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 مقدمه 

 میالدی 2019سفارت افغانستان در سال چکیدۀ از فعالیت ها و دستآورد های 

متحد استراتیژیک افغانستان است و   و، دوست دیرین بریتانیا کشور پادشاهی

تا همکاری نزدیک و  افغانستان در لندن تالش می نماید    جمهوری اسالمی  سفارت

بریتانیا در عرصه های سیاسی، اقتصادی، همکاری های    ما و   دراز مدت میان کشور

در جریان سال    این سفارت  .یابد  مزید  گسترش  امنیتی و رابطه مردم با مردمنظامی و  

تالش ورزید تا برای دسترسی کامل به این آرمان و استراتیژی،   میالدی 2019

مزید روابط میان افغانستان و بریتانیا و جمهوری آیرلند، نمایندگی نیکو   تحکیمدستآورد های مشخص در گستره  

ه خدمات بهتر قونسلی برای بیشتر از صد هزار افغان مقیم  ئارا همچنان و مردم افغانستان و شایسته از دولت و 

   بریتانیا و آیرلند داشته باشد.

به عنوان دیپلمات برتر  آسیا و   میالدی 2019جواد در سال  سفیر 

( در لندن Diplomate Magazineاوقیانوسیه، از سوی مجله دیپلمات )

به منظور قدردانی از فعالیت ها و دستآورد های   جایزهاین  برگزیده شد.

در جامعه   ویو پاسداری از تالش های  سفیر افغانستان در بریتانیا

 . گردیداهدا   ایشان   ، طی محفل خاصی به این کشور دیپلوماتیک

های  ت منظور شفافیت در کار ها و ارایه گزارش از فعالی با این حال، به

غیر محرم    یک ساله این سفارت، در این جا چکیدۀ از عمده ترین اجراآت

به گونه   مورد هشتاین سفارت را در و دستآوردهای  و غیر حساس 

 ارایه میگردد.   خدمتتصویری 

 :دیپلوماتیکگسترس و تحکیم روابط 
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جلب همکاریها و  ، به ویژه و بریتانیا مناسبات دوستانه میان افغانستان استواری مزید

امسال در ، صلح تحت رهبری دولتافغانی و ملی روند   یک از حمایت این کشور

علیرغم مصروفیت بیش از حد دولت بریتانیا به  . صدر برنامه سفارت قرار داشت

معضله خروج این کشور از اتحادیه اروپا، سفارت توانست تا از طریق برقراری  

و دیدار های متعدد سفیر با مقامات عالی رتبه این   تماس های رسمی و شخصی 

 .تا حد ممکن  افغانستان را در محراق توجه دولت بریتانیا نگهدارد کشور،

میالدی، جاللتمآب محمد اشرف    2019در سال   ❖

مهوری اسالمی افغانستان برای  غنی رئیس ج

اشتراک در مسابقات کرکت تیم ملی افغانستان  

و این  ند و انگلستان به این کشور تشریف آورد

سفارت در مورد تنظیم و مدیریت سفر  اجراآت  

تا از این سفر حداکثر   الزم را روی دست گرفت

با با خانم تیریزا می صدراعظم، وزیر توسعه   جریان این سفر. جاللتمآب رییس جمهور در استفاده شود

نیز    بین المللی، لوی درستیز قوای مسلح، مشاور امنیت ملی، وزیر دفاع بریتانیا و سایر مقامات این کشور

  مالقات های مثمر داشتند. 

، سید طیب جواد سفیر افغانستان در  این سالدر  ❖

ماد اعت  کار در آیرلند را نیز آغاز نموده و   بریتانیا،

حیث سفیر غیر مقیم به رئیس  به نامه خویش را 

جمهور آیرلند طی مراسم خاص تشریفاتی تقدیم  

نمود. کشور دوست آیرلند در افغانستان در بخش  

نه   بیشتر از  مساعدت، های آموزش پولیس

برداشتن کمک نموده  میلیون یورو در بخش 

ری از افغان های مستقر در این کشور دیدار  است. در جریان سفر به آیرلند، سفیر با نماینده های شما

 نموده، روی بهبود عرضه خدمات به آنها مشوره نمود.  
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 :گسترش تجارت و سرمایه گذاری

