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2019،  اکتوبر    08 
 
 

رفت پیش اہم:ایف ٹی اے ایف  
 شامل میں لسٹ گرے کی) ایف ٹی اے ایف( فورس ٹاسک ایکشن فنانشل کو پاکستان قوتیں جو 

 اس انہیں ہیں رہی کر کوششیں مذموم کی ڈلوانے میں لسٹ بلیک اب اور تھیں دار ذمہ کی کرانے

 میں روشنی کی رپورٹوں کی گروپوں ورکنگ جوائنٹ اور پیسفک ایشیا کے ادارے الحکومتی بین

 اپنی نے گروپ پیسفک ایشیا۔ گی ہو مایوسی یقینًا پر بنا کی ہونے میں حق کے پاکستان معامالت

 کے عملدرٓامد پر نکات36 سے میں40 کے ایف ٹی اے ایف سے جانب کی پاکستان میں رپورٹ

 دہشت النڈرنگ، منی نے پاکستان کہ ہے گیا کہا میں رپورٹ۔ ہے کیا پیش جائزہ مثبت سے حوالے

 کی انسانوں اور مال چوری، ٹیکس فراڈ، کاروبار، کے منشیات کرپشن، معاونت، مالی کی گردوں

 لئے کے تھام روک کی خطرات دیگر الحق کو نظام مالیتی االقوامی بین اور جرائم منظم اسمگلنگ،

 میں27 نے اس ہے، کی رفت پیش مثبت میں سلسلے کے عملدرٓامد پر سفارشات کی ایف ٹی اے ایف

 فنانشل۔ ہوا نہیں عمل کوئی پر سات تاہم کرایا عمل جزوی پر10 جبکہ مکمل پر تجاویز10 سے

 پالیسیوں لئے کے مقابلے کے جرائم مالیاتی جو ہے ادارہ الحکومتی بین ایک فورس ٹاسک ایکشن

 اس اور گیا کیا قائم پر ایما کے ممالک سیون جی میں ء1989 اسے ہے، کرتا تعین کا معیارات اور

 اور پیسفک ایشیا میں اجالس ہونیوالے تک اکتوبر18 سے13 جہاں ہے میں پیرس کوارٹر ہیڈ کا

۔ گا جائے کیا تعین کا بندی درجہ کی پاکستان میں روشنی کی رپورٹوں کی گروپوں ورکنگ جوائنٹ

 رہا کر اقدامات عملی موثر لئے کے نکلنے سے لسٹ گرے کی ایف ٹی اے ایف وقت اس پاکستان

 حاصل مکمل ایک سے میں ان نے پاکستان تھے کئے مقرر اہداف40 جو نے ایف ٹی اے ایف۔ ہے

 صورتحال یہ۔ سکے جا کئے نہیں مکمل سے سرے چار تاہم لئے کر پورے تک حد خاصی9 لیا، کر

 ہے رہی کر اشارہ جانب کی ہونے محدود امکانات کے نکلنے کے پاکستان سے لسٹ گرے اگرچہ

 نظر پیش کے ان ہیں رہے جا کئے اقدامات لئے کے درٓامد عمل پر تجاویز سے سنجیدگی جس لیکن

 سے6 میں نام کے اس میں لسٹ گرے تاہم نہیں؛ خدشہ کا ردعمل منفی کسی مزید خالف کے پاکستان

 وزیر وفد رکنی5 جو کا پاکستان میں اجالس والے ہونے میں پیرس۔ ہے سکتی ہو توسیع کی ماہ12

 خارجہ دفتر اور فوج میں اس ہے رہا جا کرنے شرکت میں سربراہی کی اظہر حماد امور اقتصادی
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 کے ماہ12 سے4 گزشتہ نے پاکستان کہ ہے کہنا کا اظہر حماد۔ ہوگا شامل بھی نمائندہ ایک ایک کا

 ایف ٹی اے ایف ساتھ کے کامیابی کہ ہے دیتا دکھائی ایسا اور ہے دکھائی کارکردگی اچھی دوران

 ہے، لیا کر قائل میں سلسلے اس کو کاروں تشخیص کے سطح کی گروپ ورکنگ جوائنٹ کے

 کے پروپیگنڈے خالف کے پاکستان جو ہے دیا کر نقاب بے کو البی بھارتی اس نے کوششوں ہماری

 اے ایف کی پاکستان کہ ہے کی ظاہر امید نے انہوں۔ تھی رہی کر استعمال کو ایف ٹی اے ایف لئے

 کے گروپ جوائنٹ نے پاکستان تو جائے دیکھا پر میرٹ گی، ہو نہیں کم بندی درجہ میں ایف ٹی

 ہے تقاضا کا انصاف لئے اس ہے، لیا کر عملدرٓامد پر نکات20 بیش و کم سے میں پالنز ایکشن27

 ایف میں پیرس نے بھارت تاہم جائے ڈاال میں لسٹ وائٹ یا گرین کر نکال سے لسٹ گرے اسے کہ

 پیش قرارداد کوئی کی ڈالنے میں لسٹ بلیک کو پاکستان اگر میں اجالس رکنی29 کے ایف ٹی اے

 کرپشن میں رپورٹوں جائزہ۔ ہے سکتا جا بنایا ناکام پر بنا کی حمایت سیاسی اور سفارتی اسے تو کی

 پر تنظیموں گرد دہشت اور روکنے معاونت مالی کی گردوں دہشت اور النڈرنگ منی تھام، روک کی

 االقوامی بین انہیں اور ہے گئی کی تعریف کی اقدامات حالیہ کے پاکستان سے حوالے کے پابندی

 میں اجالس کے پیرس کہ ہے توقع لئے اس ہے، گیا دیا قرار رفت پیش اچھی مطابق کے معیارات

۔گا جائے دیا نہیں پالن ایکشن نیا کوئی کو پاکستان  

 

 


