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 ނޫސްބަޔާން 

  2016ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެން ކުދިންގެ ދުވަސް 

  

މިފަދަ . ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ އަންހެން ކުދިންގެ ދުވަހެވެ  11މަހުގެ  ބަރުކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޫ 

ތައް ނައްތާަލއި، ގޮްނޖެހުކުރިމަތިވާ  އަންހެން ކުދިންނަށްދުނިޔޭގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ 

 ޙައްޤުތައް އެކުދިންގެ  ލައި،ނައްތާ ކުރުންތައްތަފާތު ންހެްނ ކުއްޖަކަްށ ވީތީ ކުާރ އެންމެާހ ނޭދެވޭއަންހެން ކުދިްނ ބާރުވެރިކޮށް، އަ

 . ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެހަމަހަމަކަން ޤާއިމް، ކަށަވަރުކޮށް

އަ ގްލޯބަލް ޑޭޓާ : ގޯލްސް ޕްރޮގްރެސް –ގަރލްްސ ޕްރޮގްރެސް " އަހަރުގެ އަންހެްނ ކުދިންގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރަކީ  މި 

ހާޞިލްކުރުުމގައި  ވަަނ އަހަރާ ހަމައަށް 2030ަލނޑުދަނޑިތަްއ ދެމެހެއްޓެނިިވ ތަރައްޤީގެ  އަމާޒަކީ ރުގެ ޢާިމ ޝި. އެވެ" މޫވްމަންޓް

ެޭނ ޮގަތަކްށ ައނ، ޮގންޖެހުންތަްއ ތަފްޞީލީގޮތަކަށް ދެނެގަނެރި އަންހެން ކުދިންނަްށ ހު ޮިނަޓރ ުކެރވ ◌ްހެންކުދިންނާ ގުޅުްނ ުހރި މ

ނޑައެޅުމާއި އަދި މި ތަފާސްހިސާބުގެ އަލީގައި، އަންހެންކުދިންނާ ގުޅުންހުރި. ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމެވެ އެަކަމށް  ،ސިޔާސަތުތައް ކަ

ޖިންސީ އަނިޔާތައް  ހަމަ އެފަދައިން، އަންހެންކުދިންނާ ެމދު ކުރާ ތަފާތުތަކާއި އަންހެންކުދިންނަށް ކުރާ .ކުރާ ހޭދަ އިތުރުކުރުމެވެ

  . ދެނެގަތުމާއި، ފުރާވަރުގެ އަންހެންކުދިންނަށް އުފަންވެނިވި ޞިއްޙަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ

މީގެ އިތުރުން، ިފރިހެން ކުދިންނާއި އަންހެންކުދިންނާ ދެމެދު ކުރެވޭ އެކިއެކި ތަފާތުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ، ވަކިން  

ުގަނ ޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ކުއްޖަކަށްވީތީ ގެއްޭލ ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ، އެކަން ހައްލުކުުރމަށް ހުރިާހ ފަރާތަކުންވެސް ގިނަ

ހަމަމިއާއެކު، ތަފާސްހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ފުރާވަރުގެ އަންހެން ކުދިންނާ ގުޅުްނ ުހރި . ތްތަކެއް ކުރަންޖެހެއެވެމަސައްކަ

 ގެ ވަީސލަތްތައްޓެކްނޮލޮޖީކަންކަމުގެ ޙާޤީޤީ މާޢުލޫމާުތ ހޯދައި، ދެޖިންސުެގ މެދުގަިއ ކުރެވޭ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި 

  .  ޖެހެއެވެރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން  ޙާލަތުބޭނުންކޮށްގެން 

ވަނަ ައހަރު ހިއުަމން ރައިޓްސް ޮކމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންހެން ކުދިންާނ ގުޅުން ހުރި މަްއސަލަތަކަށް ބަލާއިރު،  2016 

މީެގ އިތުރުން، ހަޟާނަތާއި . ވެއެވެއަންހެން ކުދިންނަށް ކުާރ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ އަނިޔާއާއި، އިުހމާލުގެ މައްސަލަތަްއ ފާހަގަކުރެ

ފާހަަގކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި، މިފަދަ ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ ޢާއިލާގެ ތެެރއިން .  ތަޢްލީމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައްވެސް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ

މަވެސް، މިފަދަ ނޭދެވޭ ޢަމަލުަތކަކީ އެހެންނަ . ނުވަތަ ޢާއިލީ ގޮތުްނ ގުޅުންހުިރ މީުހންގެ ފަރާތުން އެކުދިންަނށް ދިމާވާ ކަންަކމެވެ

މައްސަލަތައް ކުަމގައި ދެކި ބައެއް ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ މައިންބަފައިން އަދި ޢާއިލާތަކުންވެސް މިކަންކަން ސިއްރުކޮްށ، ' ޢާއިލީ'

ްނ އަންހެން ކުދިންނަށް ކުާރ އެހެންކަމު. އެކަންކަން ރިޕޯޓު ކުރުމަށް ފަސްޖެހޭަކންވެސް ަކމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ

މަްށ އަނިޔާއާއި އިހުމާލުގެ މަްއސަލަތަކުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ތަފާސްހިާސބު ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އަންހެން ކުދިންގެ ޙަޤީޤީ ޙާލަތު ދެނެގަތު 

  .ހުރަސްއެޅި އެކުދިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް ޯހދައި ނުދެވެއެވެ
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