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 PR- 202071/ނަންބަރު: 

 

 ނޫސްބަޔާން 

 ނޫސް ބަޔާން އަންހެނުންނަށްކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހުގެ 

ވަނަ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް އަންހެނުންނަށްުކރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ  25ނޮވެމްބަރ                  
ޔާ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އަންހެނުންނާ މެދުކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނަްއތާލުމާއި، އަނި

ންދާ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާރުއަޅައި، އަންހެނުްނނަށްކުރާ އަނިޔާއާ މެދު މުޖުތަމަޢު ލިބެމު
ހޭލުންތެރިކުރުވުމެވެ. އަންެހނުްނނަށްކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަްށ ފާހަގަކުރާ ދުވަހުގެ ޝިާއރުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު އދ އިން 

 ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ؛

"Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!" 

އދ ގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޓު ވަޔަލަންސް އަގެންސްޓް ވިމެންއިން މިއަހަރު ހަދާފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު '                  
ގެ ބަލިަމޑުކަމާ  10ވާ ގޮތުގައި، ކޮވިޑް ކޮވިޑް އެންޑް ގްލޯބަލް އިމްޕެކްޓް އޮން ވަޔަލެންސް އަގެންސްްޓ ވިމެން' ގައި ފާހަގަކޮށްފައި

 އަންެހުނންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވަނީ ިއތުރުވެފައެވެ. ،ގުޅިގެން ޤައުމުތައް ފުރަބަންދުކޮްށފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން
i  ަ10އަަހރާއި  15 ،ޅިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ކިބައިންގެވެށިގުޅުމަކުން ގު ،ަމސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 12އެގޮތުން، ވޭތުވެދިޔ 

އެންޑް ވަޔަލަންސް  10ޖިންސީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް 'ކޮވިޑް ،މިލިއަން އަންހެނުންަނށް 212އަހަރާ ދެމެދުގެ 
ންަނށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މިއަހަރު ވުމާއެކު، އަންހެނު  iiއަގެންސްޓް ގަރލްސް އެންޑް ވިމެން' ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފަވެއެވެ.

ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތުގައިވެސް އަންހެނުންަނށް ލިބެމުްނދާ އަިނޔާއިން  10ކޯވިޑް ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިއާރުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ
އިޖާބަދިނުމާއި، ައނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމާއި އަދި ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށްޓަަކއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް ާޤއިމުކުރުމާއި، 1

 ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމެވެ.

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއިން ާޝއިއުކޮށްފައިވާ މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް އަދި ޖޫންމަހުގެ ތަފާސްހިސާުބތަކުން                 
މައްސަލަތަކަކީ އަންހެނުންނަށް ކުރާއަިނޔާގެ  74އެއިދާރާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގެވެށިއަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، % ،ދައްކާގޮތުން

 މައްސަލަތަކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު މައްސަލަތަކަކީ ނަފްސާނީ އަނިޔާއާއި، ޖިސްމާނީ އަނިޔާއާއި، ބިރުދެއްކުމާއި، ބަހުގެ
ހިއުމަން ރަިއޓްސް  ،ގޯނާކުރުމާއި އަދި ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކެވެ. އަންހެުނންނަށް ކުރާ ައނިޔާއާ ގުޅިގެން  ،ހަމަލާދިނުމާއި

ނަފްސާނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި  ،ކޮމިޝަނަށް މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު
 ަބއެއް  މަރުކަޒުަތކާއި، ދައުލަތުގެ ބެލުމުެގ ދަށުގަިއ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ  ބައެއް މީުހންނާއި ުކދިން ބަލަހަްއޓާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން
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އެފަރާްތތަކުގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެކަީށގެންވާ  ތިބި އަންހެުނންގެ ކަރާމާތަށް އަސަރުކުރާފަދަ ކަންކަން ހިނގާކަމާއި، މަރުކަޒުތަކުގައި
ފަރުާވ  ޞިއްޚީ ަމރުކަޒުތަކުގައި ނުގެންގުޅޭކަމާއި، އަންހެނުންަނށް ޚާއްޞަ ބައެއް ނުދެވޭކަމާއި، މިންީތގެ ހަމަހަމަ އުސޫލުތައް މާލުކަންސަ

ންވަީނ ޕްރިވެންޓިވް މެކޭިނޒަމްއިން ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރަތްތަކު އެތަންތަނުގައި ިތބޭ އަންެހނުންަނށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ނުލިބޭކަްނ ނެޝަނަލް
 ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.  ކޮމިޝަނަށް

މީގެ އިތުރުން، އަންެހނުންނާމެދު ިހންާގ އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް އެކަށިގެންާވގޮތަށް ބަލާ ތަޙްޤީޤު ނުކުރެވޭކަްނވެސް                 
ޤީޤުކުރުމާއި، ދައުވާކޮށް، އިންސާފު އަންހެނުްނަނށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަތައް ތަޙް، މި ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން

 ޤާއިމްކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުިރކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ެއކަންކަމަށް ޭބނުންވާ އެކަށީެގްނވާ ބަޖެޓް ނުލިބުމާިއ، މައްސަލަތައް
ރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ަތމްރީުނ ތަޙްޤީގުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމުގެ ދަތިކަމާއި، މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކު 

