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مطالبات کے ایف ٹی اے ایف   
 

 سے جانب کی فورس ٹاسک ایکشن فنانشل والی کرنے نگرانی االقوامی بین کی معاونت مالی کی گردوں دہشت
 دہشت سے جانب کی متحدہ اقوام جو ہے جاچکا کیا شامل میں ملکوں ان میں مہینے کے جون سال رواں کو پاکستان

 کانام پاکستان پر بناء اس اور ہیں رہے ناکام میں روکنے پر طور مکمل معاونت مالی کی تنظیموں گئی دی قرار گرد
 کی ساکھ ہماری سے حیثیت کی ملک دار ذمہ ایک پر سطح عالمی۔ ہے ٓاگیا میں لسٹ گرے کی ایف ٹی اے ایف

 تمام لیے کے نکلنے سے لسٹ گرے ہم کہ ہے ضروری لیے کے بچنے سے مشکالت معاشی ممکنہ اور بہتری
 پیسفک ایشیا تنظیم معاون کی ایف ٹی اے ایف۔دکھائیں کرکے درٓامد عمل اندر کے مدت مقررہ پر اقدامات مطلوبہ
 پر دورے کے پاکستان لیے کے لینے جائزہ کا رفت پیش ہماری میں اکتوبر اور اگست سال اسی وفود کے گروپ
 ستائیس کردہ تجویز کے ایف ٹی اے ایف تک دسمبر پندرہ ہمیں مطابق کے رپورٹ ترین تازہ ایک۔ ہیں ٓاچکے

 منجمد کو اثاثوں کے افراد وابستہ سے ان اور تنظیموں کالعدم ٓاٹھ تک مئی ماہ سال ٓائندہ اور کرنا عمل پر اقدامات
 سالمتی کی متحدہ اقوام شرط یہ نے ایف ٹی اے ایف۔ ہے کرنا فراہم ثبوت قبول قابل کا تکمیل کی کام اس کرکے
 میں صورت کی ناکامی میں تکمیل کی اس۔ہے رکھی کیلئے عملدرٓامد پر1373 اور1267 قرارداد کی کونسل

کیا شامل میں لسٹ گرے لیے کے سال ایک مزید کو پاکستان  
 

 بدقسمتی۔ہے ہوسکتا شکار کا تنہائی االقوامی بین عزیز وطن میں نتیجے کے اس اور جاسکتا کیا لسٹ بلیک پھر یا
 نہیں کامیاب میں کرنے مطمئن سے کارکردگی اپنی ادارے متعلقہ ہمارے کو وفد کے گروپ پیسفک ایشیا سے

 پاکستان میں اجالس والے ہونے میں ہفتے پہلے کے جنوری کے ایف ٹی اے ایف مطابق کے اطالعات اور ہوسکے
 پر کارکردگی کی پاکستان مطابق کے ذرائع اور گا جائے لیا جائزہ کا رپورٹ کی تنظیم معاون میں بارے کے

 اور حکومت لہٰذا ہے واضح طرح پوری سنگینی کی حال صورت سے تفصیل اس۔ گا جائے کیا اظہار کا تحفظات
۔چاہیے کرنا نہیں مظاہرہ کا کوتاہی کسی میں ضمن اس اب کم از کم کو اداروں متعلقہ  


