ނަމްބަރPR - 14/2014 :

ނޫސްބަޔާން
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސް
 91ނޮވެމްބަރ އަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާއަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ.
ކށް އިޙްތިރާމްކޮށް ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރި
މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަ ަ
މސައްކަތްކުރުމަށް ދައުލަތްތަކަށާއި
ށ ަ
ޓވުމަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަ ް
ރ އަނިޔާތައް ހުއް ު
ދައުރެއް އަދާކުރުމަށާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކު ާ
ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް ބާރުއެޅުމެވެ.
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  53ވަނަ މާއްދާގައި ބާރު
އޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަކީ
ރތުން ޙާ ް
ތންނާއި ދައުލަތުގެ ފަ ާ
ޢތުގެ ފަރާ ު
ގ ފަރާތުންނާއި ޖަމާ ަ
އަޅާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ޢާއިލާ ެ
ގންވާ ޙައްގެއްކަމާއި ކުޑަކުދިންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް އެއްވެސްގޮތަކުން
ކުޑަކުދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނަށް ލިބި ެ
އ
ޞދީ ،އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަކުގަ ި
ތ ާ
އނިޔާކޮށް އެއްވެސްގޮތަކުން ތަފާތުކޮށް އެކަށީގެންނުވާ އިޤް ި
ހާނީއްކަކޮށް ،ޖިންސީގޮތުން ަ
ށ
ނ ނާޖާއިޒް މަންފާތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ހަމަ އެކަކުވެސް މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެކަމަ ް
ބައިވެރިކޮށް އެމީހުންގެ ފުށު ް
މށް
ޔތާއި އޯގާތެރިކަން ދިނު ަ
އކު އިސްލާމްދީނުގައިވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ހަމަ މިޔާ ެ
ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އ.ދ .ގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާގެ  91ވަނަ މާއްދާގައި ކުޑަކުދިނަށް
ލއަޤުވާމީ ފެންވަރުގަޔާއި ޤައުމީ
އެއްވެސް ކަހަލަ އަނީޔާއެއް ނުދިނުމަށާއި ކުޑަކުދިނަށް ދޭންވާ ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގައި ބާއިނަ ް
ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބާރުއަޅާފައިވެއެވެ.
ނ
ގ ް
އވެ .ކުޑަކުދިން ބޭނުންކޮށް ެ
ރާއްޖޭގެ ޙާލަތަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފެނިގެންދެ ެ
ހިންގާ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުތަކުގެ މައްސަލަތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓު ކުރެވޭ މިންވަރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.
ނ އަހަރު  161މައްސަލައެއް
ނ އަހަރު މިފަދަ  161މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު  1191ވަ ަ
އެގޮތުން  1199ވަ ަ
ށ އަނިޔާކުރުމުގެ
ހށަހެޅެނީ ދަރިންނަ ް
އވެސް އެންމެ ގިނައިން ު
ރިޕޯޓުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ދަރިންނާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގަ ި
މައްސަލައެވެ .އެގޮތުން  1199ވަނަ އަހަރު މިފަދަ  21މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު  1191ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު ވަނީ 31.5
އިންސައްތަ އިތުރުވެ  991އަކަށް އަރާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން  1191ވަނަ އަހަރު ދަރިންނާމެދު އިހުމާލުވުމުގެ  61މައްސަލައެއް
ރ ކަމެކެވެ.
ހުށަހެޅިފައިވާކަން މިއީ ހިތާމަހު ި

ސނީ އަނިޔާއަކީވެސް އެއާމެދު
ރން ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ނަފް ާ
ނވަތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ އިތު ު
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ު
ކަންފަސޭހަ

ކޮށްލެވެން

ފދަ
ނެތް ަ

ޚުޠޫރަތްތެރި

ކަމެކެވެ.

