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.I

مقدمه
سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در لندن که مسئولیت گسترش مزید روابط
افغانستان با کشور دوست بریتانیا را به عهده دارد ،با در نظرداشت ژرفنا و پهنایی
تجاری ،فرهنگی ،سیاسی ،نظامی و اقتصادی میان دو کشور ،تالش می نماید تا این
مامول خویش را در پرتو اصول اساسی سیاست خارجی و رهنمود های رهبری دولت
جمهوری اسالمی افغانستان و وزارت امورخارجه برای تامین منافع علیای کشور ،به

پیش ببرد .سفارت برای تامین جلب حمایت دوامدار از نیازمندی های نظامی و اقتصادی افغانستان و نمایندگی
واراسته از کشور ،حضور قوی ،فعال و مؤثر در مجامع دیپلوماتیک ،نهاد های علمی و تحقیقاتی و مطبوعات بریتانیا
و افغانستان و ارائه خدمات بهتر قونسلی به شهروندان را در صدر اولویت های کاری خویش قرار داده است.
بریتانیا متحد استراتیژیک افغانستان است و سفارت تالش می نماید تا همکاری نزدیک و دراز مدت میان دو
کشور در تمامی عرصه ها گسترش مزید یابد .این کشور همچنان می تواند نقش فعال و موثر را در حمایت از
تالش های صلح و آشتی تحت رهبری حکومت
جمهوری اسالمی افغانستان و بهبود روابط و سطح
همکاری ها میان افغانستان و پاکستان ،ایفا کند .بریتانیا
در دو دهه اخیر نقش برازنده و مهمی را در بازسازی
اقتصادی ،تحکیم ثبات سیاسی و امنیت در افغـــانستان
داشته است و در کنفرانس بروکسل تعهد پرداخت
کمک مزید به یک بیلیون دالر امریکایی را الی سال  2020میالدی به افغانستان نمود .بریتانیا همچنان بعد از ایاالت
متحده امریکا ،در صدر ردیف کشورهای قرار داشت که بیشترین سرباز به افغانستان در چوکات ماموریت قوتهای
بین المللی ناتو فرستاده است و نزدیک به  456عسکر این کشور تاکنون در افغانستان جان های شانرا در راه مبارزه
با تروریزم از دست داده اند .در حال حاضر به تعداد  1100تن نیزوی نظامی این کشور در چوکات ماموریت
حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند و بریتانیا ساالنه  70میلیون دالر را برای تمویل بخش هایی از مصارف
قوتهای مسلح افغانستان میپردازد .بریتانیا همچنان ساالنه برای ده ها تن از افسران جوان و کادر های خوب نیروهای
امنیتی کشور را در داخل در اکادمی نظامی مارشال فهیم و همچنان نهاد ها و پوهنتونهای معتبر اکادمیک نظامی
خویش فرصت های آموزشی را فراهم کرده است.
بادرنظرداشت اهمیت روابط نزدیک با بریتانیا و حمایت این کشور از افغانستان ،سفارت جمهوری اسالمی
افغانستان در لندن در در سال  2018میالدی توانسته است فعالیت های چشمگیر و مثمری را در بخش های مختلف
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کاری انجام دهد که نکات عمده و برازنده این فعالیت ها که عرصه های مختلف روابط و فعالیت های این سفارت
را پوشش می دهد ،به شرح ذیل می باشد:

.II

عرصه سیاسی:
همانگونه که تذکر داده شد ،تحکیم و گسترش مناسبات دوستانه میان افغانستان و
بریتانیا ،به ویژه جلب همکاریها و حمایت این کشور از روند صلح تحت رهبری
دولت ،همواره در صدر اولویت های کاری سفارت قرار داشته است .در راستای
تحقق این هدف ،در سال  2018میالدی ،این سفارت از آغاز الی پایان سال در
حوزه فعالیت های سیاسی خویش دست به اقدامات و ابتکارات های ذیل زده است:

