ދަރިން ޯހދަން ބޭނުން ޯތ ނުވަތަ ނޫންތޯ ،ބޭނުންވަނީ ޮކން އިރަކު ޯތ އަދި ކިތައް ދަރިންތޯ ނިންމުމުގެ
އިޚުތިޔާރު އަމިއްލަ އަށް ލިބިފައިވާ މިންވަރަކީ އަންހެނަކު ޯހދާ ކުދިންގެ އަދަދާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ
ކަމެކެވެޮ .ކންމެ މީހަކަށްވެސް ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރުތަކެއް ލިބިފައިވާނަމަ އާންމު ޮގތެއްގައި އެމީހުން
ބޑެތި
ޚިޔާރުކުރަނީ ކުދި ޢާއިލާތަކެވެ .އެކަމަކު ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު ނުލިބޭނަމަ އެމީހުން ޚިޔާރުކުރަނީ ޮ
ނުވަތަ ވަރަށް ކުދި ޢާއިލާތަކެކެވެ .އަދި ބައެއްފަހަރަށް އެއް ޮގތަކަށްވެސް ދަރިން ނު ޯހދައެވެ.
 1994ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އާބާދީއާއި ތަރައްޤީގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޮކންފަރެންސަށްފަހު ،އުފަންވެ ި
ނ
ޞިއްޙަތާއި ޙައްޤުތައް ދުނިޔޭގެ ވަރަށްގިނަ ހިސާބުތަކުގައި ވަރަށް ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި ކުރިއަރައިގެން
ޮގސްފައިވެއެވެ .މީހުންނަށް އެމީހުންގެ އުފަންވެނި ޞިއްޙަތުގެ ޙައްޤުތަކާއި އަދި އިޚުތިޔާރުތަކާއި މެދުގައި
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ .އަދި އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޯހދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މިންވަރާއި
ޤާބިލިއްޔަތު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ .އެކަމަކު މިއަދުވެސް ،ހުރިހާ އެންމެންނަށް އުފަންވެނި ޞިއްޙަތުގެ
ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ޤައުމެއް އަދި ނެތެވެ.
ނ ފުޅާ
މިއަދު ،އަންހެނަކު ޯހދާ ދަރިންގެ ނިސްބަތަށް ބަލާފައި ޤައުމުތައް ނުވަ ަތ ބިންތައް ބެހިފައިވަ ީ
ހަތަރު ގިންތިއަކަށެވެޮ .ކންމެ ގިންތިއެއްގައި ވެސް ،އުފަންވެނި ޞިއްޙަ ުތގެ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް
ނުލިބޭތީވެ ،އެމީހުން ޯހދަން ބޭނުންވަނީ ކިތައް ދަރިންކަން ،މިނިވަން ަކމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއިއެކު
ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިފައިނުވާ މީހުން އެބަ ތިއްބެވެ.

ށ ވާޞި ލު ުވމާއި
ނ ެމމީ ަހ ަކ ް
ޞތު ަތ ަކ ް
ަހ ަމ ޮކ ް
ށ ެމ ަޙ ްއ ުޤ ަތކާ އި ފު ުރ ަ
ށ
ލ ް
ދިމާ ަ

