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ናጎ ያ ፕሮቶኮል እ.አ.አ በ1992 በብራዙል፣ ሪዩዳጄኔሮ ከተማ ዜተፇረመ ናይብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ሳልሳይ 
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ተበፃ ሕነ ት ጥቅሚ ናይ ሓባርዜጥቀሙሉ ሕጊ እዩ፡ ፡   ናይ ኮንቬንሽኑ አባላት ጉባኤ ኣብ 2004 እ.ኤ.አ 
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ምይይጥ እና ዴርዴር ብምክያዴ ኮንቬንሽኑ እና  ናይ ኮንቬንሽኑ ዓንቀፅ 15 (የ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት) እና 

ዓንቀፅ 8 (በ) (ባህላዊ ፌልጠት) እና የ ኮንቬንሽኑን ሰለስቱኡ ዓላማታትዕዉት ብዜኾነ  ኩነ ታት ንምትግባር 

ስልጣን ሁቡዎ እዩ፡ ፡  

 

ካብ ሽዴሽተ ዓመታት ዴሕሪ ዴርዴር  ኣብ ጃፓን ሀገ ር  ኣብ ናጏያ ከተማ እ.ኤ.አ  ኣብ ጥቅምቲ 29 

ዕለት/2010 ኣብዜተኻየ ዯ ናይ አባላት ጉባኤ ዓስራይ ኣኼባ ፀደቁ እዩ፡ ፡ ፕሮቶኮሉ በጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት 

እና ሃፌቱን ካብ ምጥቃም ዜርከቡ ጥቅምታትፌትሓዊ እናዜመጣጠን ኣብዜኾነ  ኩነ ታት ንምክፊል ኣብ ብዜሀ ሕይወት 

ስምዕ ነ ት ብምዴራኽ የ ናጏያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ ተፇሩሙ እዩ፡ ፡  ፕሮቶኮሉ ንጀነ ቲክ ሃፌት መቅረብቲ እና ተጠቀምቲ  

ናይ ሕጊ ብምዴላዉ ግልጽነ ትን ብምግባር ጠንካራ መሰረት ከምዜነ ብር በምግባር  ንኮንቬንሽኑ ሳልሳይ ዓላማ 

ተግባራዊ ዓቢይ አስተዋጽኦ ይገ ብር፡ ፡  

ናይ ኢትዮጵያ ፋዳራላዊ ዱሞክራሲያዊ መንግስት ፕሮቶኮሉ ተቀቡሉ2010 እ.አ.አአፅዴቁ እዩ፡ ፡  

ኣብ ተግባር ከይዱ ዜፌጠሩ አሻሚ ጉዲያት ንምፌታሕ ኣብ ፕሮቶኮሉ ዓንቀፅ36 ስር ዜተረሩ ቁንቁተት ወሳኒ 

እንተኾነ ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት እንስቲትዩት ፕሮቶኮሉ ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ባህላዊ 
ፌልጠትሓለዋ እና ነ ባራዊ ኣጠቃቅማ ኣብለዎ ፇይዲ አንፃ ር ናይ አገ ራችን ማሕበረሰቦች ብዜግባእ ተረዲደኡ ተጠቃሚ 

ክኾኑፕሮቶኮሉ ወዯ ትግርኛ ቋንቋ ተተርጉሙከምዜሕተምገ ይሩ፡ ፡  

ናይ አገ ራችን ሕዜቦች ናይ ነ ጎ ያ ፕሮቶኮል ንብዜሀ ሕይወት ሃፌትና ባህላዊ ተተሓሓዙ  ፌልጠት ሓለዋ፣ ካብ ስሩ 

አጠቃቀምና በተለይ ናይ ፌትሓዊ እናዜመጣጠን ጥቅሚ ምክፊል ዓላማን ንምሳካዕ አንፃ ር ሎ ዜለዓለ 
አበርክቶብምሕጋዜንሕጉ ብዜተማለአ ኩነ ታት ተግባራዊ ንሞኻን ብፅሕቶም ከምዜወፀኡይሓትት፡ ፡  

                                                               ድ.ር ገ መድ 
ዲሌ 
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ሕቡራት መንግስታት ናይ ከባቢያዊ ኘሮግራም 

413 ሴንትጃኮስ መንገ ዱ ናብ ምዕራብ ገ ፅ 800 

ሞንቴሪያል ኩሌክ ካናዲ ኤች 2 ዋይ ኣይ ኤን 9 

ስልኪ +1 (514)288 22 20 

ፊክሲ +1 (514) 288 6588 

ኢሜይል secretariat@cbd.int 
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ኩሎም መሰላት ዜተሓለው ዮም፡ ፡  መሰሉ ዜተሓለወሉኣብ2011 ከም ኤ.ኣ  

ኣብ ካናዲ ተሓቲሙ፡ ፡  

ኢስቢን፡  92-9225-305-0 

እዙ ሕታም እዙ ንትምሕርቲን ትርፉ ን የ ምፅኡ ሃ ገ ራት ፌሉይ ፇቃዴ ካብ መሰል  ለዎም ትካላት  
ከይሓተቱ ተራቢሑ  ክፃ ሓፌ  ይካኣል ዩ፡ ፡  ነ ቲ ሕታም ዜረከብሉ ትካል ግና  ኣፌልጦ ክሕቡ ይግባእ፡ ፡   

ናይቲ ስምምዕ  ቤት ፅሕፇት ግና ነ ዙ ድክመንት ከምፌልፌል ዜጥቀሙሉ  ሰባትን ትካላትን ናይቲ ድክመንት 
ሓዯ ቅዲሕ ክላኣኸሉ ይምነ  ዮ፡ ፡  

ናይ ካታሎግ ሪከርዴ  

ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት  ፌትሓዊን ማዕረ ብዜኾነ  መንገ ዱን ረብሓምውዓልን ናይ ብዜሃ ሕይወት ስምምዕ 
ናጏያ ኘሮቶኮል ተባሒሉ ይፅዋእ፡ ፡  ፅሑፊት/ ተወሳኪ መረዲእታን/ ናይ ባዮሎጂካል ብዜሃ ሕይወት ስምምዕ 

ቤት ፅሕፇት  መጠቃለሊ - እዙ ድክመንት እዙ ረመላዊ  ሃፌቲታት ፌትሓዊን  ማዕረ ብዜኾነ   መንገ ዱ  
ንረብሓምውዓል  ዜብል ናይ ናጏያ ኘሮቶኮልን ናይ ባዮሎጂካል ብዜሃ ሕይወት ስምምዕ ዜብል ብዙ ሓታሚ 
ዜቀረበ ፅሑፊትን ተወሳኪ መረዲእታን ሒዘ ይርከብ፡ ፡   

ኢስቢን 92-9225-305-0 

1. ናይ ብዜሃ ሕይወት ኣተሓላለዋ - ሕጊን መምርሒን 2. ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት ኣታሓለለዋ ሕጊን 
መምርሕን 3. ብዜሃ ሕይወት - ዓለም ለኸ ምትሕብባር 4. ናይ ብዜሃ ሕይወት  ኣታሓላልዋ  
 

I. ናይ ብዜሃ ሕይወት ስምምዕ (1992) ኘሮቶኮልስ 2010 2 28 ጥቅምቲ ፣  
 

II. ኹሎም ወገ ናት  ናይ ብዜሃ ሕይወት ስምምዕ ዜገ በርሉ ኮንፇረንስ (2010 ናጏያ ጃፓን) 
 

III. III ሕቡራት  መንግስታት ኬ 3488 ኤ 48.2011 
 

ንተወሳኪ መረዲእታ ናይ ብዜሃ ሕይወት ስምምዕ ቤት ፅሕፇት ብምርካብ ምሕታት ይካኣል ዩ፡ ፡   

 ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት  ተበፃ ሕነ ት ብኣግባብን ማዕረ ብዜኾነ  መንገ ዱ ምክፌፊል  ኣብዜህብዎ  ጥቅሚ 

ተረባሒ ንምኳን  ናይ ብዜሃ ሕይወት  ስምምዕ ፣  

 

 

ፅሑፊትን ተወሳኪ መረዲእታን 

 

 

 

 

 



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ናይናጏያኘሮቶኮል 

 

 ናይ ረመላዊ ሃፌቲታትተበፃ ሒነ ት ብኣግባብን ማዕረ ብዜኾነ  መንገ ዱ ምክፌፊል  ኣብዜህብዎ  ጥቅሚ 

ተረባሒ ንምኳን  ናይ ብዜሃ ሕይወት  ስምምዕ  

 

 

ፅሑፊትን ተወሳኪ መረዲእታን 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  
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ናይናጏያኘሮቶኮል 

 

 ናይ ረመላዊ ሃፌቲታትተበፃ ሒነ ት ብኣግባብን ማዕረ ብዜኾነ  መንገ ዱ ምክፌፊል  ኣብዜህብዎ  ጥቅሚ 

ተረባሒ ንምኳን  ናይ ብዜሃ ሕይወት  ስምምዕ  

 

 

ፅሑፊትን ተወሳኪ መረዲእታን 

ናይ ብዜሃ ሕይወት ስምምዕ ሴክሪታሪያት 

ሞንተሪያል 

ናይ ብዜሃ ሕይወት ስምምዕ 

ሕቡራት መንግስታት 
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መእተዊ  

ናይ ብዜሃ ሕይወት ስምምዕ ንፇርማ ዜተዲለወሉ ዕለት ብ5 ሰነ  1992  ኢንቫሮንመንት ኤንዴ ዱቨሎኘመንት 
ብዜብል ርዕሲብሕቡራት መንግስታት  ኣብ ዜተካየ ዯ ኮንፇረስን እዴ፡ ፡  ( ሪዮ ኧርዜ ሰሚት) ናብ ተግባር 
ዜኣተወ ዴማ ብ 29 ታሕሳስ 1993 እዩ፡ ፡  እዙ ስምምዕ እዙ ንብዜሃ ሕይወት ዜጠመተ ዓለምለኸ  መሳርሒ 

እዩ፡ ፡   

 

ናይቲ ስምምዕ 3ተ ዕ ላማታት ንብዜሃ ሕይወት ምዕቃብ፣  ቀፃ ላይነ ት ለዎ ረብሓ ምርካብ፣  ፌትሓዊን ማዕረ 

ብዜኾነ  መንገ ዱ ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት ምጥቃም ዜብሉ እዮም፡ ፡   

 

ነ ቶም ዕ ላማታት ናብ ተግባር ንምውዓል  ቀፃ ላይነ ት ለዎ ስሌት ንምምፃ ዕ ዜዓለመ ዓለም ለኸ ኣኼባ  
ብመስከረም 2002 ኣብ ጆሃንስበርግ ተሳሊጡ ነ ይሩ፡ ፡  ኣብቲ ኣኼባ ነ ቲ ስምምዕ ናብ  ተግባር ንምውዓል  
ፃ ውኢት ቀሪቡ ነ ይሩ፡ ፡  ኣብቲ ስምምዕ ኮንፇረንስ  ኩሎመ ዜምልከቶም  ወገ ናት ብ2004 ኣብቲ ዜተገ በረ 

ሻውኣይ  ኣኼባ ስምምዕ  ምኳኖም  ገ ሊፆም እዮም፡ ፡   ብዓለም  መንግሥታት ረመላዊ  ሃፌቲታት 
ተበፃ ሕነ ት ንምርግጋፅ ን ብኣግባቡ  ንምጥቃምን  ብኣንቀፅ 15 ዜተገ ለፀ ን (ናይ  ረመላዊ ሃፌቲ 

ተበፀሓነ ት) ብ8 (አይ) (ባህላዊ ፌልጠት) ነ ቲ ስምምዕን ንዜሓዝም 3ተ ዕ ላማታት ብኣግባቡ ንምፌፃ ም 
ተስማሚዖም እዮም፡ ፡   

እቲ ምስምማዕ ካብ ዜፌፀም ዴሕሪ ሽዴሽተ ዓመት ናይ ናጏያ ኘሮቶኮል ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት ተበፃ ሕነ ትን 
ብኣግባብን ማዕረ ብዜኾነ  መንገ ዱ ምክፌፊል ለዎም ጥቅሚ ተረባሒ ንምኳን ናይ ብዜሃ ሕይወት ስምምዕ  
ብ29 ጥቅምቲ 2010 ኣብ ናጏያ ጃፓን ኣብ ዜተገ በረ ዓስራይ  ኣኼባ  ኣፌቲ ኮንፇረንስ ኩሎም ወገ ናት 

ተስማሚዖምሉ  እዮም፡ ፡   

 

እዙ ኘሮቶኮል እዙ ብፌላይ ነ ቲ ሳልሳይ ዕ ላማ ዴልደል ዜኾነ  መሰረት ብምቅማይ ሕጋዊን ግልፅ ነ ት ለዎ 
ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት ንምጥቃም ኣብ ስምምዕ በፂሑ እዩ፡ ፡   እቶም ኣባላት  ካብ ሃ ገ ሮም ውሽጢ  ምዜ 

ሎ ሕጊ እቲ ኘሮቶኮል ምጥዕዓም ክነ ብሮ ፌሉይ ጠመተ ገ ይሩ ሪኦዎ እዩ፡ ፡  ነ ቲ ረመላዊ ሃፌቲታት  
ኣጠቃቅማ ካብ ሃ ገ ር ናብ ሃ ገ ር ኣፇላላይ  ከፌሕልዎ ብዜተካኣለመጠን ንምስትክካል  ፃ እሪ ተገ ይሩ 
እዩ፡ ፡ ብተወሳኪውን  እቲ ኘሮቶኮል ናይ ባህላዊ ፌልጠት ኣዴላይነ ት ከምለዎ ከምእዉንናይቶም ሃ ገ ራት 

ማሕበረሰባት ነ ቶም  ረመላዊ ሃፌቲታት እንተተረዱኦም ናይ ባዕሎም እጃም ኣብቲ ኣጠቃቕማ ክፃ ወቱ  
ከምዜእክእሉ ተሓቢሩ እዩ፡ ፡   

ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት ኣቃቀማ  ብምትብባዕን ባህላዊ  ፌልጠት  ብምጥቃም  ፌትሓዊን  ማዕረን ዜኾነ  
ኣጠቃቀማ ንምጥንካር ናይ ባዕሉ እጃም ክፃ ወት ይክእል እዩ፡ ፡  እቲ ኘሮቶኮል  ናይ ብዜሃ ሕይወት 

ቀፃ ላይነ ት ክሕልዎ ንምግባር  ንሰባት መተባብዒ ምሃብ ኣገ ዲሲ እዩ ኢሉ ኣቀሚጡ  ኣሎ፡ ፡   

ናይ ናጏያ ኘሮቶኮል ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት ተበፅ ኒ ነ ት  ብኣግባብን ማዕረ ብዜኾነ  መንገ ዱ  ምክፌፊል 
ለዎም ጥቅሚ ተረባሒ ንምኳን ናይ ብዜሃ ሕይወት ስምምዕ ፣  

 

ነ ዙ ኘሮቶኮል እዙ ዜፇረሙ ወገ ናት፣  

ኣብዙ ናይ ብዜሃ ሕይወት ስምምዕ ዜፇፀሙ ወገ ናት ዴሕሪ ሕዙ ተስማማኢ” ተብሒሎም ይፅውኡ፡ ፡   



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  
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ፌትሓዊን ማዕረ ዜኮነ  ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት ኣጠቃቀማ  ካብተን ሰለስተ  ቀንዱ ዕ ላማታት  ናይቲ 

ስምምዕ ሓዯ ኣካል እዩ፡ ፡   ነ ዙ ርደእ ብምግባር እቲ ኘሮቶኮል በቲ ስምምዕ መሰረት እቲ ዕ ላማ ተግባራዊ 
ክኸውን የ ሓተት፡ ፡   

እቶም ሃ ገ ራት  ለዎም ናይ ተፇጥሮ ሃፌቲ ናይ ምጥቃም ሉኣላዊ  ዜኾነ   መሰል ኣለዎም፡ ፡  በቲ ስምምዕ 

መሰረት  

አንቀፅ 15 ናይቲ ስምምዕኣካል ኾይኑ ይጥቀስ፣  

ቀፃ ሊ ዜኾነ  ዕብየ ት ሃ ገ ራት ንምምፅእ ናይ ቴክኖሎጂ ስግግርምግባር፣  መፅናዕቲታትን ፇጠራታትን ምትግባር 
ኣዴላይን ዜልዓለተራ ከምለዎብምግንዚብ ዜዓብዩ ሃ ገ ራት ብረመላዊ ሃፌትታት ክጥቀምሉ ብኣንቀፅ 16ን 

