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 ویں 21 کے گروپ ورکنگ جوائنٹ آسٹریلیا ہندوستان متعلق سے گردی دہشت سدادان

 ریلیز پریس مشترکہ کا اجالس

 0202 ،دسمبر 17

 

ورچوئل  اجالس واں 20 کا گروپ ورکنگ جوائنٹ آسٹریلیا ہندوستان متعلق سے گردی دہشت انسداد

 کے گردی دہشت انسداد میں خارجہ وزارت بھارتی۔ کیا گیا منعقد کو 0202 دسمبر 21 طریقے سے

 میں تجارت اور خارجہ امور برائے محکمہ آسٹریلیائی اور سنگھوی مہاویرجناب  سکریٹری جوائنٹ

نے  شیہان ٹونی جناب سکریٹری ڈپٹی کے گروپ قونصلر اور ہمدردی انسانی ،سالمتی االقوامی بین

 کے ماہرینکے لئے  خیال تبادلہ پر تعاون سے متعلق گردی دہشت انسداد مابین کے ممالک دونوں

 کی سربراہی کی۔ وفود متعلقہ

 اور مودی اعظم وزیر میں سمٹ ورچوئل کے رہنماؤں منعقدہ کو 0202 جون 4 نے فریقین دونوں

 کے داری شراکت اسٹریٹجک جامع ایک مابین کے آسٹریلیا اور ہند جمہوریہ ذریعہ کے ماریسن

 ۔دیا زور پر عزم کے تعاون اور کوارڈنیشن لئے کے سے لڑنے گردی دہشت میں بیان مشترکہ

 اور کی مذمت شدید کی مظاہر اور کی اس کے تمام شکلوں گردی دہشت نے آسٹریلیا اور ہندوستان

 کی بنانے مضبوط کو تعاون االقوامی بین لئے کے نمٹنے سے گردی دہشت میں انداز پائیدار اور جامع

 کے گردوں دہشت لئے کے گردی دہشت جاری سے پار سرحد نے فریقین دونوں۔ دیا زور پر ضرورت

 ۔کی مذمت کی استعمال کے پراکسیوں

 درپیش سے طرف کی گردوں دہشتگئے  کی طرف سے پابندی لگائے متحدہ اقوام نے فریقین دونوں

 زور پر ضرورت کی کاروائی ٹھوس خالف کے ورکوں نیٹ گرد دہشت تمام اور ،لیا جائزہ کا خطرات

پر پابندی کو  اداروں اور افراد گرد دہشت لئے کے نمٹنے سے گردی دہشت نے فریقین دونوں۔ دیا

 ۔کیا خیال تبادلہ بھی پر استعمال کرنے کار آلہ بطور

  



 

 واپسی ناقابل اور تصدیق قابل مستحکم، فوری، طرف سے کی ممالک تمام نے آسٹریلیا اور ہندوستان

 زیر کے ان کہ بنایا جا سکے ییقین کو بات اس تاکہ، دیا زور پر ضرورت فوری کی کرنے کارروائی

 کے حملوں ایسے اور جائے کیا نہ استعمال لئے کے حملوں انہگرد دہشت عالقہ بھی کوئی تسلط

 اور کوٹ پٹھان ممبئی، 02/22 نے آسٹریلیا۔ جائے الیا میں کٹہرے کے انصاف جلد کو افراد مرتکب

 خالف کے گردی دہشت اور ،کیا اعادہ کا مذمت کی حملوں کے گردی دہشت میں بھارت سمیت پلوامہ

 ۔کیا اعادہ کا حمایت اپنی لئے کے ہند حکومت اور عوام میں جنگ

 مالی کے گردی دہشت کرنے، مقابلہ کا پسندی انتہا پرتشدد اور پرستی بنیاد نے آسٹریلیا اور ہندوستان

 کو استحصال کے انٹرنیٹ لئے کے پسندی انتہا پرتشدد اور گردی دہشت کرنے، مقابلہ سے اعانت

 سمیت سازی صالحیت اور شیئر کرنے معلومات تعاون، کے اداروں والے کرنے نافذ قانون روکنے،

 اس بات چیت میں ۔کیا خیال تبادلہ پر پہلؤوں مختلفمیدان میں تعاون کے  کے گردی دہشت انسداد

چیلنجز کا بھی تذکرہ  پیشسے در کی طرف ضمر وبائی 21 -لڑنے کے لئے کووڈ سے گردی دہشت

 کیا گیا۔

 دہشت انسداد اور ،کیا عزم کا کرنے کام کر مل لئے کےز کے رسپانس  چیلنج ان نے فریقین دونوں

 لئے کے بڑھانے آگے کو تبادلے کے معلومات اور تعاون ،رابطہ قائم کرنے میں میدان کے گردی

 ۔کیا خیال تبادلہ پر طریقوں کے کرنے گہرا مزید کو تعلقات مابین کے ایجنسیوںاپنے متعلقہ 

 او آئ ایف، آر اے ایف، ٹی سی جی ،02 جی متحدہ، اقوام جیسے فورم الجہتی کثیر نے فریقین دونوں

 کے مابین مشاورت میں امریکہ -جاپان -ہندوستان -آسٹریلیا عالوہ کےاور ایف اے ٹی ایف  اے، آر

 بھی پر طریقوں کے بڑھانے مزید کو تعاون اس اور ،کیا خیال تبادلہ پر تعاون گردی دہشت انسداد

 تبادلہ خیال کیا۔

 

 دہلی نئی
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