓ የተጓዘች ሲሆን የራሷንና የወላጆቿን ህይወት ለመለወጥም ችላለች፡፡ ሰርከስ ባለፉት አራት ዓመታት፣ 

የሰርከስ አርቲስቶችና ዳይሬክተሮች የፈጠራ ነፃነትን በተግባር አረጋግጧል፡፡

ሰላም የልማት ፕሮጀክት

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ ተፈጻሚነት ሃላፊነት የወሰደው የሙያ ማህበር ድርጅት ስም፡
 ሰላም ኢትዮጵያ ,info@selam.se/samuel@selam,se,+251911395963

የእርምጃው/ኢንሽዬቲቭ ድረ ገጽ ካለ፡
http://www.selam.se/projects/culture-leads-the-way/

የእርምጃውን/ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡
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ሰላም ኢትዮጵያ፤ አፕሪል 7 ቀን 2018 ዓ.ም “ባህል መንገዱን ይመራል” በሚል  የሶስት ዓመት ፕሮጀክቱን 

ጀመረ፡፡ ፕሮጀክቱ፤ የባህል ተዋንያንን በተለያየ ዓይነት የባህል እሴቶች፣ በልማት ሂደቱ ውስጥ የሚያደርጉትን 

ተሳትፎ ከማጠናከርና ከማሳደግ አጠቃላይ ግብ ጋር የተሳሰረ ነው፡፡ ፕሮጀክቱ ከSIDA የገንዘብ ድጋፍ አግኝቷል፡

፡ ከተከናወኑ የፕሮጀክቱ አንኳር ተግባራት መካከል ጥቂቶቹ፡- *የአቅም ግንባታ ለመንግስት ባለስልጣናትና 

ተቋማት፤ *ከባህል ማዕከላት ሚናና ተግዳሮቶች ጋር የተያያዙ ውይይቶችና ተግባራት *ከጥበብ (አዝማሪ) 

ሚና፤ ትላንት ዛሬና ነገ፤ ጋር የተያያዙ ውይይቶችና ተግባራት…. ከጎንደር ዩኒቨርስቲና ደብረ ታቦር ዩኒቨርስቲ 

ጋር በመተባበር በደብረታቦር ተከናውኗል፡፡ የተለያዩ የትምህርት ተቋማት፣ የክልል፣ የዞንና የወረዳ አስተዳደር 

የባህል ቢሮዎች ተወካዮች፤የሃገረሰብ ሙዚቀኞችና ቡድኖች፣እንዲሁም የደብረ ታቦር ዩኒቨርስቲ የትያትር 

ጥበባት የትምህርት ክፍል ተማሪዎች በፎረሙ ላይ  ተሳትፈዋል፡፡ *ሻዴይ ባህላዊ ክንውንና ፋይዳው፤ ሰቆጣ፤ 

በአማራ ክልላዊ መንግስት የተካሄደው ሶስተኛው የሰላም የባህል ፎረም ነው፡፡ ፎረሙ “የሻዴይ ባህላዊ 

ክንውን ፋይዳው” በሚል ነበር የተካሄደው፡፡  በፎረሙ ላይ 120 ያህል ተሳታፊዎች፡- ከመንግስትና የግል 

ተቋማት፣ከባህል ማህበራት፣ ዩኒቨርስቲዎች እንዲሁም ግለሰቦች፣ ከአካባቢው ማህበረሰብ፤ ሽማግሌዎች፣ 

የሃይማኖት አባቶችና ወጣቶች ተካፍለዋል፡፡

 

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የዓለምቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል አሊያም አግኝቷል? 

በፍጹም

ግብ 4 - የሰብአዊ መብቶችንና መሰረታዊ ነጻነቶችን ማስፋፋት፡

ሰላም ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ ኢንሽዬቲቮች 

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ ተፈጻሚነት ሃላፊነት የወሰደው የሙያ ማህበር ድርጅት ስም፡
 ሰላም ኢትዮጵያ, info@selam.se/samuel@selam,se,+251911395963

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡

ሲኒማ/የኦዲዮቪዥዋል ጥበብ

ሙዚቃ

የክወና ጥበብ

የእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ ድረ-ገጽ ካለ፡

http://selam.se/news/selam-culture-forum-censorship-cultural-struggle-and-freedom/

የእርምጃውን/ኢኒሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

በአገሪቱ እየተካሄደ ባለው ሪፎርም፤ በተለይም በፖለቲካ ሪፎርሙ ሳቢያ፣ በፖሊሲ አድቮከሲ ዙሪያ 

በሚንቀሳቀሱ የሙያ ማህበራትና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች መተዳደሪያ ህግ ላይ ማሻሻያ በመደረጉ፣ 