19ን ኣብቲ ስምምዕ ተገ ሊፁ ኣሎ፡ ፡  

 

ናይ ብዜሃ ሕይወትን ናይ ስነ ምሕዲርን ለዎም ናይ ኢኮኖሚ ጥቅሚ ነ ቲ ሕዜቢ ብምርዲእ ነ ዙ ጥቅሚ እዙ 
ፌትሓዊን ማዕረ ብዜኮነ  መንገ ዱ ንረብሓምውዓል ንብዜሃ ሕይወት ቀንዱ ዜኾነ  መተባብዒ እዩ፡ ፡   ተባፃ ሒነ ት  

ለዎም ሃ ገ ራት ብሓባር ምጥቃም ንብዜሃ ሕይወት  ምክንካንን  ቀፃ ሊነ ት  ለዎ ዕብየ ት ንከምፅ ዴኽነ ት 
ምውጋዴን ከባቢኻ ምፅባቅን ናይ ሚሊኒየ ም  ዕብየ ት ዕ ላማታት ምስካዕ ከምዜኾነ  ምግንዚብ፣  

 

ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት  ተበፃ ሒነ ት  ፌትሓዊን ማዕረ ብዜኾነ   መንገ ዱ ለዎም ረብሓታት ምምቃል 

ምትእስሳር ከምለዎም  ምግንዚብ የ ረመላዊ ሃፌቲታት ተባፃ ሒነ ት ፌትሓዊን ማዕረ ብዜኾነ  መንገ ዴ ምጥቃም 
ሕጋዊ  ዜኾነ  መሰረት ለዎ ምኳኑ ምርዲእ  ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት ተጠቃሚ ዜኾኑን ኣቅራቢ ዜኾኑን 

ሰባት  ፌትሓዊን ማዕረ ብዜኮነ  መንገ ዱ ንምጥቃም ክስማምኡ  ከለው  ብዜተወሰኑ ቃላት ለዎም ትርጉም 
ክፇልጡን ክስምማኡን ይግባእ፡ ፡   

 

ካብዙ ብተወሳኪ ኣብ ተበፃ ሒነ ት ማዕረ ብዜኾነ  መንገ ዱ ንኩሉ ንክባፃ ሕ ዯቀ ኣንስትዮ ለዎም  ተራ 
ብቐሊሉ ከምይግለፅ  ምርዲእ ይግባእ፡ ፡   ፖሊሲ  ክቅረፅ  እንከሎ ናይ ዯቂ ኣንስትዮ ተሳታፊይነ ት ኣብ 

ግምት ክኣትው  ይግባእ፡ ፡   ኣብ ናይ ብዜሃ ሕይወት ስምምዕውን ናይ ዯቂ ኣንስቲዮ ተግባራት ኣብ ግምት  
ይእተው፡ ፡   

ነ ቲ ስምምዕ ብፅቡቅ ኹነ ታት ንዜተግበረ ወገ ን ተወሳኪ  ሃ ገ ዜ ንምግባር ውሳነ  ምሕላፌ፣  

ናይ ተፇጥሮ ሃፌቲፌትሓዊን ማዕረ ብዜኮነ  መንገ ዱተረባሒ ንምኳን  ተወሳኪ  ዜኾኑ ፇጠራታትን መፌትሒታትን  
ምጥቃም ኣብ ግምት  ምእታው፡ ፡   ባህላዊ  ዜኾነ  ፌልጠት ብፌላይ ሃፌቲ ተፇጥሮ ንምጥቃም ኣዴላይ እዩ፡ ፡   

ሃፌቲ ረመል ንምግቢ ዯሕንነ ት፣  ንሕብረተሰብ ጥዕና፣   ንብዜሃ  ሕይወት ምክንካን፣  ኹነ ታት ኣየ ር ለውጢ 

ከይዚባዕ ናይ ባዕሉ  እጃም  ከምዜፃ ወት ምግንዚብ፣   

 

ናይ ሕርሻ  ብዜሃ ሕይወት ዜተፇለየ   ኣፇጣጠራ ከምለዎ ነ ዙ ዜተፇለየ  ኩነ ታትን  ፀ ገ ምን ዜተፇለየ  
ፌታሕ ከምዴሊዩ  ምግንዚብ  ኩሎም ሃ ገ ራት ብሃፌቲ  ረመል ንምግቢን ንሕርሻን  ባእሎም ብዜመሰሎም 

መንገ ዱ ናይ ምጥቃም መሰል  ከምለዎን ካብዙ ብተወሳኪ ሃ ገ ራት ብለዎም ፌሉይ  ዜኾነ  ተፇጠሮ ናይ 
ምግቢ ዯሕንነ ት ንምርግጋፅ  ብዓለም  ቀፃ ሊነ ት ለዎ ዕብየ ት ሕርሻ ብምምፃ እ  ዯኽነ ት ንምጥፊእን 
ኹነ ታት ኣየ ር  ለውጢ  ከየ ጋጥም  ከምዜሰርሑ  ምግንዚብ፡ ፡  ብዓለም  ለኸ ዯረጃ ዜተኻየ ደ ናይ ዕ ፅ ዋት 



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 8 
 

ረመላዊ  ሃፌቲ ንምግቢን  ንሕርሻን ዜምልከት ስምምዕ ለዎም ግዯ ምግንዚብ፡ ፡  ኣብ ፊኦ ኮሚሽን 

ዜተገ ብረ ናይ ረመላዊ ሃፌቲ ስምምዕ ንምግብን ንሕርሻን ኣጣሚርካ ምርኣይ ይግባእ፡ ፡   

ናይ ዓለም ለኸ ጥዕና ሕጊ (2005) ትካል ጥዕና ዓለም ንኹሉ ናይአለም ሕዜቢ ተበፃ ሒምኻኑ ኣዴላይነ ት 
ከምለዎ እዙ ዴማ ሕዜቢ ጥዕንኡ ንምሕላው ዴልው ክኸውን  ከምዜገ ብሮ ምግንዚብ  ኣብ ካልኦት ዓለምለኸ 

ፍርማት ዜግበሩ ስራሕቲ ብፌላይ ኣብ ተበፃ ሕነ ትን ኣብ ጥቅሚ ምምቅቃል ለው ተግባራት ምትብባዕ ፡ ፡   

 

ብዜተፇላለየ  መንገ ዱታት አቢልካ  ተበፃ ሕነ ትን ዜተረኸቡ ጥቅሚታት  ምክፊልን ብዓለም ለኸ ምስምማዕ ናይ 
ዕ ፅ ዋት ረመል ሃፌቲታት ንምግቢን ንሕርሻን ብዜተመጣጠነ  መልክእ ምስቲ ስምምዕ ክኣብይ ምግባር የ ዴሊ፣  

ብዓለም ለኸ   ገ ልግሉ መሳርሒታት  ብፌላይ  ተባፃ ሒነ ትን ጥቅሚታት  ምክፊልን ናይቲ ስምምዕ ዕለማ ኣብ 

ሽትኡ ንምብፃ ሕ ተባሒሉ  ክዲለው ይግባእ፡ ፡   

 

ናይቲ ስምምዕ ኣንቀፅ 8 (ኣይ) ምስ ባህላዊ ፌልጠት ዜተኣሳሰራ፣ ምስ ረመላዊ  ሃፌቲታትን ፌትሓዊን 
ማዕረ ብዜኾነ   መንገ ዱ ንጥቅሚታት ምክፊል መሰረት ገ ይሩ ኣብ ረብሓምውዓል ይግባእ፡ ፡   

ኣብ ረመላዊ ሃፌቲታትን ኣብ ባህላዊ ፌልጠት ኣብ መንጏኦም  ስጡም ዜኾነ  ምትእስሳር ከምሎ ምፌላጥ፡ ፡   
ኣብ ዓዱ ውሽጥን ካብ ወፃ እ ዓዱ  ዜመፁ ሃ ገ ራት  ይፇላለይ  ባሕሪ ከምለም  ምርዲእ፡ ፡   ናይ 
ባህላዊ  ፌልጠት ኣዴላይነ ት ምርዲእ፡ ፡   እዙውን  ንብዜሃ ሕይወት ዓቅቢካ ንምካዴ  ብኣግባቡ  

ንምጥቃምን ንብዜሃሕይወት ኣቅቢኻ ንምካዴ ብኣግባቡ ንምጥቃም ነ ቲ ማሕበረሰብ ቀፃ ሊነ ት  ዓብይ ግዯ 
ኣለዎም፡ ፡   

ናይ ባህላዊ ፌልጠት ምስ ረመላዊ ሃፌቲታትዜረከበሉዜተትሓሉን  ኣብቲ ተወላዱን ኣብቲ ሃ ገ ር  ዜነ ብር 

ማሕበረሰብ ውስጢ እዩ፡ ፡  እዙ ዴማ ንሎ ኩነ ታት ኣፇላላይ ክኸውን ናይ ባዕሉ እጃም ይፃ ወት ከምሎ  
ምግንዚብ ኣብቲ ዓዱ ዜርኸቡ ሰባትን ኣብኡ ዜነ ብሩ ማሕበረሰባትን ናይ ባህላዊ ፌልጠት ባዓልዋናን 

ሕጋዊነ ት ለዎ ምኩኖም ብፌላይ ናይ ረመላዊ ሃፌቲታትኣብማሕበረሰብ ወናኒ ን ወሰኒ ን ምኳኖም  ምግንዚብ 
ባህላዊ ፌልጠት ፌሉይ  ዜኾነ  ምትእስሳር ምስ ረመላዊ  ሃፌቲታት ከምለዎ ብቃል ይኹን ብድክመንት ወይ 
ዴማ  ብካልእ መንገ ዱ  ክርከብ ከምዜክእል፣  ዕሙቅ ዜኾነ  ባህላዊ ሃዴጊታት ንብዜሃ  ሕይወት  ቀፃ ላይነ ት 

ለዎ ጥቅሚ ንክሕብን ኣቂብኻ ንምቅማጥ  ፌሉይ ዜኾነ  ግልጋሎት ይሕቡ እዮም፡ ፡   

ሕቡራት መንግስታት ናይ ሕብረተሰብ መሰላት ንምኽባር ሕጊ ከምዜውፀኦ ምግንዚብ፣  

ነ ዙ ዜምልከት ኣብቲ ኘሮቶኮል ዜርኸቡ ናይ ሰብ መሰላት ክሕልው እዮም ተባሒሎም ተቀባሊነ ት ዜርኸቡ 
ኣንቀፃ ት  ከምዜዕብ ቀሪቦም ኣለው፡ ፡   
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ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  
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ኣንቀጽ 1 

ዕ ላማ  
 

ናይዙ ኘሮቶኮል እዙ ዕ ላማ ረመላዊ ሃፌቲታትፌትሓዊን ማዕረ  ብዜኾነ  መንገ ዱ ንምጥቃም ዜኣለመ ኾይኑ  

ብተወሳኪውን  ረመላዊ ሃፌቲታትተበፃ ሕቶም ብኣግባቡን ብፅሬትን ንምክንዋን ኣዴላይ ዜኾኑ ቴክኖሎጂታት 
ምጥቃም፡ ፡  ናይቶም ሃፌቲታት  መሰል እውን  ብምሕላው  ብቴክኖሎጂ  ንምሕጋዜ  ኣዴላይ  ዜኾነ  ሃ ገ ዜ 

ምግባር ናይ ብዜሃ ሕይወት ቀፃ ላይነ ት ለዎ  መንገ ዱ ንምጥቃምን  ንምሕላውን ዜዓለመ እዩ፡ ፡   

 

ኣንቀጽ 2  
ናይ ቃላት ኣጠቃቅማ  

 

ኣብ ኣንቀፅ 2 ዜተጠቀሱ ናይ ስምምዕ ቃላት ኣብዙ ኘሮቶኮልውን ዜንጥቀመሎመ ይግባእ፡ ፡   ብተወሳኪውን 
ነ ቲ ኘሮቶኮል ግልግሉ ቃላት፣  

(ሀ)  “ ና ይ ተኣካቢ  ወገ ናት ኮንፇረንስ ” ማለት ኣብቲ ስምምዕ ዜነ በሩ ወገ ናት  ካየ ዴዎ 

ኮንፇረንስ ማለት ዩ፡ ፡   

(ለ)  “ ስ ምምዕ ” ማለት ናይ ብዜሃ ሕይወት ስምምዕ ማለት ዩ 

(ሐ) ” ና ይ ረመላዊ ሃፌቲታት ኣጠቃቅማ” ማለት ኣብ ረመል ወይከኣ ናይቲ ረመል ባዮኬሚካል 

ትሕዜቶ ንምፅ ናዕ ን ንምእባይን ንረመላዊ ሃፌቲታት ዜምልከት ፅ ንዓት ምግባር ማለት 
ዩ፡ ፡ ብኣንቀፅ2 ኣብቲ ስምምዕ ከምዜተጠቀሰ ባዮቴክኖሎጂ  ምጥቃምውን ይካኣል እዩ፡ ፡  

(መ)  “ ባ ዮ ቴክኖሎጂ” ኣብቲ ስምምዕ ኣንቀፅ 2 ከምዜተጠቀሰ ዜኾነ   ይኹን ናይ ቴክኖሎጂ  
ተግባራት ንስነ ሕይወት ሲስተም፣  ሕይወት ንለዎም ሃ ገ ራት ወይከዓ ካባቶም ንዜረከቡ ሃ ገ ራት 
ዜጠቅም እንተኮይኑ  ኣማሓይሽካ ንምስራሕን ንዜተወሰነ  ጥቅሚ ኘሮሰስ ንምግባር ይካኣል እዩ፡ ፡  

 

(ሠ)  “ ዴራይቬቲቭ” ማለት ብተፇጥሮ መንገ ዱ ዜርኸቡ ናይ ባዮኬሚካል ውሕዴ ውፅኢት ኾይኑ ካብረመል 

ፃ ዕቂ ወይ ከዓ ካብ ባዮሎጂካል ሜታቦሊዜም ወይከዓ ካብ ረመላዊ ሃፌቲታት ዜርከብ ግና ናይ 
ዓሌት ትሕዜቶ ይክነ ብሮ ይክእል፡ ፡  

 

 

ኣንቀጽ 3 

ተፇፃ ማይነ ት  
እዙ ኘሮቶኮል አዙ ንረመላዊ ሃፌቲታት ዜፌፀም ኮይኑ እቲ ኣፇፃ ፅማ ግና በቲ ስምምዕ ኣንቀፅ 15 
መሰረት ዩ ዜትግበር ነ ዙኦም ሃፌቲታት  ብኣግባብን ማዕረ ብዜኾነ  መንገ ዱ ንኩሉ ክባፃ ሕ ግዴን ዩ፡ ፡  እዙ 



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 10 
 

ኘሮቶኮል  ብተወሳኪውን ምስ ረመላዊ ሃፌቲታት  ዜተኣሰረ ባህላዊ ፌልጠት ንለዎም ሃ ገ ራት በቲ ስምምዕ 

መሰረት ይትግበር እዩ፡ ፡   

 

አንቀፅ 4 
ምስ ዓለምለኸ ስምምዕን መሳርሕን ለዎ  ዜምዴና ፣  

1. ናይ ኘሮቶኮል ኣተገ ባብራ ናይቶም  ዜተስማምዑ  ወገ ናት መሰልን ግቡእን ክትንክፌ የ ብሉን፡ ፡  
ብፌላይ ናይ ዓለምለኸ ስምምዕ ክንክእ  የ ብሉን፡ ፡  ግና እዙኦም  መሰላትን ግቡእን ዜኾነ  ጉዴኣት 
ኣብ ብዜሃ ሕይወት ምፅኡ ተኮይኖም ተቀባሊነ ት ኣይነ በሮምን፡ ፡  እዙ ኣንቀፅ እዙ ኣብዓለም ለኸ 

ስምምኣትን ኣብቲ ኘሮቶኮልን ናይ ላዕላዋይነ ት ፅ ልዋ ከሕዴር የ ብሉን፡ ፡   
 

2. ኣብዙ ኘሮቶኮል ውሽጢ ለው ሃ ገ ራት ነ ቶም ዜተስማምዑ ወገ ናት ኣዴላይ ዜኾኑ ዓለምለኸ ስምምዓት 
ካብምትግባር ንዴሕሪት ኣየ ብሎምን፡ ፡  ብተወሳኪውን ፌሉይን ተረባሒነ ት  ምፅኡ ስምምዓት  
ምትግባር ይክእሉ ዮም፡ ፡  ግና ናይቲ ስምምዕ ዕ ላማ ጓንፊ ክኾኑ የ ብሎምን፡ ፡   
 

