ނަމްބަރPR - 15/2014 :

ނޫސްބަޔާން
އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ފާހަގަ ކުރާ ދުވަސް
މިއަދަކީ އަންހެނުންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެވެ .މިފަދަ
ށ އަޑުއުފުލައި އަނިޔާކުރުން
ނނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަ ް
ހނު ް
އގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އަން ެ
ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މަ ި
ލބޭ ހާނިކައާއި،
ނށް ި
އންހެނުން ަ
އ ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށާއިަ ،
ނ ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަ ް
ލތްތަކު ް
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ދައު ަ
އަންހެނުންގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ކުޑަވެގެންދާ އެންމެހާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ.
ލކަށިވެ  ،ދިރިއުޅުމާއި
ބ ި
ތން ަ
ނ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮ ު
ނހެނު ް
ނށް ކުރާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އަ ް
އަންހެނުން ަ
ކުރިމަތިލާން ފަސްޖެހި،

މުޖްތަމަޢުގެ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުރަސްއެޅެއެވެ .އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން

ގ
ނ ޢާއިލާތައް ރޫޅި ،ދަރިން ެ
ބ ް
ށ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ .އޭގެ ސަބަ ު
އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަނީކީ އެ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތަކަ ް
ތމަޢަށާއި ޤައުމުގެ ކުރި އެރުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރެއެވެ.
މުސްތަޤްބަލް ބަނަވެ ،މުޅި މުޖް ަ
ޅ
ހނުންނާމެދު ގެންގު ޭ
މޢުގައި އަން ެ
ލންތެރިކޮށް ،މުޖްތަ ަ
ނށް ކުރާ އަނިޔާއާއި މެދު އާންމުން ހޭ ު
ނހުން ަ
މިހެންކަމުން ،އަ ް
ނޭދެވޭ ވިސްނުންތަކާއި ،ނުރަނގަޅު ތަޞައްވުރު ނައްތާލުމަށްޓަކައި ޖެންޑަރ އީކުއޭލިޓީ އަކީ ކޮބައިކަމާއި އިސްލާމް ދީނާއި
ނ
ހނުންގެ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުއާހަދާތަކުން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ އަން ެ
އ
ތރިކަން ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކަ ި
މތާއި ރައްކާ ެ
ނހެނުންނަށް ސަލާ ަ
ހންމެވެ .އަދި އަނިޔާ ލިބޭ އަ ް
އަންގައިދީ ހޭލުންތެރިކުރުން މު ި
ކރެވެންޖެހެއެވެ .އަދި ހަމަ މިއާއެކު ،އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ު
ގ ޙިއްސާއަކީ މައިގަނޑު އެއް އަސާސް
ގ ކުރިއެރުމަށް އަންހެނުން ެ
މަސައްކަތްކުރުމަކީ އިޚްތިޔާރީކަމަކަށް ނުވާހިނދު ،ޤައުމު ެ
ކަމުގައި ދެކިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މުހިންމު ޒިންމާއެކެވެ.

ނށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް މިއަހަރު ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހަށް އ.ދ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިޢާރަކީ
އަންހެނުން ަ
'އަންހެނުންނާއި،

ނށް
ދ ަ
އަންހެންކު ި

ރައްކާތެރި

އަދި

ބާރުވެރިކުރުވަނިވި

ފުރުޞަތުތައް

ފއްދުން'
އު ެ

މިއެވެ.

މިހެންވެ،

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުއަކީވެސް އަންހެނުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އަދި ބާރުވެރިކުރާ މުޖުތަމައަކަށް
ހަދަންޖެހެއެވެ.
ނހެނަކީ ޢުމުރުން 51
ދިރާސާ ތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ތިން އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެއް އަ ް
ގ
ޖހިފައިވާ އަންހެނެކެވެ .އަނިޔާ ެ
އަހަރާއި  94އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ތަޙައްމަލް ކުރަން ެ
މށްވަނީ ޢާއިލާގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް މީހެއް ނުވަތަ އާއިލާއާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެވެސް މީހެކެވެ.
ޢަމަލުތައް ގިނަފަހަރަށް ހިންގާކަ ަ
ދަތުރުފަތުރުގެ މައިދާނުގައްޔާއި ،މަގުތަކާއި ،ޕާކުތަކާއި ސުކޫލްތަކުގެ މާޙައުލުގައި އަދި ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި އަންހެނުން
ގ ކަންތައްތަކެވެ.
ކުރިމަތިލާންޖެހޭ އެކިކަހަލަ އަނިޔާގެ ޢަމަލުތަކަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖަތަމަޢުގައިވެސް ހިނ ާ
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުވަނީ  2152ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައިސްފައެވެ .އަދި މިޤާނޫނާއި ގުޅިގެން
ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅި ޕްލޭންތަކެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ.

މިގޮތުން ،އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ގެވެށި

ކ
ތތަކުގެ ޒިންމާތައް ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން މަދަނީ އެ ި
ލތުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާ ް
އަނިޔާގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައު ަ
އއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަމުންނެވެ .އަދި ،ހިއުމަން ރައިޓްސް
ނށް ކުރާ އަނިޔާ ާ
އެކި ޖަމިއްޔާތަކުނ ވެސް ދަނީ އަންހެނުން ަ
ގ ގޮތުން  3އަހަރު ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ކެމްޕޭނެއް 'ދޯދި" ގެ
ނށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމު ެ
ނ ަ
ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މިޤާ ޫ
ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ.
ރކުރުވުމަށް ހެދިފައިވާ
ތމަޢުގެ ކަންތައްތަކުގައި ބާރުވެ ި
ހނުން މުޖް ަ
ނށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށާއި ،އަން ެ
އަންހެނުން ަ
ދ
ބ ޭ
ޤާނޫނުތަކާއި ސިޔާސަތުސަތުގެ ތެރެއިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހެއެވެ .މިގޮތުން ،މިޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ލި ި
ށޓަކައި ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކޮށް،
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފުރިހަމަ ހިމާޔަތް އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދިނުމަ ް
ޒމުތަކެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހަމަޖައްސަން ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަމެވެ.
އިންސާފު ހޯދުމުގެ ފަހި އިންތި ާ
 13ސަފަރު 5936
 25ނޮވެމްބަރ 2159