ለባህል ዘርፉ በጎ  የስራ ድባብ ፈጥሯል። ይህን እርምጃ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት፣ የባህል ፖለቲካና 

የማንነት ጥያቄ ፣ አንድነት የመፍጠር  ፖለቲካ በኢትዮጵያ፣ የፕሬስ ነፃነትና ሳንሱር፣ የሰርከስ ፈተናዎችና 

ተስፋዎች በኢትዮጵያ… በሚሉ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ አምስት የባህል ፎረሞች ተካሂደዋል፡፡ በአዲስ አበባ 

የተካሄደው ትልቁ ሰላም የባህል ፎረም፤ “አንድነት የመፍጠር ፖለቲካ በኢትዮጵያ፡ መዋቅራዊ ፕሮጀክትና 

አዲሱ ጋዜጠኝነት” በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ ነው፡፡  ፎረሙ የተጀመረው በርዕሰ ጉዳዩ ላይ ሃሳቦችን በሚቀርጽ 

ገለጻ  ነበር። ገለፃው እንደ ኢትዮጵያ ባሉ የዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ጀማሪ አገራት፣ የመገናኛ ብዙኃንን ሚና  
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ለመገምገም ያለመ ነበር፤ የጋራ እሴቶችን በመፍጠር ማህበረሰብን ከመገንባት አንጻር የመገናኛ ብዙኃን 

መሰረታዊ ተግባራት ላይ አጽንኦት በማድረግ፡፡ ዜጎች በፖለቲካው ውስጥ በመሳተፍ በአገር ግንባታ ሂደት ንቁ 

ሚና እንዲኖራቸው በማሳወቅና በማብቃት ረገድ የመገናኛ ብዙኃን ፋይዳንም ጠቁሟል፡፡ የዓለም የፕሬስ 

ቀን በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ታስቦ የሚውል ታላቅ ቀን ነው። በኢትዮጵያ ነፃ ፕሬስና ነፃ ሚዲያ የፖለቲካና 

የአፈና ዒላማ ተደርገው ነው የቆዩት፡፡ ሆኖም የአሁኑ መንግስት፣ ዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብን ለመገንባት፣ 

ነፃ ፕሬስና ነፃ ሚዲያ ያላቸውን ፋይዳ የተገነዘበ ሲሆን ሃሳብን በነጻነት የመግለፅ እንቅስቃሴንና ነፃ ሚዲያን 

ለማበረታታት፣ የመገናኛ ብዙኃን ህጉን ለማሻሻል እየጣረ ይገኛል፡፡ ሚዲያ፣ ለሰላም አንዱ የፕሮጀክት አንኳር 

እንቅስቃሴ ዘርፍ ነው። የዓለም ነጻ የሚዲያ ቀንን ለማስታወስና የፈጠራ ነፃነትን ለማስፋፋት፣ ሰላም፣ 

የባህል ፎረምና የግጥም በጃዝ ትርኢት፣ ሜይ 3 ቀን 2019 ዓ.ም  በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት አዘጋጅቶ ነበር፡፡ 

የባህል ፎረሙ የተዘጋጀው “ሳንሱር፣ የባህል ትግልና ነፃነት” በሚል ርዕስ ሲሆን የሚዲያ ዘርፉ ቁልፍ ባለድርሻ 

አካላት የተሳተፉበት የፓናል ውይይትም ተካሂዷል። ከፓናል ተሳታፊዎቹ መካከል ታዋቂ የሚዲያ ሰዎች፣ 

ጋዜጠኞችና ምሁራን ይገኙበታል፡፡ ከእነዚህም ውስጥ አበባው መላኩ፣ ተመስገን ደሳለኝ፣ ዶ/ር ተዋበች 

ቢሻውና  ስሜነህ አያሌው ይጠቀሳሉ። የፓናል ውይይቱ የተጀመረው እያንዳንዱ ተሳታፊ፣ በሚዲያ ነፃነትና 

ትግል ዙሪያ ዕይታውን በማጋራት ነበር፡፡ በተጨማሪም፣ የሚዲያ ተዋናዮች፣ ሃሳብን በነጻነት መግለፅን 

በተመለከተ ተሞክሯቸውን አካፍለዋል፡፡ ለምሳሌ፣ ተመስገን ደሳለኝ፣ በጋዜጠኝነትና ፀሃፊነት ሲሰራ፣ 

ያጋጠሙትን አያሌ አፋኝ የሳንሱር እርምጃዎችና የባለስልጣናት ማስፈራሪያዎች ተናግሯል፡፡   

ወጣቶች በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ /ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ ባህል ብዝኃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል አሊያም አግኝቷል? 
በፍጹም

