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  انتظامی خالصہ 
  

 يہ يوکے کی دہشت گردی مخالف حکمت عملی، کونٹيسٹ، کا شائع ہونے واال تيسرا بيان ہے۔ يہ نئی حکمت 1.01
  متی پاليسيوں عملی دہشت گردی کی بدلتی ہوئی صورت حال کی عّکاس ہے اوراس کے خالف جنگ کی جديد حکو

   حامل ہے۔  کی
  

    کا مقصد ہے کہ اندرون ملک اور بيرون ملک بهی يوکے کے مفادات کودرپيش دہشت گردی کاکونٹيسٹ 1.02
 خطرہ کم کيا جاۓ، تاکہ لوگ آزادی اور اعتماد کے ساته زندگی بسرکرسکيں۔  
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  حکمت عملی کا سياق و سباق 
  

  گردوں کے ہاتهوں مارے گئے۔ ليکن بين االقوامی قانونی لوگ دہشت10،000گذشتہ سال، دنيا بهرميں  1.03
  ادارے فوجی شراکت ميں ہميں درپيش ان خطرات ميں تبديلی ال رہے ہيں۔

  
 يں رہی جتنی آج ہے۔ شمالی افريقہکے بعد کبهی اتنے کمزورہاتهوں ميں نہ 9/11القاعدہ کی قيادت  1.04

ئی کردار ادا نہيں کيا۔ اس کا نظريہ خاصہ غيرمقبول اورمشرق وسطی کی حاليہ سياسی تبديليوں ميں اس نے کو
ہوچکا ہے اور اسے اپنے کسی بهی مقصد کوحاصل کرنے ميں کاميابی نہيں ہوئی ہے۔ مستقل بين االقوامی دباؤاس 

القاعدہ سے   ايک خطرہ ہے؛ اورالقاعدہ اب بهی ہماری سالمتی کے ليۓ کی صالحّيت کومزيد گهٹا سکتا ہے۔ مگر
خاصہ خطرہ بن کرابهرے  پچهلے دوسالوں ميں اپنے طور پر –يمن اورصوماليہ ميں "  خصوصا–وہ وابستہ گر

  ہيں۔ 
  

 ايسےگروہ ، جودہشت گردی کے حملوں کی بہت کم تعداد ايسی ہے جن کے ليۓالقاعدہ ذّمہ دار ہے۔ متعّدد  1.05
  هرميں حملے کرتے رہتے ہيں۔دنيا ب القاعدہ سے الگ مگر اس کے مقاصد کے حامی ہيں، ابهرتے رہتے ہيں اور 
  

 :  دہشت گرد گروہ پهلتے پهولتے رہيں گے پرہماری راۓ ميں چارعوامل ايسے ہيں جن کی بنا 1.06
  ، اورانتہا پسندی۔ وسيع نظرياتنفوذ پذيرنظريہنولوجی کے پہلو، استحکام، جديد ٹيک تصادم اورعدم

  
 ہ، اس سے وابستہ گروہ، ديگردہشت گردہميں يہاں درپيش خطرات عالمی رجحانات کے عّکاس ہيں۔ القاعد 1.07

چه کے ممکنہ حملوں کوہم  گروہ اور انفرادی دہشت گرد، سب اس ملک ميں ہاته دکهانے کی کوشش کرچکے ہيں۔ ک
ناکام بنا چکے ہيں۔ کچه نے دوسرے ممالک ميں حملے کرنے، پروپيگينڈا پهيالنے اورچندہ اکّٹّها کرنے کے ليۓ 

  لوگوں کوبهرتی کيا ہے۔ 
  

 رہی ہے، يعنیشديد يوکے ميں بين االقوامی دہشت گردی سے درپيش خطرات کی سطح بہت عرصے سے  1.08
 خود مختارانہ JTACہے۔ خطرے کی سطح ' ازحد ممکن'ہمارے اندازے کے مطابق دہشت گرد حملہ  

  طورپرمقّررکرتے ہيں۔ 
  

 ی جڑيں پاکستان ميںاس تمام عرصے ميں يوکے کوغالب خطرہ ان دہشت گرد گروہوں سے رہا ہے جن ک 1.09
پاکستان ميں فّعال يا زيرتربّيت ہيں اور کچه ) سينکڑوں ديگريوروپين باشندوں کے ساته( ہيں۔ برطانوی شہری 

افغانستان جانے کوتّيار ہيں۔ ليکن، گذشتہ بارہ ماہ کے دوران، يوکے کے مفادات کو دہشت گردی کا خطرہ يمن 
ہشت گردی سے متعّلق سرگرمی ميں حّصہ لينے کے ليۓ بهی اورصوماليہ کی طرف سے بہت بڑه گيا ہے۔ د

يوکے سے لوگ ان ممالک کا سفراختيارکررہے ہيں؛ ان ميں سے کچه دہشت گردی کی منصوبہ بندی اورعملدرآمد 
  آ رہے ہيں۔کی غرض سے واپس يوکے 

  
 2010: يا ہےکا خطرہ بهی بڑه گ) NIRT(پچهلے دو سالوں ميں ناردرن آئرلينڈ سے متعّلق دہشت گردی  1.10

دہشت گرد حملے  16 تک وہاں 2011 جون 30 دہشت گرد حملے ہوئے اور40 کے دوران ناردرن آئرلينڈ ميں 
   کی طرف سے برطانيہ عظمی کو خطرہ بڑه گيا ہے۔NIRT۔  1ہوچکے ہيں

  
  کے درميانی عرصے ميں دہشت گردی سے متعّلق سرگرمی کی2010 اوردسمبر2009يوکے ميں جنوری  1.11

