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ނޫސްބަޔާން

ދވަސް
ބައިނަލްޢަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ު
މިއަދަކީ ބައިނަލްޢަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސްކަމުން މިދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙުނިޔާ ދިވެހި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހިއުމަން
ާމ ފެންވަރުގައި އަންހެނުންގެ ދުވަހެއް ދުނިޔޭގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ މީގެ
ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ .ބައިނަލްޢަޤްވމީ

 104އަހަރުކުރިން ޔުނައިޓަޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާގައެވެ .އެދުވަހު ނުވަތަ އެދުވަސްވަރު އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ނުވަތަ
1

އކަތުގެ މައިދާނުގަޔާއި ،ސިޔާސީ
އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ޙައްޤުތަކެއް ލިބިދިނުމުގެ ވާހަކައިގައި މާބޮޑަށް އާރުލާފައެއް ނުވެއެވެ .މަސަ ް

މައިދާނުގަޔާއި ،އިޖްތިމާޢީ މައިދާނުގައިވެސް އަންހެނުންނަށް ދެވިފައިވަނީ ނުހަނު ނިކަމެތި އަދި ފިރިހެނުންނާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށްވެސް ދަށު
ުމަށް
ހރުކުރިން އަންހެނުން އެކަނބަލުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިގަތމ
ނމެ މުޙިންމު ސުވާލަކީ ،މީގެ ސަތޭކަ އަ ަ
ދަރަޖައެކެވެ .މިއަދު އުފެދޭ އެ ް

އުފުލަންފަށާފައިވާ އަޑުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯއެވ؟ެ؟ އެ މަސައްކަތުން މިއަދު ޙާސިލްކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ އެންމެ އެދެވޭ ފައިދާ މިޒަމާނުގެ

ްނށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ނުހަނު
ނ
ެސް އަންހެނުނ ަ
ނވަރަކަށްތޯއެވެ؟ މިއަދުގެ މި ތަރައްޤީވެފައިވާ ދުނިޔޭގައިވސ
އަންހެނުންނަށް ކުރަނީ ކިހާ މި ް

ެސް އެތަކެއް އަންހެނުންނަށް ވަނީ
ިސިއްޔަތުން ހޯދަން އަޑުއުފުލާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އަދިވސ
ސާނުންގެ ޙައސ
ަނބަލުން ،އިންސ
ގިނަގުނައެވެ .އެކނ

ިބިއެވެ .މިއަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިޔާރުންވެސް އެކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ' .ވަޢުދަކީ
ނުލބ

ަނޑު
ކރާ އެންމެހާ އަނިޔާ ނައްތާލުމަށް ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވަގުތު' މި ޝިޔާރުގެ މައިގނ
ުނނާ މެދު ު
ވަޢުދެއް :އަންހެނން
މަފްޙޫމަކީވެސް ޒަ ާ
ނހެނުންނާމެދު ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ތަފާތު އަނިޔާތަކަށް މެދުކެނޑުމެއް ނާންނަކަމާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން
މނުއްސުރެ އަ ް
އަންހެނުންނަށް އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވާކަމެވެ .މިކަމާ ވިސްނުމުގެ ވަގުތު ގޮސް މިހާރުން

މިހާރަށް ޢަމަލީގޮތުން މިކަން ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތު މިވަނީ ޖެހިފައިކަން ހުރިހާ އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ.

މިވާހަކަތައް މިގޮތަށް ދެކެވޭއިރު މިއަދު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަށްވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ގިނަކަން
ޮމޝަނުން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ 20008 .ވަނަ އަހަރު ތަސްދީޤްކުރި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ޢަސާސީން ޙައްޤުތައް
މ
މިކ ި

ްސަށް ބަލާ ތަފާތު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ދިވެހި
ލިއްބައިދިނުމުގައި އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޖިނސ
މުޖުތަމަޢުންވެސް

ފެނިގެންދަނީ

ިވޔަސް ،ސިޔާސީ
ވ
މައިދާނުގައިކަމުގައ ި

އަންހެނުންނާމެދު

އެކި

މަރުޙަލާތަކުގައި

ގޮތުން އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން

ތަފާތުކުރުންތައް

ބަލައިގަތުން

ގެންގުޅޭތަނެވެ.

ކަމުގައިވިޔަސްް،

މަސައްކަތުގެ

އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކުގައި

ުންކަމުގައިވިޔަސްް ،ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސްތަކުގައި
ތކުގައި ކަމުގައިވިޔަސް ،ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަ ވނ
އަންހެނުންނަށް ލިބިދޭ ފުރުސަތު ަ
ްސާނީ ޙައްޤުތަކަށް
ްސާފު ލިބުންކަމުގައިވިޔަސް އަދި މިނޫން ތަފާތު ކަންކަމުގައިވެސް އަންހެނުންނާ ދޭތެރޭ ދެކެވޭ ގޮތަކީ އިނސ
އިނސ

ސއްތައިން ސައްތަ
ަ
ވސްނުންތަކަކީ މިއަދު މި
ޔގަނޑުން ބޭރު ވިސްނުންތަކެކެވެ .މިފަދަ ި
އިޙުތިރާމްކުރާ މުޖުތަމަޢުއެއްގެ ވިސްނުމުގެ ގި ު

