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اور   گهريلو تشدد ميں اضافہ  الک ڈاؤن کے دوران 19کوويڈ ': جامعہ مليہ 
   کا اہتمام  کے موضوع پر ويبنار' اس کا حل

   

کو جامعہ صد  2020جوالئی  25شعبہ سوشل ورک ، جامعہ مليہ اسالميہ نے 
وبائی مرض کے دوران گهريلو تشدد او ر  19کووڈ‘تحت ،    سالہ تقريبات کے

کے موضوع پر ايک ويبنار کا اہتمام کيا۔ ويبنار کا مقصد صنف پر ’ اس کا حل 
نامور    تالش کرنا تها۔اس موقع پر  حل  سمجهنا اوراس کا  مبنی تشدد کو

  کے  يسی ، بريک تهرو انڈيامقررين ڈاکٹر اروشی گاندهی ، گلوبل ايڈوک
مشير ،   ڈاکٹر سنگهميترا دهر ، اقوام متحده کی خواتين ونگ کی  ڈائريکٹر اور

الک ڈاؤن کے دوران ہندوستان ميں گهريلو  19اے ڈبليو نے کوويڈ   ای وی
   کيا۔  پر تبادلہ خيال   تشدد کی صورتحال

  

واقعات ميں دوگنا  گهريلو تشدد کے  وبا کے دوران 19مقررين نے کہا کووڈ 
اضافہ ہوا اور معاشرتی دوری کی وجہ سے انہيں کسی طرح کی حمايت بهی 

يا ضلع کی / نہيں مل پائی ۔ ون اسٹاپ کرائسس مراکز تمام رياستوں ميں 
کی مصيبتوں کو کسی طرح   رياستوں کے اندر دستياب نہيں ہيں جو خواتين

حکومت کے ذريعہ خواتين  کرنے کا سبب بنتيں ۔مقررين نے سی ايس اوز اور
   کو فراہم کی جانے والی امدادی خدمات کے بارے ميں تبادلہ خيال کيا۔ مقررين
نے ان اصولوں کو چيلنج کرنے کا مطالبہ کيا جو خاندان کی چار ديواری کے 
اندر تشدد کو معمول بنا رہے ہيں۔ ميڈيا کے ذريعہ وکالت ، عوامی شعور اور 

  ديا گيا ۔ پر زور   بيداری  معاشرتی
  

ميں انهوں    شعبہ کے سربراه پروفيسر ارچنا داسی نے کيا جس  ويبنار کا آغاز
مہمان خصوصی اور تمام شرکا کو خوش آمديد کہا۔ پروفيسر داسی نے اس   نے

مرض نے معاشرتی ، معاشی ،   وبائی 19حقيقت پر روشنی ڈالی کہ کووڈ
   ت کا ايک طوفان اپنے ساتهثقافتی اور صحت عامہ کے نظاموں پر وابستہ اثرا

اليا ہے۔ اگرچہ انسانی آبادی پر اس کے اثرات کو کم کرنے اور اس کو کم 



کرنے کے لئے کوششيں جاری ہيں ، ليکن اس غير متناسب بوجه پر غور کرنا 
 19ہے۔ کوويڈ   ڈال رہا  وبائی مرض خواتين پر 19ضروری ہے جو کووڈ

تين کو متاثر کيا ہے اس ميں سے کے بحران نے جس طرح سے ہندوستانی خوا
گهريلو تشدد کا خطره ، جس پر سنجيدگی سے غور و خوض کی    ايک

    ضرورت ہے ۔

   

ويبينار کا افتتاح پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر جامعہ مليہ اسالميہ نے کيا۔ 
اس الک ڈاؤن کے دوران بہت ساری   اپنے افتتاحی خطاب ميں انہوں نے کہا

ابتدائی عمر سے   هريلو تشددکا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انهوں نے کہاخواتين کو گ
ہی ہندوستانی بچوں کو صنفی مساوات کی اہميت کے بارے ميں تعليم دالنا اس 

سمت ميں معنی خيز آغاز ہوسکتا ہے۔ پروفيسر اختر نے اس حقيقت پر زور ديا 
کرنا کہ معاشرے ميں مساوات النے کے لئے لوگوں کی ذہنوں کو تبديل 

  ضروری ہے۔
  

افراد ، تعليمی اداروں  140ويبنار ميں سول سوسائٹی کی نمائندگی کرنے والے 
طلباء نے شرکت کی۔ شرکاء نے مقررين سے بات چيت کی    ، محققين ، اور

اور ہندوستان ميں گهريلو تشدد کی وجوہات ، حکومت کا رد عمل اور خواتين 
فتہ سماجی کارکنوں کے کردار کے خالف تشدد سے نمٹنے کے لئے تربيت يا

  پوچهے جس کے مقررين نے جوابات دئے ۔  کے بارے ميں سواالت

   

نيز تمام معززين    ويبنار کا اختتام وائس چانسلر کی رہنمائی اور تعاون ، مقررين
   اور تمام شرکاء کے شکريہ کے ساته ہوا۔
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