 .1به منظور تقویت و گسترش مناسبات دو جانبه با کشور دوست بریتانیا در تمامی ابعاد ،این سفارت برنامه
جامع سفر جاللتمآب دوکتور
عبداهلل عبداهلل رئیس اجرائیه را
ترتیب و در زمینه تنظیم مالقات های
ایشان با ولیعهد و برخی از مقامات
ارشد دولت بریتانیا ،اعضای پارلمان،
شخصیت های مطرح و تأثیر گذار
در مسایل افغانستان ،مطبوعات و
سخنرانی ها در مراکز علمی و
تحقیقاتی و دیدار با نمایندگان
انجمن های افغان مقیم بریتانیا
اجراآت نموده است .جلب توجه و
حمایت بریتانیا نسبت به افغانستان با
درنظرداشت اینکه بریتانیا درگیر
مسله برگزیت می باشد ،در محراق
توجه و دیدار های جاللتمآب رییس اجراییه با مقامات بریتانوی قرار داشت.
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 .2فراهم آوری سهولت های الزم و ترتیب آجندای سفر جاللتمآب روال غنی بانوی اول و محترمه عادله
راز معیین همکاری های اقتصادی وزارت خارجه که در پارلمان بریتانیا و نهاد های علمی و تحقیقاتی
سخنرانی داشتند .جاللتمآب بانوی اول و محترمه عادله راز معیین همکاری های اقتصادی وزارت خارجه،
در سفر شان به بریتانیا بیشتر روی تشریح برنامه ها و دستآورد دولت افغانستان در عرصه حقوق زنان،
حضور بیشتر زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی ،بلند بردن ظرفیت زنان بخصوص توانمندی اقتصادی
آنها ،برنامه های حکومت برای بیشترسازی همکاری های اقتصادی در منطقه ،تمرکز داشتند.
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 .3فراهم آوری سهولت های الزم در تنظیم برنامه ها ،تهیه نکات نامه ها و دوسیه های معلوماتی برای برخی
از مقامات عالی رتبه افغانستان از جمله وزرای محترم تحصیالت عالی ،احیا و انکشاف دهات ،فواید عامه
و رییس شورای طبی افغانستان که جهت انجام مالقات ها و اشتراک در برنامه های رسمی به لندن
تشریف آورده بودند.

 .4به منظورایجاد ارتباط منظم و مؤثر با پارلمان بریتانیا ،به ابتکار سفارت ،گروپ پارلمانی در پارلمان بریتانیا
متشکل از برخی اعضای احزاب مشخص ،به ارتباط افغانستان دوباره فعال گردید که در حال حاضر
نزدیک به ده تن از وکال عضو این گروپ هستند .سفارت افغانستان در لندن از طریق تماس با رییس و
اعضای گروپ ،معلومات الزم و همه جانبه را در مورد اوضاع افغانستان و جلب حمایت آنها ازکشور،
ارایه داشته است.
 .5در راستای تالش برای جلب توجه و حمایت مقامات ارشد دولت بریتانیا ،سفیر افغانستان در لندن با
مشاور امنیت ملی ،وزیر دفاع  ،وزیر دولت در امورخارجه ،لوی درستیز قوای زمینی ،معین وزارت توسعه
بین المللی و نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان ،مالقات های منظم انجام داده و در رابطه به
جلب حمایت بیشتر این کشور از افغانستان و چگونگی نقش فعال تر و بهتر بریتانیا در این عرصه بحث و
تبادل نظر صورت گرفته است.
 .6تهیه و ارسال گزارشات منظم تحلیلی ،سیاسی ،معلوماتی و خبری به وزارت امور خارجه در رابطه به
مسایل بریتانیا و منطقه از جمله برگزیت و ارایه تحلیل ها ،پیشنهادات و نظریات مشخص سفارت در آن
زمینه ها.
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.III

عرصه اقتصادی:
به دوام فعالیت های گسترده و
مثمر در عرصه اقتصادی و جلب
سرمایه گذاری های بیشتر به
کشور ،سفارت در همکاری با
اتاق های بین المللی تجارت