އްކަތްތަްއ ލިބިފައި ނެތުމާއި، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތް ލިބޭނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ނެތުމާއި، މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅުންހުރި މަސަ
ތަންފީޒުކުރާ ަފރާތްތަކާއި ފަނޑިޔާރުން މި ދާއިރާއިން  ކުރާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ކުޑަވުމާއި، ޤާނޫނު

ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ޞިއްޚީ ނިޒާމަށް ގިނަގުނަ  10ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މިންވަރު ކުޑަކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ކޮވިޑް 
ކަށިެގންވާ ވަަރށް ފޯރުކޮށް ދެވިފައި ނުވުމާއި، އަނިޔާ މާބަނޑު އަންހެުނންނަްށ ބޭުންނވާ މަޢުލޫމާތު އެ ،ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާއިރު

ިމޝަންގެ ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ އަންހެނުްނނަށް ޞިއްޚީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަިތލާން ޖެހުނުކަންވެސްވަނީ މިކޮ
 މޮނިޓަރިންގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުެރވިފައެވެ. 

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ  ،އަނިޔާއިން އަންހެނުން ސަލާމަތްކޮށް ވުމާއެކު،                
އިދާރާތަކުން ކުރަމުންދާ މަަސއްކަތް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަާނކުރަންޖެއެވެ. އެގޮތުން، ައިނޔާ ލިބޭފަރާތްތަކަްށ ރައްކާތެިރކަން 

)ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ދަުށން ޤާއިްމކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ ވަގުތީ މަރުކަޒުތައް  2912/2ންބަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ާޤނޫނު ނަ 
އެތަންތަަނށް ޭބނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ދައުލަތަށް  ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޤާއިމުކޮށް 2921

އިތުރުން، ގެވެށިއަނިޔާއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ ތަމްީރނާއި އެހީެތރިކަްނ  އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. މީގެ
ފައިވާ ފޯރުކޮށްދީ، ގެވެށިއަނިޔާގެ ސަަބުބން ކުރާ އަސަރުތައް ދެނެގަތުމަށް އިތުރު ދިރާސާރާތައް ހެދުމަށް މިކޮމިޝަނުން ދައުލަަތށް ހުަށހަޅާ

ޒުކުރުމުގެ މުހިްނމުކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަކަށް ާޤނޫނީ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ހިލޭ ލިބޭެނ ހުށަހެޅުން ަތންފީ
މަގުފަހިކޮށްދީ، އެަކންކަމަށް ޭބނުންވާ އިންސާނީ ވަސީަލތާއި ބަޖެޓް ޤާއިމުކުރުމަށް މިޮކމިޝަނުން ުހށަހަޅާފައިވާ ހުަށހެޅުްނ 

 ވެސް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. ތަންފީޒުކުރުމަށް

މީގެއިތުރުން، އަންހެނުންަނށްކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ އަނިޔާލިބޭ                 
ން ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ އެ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީެތރިވެ، ރައްކާތެރިކަ ،ފަރާތްތަކާއެކު ވަރަށް ގާތުން ަމސައްކަތްކުރާ ބައެއްކަން ބަލައިަގނެ

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި، ނަފްސާނީ  ،މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭުނންވާ ފަރުވާއާއި
ވާ އަންހެނުންަނށް ފަސޭހައިން އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ފަސޭހަ ައދި ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލަމެވެ. އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް

ިދނުމަްށވެސް އިންސާފު ލިބޭނެ ޮގތަކަށް އިދާރާަތކުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ތަުރތީބުޮކށް، ލަސްކުރުމެއްނެތި އަނިޔާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު އަދަބު 
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ން އަބަދުމެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ުމހިްނމުކަން ގޮވާލަމެވެ. އަދި އަނިޔާ ލިބޭ ައންހެނުންަނށް އާއިލާގެ ފަރާުތްނ ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަ
ށް ކުރާ ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެއިތުރުން، އަނިޔާ ލިބޭ އަންހެނުންނާމެދު މުޖުތަަމޢުގައި ހުރި ނުރަނގަޅު ވިސްނުންތައް ބަދަލުކޮށް، އަންހެުނންނަ

ކުންނާއި، މަަދނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި އަދި މީޑިޔާއިން އަނިޔާއާ ތަފާތުކުރުންތަކާ މެދު މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ަދއުލަތުގެ އިދާރާތަ
ޔާ ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް މިާހރަށްވުރެ އިތުރުކުރުމަށް އިލްތިާމސްކުރަމެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތައް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓުކުރާއިރު، އަނި

 ށްދެމެވެ. ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ކަރާމާތަށް ުއނިކަން ނާންނަ ގޮަތށް ރިޕޯޓުކުރުމަށްވެސް ހަނދާންކޮ
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i UN Trust Fund to End Violence against Women, COVID-19 and Global Impact on Violence against Women: A Protracted Crisis, (2020) 
ii COVID-19 AND VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS: ADDRESSING THE SHADOW PANDEMIC (2020) 
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