އަންހެނަކު ޯހދާ ދަރިންގެ ނިސްބަތް ބެހިފައިވާ ހަތަރު ގިންތިއަށް ބަލާއިރު ،މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ޙައްޤުތައް
ދެނެގަނެވި ޢާއިލާ ރޭވުމުގައި އެމީހުން އަމިއްލައަށް ޮގތްތައް ނިންމުމަށް ުހރި ތަފާތު ހުރަސްތަކުގެ ތެރޭގައި
ވަރަށް އާއްމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނެއެވެ.
އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ،އިޤުތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން ދެމަފިރިންނަށް އަދި ފަރުދުންނަށް
އެމީހުންގެ ދަރިން ޯހދުމުގެ ލަނޑުދަޑިތައް ޙާޞިލުކުރަން ފަސޭހަވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ އެސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން
އެކަމަށް ހުރަސްވެސް އެޅެއެވެ .އަންހެނަކު ޯހދާ ދަރިންގެ ނިސްބަތް ބެހިފައިވާ ހަތަރު ގިންތީގެ ތެރެއިން
ޮކންމެ ގިންތިއެއްގައި ވެސް ހިމެނޭ ޤައުމުތަކުން ،ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެމީހުންގެ އުފަންވެނި ޞިއްޙަތުގެ
ޙައްޤުތައް ލިއްބައިދިނުމަށް ،އެގިންތިއަކަށް ނިސްބަތްވާ ޮގތަށް ކުރެވިދާނެ ވަކިވަކި ކަންތައްތައް އެބަހުއްޓެވެ.
އެކަމަކު ،އަންހެނަކު ޯހދާ ދަރިންގެ ނިސްބަތް ޮކންމެ މިންވަރެއްގައި ހުއްޓަސް ،ހުރިހާ ޤައުމުތަކުން ކުރަން
ޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.
ނ ޞިއްޙަތުގެ ޙައްޤުތައް
 އެއްވެސް މީހަކު ބާކީ ނުވާނެ ޮގތަށް ،ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް އުފަންވެ ިލިއްބައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ވަޞީލަތްތައް ރަގަޅަށް ބަޔާންކުރުން
 މާބަނޑުވާނީ ޮކންއިރަކުކަމާއި ކިތައްފަހަރުކަން ،މިނިވަންކަމާއި ،ޒިންމާދާރުކަމާއި އެކުގައި ނިންމުމުގައި،ދެމަފިރިންނަށް އަދި ފަރުދުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ،އިޤުތިޞާދީ ،އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އަދި
ޖި ޮއގްރަފިކް ހުރަސްތައް ނައްތާލުން
 އުފަންވެނި ޞިއްޙަތުގެ ޙައްޤުތައް ފުޅާކުރެވޭ ޮގތަށް އަދި އަންހެނުންނަށް އެމީހުންގެ ދަރިން ޯހދުމުގެލަނޑުދަޑިތައް ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ޮގތަށް ،އާބާދީއާއި ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް މުރާޖަޢާކުރުން
 އާބާދީއާއި ތަރައްޤީގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޮކންފަރެންސްގައި އުފަންވެނި ޞިއްޙަތާއި ޙައްޤުތައް ބަޔާން ޮކށްދީފައިވާޮގތަށް ޤާނޫނުތައް ،ސިޔާސަތުތައް ،،ބަޖެޓުތައް ،ޚިދުމަތްތައް ،ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕޭންތައް ،އަދި
އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި ،އުފަންވެނި ޞިއްޙަތުގެ ޙައްޤުތައް ހުރީ
ޮކން މިންވަރެއްގައި ޯތ ބެލުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ،ފެންވަރު ބެލުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން
 ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަޑިތަކަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި 2030 ،ވަނަ އަހަރު އަންނަންވާއިރަށް،އާއިލާ ރޭވުމުގެ ވަޞީލަތަށް ބޭނުންވެ ވަޞީލަތްތައް ނުލިބި ޮއތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ،ޢާއިލާ ރޭވުމުގެ
ރގްރާމްތަކަށް ހޭދަ ޮކށް ތަރައްޤީކުރުން
ޕް ޮ
 އުފަންވެނި ޞިއްޙަތާއިގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ވެކްސިން ދިނުމެކޭ އެއްފަދައިން ،އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ފަރުވާތެރޭހިމެނޭ ޮކންމެހެން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުން
 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤައުމީ ހުރިހާ ސިޔާސަތުތަކަކާއި ޢަމަލުކުރެވޭ އާދަތަކުގައި ހިމަނާ އަދި އެއީ ޞިއްޙީފަރުވާދޭ ހުރިހާ ނިޒާމުތަކެއްގައި އެކުލެވޭ މުހިއްމު އުޞޫލަކަށް ހެދުން

ައމި ްއލަ އި ުޚ ތި ާޔ ުރގެ

ނ ޚިޔާރުކުރީ
ނ ގިނަ މީހު ް
މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރި ް
ށ އެމީހުން ފަސްކުދިން ޯހދައެވެ.
ބޑެތި ޢާއިލާތަކެވެޭ :އރު އެވްރެޖް ޮކ ް
ޮ