افغانستان و بریتانیا خوشبختانه به اثر سعی و تالش های پیگیر و
همه جانبه ،بتاریخ  17سپتامبر  2018میالدی اولین کنفرانس
تجاری و سرمایه گذاری افغانستان و بریتانیا را به میزبانی
شرکـــت حقوقی DLA Piperو با حضورداشت مقامات
عالی رتبه هر دو کشور در لندن و تعدادی از سرمایه گذاران
داخلی و خارجی ،مؤفقانه برگزار نمود.
در این کنفرانس ،جاللتمآب همایون رسا وزیر تجارت و صنایع
افغانستان ،آقای مارک فیلد ،وزیر دولت بریتانیا در امور آسیا و
اوقیانوسیه ،محترم اجمل احمدی مشاور ارشد مقام عالی
ریاست جمهوری در امور اقتصادی و بانکداری ،عبدالقدیر
بهمن رییس اجرایی اتاق های بین المللی تجارت افغانستان،
مسولین اتاق های تجارت بریتانیا و بیشتر از دو صد تن از
سرمایه گذاران افغان و بریتانیا ،اشتراک ورزیده بودند.
هدف از تدویر این کنفرانس را گسترش روابط تجارتی میان
افغانستان و بریتانیا ،زمینه سازی برای فروش تولیدات افغانستان
در بازار های بریتانیا ،تشویق و ترغیب سرمایه گذاران بریتانوی
جهت سرمایه گذاری در بخش های معادن ،زراعت و تولید
انرژی و برق در افغانستان و همچنان ارایه معلومات در رابطه به
اقدامات دولت جمهوری اسالمی افغانستان در راستای بهبود
شرایط اقتصادی و جلب سرمایه گذاری های خارجی تشکیل میداد .همچنان معرفی فرصت های تجارتی و سرمایه
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گذاری در افغانستان که سرمایه گذاری روی قالین افغانی ،سنگ های قیمتی ،جواهرات ،تحصیالت عالی و
ساختمانی میباشند ،یکی دیگر از اهداف مهم این کنفرانس اقتصادی بود .در این کنفرانس همچنان روی چالشهای
که در عرصه تجارت و سرمایه گذاری ها در عرصه امنیت ،زیربنا ،انرژی برق و بیروکراسی های پیچیده وجود
دارد ،نیز بحث شد و تأکید روی همکاری مشترک در رفع آن از جانب دولت افغانستان صورت گرفت.
از آنجاییکه یکی از اهداف عمده این کنفرانس ،بازاریابی برای
تولیدات شرکت های افغانی در مارکیت های بریتانیا بود ،بناً به
اثر سعی و تالش این سفارت ،اولین قرارداد تهیه و بازار یابی
برای شربت خالص انار و انگور افغانستان در بازار های بریتانیا
به ارزش  15میلیون دالر امریکایی میان کمپنی های ( Afghan
 )Red Pomegranate Juice Facilityو ( Plant for
 )Peaceبه امضا رسید که براساس این قرار داد ،زمینه فروش
شربت انار و انگور افغانستان در سوپر مارکیت های بزرگ و
معتبر بریتانیا فراهم میگردد.
با درنظرداشت موفقیت و استقبال کم نظیر از این نشست تجارتی ،سفارت افغانستان در بریتانیا مصمم است تا
نشست بزرگتری را در سال آینده میالدی نیز در لندن برگزار نماید.
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.IV

عرصه نظامی:
بریتانیا بعد از ایاالت متحده امریکا ،در صدر ردیف کشورهای قرار داشت که بیشترین
سرباز به افغانستان در چوکات ماموریت قوتهای بین المللی تحت رهبری ناتو فرستاده
است و نزدیک به  456عسکر این کشور
تاکنون در افغانستان جان های شانرا در
راه مبارزه با تروریزم از دست داده اند.

