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 پہلی کی گروپ ورکنگ مشترکہ آسٹریلیا - ہندوستان متعلق سے تعاون سیکیورٹی سائبر

 میٹنگ

 0202 جون، 10

 

 ڈبلیو جے) گروپ ورکنگ جوائنٹ متعلق سے تعاون سیکیورٹی سائبر مابین کے آسٹریلیا اور ہندوستان

 ۔ہوا منعقد کو 0202 جون 22 ورچوئل طریقے سے اجالس پہال کا( جی

کے  آسٹریلیا اور تریپاتھی پاولوومی محترمہ کٹرڈائریکے  (اوشیانیا)میں  خارجہ وزارتبھارت کی 

 خصوصی شعبہ میں ٹیکنالوجی کریٹیکل اور افیئرز سائبرمیں  تجارت اور خارجہ امور برائے محکمہ

 کرنے چیت بات پر تعاون سیکیورٹی سائبر درمیان کے ممالک دونوں نے محترمہ راچل جیمز مشیر

 ۔کی قیادت کی وفود متعلقہ کے ماہرین لئے کے

 کے آسٹریلیا حکومت اور ہند جمہوریہ گروپ ورکنگ مشترکہ سے متعلق تعاون سیکیورٹی سائبر

 تحت کے انتظامات ورک فریم کے تعاون ٹیکنالوجی کریٹیکل والی چلنے سے سائبر اور سائبر مابین

 یہ۔ ہے میکانزم ایک لئے کے پہنانے جامہ عملی کو اقدام عملی کے 02-0202 تحت کے ورک فریم

 کے سطح ورکنگ اور سازوں پالیسی کرنے کے لئے مستحکم کو تعاون دوطرفہ میں اس شعبے

 کا کام کرتا ہے۔ النے ساتھ ایک کو ماہرین

 جون 4 نے فریقین دونوں دوران، کے اجالس پہلے اس کے( جی ڈبلیو جے) گروپ ورکنگ جوائنٹ

 اسٹریٹجک جامع دوران کے اجالس ورچوئل کے قائدین مابین کے اعظم وزرائے دونوں کو 0202

 پیشرفت مستحکم میں تعلقات باہمی بعد کو بڑھانے کے تعلقات سطح تک کے( پی ایس سی) پارٹنرشپ

 انتظامات ورک فریم کے تعاون ٹیکنالوجی کریٹیکل والی چلنے سے سائبر اور سائبر اور ،کیا ذکر کا

 کے ٹیکنالوجیز ہوئی ابھرتی اورکریٹیکل  اور سیکیورٹی سائبر معیشت، ڈیجیٹل کے تحت نشاندہی کردہ

 ے اپنے عزم کی تاکید کی۔لئ کے کرنے کام کر مل میں شعبوں

 اور سازی قانون ساتھ ساتھ کے جائزوں کے خطرے کے سیکیورٹی سائبر نے آسٹریلیا اور ہندوستان

 ساتھ ساتھ کے انفراسٹرکچر انفارمیشن اہم۔ کو شیئر کیا معلومات متعلق سے عملی حکمت سائبر قومی

 کرتے کا ذکر ضرورت کی کرنے مستحکم کو سیکیورٹی کی ڈیوائسز ٹی او آئی اور ٹکنالوجی جی 2

 علم اور مہارت اور بڑھانے تعاون ساتھ کے اکیڈمیا اور شعبے نجی نے آسٹریلیا اور ہندوستان ہوئے،



 مستحکم کو تعاون میں فورم جہتی کثیر نے فریقین دونوں۔ کیا اتفاق پر کرنے کام کر مل میں ترقی کی

 ۔کیا اتفاق بھی پر کرنے

 سی آئی) ٹیکنالوجیز کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن اور ڈائیالگ پالیسی سائبر طرفہ دو آئندہ ینفریق دونوں

 ۔ہیں منتظر کےجلد از جلد منعقد کرنے  کے اجالس افتتاحی کے جی ڈبلیو جے متعلق سے( ٹی
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DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 