በእርምጃው/ ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

*ባለድርሻ አካላት ለባህል ዘርፉ ሽግግራዊ ለውጥ የሚያመጡ ቁልፍ ጉዳዮችን ጠቁመዋል፡፡ *የባህል 

ተዋንያንና ውሳኔ ሰጪ አካላት የተቀናጀና ሃላፊነት የተመላው እርምጃ እንዲወስዱ ጥሪ ቀርቧል፡፡ 

የሰላም ኢትዮጵያ ኢንሽዬቲቭ፤ የፆታ እኩልነትን ለማሳደግና  ሴት 
አርቲስቶችን ለማብቃት 

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም ሃላፊነት የወሰደው የሙያ ማህበር ድርጅት፡
ሰላም ኢትዮጵያ, info@selam.se/samuel@selam,se,+251911395963

http://selam.se/news/culture-leads-the-way-i-etiopien/ 

http://selam.se/news/pressrelease-i-have-a-dream-circus-show-tour/ 

http://selam.se/news/press-release-participants-urged-all-stakeholders-have-the-duty-to-sus-

tain-and-pass shadey-festival-to-future-generations/ 

http://selam.se/news/press-release-participants-urged-women-to-make-a-good-use-of-their-

ability-on-the culture-sector/ 

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡
ሙዚቃ

የክዋኔ ጥበብ

የእርምጃው/ኢንሽዬቲቭ ድረ ገፅ ካለ፡
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የእርምጃውን/ ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

በኦገስት 2018 ዓ.ም ሁለት ትላልቅ የባህል ፎረሞች በመቀሌና ባህርዳር ተካሂደዋል። የሁለቱም ፎረሞች 

ትኩረት፤ለኢትዮጵያ የባህል ዘርፍ ዕድገት አስተዋጽኦ ለማድረግ፣ውይይትና የሃሳብ ልውውጥ ማሳደግ ላይ 

ያነጣጠሩ ነበሩ፡፡ በውይይቱ ወቅት የተነሳው ቁልፍ  ጉዳይ፣ አዲስ ሃሳብን ለመሸጥ ወይም ለማስተዋወቅ 

ዓለማቀፍ የልምድ ልውውጥ ያለውን ፋይዳ እንዲሁም ለባህል ዘርፎችና በመላው የአገሪቱ ክልሎች ለሚገኙ 

የባህል ተዋናዮች፣ የጋራ ፈተናዎች ሲገጥሙ፣ ተሞክሮዎችን መጠቀምን የተመለከተ ነው፡፡ በመቀሌ ፎረሙ 

የተዘጋጀው፣ ከፕሮጀክቱ አጋሮች አንዱ ከነበረው ከራሄል የሥነጥበብ ጋለሪ ጋር ነበር፡፡ ፎረሙ በወቅቱ ሲከበር 

የነበረውን የ”አሸንዳ ፌስቲቫል” ተጠቅሞበታል። አሸንዳ ወጣት ልጃገረዶችና ሴቶች የሚያከብሩት ዓመታዊ 

በዓል ነው። ይህ ርዕሰ ጉዳይ የፓናል ውይይት እንዲዘጋጅ መንገድ ጠርጓል፡፡ በውይይቱም ላይ በጾታ እኩልነትና 

በሴቶች መብት ዙሪያ የተለያዩ ዕይታዎች የተንፀባረቁ ሲሆን ባህል በእነዚህ ጉዳዮች ላይ እንዴት ወሳኝ 

ሚና እንደሚጫወትም የተነሳ ሲሆን በዚህም የተነሳ የበለጠ መጠናከር እንዳለበት ተጠቁሟል፡፡ ሰላም 

የባህል ፎረም፣ በአማራ ክልል ባህርዳር ከተማም፣ ኦገስት 7 ቀን 2018 ተዘጋጅቶ ነበር - ከከተማዋ ቁልፍ 

አጋሮች (የአማራ ክልል የባህልና ቱሪዝም ቢሮና ሙሉዓለም የባህል ማዕከል) ጋር  በመተባበር፡፡ የባህርዳሩ 

ፎረም የተዘጋጀው  “በባህላዊ እሴቶች ማህበራዊ መስተጋብርን ማጠናከር” በሚል መሪ ቃል ነበር፡፡ 

የፓናል ውይይቱ አራት የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን የያዘ ሲሆን በክልሉ ትኩረት የሚሹ ወሳኝ የባህል ልማት 