3. እዙ ኘሮቶኮል እዙ ክትግበር ዜግብኦ ንካልኦት ዓለምለኸመሳርሕታት ብዜሕግዚ መንገ ዱ  ክኸውን 
ይግባእ፡ ፡ ምስ ኣለምለኸ  መሳርሒታት ብሓባር  ዜጠቅምን ኣዴላይ ዜኾነ  ስራሕ ክስራሕ  
ይግባእ፡ ፡ ምስ አለምለኸ ትካላት ብምትሕብባር ምስራት  ኣገ ዲሲ  እዩ፡ ፡   ግና ምስ ናይዙ 

ኘሮቶኮል  ስምምዕ ዕ ላማ ክዋቃዕ  ወይከዓ ክጋጨው  ኣይግባእን ፡ ፡   
 

4. እዙ ኘሮቶኮል  እዙ ተባፃ ሕነ ትን ማዕረ ብዜኾነ  መንገ ዱ ተረባሒነ ትን ንምርግጋፅ  ናብ 
ተግባርክኣትው ዜገ ብር መሳርሒ ክኸውን ይግባእ፡ ፡  ፌሉይ ዜኾነ  ዓለምለኸ  ተበፃ ሒነ ትንተረካሒነ ትን 
መሳርሒ  ከምዜገ ልፆ እቲ ኘሮቶኮል  ምስቲ መሳርሒ  ማዕሮ ዜኾነ  ዓቅሚ ኣለዎ፡ ፡  ናይቲ ስምምዕ 

ዕ ላማ ግና ክፃ ባእ ኣይግባኦን ፡ ፡   እዙ ኘሮቶኮል እዙ ፌሉይ መሳርሒ ንዜጥቀሙ  ወገ ናት፣  

ብዜተፇለየ  መልክዕ  ንረመላዊ ሃፌቲታት ንዜጥቀሙ ወገ ናት  ይክሰርሕ ይክእል፡ ፡   
 

 

 

አንቀፅ 5  

ፌትሓዊን ማዕረ ብዜኾነ  መንገ ዱ ረብሓ ምርካብ  

 

1. ብቲ ስምምዕ ኣንቀፅ 15  ምዕራፌ 3ን  7ን መሰረት ብረመላዊ ሃፌቲታት ዜርከብ ረብሓን  
ኣጠቃቀምኡን ክትግበር  እንተሎን ክሽየ ጥ፣  እንተሎን  ንኩሎም ወገ ናት  ፌትሓዊን ማዕረ ብዜኾነ  
መንገ ዱ  ክከፊፇል ይግባእ፡ ፡   እቲ ረመል  ዜርከበሉ ዓዱ ወይ ከዓ ወገ ን በቲ ስምምዕ  

መሰረት ምስቲ ካልእ ወገ ን ተስማሚዖም ከመይ ከምዜርብሑ ይውስኑ፡ ፡   
 

2. ሕዴ ሕዴ ወገ ን  ከምኩነ ታቱ ሕጊ፣  ምምሕዲር ወይ ከዓ ኣዴላይ ዜኾነ  ናይ ፖሊሲ ፌታሕ ክወስዴ 
ይክእል፡ ፡  እዙ ግና ናይ ርመል  ሃፌቲታትፌታሓዊን ማዕረ ብዜኾነ  መንገ ዱ ክርባሕ ኣለዎ ዜብል 
ነ ገ ር ከረጋግፅ ይግባእ፡ ፡  እዙ ሕጊ ግና ምስቲ ሃ ገ ር ሕጊ ክስማማዕ  ይግባእ፡ ፡   ኣብቲ ሃ ገ ር 
ዜነ ብሩ ሰባትን ማሕበረሰባትን መሰል  ከክብር ኣለዎ፡ ፡  እዙኦም ሰባት  ኣብ ረመላዊ 



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  
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ሃፌቲታትይንዓቁ ግዯ ኣለዎም፡ ፡  ብምኳኑውን ነ ዙኦም  ሃፌቲታትፌትሓዊን ማዕረ ብዜኮነ  መንገ ዱ 

ብምስምማዕ ክርብሑይግባእ፡ ፡   
 

3. ኣብ ላዕሊ ዜተገ ለፀ ምዕራፌ 1 ንምትግባር ሕዴ ሕዴ ወገ ናት ሕጋዊ፣  ምምሕዲራዊ ወይከዓ ዜምችው 
ፖሊሲታት  ከምኩነ ታቱ  ከውፅኡ ይግባእ፡ ፡  
 

4. ረብሓታትውን ብገ ንብ ወይከዓ ካብ ገ ንብ ወፃ ኢ ዜኮኑ ሃ ገ ራት ክኾኑ ይክእሉ ዮም፡ ፡  እዙኦም 
ሃ ገ ራት ዴሕሪ እዙ ኘሮቶኮል  ኣብ ተወሳኪ ሃ ገ ራት ተገ ሊፆም ዩም፡ ፡   

 

5. ሕዴ ሕዴ ወገ ን ከምኩነ ታቱ ሕጊ፣  ምምሕዲራዊ ወይ ከዓ ፖሊስ ናይ ምውፃ እ ስጉምቲ ክወስደ ይክእሉ 
ዮም፡ ፡   እዙ ዴማ ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት ምስ ባህላዊ ፌልጠት ለዎ  ምትእስሳርን  ብሓባር 
ተረባሒ ንምኳን ነ ቲ ማሕበረሰብን ነ ዝም ፌልጠት ለዎም ሰባት ብማዕረ  ክጠቅም ይክእል ዩ፡ ፡   
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ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት ተበፃ ሒነ ት  

 

1.  ብተፇጥሮአቺ ሃፌቲታት ለካ ናይ ሉዓላዊነ ት መሰል ንምትግባርን ኣብ ሃ ገ ርካ ሎ 
ሃፌቲንምብፃ ሕን ተረባሒ ንምኳን  ሕግካ ሕጊ  ወይከዓ ሕጋዊ ረቋሕታት  ንረመላዊ 
ሃፌቲታትተረባሒነ ትውን ክጠቅም ይክእል፡ ፡  እዙኦም  ሃፌቲታት ለዎም ወገ ናት ናይቲ ሃፌቲ 

መበገ ሲ ሃ ገ ር እንተኮይኖም  በቲ ስምምዕ መሰረት ንካልኦት ወገ ናት  ከካፌሉ ይክእሉ 
እዮም፡ ፡  ግና ብባዕላቶም ዴሌት ዩ ካፌሉ፡ ፡   
 

2. ኣብቲ ሃ ገ ር ብወፀ ሕጊ መሰረት ገ ይርካ ሕዴ ሕዴ ወገ ናት ናይ ባዕሉ ስጉምቲ ክወስዴ 
ይክእል እዩ፡ ፡   ከከምኩነ ታቱ፡ ፡  እዙ ግና  ናይቲ ሃ ገ ር ተወላድን እቲ ማሕበረሰብን ናይ 
ረመል ሃፌቲታትተበፃ ሕነ ት ለዎም መሰል  ከየ ጓዯለ እዩ፡ ፡  ምክንያቱ ዴማ እቶም 
ማሕበረሰባት ካብቲ ረመላዊ  ሃፌቲታት ናይ ምጥቃም ሙሉእ  መሰል ስለለዎም እዩ፡ ፡   

 

3. ካብ ላዕሊ ምዕራፌ 1 ከምዜተገ ለፀ ሕዴ ሕዴ  ወገ ናት ኣዴላይ  ዜኾነ  ሕጋዊ፡    ምምሕዲራዊ 
ወይከዓ ፖሊሲታት ቅዴሚ ምውፅኦም  ብመጀመሪያ ክፇልጥዎ ዜግባእ ነ ገ ር ምስቶም ዜስዕቡ 
ሃ ገ ራት ዜስማማዕ ክኸውን ይግባእ፡  -  

 

(ሀ)  ሕጋዊ፣  ዜተረጋገ ፀ ፣  ግልፂ ዜኾነ ፣  ተሓታታይነ ት ለዎ ኣብ ሃ ገ ር ውሽጢ ተበፃ ሒነ ትን 
ረብሓ ምፅ ሕጊ ወይከዓ መመኒታት ከቅርቡ ይግባእ፡ ፡   

 

(ለ)  ፌትሓዊን  የ ጠራጥሩን መምርሒን ቅዯም ሰዓባትን ለዎም ናይ ረመላዊ ሃፌቲታትተበፃ ሒነ ት 

ረጋግፁ ሕጊታት ምውፃ እ  
 

(ሐ)  ኣቅዴሞ ኣቢሎም ዜተገ ለፁ መምርሒታት  ከመይ ከምዜፌፅሙ  መረዲእታ ምቅራብ፣  
 

(መ) ግልፅ ን ተሓታታይነ ት ስዕብ ዜተፅሓፇ ውሳነ  ብዜምልከቶ ብኣልስልጣን ክቀርብ ይግባእ፡ ፡   
እቲ ውሳነ  ወፃ ኢ ብዜንኪ መንገ ዱን  መዓ ከምዜስራሕ እዋኑ  ዜገ ልፅ መረዲእታ ክሕዜ 
ይግባእ፡ ፡  

 



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 12 
 

(ሠ)  ተባፃ ሒነ ት ክፌፀም ከሎ ፇቃዴ ወይ  ከዓ ተመጣጣኒ ዜኾነ  መረዲአታ ክቀርብ ይግባእ፡ ፡   

ኣብ ውሳነ  ክብፃ ሕ ከሎ ቀዯም ኣቢሉ ናይ ክልቲኦም ወገ ናት  ስምምዕ ዜገ በረለ መረዲእታ  
ክቀርብ ኣለዎ፡ ፡  ተበፃ ሒነ ትን ረብሓ ምክፊልን  ንፁር ብዜኾነ   መንገ ዱ ክቀርብ 

ይግባእ፡ ፡   
 

(ሰ)  ናይ ሃ ገ ር ውሽጢ ሕጊ ክትግበት ከሎ መመኒታት  ክወፅ እ ይግባእ፡ ፡  ወይከዓ ቅዴም ኣቢሉ  
ዜተገ ለፀ ነ ገ ር  ሕጋዊነ ት ክረክብ ወይ ዴማ  ተቀባሊነ ት ለዎ ምኳኑ ክረጋገ ፅ ኣለዎ፡ ፡   
ናይቲ ሃ ገ ር  ነ ባሪን ማሕበረሰባትን ኣብ ረመላዊ ሃፌቲታትተበፃ ሒነ ት ኢድም ኣእትዮም 

ክሰርሑ ይግባእ፡ ፡   
 

(ሸ)  ግልፂ ዜኾነ  ሕጊ  ምውፃ እ፡ ፡  ኣብ ክልቲኦም ወገ ናት ንምስምማዕ ክእሉ ቃላት ምጥቃም፡ ፡   
እዙኦም  ቃላትውን ብፅሑፌ  ኣቢሎመ ክቐርቡ ይግባእ፡ ፡  ብተወሳኪውን  

 

i. ይተቀበልዎም ቃላት ብሓረግ ኣቢሎም  ምቅማጥ  
ii. ረብሓ - ምምቃል ዜብሉ ቃላት ናይ ዓዕምሮ ዋኒ ን ነ ት መሰልውን ከምዜጠምር ምግላፅ ፣  

iii. ሳልሳይ ወገ ናት ንዜብል ቃል ዜኾነ  ሰብ ብዜብል ቃል ተጠቐም፣  
iv. ናይ ሓሳብ ምልዋጥ እንተኣጋጢሙ ነ ቶም ቃላት ከምለው ተጠቀሞም፣  
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ምስ ረመላዊ ሃፌቲታት ዜተኣሳሰረ ናይ ባህላዊ ፌልጠት ተበፃ ሒነ ት 

 

ናይ ሃ ገ ር ውሽጢ ሕጊ መሰረት ገ ይርካ ሕዴ ሕዴ  ወገ ናት ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት ምስ ባህላዊ ፌልጠት 
ክተኣሳሰር ንምግባር ኣዴላይ ዜኾነ   ስጉምቲ ምውሳዴ ይክእሉ ዮም፡ ፡  ብፌላይ ኣብቲ ሃ ገ ር ብዜነ ብሩ 

ሰባትን ማሕበረሰባትን እቲ ቅዴም ኣቢሉ ተገ ሊፁ ሎ ተረባሒነ ትን ተበፃ ሒነ ትን ዕውት ንምግባር ናይ ሕጊ 
ኣብ ሞንጉ ምእታው  ኣገ ዲሲ እዩ፡ ፡  እዙ ክኸውን ዩ ስጡም ምስምምዕ ክፌጠር ዜካኣል፡ ፡  
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ፌሉይ ጠመተ ዜግበረሉ ነ ገ ር  
 

ተበፃ ሒነ ትን ረብሓ ምምቃልን ሕጋዊነ ትን ብለዎ መንገ ዱ ንምእባይን  ንምትግባርን ወይከዓ ሕጋዊ 
መመኒታት ንምውፃ እ  ሕዴ ሕዴ ወገ ናት፣  

(ሀ)  ፅ ንዓት ንምግባር ዴልዩ ኹነ ታት  ምምችቻው ኣዴላይ እዩ፡ ፡   እዙ ዴማ  ብባዕሉ  ብዜሃ ሕይወት  

ቀፃ ሊነ ት ብለዎ መንገ ዱ ክጓዓዜ  ሓገ ዜ ይገ ብር እዩ፡ ፡  ብፌላይ ኣብ ምዕባዩ ዜርኸቡ ሃ ገ ራት 
ብይገ ንብ ዜፅ ንዑ ሃ ገ ራት ንምፌጣር ስጉምቲ ክወስደ ይግባእ፡ ፡  እዙኦም  ፅ ንዓታት ብእዋኑን 

ቅልጡፌ  ብዜኾነ  መንገ ዱ ለውጢ ከምፅኡ  ምኳን ኣለዎም፡ ፡   

(ለ)  ብሃንዯበት ዜፌጠሩ ሃዯጋታት ናይ ሰብ፣  ናይ እንስሳ ወይከዓ  ናይ ዕ ፅ ዋት ሕይወት ዜጏዴኡ 
ሃ ገ ራት ጠመተ  ክግበረሎም  ይግባእ፡ ፡  እዙ ዴማ  ብዓለምለኸ  ወይከዓ በሃገ ር ዯረጃ ከጋጥሞ 

ዜክእል  ጉዴአት ዩ፡ ፡  ዜምልከቶም ወገ ናት ዴማ  ናይ ረመላዊ ሃፌቲታትፌትሓዊን ማዕረ ብዜኾነ  
መንገ ዱ ንክባፃ ሕ  ጠመተ ክገ ብሩ ይግባእ፡ ፡   ብፌላይ  ኣብዜዓብዩ ሃ ገ ራት እቲ ኩነ ታት ኣብይ 
ጠመተ ክዋሃቦ ይግባእ፡ ፡   



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 13 
 

(ሐ)  ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት ንምግቢን ንሕርሻን ኣዴላይ ከምዜኾኑ  ምግንዚብ፡ ፡  ንምግቢ ዯሕንነ ት 

ዜፃ ወትዎ ግዯ ፌሉይ ጠመተ ክግበረሉ ይግባእ፡ ፡   

አንቀፅ 9  
 

ካብ ብዜሃ ሕይወት ብቀፃ ላይነ ት ተረባሒ ንምኳንን፣  ንምሕላውን ለዎ ሓገ ዜ፣  

ኩሎም ወገ ናት ንዜጥቀሙን ንዜቀርቡን ሰባት ከተባብኡ ይግባእ፡ ፡  እዙኣቶም  ሰባት ቀጥተኛ ተጠቃማይ 
እዮም፡ ፡  ካብ ረመላዊ ሃፌቲታትተረባሒ ዮም፡ ፡  ንብዜሃ ሕይወት ብቀፃ ላይነ ት ተረባሒን  ሃላዊን ብምኳኖም 
ክተባብኡ ይግባእ፡ ፡   

 