در حال حاضر به تعداد  1100تن عسکر بریتانوی در چوکات
ماموریت حمایت قاطع تحت رهبری ناتو در افغانستان حضور دارند
و این کشور ساالنه  70میلیون دالر را بمنظور حمایت از قوتهای مسلح
افغانستان میپردازد .بریتانیا همچنان ساالنه برای ده ها تن از افسران
جوان و کادر های خوب نیروهای امنیتی کشور را در داخل در
اکادمی نظامی مارشال فهیم و همچنان نهاد ها و پوهنتونهای معتبر
اکادمیک نظامی خویش فرصت های آموزشی را فراهم کرده است .با درنظرداشت پهنایی این روابط ،سفارت در
جریان سال  2018میالدی در عرصه امنیتی و نظامی اقدامات ذیل را روی دست گرفت:
 .1تنظیم سفر جناب دگرجنرال طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی و هیئت همراه شان به بریتانیا و ترتیب
مالقات های ایشان با مقامات بلند پایه نظامی در بریتانیا برای تبادل نظر پیرامون اوضاع امنیتی ،اقدامات
دولت افغانستان در قسمت اصالحات در سکتور دفاعی و امنیتی کشور ،جلب حمایت و کمک بیشتر به
نیرو های امنیتی و در نهایت بازدید از نهاد های علمی و نظامی بریتانیا که در آنها دانشجویان نظامی افغان
مصروف فراگیری تعلیمات نظامی هستند.
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 .2دیدار های منظم سفیر با مقامات ارشد نظامی بریتانیا از جمله وزیر دفاع ،مشاور امنیت ملی و لوی درستیز
بریتانیا و بحث و تبادل نظر پیرامون اوضاع جاری و جلب حمایت بیشتر از افغانستان.

 .3تالش دوامدار سفارت برای افزایش سهمیه بورسیه های تعلیمی و تحصیلی برای افسران جوان کشور از
نهاد های دفاعی و امنیتی کشور در معتبر ترین نهاد های اکادمیک و نظامی بریتانیا که در یک سال
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گذشته ،در حدود  15نفر از افسران نظامی افغان از اکادمی های معتبر نظامی بریتانیا مانند اکادمی سلطنتی
سندهرست فارغ گردیده و به وطن برگشته اند.

.V

عرصه فرهنگی:
ابعاد مشترک فرهنگی افغانستان و بریتانیا و همچنان حمایت های این کشور در این
راستا از افغانستان در واقع بیانگر عمق روابط فرهنگی میان این دو کشور ،محسوب
میگردد.

سفارت

دیپلوماسی

فرهنگی را در صدر اولویت های
خویش قرار داده است .درکنار سایر
حمایت های بریتانیا از افغانستان ،این کشور با تاسیس دفتر بریتش
کونسل در کابل در قسمت ارایه بورسیه های تحصیلی و آموزش
زبان انگلیسی به مردم به ویژه نسل جوان افغانستان خدمات شایانی
را انجام داده است .بنابر این با توجه به اهمیت دیپلوماسی
فرهنگی ،معرفی ابعاد برازنده فرهنگ کشور و همچنان بمنظور
تأمین ارتباط منظم و مؤثر با نهاد های فرهنگی بریتانیا و شخصیت های فرهنگی و ادبی افغان مقیم بریتانیا و
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جمهوری آیرلند ،بخش فرهنگی این سفارت فعالیت های ذیل را از آغاز سال  2018الی پایان آن بطور مرتب به
منصه اجرا گذاشته است:
 .1تدویر و میزبانی برنامه ها و نشست های
منظم و متعدد فرهنگی بطور ماهوار با
نویسندگان و فرهنگیان افغان در بریتانیا و
ارج گذاری و حمایت از نویسندگان،
هنرمندان و شاعران معروف کشور.
 .2تالش و انجام فعالیت های الزم در جهت
برگشت آثار تاریخی قاچاق شده کشور و
مصادره آنها به افغانستان از بریتانیا به موزیم
ملی و تأمین ارتباط و جلب همکاری های
موزیم ملی بریتانیا که تاکنون منتج به تسلیم
گیری کوزه کوچک که قدامت تاریخی
چهار هزار ساله داشته و مربوط افغانستان
است و انتقال  47عدد سکه های تاریخی به
موزیم ملی کشور ،گردیده است .این در
حالیست که این سفارت در تالش است تا
زمینه ارتقای ظرفیت و فراگیری آموزش های فنی و مسلکی کارمندان اداره ملی ارشیف و موزیم ملی
افغانستان را در لندن فراهم نماید .چنانچه در سال  2018میالدی ،یک تن از ماموران اداره آرشیف ملی
برای مدت دو هفته دوره آموزشی را در
مورزیم ملی بریتانیا فرا گرفت.
 .3انجام دیدار های منظم با بزرگان ،نمایندگان
انجمن های مهم و مطرح افغانها در بریتانیا،
اسکاتلند و جمهوری ایرلند و اشتراک در
مراسم و محافل مختلف افغانهای مقیم
بریتانیا و تالش بیشتر در انسجام و وحدت آنها.
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 .4در ادامۀ گرامیداشت از روز های ملی و تاریخی ،از نودنهمین سالروز استرداد استقالل کشور با حضور
هموطنان ما از سراسر بریتانیا و آیرلند تجلیل بعمل آمد .در عین حال ،طی ضیافت ها جداگانه با
حضورداشت مقامات ارشد دولت بریتانیا ،سفرا و نمایندگان موسسات و نهاد های مختلف در لندن از
این روز تجلیل بعمل آمد.