ައ އަންހެނުންނަށް ތަފާތު އެކި އަނިޔާ ލިބިގެންދާ ސަބަބުކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ .މިފަދަ ވިސްނުންތައް ބަދަލުކޮށް
އ
މުސްލިމް ޤައުމުގ ި

ްސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް ކަމުގައިވާ ހަމަހަމަކަމާއި ތަފާތު ނުކުރުމުގެ މުހިންމު ފިކުރު ހުރިހާކަމެއްގައިވެސް ގެންގުޅުމަކީ
އިނސ

މިފަދަ މުހިންމު ދުވަހެއްގައި މިކޮމިޝަނުން ކުރާ ވަރަށް ބޮޑު އިލްތިމާސެކެވެ.

ަނިޔާ
ުނގެ އުމުރުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޖިންސީ އނ
ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ  3އަންހެނަކުން  1ކީ އެކަނބަލން

ޭނ މީހެއްކަމުގައި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ .މިއަދު ރާއްޖެއަށް އުފަންވާ ކޮންމެ އަންހެން ކުއްޖެއްވެސް
ތަޙައްމަލްކުރަންޖެހނެ

މިއުފަންވަނީ މި ނުރައްކާތެރި ،ބިރުވެރި ޙަޤީގަތުގެ ނާމާންކަމުގެ ތެރެއަށެވެ .ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތުވެފައިވާ ތަފާތު އަނިޔާތަކުގެ
ސނީ އަނިޔާތައް
ޅގަނޑުމެން އެކަމާ ލަދުގަނެ ހިތާމަކުރަންޖެހެއެވެ .އަދި އަމަލީ ގޮތުން އެފަދަ ލާއިން ާ
ނ މިއަދު އަ ު
ހަޤީޤަތް އެނގުމު ް

ައި އެންމެން އެކައްޗެއް ކިޔާ،
ުސސްކުރެވޭނެއެވެ .އެހެންކަމުން މިކަމުގއ
ސ
ހުއްޓުވުމަށް ތެދުވަން މިހާރުވެސް މާލަސްވެއްޖެކަމުގެ އިހ ާ
އަންހެނުންނަށް

ލިބިދޭންޖެހޭ

ހަމަހަމަ

ފުރުސަތުތަކަށާއިި،

އޔިތުންނަށް ގޮވާލަމެވެ.
އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު އެންމެހާ ރަ ް

ޙައްޤުތަކަށް

ގޮވާލުމުގައި

ފަސްނުޖެހުމަށް

މިކޮމިޝަނުން

ނުހަނު

ުރެވި
އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި ދަޢުލަތުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ އަދި މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ނުކރ

ްސރަ މަނާކުރުމުގެ
ސ
ަނިޔާގެ ބިލާއި ،ޖިންސީ ފުރައ ާ
ޫނތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ އނ
ވާކަންކަން ނުހަނު ގިނަގުނައެވެ .އެގޮތުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ޤާނނު
ުމަށް
ބިލާއިި ،މިފަދަ ތަފާތު ބިލްތައް ހިމެނެއެވެ .އަދި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގެވެށި އަނިޔާ މަނާކުރުމުގެ ބިލުގެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ހޯދައިދިނމ

ރ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ގޮވާލަމެވެ .އަދި
ަރުޢީ ދާއިރާއިން މިހާރަށްވު ެ
ސާތަކާއި ،ޝރ
ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސ
މިކަމުގައި ވިސްނުން އެއްގޮތްކޮށް އަންހެނުންނަށްކުރާ އަނިޔާ އަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫންކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަށްވެސް
ަނިޔާ
ހން ކުދިންނަކީ ކުއްވެރިންގޮތުގައި ނުދެކި އެފަރާތްތަކަށް އިތުރު އނ
ނންނާއި އަން ެ
ޔލިބޭ އަންހެ ު
ްތިމާސްކުރަމެވެ .އަދި އަނި ާ
އިލތ
ދއުލަތުގެ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް މިދުވަހު ކޮމިޝަނުން ގޮވާލައި،
އހީތެރިކަމާއި ވަސީލަތްތައް ޤާޢިމުކުރުމަށް ަ
ނޖެހޭނެގޮތަށް ެ
ތަޙަންމަލުކުރަން ު

ނލް ފެސިލިޓީތަކާއި ،ޑީޓޮކްސް މަރުކަޒުތައް ވާ
ިންނަށް ޙާއްސަ ހިޔާވަހިކަމާއި ،ކަރެކްޝަ ަ
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ އަންހެންކުދނ

ްކރަމެވެ.
ފދަ ކަންކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ އަންހެނުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެގޮތެއް ހެދުމަށް އިލްތިމާސ ު
އެންމެ އަވަހަކަށް ޤާއިމުކޮށް މި ަ

މިދުވަހުގެ ޝިޢާރުގައިވާ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދީ އަންހެނުންނަށް ކުރާ އނ
ަނިޔާ
ހުއްޓުވުމަށް އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލަމެވެ.
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