ኣንቀፅ 10 

ዓለምለኸ  ናይ ሓባር ረብሓ ምምቃል ከይዱ 

ኩሎም ወገ ናት ዓለምለኸ ናይ ሓባር ረብሓ ምምቃል ከይዱ ኣብ ግምት ምእታው ኣዴላይ ከምዜኾነ  ክግንቡ 
ይግባእ፡ ፡  እዙ ዴማ “ን ረመላዊ ሃፌቲታትፌትሓዊን ማዕረ ብዜኾነ  መንገ ዱ  ረብሓ ንምርካብ ኣማራፂ 

ዜኾነ  ኣንፇት እዩ፡ ፡  ብተወሳኪውን ምስረመላዊ ሃፌቲታት ዜተኣሳሰረ  ባህላዊ ፌልጠት ካብ ሃዯ ዓዱ  
ናብ ሃዯ ሃ ገ ር ክማሃላለፌ ይክእል ወይከዓ ብዜተፇላለየ  ምክንያት ይክትግበር ይክእል ዩ፡ ፡  ንረመላዊ 
ሃፌቲታትን ንባህላዊ ፌልጠት ዜጥቀሙ ሰባት ብዙ ከይዱ እዙ ንብዜሃ ሕይወት ብቀፃ ላይነ ት ንምጥቃምን 

ንምክንካንን ክእሉ መንገ ዱታት ክዴግፈ ይግባእ፡ ፡   ነ ዙ ተግባር እዙ ብዓለም ለኸ ዯረጃ ክትግብሩዎ 
ይግብኦም፡ ፡   
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ምስኩሎም ሃ ገ ራት ምትሕብባር፣  

1. ተመሳሳሊ ዜኾኑ ናይረመላዊ ሃፌቲታት ካብ ሓዯብዜበልፁ ሃ ገ ራት ውሽጢ እንተተረኪቦም ኩሎም 
ወገ ናት ናይ ምትሕብባር መሰል ኣለዎም፡ ፡   ከምኩነ ታቱ ናይቶም ሃ ገ ራት ተወለዴቲን ማሕበረሰብን 

ኣብ ግምት ክኣትው ይግባእ፡ ፡  ነ ዙ ኘሮቶኮል  ናብ ተግባር ንምልዋጥ ኣዴላይ  ዜኾነ  ሓገ ዜ 
ክግበረሎም ይግባእ፡ ፡   

 

2. ምስ ረመላዊ ሃፌቲታት ዜተኣሳሰረ ተመሳሳሊ ዜኾነ  ናይ ባህላዊ ፌልጠት  ብሓዯ ወይከዓ ካብሓዯ 
ብዜበዜሑ ናይሃገ ር ተወለዴቲን ማሕበረሰብን  ኣብ ብዘሕ ወገ ናት ዜተካፇለ እንተኾይኑ እዙኦም 

ወገ ናት ከምኩነ ታቱ ክተሓባበሩ  ይግባእ፡ ፡   ናይዙ ኘሮቶኮል እዙ ዕ ላማ ናብ ሽትኡ ንምብፃ ሕ 
እቶም ማሕበረሰባት ኣብ ግምት ክኣትው ይግባእ፡ ፡   

ኣንቀጽ 12  

ምስ ረመላዊ ሃፌቲታት ዜተተኣሳሰረ ባህላዊ ፌልጠት፣  

1. ኩሎም  ወገ ናት ኣብቲ ኘሮቶኮል ዜተቀመጠሎም ግቡኦም ንምትግባር ኣብ ሃ ገ ሮም ዜርከብ ሕጊ 
ኣብ ግምት ምእታው ይግብኦም፡ ፡   ብፌላይ ነ ቲ  ማሕበረሰብ ዜምልከት ሕጊ ኣብቱ ኘሮቶኮል  

ምስቲ ዜርከብ ሕጊ ክጣዓዓም  ምግባር ኣገ ዲሲ ዩ፡ ፡   
 



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 14 
 

2. ኩሎም ወገ ናት ምስ ሃ ገ ር ተወለዴቲን ምስ ማሕበረሰብን ኮይኖም ውፅኢት ንምምፃ እ ነ ቶም 
ተወለዴቲ ናይ ባህላዊ ፌልጠት ለዎ ረብሓ ንፁር ብዜኾነ  መንገ ዱ ክገ ልፁሎም ይግባእ፡ ፡  
ብፌላይ  ናይረመላዊ ሃፌቲታት ምስ ባህላዊ ፌልጠት  ለዎ ምትእስሳት፣  ነ ዙ ንምግባር ናይ 

ሕጊ ዯገ ፌ  ከምሎ ኣዴላይ ስጉምቲ ምውሳዴ ከምዜክእሉ ክገ ልፀሎም ይግባእ፡ ፡   ነ ዙ ፌልጠት 
እዙ ፌትሓዊን ማዕረ ብዜኸነ  መንገ ዱ  ናብ ረብሓምውዓል  ከምዜክእል  ክፌለጥ ኣለዎ፡ ፡   

 

3. ኩሎም ወገ ናት ንሃ ገ ር ተወለዴቲ ሃ ገ ዜ ክገ ብሩሮም  ይግባእ፡ ፡  ብፌላይ ኣብቲ ማሕበረሰብ 
ንዜርከባ ዯቂ ኣንስቲዮ ፌሉየ  ዯገ ፌ  ምግባር ኣገ ዲሲ ዩ፡ ፡   

 

(ሀ)  ናይ ማሕበረሰብ ኘሮቶኮል ናይ ባህላዊ ፌልጠት ምስ ረመላዊ ገ ብቲታት  ዜተፇሳሰረ 
ተባፃ ሒነ ቱ  ምርግጋፅ ፡ ፡  ኣብ ፌልጠት እዙ ዜርከብ ረብሓፌትሓዊን ማዕረ ብዜኾነ  መንገ ዱ 
ተጠቃማይ ምኳን፣  

 

(ለ)  ብሓባር ንምስምማዕ ቀሊል ዜኾነ  መመኒታት ምጥቃም፡ ፡  ምስ ረመላዊ ሃፌቲታት ዜተኣሳሰረ  

ፌልጠት ብሓባር ንምጥቃም ፌትሓዊን ማዕረ ብዜኾነ  መንገ ዱ ተረባሒ ንምኳን ዯሕንነ ቱውን 
ንምርግጋፅ  ተመራፂ መንገ ዱ ዩ፡ ፡   

 

(ሐ)  ምስ ረመላዊ ሃፌቲታት ዜተኣሳሰሩ ባህላዊ ፌልጠት ተረባሒ  ንምኳን ኩሎም  ወገ ናት  
ስማምኦም  ሞዳል ነ ጋሪት ክጥቀሙ ይግባእ፡ ፡   

 

4. ኩሎም ወገ ናት ነ ዙ ኘሮቶኮል ንምትግባር ክንቀሳቀሱ  ብዜተካኣለ መጠን ምስ ረመላዊ 
ሃፌቲታት ዜተኣሳሰረ ባህላዊ ፌልጠት ምልውዋጥ  ክግዯቡ ኣይግባእን ፡ ፡  ነ ዙ ስምምዕ ዕ ላማ 

ናብ ሽትኡ  ንምብፃ ሕ  ናይታ ሃ ገ ር ተወለዴቲን ማሕበረሰባትን ዜገ ብርዎ ናይ ፌልጠት 

ምትሕልላፌ  ክተባባዕ ይግባእ፡ ፡   
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ሃ ገ ራዊ ናይ ትኩረት ኣንፇትን ተወዲዲሪነ ት ለዎ ባዓል ስልጣን  

 

1. ሕዴ ሕዴ  ወገ ን ተባፃ ሒነ ትን ረብሓ ምምቃልን መሰረት ዜገ በረ ሃ ገ ራዊ ናይ ትኩረት 
ኣንፇት ከውፅእ ይግባእ፡ ፡  
 

እዙ ሃ ገ ራዊ  ናይ ትኩረት ኣንፇት ነ ዙኦም  መረዲእታታት ክጠምር ይግባእ፡ ፡   
 

(ሀ)  ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት  ተበፃ ሒነ ት መረዲእታ ንዜዯልዩ ሰባት ሎ ኩነ ታን  

ቅዴም ኢሉ ዜተገ ለፁ ሃ ገ ራትን ኣብ ስምምዕ ዜተበፅሐሎም ሃ ገ ራትን ናይ ረብሓ - 
ምምቃልን  ዜምልከቱ መረዲእታት ምሃብ፣  

 

(ለ)  ምስ ረመላዊ ሃፌቲታት ዜተኣሳሰሩ ባህላዊ ፌልጠት መረዲእታ  ንዯልዩ ሰባት 
ብዜተካኣለ መጠን ቅዴም ኣቢሉ ዜተገ ለፁ ሃ ገ ራት  ውሳነ  ዜተውሃበሎም ገ ነ ራት፣  



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 15 
 

ናይ ሃ ገ ር  ተወለዴቲን ማሕበረሰባትን ለዎም  ኢዴ ኣታዊነ ት ዜምልከቱ ሃ ገ ራት፣   

ዜተስማምዑሎም  ሃ ገ ራት  ዜምልከት መረዲእታ ምሃብ ኣዴላይ እዩ፡ ፡  
 

(ሐ)  ተወዲዲሪነ ት  ለዎም ባዓልስልጣናት ዜምልከት መረዲእታ እንተተሓቲቱ ኣዴላይ 
ዜኾኑ ናይ ሃ ገ ር ተወለዴቲ፣  ማሕበረሰባትን ረብሓ  ለዎም ባዓል ዴርሻ ኣካላት 
ዜምልከት መረዲእታ ይውሃብ፡ ፡  

 

ናይ ብሄራዊ/ ሃ ገ ራዊ/ ናይ ትኩረት ኣንፇት ተፀዋዒነ ቱ ንረክቡ ሰባትን  

ንሴክሬታሪያትን ዩ፡ ፡  
 

2. ሕዴ ሕዴ ወገ ን ምስ ሓዯ ወይ ከዓ ካብ ሓዯ ዜበልፁ መንግስታዊ ትካላት ናይ ረብሓ- 
ምምቃል  ተበፃ ሒነ ት ብሓባር ክሰርሕ ይክእል ዩ፡ ፡  ሓላፉነ ት ለዎም ባዓል ስልጣናት ብቲ 
ሃ ገ ር ሕጊ መሰረት ይሰርሑ፡ ፡   

ምምሕዲራዊን ናይ ፖሊሲ ስጉምቲ ክወስደ ይክእሉ ዩም፡ ፡   ቅዴም ኢሉ  ኣብ 
ስምምዕዜተበፅሐሎም ሃ ገ ራት ውን  ክጥቀሙሎም  ይግባእ፡ ፡   

 

3. ሕዴ ሕዴ  ወገ ን ናይ ሃ ገ ራዊ ናይ ትኩረት ኣንፇት ተፀዋዒ  ዜኾነ  ናይ ሃ ገ ራዊ ባዓል 
ስልጣናት ተግባር ንምግላፅ ሓንቲ  ዓረፌተ ነ ገ ር ጥራሕ ክጥቀም ይክእል ዩ፡ ፡   
 

4. ሕዴ ሕዴ ወገ ን እቲ ኘሮቶኮል ናብተግባር ከይኣተወ ኣቐዱሙ ናይ ባእሉ ሕጊ ከውፅእ 
ይግባእ፡ ፡   ነ ዙ ኘሮቶኮል እዙ ሃ ገ ራዊ ናይ ትኩረት ኣንፇት ዜምልከቶ ባዓል ስልጣን 

መረዲእታ  ቀሪቡሎም ክስማምዑ ይግባእ፡ ፡  እቲ ወገ ን ግና  ካብ ሓዯ ንዜበልፁ  ባዓል 
ስልጣናት ኣቅሪብዎ እንተኮይኑ እቲ ኘሮቶኮል ምስ ዜርዜር ነ ገ ሩ ናብ ሴክቴታሪያት ክቀርብ 
ኣለዎ፡ ፡   ኣዴላይ ዜኾኑ መረዲእታ  ንረመላዊ ሃፌቲታት መን ትካል ዩ ተፀዋዒነ ት ለዎ 

ኢሉ ብዜርዜር ከቅርብ ይግባእ፡ ፡   ሕዴ ሕዴ ወገ ን ኣብ ሃ ገ ራዊ ናይ ትኩረት ኣንፇት 

ለውጢ እንተሃልዩ ነ ቲ ሴክሬታሪያት ከፌልጥ ግቡእ እዩ፡ ፡   
 

5. እቲ ሴክሬታሪያት ንምዕራፌ 4 ዜምልከታ መረዲእታ ከቅርብ ይክእል ዩ፡ ፡  ብፌላይ 

ተበፃ ሒነ ትን ረብሓ ምምቃልን ንዜብሉ ቃላት መረዲእታ ክረክብ ግዴን ዩ፡ ፡   
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ተበፃ ሒነ ት፣  ረብሓ ምምቃልን መረዲእታ ምልውዋጥን  

1.  ተበፃ ሒነ ት፣  ረብሓ ምምቃልን መረዲእታ ምልውዋጥን ኣብዙ ድክመንት  እዙ ለዎ  ትርጉም መረዲእታ 
ናይ ምልውዋጥ  ሃዯ መንገ ዱ ዩ ኣብቲ ኣንቀፅ ብኣንቀፅ  18 ብምዕራፌ 3 መሰረት ተበፃ ሒነ ትን 

ረብሓ ምምቃልን ዜምልከቱ ሃ ገ ራት መረዲእታ ናይ ምልውዋጥ  ኸይዱ ዩ ሓዯ መንገ ዱም ዩ፡ ፡  ብፌላይ 

ብሕዴ ሕዴ ወገ ናት ተበፃ ሒነ ት ለዎ መረዲእታ  ብምልውዋጥ ነ ቲ ኘሮቶኮል ዕውት ብዜኾነ  መንገ ዱ  

ናብተግባር ክኣትው ግዯኦም ክዋፅኡ ይግባእ፡ ፡  

2.  ኣታኣማማኒ መረዲእታ ምሃብን ምሕላውን ኣዴላይ እንተኾነ  ኳሕዴ ሕዴ ወገ ናት ተበፃ ሒነ ትን ረብሓ 
ምምቃልን ዜምልከት መረዲእታ ብዙ ኘሮቶኮል መሰረት ንኹሉ ክባፃ ሕናይ ምግባር ግዴን ኣለዎም፡ ፡  

ኣብተ ኮንአረንስ ዜተወሰኑ ውሳነ ታት ዜምልከት መረዲእታ ኩሎም ወገ ናት ክበፅሖም ይግባእ፡ ፡  

 

 



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 16 
 

እቶም መረዲእታ ዜሕዜዎም ሃ ገ ራት፣  

(ሀ) ሕጋዊ፣  ምምሕዲራዊን  ናይ ፖሊሲ ተግባር ኣብ ተበፃ ሒነ ትን ኣብ ረብሓ ምምቃልን ዜምልከት  ሕዴ 
ሕዴ ናይ ትኩረት ኣንፇትን ተፀዋኦ፣  

(ለ) ሃ ገ ራዊ ትካላት ዜምልከት መረዲእታ፣  

(ሐ) ፌቃዴ ወይከዓ ተመጣጣኒ ዜኾኑ ቃላትተበፃ ሒነ ት ክካየ ዴ ከሎ ምጥቃም  እዙ ዴማ ቅዴም ኣቢሉ 

ዜተገ ለፁ ሃ ገ ራት ከምዜትተግበሩን ናይሃባር ስምምዕ ከምሎ ከምመረዲእታ ክቀርብ ይክእል፡ ፡   

 

3. ኣዴላይተኾይኑ  ተወሰክቲ መረዲእታታት ክቀርቡ  ይካኣል ዩ፣  
 

(ሀ) ዜምልከቶም ሃ ገ ራዊ ትካላትን ማሕበረሰባትን ዜተወሰነ  ውሳነ  መረዲእታ፣  

 

(ለ) ኣብነ ት ዜኾኑ ናይ መስማምዒ ሓረጋት 

 

(ሐ) ንረመላዊ ሃፌቲታት ንምቁፅ ፃ ርን ንምእባይን ግልግሉ  መንገ ዱታትን መሳርሒታትን፣  

 

(መ) ፅቡቅ ዜኾነ  ተግባራትን ናይ ኣተገ ባብራ መንገ ዱታትን  
 

4. ናይ ተበፃ ሒነ ትን ረብሓ ምምቃልን ኣተገ ባብራን ስምምዕን ካልኦት  ዜጠምሮም ሃ ገ ራት ኣለው፡ ፡   
ነ ቲ ስራሕ  ዜምልከት ሪፖርት እቶም ወገ ናት  ኣብቲ ኮንፇረንስ  ብዜተስማምኡሉ መሰረት እዩ 