 .VIد قونسلي اړوند چاری:
په لندن کې د افغانستان لوی سفارت په بریتانیا او ایرلنډ کې د استوګن افغانانو لپاره چې
شمیر ی ی د  ۱۴۰او  ۱۶۰زره تنو په شاوخوا کی اټکلیږی ،قونسلي خدمتونه وړاندی کوي او
د سفارت غړي او همکاران هیوادوالو ته د ښه قونسلي خدمتونو وړاندی کولو ته ژمن او چمتو
دي.
د سفارت قونسلي څانګه د نورو څانګو تر څنګ سږ کال مهمې السته راوړنې درلودې چی په
دې خدمتونو کی سمون راوستل ددې څانګې د همکارانو له لومړیتوبونو څخه وو او د هغو د
صادقانه هلو ځلو په پایله کې له نیکه مرغه تر السه شویدي.
تیر کال د سمون او اصالحاتو د راوړلو په موخه ،په برتانیا او ایرلند کی د استوګن افغانانو لپاره د قونسلي چټک او الښه
خدمتونو د وړاندی کولو لپاره دې څانګې مشخصې برنامې درلودې ،چی تر ډیره بریده ی ی زمونږ درونو هیوادوالو قونسلي
ستونزې حل ،او د هغو رضایت تر السه کړیدی .د قونسلي خدمتونو سربیره په بریتانیا او ایرلند کې د افغانانو سره اړېکی هم
پراخې شوي دي او د دوی سره په مختلفو مسایلو باندی سال او مشوری کیږي .د تیر کال د قونسلي خدمتونو د الس ته راوړنو
بیلګې په الندې ډول دي:
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 .1پاسپورټ :
د قونسلي څانګې د پاسپورټ برخه یوه د ډیرو مصروفو برخو څخه وه چی په منځنۍ کچه ی ی د
ورځی له  ۲۵څخه تر  ۴۰تنو پوری مراجعین درلودل .دې څانګې د همکارانو د هلو ځلو په پایله
کې د الک ترونیکي پاسپورټونو د صادرلو پروسه ال نوره هم چټکه او روڼه کړه .اوس اړ هیوادوال
کوالې شي چی یو ټوک پاسپورټ د  ۴-۳اونیو په اوږدو کې تر السه کړي.

 .2د ویزې څانګه
د ویزې څانګه په هیواد کی د بهرنیو پانګه والو د پانګه اچونی د فرصت په برابرلو کې مهمه او
اغیزمنه ونډه ادا کوی .بهرنیو وګړو ویزه د ټاکل شوی محصول په مقابل کې ،چی د افغانستان
د شته قوانینو له مخی تاکل شوی ،صادریږی.
د یادونی وړ ده چې هغه ماشومان چې او بهر کې زیږیدلې وی او هیواد ته د سفر په موخه
ماشومانو ویزی او یا ورود پاڼې ته اړتیا لري ،هیوادوالو ته د اسانتیا په موخه د تیرو کلونو په پرتله
خورا ساده شوي او زمونږ هیوادوال کوالې شي ددی خدمتونو تر څنګ د ک ثیرالمدت ویزی خدمتونه هم په وړیا توګه تر السه
کړی.