  ه ی و جلب سرما  یدر عرصه اقتصاد  این سفارت   و مثمرکم نظیر      یها   تیبه دوام فعال

بوده و در سال  این سفارت در بخش اقتصادی فعال به کشور،  شتریب یها  ی گذار 

 .  میالدی، دو کنفرانس بزرگ اقتصادی را در لندن راه اندازی نمود 2019

  2019سال  جریاندر  دومین کنفرانس بزرگ تجاری افغانستان و بریتانیا ❖

بدون میالدی در هماهنگی با  اطاق های بین المللی تجارت افغانستان و بریتانیا و 

طریق سکتور خصوصی تمویل  استفاده از وجوه دولتی افغانستان و انگلستان، به ابتکار این سفارت از 

  گردید.

وزیر کابینه افغانستان و   5در این کنفرانس  ❖

 سرمایه گذاران، تن تاجران،  120بیشتر از 

نماینده  اعضای پارلمان بریتانیا، متخصصین،

های رسانه های بین المللی اشتراک ورزیدند  

گذاری  سرمایه  مشخص  فرصت هایروی  که  

  در سکتور های معادن، زراعت، ترانسپورت، 

  سفارت گام های مشخص را برای ایجاد همچنان بیمه و بانکداری صحبت شد.   و برق، انرژی تولید

که در این زمینه با سرمایه گذاران افغان در   اتخاذ نمودهرای تجارتی افغانهای مقیم بریتانیا و آیرلند شو

 بریتانیا مشورت های الزم صورت گرفته و قرار است ابتکار این کار را این سفارت به دست گیرد.

دیدار های  متعدد با   یی و به اثر تالش این سفارت،  بمنظور تقویت بیشتر همکاری های اقتصادی منطقه ❖

آقای عصمت اهلل ارگاشیف  سفیر جمهوری ازبیکستان در لندن و نماینده خاص آنکشور برای افغانستان

پرواز های مسافربری از لندن به کابل از طریق تاشکند تامین شده  صورت گرفته است که در نتیجه آن 

  انگلستان را  تجارتیرسمی است. همچنان سفارت افغانستان در لندن تالش دارد تا زمینه تعیین نماینده 

 برای افغانستان و ازبیکستان میسر سازد.

  Botanic Garden)   باتی این سفارت در قسمت ایجاد باغ نبر اساس هدایت جاللتمآب رییس جمهور،   ❖

روی میکانیزم های   تماس برقرار شد و (Kew Garden) بزرگترین نهاد نباتات در بریتانیا با مسئولین ( 

که نتایج آن بزودی به نشر   شدگفتگو  نباتاتممکن برای همکاری با افغانستان در قسمت ایجاد باغ 

   خواهد رسید.
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گذاری در سکتور بیمه، های مسلکی و کسب  سرمایهبرای جلب شرکت های بزرگ بیمه و مهارت  ❖

آقای الرد   انگلیسی و یکی از معروفترین رجال بیمه داری  این سفارت با شرکت های بزرگ بیمه 

روی اصالح  محمد شیخ عضو پارلمان بریتانیا، متخصص  و سهم دار بزرگ در سکتور بیمه این کشور،  

 د.قوانین بانکداری و جلب بیمه ها کار میکن

  میالدی  2019سفارت افغانستان در لندن در سال  ❖

دومین نشست با خانواده مطبوعات افغانستان را در  

شهر لندن تحت عنوان )مطبوعات افغانستان برای   

 برگزار نمود.  ( دموکراسی

در  این نشست کم نظیر، شماری از مسؤولین   ❖

ارشد رسانه های افغانستان، دست چینی از  

و  خبرنگاران صاحب نام، چندین خبرنگار بین المللی، استادان دانشگاه و نماینده های نهاد های علمی 

گرامیداشت از دستآورد های کم نظیر خانواده مطبوعات  ،  هدف این  نشست  اشتراک ورزیدند.پژوهشی  

آزاد افغانستان در طی دو دهه گذشته، کاهش چالش های آزادی بیان، جستجوی راه های عملی برای  