ዜቀርብ፡ ፡   ኩሎም  ወገ ናት ነ ቲ ኘሮቶኮል ንምፌራም ንመጀመሪያ ጊዛ ዜተአከቡሉ ጊዛ ዜወሰንዎ 
ውሳነ   ከም መረጋገ ፂ ክውሰዴ ይካኣል ዩ፡ ፡   
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ኣብ ሃ ገ ራዊ ሕጊ ክሟልኡ ዜግብኦም  ሃ ገ ራት ወይከዓ  ተበፃ ሒነ ትን ረብሓ ምምቃል ንምትግባር ግልግሉ 
ናይሕጊ  መመኒታት፣  

1. ሕዴ ሕዴ  ወገ ን ረመላዊ  ሃፌቲታት ንምጥቃም ተስማሚዑ/ ውፅኢታዊ፣  ተመሳሳሊ ሕጊ፣  ምምሕዲራዊ 
ወይከዓ ናይ ፖሊሲ ሕጊ ክጥቀም  ይግባእ፡ ፡  እዙኦም ሃ ገ ራት  ዴማ ቅዴም ኣቢሉ  ምስትዜተገ ለፀ  

ሃ ገ ራት ክስማምዑ ኣለዎም፡ ፡  ንክሊቲኦም ወገ ናት ስማምዑ ቃላትውን  ክጥቀም ይግባእ፡ ፡   ናይ 
ካልእ ወገ ን ናይ ሕጊ መመኒ  ብይፃ ባእ  መልክእ  ክጥቀመሎም ግዴን ዩ፡ ፡  
 

2. ኩሎም ወገ ናት  ኣብ ላዕሊ ተገ ሊፁ ሎ ምዕራፌ 1 መሰረት ብምግባር  ተመጣጣኒ ፣  ውፅኢታዊን 
ኣዴላየ  ዜኾነ  ስጉምቲ ብምውሳዴ ተወዲዲራይነ ት  ይብሉ ኹነ ታት  ምምችቻው ይግብኦም፡ ፡   

 

3. ኩሎም ወገ ናት ብዜካኣልዎ መጠን ናይ ሃ ገ ር ውሽጢ ተበፃ ሒነ ት ብይ ኣጓንፌ መንገ ዱ  ተመጣጣኒ 
ምትሕግጋዜ ብመፌጣር ናይ ረብሓ ምምቃል ሕጊ ወይከዓ ናይ መምርሒ መመኒታት ምዕራፌ 1 ብምጥቃስ 
ከውፅኡ  ይግባእ፡ ፡   
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ምስ ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት ዜተኣሳሰረ  ባህላዊ ፌልጠት ተበፃ ሒነ ትን ረብሓ ምምቃልን ናይ ሕጊ 
ወይ ከዓ ናይ መምርሒ መመኒታት ምስ ሃ ገ ራዊ ሕጊ ምጥእኣም ይግብኦም፡ ፡  



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  
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1. ሕዴ ሕዴ  ወገ ን ምስ ረመላዊ ሃፌቲታት ዜተኣሳሰረ ባህላዊ ፌልጠት ናብ ተግባር ዜውእለሉ  
ባይታ ንምፌጣር ተመጣጣኒ ፣  ውፅኢታዊን ተቀራራቢን ዜኾነ  ሕጋዊ፣  ምምሕዲራዊ ወይከዓ ፖሊሲታት 

ብምሕንፃ ፅ ናብ ተግባር ክኣቱ ይግባእ፡ ፡   ቅዴም ኣቢሉ ዜተጠቀሱ ሕጊታት  መሰረት ብምግባር 
ናይቲ ሃ ገ ር ተወለዴቲ ሰባትን ማሕበረሰባትን  እጃሞም ከውፌዩ ምግባር  ኣገ ዲሲ ዩ፡ ፡   ናይ 
ሓባር ስምምዕ ብምፌጣር ኣብ ሃ ገ ራዊ ተበፃ ሒነ ትን ረብሓ ምምቃልን ተግባራዊ ንምግባር ሕጊታት 
ወይከዓ ናይ መምርሒ መመኒታት እቶም ሰባት ኣብለውሉ  ዓዱ  ክሰርሑ ምግባር ኣገ ዲሲ 
ዩ፡ ፡   

 

2. ሕዴ ሕዴ  ወገ ን ኣብ ላዕሊ ተገ ሊፁ ሎ ምዕራፌ 1  መሰረት ብምግባር ተመጣጣኒ ፣  
ውፅኢታዊን ኣዴላይ ዜኾነ  ስጉምቲ ብምውሳዴ ተወዲዲራይነ ት  ይብሉ ኹነ ታት ምምችቻው 
ይግብኦም፡ ፡   

 

3. ኩሎም ወገ ናት ብዜካኣልዎ መጠን ናይ ሃ ገ ር ውሽጢ ተበፃ ሒነ ትን ረብሓ ምምቃልን ብይአጓንፊ 
መንገ ዱ ተመጣጣኒ ምትሕግጋዜ  ብምፌጣር  ነ ቶም ሕጊታት ወይከዓ ናይ መምርሒ መመኒታት 

ኣብልዕሊ ኣብ ምዕራፌ ሓዯ ብትጠቀሰሉ መንገ ዱ ምስራሕ ይክእሉ ዩም፡  - 
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ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት፣  ኣጠቓቅማ ምቁፅ ፃ ር  

 

1. ንሕጊ ምክባር ዯገ ፌ  ንምግባር ሕዴ ሕዴ ወገ ን ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት ኣጠቃቅማ  ንምርግጋፅ  
ቁፅ ፅ ርን ተሓታታይነ ትን  ንምትብባዕ ኣዴላይ ዜኾነ  ስጉምቲ ምውሳዴ ይክእል ዩ፡ ፡  እቶም  
ስጉምቲታት ዜሕዜዎም ሃ ገ ራት፣  

 

(ሀ) ሓዯ ወይ ከዓ ብዜሕ ዜበለ ናይ መቆፃ ፀሪ ነ ጥቢታት ምውፃ እ  
 

(i).  እቶም ዜወፁ መቆፃ ኀሪ ነ ጥቢታት ይእኽቡ ወይከዓ ንቅበሎም ቅዴም ኣቢሉ ንዜተገ ለፁ 
ነ ገ ር ዜሕግዘ፣  ኣዴላይ መረዲእታ ናይቲ ረመላዊ ሃፌቲታት መበገ ቢ ኣበይ ከምዜኾነ  
ይነ ግረና፡ ፡  ብሓባር ንምስምማዕ ሕግዘ ቃላት ወይከዓ ናይረመላዊ ሃፌቲታት ኣጠቃቀማ 
ክኸውን ይክእል፡ ፡   

 

(ii)  ሕዴ ሕዴ ወገ ን ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት ዜጥቀሙ ሰባት ንምቁፅ ፃ ር ዜዲለው 
መቆፃ ፀሪ ነ ጥቢታት ኣዴላይነ ት ለዎን ከከምኹነ ታቱ ዜቐያየ ሩ ክኸውን ይግባእ፡ ፡  እቲ 

ዜቐርብ መረዲእታ ኣብ ላዕሊ ምዕራፌከምዜትገ ለፀ ዓይነ ት ቼክ ፓይንት ክከውን ግዴን ዩ፡ ፡  
ሕዴ ሕዴ ወገ ን ኣዴላይ፣  ውፅኢታዊን ተመጣጣኒ ዜኾነ  ስጉምቲ ብምውሳዴ ተወዲዲራይነ ት 
ይብሉ ኩነ ታት ምፌጣር ይግባእ፡ ፡   

 

(iii)  እዙኦምመረዲእታታትብተወሳኪውን ዓለምለኸ ተቀባሊነ ት ለዎ ናይ ውዴዴር ሰርተፉኬት 
ከምኣዴላየ ነ ቱሓቢሩ ይቀርብ፡ ፡  ኣታኣማማኒ መረዲእታ እንተሃልዩ ግና ንዜምልከቶም ብሄራዊ 



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 18 
 

ትካላት ክቀርብ ይክእል፡ ፡   ከምኩነ ታቱውን ተበፃ ሒነ ትን ረብሓ ምምቃልን ነ ቶም ወገ ናት 

ክቀርብ ኣለዎ፡ ፡   
 

(iv) መቆፃ ፀሪ ነ ጥቢታት ውፅኢታዊ ክኾኑ ይግባእ፡ ፡ ኣብ ንዑስ ምዕራፌ፣  
 

(ሀ)  ንዜተገ ለፁ ነ ገ ር  ንምትግባር ኣብይ ተራ ክፃ ወቱ ይግባእ፡ ፡  ናይ ረመላዊ ሃፌቲታት ኣብ 
ጥቅሚ ክውእሉ  ክገ ብሩ ይግባእ ወይከዓ  ጠቀምቲ ዜኾኑ መረዲእታ ክንእክብ ካለና 
ንፅ ንዓትና፣  ንዕብየ ት ንፇጠራ፣  ቅዴሚ ዕዲጋ ምውዓሎም ወይከዓ ንሸቀጥ ክነ ውእሎም 

ንክእል፡ ፡   
 

(ለ)  ንረመል ሃፌቲታት ንቅርቡን ንዜጥቀሙን ሰባት ምብርትታዕ  ንሓባር ስምምዕ ዜረዴኡ  
ቃላት ምጥቃም፡ ፡  እዙኦም ዴማ መረዲዕታታት ንምልውዋጥ ይጠቅሙና፡ ፡  ንዙኦም ቃላት ኣብ 
ተግባር  ንምውዓል ሪፖርት ንምፅ ሃፌ ኣብይ ሓገ ዜ ይሕቡና፡ ፡   

 

(ሐ)  ብዘሕ ገ ንብ ፌሓቱ ንምርዴዲእ ዜሕግዘ መሳርሒታትን መንገ ዱታትን ክጥቀሙ ምትብባእ፡ ፡   

 

2. ብኣንቀፅ 6 ምዕራፌ 3 (ሰ) መሰረት ፌቃዴ ወይከዓ ተመጣጣኒ ዜኾነ  ቃል ምጥቃም፡ ፡  ኣዴላይ 
ተኾይኑ  ተበፃ ሒነ ትን ረብሓ ምምቃልን ዓለም ለኸ ተቀባሊነ ት ለዎ ናይ ውዴዴር ሰርተፉኬት 
ምትሃዜ የ ዴሊ፡ ፡   

 

3. ናይ ዓለምለኸ ተቀባሊነ ት ለዎ ናይ ውዴዴር ሰርተፉኬት ምሓዜ ናይ ረመላዊ ገ ብቲታት ክንዯይ 
ቦታ ከምዜሸፇኑን ከምዜተባፅሑንቅዴም ኣቢሉ ዜተገ ለፁን ዜተስማምኡሉን ቃላት ከምለው ከምመረዲእታ 
ክቀርብ ይክእል፡ ፡   ከምኡውን ኣብሃገ ር ውሽጢ ተበፃ ሒነ ትን ረብሓ-  ምምቃልን ሕጊ ወይከዓ ናይ 
ሕጊ መመኒታት እቲ ኣካል ክንዯየ ሃይ ከምቅረበ ንምፌላጥ ይረዴእ፡ ፡   

 

4. ዓለምለኸ ተቀባሊነ ት ለዎ ናይ ውዴዴር ሰርተፉኬት ነ ቶም ዜስእሉ  ዜተወሰኑ መረዲእታታት ክሕዜ 
ኣለዎ፡ ፡  ኣተኣማማኒ ንምኳን፣  
 

(ሀ) ዜሃቦ ባዓል ስልጣን  
(ለ) ክተሃበሉ ዕለት 

(ሐ) ቅርብ ሰብ  
(መ) ናይቲ ሰርተፉኬት ዜተፇለየ  መለለይ  

(ሠ) መጀመሪያ ንክዋሃቦ ዜሓተተ ሰብ 
(ረ) ዜጠቅሶ ነ ገ ር ወይከዓ በቲ ሰርተፉኬት ታይ ዓይነ ት ናይረመላዊ  ሃፌቲታት ይቀርቡ፣  
(ሰ) ብሓባር ዜተስማምኡሉ ቃላት መዓዜ  ከምዜኮኑ  ዜተረጋገ ፀሉ  
(ሸ) ቅዴም ኣቢሉ ዜተጠቀሰ ነ ገ ር ንምሕላው መረጋገ ፂ  
(ቀ) ንንግዱ ወይከዓ ንይንግዱ ዜጥቀምሉ  
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ብሓባር ዜተስማምዑሎም ቃላት ማልእዎ ነ ገ ር  

 

1. ኣንቀፅ 6 ምዕራፌ 3 (ሰ) (i)ን አንቀፅ 7 እንትትግበር ከሎ ሕዴ ሕዴ  ወገ ን 
ንረመላዊ ሃፌቲታትን ባህላዊ ፌልጠት ንቅርቡን ንዜጥቀሙ ሰባት ከተባብዑ ይግባእ፡ ፡ ምስ 
ረመላዊ ሃፌቲታት ዜተኣሳሰሩ ባህላዊፌልጠታት ብሓባር ዜተስማምዕሎም ቃላት ክኣትውን ሕጊ 
ክወፅ አሎም ይግባእ፡ ፡   የ ስምምኡ ሃ ገ ራት ተባሒሎም ዜጥቀሱ፣  



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 19 
 

ሀ.  የ ስማማኡ ሃ ገ ራት  እንታይ  ከምዜኾኑ  ምጥቃስ ፌታሕ ንምሃብ ዜተፇላለየ  መንገ ዱ 

ምጥቃም፣  
ለ.  ዜትግበር ዜግብኦ ሕጊ  

ሐ. ካልኦት መፌትሒ ዜኾኑ ኣማራፂታት  ምውሳዴ ንኣብነ ት ናብ ዲያኑ  ነ ቲ ነ ገ ር  

ምውሳዴ፣  

2. ሕዴ ሕዴ ወገ ን ናይባእሎም ሕጋዊ መንገ ዱታት ብምጥቃም  ዜተፇላለዩ መማረፂታት  ምውሳዴ፡ ፡   
ነ ዙ ክገ ብሩ ከለው ናይቲ ሕጊ መመኒታት ኣብ ረብሓምውዓል፡ ፡ ብፌላይ ብሓባር ዜተስማምዕሎም 
ሃ ገ ራት ፀ ገ ም  ዜፇጥሩ ተኮይኖም ዯጊምካ ምርኣይ፡ ፡   

 

3. ሕዴ ሕዴ  ወገ ን ውፅኢታዊ ዜኾነ  ስጉምቲ ምውሳዴ፡ ፡   
 

ሀ.  ፌትሒ ንኹሉክባፃ ሕ ምግባር  
ለ.  ሓዯ ኣይነ ት ምርዴዲእ  ንምፌጣር ዜተፇላለዩ መንገ ዱታት ምጥቃምን ናይ ወፃ እ ናይ ዲያኑ 
ውሳነ ታት  ኣብቲ ሃ ገ ር ውሽጢ ክትግበሩ ምትብባእ፡ ፡   

 

4. ናይዙ ኣንቀፅ እዙ ውፅኢታውነ ት ብኩሎም ወገ ናት ኣብቲ ኮንፇረንስ ተራእዩ ነ ይሩ፡ ፡   ኩሎም 
ወገ ናት እቲ ኘሮቶኮል ብኣንቀፅ 31  መሰረት ክትግበር ተስማሚዖም ዮም፡ ፡   
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ኣብነ ት ዜኾኑ ናይ ስምምዕ ሓረጋት 

 

1. ሕዴ ሕዴ ወገ ን ኣብቲ ሃ ገ ር ውሽጢን  ካብ ወፃ ኢ  ሃ ገ ር ዜርኸቡ ናይ ስምምዕ ሓረጋት 
ክዓብዩን እዋናዊ ኽኾኑን ኣዴላይ ዜኾነ  ምትብባዕ ክገ ብር ይግባእ፡ ፡   

 

2. ኩሎም  ወገ ናት ዜተሳተፌሉ ኮንፇረንስ ናይ ኩሎም ወገ ናት አኼባ  ከምዜምኳኑ መጠን ናይ 
ሃ ገ ር ውሽጢን ናይ ወፃ ኢ ሃ ገ ር ናይ ስምምዕ  ሓረጋት ንቲ ኘሮቶኮል ኣብነ ት ኮይኖም  
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ናይ ስምምዕ ዯንቢታት፣  መምርሒታትን ፅቡቅ ተሞክሮታት ወይከዓ ዯረጃታት፣  
 