يہ تعداد تمام يورپی ممالک ميں سب سے زيادہ ہے۔ دہشت گردی ۔ 2 سے زائد افراد گرفتار ہوۓ 600يں  پاداش م
  کوسزا ہوئی۔ 58 افراد پرمقّدمہ چاليا گيا اور67سے متعّلق جرائم ميں 

  
 

                                                            
  ے اعداد وشمارناردرن آئرلينڈآفس نے مہّيا کئے ہيں۔   تک ک2011 جون 30  1
   ان اعدادوشمارميں ناردرن آئرلينڈ دہشتگردی سے متعّلق وہ گرفتارياں بهی شامل ہيں جوجمہوريہ آئرلينڈ ميں ہوئيں۔  2
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  ہمارا ردعمل 
  

     کليدید ميں متعّدہماری دہشتگردی مخالف حکمت عملی کی بنياد چارقسم کے کاموں پررہےگی اورہرايک  1.12
  ہوں گے اهداف

  
 دہشت گرد حملے روکنے کے ليۓ؛: تعاقب •
  کرنے سے روکنے کے ليۓ؛ميں اعانتدہشت گرد بننے يا دہشتگردی  لوگوں کو: پيش بندی •
 کے ليۓ؛ بوط کرنے دہشت گرد حملے سے ہماری حفاظت مض:حفاظت •
 کے ليۓ۔  کرنے دہشت گرد حملے کے اثرات کوکم:  تّياری •

  
 نے عدم استحکام کی بنيادی وجوہ کو دورکرنے کی (SDSR) فينس اينڈ سيکيورٹی ريويوسٹريٹيجک ڈي 1.13

 ضرورت پرزورديا ہے۔ کونٹيکسٹ اسی طريق کارکی عّکاس ہے۔ دہشت گردی کے معاملے ميں ہميں حملوں کے 
دہشت گرد گروہوں کوبڑهنے  کے عالوہ ان دوررس عوامل سے بهی نمٹنے کی ضرورت ہے جوفوری خطرے 

مخالف حکمت عملی سے قابو  رپهلنے پهولنے ميں معاون ہوتے ہيں۔ ان ميں چند عوامل ايسے ہيں جودہشت گرداو
 اورديگرحکومتی پروگراموں کے سٹکونٹي ميں نہيں آتے اورحکومت کی وسيع ترترجيحات ميں شامل ہيں۔ اس ليۓ

  ی ہماری ترجيح رہے گی۔دوسرے ممالک کے ساته قريبی طورپرکام کرنا بهدرميان رابطہ الزمی ہے۔ 
  

  نہ صرف ہمارا اس ملک کے لوگوں  ہماری بنيادی اقدارکی عّکاس ہوگی اور، بالخصوص،کونٹيسٹ 1.14
قانون کی حکمرانی کے اورسمندرپاراپنے مفادات کی حفاظت کا ارادہ بلکہ يہ کام يوں کرنا کہ انسانی حقوق اور

ی حکمت عملی ہميں پيش آمدہ خطرات کے تناسب ميں ہو بارے ميں ہمارے روّيے کو استقالل اوراضافہ ملے۔ ہمار
جہاں ممکن : گی اورہماری سرگرمياں ان خطرات سے نبردآزما ہونے تک ہی محدود رہيں گی۔ اور يہ شّفاف ہو گی

معلومات مہّيا کرنے کی کوشش کريں گے تا کہ لوگ پاليسی ہوا ہم اپنی قومی سالمتی کومّد نظر رکهتے ہوۓ زيادہ 
  اتی فيصلوں کے ليۓ حکومت سے جواب طلب کرسکيں۔ اوراخراج

  
  ہم جانتے ہيں کہ بين االقوامی اتحاد کارسے کاميابی حاصل ہوئی ہے۔ اورآئندہ بهی ہوتی رہے گی۔ 1.15

  
  تعاقب 

  
  دہشت گرد حملے روکنا ہے۔ يعنیرہمارے بيرون ملک مفادات کے خالف کا مقصد اس ملک ميں اوتعاقب 1.16

ت کا پتہ لگانا اورتفتيش کرنا، لوگوں کے ليۓ خطرہ بننےسے پہلے ہی دہشت گرد بالکل شروعات ہی ميں خطرا
   سرگرمی کو روکنا اور، جہاں ممکن ہو، ماخوذ افراد پرمقّدمہ قائم کرنا۔

  
  : ميں ہم چاہتے ہيں ہے کہ2015 – 2011 1.17

  
 ب رکهيں۔دہشت گردی مخالف قّوت کا جائزہ ليتے رہيں اور اسے يقينی طور پرمّوثراورمتناساپنی  •
 ہ کرنے کی اپنی صالحّيت کوبڑهائيں۔دہشت گردی سے متعّلق جرائم کے مرتکب لوگوں پر مقّدم •
 کے خطرات کوکهوجنے،انکی تقتيش کرنے اورٹالنے کے اپنی صالحّيت کوبڑهائيں۔ دہشت گردی •
 پيش يقينی بنائيں کہ اس ملک کی عدالتی کارروائی خفيہ اورحّساس مواد سےعدل اورقومی سالمتی کے •

 اور: نظربہترطور نمٹ سکتی ہے
دوسرے ممالک اور ہمہ جہت اداروں کے ساته مل کر کام کريں تا کہ خطرات سے ان کے منبع پر ہی  •