تامین امنیت خبرنگارن و مصؤنیت آنان، ایجاد 

  رسانه ها در  افزایش نقشفضای مصؤن و 

فرایند مصالحه و همچنان   در شفافیت تامین

مشکالت و چالش های خبرنگاران شجاع و  

بحث شد و بحث های   نموفق زن در افغانستا

مسؤولیت های اجتماعی و   مسلکی در مورد

  صورت گرفت.( در جامعه Fake Newsاخالقی رسانه های اجتماعی در قبال نشر اخبار جعلی یا )

 افزایش همکاریهای نظامی:

ناتو بریتانیا بعد از ایاالت متحده امریکا، بیشترین سرباز به افغانستان در چوکات 

میلیون دالر را بمنظور حمایت از قوتهای مسلح    70و این کشور ساالنه    فرستاده است

فغانستان و انگلستان همکاری های نزدیک نظامی و استخباراتی    افغانستان  میپردازد.

میالدی این تماس ها را با تمامی نهاد    2019لندن در سال  دارد. سفارت افغانستان در  

 های بریتانیا به شمول مرکز ملی مبارزه با جرایم گسترش داده است.  
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در خصوص بهبود و ارتقای ظرفیت  جواد شخص سفیر 

افغانستان امنیت ملی  های امنیتی کشور به ویژه نهاد نهاد

و  مانند اختطافدر امر مبارزه با جرایم سازمان یافته 

را انجام داده    اقدامات الزم  همکاری بریتانیا در این زمینه،

  است.

 

 گسترش روابط میان مردم و خدمات فرهنگی
  ،نهاد های دولتی و غیر دولتی، دانشگاه ها، اتاق های فکر با دوامداراین سفارت بصورت منظم و  ❖

برای گسترش فرصت بریتش کونسل در لندن  همکاری های بیشتر این نهاد  پژوهشکده ها، به شمول

ارایه بورسیه های تحصیلی در نهاد های نظامی و دانشگاه های   و های تحصیلی، تدریس زبان انگلیسی

 معتبر، تماس دارد.  

بخش فرهنگی این سفارت، نشست های   ❖

بر اساس تقویم   فرهنگی را بطور ماهوار

تدویر نموده است که در   فرهنگی کشور،

  آن از شخصیت های بزرگ علمی،

  نویسندگان، شعرا و فرهنگیان قین،حقم

 قدردانی صورت گرفت.  

تا آثار تاریخی افغانستان که بطور قاچاق به بریتانیا آورده شده بودند،   همچنان توانسته است سفارت  ❖

یک ظرف نقره ای و   به شمول آثار گرانبهایی  و برگردانده شوند  افغانستان دوباره به خانه اصلی شان

عدد سکه های تاریخی   47طالیی از حوزه تمدنی گندهارا که قدامت تاریخی چهار هزار ساله دارد، 

 دوباره به موزیم ملی کشور انتقال داده شدند.  بودایی عدد سر پیکره های   10و
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زمینۀ  اجرای کنسرت آرکستر زهره را در   سفارت ❖

موزیم بریتانیا که قدیمی ترین موزیم جهان می باشد،  

فراهم نمود. این کنسرت با استقبال بی نظیر اشتراک  

کننده گان، کاربران شبکه های اجتماعی و شبکه  

 گردید.  مواجه  های بزرگ خبری

از صدمین سالروز استرداد استقالل کشور نیز  سفارت  در ادامۀ گرامیداشت از روز های ملی و تاریخی،  ❖

برنامه جداگانه  بطور ویژه با حضور مقامات بریتانیا، افغان های مقیم بریتانیا  و پنج محفلبا راه اندازی 

 و جمهوری آیرلند گرامیداشت نمود.

 :حضور فعال و موثر در مطبوعات جهانی و نهاد های علمی و پژوهشی

با رسانه  میالدی    2019در سال  ملی    حاد  افغانستان در مسایل  تشریح دیدگاه ها و جایگاه سفیر جواد برای   ❖

 Daily)، ( Sunday Times)، (Sunday Express) به شمولهای متعدد داخلی و بین المللی 

Mail) ،ایران انترنیشنل تلویزیون  اختصاصی باگفتگو های  ،بی بی سی های فارسی و پشتو سرویس  ،

 مصاحبه های جداگانه داشته است. تلویزیون هستی ، تلویزیون خورشید

چتم هاووس، انستیتیوت سلطنتی مطالعات دفاعی، انستیتیوت بین  با نهاد های پژوهشی همچنان سفیر ❖