1. ሕዴ ሕዴ ወገ ን ተቀባሊነ ት ለዎም ናይ ስምምዕ  ዯንቢታት፣  መምርሒታት ፅቡቅ 
ተሞክሮታት  ወይከዓ ዯረጃታት ከምኩነ ታቱ  ከበረታትዕ ፣   ንክኣብዩ ሓገ ዜ ምግባር 
እዋናዊ ኽኾኑ ተበፃ ሒነ ትን ረብሓምም ቃልን  ከረጋግፁ ምግባር ይግብኦ፡ ፡   
 

2. ኩሎም ወገ ናት ዜተሳተፌሉ ኮንፇረንስ ነ ዙ ኘሮቶኮል ንምፌራም ዜተኣከቡሉ ከምኳኑ 
መጠንተቀባሊነ ት ለዎምናይ ስምምዕ ዯንቢታት፣  መምርሒታት፣  ፅቡቅ ተሞክሮታት  
ወይከዓ ዯረጃታት ኣብ ግምት ውሽጢ ምእታው ይግብኦም፡ ፡   ብተወሳኪውን ፌሉይ ዜኾኑ 
ዯንቢታት፣   መምርሒታት፣  ፅቡቅ ተሞክሮታትን  ዯረጃታትን ናብ ተግባር ክልውጡ  
ፃ ዕ ረ ክገ ብሩ ኣለዎም፡ ፡   

 



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 20 
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ግንዚበ - ምዕባይ / ምልዕኣል 

ሕዴ ሕዴ ወገ ን ረመላዊ ሃፌቲታትን ምስኡ ዜተኣሳሰረ ባህላዊ  ፌልጠት ለዎም ረብሓ ኹሉ ሰብ ክፇልጥ 
ናይ ግንዚበ ምልዕኣላት  ስራሕቲ ክሰርሕ ይግባእ፡ ፡   ከምኡውን ተባፃ ሒትን ረብሓ ምምቃል ዜመሰሉ 
ሃ ገ ራትውን ሓቢሮም ክረኣዩ ምግባር ይግባእ፡ ፡   ነ ዙ ነ ገ ር እዙ ንምትግባር ዜውሰደ ስጉምቲታት፣  

ሀ. ነ ዙ ኘሮቶኮል እዙ ምስ ዕ ላምኡ  ምፌላጥ 

ለ. ናይቲ ሃ ገ ር ተወለዴቲ ሰባትን ማሕበረሰባትን  ሰብ ብፅሒትን ዜጠምር ኣኼባ ምዜግጃው፡ ፡   

ሐ. ንወዱ ዓዱን ንማሕበረሰባትን ንሰብ ብፅሒትን  ብቐሊሉ ዜሕገ ዜሉ ትካል መምስራት፣  

መ. ብዯረጃ ሃ ገ ር መረዲእታ ዜህብ ትካል ምምስራት  

ሠ.  ናይ ስምምዕ ዯንቢታት፣  መምርሒታት፣  ፅቡቅ  ተሞክሮታት ወይከዓ ዯረጃታት ንወዱ ሃ ገ ር፣  

ንማሕበረሰብን  ንሳብ ብፅሒት ምፌላጥ፣  

ረ.  ናይ ውሽጢ ሃ ገ ር፣  ናይ ክልል፣  ብዯረጃ ዓለም ዜተረኸቡ ልምዱታት ምልውዋጥን ምፌላጥን፣  

ሰ.  ንረመላዊ ሃፌቲታትን ምስኡ ዜተኣሰረ ባህላዊ  ፌልጠት ዜጥቀሙን ዜቅርቡ ሰባትን ለዎም 

ተበፃ ሒነ ትን ረብሓ ምምቃልን ዜምልከቱ ሕጊታትን  መምርሒታትን ምምሃርን ስልጠና ምሃብን፣   

ሸ.  ወዱ ዓዱ፣  ማሕበረሰባትን  ሰብ ብፅሒትን እዙ ኘሮቶኮል እዙ ናብ  ተግባር ክኣትው ከሎ ኢድም  

ኣእትዮም ክዋስኡ ምግባር፣  

ቀ.  ናይቶም ወዱዓዱንሕበረሰባትን ኘሮቶኮልን መምሪሒታትን እቲ ማሕበረሰብ ክፇልጦን ክግንቦን 

ዜተፇላለየ  ትምህርቲ ምሃብ፣  
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ዓቅሚ  ህንፀት 
 

1. ኩሎም ወገ ናት ዓቅሚ ህንፀት ንምትግባር ክተሓባበሩ ይግባእ፡ ፡   ዓቅሚ ብምዕባይ፣  ሃፌቲ ሰብ 
ብምጥንካር ናይ ትካል ዓቅሚ ብምጥንካር እዙ ኘሮቶኮል  እዙ ውፅኢታዊ ብዜኾነ  መንገ ዱ ንክትግበር 
ክተሓባበሩ ይግባእ፡ ፡  ነ ቲ ተግባር ዜፌፅሙ  ዜኣብዩ ሃ ገ ራት ብፌላይ  ትሑት እቶት ለዎም  

ሃ ገ ራትን እና እሽታይ  ዯሴታትን ዩም፡ ፡  ኣብዙ  ብተወሳኪ ኢኮኖሚ  ንቀሳቅሱ ወገ ናት፣  ዓለም 
ለኸ፣   ክልላዊን  ሃ ገ ራዊ  ትካላት  ነ ዙ ተግባር ክፌፅሙ ይግባእ፡ ፡   ብዙ መሰረት  ኩሎም 
ወገ ናት ወዱዓዱን ማሕበረሰባትን ሰብ ብፅሒታትን  መንግስታዊ  ይኮኑ ትካላት፣   ውልቀ ትካላት 
ነ ዙ ተግባር ንክፌፅሙ  ኹነ ታት  ከመቻችውሎም  ይግባእ፡ ፡   

 

2. እንዯማዕበሉ ዜርከቡ ሃ ገ ራት ብፌላይ ትሑት ዜኾነ  ኢኮኖሚ ለዎም  ሃ ገ ራትን  አናሽተይ  ዯጏታት 
ዜርከቡ ወገ ናት  ኢኮኖሚ ንቀሳቅሱ፣  ሃብታም  ዜኾኑ ትካላት  እቲ ስምምዕ  ኣብ ሽትኡ 
ንክበፅሕ ብዓቅሚ ህንፀት  ተግባር ክረባረቡ ይግባእ ነ ዙ ኘሮቶኮል  ምትግባርውን እጃሞም  
ከውፌዩ ይግባእ፡ ፡   



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 21 
 

 

3. ነ ዙ ኘሮቶኮል  ኣተገ ባብራ ኣዴላይ ስጉምቲ ምውሳዴ ግቡእ  እንትኮነ  ኳ  ኣብ ዜኣብዩ ሃ ገ ራት  
ዜርከቡ ወገ ናት ብፌላይ  ዜተሓተ ኢኮኖሚ  ለዎም ሃ ገ ራት ኣናሽታዩ ዯሴታትን ናይኢኮኖሚ  

ምምሕያሽ ምፅኡ ሃ ገ ራትን  ዴልዮም  ሃ ገ ራዊ ህንፀት ታይ ኣይነ ት  ከምዜኮነ ፣  ቅዴሚት ዜሕብሉ 
ነ ገ ር፣  ባእሎም ተገ ማጊሞም ክገ ልፁ ይግባእ፡ ፡  አዙ ንምትግባር ኩሎም ወገ ናት ንወዱ ዓዱን  
ንማሕበረሰብን ቅዴሚት  ክሰርኡ  ይግባእ፡ ፡  ካብዙ ብተወሳኪውን ንዯቀንስቲዮ ጠመተ ክገ ብሩሉን 
ይግባእ፡ ፡   
 

4. ነ ዙ ኘሮቶኮል ናብ ተግባር ንምውዓል ሃ ገ ዜ ዜገ ብሩ  ዓቅሚ ህንፀትን ዕብየ ትን ዜሰርሑ  ዜግብኦም 
ኣብቶም ዜስዕቡ ቁልፉ ሃ ነ ራት ዩ፡ ፡  
 

ሀ. ዓቅሚ ኣተገ ባብራን ናይዙ ኘሮቶኮል ሕጊ ተገ ዚኢ ምኳን፣  
ለ. ብሓባር ዜሰማምዑ ቃላይ ናይ ምፌላጥ ዓቅሚ  

ሐ. ናይ ሃ ገ ር ውሽጢ ሕጊ፣   ምምሕዲራዊ ወይከዓ ፖሊሲ ምሕንፃ ፅ  ተበፃ ሒነ ትን ረብሓ ምምቃልን 
ንምትግባር ነ ዙኦም ሃ ገ ራት  ንምፌላጥ ዓቅሚ ህንፀት ኣዴላይ ዩ፡ ፡  

መ. ሃ ገ ራት ኣብ ውሽጦም ዜተሰርሑ ፃ ንኢታት ብምትብባእ፣   ኣቅሚታት ብምፌጣር  ረመላዊ 

ሃፌቲታት ክውስኩን ክማዕብሉን ዜገ ብር ዓቅሚ ህንፀት ምግባር፣   
5. ካን ኣንቀፅ 1 ክሳብ 4 ለው ሃ ገ ራት ንምትግባር በቲ ኣንቀፅ  መሰረት ዜውሰዴ ስጉምቲ ዜሕዝም 
ሃ ገ ራት፣  

 

ሀ.  ናይ ሕጊን  ናይ ትካል ዕብየ ት፣  

ለ.   እትሃዊን  ማዕረ ዜኾነ  ስምምዕ ክግበር ምትብባእ፡ ፡  ብሓባር ንምስምማእ ክእሉ ቃላት 

ዜምልከት ስልጠና ምሃብ፡ ፡  

ሐ.  ዜወፁ መምርሒታት  ምቁፅ ፃ ርን ናብ ተግባር ክኣትው ምግዲዴ፣  

መ.  ናይ መራከቢ መስርሒታት ብቐሊሉ  ተባፃ ሒ ዜኾነ  ምዜግጃው  ንኢንተርኔት መሰረት ዜገ በረ 

ተበፃ ሒነ ትን  ረብሓ ምምቃልን ሳልጥ  መንገ ዱ ምጥቃም፡ ፡   
ሠ.  ግምታዊ  ዜኾኑ መንገ ዱታት ምጥቃምን ምፌላይን  
ረ.   ምስ ስነ  ሕይወት  ዜተኣሳሰረ ፅ ንዓት  ምግባር፣   

ሰ.  ናይ ቴክኖሎጂ ስግግር፣  መሰረተ ልማት ምምላእ፣   ነ ቲ ቴክኖሎጂ  ስግግር ዜተሳለጠ  
ንምግባር  ቴክኒካዊ  ዜኾነ  ዓቅሚ  ህንፀት ምክያዴ፡ ፡  ስልጠናታት ምውሳዴ ኣዴላይ ዩ፡ ፡   

ሸ.  ተበፃ ሒነ ትን ናይ ረብሓ ምምቃል ተግባራዊ ንብዜሃ ሕይወት ብቀፃ ሊነ ት  ንምጥቃምን 
ከይጏዲእ ንምሕላውን  ዜለዓለ ተራ ከምዜፃ ወት  ንዜምልከቶም ኣባላት ምሕባር፡ ፡   

ቀ.  ግደሳት ሰብ ብፅሒት ንተበፃ ሒነ ትን ንረብሓ ምምቃል ዜሰርሕዎ  ስራሕቲ ብዜበለፀ  
ንክቅፅሉሉ  ፌሉይ ዜኾነ   ጠመተ ምሃብ ዓቅሚ ህንፀትውን ምግባር፡ ፡   

በ.   ወዱ ዓዱን  ማሕበረሰባትን ንዯቀኣንስቲዮ ፌሉይ ጠመተ  ክሕቡ ብምግባር ናይ ረመላዊ 

ሃፌቲታት ተበፃ ሒነ ት ክነ ብሮ ከምኡውን  ናይ ባህላዊ  ፌልጠት ምስ ረመላዊ ሃፌቲታት 
ዜተኣሳሰሩ ብኣግባብ ኣብ ጥቅሚ  ክውእሉ ንምግባር ዓቅሚ ህንፀት ብምግባር ፌሉይ ጠመተ 
ምሃብ፡ ፡   

 
 

6. ብሃገ ር፣  ብክልልን ብዓለምለኸ ዯረጃታት ዜሰርሑ ናይ ዓቅሚ ህንፀትዕብየ ትን  መረዲእታታት 
ዜትግበሩሉ ኣንፇት ካብ 1 ክሳብ 5  ብዜትጠቀሱ ዜርዜራት  ኾይኑ ንተበፃ ሒነ ትን ንረብሓ ምምቃል 
መሰረት  ገ ይሮም ዮም ዜትግበሩ፡ ፡   እዙኦም ሃ ገ ራት ኣብ ሽትኡ ንምብፃ ሕ  ምትሕብባርን ዓቅሚ 
ህንፀትን ዋና መሳርሒ ዮም፡ ፡   

 



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 22 
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ምስግጋር  ቴክኖሎጂ ምትሕብባርን ምትሕግጋዜን  

 

ናይቲ ስምምዕ ኣንቀፅ 15፣ 16፣ 18ን 19 መሰረት ብምግባር  ኩሎም  ወገ ናት ብቴክኒካል፣  
ብሳይንሳዊፅ ንዓትን  ብዕብየ ት ኘሮግራም  ክተሓባበሩን  ክተሓጋገ ዘን ይግባእ፡ ፡   ናይ ባዮሎጂካል 
ፅ ንዓት ተግባራት ሓዊሱ  ናይቲ ኘሮቶኮል ዕ ላማ ኣብ ሽትኡ  ንምብፃ ሕ ፃ ዕ ረ  ክገ ብሩ ይግባእ፡ ፡   

ኩሎም ወገ ናት ቴክኖሎጂ  ክባፃ ሕ፣   ናይ ቴክኖሎጂ ስግግር ክካየ ዴ  ዜምዕብሉ ወገ ናት ከተባብኡ 
ይግባእ፡ ፡   ብፌላይ  ይማዕበላ  ሃ ገ ራትን ኣናሽተይ ዯሴታት  ዜማዕበሉ  መንግስቲታት፣  ኢኮኖሚ  
ንቀሳቀሱ ትካላት  ናይቲ ስምምዕ ዕ ላማ  ኣብሽትኡ  ንክበፅሕ ተስማማኢ ዜኾነ  ቴክኖሎጂን 
ሳይንሳዊ መንገ ዱ  ብምትላም  ሓገ ዜ  ክገ ብሩ ይግባእ፡ ፡  ዜካኣልን ኣዴላይን  ዜኾነ   ናይ 
ምትሕብባር ተግባራት ንረመላዊ ሃፌቲታት ዜጥቀሙን ቅርቡን  ወገ ናት ክፌፅሞዎ ይግባእ፡ ፡   በቲ 

ስምምዕ መሰረት ረመላዊ ሃፌቲታት  ዜርከበሉ ሃ ገ ር ንካልኦት  ወገ ናት ብቀሊሉ  ክረክብዎ  
ናይምግባር መሰል ኣለዎ፡ ፡  

 

ኣንቀፅ 24 

ናይቲ ስምምዕ ወገ ናት ይኾኑ 

 

ኩሎም ወገ ናት ናይቲ ስምምዕ ወገ ናት ይኾኑ ሰባት ነ ዙ ኘሮቶኮል  እዙ ንክፇልጡን ናይ 
ተበፃ ሒነ ትን ናይ ረብሓ ምምቃል ዜምልከት ኣዴላይ ዜኾነ መረዲእታ ክሕቡን እጃሞም ከውፌዩን 

ከበረታትዕዎም ይግባእ፡ ፡  
 

ኣንቀፅ 25  

ሃፌቲታትን  ናይ ገ ንብ ኣጠቃቅማ  

 

1. ነ ዙ ኘሮኮል ናብ ተግባራት  ንምልዋጥ ዴልዩ  ናይ ገ ንብ  ሃፌቲታት  ዜምልከት ኩሎም 
ወገ ናት ናይቲ ስምምዕ ኣንቀፅ  20 ኣብ ግምት ምእታው ይግብኦም፡ ፡   
 

2. ናይቲ ስምምዕ ናይ ገ ንብ ኣጠቓቅማ  መምርሒ ነ ቲ ኘሮቶኮል  ናይ ገ ንብ ኣጠቃቅማ ኮይኑ 
የ ገ ልግል፣  

 