 بہتر طور پر نمٹ سکيں۔
 

 دہشت عہم نے پيش نظرکام کا آغاز يوں کيا ہے کہ پہلے حاليہ سالوں ميں استعمال ہونے والی انتہائی متناز 1.18
 راستے ميں روک کر –معنی خيزتبديلياں کی ہيں  سالمتی قّوتوں کا ازسرنوجائزہ ليں۔ ہم نے گردی مخالف اور 

تالشی لينے کے اختيارات ميں اصالح کرنا؛ دہشت گردی کے مشتبہ کوفرد جرم عائد کيۓ بغيرحراست ميں رکهنے 
ٹيررازم پريوينشن 'ل  دن کرنا؛ اورکنٹرول آرڈر کی جگہ ايک پورا پيکج النا بشمّو14کی مّدت کو گهٹا کر
بلکہ مقّدمے کے ليۓ ثبوت بهی اکٹّها کيۓ جا سکتے  جس سے نہ صرف سالمتی ملتی ہے' ژرزاورانويسٹيگيشن مي

  ہيں۔ يہ کام جاری رہے گا۔ 
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دہشت گردی ميں سزا دلوانے ميں کامياب ہوتے ہيں اس   ہميں تشويش ہے کہ اس ملک ميں ہم جتنے افراد کو1.19

استغاثوں کی تعداد کومزيد بڑهانا سرگرميوں ميں ملّوث پاۓ جاتے ہيں۔ اس ليۓ  لوگ دہشت گردسے کہيں زيادہ 
بدستورہماری اعلی ترجيح ہے۔ ہم اب بهی سوچ رہے ہيں کہ راہ ميں روکنے کوممکنہ ثبوت کے طورپراستعمال 

 کريں۔ ليکن اب ہم کچه اورذرائع اختيار کرنے پربهی غورکريں گے۔ 
 

 ل ہے کہ پوليس، سيکيورٹی اورانٹيليجينس اداروں کے مابين قريبی رابطہ کامياب دہشت گردیہمارا خيا 1.20
مخالف کارروائی کی بنياد ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ اس سلسلے ميں موجودہ صورت حال کوبرقراررکها جاۓ۔ تاہم 

رنے کی ضرورت ہے۔ کی کارکردگی بڑهانے کے ليۓ اس ميں چند تبديلياں کپوليس کاؤنٹرٹيررازم نيٹ ورک 
سيکيورٹی اورانٹيليجينس اداروں نے گذشتہ سال کيۓ تهے تا  اورہم ان نئے انتظامات پربهی نظررکّهے ہوۓ ہيں جو

کہ اندرون و بيرون ملک درپيش خطرات کی مشترکہ تفتيش بہترہوجاۓ۔ ہميں تشويش ہے کہ کسی حد تک 
ہ معلومات حاصل کرنے کی صالحّيت کم ہو رہی ہے؛ ٹيکنولوجی کی وجہ سے ہماری دہشت گردی سے متعّلق خفي

  کہ آئندہ قانون سازی ميں اس کا ازالہ کرديں۔ہم نے تہّيہ کررکّها ہے 
  

 دہشت گردی سے متعّلق سرگرمی ميں ملّوث غيرملکی شہريوں کوملک ہم سمجهتے ہيں کہ اصولی طورپر 1.21
 اپنی سزا کاٹ چکے ہوں۔ تاہم، انسانی حقوق کے بارے بدرکردينا چاہّيۓ اگران کويہاں سزا نہ دی جا سکے يا وہ

بد ہمارے فرائض کے پيش نظر، ہم صرف ان ہی افراد کو ملک بدر کريں گے جنہيں اپنے وطن واپسی پر ميں
سلوکی کا خطرہ نہ ہو۔ اس سلسلے ميں ہم متعلقہ حکومتوں سے يقين دہانی ليتے رہيں گے تاکہ مستقبل ميں دہشت 

  مزيد مشتبہوں کو ملک بدر کرنے ميں آسانی ہو۔ گردی ميں ملّوث 
  
مخالف کام کا زيادہ ترمقصد، جيسا کہ اس ملک ميں ہے، يہ ہونا چاہّيۓ کہ  دہشت گردی بيرون ملک ہمارے 1.22 

دہشت گردی کی منصوبہ بندی ميں ملّوث افراد کوگرفتارکر کے ان پر مقّدمہ چاليا جاۓ۔ ليکن قانونی مسائل کی 
ن ملک کارروائی خاصی پيچيدہ ہوتی ہے۔ کچه ممالک ميں تو شاذ ونادر ہی دہشت گردوں پر مقّدمہ وجہ سے بيرو

مخالف کارروائی کے بعد گرفتار شدہ   بيرون ملک دہشت گردیچلتا ہے يا انہيں سزا ہوتی ہے۔ کچه سالوں سے
بّينہ بد سلوکی کے معامالت افراد کے ساته سلوک کافی تشويش کا باعث رہا ہے۔ ان کی حراست اوران کے ساته م

ميں يوکے کی  ميں يوکے کی شمولّيت پربهی توّجہ دی گئی ہے۔ ہم نے ابهی سے تہّيہ کررّکها ہے کہ بد سلوکی
ان مسائل پرانٹيليجينس افسران اورعملے کے ليۓ ہدايات بهی کرائی جاۓ۔ ہم نے  شمولّيت کے الزامات کی تحقيق

   شائع کی ہيں۔ 
 

کے خالف کاميابی کی بنياد بين االقوامی معاونت پرہے۔ ہم بيرون ملک دہشتگردوں کی تقتيش  دہشت گردی 1.23
   کليدی شريک کار تالش کرتے رہيں گے۔چالنے کی صالحّيت بڑهانےکے ليۓاوران پرمقّدمات 