ጉዳዮች በሚል ከአጋሮች የተጠቆሙ ነበሩ፡፡ የፎረሙ ርዕሰ ጉዳዮች፡- “የሴት አርቲስቶች ሚናና ተግዳሮት 

በባህል ዘርፍ”፣ “በባህል እሴቶች ማህበራዊ መስተጋብርን ማጠናከር”፤ “ባህርዳር ከተማን የፌስቲቫል 

ከተማ የማድረግ እንቅስቃሴ”፣ “የሚዲያው ሚና በባህል ዘርፍ” እና “ህልም አለኝ” የሚሉ ነበሩ፡፡ ለ2019 

ታቅደው ከነበሩ ሁለት የሰርከስ ፕሮዳክሽኖችና ጉዞዎች  አንዱ የተዘጋጀውና የተተገበረው በሰርከስ ደብረ 

ብርሃን ነበር። በሰርከስ ጉዞና ፕሮዳክሽኑ ላይ 18 ወጣት አርቲስቶች ናቸው  የተሳተፉት። የጉዞው ዋና ግብ፤ 

በአካባቢ ማህበረሰብ ውስጥ ልጃገረዶች በተለያዩ ማህበረ-ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች እኩል እድል እንዲያገኙ 

መቀስቀስና ግንዛቤ መፍጠር ነበር። በጃንዋሪ 2019፣ የሰርከስ ቡድኑ በፊልም ፅሁፍ፣ ዳይሬክቲንግና የዳንስ 

ጥበብ፣ እንዲሁም በመድረክ አመራር የአቅም ግንባታ ስልጠና አግኝቷል፤ በውጭና በውስጥ ባለሙያዎች፡

፡ ሰርከስ ደብረ ብርሃን፣ የሰርከስ ፕሮዳክሽን ስራውን በስኬት ማጠናቀቁን ተከትሎ፣ ወደ አማራ፣ አዲስ 

አበባና ደቡብ ክልል ጉዞ ለማድረግ ዕቅድ አዘጋጅቶ ነበር፡፡ “ህልም አለኝ” በ8 የአማራ ክልል ከተሞችና በ5 

የደብብህ ክልል ከተሞች ቀርቧል፡፡ ከተሞቹም፡- ደብረማርቆስ፣ ባህርዳር፣ ጎንደር ፣ ላሊበላ፣ ወልዲያ፣ ደሴ፣ 

ኮምቦልቻ፣ ሸዋሮቢት፣ ሆሳዕና፣ ዱራሜ፣ ሃላባ፣ አርባ ምንጭ እና ሃዋሳ ናቸው። በአጠቃላይ 30 (14 በአማራ፤ 

16 በደብብህ) ትርኢቶች በዩኒቨርስቲዎች፣ በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶችና በገበያ ቦታዎች ቀርበዋል፡፡ በእነዚህ 

ትርኢቶች ላይ በአጠቃላይ 4 ሺ 821 ሴቶችና 111 ሺ 306 ወንዶች እንደታደሙ ይገመታል፡፡ 

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል  አሊያም አግኝቷል? 
በፍፁም

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

*ሁለቱም ጾታዎች ለተመሳሳይ ዕድሎች እኩል ተጠቃሚ (በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በጤና ክብካቤና 

በትምህርት ዘርፍ) መሆን እንዳለባቸው በማህበረሰብ ደረጃ ግንዛቤ ተፈጥሯል፡፡ *ሴት አርቲስቶች 

ራሳቸውንና ፈተናዎቻቸውን የሚገልጹበት መድረክና ዕድል አግኝተዋል። *መንግስትና ባለድርሻ አካላት፣ 

ሴት አርቲስቶችን በመደገፍ ረገድ እርምጃ እንዲወስዱ ጥሪ ቀርቦላቸዋል፡፡ 
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የሴት ሰዓሊያን እና ቀራፅያን የአቅም ግንባታ

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃፀም ሃላፊነቱን የወሰደ የሙ ማህበራት ድጅት ስም፡
የኢትዮጵያ ሴት ሰዓሊያን እና ቀራፅያን ማህበር, EWVAA2019@gmail.com, +251 912 057647

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ የሚሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡

የዕይታ ጥበብ

የእርምጃውን/ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡

የኢትዮጵያ ሴት ሰዓሊያን እና ቀራፅያን ማህበር፣ የተለያዩ የስዕል ሥልጠናዎችን ለማህበረሰቡ ሰጥቷል። 

ማህበሩ ማርች 8 ቀን 2016 ዓ.ም ከ300 በላይ ለሚሆኑ ሦስት የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች (ከ7-

13 ዓመት ዕድሜ) ሥልጠና ሰጥቷል። *ሁለተኛው የስልጠና መርሃ-ግብር የተዘጋጀው በ2016 ዓ.ም 

ከኮተቤ ሜትሮፖሊታን  ኮሌጅ (ዩኒቨርስቲ) ጋር በመተባበር ሲሆን የማህበራችን አባላት ለ70  የሁለተኛ 

ድግሪ ምሩቃን በስዕል ፕሮፌሽናል ስልጠና ለመስጠት የሚያስችል ሥልጠና አዘጋጅተው  ነበር፡፡ 

ሥልጠናው የታቀደው “አሰልጣኞቹን አሰልጥን” በሚል ዘዴ ነበር። ሰልጣኞቹ ወደ ቀዬአቸው ሲመለሱ 

ባልደረቦቻቸውን ማሰልጠን ይጀምራሉ። መርሃ ግብሩ፤ አሰልጣኞች፣ ስለ ስዕል ሥራና በክልላቸው ስላሉ 

ተያያዥ ዘርፎች ግንዛቤ እንዲፈጥሩ አግዟቸዋል። *ማህበሩ በ2017 ዓ.ም ለ10 የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት 

መምህራን፣ ከ50 በላይ ሴት ሰልጣኞችን ታላሚ ያደረገ  ስልጠና አዘጋጅቶ ነበር፡፡ ይኸም በተመሳሳይ መርህ 

የተሰጠ ስልጠና ነበር፤ የሰለጠኑነት መምህራን በተራቸው ተማሪዎቻቸውን ያሰለጥናሉ። *ማህበራችን፣ 

የአጭር ጊዜ የአቅም ግንባታ ሥልጠና በማዘጋጀት፣ በየዓመቱ ለአባላቱ ሙያዊ ድጋፍ ይሰጣል። 

 ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይሄ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ ከዓለም አቀፍ የባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍ ያገኛል አሊያም  አግኝቷል? 

በፍፁም

በእርምጃው /ኢንሽዬቲቩ አፈፃጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

*ማህበራችን ለሴት አባላቱ በየዓመቱ የአቅም ግንባታ ስልጠና ይሰጣል። በዚህም ሥልጠና ሳቢያ 

አባላቱ ብዙ ስዕሎችን እየሰሩ ሲሆን ስራዎቻቸው በተለያዩ የስዕል አውደርዕዮች፣ ጋለሪዎችና ሌሎች 

ማሳያ ሥፍራዎች ለጉብኝት መቅረብ ጀምረዋል፡፡ *ከዚህ ቀደም የተሰጡት ሦስት ስልጠናዎች በእጅጉ 

ውጤታማ ነበሩ፡፡ *ለአንደኛ ደረጃ ት/ቤት  በተዘጋጀው ስልጠና፤ ማህበሩ፣ ከሰለጠኑት  300 ተማሪዎች  

መካከል 100 ያህሉን በላቀ ችሎታቸው መርጧቸው ነበር። ይህም  ት/ቤቱ በሥነጥበብ ዘርፍ ዕውቀትን 

መሰረት ያደረገ ስልጠና ለተማሪዎቹ እንዲሰጥ ምክር ለመለገስ አነቃቅቶናል፡፡ በዚህም ሳቢያ፣ ት/ቤቱ፣ 

በእነዚህ የተመረጡ 100 ተማሪዎች ላይ ትኩረቱን እንዲያደርግ አበረታተነዋል፡፡ ይህ ተመክሮ ለሌሎች 

ት/ቤቶችም አርአያ ሆኗል፡፡ ከዚያ በኋላ ከበርካታ የአንደኛ ደረጃና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች፣ 

