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يو جی سی-ايچ آر ڈی سی،جامعہ مليہ اسﻼميہ کی جانب سے انسانی حقوق اور سماجی شموليت کے موضوع پر آن
ﻻئن ريفريشر کورس کا آغاز
يو جی سی -ايچ آر ڈی سی،جامعہ مليہ اسﻼميہ اور شعبہ پوليٹيکل سائنس،جامعہ مليہ اسﻼميہ نے مشترکہ طور پر انسانی
حقوق اور سماجی شموليت کے عنوان سے دو ہفتوں پر مشتمل ايک آن ﻻئن ريفريشر کورس کا آغاز کيا جو  19ستمبر
 2020تک جاری رہے گا۔
پروفيسر انيس الرحمن،ڈائريکٹر،يو جی سی۔ ہيومن ريسورس ڈويلپمنٹ،جامعہ مليہ اسﻼميہ مہمان خصوصی کے طور
پر شريک رہے  ،افتتاحی خطاب ميں انهوں نے کورس کی اہميت و ضرورت پر روشنی ڈالئ اور ديگر معززين اور
شرکا کو خوش آمديد کہا۔
پروفيسر نجمہ اختر،وائس چانسلر،جامعہ مليہ اسﻼميہ افتتاحی تقريب کی مہمان اعزازی تهيں ۔ اس پروگرام ميں جامعہ
مليہ اسﻼميہ سميت ملک کی مختلف يونيورسٹيوں اور کالجوں کے اساتذه نے شرکت کی،افتتاحی تقريب ميں کورس کے
دوران ليکچر دينے والے ماہرين بهی شامل تهے۔
پروفيسر اختر نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا " يہ کورس اس فن کے ماہرين نے تيار کيا ہے جو نہ صرف
کورس ميں حصہ لينے والے لوگوں کے نظرياتی تفہيم کو بڑهانے ميں ممد و معاون ثابت ہوگا بلکہ اس سے ان کی
اپنی شخصيت کا بهی ارتقاء ہوگا۔ اس کورس سے استفاده کرنے کے بعد،آپ اپنے طلبا کو جو معاشرے ميں معاشرتی
انصاف اور مساوات ﻻنے کے لئے کام کررہے ہيں زياده معلومات فراہم کر سکيں گے۔
پروفيسر بلبل دهر جيمس،شعبہ پوليٹيکل سائنس،جامعہ مليہ اسﻼميہ اس کورس کی کو آرڈينيٹر ہيں ۔ انہوں نے ان
عنوانات اور امور کے بارے ميں ايک مختصر خاکہ پيش کيا جس پر آن ﻻئن کورس کے دوران مختلف سيشنوں ميں
تبادلہ خيال کيا جائے گا۔
دو ہفتوں کے کورس کے دوران مختلف سيشنوں ميں انسانی حقوق سے متعلق متعدد امور پر تبادلہ خيال کيا جائے گا۔
جن امور پر بات چيت ہوگی ان کے عنوانات کچه اس طرح سے ہيں ۔ انسانی حقوق کی نشوونما :ايک جائزه،انسانی
حقوق اور معاشرتی انصاف کا تصوراتی فريم ورک،حقوق کے پاسبان :اين ايچ آر سی،قدرتی حقوق سے انسانی حقوق
تک،حقوق انسانی کی ترقيوں اور تنقيدوں کے نظريات،نئی سماجی تحريکيں اور انسانی حقوق،ہندوستان ميں حقوق سے
دعوی اور معاشرتی شموليت،شہريت اور انسانی حقوق،انسانی حقوق اور بين اﻻقوامی قانون،اعضاء
متعلق قوانين،دلت
ٰ
کی فروخت اور ٹرانسپﻼنٹ اور انسانی حقوق،صنفی،مردانگی،خواتين،تشدد اور انسانی حقوق،ايل جی بی ٹی کيوئ کی
سماجی ش موليت،نارته ايسٹ ميں ہيومن رائٹس،بائيوٹيکنالوجی اور بائيوٹکس جی ايم او اينڈ سروگيسی،صارفين کی
حفاظت اور آئی پی آر،ميڈيا بمقابلہ :انسانی حقوق،دماغی صحت۔ شموليت اور مداخلت،مسلم پسماندگی اور اقليتی
حقوق،انسانی حقوق کے امور :بين اﻻقوامی تناظر،پائيدار ترقی اور حيوانی تنوع :قبائلی حقوق،انسانی حقوق اور
پوليس،پوليس اور انسانی حقوق،ڈيزاسٹر مينجمنٹ،بچوں کے حقوق اور نئی تعليم کی پاليسی،بچوں سے بدسلوکی اور
بچوں کے حقوق،انسانی حقوق اور کثير الثقافتی،نسل کشی اور مزدوری کی تقسيم وغيره ۔
کورس کے دوران يونيورسٹی آف ايسٹ لندن،ڈاک لينڈ کيمپس کے پروفيسر جارجيا ڈونا کے ذريعہ مہاتما گاندهی سے
متعلق ايک خصوصی سيشن اور مہاجرين اور ان کے مسائل سے متعلق ايک خصوصی خطاب بهی ہوگا۔

ان سيشنوں کے دوران مختلف غير ملکی يونيورسٹيوں،ايم ايچ آر سی،دہلی يونيورسٹی،جواہر ﻻل نہرو
يونيورسٹی،جامعہ مليہ اسﻼميہ،عثمانيہ يونيورسٹی،ہيومن رائٹس آرگنائزيشنز،اين جی اوز،پوليس اور قانونی شعبوں کے
ماہر مقررين ليکچر ديں گے۔
کورس کے آخری تين دنوں ميں شرکاء پر مشتمل مختلف گروپ الگ الگ موضوعات پر اپنے تجربات پيش کريں گے۔
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