 
  :  ميں کاميابی کا مطلب ہو گا کہ تعاقب1.24

  
 مقّدمہ چاليا کتے ہوں اورذّمہ دار افراد پراس ملک ميں، ہم دہشت گردی سے متعّلق سرگرمی کوروک س •

  يا انہيں ملک بدرکيا جا سکے؛جا سکے
دہشت گرد تنظيموں کی طرف سے خطرہ مزيد کم  بيرون ملک، ہم نے القاعدہ، ان کے ساتهيوں اورديگر •

 کرنے ميں کاميابی حاصل کی ہے اوراس ملک کے خالف ہونے والے حملوں کو روکا ہے؛ اور
 اورانسانی حقوق سے وابستہ ہمارے فرائض کے مطابق ہے۔مخالف کام موّثر، مناسب  دیہمارا دہشت گر •

 
 

  پيش بندی
  

 سے متعلق حاليہ کام کا جائزہ اوراگلے چارسالوں کے ليۓ حکمت پيش بندی ميں حکومت نے 2011 جون 1.25
   کا يہ حّصہ ہماری اختتامی آراء کا عّکاس ہے۔ کونٹيسٹعملی شائع کيۓ ہيں۔ 

  
 کا ايک کليدی حّصہ سمجهتے ہيں۔ ہمارا خيال ہے کہ خطرات کا ازالہ محض مزيد کونٹيسٹ کو تعاقب ہم 1.26

گرفتاريوں اورمقّدمات سے ممکن نہيں ہے۔ ہمارا خيال ہے کہ دنيا بهر ميں ہمارے کليدی شرکاۓ کارکی راۓ بهی 
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ح ہی بين االقوامی ہونا چاہّيۓ۔ مخالف حکمت عملی کے ديگرحّصوں کی طر دہشت گردی  کوتعاقبيہی ہے اور
  ۔ اوراس کا دائرہ اورارتکازدونوں کو بالخصوص بدلنا چاہتے ہيں۔ کو مزيد موّثربنانا چاہتے ہيںتعاقبمگرہم 

  
بهی دہشت گردی کی تمام شکلوں ميں انتہا پسندی کا سامنا  تعاقب کی طرح اب کونٹيسٹمجموعی طورپر 1.27

 آمدہ خطرات کے مطابق رکّهيں گے اوراس وقت ہماری سالمتی کو سب سے بڑا کرے گا۔ ہم اپنی ترجيحات کو پيش
پيش  اب تک خطرہ القاعدہ اور اسی طرز کی ديگرتنظيموں کی طرف سے دہشت گردی ہے۔ ہمارا خيال ہے کا

 کے کام سے واضح طورپر يہ پتہ نہيں چل سکا ہے کہ کچه دہشت گرد نظريات کس طرح ان انتہا پسند بندی
 سے متّاثراور ان پرعمل پيرا ہوجاتےہيں جونظربظاہرغيرمتشّدد تنظيميں، قانون کے دائرے کے اندررہتے خياالت

 ہم بدستوراظہار راۓ کی آزادی کے حامی رہيں –التی ہيں۔ ہم قانون تبديل نہيں کريں گے يہوۓ، پيش کرتی اورپه
 سے بچنے کا يقينی مطلب ان انتہا پسند گے جسے کچه شّدت پسند برباد کرنے پرتل جاتے ہيں۔ مگرانتہا پسندی

خياالت سے لڑنا ہےجودہشت گردی کو ہوا ديتے ہيں۔ اس لڑائی کا ايک مطلب يہ يقينی بنانا ہے کہ انتہا پسند 
دہشت گرد گروہوں کا ساته   اس ملک ميں انتہا پسند اورخياالت پربهی بحث ہو سکتی ہے۔ ليکن جب باہر سے لوگ

  چاہيں توہم ہوم سيکريٹری کے ملک بدری کے اختيارات کوبهی استعمال کريں گے۔ دينے کے ارادے سے آنا 
 

 کا تعاقببهی محدود کرنا چاہتے ہيں۔  پيش بندی کے دائرۀ کارکووسيع کرچکنے کے بعد ہم اس کا ارتکاز1.28
 اورجوتمام انحصارايک کامياب ادغامی حکمت عملی پرہے، جومشترک اقداراوربنياد کا قوی تراحساس پيدا کرے

آزادانہ ميل جول اورسماجی نقل وحرکت بهی مہّيا کرے۔ ليکن محض ادغام سے تعاقب کے مقاصد  کميونٹيوں ميں
کی ماليات پرکنٹرول ہرگزنہيں  ادغامی پروگراموں – ماضی کے برعکس –پورے نہيں ہوں گے۔ اورتعاقب کو 

 سے کہيں آگے ہے۔ حکومت اپنے ادغامی کام پرکرنا چاہّيۓ جن کا مقصد سيکيورٹی اوردہشت گردی کی مخالفت 
 يہ نہ تومؤّثرہوگا، نہ متناسب اورنہ ہی ضروری۔ : سيکيورٹی کوچهانے نہيں دے گی

 
  : ہمارے مقاصد يہ ہوں گے1.29

  
کا اس کا پرچار کرنے والوں کی طرف سے ہميں درپيش خطرات دہشت گردی کے نظرياتی چيلنج اور  •

  دينا؛ جواب
گردی کی گود ميں گرنے سے بچانا اورانہيں يقينی طورپرمناسب مشورہ اور مدد دينا؛ دہشت  لوگوں کو •

 اور
بشمّول تعليم، عدل براۓ جرائم، مذہب، خيراتی ادارے، انٹرنيٹ (متعّدد شعبوں کے ساته کام کرنا  •

