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  پريس ريليز
 

  قيد و بند کی زندگی گذار رہے والدين کے بچے حساسيت سے محروم ہوتے ہيں 
 

 جامعہ مليہ اسالميہ کے سوشل ورک کی جانب سے کئے گئے مطالعے ميں انکشاف
شعبہ وشل ورک کی جانب سے کئے گئے ايک مطالعہ ميں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ جو جامعہ مليہ اسالميہ کت 

لوگ قيد و بند کی مصبتيں جهيل رہے ہوتے ہيں ان کے بچے حساسيت سے محروم ہوتے ہيں، ان کے رشتہ داروں اور 
غلط کاموں ميں ملوث پائے  اہل خانہ کی جانب سے ان کا استحصال کيا جاتا ہے، بعض کيسوں ميں اساتذه تک ان کيساته

  گئے ہيں۔
چهہ سال  يہ سروے ’قيد و بند ميں زندگی گذار رہے افراد کے بچوں کا نفسياتی و سماجی مطالعہ‘تحقيق کا موضوع تها
بچوں کے درميان کيا گيا۔اس بابت چالس خاندان اور تين تنظيموں سے بهی بات چيت کی 72تقريبا  سے اٹهاره سال کے 

معامالت کی ديکه ريکه کرتی ہيں۔گئی جو ايسے   
جبکہ ڈاکٹر سگنيانی پنير ٹيم کی پرنسپل  يہ تحقيق پروفيسر نيلم سکهرامنی کی قيادت ميں ايک ٹيم کی طرف سے کيا گيا 

انوسٹی گيٹر تهيں۔ ٹيم کے ديگر ارکان شيوانگيگپتا، ناونی گپتا اور شہنشاه عالم تهے۔ يہ تحقيق انڈين کونسل آف ميڈيکل 
سے فنڈ کی معاونت کے ساته کيا گيا۔) آئی سی ايم آر(چ ريسر  

مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ محافظہ کار کی جانب سے انصاف کے عمل ميں الجهاو اورا اقتصادی و سماجی بحران 
 کے سبب بهی ايسا ہوا ہے۔

ليمی سلسلہ منقطع کردينے مطالعہ کے دوران اس بات کا بهی انکشاف ہوا کہ ايسے بچوں کے مابين اسکول بدلنے اور تع
کے کيسيز ديکهے گئے۔ ان کے لئے تعليمی سرگرميوں کو انتہائی مشکل عمل اور مناسب سرپرستی نہ مل پانے کے 

  سبب متعدد قسم کی پريشانيوں ميں مبتال پايا گيا۔
استثناء کے ساته تحقيق ميں انکشاف ہوا کہ مجرموں کے بچوں کو ان کی رشتہ داروں، ساتهيوں اور اساتذه سے چند 

حساسيت، مذاق اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ايسے بچوں کو قانونی طور پر اپنے والدين سے ملنے کا حق ہے ليکن 
مطالعہ ميں پايا گيا کہ جب انهوں نے قيد و بند کی صعوبت جهيل رہے اپنے والدين سے مالقات اور بات چيت کی کوشش 

يوں کا سامنا کرنا پڑا جس ميں بے جا جانچ پڑتال اور انسانی حقوق کے بنيادی اصولوں کی تو انهيں متعدد قسم کی پريشان
 تک کا قلع قمع کيا گيا۔

سرکاری و غير (مطالعے کے ذريعے اس بات کا بهی علم ہوا کہ ان تمام حاالت سے نمٹنے کے لئے کئی تنظيميں 
انے کے لئے کافی کام کر رہی ہيں جس کے مثبت اثرات کام کر رہی ہيں اور وه ايسے بچوں کو تعاون بہم پہنچ) سرکاری

  بهی مرتب ہو رہے ہيں۔
جون،  27 اس مطالعہ کی بابت تفصيالت جامعہ مليہ اسالميہ کے شعبہ سوشل ورک کی جانب سے منعقده ورکشاپ ميں 

د ميں لوگوں نے کو پيش کيا گيا جس ميں بيوروکريٹ، وکيلوں، تعليم و تحقيق سے جڑے افراد سميت بڑی تعدا 2019
  شرکت کی۔

دلی کمشنر برائے چائلڈ رائٹس، چائلڈ ويلفيئر کميٹيوں، دہلی رياست کے قانونی خدمات اتهارٹی اور  ميں  ورکشاپ  اس 
قومی انسانی حقوق کميشن کے ارکان نے شرکت کی۔ خواتين اور بچوں کی ترقی اور محکمہ صحت کے شعبہ کے 

کے ارکان؛ ٹاتا انسٹی ٹيوٹ آف سوشل سوسائٹی، اکيڈمی آف کامرس، دلی  ٹی نمائندوں، دلی حکومت ليگل فرٹان
يونيورسٹی، نيشنل الء يونيورسٹی، دہلی اينڈ نينل انسٹی ٹيوٹ آف منٹل ہيلته اينڈ نيورو سائنس، بنگلور سے تعليمی 

کونسل آف ميڈيکل ريسرچ سے  انڈين ماہرين۔انڈين ويژن فاؤنڈيشن، کامن ويلته ہيومن رائٹ انی شی ايٹيو اور اسی طرح 
 وابستہ ارکان نے ورکشاپ ميں رکت کی۔

بچوں اور ان کے حقوق کے لئے عمده  مطالعہ کے نتائج ماہرين کی طرف سے توثيق کيے گيے او ر کہا گہا کہ يہ تحقيق 
ادارے اور سول ماہرين نے عدليہ، جيل اور پوليس کے نظام اور قانونی امداد کے ساته ساته تعليمی  معلومات ہيں۔ 



سوسائٹی تنظيموں کے کرداروں کو ايسے معامالت سے نمٹنے ميں اصالحات کی ضرور ت ر زور ديا۔ دہلی گورنمنٹ 
مالی امداد، تعليم اور قيد و بند کی مصيبت جهيل رہے والدين کے بچوں کے ‘اسکيم کی اصالحات کی تجويز جس ميں 

ہے؛کے نفاذ کا مطالبہ کيا گيا۔ گئی کی بات کی ’2014فالح و بہبود کے لئے منصوبہ   
 

  احمد عظيم
  عوامی تعلقات افسراور ميڈيا کو آرڈينيٹر

 جامعہ مليہ اسالميہ،نئی دہلی
 