ބާ ުރ

ނ ެވނި ޞި ްއ ަޙ ުތ ެގ
ުއ ަފ ް
ނ ަނ
އާބާދީ ައ ް
ށ ައ ް

އަންހެނަކު ޯހދާ ދަރިންގެ ނިސްބަތް ،ކުރިން މުޅި ދުނިޔޭގައި އެއް ރޭޓެއްގަ ިއ ހުރި
ނަމަވެސް ،މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެނިސްބަތް ހުރީ އެކިވަރަށެވެ.
އަދި އެކިތަންތަނުގައި މިނިސްބަތް ހުރި މިންވަރުގައި ،އިންސާނީ ތާރީޚުގައި
ބޑެތި ފަރަގު އެބަހުއްޓެވެ.
މީގެކުރިން ފެނިފައިނުވާފަދަ ޮ
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ނ އުފަންވެނި ޞިއްޙަތުގެ ޙައްޤުތަކާއެވެ .އަދި
ބޑުމިން ގުޅިފައިވަ ީ
ޢާއިލާގެ ކުޑަ ޮ
އުފަންވެނި ޞިއްޙަތުގެ ޙައްޤު ަތއް ގުޅިފައިވަނީ ޞިއްޙަތު ،ތަޢުލީމު ،ރަގަޅު
އާމްދަނީއެއް ލިބުން ،އެކި ޮގތް ަތއް ޚިޔާރުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އަދި ތަފާތުނުކުރުން
ފަދަ އެކިއެކި ޙައްޤުތަކާއެވެ.
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ޙައްޤުތައް ލިބިފައިވާ ތަނެއްގައިނަމަ މީހުން ކުރިއަރައިގެންދެއެވެ .ޙައްޤުތަ ްއ
ލިބިފައިނުވާ ތަންތަނުގައި މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ފުރިހަމަ ޤާބިލްކަމާއި ހަމަޔަށް
ވާޞިލްނުވެވެއެވެ .އަދި އަންހެނަކު ޯހދާ ދަރިންގެ ނިސްބަތް ހުންނަނީ ގިނަމީހުން
ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ މަތީގައި ނުވަތަ ދަށުގައެވެ.
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ަފ ަހ ަރ ް
ިނއި ް
ނ ވި ެހ ުއ ް
ށ ުވ ެރ ގ ަ
އެފްރިކާގެ އުތުރުގައި ޮއންނަ ސަހަރާގެ ދެކުނުގައި ހުރި ގިނަ ޤައުމުތަކާއި އަ ި
ދ
ހައެއްކަ އެހެން ޤައުމުގައި ޮކންމެ އަންހެނަކު ހަތަރުފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން ވިހައެވެ.
ގިނަފަހަރަށް ،މިޤައުމުތަކަކީ އެހެން ޤައުމުތަކަށްވުރެ ފަޤީރު ،އަދި އާބާދީއަށް ޞިއްޙީ
ފަރުވާއާއި ތަޢުލީމު ލިބޭ މިންވަރު ދަށް ޤައުމުތަކެވެ .މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތައް
މުޖުތަމަޢުގައި މޫލައިފައިވުމުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް އެމީހުން ބޭނުންވާ
މިނިވަންކަމާއި އަމިއްލައަށް ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރުތައް ނުލިބެއެވެ .އަވަހަށް
ކައިވެނި ކުރުމާއި އަދި އޭގެ ސަބަބުން އަވަހަށް ދަރިން ބަލަންޖެހުމަކީ ޢާއްމު
ކަންކަމެވެ.
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ބޑުތަން
ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އަންހެނަކު ޯހދާ ދަރިންގެ ނިސްބަތް ވަރަށް ޮ
ދަށަށް ޮގސްފައި ،އަދި އެއްވަރަކަށް ހިފެހެއްޓިފައި އެބަހުއްޓެވެ .ނުވަތަ ބައެއް
ފަހަރު ،އަނެއްކާވެސް މައްޗަށް އަރަން ފަށާފައި އެބަހުއްޓެވެ .މީގެ ސަބަބުތަކަކީ
ރގްރާމްތައް
ލޅުންތަކުގެ ސަބަބުން ޢާއިލާ ރޭވުމުގެ ޕް ޮ
ހަނގުރާމައާއި އިޤުތިޞާދީ ޮ
މެދުކެނޑުމާއި އަންނަ ބަދަލުތަކެވެ.

ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި  1960ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ،އަދި ބައެ ްއ
ޤައުމުތަކުގައި  1980ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ،އަންހެނަކު ޯހދާ ދަރިންގެ
ބޑަށް ދަށަށް ޮގސްފައިވެއެވެ .އަދި މިހާރުވެސް
ނިސްބަތް ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ޮ
ދަނީ ދަށަށެވެ .މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ލިބެނީ މެދުމިންގަނޑެއްގެ
އާމްދަނީއެވެ .މީގެތެރޭގައި ފަޤީރު ބައެއް ޤައުމުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ .އަދި
މުއްސަދި ޤައުމުތައްވެސް ވަރަށް މަދުން ހިމެނެއެވެ.

ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އަންހެނަކު ޯހދާ ދަރިންގެ ނިސްބަތް ދަށްވެފައި ހުންނަތާ
ވަރަށް ޒަމާންވެއްޖެއެވެ .އެއީ މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި އޭޝިއާ ،ޔޫރަޕް އަދި އުތުރު
ބޑަށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކެވެ .އެޤައުމުތަކުގައި ތަޢުލީމު
އެމެރިކާގައި ހުރި ޮ
ލިބިފައިވާ މިންވަރާއި އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރު އެހެން ޤައުމުތަކަށްވުރެ މައްޗެވެ.
އަދި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ޯހދުމުގައިވެސް އެހެން ޤައުމުތަކަށްވުރެ އުޅެނީ
ކުރީގައެވެ .އުފަންވެނި ޞިއްޙަތުގެ ޙައްޤުތަކާއި އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް ވަނީ
ކަށަވަރުވެފައެވެ .އެހެންނަމަވެސް ދަރިންނަށް އަޅާލުމުގެ ޚިދުމަތްތައް އެކަށޭނަ
ޔއަގުގައި ފެންވަރުރަގަޅު ޮކށް ލިބުމުގައި އުދަގޫތަކެއް ދިމާވާތީވެ ،މަސައްކަތުގެ
ހެ ޮ
މާޙައުލުގެ ވަގުތާއި ޢާއިލާއާއިއެކު ހޭދަކުރާ ވަގުތާއި ދެމެދު މެދުމިންގަނޑެއް
ގެންގުޅެން އުދަގުލެވެ.