  ندی کے قابل توّجہ خطرات موجود ہوں۔  انتہا پسجہاں ) اورصحت
  

دہشت گردی سے لڑائی  تعّين بڑها ديں گے۔ عمومی طورپرں ہم نگرانی اور کے سارے کاموں ميتعاقب 1.30
 کو ايسے کاموں پرقومی دولت ضائع نہيں کرنا تعاقبپرہونے والے اخراجات کا صلہ ملنا ہی چاہّيۓ۔ بالخصوص 

چاہّيۓ جواس کے مقاصد سے متعلق نہ ہوں۔ نہ ہی ہم انتہا پسند گروہوں کے کام اورماليات ميں معاون ہوں گے؛ ہم 
 جن کی اعانت کريں گے ان کے استحقاق کی خوب چهان بين کر ليں گے۔

 
مارے مقاصد اورطريق کار واضح ہوں۔ اس ملک کی  ميں ہمارے سارے کاموں ميں الزمی ہے کہ ہتعاقب 1.31

غالب اکثريت دہشت گردی سے اباء کرتی ہے اورکبهی اس کی حمايت نہيں کرے گی۔ نظريات کے خالف تگ و دو 
 اکثريتی راۓ کو بدلنا نہيں ہونا چاہّيۓ کيونکہ اسے تبديلی کی ضرورت نہيں۔ ہمارا مقصد لوگوں کی اس کا مقصد

لوگوں کومتحّرک اورباختيار کرنا " انتہا پسندی سے متاّثر ہوسکتے ہيں۔ ہميں الزما نچنا ہے جومحدود تعداد تک پہ
 ہو گا نہ کہ يہ ظاہرکرنا کہ انہيں ضرورت ہے کہ انتہا پسندی کوغلط سمجهيں۔ 

 
  : ميں کاميابی کا مطلب ہے کہپيش بندی 1.32

  
اقع ہوئی ہے اور ان ممالک ميں بهی اس ملک ميں ہر طرح کی دہشت گردی کے ليے اعانت ميں کمی و •

 جن کی سالمتی ہماری سالمتی پرسب سے زيادہ اثرانداز ہوتی ہے۔
زيادہ مؤثرہے جن کے خياالت دہشت گرد تنظيموں سے مشترک  ايسے انتہا پسندوں کے خالف تگ و تاز •

 ہيں اورجن سے يہ تشّدد کا جواز التے ہيں؛ اور
  ۔ کے ليۓ زيادہ چيلنج اور تنہائی ہے وںہشت گرد اور دوںانٹرنيٹ پرفّعال انتہا پسند •
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  حفاظت 
  

 کے ليۓ حصار  کا مقصد دہشت گرد حملےکے خالف يوکے ميں اوربيرون ملک ہمارے مفاداتحفاظت 1.33
 کوکم کرنا ہے۔ ہم اپنی ترجيحات ايک ساالنہ نيشنل رسک ايسيسمنٹ کی محصونيت غيرمظبوط کرنا اورہماری

ہميں درپيش خطرات کواور ہماری غيرمحصونيت جس کا ايک بيان ہم شائع کرتے ہيں، جوروسے مقّررکرتے ہيں، 
 کوجانچتا ہے۔ 

 
 سے متعلقہ پچهلے چند سالوں کے ہمارے کام ميں خاطرخواہ پيشقدمی ہوئی ہے، حفاظت ہمارا خيال ہے کہ 1.34

 اور خطرات کا اندازہ لگانےبالخصوص کريٹيکل نيشنل انفراسٹرکچرحاصل کرنے ميں، پرہجوم جگہوں کودرپيش 
 دہشت گرد ا پنےحملے ميں استعمال کرتے ہيں۔  اوراس خطرناک مواد کی حفاظت کرنے ميں جونمٹنے، 

 
ائع مختص کريں گے، آنے  ليکن ابهی بہت کچه کرنا باقی ہے۔ ہم سرحدوں کی حفاظت کے ليۓ مزيد ذر1.35

نفاذ قانون ميں شراکت عمل کوبہترکريں گے۔ ہم نے نئی اورجانے والوں کی شناخت کی ٹيکنولوجی کے ساته ساته 
نيشنل کرائم ايجينسی ميں ايک بارڈرکمانڈربنانے کا اعالن کر ديا ہے، جس کا مقصد ہے کہ سرحدوں پراس وقت 

چل رہی ہيں ان کے مسائل حل کرے۔ اب تک ہم شہری ہوابازی مختلف اداوں کے تحت جومتعّدد کماندارياں 
 فالئی طريق کار -ٹيکنولوجی کے ذريعے ، واچ لسٹنگ اور ايک نو رات سے جديد سکيننگکودرپيش حاليہ خط

زپرسوار ہونے سے روکا جاتا ہے، کواستعمال  جہاے يا جانے والے ہوائیسے، جس ميں ان افراد کويوکے آن
 کرچکے ہيں۔ ہم سامان کو درپيش مسائل کا حل بهی تالش کرنے ميں مشغول ہيں۔ 

 
 کولندن ميں ہوئی بمباری کے بعد کی گئی تحقيقات کی رپورٹ ہميں کورونر کی طرف 2005 جوالئی 7 1.36

 وہی بات جاۓ گا؛ کورونرکی رپورٹ ميں درج سفارشاتسے مل چکی ہے۔ اس پر ہمارا جواب جلد ہی شائع ہو
  ميں بهی ہے۔  تّياری  اورتحفاظ' تعاقبکرتے ہيں جو 