އޭގެ

އިތުރުން

ކުޑަކުދިންނަށް

އެކުދިންނާމެދު

އަޅާނުލައި

އިހުމާލުވުމަކީވެސް އެކުދިންނަށް ދެވޭ އަނިޔާއެކެވެ.
ނަފްސާނީ އަނިޔާއަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަދި އެންމެ ގިނައިން ކުރެވޭ ބާވަތުގެ
އަނިޔާއެވެ .އެގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް މަޖަލަކަށް ހަދައި ދިމާކޮށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި އެކުއްޖާ ނުރުހޭ ނަމަކުން އެކުއްޖާއަށް
މުޚާޠަބުކުރުމާއި އެކުއްޖާ ކުރާ ރަނގަޅުކަންކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަބަދު އެކުއްޖާގެ ކުށް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމާއި
އެކުއްޖާގެ އުޅުން އިޞްލާޙްކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުއްޖާގެ އުމުރާ ނުގުޅޭފަދަ ހަރުކަށި ބަހުރުވައިން އެކުއްޖާއަށް ވާހަކަދެއްކުމާއި
ބިރު ދައްކައިގެން ކުއްޖާ ރަމަތަކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކުއްޖާއަށް ނަފްސާނީ އަނިޔާ ކުރެވޭ ތަފާތު ގޮތްތަކެވެ.
ވ
ބލައިގަނެ ޭ
ދ މަސައްކަތް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެފަދަ ޢަމަލުތައް ަ
ވތުގެ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް އަ ު
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާ ަ
ޘަޤާފަތެއް އުފެދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްނުކުރާ ޖީލުތަކެއް އުފެދިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ .އަނިޔާ ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައިވާ
އދަކަމުގައި ހީވެ އެފަދަ ޢަމަލުތައް ތަކުރާރު ކުރުން ގާތެވެ.
ނނަށްވުމުން އެފަދަ އަނިޔާތަކަކީ ާ
ކުޑަކުދިން ބޮޑެތިވެ ބެލެނިވެރި ް
ކުއްޖާގެ

ޖިސްމާނީ

ދުޅަހެޔޮކަމަށް

ސަމާލުކަންދީ،

އެކުއްޖާ

ޖިންސީ

އަދި

ޖިސްމާނީ އަނިޔާތަކުން

ރައްކާތެރިކުރުމަށް

ޔ
ނފްސާނީ އަނި ާ
މަސައްކަތްކުރާފަދައިން ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށްވެސް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެއެވެ .އަދި ކުދިންނަށް ަ
ތބާއި ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކުރެވިފައިވާ
ޖހެއެވެ .އެކުދިންނަށް ލޯ ް
ނކަން ހުއްޓުވުމަށް އިސްކަންދޭން ެ
ކުރެވޭ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ އެކަ ް
ނތަކެއް އުޅޭ
ދ ޤާބިލް ބެލެނިވެރި ް
މާޙައުލެއް ބިނާކޮށްދޭންޖެހެއެވެ .މިކަމަށް އޮތް އެންމެ އެކަށޭނަ ހައްލަކީ ،ހޭލުންތެރި އަ ި
ށ
ޢލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިންކަން ކަށަވަރެވެ .ޚާއްޞަކޮ ް
ނ އޮތީ ތަ ު
ނ ކުރެވެ ް
ކން އެންމެ ފަސޭހައި ް
މުޖުތަމާޢުއެއް ބިނާކުރުމެވެ .މި ަ
ނ
ނ ް
ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ ދަރިވަރުންނާއި ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދި ު
މުހިއްމެވެ .މީގެ އިތުރުން މިކަމާގުޅޭ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދިނުމާއި ،ކުޑަކުދިންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާގުޅޭގޮތުން
ލންތެރިކުރުމަށް މީޑިޔާއަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެއެވެ.
ބެލެނިވެރިން ހޭ ު
ކުޑަކުދިނަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަމާއި ،ލޯތްބާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަން ދިނުމާއި ކުޑަކުދިންނާއިމެދު ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް
ދ ގޮވާލަމެވެ.
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަޢުލަތަށާއި ،ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކަށް މިހިނ ު
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