
 

  

 پریس ریلیز

  

 آسٹریلیا ایوارز فیلوز کی پاکستان میں مجرمانہ انصاف کی اصالحات پر ڈسکشن
 

پاکستان میں آسٹریلیا کی ہائی کمشنر، مارگریٹ ایڈمسن اور پاکستان کے اٹارنی جنرل، اشتر اوصاف علی، 

آسٹریلیا ایوارڈز فیلوز کو  8نے آج پاکستان میں مجرمانہ انصاف کی اصالحات پہ ریسرچ کی تکمیل پر 

 مبارکباد دی.

 

نیشنل یونیورسٹی کی طرف سے منظم ایک ورکشاپ تقریب کا انعقاد اسالم آباد میں سرینا ہوٹل میں آسٹریلین 

 کے ساتھ کیا گیا.

 

ورکشاپ کمیونٹی لیول پہ تنازعات کے حل، کمیونٹیز کو قانونی طور پہ بااختیار بنانے، ذہنی صحت، 

مجرمانہ انصاف اور انسداد دہشت گردی کے قوانین کے غلط استعمال سمیت مجرمانہ انصاف کے مسائل پر 

کے نتائج پر بات چیت پہ مشتمل تھی.فیلوز کی ریسرچ   

 

"میں پاکستان واپس آنے والے فیلوز کا استقبال کرتی ہوں ۔ مجھے بڑی خوشی ہے اور یقین ہے کہ یہ فیلوز 

پاکستانیوں کے مفاد کے لیے پاکستان میں مجرمانہ انصاف کے نظام کی کارکردگی اور تاثیر کو بہتر بنانے 

ات کی وکالت کرتے رہیں گے ،"ہائی کمشنر ایڈمسن نے کہا.کے لئے مجرمانہ انصاف کی اصالح  

 

فیلوز کی یہ ریسرچ آسٹریلیا ایوارڈز فیلوشپ پروگرام کی مالی امداد کے ساتھ کینبرا میں آسٹریلین نیشنل 

 یونیورسٹی میں مکمل کی گئی.

 

اور پائیدار اقتصادی و آسٹریلوی حکومت کی آسٹریلیا ایوارڈ فیلوشپ کا مقصد آئندہ نسلوں کو کامیاب جامع 

سماجی ترقی کی صالحیتوں اور علم سے لیس کرنا ہے . فیلوشپ مختصر مدت کے مطالعہ اور پیشہ ورانہ 

تعلیم کے ذریعے دنیا بھر سے لیڈرز اور پیشہ ور افراد کے ساتھ روابط کو وسیع کرنے کا موقع فراہم کرتی 

 ہے۔

 

 تفصیالت کے لئے کلک کیجئے  

 australiawardspakistan.org 
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