  
  :اہداف يہ ہوں گے کے حفاظت ميں ہمارے 2015 – 2011 1.37

  
 يوکے سرحدوں کی سيکيوريٹی کو مضبوط کرنا؛ •
 نقل وحرکت کے نظام کی غيرمحصونيت گهٹانا؛ •
 يوکے کے انفراسٹرکچرکی برداشت بڑهانا؛ اور •
  پرہجوم جگہوں حفاظتی انتظامات بہترکرنا۔ •

  
جارہاہے۔ بہت سے حّصوں ميں  کا کام پيچيدہ ترہوتا حفاظت ہم تسليم کرتے ہيں کہ ان ساری باتوں ميں ہمارا 1.38

۔ شہری ہوا بازی کوتوبين ہماری اپنی حفاظت کا انحصار تيسرے ممالک کے فّعال حفاظتی انتظامات پرہوتا ہے
االقوامی انتظام کے تحت ہونا ہوگا ورنہ يہ کامياب نہيں ہوگی؛ يوکے کی سرحدی حفاظت کا انحصاربين االقوامی 

م نجی اداروں سے قريبی تعلق پربهی انحصارکرتے ہيں، جوبہت سے ہشراکت عملی پر ہے۔ اس کے عالوہ، 
انفراسٹرکچراورنظاموں کے مالک ہيں جن کی حفاظت مطلوب ہے۔ ہم درپيش خطرات کے بارے ميں اپنی سمجه 
کودوسروں سے بانٹنے ميں امکانی حد تک شّفاف رہيں گے اورجہاں ممکن ہوا سالمتی کے حل تالش کرنے ميں 

 گے۔  ہاته بٹائيں 
 

  : ميں کاميابی کا مطلب ہوگا کہحفاظت 1.39
  

ہم جانتے ہيں کہ ہم پرکہاں اورکيسے دہشت گرد حملہ ہوسکتا ہے اورہم نے ان خطرات کوايک قابل قبول  •
 اورمتناسب سطح تک گرا ليا ہے؛

ے حل ہم اپنی ترجيحات کونجی اداروں اورعالمی برادری کے ساته بانٹتے ہيں اور، جہاں ممکن ہو، ان ک •
 کے ليۓ مل کر کام کرتے ہيں؛ اور

 ہماری حفاظتی سيکيوريٹی ميں رخنہ اوراخراجات ہميں درپيش خطرات سے تناسب رکهتے ہيں۔ •
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  تّياری
  

دہشت گرد حملے کے اثرات کوہلکا کرنا ہے۔ اس ميں حملے   کسی ناگزير کے کام کا مقصدتّياری ہمارے 1.40
 تا کہ ہم اس کے نتائج سے چهٹکارا پائيں۔ ايک  شامل ہےت کوبڑهاناکواختتام تک پہنچانا اوراپنی برداش

  مؤّثراورباصالحّيت رد عمل جانيں بچاتا ہے، نقصان گهٹاتا ہے اوربازيابی ميں مدد کرتا ہے۔ 
  

 ہمارا خيال ہے کہ مشترکہ عملداری ميں تمام خطروں اورمشکالت کے خالف برداشت بڑهانا درست ہے۔ يہ 1.41
توں سے اشارہ ملتا ق کارذرائع کا بہترين استعمال ہوتا ہے اورغيرضروری تکرارسے بچاتا ہے۔ ثبوطري' عمومی'

ہے کہ پچهلے چند سالوں ميں برداشت کی عمومی صالحّيت کچه عالقوں ميں مقامی سطح پربہتر ہوئی ہے ليکن 
رت حال ميں ايمرجنسی ہميں اپنے ردعمل کے بعض پہلوؤں کوبہتربنانا الزمی ہے، جن ميں شہری ہنگامی صو

۔ چند وسيع ترمسائل کا حل باقی ہے جن کا تعلق ايمرجنسی سروسزاورعوام کے درميان خاص ربط وضبط شامل ہے
سے ہے۔ ہميں يہ بهی تشويش ہے کہ ابهی تک ہمارے تمام ايمرجنسی رد عمل ' آپسی عملداری'سروسزکے مابين 

  ہوتی۔  کے منصوبوں کی تسّلی بخش اورباقاعدہ جانچ نہيں 
  

 کولندن ميں ہوئی بمباری کے بعد کی کورونرکی رپورٹ نے حملوں کے ہنگامی جواب 2005 جوالئی 7 1.42
ايمرجنسی سروسزکے مابين معلومات بانٹنے اورتربّيت براۓ حادثات سے کے ليۓ سات سفارشات کيں۔ ان کا تعلق 

 بهی ہے۔ ہمارا جواب انہی مسائل کے بارے ميں ہو گا۔ 
 

 برداشت کی عمومی صالحّيت کسی دہشت گرد حملے کے جواب کے ليۓ ٹهوس بنياد فراہم کرتی رچہ اگ1.43
ہے، ايسے دہشت گرد حملے بهی ہوتے ہيں جن کے ليۓ خصوصی جواب درکار ہوتاہے۔ گذشہ دو سالوں ميں کافی 

 ممبئی ميں  تک2008 نومبر29 سے 26جيسا کہ ذرائع ايسے حملوں سے نمٹنے کے ليۓ مختص کيۓ گئے ہيں 
ہوا۔ پوليس کے آتشيں ہتهياروں کے ذرائع اورطريق کار ميں اورمتعدد ايجينسيوں کے جواب ميں وہ قابل ذکر 

 تبديلياں کی گئی ہيں جوايسے واقعات ميں ضروری ہيں۔ ہم يہ کام جاری رّکهيں گے۔ 
 

ے شديد ترين اثرکوزائل کرنے  کہ نيشنل رسک ايسيسمنٹ ميں ديۓ گۓ دہشت گردی ک ہمارا يہ بهی ارادہ ہے1.44
کے ليۓ زيادہ کام کريں۔ اس ميں ايسے حملے کا خطرہ بهی شامل ہے جس ميں غيرروايتی ہتهياراستعمال ہوں، 

