
 

 

 

 PR - 15/2014: ނަމްބަރ

 ނޫސްބަޔާން 

 އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަ ކުރާ ދުވަސް 

މިފަދަ  .މިއަދަކީ އަންހެނުންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެވެ

ނޑު މަޤްޞަދަކީ އަންެހނުްނނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަްށ   ކުރުންއަނިޔާ ލައިއަޑުއުފުދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މަިއގަ

، ކައާއިހާނި ިލބޭ ައންހެނުންަނށް އެޅުމަށާއި، ހުރި މަސައްކަތްތަްއ ކުރުމަށް ބާރުހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ދައުަލތްތަކުްނ ކުރެވެން 

  . މެވެޤަދަރާއި ކަރާމާތް ކުޑަވެގެންދާ އެންމެހާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުއަންހެނުންގެ 

އަންހެނުންަނށް ކުރާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އަްނހެނުްނ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮުތން ަބިލކަށިވެ ، ދިރިއުޅުމާއި 

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން . ގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުރަސްއެޅެއެވެމުޖްތަމަޢުގެ ކަންތައްތަކު ، ކުރިމަތިލާން ފަސްޖެހި

އޭގެ ސަބަުބްނ ޢާއިލާތައް ރޫޅި، ދަރިންެގ . ްށ އެކަންޏެއް ނޫނެވެކައޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަނީކީ އެ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތަ

 .ވޭ އަސަރު ކުރެއެވެނޭދެ މުޅި މުޖްަތމަޢަށާއި  ޤައުމުގެ ކުރި އެރުމަށް ،ބަނަވެމުސްތަޤްބަލް 

 ގެންގުޅޭ އަްނހުންަނށް ކުރާ އަނިޔާއާއި މެދު އާންމުން ހޭުލންތެރިކޮށް، މުޖްތަަމޢުގައި އަންެހނުންނާމެދު  މިހެންކަމުން،

އިސްލާމް ދީނާއި  ކީ ކޮބައިކަމާއިށްޓަކައި ޖެންޑަރ އީކުއޭލިޓީ އަނައްތާލުމަ އްވުރުތަޞަވިސްނުންތަކާއި، ނުރަނގަޅު ނޭދެވޭ 

ްނ ކީ ކޮބައިކަކޮށްދޭ އަންެހނުންގެ ޙައްޤުތަކަމުއާހަދާތަކުން ކަށަވަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ 

ިއ ދިނުމަށްޓަކަ އިއަދި އަނިޔާ ލިބޭ އަްނހެނުންނަށް ސަލާަމތާއި ރައްކާެތރިކަން ހޯދަ. މުިހންމެވެ ރުންހޭލުންތެރިކު އަންގައިދީ

ނޑައެޅިފައިވާ  އަދި ހަމަ މިއާއެކު، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް . ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުުކރެވެންޖެހެއެވެ ކާއިސިޔާސަތުތަކަ

ނޑު އެއް އަސާސް  ޤައުމުެގ ކުރިއެރުމަށް އަންހެނުންެގ ޙިއްސާއަކީ ރީކަމަކަށް ނުވާހިނުދ،މަސައްކަތްކުރުމަކީ އިޚްތިޔާ މައިގަ

 . ވެކެންމު  ޒިންމާއެމުހިކިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ދެ ކަމުގައި 



 

  

ދ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިޢާރަކީ .ކުރާ ދުވަހަށް އ ގަފާހަ މިއަހަރު ކޮޅަށް އަންހެނުންަނށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެ

މިހެންވެ، . މިއެވެ 'އުެފއްދުންފުރުޞަތުތައް އަންހެނުންނާިއ، އަންހެންކުިދަނށް ރައްކާތެރި އަދި ބާރުވެރިކުރުވަނިވި '

ނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުއަކީ ބާރުވެރިކުރާ މުޖުތަމައަކަށް އަންހެނުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އަދި  ވެސްއަޅުގަ

 .ހަދަންޖެހެއެވެ

 51އަްނހެނަކީ ޢުމުރުން  އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ތިންދިރާސާ ތަކުން ދައްކާ ގޮތުން 

އަނިޔާެގ . އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ތަޙައްމަލް ކުރަން ެޖހިފައިވާ އަންހެނެކެވެ 94އަހަރާއި 

  .ސް މީހެކެވެވެމެނުވަތަ އާއިލާއާ ގުޅުންހުރި ކޮން ޢާއިލާގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް މީހެއް ގާކަަމށްވަނީޢަމަލުތައް ގިނަފަހަރަށް ހިން

މާޙައުލުގައި އަންހެނުން ގެ ޙައުލުގައި އަދި ވަޒީފާމަގުތަކާއި، ޕާކުތަކާއި ސުކޫލްތަކުގެ މާ ،ދަތުރުފަތުރުގެ މައިދާނުގައްޔާއި

ނޑުމެންގެ މުޖަތަމަޢުގައި   .ހިނާގ ކަންތައްތަކެވެ ވެސްކުރިމަތިލާންޖެހޭ އެކިކަހަލަ އަނިޔާގެ ޢަމަލުތަކަކީ މިއަދު އަޅުގަ

އަދި މިޤާނޫނާއި ގުޅިގެން . ވުޖޫދަށް އައިސްފައެވެ ވަނަ އަހަރު 2152ވަނީ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު

ނޑައެޅި ޕްލޭންތަ އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ގެވެށި  މިގޮތުން، . އެކުލަވާލެވިފައެވެއް ވަނީ ކެސިޔާސަތުތައް ކަ

ނޑައަޅު ތަކުގެފަރާތް  ބެލެނިވެރި ތުގެދައުލަ އަނިޔާގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  މީގެ އިތުރުން މަދަނީ އެިކ . ފައެވެއްވާޒިންމާތައް ވަނީ ކަ

އަދި، ހިއުމަން ރައިޓްސް  .އަންހެނުންަނށް ކުރާ އަނިޔާާއއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަމުންނެވެ ވެސް ދަނީ އެކި ޖަމިއްޔާތަކުނ

ގެ " ދޯދި'އަހަރު ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ކެމްޕޭނެއް  3ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މިޤާޫނަނށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ ގޮތުން 

 . ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ

މަށް ހެދިފައިވާ ވުބާރުވެިރކުރުއަންހެނުންަނށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށާއި، އަންެހނުން މުޖްަތމަޢުގެ ކަންތައްތަކުގައި 

 ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ލިިބދޭ މި  މިގޮތުން،. ކުރަންޖެހެއެވެތަކެއް މަސައްކަތްގިނަ އި ސިޔާސަތުސަތުގެ ތެރެއިން ތަކާޤާނޫނު

މުކޮށް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފުރިހަމަ ހިމާޔަތް އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދިނުމަްށޓަކައި ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ނިޒާމުތައް ޤާއި

 . އިންސާފު ހޯދުމުގެ ފަހި އިންތިާޒމުތަކެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހަމަޖައްސަން ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަމެވެ
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