در   جواد سفیر .نموده است، دانشگاه های معتبر انگلستان روابط نزدیک تامین المللی مطالعات دفاعی

دانشگاه  ، دانشگاه آکسفوردمعتبر بریتانیا به شمول  ر نهاد ها و دانشگاه هاید میالدی 2019سال

 ، کیمبریج 

 صحبت نموده است. دانشگاه سواس و  دانشگاه دورهام، دانشگاه ساسکس، دانشگاه وینچستر ❖

 : به افغان های مقیم بریتانیا و جمهوری آیرلند خدمات قونسلی کیفیت ارایه  بهبود

ارایه خدمات معیاری قونسلی به نزدیک به   ا برایر مزید  میالدی توانست تا تسهیالت 2019در سال  سفارت

 افغان مقیم آیرلند فراهم کند.  1500هزار افغان مقیم بریتانیا و  یک صدو پنجاه

آنالین، ارایه معلومات دقیق در مورد هر بخش به سه زبان  نصب سیستم بایومتریک، ایجاد سیستم  ❖

در ویب سایت سفارت، بهبود سیستم نظارت دقیق از اجراآت و عملکرد  و انگلیسی پشتو ، فارسی

همکاران در بخش قونسلی، ارتقای ظرفیت همکاران بخش قونسلی، فعال سازی شماره دریافت  

ی از اقدامات دسپلینی و برطرفی و معرفی چهارتن  از  پیشنهادت و شکایات برای مراجعین، اتخاذ برخ 
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ه  کارمندان محلی  به پولیس ضد جرایم انگلستان در بخش قونسلی که از وظایف شان سوء استفاده نمود

 د.نبودند، از موارد اصالحی در بخش قونسلی می باش

به شهر های  ا جهت مشوره با هموطنان م 2019در سال  و مسؤول امور قونسلی سفارت جواد سفیر ❖

  .مختلف بریتانیا، اسکاتلند و آیرلند سفر نمود

 : افغانستان در بریتانیا  ساختمان سفارت آغاز روند بازسازی

-1846 یسالها نیسفارت افغانستان در لندن، ب یاختمان فعلس

افغانستان  ی توسط حکومت شاه 1925بنا شده و در سال  1848

  نقاط  ن یر بهت از ی کیدر  این ساختام است. ده ی گرد ی داریخر

ی  کم توجه   لیبه دل  طی سالهای گذشته،  اما  .شهر لندن قرار دارد

ترمیم و  کار خوشبختانه .دبو ده ی گرد جدی بیدچار آس

قرار است تا پایان  آغاز شده است و    بازسازی این تعمیر تاریخی  

میالدی به گونه کامل و اساسی ترمیم و به بهره   2020سال 

  برداری سپرده شود.

 

 

 

 
 

 نتیجه گیری:  -1

روابط  گسترس و پویایی تالش هایش در راستای نمایندگی شایسته از افغانستان،  درسفارت افغانستان در لندن 

سفارت تالش می ورزد تا زمینه های حضور فعال و مؤثر بریتانیا در  استوار گام بر می دارد.  ،دوستانه با بریتانیا

برای تامین امنیت، رفاه و موفقیت روند صلح وسعت یابد و انگلستان از نفوذ که در منطقه و پاکستان  افغانستان

تعهداتش در امر مبارزه با تروریزم با   نمودن همکاری صادقانه و عملی دارد برای تشویش اسالم آباد برای 

سیاسی،   م با مقامات ارشد بریتانیا در سطوح مختلفدر این راستا تماس ها و روابط منظ استفاده نماید.افغانستان 

برنامه های مختلف از جمله  سفارت مصمم است تا ادامه دارد. همچنان  نظامی، پارلمانی و نهاد های پژوهشی

برگذاری سومین کنفرانس سرمایه گذاری افغانستان و بریتانیا، سومین نشست خانواده مطبوعات افغانستان در  

 را پالنگذاری و عملی نماید.    برنامه های مشخص و ویژهو سایر  بریتانیا
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 سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در لندن
www.afghanistanembassy.org.uk 

publicrelations@afghanistanembassy.org.uk 

+44 207 225 0095 