በሥነጥበብ ተመሳሳይ ስልጠና እንድንሰጥ አያሌ ጥሪዎችና ጥያቄዎች ይደርሱን ጀመር፡፡ *ማህበሩ 

ለመምህራን ስልጠና የሰጠ ሲሆን ስልጠናው “አስተማሪውን አስተምር” በሚል አቀራረብ የተቀረፀ ነበር። 

ስልጠናው ከተጠናቀቀ በኋላ መምህራኑ ወደ ትውልድ ቀዬአቸው እንደተመለሱ ሌሎች መምህራንን 

ማሰልጠን ጀምረዋል፡፡ መርሃ ግብሩ፣ በርካታ አሰልጣኞች፣ በክልላቸው፣ በስዕል ስዕል ስራ እንዲሁም 

ተያያዥ ዘርፎች  ግንዛቤ እንዲፈጥሩ አግዟቸዋል።



59/ የ 2005 ኮንቬንሽን
የአራት ዓመቱ ሪፖርት

በሙያ ማህበር ድርጅት ቅጹ በተሰጠው የምላሽ ትንተና መሰረት፣ በቀጣዮቹ አራት 
ዓመታት፣ ኮንቬንሽኑን ለመተግበር የሚያስፈልጉ የሙያ ማህበራት ድርጅቶቹን  10 
ያህል የቅድሚያ ትኩረቶች ግለጽ፡

ቀዳሚ ትኩረት1፡- ለሁሉም የፈጠራ ዘርፎች ፖሊሲዎች ማውጣት፤ ቀዳሚ ትኩረት 2፡-  ተጨባጭ መዋቅራዊ 

መሰረቶችን ለመገንባት፣ለሁሉም የፈጠራ ዘርፎች ተቋማዊ ማእቀፍ መቅረጽ፤ ቀዳሚ ትኩረት 3፡- የፈጠራ 

ባለሙያዎችና ወጣቶች የሚፈጥሩበት፣ የሚመራመሩበት፣ ሥራቸውን የሚያሳዩበትና የሚከውኑበት 

መሰረተ ልማቶችና  መድረኮች  መፍጠር፤ ቀዳሚ ትኩረት 4፡-  ለፈጠራ ዘርፉ በአጠቃላይ እንዲሁም በተለይ 

በጥበብ ዘርፉ ተቋማት የሚመራ ትረስት ፈንድ መፍጠር፤ ቀዳሚ ትኩረት 5፡- በፈጠራ ዘርፎች የሚደገፍ 

በተቋማዊ ማዕቀፍ ላይ የተገነባ የጥበብ ካውንስል መፍጠር፤ ቀዳሚ ትኩረት 6፡- ከመንግስት ባለድርሻ 

አካላት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት የተመሰረተበት መድረክ መፍጠር፤ ቀዳሚ ትኩረት 7፡- ለፈጠራ ባለሙያዎች፣ 

ለፈጠራ ውጤታቸው፣ ለመፍጠሪያ ቦታቸው፣ ለአዕምሮአዊ ንብረታቸውና ለደህንነታቸው የመድን ዋስትና 

ማቋቋም፤ ቀዳሚ ትኩረት 8፡- ለፈጠራ ዘርፉ እድገት ፖሊሲዎችንና  ስትራቴጂያዊ እርምጃዎችን ለመተግበር 

የሚያስችሉ አሰራሮችን መቅረጽ፤ ቀዳሚ ትኩረት 9፡- የስዕል ትምህርትን በመጀመሪያ ደረጃና በሁለተኛ ደረጃ 

ት/ቤቶች እንዲሁም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ እንደ ሥርዓተ-ትምህርት ማስተዋወቅ፤ ቀዳሚ 

ትኩረት 10፡- ለፈጠራ ባለሙያዎችና ለፈጠራ ዘርፉ የዲጂታል መድረኮችን፣ ዳታቤዝ እንዲሁም በማዕከል 

የሚመራ የመረጃ  ቋት መፍጠር፡፡

                     አዳዲስ  ተሻጋሪ  ጉዳዮች

ተያያዥነት  ያላቸው ፖሊሲዎችና እርምጃዎች፡

የፈጠራ ትምህርት  ክፍሎች በክልል ዩኒቨርስቲዎች መክፈት

ለእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈጻጸም ሃላፊነት የወሰደው የሙያ ማህበር ድርጅት  ስም፡

የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር  

በእርምጃው/ ኢንሽዬቲቩ የተሸፈኑ የጥበብ ዘርፎች፡

ሲኒማ/የኦዲዮቪዥዋል ጥበብ

ሙዚቃ

የክዋኔ ጥበብ

የእርምጃውን/ኢንሽዬቲቩን አበይት ገፅታዎች አብራራ፡-

በመላ አገሪቱ በሚገኙ ከ10 በላይ የክልል ዩኒቨርስቲዎች፣ አዳዲስ የድግሪ መርሃግብሮች በሙዚቃ፣ በትያትር 

ጥበብ፣ በስነ-ጥበብ፣ በፊልም ፕሮዳክሽንና በሥነጽሁፍ ዘርፍ ተከፍተዋል፡፡

ወጣቶችን በተለየ ያለመ ነው? አዎ

ይህ እርምጃ/ኢንሽዬቲቭ የዓለማቀፍ ባህል ብዝሃነት ፈንድ ድጋፍን ያገኛል አሊያም አግኝቷል? 