ہتهياروں کےاستعمال  بشمّول حياتياتی، شعاعی، کيميائی يا حّتی کہ ايٹمی مواد کے۔ ہم بزورکہنا چاہتے ہيں کہ ايسے
تّياررہنا چاہّيے۔ اس " ا اثر اتنا شديد ہوتا ہے کہ ہماری راۓ ميں ان کے ليۓ الزماکا احتمال کم ہے۔ ليکن ان ک

 پہلوؤں کی طرح يہ تّياری جہاں ممکن ہوبيرون ملک ہمارے اّتحاديوں کی شراکت ميں ہوناطريق کار کے ديگر
  ليس ميں۔   چاہّيے۔ اس سلسلے ميں جواب تّيار کرنے ميں کافی کام پہلے سے ہی ہوچکا ہے، بالخصوص پو

 
  : اس ليۓ آئندہ چارسالوں ميں ہم1.45

  
 کے ليۓاور مختلف النوع دہشت گرد حملوں اور ديگر شہری ہنگامی صورت حال سے نمٹنے جواب دہی  •

 عمومی صالحّيت پيدا کرتے رہيں گے؛
 نيشنل رسک ايسيسمنٹ کے مطابق شديد ترين اثرات کے خطرے کے ليۓ تّياری بہترکريں گے۔ •
 حملے کے دوران ايمرجنسی سروسزکے ايک ساته مل کرکام کرنے کی قابلّيت بڑهائيں گے؛ دہشت گرد •

 اور
  دہشت گرد حملوں کے ليۓ معلومات اورروابط کی شراکت بڑهائيں گے۔  •

 
 ہماری برداشت اورتّياری کے ليۓ جانچ اورمشق الزمی ہيں۔ ہمارا ايک پروگرام ہے نيشنل کاؤنٹرٹيررازم 1.46

گرام ۔ ہم اسے جاری رکهيں گے اور وزراء اس ميں حّصہ ليں گے۔ ہم ان مشقوں سے سبق حاصل پرو ايکسرسائز
کرنے پربہت زورديں گے اور توقع کريں گے کہ شريک ايجينسياں يہ کام جلدی اور مکّمل طورپرکريں۔ ہم ان کے 

 کام پرنگاہ رکّهيں گے۔
 

  :  ميں کاميابی کا مطلب ہوگا کہتّياری 1.47
  

ہنگامی حاالت کے نتائج کے ليۓ ہماری منصوبہ بندی سے ہميں جواب دہی اوراس ملک ميں تمام شہری  •
 اکثراقسام کے دہشت گرد حملوں سے نبردآزما ہونے کی صالحّيت ملتی ہے؛
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ہونے والے دہشت گرد حملوں سے نمٹنے کے ليۓ اضافی صالحّيت " ہمارے پاس حسب ضرورت مستقال •
 موجود ہے؛ اور

 رين اثرات کے خطرے کے ليۓ اضافی صالحّيت موجود ہے۔ہمارے پاس شديد ت •
  
  
  

   کے اولمپک اورپيرالمپک گيمز2012لنڈن 
  

 205ہماری تاريخ کی سب سے بڑی کهيليں ہوں گی، جن ميں  کے اولمپک اورپيرالمپک گيمز2012لنڈن  1.48
 آئيں گے۔ حکومت نے  ملين تماشائی10 جگہوں پرشامل ہوں گے۔ انہيں ديکهنے 30کهالڑی 14،700ملکوں سے 

ذّمہ داری اٹهائی ہے کہ وہ ان کهيلوں کی حفاظت يقينی بنانے کے ليۓ ہرطرح کے مالی، منصوبہ بندی اورعملی 
  اقدامات کرے گی۔ 

 
  دہشت گردی سے ہے۔ تجربے نے بتايا ہے کہ کهيلوں کےعالمی مقابلے ان کهيلوں کوسب سے بڑا خطرہ1.49

 رپرکشش مواقع ہوتے ہيں۔  دہشت گردوں کے ليۓ بڑے اہم او
 

کهيلوں کے حفاظتی منصوبے کاتنقيحاتی جائزہ ليا ہے اورہميں اطمئنان ہے کہ مناسب انتظامات   ہم نے ان1.50
کرليۓ گۓ ہيں اورکيۓ جارہے ہيں۔ ماضی ميں يوکے ميں بڑی بڑی تقريبات حفاظت اورسالمتی سے کی جاچکی 

  ليس اورسيکيوريٹی کے حوالے سےخاطرخواہ چيلنج پيش کرتا ہے۔پو کهيلوں کا محض حجم ہی 2012لنڈن ہيں۔ 
 

کهيلوں کی حفاظتی حکمت عملی کو کامياب بنانے اورضروری صالحّيت کوقابل   ہماری زيادہ ترتوّجہ ان1.51
حفاظت  استعمال رکهنے پرمرکوزرہے گی، اوريہ بهی کہ ہمارے منصوبے ممکنہ خطروں کے ليۓ کافی ہيں، اور

 نيشنل کاؤنٹرٹيررازم ايکسرسائز  کهيلوں کے انعقاد کے ساته ساته چليں۔ ہم جانچ اورمشقوں، اوراورسالمتی
  پروگرام کے ساته چليں گےجوپہلے ہی سے موجود ہے ۔

 
  نفاذ

  
 حّصے ميں بيان کيا گيا ہے کہ ہم اس حکمت عملی کی جواب دہی کيسے يقينی بنائيں گے، اسے  اس1.52

