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اسالم آباد (طارق بٹ) ایک انتہائی اہم پیش رفت کے تحت ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن (ڈبلیو ٹی او) نے یورپی یونین کے خالف

پاکستان کے حق میں تاریخی فیصلہ دے دیا۔ فیصلہ بدھ کو جینوا میں معروف پی ای ٹی ڈیوٹی تالفی کیس میں ڈبلیو ٹی

او کے تنازعات طے کرنے والے اعلٰی ترین ادارے نے دیا۔ پولی ایتھلین ٹیئرف تھلیٹ (پی ای ٹی) جو عام طور پر گوند

اور بوتل گریڈ پولی یسٹر چپ ہے۔ جو منرل واٹر اور مشروبات کی ڈسپوزیبل بوتلوں کی تیاری میں کام آتا ہے۔ ڈبلیو ٹی

او کے تین رکنی اپیلٹ ادارے نے 28قومی یورپی یونین کی اپیل مسترد کرتے ہوئے اپنے 6جوالئی 2017کو دیا گیا

پاکستان کے حق میں فیصلہ برقرار رکھا۔ ایک بین االقوامی فورم پر یہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی سمجھی جارہی

ہے۔ یورپی یونین نے 2010میں پاکستان پر یہ مفلوج کردینے والی ڈیوٹی عائد کی تھی۔ جس سے پاکستان کو 30کروڑ

یورو کا نقصان ہوا۔ جس کے خالف پاکستان نے مارچ 2015میں یورپی یونین کے خالف مقدمہ دائر کیا تھا۔ بین االقوامی

تجارتی قوانین کے ماہرین نے اسے پاکستان کی تجارتی سفارت کاری میں بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ پاکستان کی

برآمدات کے تحفظ کے حوالے سے اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ عالمی اداره تجارت میں پاکستان کے سفیر

ڈاکٹر توقیر شاه جو چین میں ای کامرس پر پاکستانی وفد کی قیادت کررہے ہیں،

انہوں نے دی نیوز سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی تجارت کے لیے انتہائی مثبت پیش رفت ہے۔ یہ فیصلہ کثیر

الجہتی تجارتی نظام میں عالمی تجارتی برادری کے اعتماد کو مستحکم کرے گا۔ ڈاکٹر توقیر شاه نے کہا کہ بین

االقوامی فورم پر کیس لڑنا ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ قومی اداروں، نجی برآمد کنندگان ، وزارت تجارت، قومی ٹیرف کمیشن،

اسٹیٹ بینک، ایف بی آر اور جینوا میں پاکستانی کمیشن کی مشترکہ کاوشوں اور محنت کا یہ ثمر ہے۔ 
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