 .3متفرقه
قونسلي څانکه افغانانو ته وکالت پاڼه ،د جرمي مسئولیت او یا نه مسئولیت پاڼه ،غیابي تذکره،
هیواد ته د عودت پاڼه ،د زیږون سند ،د واده او مجرد پاڼي خدمتونه او نور ورته خدمتونه هم
وړاندی کوي .هغه افغانان چې په بیالبیلو دلیلونو تذکره نلري ،کوالې شي د خپل سفارت له
لیارې غیابي تذکرې ته وړاندیز وکړي.
د سمون راوستنی او اصالحاتو په لړ کې قونسلي څانګی د ټیلیفون او ایمیل له لیارې د مراجعینو
ستونزو ته په ځواب ورکولو کې الزم اصالحات ،سمون او اسانتیاوی رامنځ ته کړی چی د تیرو کلونو په پرتله پدی برخو کې
موجودی ستونزې تر ډیره بریده حل شوی دي.
د روڼ او نوښت په موخه ،قونسلي څانګې د لومړي ځل لپاره معلوماتي اسانتیاوی رامنځته
کړي ،چی د هیوادوالو د تاوده هرکلی سره مخامخ شوی دی.
سربیره پر دې ،قونسلي څانګه وتوانیده چې د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ یوه مرکزی
دیتابیس رامنځته کړي چې دا نوښت به د قونسلي څانګې او د بهرنیو چارو وزارت په اړیکو کې
اسانتیاوی رامنځته کوي.
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.VII

عرصه مطبوعات و روابط عامه:
بخاطر حضور فعال در مجامع دیپلوماتیک مقیم
بریتانیا و نمایندگی شایسته از افغانستان ،سفارت
در ضیافت ها ،محافل و روز های ملی کشورهای
مختلف به صورت منظم و فعال اشتراک ورزیده
است .همچنان به منظور انعکاس هر چه بهتر وضعیت در افغانستان و جلب توجه و

حمایت افکار عامه دربریتانیا ،سفارت بصورت متواتر از طریق شبکه های اجتماعی خویش (فیسبوک ،تویتر و
ویب سایت) توانسته است بیشترین توجه و مخاطبین را در انعکاس مسایل مربوط به افغانستان و فعالیت های
سفارت ،جلب نماید.
افزون بر این ،بمنظور انعکاس فعالیت های سفارت و موضوعات مهم در
ارتباط به افغانستان ،خبرنامه سفارت به سه زبان مختلف نشر میگرددکه در
ویب سایت این سفارت قابل می باشد.
سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در بریتانیا در راستای حضور قوی و فعال
در مجامع عمومی ،دیپلوماتیک و رسانه یی در افغانستان و بریتانیا ،در سال
 2018میالدی عمدتا فعالیت های ذیل را انجام داده است:
 .1بخاطر تامین روابط نزدیک کاری و تشریک
مساعی با نهاد های فعال در راستای حقوق زنان،
حمایت از دموکراسی در افغانستان و همچنان
مسولین نهای های پژوهشی و فکری ،در مقر
سفارت ،دیدار های متعدد و منظم صورت گرفته
است که برنامه های متعدد و موثر با آنها در رابطه
به افغانستان در جریان سال تدویر و در آن مقامات
عالی رتبه افغانستان ،سفیر و سایر دیپلومات های
سفارت سخنرانی ها داشته اند.
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 .2به منظور حمایت از فعالیت های نهاد های فعال افغان در سراسر بریتانیا و حل مشکالت قونسلی هموطنان
ما ،سفارت سفر های متعدد کاری را به شهر های گالسکو اسکاتلند ،برمنگهم ،منچستر ،لیستر ،کمبریج،
لینکن و چندین شهر دیگر ،ترتیب داده است.
 .3در قسمت حضور فعال در رسانه های ملی و بین المللی ،این سفارت در رابطه به ارایه معلومات در مورد
اوضاع افغانستان و موقف این کشور در مسایل داخلی و روابط دوجانبه ،مصاحبه های متعدد را انجام داده
است که موارد عمده آن قرار ذیل می باشد:
الف .مصاحبه با هفته نامه ( )Sunday Expressچاپ لندن
ب .مصاحبه با روزنامه معتبر ( )Sunday Timesچاپ لندن
ج .بیشتر از ده ها مصاحبه تصویری با بخش های مختلف سرویس جهانی بی بی سی
د .مصاحبه با روزنامه ( )The New Europeanچاپ لندن
ه .مصاحبه با روزنامه معتبر ( )Daily Mailبریتانیا
و .مصاحبه های اختصاصی با تلویزیون های طلوع نیوز و آریانا نیوز
ی .مصاحبه تلویزیون جهانی ایران انترنیشنل
 .4این سفارت به منظور حمایت از آزادی مطبوعات از روز جهانی مطبوعات تجلیل بعمل آورد و برای
اولین بار از شماری از خبرنگاران ملی و بین المللی را با اهدای جایزه ملکه ثریا ،تقدیر نمود.