በፍፁም

በእርምጃው/ኢንሽዬቲቩ አፈፃጸም እስካሁን የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው?

የጥበብ አገልግሎትን ለማጠናከር ያግዛል፡፡

የፖሊሲው/ ኢንሽዬቲቩ አፈፃጸም ተገምግሟል? በፍፁም

በእርምጃው አፈጻጸም የተሳተፉ አጋሮች፡

የተቋሙ ዓይነት፡

የመንግስት ዘርፍ
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ኮንቬንሽኑን ለመተግበር የተገኙ ዋነኛ ውጤቶችን ግለጽ (ቢያንስ ከ4ቱ ግቦች በአንዱ፣ አንድ ጉልህ 
ስኬት)፡
 ኮንቬንሽኑን ለመተግበር ከተገኙት ውጤቶች ዋነኛው፣ ከፈጠራ ዘርፉ ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያላቸውን 

ህጎች ለማሻሻል ፖሊሲዎችና እርምጃዎች መውጣታቸው ነው፡፡ የመጀመሪያው ሪፖርት ከቀረበ በኋላ 

የፊልም ፖሊሲው መቀረፁ እንደ ትልቅ ስኬት ሊቆጠር  ይችላል፡፡ የሕጎቹ መሻሻል የመጣው የኢትዮጵያ 

መንግስት የጉዞ አቅጣጫ ለውጥ ለማድረግ ከመወሰኑ ጋር ተያይዞ  ነው፡፡ ይህም የፈጠራው ዘርፍ፣ 

ማህበራትንና የሙያ ማህበር አካላትን ለመመስረት በአንድ ላይ በመሰባሰብ፣ ኮንቬንሽኑ የሚተገበርባቸውን 

ዕድሎች አሟጥጦ ለመጠቀም አግዞታል፡፡

ኮንቬንሽኑን ለመተግበር ያጋጠሙ ዋነኛ  ተግዳሮቶችንና  እነሱን ለመቅረፍ የተገኙ ወይም የታለሙ 
ዋነኛ መፍትሄዎችን ግለጽ፡
ኮንቬንሽኑን ለመተግበር ዋነኛ ተግዳሮት የሆነው በፈጠራ ዘርፉ መዋቅራዊ አስተሳሰብ ያለመኖርና 