 ے کريں گے اوراس کی کارکردگی پرکس طرح نظررکّهيں گے۔مؤّثرانداز ميں نافذ کيس
  

 پرنظر رکّهے گی اوراوراس کی کونٹيسٹوزيراعظم کی زير صدارت،   نيشنل سيکيوريٹی کاؤنسل،1.53
  رباقاعدہ رپورٹيں لی گی۔ ہوم سيکريٹری بدستورداخلی دہشت گردی مخالف کام کے قائد وزيررہيں گے۔کارکردگی پ

 
نفاذ کے ليۓ قريبی شراکت عمل ونظر درکارہے۔ ہميں توّقع ہے کی شعبے، ايجينسياں  اس ملک ميں 1.54

اورپوليس مشترکہ اہداف پانے کے ليۓ ساته مل کرشّفافّيت اوراعتبارسے کام کريں۔ ان کو اسی نہج سے جانچا جاۓ 
۔ ہماری کاميابی کا يں گےگا۔ ہم نجی اداروں، رضا کار تنظيموں، کميونٹی گروپوں اورعام لوگوں سے بات کرنا چاہ

انحصار حسب معمول اس پرہو گا کہ ہم ہمہ جہتی تنظيموں اوراپنے قريبی اّتحاديوں کے ساته بين االقوامی سطح 
 پرکس طرح معاملہ کرتے ہيں۔ 

 
 کی مدد کے ليۓ ہم تمام حکومتی اداروں کی سائنس اورٹيکنولوجی کی نگرانی کے کام حسب سابق کونٹيسٹ 1.55
کس طرح دفاع اور سالمتی کی ٹيکنولوجی ميں شريک عمل اتے رہيں گے۔ ہمارا آئندہ وہائٹ پيپربتاۓ گا کہ ہاته بٹ

   يو کے قومی مفادات کو درپيش خطرات سے، بشمّول دہشت گردی کے، کيسے بچا سکتے ہيں۔   ہوں گے تا کہ
 

 تک ديا گيا ہے۔ 2014/15 سے 2011/12 ميں حکومت کے ہرشعبے کا بجٹ براۓ 2010 سپينڈنگ ريويو1.56
جيسا کہ ( ميں اس کی ترجيحات کی آئينہ دار ہے۔ ہم نے رقم دی ہے تا کہ SDSRہر شعبے کودی جانے والی رقم 

کچه اداروں ميں دہشت گردی مخالف صالحّيت بڑهے، جبکہ پيسہ بيکار ) ہم نے اس حکمت عملی ميں بتايا ہے
 ضائع بهی نہ ہو۔
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کا جائزہ چند معياری اشارات کی مدد سے ليں گے، اورانفرادی پروگراموں کا عميق  کی ترّقی کونٹيسٹ ہم 1.57
جانچ کريں گے، جوالزمی ہے اگرہميں نئے يا بدلتے ہوۓ خطروں حقيقی وسيع ترتتخمينہ لگائيں گے۔ اس کے ساته 

 اعداد و شمارشائع  ہمے کہ جب جب سالمتی اجازت دے گیاورغيرمحصنّيت پرقابوپانا ہے۔ ہم نے تہّيہ کر رکّها ہ
 کر يں گے۔ ہم اپنے دہشت گردی مخالف کام پرايک ساالنہ رپورٹ شائع کريں گے۔ 

 
 

  اختتاميہ
  

دہشت گردی مخالف کام نے ہميں درپيش خطرات کو کم کرنے ميں خاصی   کے بعد سے بين االقوامی9/11 1.58
ے۔ ہمارے اور ہمارے اّتحاديوں کے ليۓ خاصی کمزور ہ دس برس پہلے کے مقابلے ميںپيش رفت کی ہے۔ القاعدہ 

  آئندہ چند مہينوں اور سالوں ميں مزيد پيش رفت کرنے کے قابل ذکرمواقع موجود ہيں۔ 
 

 تاہم ہميں احساس ہے کہ وسيع تر تناظر ميں دہشت گردی کا خاصہ خطرہ اب بهی موجود ہے۔ ايجينسياں 1.59
 سرگرمياں پکڑتی رہتی ہيں۔ دہشت گردی ميں گرفتارياں اورپوليس اب بهی اس ملک ميں دہشت گردی سے متعلق

 اورسزائيں اب بهی بہت زيادہ تعداد ميں ہوتی ہيں۔ 
 

 يہ مستقل خطرہ ہماری حکمت عملی ميں نظرآتا ہے۔ ہم نےعہد کررکّها ہے کہ ہم وہ صالحّيتيں برقراررکّهيں 1.60
 يوکے اورہمارے بيرون ملک مفادات  دہشت گردی کے خطرے سے-گے جس سے ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے 

  کومحفوظ رکهنا تا کہ لوگ آزادی اوراعتماد کے ساته زندگی بسرکريں۔ 
 

زيادہ   ليکن ہم نے يہ عزم بهی کر رکّها ہے کہ ايسی حکمت عملی اپنائيں جو نہ صرف زيادہ مؤّثرہو بلکہ1.61
ال کراحتياط سے کم سے کم کرے۔ يہ مرکزی درست ہو، جوقّوت کا استعمال ديکه بهمتناسب ہو، زيادہ مرکوزاور

 تعاقب، پيش بندی اور حفاظت اور تّياری ميں اور –حکمت عملی ميں عياں ہے   جواس ساری–خيال اوريہ زبان 
   اس کے اساسی اصولوں ميں دکهائی دے رہے ہيں ۔ 

 
 

______________________________________ 