3. ኣብዙ ኘሮቶኮል ብኣንቀፅ 22 ዜተጠቀሰ  ዓቅሚ ህንፀትን ዕብየ ትን ዜምልከት ናይቶም ወገ ናት  
ኮንፇረንስ  ከምዙ ኘሮቶኮል ኣኼባ  ኮይኑ  የ ግልግል ዩ፡ ፡  ናይ ገ ንብ ኣጥቃቅማ መብርሒ 
ኣብ ኣንቀፅ 2 ዜተጠቀሰ  ኣብቲ ኮንፇረንስ ብኩሎም  ወገ ናት ተቀባሊነ ት  ሪኩቡ ዩ  
ዜማዕበሉ  ሃ ገ ራት ወገ ናት ብፌላይ ትሑት ኢኮኖሚ  ንለዎም  ሃ ገ ራት ፌሉይ ጠመተ ክገ ብሩ 

ይግባእ፡ ፡   
 

4. ኣብ ላዕሊ ተገ ሊፁ ብሎ ኣንቀፅ 1 ኩሎም ወገ ናት ናይ ዜማዕበሉ ሃ ገ ራት ዴሌት ኣብ ግምት 
ውሽጢ ምእታው ይግብኦም፡ ፡   ብፌላይ  ትሑት ኢኮኖሚ  ለዎም ሃ ገ ራት  አናእሽተይ ዯሴታት 
ዜማእበሉ  ሃ ገ ራት ይርከብሉ፡ ፡  ኢኮኖሚ ንቀሳቅሱ ሰባት ዓቅሚ ህንፀት  ብምትግባር ናይ 
ዕብየ ት መመኒታት  ብምጥቃም ናይቲ ኘሮቶኮል  ዕ ላማ  ኣብሽትኡ ክበፅሕ እጃሞም ከውፌዩ 
ይግባእ፡ ፡   



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 23 
 

 

5. ናይቲ ስምምዕ ናይ ገ ንብ ኣጠቓቅማ መምርሒ  ኣብቲ ኮንፇረንስ  ውሳነ   ዜተውሃበሉ  
ኣዴላይ ነ ገ ር ዩ፡ ፡  ነ ቲ ኘሮቶኮል እዙ ቅዴሚ ምስምምኦም ብክልተ ሓሳብ ዯረጃ ተኣማሚኖምሉ 

ዮም፡ ፡   ነ ዙ  ኣንቀፅ  እዙ ናብ ተግባር ንምልዋጥ  ነ ቲ ኘሮቶኮል  ምጥቃስ ይካኣል ዩ፡ ፡   
 

6. ዜማዕብሉ ሃ ገ ራት ወገ ናት ሃ ገ ዜ ክሕቡ ይክእሉ፡ ፡  ክምዕብሉ ሃ ገ ራት  ወገ ናትን ኢኮኖሚ 
ንቀሳቅሱ  ሰባትን ገ ንብን ካልኦት ፌልፌላት ብምቅራብ እቲ ኘሮቶኮል ናብ ተግባር 
ዜኣትወሉ ባይታ ከመቻችው ይክእሉ፡ ፡  ነ ዙ ነ ገ ር ብሓባር፣  ብክልል ወይከዓ ናይ ምትሕግጋዜ  

መንገ ዱታት ክክተሉ ይግባእ፡ ፡   
 

ኣንቀጽ 26 

 

ናይቶም ወገ ናት ኮንፇረንስ ንዙ ኘሮኮል ዜፇረሙ ወገ ናት ኣኼባ ኾይኑ የ ግልግል 

 

1.  ናይቶም ወገ ናት ኮንፇረንስ ንዙ ኘሮቶኮል ዜፇረሙ ወገ ናት ኣኼባ ኾይኑ የ ግልግል፡ ፡   
 

2. ናይቲ ስምምዕ ኣባል ዜኾኑ ወገ ናት  ግና ናይ ኘሮቶኮል ኣባል ይኾኑ ወገ ናት  ኣብቲ ኣኼባ 
ታኣዚቢ ዜነ በሩ ወገ ናት ነ ቲ ኘሮቶኮል ክፌረም ከሎ ኣብቲ ኣኼባ ዜነ በሩ ሰባት ሕዙውን 
ከምተኣዚባይ ኮይኖም  ክውሰደ ይካኣል ዩ፡ ፡  ናይቶም ወገ ናት  ኮንፇረንስ  ከም ወገ ናት ኣኼባ 

ኮይኑ ግልግል እንተኮይኑ  ብቲ ኘሮቶኮል ዜውሰኑ ወሳነ ታት ነ ቲ ዜፇረሙ ጥራሕ ዩ ብቲ ኘሮቶኮል 
ዜውሰኑ ወሳነ ታት ነ ቲ ዜፇረሙ  ወገ ናት ጥራሕ ዩ ግልግል፡ ፡  
 

3. ናይቶም ወገ ናት  ኮንፇረንስ ከም ወገ ናት  ኣኼባ ኾይኑ ዩ ግልግል፡ ፡  እቲ  ኣኼባ ዴማ 
ኘሮቶኮል ንምፌራም ኣብፂሁ፡ ፡  ዜኾነ   ይኹን ናይቲ ኮንፇረንስ ኣባል ብቲ ስምምዕ መሰረት  
ተወካሊ  ከቅምጥ ይክእል ዩ፡ ፡   ኣብቲ እዋን ግና አባል ይኾነ  ወገ ን ንዜተመረፁ ወገ ናት  
ክትክእ ኣይክእልን፡ ፡  በቲ ኘሮቶኮል  መሰረት ውን  ክምረፅ ን ኣይክእልን፡ ፡   

 

4. ናይቶ ወገ ናት ኮንፇረንስ ከም ወገ ናት ኣኼባ  ኾይኑ ዩ ዜርኣይ  በዙ ኘሮቶኮለ መሠረት፡ ፡  ነ ዙ 
ኘሮቶኮል ንምትግባር ቀፃ ላይነ ት  ለዎ ጠመተ  ምግባር ኣዴላይ ዩ፡ ፡  ነ ዙ ዕዴል ብምጥቃም 
ዜውሰኑ  ውሳነ ታት ውፅኢታዊ ብዜኾነ   መልክኡ ተግባራዊ ክኸውን ግዴን ዩ ዜርዜር ተግባራትውን  
በቲ ኘሮቶኮል  መሰረት ምውፅእ ኣዴላይ ዩ እቶም ዜርዜር ተግባራትውን፡  -  

 

ሀ.  ነ ዙ ኘሮቶኮል ተግባራዊ ንምግባር ኣዴላይ ዜኾኑ ሪኢቶታት ምእካብ ኣዴላይ ዩ 
ለ.  ዜምልከቶም ኣካላት ነ ዙ ኘሮቶኮል ኣብምትግባር እጃሞም ከውፌዩ ምትብባእ ምግባር፡ ፡   

ሐ.  ኣዴላይ ዜኾነ  ምትሕብባርን ግልጋሎትን ምዴላይን ኣብ ጥቅሚ ምውዓል፡ ፡  ብኣለምለኸ ትካላት 

ዜቀርቡ መረዲእታታት ብኣግባቡ ንረብሓምውዓል፡ ፡  መንግስታዊን ይመንግስታዊ  ትካላት 

ኣብቲ ተግባር ክዋስኡ ምግባር፡ ፡   
 

መ.  ብቲ ኘሮቶኮል ኣንቀፅ 29 መሠረት ዜተረኸቡ መረዲእታታት ናብ ዜምልከቶም ኣካላት ቀልጢፈ 
ክመሓላለፌ ምግባር፣  ዜኾነ  ይኹን ኣካል ቅርቦ መረዲእታን ሪፖርትን ፌሉይ ጠመተ ሂብካ 
ምርኣይ፣  

ሠ.  ኣብቲ ኘሮቶኮልን ኣብቲ ተወሳኪ  መረዲእታን ዜቀረቡ መምርሒታትን  መመሓየ ሽ ሃሳባትን  
ኣብ ግምት ኣእቲካ ምትግባር፣  ብተወሳኪውን ንቲ ኘሮቶኮል  ዜምልከቱ ተወሳኪ መረዲእታታት 
ነ ቲ ኘሮቶኮል ንምትግባር ኣዴላይነ ት ስለለዎም ናይ ረብሓምውዓል፡ ፡  

ረ.  እቲ ኘሮቶኮል  ኣብ ተግባር ክውእል ዜሕግዘ ዜተፇላለዩ ሃ ገ ራት ምትግባር፣   



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 24 
 

 

5.  ኣብቲ ኮንፇረንስ ዜተተግበሩ መምርሒታትን ናይቲ ስምምዕ ገ ንብ ኣጠቃቀማ ዜምልከት ሕጊ ናብ 
ተግባር ክልወጡ ይግባእ፡ ፡  ኩሎም ወገ ናት ኣብቲ  ኘሮቶኮል ዜተስማምኡሉ ሃ ገ ራት ናይቲ ኘሮቶኮል 

ኣኼባ  ኮይኑ የ ግልግል፡ ፡   
 

6. ናይቲ ኮንፇረንስ ናይ መጀመሪያ ኣኼባ  ነ ዙ ኘሮቶኮል ዜፇፀሙ ወገ ናት ኣኬባ ኮይኑ የ ግልግል፡ ፡   
ብቲ ሴክሪታሪያት ትካልውን ተቀባሊነ ት ይረክብ፡ ፡  እዙ ኘሮቶኮል ናብ ተግባር ክኣትው ከሎ ናይቲ 
መጀመሪያ ኣኼባ ውሳነ ታት ከምለው  ይቅበሎም ሓንዯበታዊ ኣኼበ ብኩሎም ወገ ናት ተተኻይደን  

ውሳነ ታትውን ተሓሊፍም  ነ ቲ ኘሮቶኮልውን ከምሉ የ ግልግል፡ ፡   
 

7. ናይቲ ኮንፇረንስ ሓንዯበታዊ ኣኼባ ነ ቲ ኘሮቶኮል ዜፇረሙ ወገ ናት ኣኼባ ኮይኑ  የ ግልግል፡ ፡  ኣብ 
ካልእ  ማኣልቲውን እቲ ኮንፇረንስ ተተኻይደ ናይ ኩሎም  ወገ ናት ኣኼባ ኮይኑ  የ ግልግል፡ ፡  
ዜኾነ  ይኹን  ወገ ን ብፅሑፌ  ኣኼባ ይገ በረለይ ኢሉ እንተሓቲቱ ካብ 6 ወርሒ  ብይበለፀ ኣኼባ  

ክፅዋእ ይካኣል ዩ፡  
 

ናይዙ ኣኼባ ግና ስለዜኾኑ ወገ ናት ክዴግፌዎ ይግባእ፡ ፡   

 

8. ናይ ሕቡራት መንግስቲታት ፌሉይ ትካላት ዜኾኑን  ዓለምለኸ ኤጀንሲ ኣቶሚክ ኢነ ርጂ ብተወሳኪውን 
ዜኾነ  ይጭን ናይ መንግስቲ ኣባል ተኣዚቢ ወገ ናት፣  ናይቲ ስምምዕ ኣባል ይኾኑ ወገ ናት ኣብቲ 

ኣኼባ  ናይተኣዚቢነ ት መሰል ክረክቡ ይግባእ፡ ፡  ዜኾነ  ይኹን ትካል፣  ኤጀንሲ ብሔራዊ ወይከዓ 
ዓለምለኸ፣   መንግስታዊ ወይከዓ ይመንግስታዊትካለት በዙ ኘሮቶኮል ዜተገ ለፀ ሃ ገ ራት ይምልከቶም 

ዩ፡ ፡ እቲ ሴክሬታሪያት ዴማ እዙኦምትካላት ኣብቲ ኣኼባንክረኽቡ ክእዴሞምይክእል ዩ፡ ፡  ነ ቲ ኣኼባ  
ክእቡ ዜክእሉ ግናሲሶ ዜኾኑ ወገ ናት ኣብቲ ኣኼባ ናይተኣዚቢነ ት መሰል  ክረክቡ ይግባእ፡ ፡   
ዜኾነ  ይኹን ትካል፣  ኤጀንሲ  ብሔራዊ ወይከዓ ዓለምለኸ፣  መንግስታዊ ወይከዓ ይመንግስታዊ 

ትካላት በዙኘሮቶኮል ዜተገ ለፁ ሃ ገ ራት ይምልከቶም ዩ ፡ ፡  እቲ ሴክሬታሪያት ዴማ  እዙኦም ትካላት 

ኣብቲ ኣኼባ  ንክረኸቡ ክእዴሞም  ይክእል ዩ፡ ፡   ነ ቲ ኣኼባ  ክእቡ  ዜክእሉ ግና ሲሶ ዜኾኑ 
ወገ ናት  ነ ቲ ሓሳብ ክዴግፌዎ ጥራሕ ዩ፡ ፡  ኣብዙ ኣንቀፅ እዙ ዜተገ ለፆ  ነ ገ ር ተግባራዊ ዜኾውን  
ኣብ ላዕሊ ኣንቀፅ 5 ዜተገ ለፁ ናይተኣዚባይ ምዜገ ባን ተሳታፊይነ ት ዜብሉ ሃ ገ ራት እንተተሟሊኦም 

ዩ፡ ፡   
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ሓጋዙ ወገ ናት/ ኣካላት  
 

 

1. ዜኾነ  ይኹን  ሃጋዙ ኣካል በቲ ስምምዕ መሰረት ይምስረት  ወይከዓ  ነ ቲ ኘሮቶኮል  
ተጠቂምካ ክተጣይሽ  ትክእል  ኢካ፡ ፡   ኣብቲ ኮንፇረንስ  ዜተወሰነ  ውሳነ   ውሳነ  ነ ቲ 
ኘሮቶኮል  ንምፌራም በቶም ኣካላት  ዜተኻየ ደ  ኣኼባ ኾይኑ የ ግልግል፡ ፡  ኩሎም ውሳነ ታት  

ዜሰርሑ ስራሕቲ ንፁር ብዜኾነ  መንገ ዱ ከቅምጥ ይግባእ፡ ፡  
 

2. ናይቲ ስምምዕ ወገ ናት ናይቲ ኘሮቶኮል ኣባል ይክኾይኑ  ይክእሉ፡ ፡   ኣብ ዜኾነ  ይኹን 
ኣኼባ  ግና  ከምተኣዚባይ ኮይኖም  ክቅመጡ  ይክእሉ ዮም፡ ፡  ኣብቲ ስምምዕ ሃጋዙ ወገ ናት 
ዜነ በሩ ሰባት ኣብቲ  ኘሮቶኮልውን  ተኣዚቢ ኾይኖም  ክርኸቡ  ይክእሉ ዮም፡ ፡   ብቲ 
ኘሮቶኮል ዜውሰኑ ውሳነ ታት ነ ቲ ኘሮቶኮል ዜፇረሙ ጥራሕ ዮም፡ ፡   ተሳታፉ  ዜኾኑ፡ ፡   

 

3. ናይቲ ስምምዕ  ሃጋዙ ኣካላት በቲ ኘሮቶኮል መሰረት ስርሖም  ይሰርሑ  ናይቶም ሃጋዙ 
ኣካላት ኣባል  ብቲ ስምምዕ መሰረት ንካልኦት ወገ ናት  ተኪኡ ክቀርብ ይክእል፡ ፡  ግና 



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 25 
 

ንዜተመረፁ ኣካል ዜኾነ  ይኹን  ሃጋዙ ኣካል ክትክኦ ይግባኣን ፡ ፡   በቲ ኘሮቶኮል  

መሰረት፡ ፡   
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ቤት ፅሕፇት  

 

1. በቲ ስምምዕ ኣንቀፅ 24 መሰረት ቤት ፅሕፇት ይጣየ ሽ፡ ፡   ናይቲ ኘሮቶኮል ቤት ፅሕፇት 
ኾይኑ የ ግልግል፡ ፡   
 

2. በቲ ስምምዕ ኣንቀፅ 24 ምዕራፌ 1 መሰረት ናይቲ ቤት ፅሕፇት ስራሕቲ ይትግበሩ፡ ፡  ነ ቲ 
ኘሮቶኮልውን የ ግልግሉ፡ ፡  

 