 .5جهت گسترش روابط با نهاد های اکادمیک و دانشجویان کشور های مختلف در بریتانیا ،و همچنان ارایه
معلومات در رابطه به مسایل افغانستان به ویژه تشریح برنامه صلح حکومت و البی برای آن ،سفیر در
18

دانشگاه و نهاد های مختلف علمی و پژوهشی بریتانیا از جمله دانشگاه امپریال ،LSE ،دانشگاه ،Sussex
نهاد علمی  Young Professionals in Foreign Policyو انجمن دموکراسی در لندن ،سخنرانی
نموده است.
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.VIII

ترمیم اساسی ساختمان سفارت:
ساختمان فعلی سفارت افغانستان در لندن ،بین سالهای  1848-1846بنا شده و در
سال  1925توسط حکومت شاهی افغانستان خریداری گردیده است .تعمیر سفارت
افغانستان در لندن که ملکیت شخصی افغانستان می باشد ،در یکی از اساسی ترین
نقاط مرکزی شهر لندن قرار دارد .اما طی سالهای گذشته ،تعمیر این سفارت به دلیل
کم توجهی دچار آسیب جدی گردیده بود .خوشبختانه در یک سال گذشته ،تالش

ها برای ترمیم اساسی این ساختمان تاریخی کشور در لندن ،نتیجه داده و قسمت عمده ای از کارهای دیزاین و
سروی این پروژه به اتمام رسیده و عنقریب کار بازسازی آن شروع گردد.
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.IX

نتیجه گیری:
سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در بریتانیا به تالشها مثمر خویش در راستای
نمایندگی شایسته از افغانستان ،تحکیم روابط دوستانه با بریتانیا با درنظرداشت منافع
ملی و جلب حمایت همه جانبه این کشور ادامه خواهد داد .نقش بریتانیا در تداوم
حمایت سیاسی ،نظامی و اقتصادی از افغانستان برای سالهای پیشرو از اهمیت فراوان
برخوردار است .سفارت تالش می ورزد تا زمینه های حضور فعال و مؤثر بریتانیا در

افغانستان و بخصوص جلب حمایت از تالشهای صلح حکومت افغانستان و اعمال نفوذ بیشتر بر پاکستان در
همکاری صادقانه و عملی بر تعهداتش در امر مبارزه با تروریزم با افغانستان را بیشتر مساعد سازد و در این راستا
تماس ها و روابط منظم با مقامات ارشد و ذیربط در مسایل افغانستان در سطوح مختلف ادامه یابد .همچنان از
طریق تدویر برنامه های مختلف از جمله برگزاری اولین کنفرانس سرمایه گذاری میان سرمایه گذاران افغان در
بریتانیا و همچنان دومین کنفرانس ساالنه اقتصادی میان سرمایه گذاران افغان و بریتانیا ،فراهم آوری زمینه های
بازدید رسمی مقامات ارشد دولت افغانستان و تنظیم مالقات های آنها با شخصیت های تاثیر گذار در مسایل
افغانستان و منطقه ،فعالیت هایی را پالنگذاری و عملی می نماید .رسیدگی به مشکالت افغان های مقیم بریتانیا
آیرلند و همچنان ارایه خدمات بهتر و موثرتر قونسلی به آنها نیز همانند گذشته در صدر اولویت های کاری سفارت
قرار خواهند داشت.
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