የመንግስትን አሰራር ያለመገንዘብ ችግር ነው፡፡ ከመንግስትም በኩል ያለው ተግዳሮት እንዲሁ የባህልና 

የፈጠራውን ኢንዱስትሪ በመምራትም ሆነ የፈጠራ ባለሙያዎችንና ዘርፉን በመረዳት ረገድ ያለው 

መዋቅራዊ ችግር ነው፡፡ ሌላው ተግዳሮት ያሉትን ፖሊሲዎች ለመተግበርም ሆነ በፈጠራው ዘርፍ 

ላይ አዎንታዊ ተፅዕኖ የሚፈጥሩ አዳዲስ  ፖሊሲዎች ለመቅረጽ ያለው የገንዘብ አቅም ውስንነት ነው፡

፡ ዋና መፍትሄ ተብሎ የታለመው፣ የመንግስት ባለድርሻ አካላትን ከፈጠራው ዓለም መሰረታዊያን ጋር 

በማስተዋወቅ አቅማቸውን መገንባት ነው፡፡ የፈጠራው ዓለም የሚከተለው አቅጣጫ ጥበባዊ መሆኑ 

ይታወቃል፡፡ ስለዚህም ከፈጠራው ዓለም ርቀው ከሚገኙ ባለድርሻ አካላት፣ የተወሰነ ደረጃ መረዳትን 

ይፈልጋል፡፡ የፈጠራ ዘርፉን ባለሙያዎች በተመለከተም ተመሳሳይ አቅጣጫ መከተል ያስፈልጋል፡፡ ይህ 

እውን የሚሆነው የፈጠራ ዘርፉን አቅም  በመገንባት ነው - ፖሊሲዎችና እርምጃዎች የሚቀረጹበትንና 

የሚተገበሩበትን እውቀትና ግንዛቤ በማስታጠቅ፡፡ የፋይናንስ አቅም ውስንነትን ለመቅረፍ መንግስት 

ተነሳሽነቱን ወስዶ ለፈጠራ ዘርፉ የትረስት ፈንድ ለማቋቋም የሙከራ ስራ ጀምሯል፡፡ ይህ ትረስት ፈንድ 

ለሁሉም የፈጠራ ዘርፎች እንዲሁም ለፈጠራ ዘርፉ ባለድርሻዎች ዘላቂነት ያለው መፍትሄ ይሆናል፡፡

በቀጣዮቹ 4 ዓመታት ኮንቬንሽኑን የበለጠ ለመተግበር የታለሙ እርምጃዎችን እንዲሁም ከአሁኑ 
የሪፖርት ዝግጅት ሂደት ድምዳሜዎች በመነሳት፣ ለወደፊት የትግበራ ዕቅድ ተለይተው የታወቁ 
ቀዳሚ ጉዳዮችን ግለጽ፡

ለቀጣዮቹ 4 ዓመታት የታቀዱት እርምጃዎች፣ ይበልጥ የተዋቀረና ከዘመኑ ጋር የሚራመድ  የፈጠራ 

ዘርፍ መፍጠር ነው፤በየራሱ ፖሊሲዎችና መዋቅራዊ ለውጦች የተደራጀ፡፡ በፈጠራ ኢንዱስትሪው 

ውስጥ ለሚገኙ ሁሉም ዘርፎች የፖሊሲ ቀረጻን ቅድምያ በመስጠት፣ ለፈጠራ ባለሙያዎችና ወጣቶች 

ዕድሎችን ለመክፈትና ትርጉም ያለው የፈጠራ ዘርፍ ለመፍጠር፣ ኮንቬንሽኑ ራሱን ችሎ ሊተገበር ይችላል፡

፡ ሌላው የታቀደው እርምጃ፣ ለፈጠራ ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆን የፈጠራ ዘርፉ የበለጠ ጠንካራ እንዲሆን 

ለሚደግፉ የወደፊት ባለድርሻዎች መድረኮችን መፍጠር ነው- በኮንቬንሽኑ ዙሪያ ግንዛቤ የሚያገኙበት፡

፡ የፈጠራው ዘርፍ ተዋናዮች ትርጉም ያለው የፈጠራ ዘርፍ ለመገንባት የሚያግዝ እሴት በማሰባሰብ ረገድ 

በሚያደርጉት ጥረት፣ ከኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አንስቶ የህግ፣ የፋይናንስና የመሳሰሉት ዘርፎች ተጨማሪ 

አቅም ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

ተግዳሮቶች እና ስኬቶች
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አባሪዎች

እባክህ በአገርህ ኮንቬንሽኑን ለመተግበር ከተቀመጡ 4 ግቦችና 11 የክትትል ዘርፎች ጋር የተዛመዱ 
አግባብነት ያላቸውን ሰነዶች (ህግ፣ ፖሊሲ፣ ስምምነት፣ ደንብ፣ ስትራቴጂ ወዘተ…)፤ጥናቶችና 
አሃዛዊ መረጃዎች በPDF ፎርማት ጫን፡፡ ሰነዱ ይህ ሪፖርት በሚሸፍነው የጊዜ ማዕቀፍ ውስጥ 
የተዘጋጀ መሆን አለበት፡፡ እባክህ የሰነዱን ርእስና ዋና ይዘት ገለጻ በእንግሊዝኛ ወይም በፈረንሳይኛ 
አስቀምጥ፡

ተያያዥ ሰነዶች

የኢትዮጵያ የሙያ ማህበራት አዋጅ (የተሻሻለው)

የኢፌዲሪ የፊልም ፖሊሲ
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ሰነዱን  ማስረከብ

ሪፖርቱ ላይ የፈረመው ባለስልጣን
• ማዕረግ፡ ወ/ሮ
• ስም፡ ብዙነሽ መሰረት
• ተቋም፡ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር
• ሃላፊነት፡ የባህል ሚኒስትር ዴኤታ

ሪፖርቱ የገባበት ጊዜ፡

2020

Electronic Signature:



በየአራት ዓመቱ የሚቀርብ ሪፖርት
ኢትዮጵያ 2020

   ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር

የኅብረ-ባህል  
መገለጫዎች ጥበቃና ልማት 
የ2005  የስምምነት ድንጋጌ 

አፈጻጸም