3. ፌሉይ ዜኾኑ ሃ ገ ራት እንተኣጋጢሞም  እቲ ቤት ፅሕፇት ንዜህቦ ግልጋሎት ወፃ ኢ ዜገ ብሮ 
ነ ቲ ኘሮቶኮል ብዜፇረሙ ወገ ናት ይሽፇን፡ ፡   እቲ ኮንፇረንስ ነ ቲ ኘሮቶኮል ዜፇረሙ 
ወገ ናት ኣኼባ ኮይኑ የ ግልግል፡ ፡  ኣብ መጀመሪያ  ኣኼብኡ  ኣዴላይ ዜኾኑ  በጀታት  
ኣማዓራርዩ ይውዴእ፡ ፡   
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ቁፅ ፅ ርን ሪፖርት ምግባርን፣  

ሕዴ ሕዴ  ወገ ን ኣብቲ ኘሮቶኮል ለው መምርሒታት ናብ ተግባር ምውዓሎም  ክቆፃ ፀ ር ይግባእ፡ ፡  ኣብቲ 

ኮንፇረንስ ብኩሎም ወገ ናት ውሳነ  ዜተበፅሓሎም ኣተገ ባብራን እዋንን ክቆፃ ፀ ር ይግባእ፡ ፡  ናቲ ኮንፇረንስ 

ውሳነ ታት ናይቲ ኘሮቶኮል ውሳነ ታት ኮይኖምግልግሉ ስለዜኾኑኣብቲ ኮንፇረንስ  ዜቀረበ ሪፖርት ናይቲ 
ኘሮቶኮል ሪፖርት ኮይኑ ስለግልግል ነ ቲ ኘሮቶኮል ናብተግባር ንምልዋጥ ዜተወሰደ ስጉምቲታት ክግለፁ  
ይግባእ፡ ፡   
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ኣብቲ ኘሮቶኮል  እዙ ክማልኡን ክበረታቱኡን ዜግብኦም  ቅዯም ሰኣባትን መንገ ዱታትን  

 

እቲ ኮንፇረንስ ነ ቲ ኘሮቶኮል ዜፇረሙ ወገ ናት ኣኼባ ኮይኑ የ ግልግል ብመጀመሪያ ኣኼብኦም ናይምትሕብባት 
መንገ ዱታትን ናይ ትካላትመንገ ዱታት ብዙ ኘሮቶኮል መሰረት ክማልኡን ክበረታትዑን ኣብ ግምት ውሽጢ ኣትዩ 
ዩ፡ ፡  እዙኦም ቅዯም ሰኣባትን መንገ ዱታትን ምክሪታትን  ሓገ ዚትን ይጠምር ዩ፡ ፡  ኣብ ሞንጏኦም  ጏንፅታት 

እንተጋጢሞም  ብቲ ስምምዕ ኣንቀፅ 27 መሰረት ፌታሕ ይረክቡ፡ ፡   
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ገ ምጋምንዲሕሰሳዊ ፅሑፌ 
 

እቲ ኮንፇረንስ ነ ቲ ኘሮቶኮል ዜፇረሙ ወገ ናት ኣኼባ ኮይኑ የ ግልግል  ነ ዙ ኘሮቶኮል ናብ ተግባር 
ዜልውጡሉ ዕዋን ካብ ዜተስማምኡሉ ሃ ገ ራት ኹሉ  ነ ቲ ኘሮቶኮል  ንምፌራም  ዜተኣኸብሉ ኮይኑ የ ግልግል፡ ፡  
ናይቲ ኘሮቶኮል  ውፅኢታውነ ት ዜምልከት ገ ምጋምውን ይገ ብሩ፡ ፡   



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 26 
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ፉርማ 

እቲ ኘሮቶኮል ብተስማምዑ ወገ ናት ብሕቡራት መንግስታት ዋና ቤት ፅሕፇት ዜርከቡ ኣብ ኒዮርክ  ካብ 2 

ለካቲት 2011  ክሳብ 1  ለካቲት 2012  ንፉርማ ተዲልዩ ይቅመጥ፡ ፡   
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ናብ ተግባር ዜእተወሉ እዋን  

 

1. እዙ ኘሮቶኮል ናብ ተግባር ዜኣትወሉ እዋን ኣብቶም ዜተስማምዑ  ወገ ናት ዜርከቡ መንግስታት  
ወይከዓ ናይ ክልላት ናይ ኢኮኖሚምትሕብባር ዜገ ብሩ ትካላት ነ ቲ ስምምዕ ምስተቀበሉ፣  ምስ 
ኣፅ ዯቅዎ፣   መበል 15  መሳርሒ ምስተቀበልዎ ዴሕሪ 19 መዓልቲ እዩ ናይ ተግባር ዜኣትው፡ ፡   
 

2. እዙ ኘሮቶኮል  እዙ ናብ ተግባር ዜኣትዎ እቲ መንግስቲ  ወይ ከዓ  ናይ ክልላዊ ምትሕብባር  
ትካላት ነ ቲ ኘሮቶኮል ተፅዱቆም፣   ተተቀቢሎም ወይከዓ  ኣብላዕሊ ኣብ ምዕራፌ ሓዯ  ዜተገ ለፁ 
ሃ ገ ራት እንተተሟሊኦም ዩ፡ ፡   መንግስቲ፣  ናይ ክልላት ናይ ኢኮኖሚ  ምትሕብባር  ትካላት  

ዜውሰክ  ነ ገ ር ወሲኮም ነ ቲ ስምምዕ  ምስተቀበልዎ፣  ምስ ኣፅ ዯቅዎ ዴሕሪ 19 ማኣልቲ እቲ 
ኘሮቶኮል  ናብ ተግባር  የ ኣትው፣  

 

3. ኣብ ላዕሊ ምዕራፌ 1ን 2ን  ተገ ሊፆም  ለው ሃሳባት ብክልላት  ናይ ኢኮኖሚ ምትሕብባር 
ትካላት ተቀሚጦም  ለው  ሃሳባት ልክእ  ከምተወሳኪ ሃሳበት ገ ይሩ  ናይ መንግሥቲ ኣባል 

ወይካዓ  ትካል ክወስድም ኣይግብኡን፡ ፡   
 

ኣንቀፅ  34  

ምዕቃብ  
 

ነ ዙ ኘሮኮል  እዙ ዜቃወም ዜኾነ  ይኹን ሕጊ ክወፅ እ የ ብሉን፡ ፡   
 

ኣንቀፅ 35 

ካብቲ ስምምዕ ምውፃ እ 

1.  እዙ ኘሮቶኮል እዙ ናብ ተግባር ምስ ኣተወ ዴሕሪ  ክልተ ዓመት ዜኾነ  ይኹን  ወገ ን ካብቲ 
ኘሮቶኮል  ንዜምልከቶ  ኣካል ናይ ፅሑፌ መመልከቲ ብምቅራብ ክወፅ እ ይክእል ዩ፡ ፡  

 

2. ካብቲ ኘሮቶኮል  ዜወፅ እ ወገ ን መመልከቲ ኣቅሪቡ  ተቀባሊነ ት ምስረኸበ ዴሕሪ ሓዯ ዓመት  
ክወፅ እ ይግባእ፡ ፡   ወይከዓ ኣብቲ መመልከቲ ካብዜተጠቀሰሉ ዕለት ጀሚሩ ክወፅ እ ይክእል 
ዩ፡ ፡   

 

ኣንቀፅ 36 

ዜተኣማምኑ ፅሑፊት 



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  
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ናይዙ ኘሮኮል ይተቀዴሐ ጽሑፌ  ብኣረብኛ፣  ብቻይንኛ፣  ብእንግሊዜኛ ፣  ብፇረንሳይኛ፣  
ብሩሲያኛን በስፓኒሽን ክተፅ ሃፈ  ማዕረ ዜኾነ ን  ዜተኣማምኑ  ስለዜኾኑ ኣብቲ ሕቡራት 

መንግስታት ዋና ቤት ፅሕፇት  ይቅመጡ፡ ፡  
 

ነ ዙኣቶም  ሃ ገ ራት ተረዱአ- ብለኒ  ሃላፉነ ት ተጠቂመ እዙ ኘሮቶኮል  እዙ ውፅኢታዊ 
ክኸውን ኣብ ትሕቲ ተገ ሊፁ ብሎ ዕለት ፉርማይ የ ቅምጥ፡ ፡  
 

ዜተፇረመሉ ቦታ -  ኣብ ናጏያ ብዒስራን ትሸኣተን ጥቅምቲ ክልተሽሕን  አሰርተን፣  
 

ተወሳኪ መረዲእታታት  

ገ ንብን ገ ንብ ይኾኑ ረብሓታት  

 

1. ገ ንብ ዜምልከቱ ረብሓታት ከምዜስዕብ ይቀርቡ፡ ፡   ብዙኣቶም  ጥራሕ ኣይውሰንን፣  
 

ሀ. ናይ ተበፃ ሒነ ት  ክፌሊት/ ብዜኣከብዎን ብምፅእዎን መሰረት  

ለ. ኢዴ ብኢዴ ዜዋሃብ ክፌሊት  
ሐ. ኮንትራክተር ዜዋሃቡ ክፌሊታት  

መ. ንባዓል ስልጣን ዜክፇል ክፌሊት  
ሠ. ንንግዱ ፌቃዴ ዜክፇል ክፌሊት  
ረ.  ፌሉይ ዜኾነ  ክፌሊት - ንብዜሃ ሕይወት ቀፃ ሊነ ትን ምሕላውን ዜግበሩ  ናይ ገ ንብ 

ዯገ ፊት  
ሰ.  ዯመወዜን ዜመረፁ ናይ ስምምዕ ቃላት ዜምልከት ክፌሊት  

ሸ. ንፅ ንዓት ተብሒሉ ዜግበር ሃ ገ ዜ  
ቀ.  ናይ ሓባር ፇተነ  ንምግባር ዜዋሃብ ሃ ገ ዜ  

በ. ብሓባር ዜውነ ኑ ናይ ፌልጠት መሰላት ዜምልከት ክፌሊት  

 

2. ገ ንብ ይኾኑ ረብሓታት  ከምዜስዕቡ ይቀርቡ፡ ፡  ብዙኣቶም ጥራሕ ግን ኣይውሰንን  
 

ሀ.  ፅ ንዓት ምክፊልን ናይ ዕብየ ት ውፅኢታት ምክፊል፣   
ለ.  ምትሕግጋዜ፣  ምትሕብባርን ኣብ ሳይንሳዊ ፃ ንኢታት እጃምካ  ምውፊይ፡ ፡  ኣብ 

ዕብየ ት  ኘሮግራም ብፌላይ ኣብ ባዮ ቴክኖሎጂታት  ናይ ፅ ንዓት  ተግባራት 
ብምሳተፌ  ናይ ረመላዊ  ሃፌቲታት  ቀፃ ሊነ ት ክሕልዎም  ምግባር፡ ፡   

ሐ.  ኣብ ምህርቲ ዕብየ ት ተሳታፊይ ምኳን፣  

መ.  ኣብ ትምህርቲን ስልጠናን ምትሕግጋዜ፣   ምትሕብባርን እጃምካ ምውፊይን፣  

ሠ.  ንረመላዊ ሃፌቲታትን ንዲታ ቤዜ ዜምልከቱ ስራሕቲ  ንክሰርሑ  ኩነ ታት 
ምምዕራይን ኢዴካ ኣእቲካ ምስራሕን፡ ፡   

ረ.  ንረመላዊ ሃፌቲታት ንቅርቡ ሰባት ፌልጠት ምትሕልላፌ  ፌትሓዊን  ብዜምችው 
መንገ ዱ ገ ይርካ ቴክኖሎጂ  ምትሕልላፌ እዋናዊን  ተመራፂ  ብዜኾነ  መንገ ዱ 
ብፌላይ ፌልጠትን  ቴክኖሎጂን  ንረመላዊ ሃፌቲታት ክጠቅሙ ጌይርካ  ትምሕርቲ 

ምሃብ  ብተወሳኺውን  ባዮቴክኖሎጂ  ወይከዓ  ንብዜሃ ሕይወት ቀፃ ላይነ ት ብለዎ 



ናይ ጀነ ቲክ ሃፌት ተባፃ ሕነ ት እና ሃፌቱን ንምጥቀም ዜርከቡ ጥቅምታት ፌትሓዊ እና ዜመጣጠን ብዜኾነ  ንምክፊል  ኣብ ብዜሀ ሕይወት ኮንቬንሽን ተዯርኩ  
ዜወፀ  ናይ ናጎ ያ ፕሮቶኮል ሰነ ዴ እና አባሪ  

ናይ ኢትዮጵያ ብዜሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት ናብ ትግርኛ ቋንቋ ዜተተረጎመ Page 28 
 

መንገ ዱ ንረብሓምውዓልን ንምሕላውን ዜጠቀሙ ፌልጠታት ምምሃርን ምትሕልላፌን 

ኣገ ዲሲ ዩ፡ ፡  
 

ሰ.  ንቴክኖሎጂ ምትሕልላፌ ዜረዴኡ ዓቅሚ ህንፀት ምጥንካር  
ሸ.  ትካላዊ ዓቅሚ  ህንፀት ምትግባር 
ቀ.  ናይ ሰብን መሳርሒሃፌቲታት ንምምሕዲርን ናይ ተበፃሒነ ት መምርሒታት ንክፌፀሙ 

ሕግዘ ዓቅሚታት ንክፌጠሩ ምጥንካር፣  
በ.  ምስ ረመላዊ  ሃፌቲታት ቅርቡ ሃ ገ ራት ሙሉእ ተሳታፊይነ ት  ክነ ብሮም 

ምግባር፡ ፡  
ተ.  ንብዜሒሕይወት ቀፃ ላይነ ት ብለዎ መንገ ዱ ናብ ረብሓምውዓልን ምሕላውን ረዴኡ 

ሳይንሳዊ መረዲእታታት ተበፃ ሒነ ት ክነ ብሮም ምግባር፡ ፡   ናይ ባዮሎጂካልን ናይ 
ተክኖሚክ ፃ ንኢታት ክግበሩ ምትብባእ፡ ፡   

ቸ. ናይ ሃ ገ ር ኢኮኖሚ ክኣቢ እጃምካ ምውፊይ  

ኀ. ቅዴሚት ንዴልዩ  ሃ ገ ራት ፅ ንዓት ምግባር ንኣብነ ት  ጥዕናን ናይ ምግቢ 
ውሕስናን  ቅዴሚት ዜሰርኡ ሃ ገ ራት ዮም፡ ፡   ረመላዊ ሃፌቲታት ቅርቡ  ሃ ገ ራት 

ብመጀመሪያ ናይ ውሽጢ ሃ ገ ሮም ዴሌት ንምምላእ  ክንቀሳቀሱ ይግባእ፡ ፡   

ነ . ትካላዊን ሙያዊን ዜምዴና ክብገ ስ ዜግብኦ ካብ ተበፃ ሒነ ትን ካብ ረብሓ  ምምቃል 
ስምምዕን ካብ ምትሕብባር ተግባራት ዩ፣  

ኘ.  ምግቢን ናይ መንባብሮ ውሕስና ረብሓታት 

አ. ማሕበራዊ  ኣፌልጦ  
ከ.  ብሓባር ዜውነ ኑ ናይ ፌልጠት መሰላት ዜምልከት ረብሓ 

 

ዓለምለኸ ወረቐት ኤስኤፌአይ ኣለዎ (ቀፃ ላይነ ት ለዎ ናይደር ምትብባእ) ናይ 
ምእባይ ሰንሰለት ሰርተፉኬት ኣብ ኩሉ ርሕቀት ይርከብ፡ ፡  እዙ ዴማ ረጋግፆ 

ነ ገ ር እቲ ወረቀት ዜተፅሓፇሉ ዋና ምክንያት ቀፃ ላይነ ት ለዎ ናይ ከባብያዊ 

ኣዴላይተግባራትንምስራሕ ዩ፡ ፡   ብምኳኑውን ማይን ኣየ ርን ፅ ሩያት  ኽኾኑ 
ይግባእ፡ ፡  ብዜሃ ሕይወት ቀፃ ላይነ ቱ ክረጋገ ፅ ይግባእ፣  ዯናት ንሓዋሩ  
እንዲተወዴኡ ዮም፡ ፡  እዙ ወረቀት እዙ ካብተጠቀምቲ 10 ሚኢታዊ ዜሓ ዩ፡ ፡   

 

ኣብ ሰርቬሌ ሕታሞ ታሓቲሙ 

ጥሪ 2011ከም.ኤ.ኣ.   

ኢስቢን 92-9225-3050 
 

 

 


