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یهپیام تبریک  
 

سته ه دیپلومات با تجربه و حقوقدان برجخویش را بمراتب تبریک و تهنیت رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا شورای 

مینماید.  ه است، تقدیمیدافغانستان  محترم فرید " ظریف" که در یکی از پست های بلند و معتمد موسسه ملل متحد تعین گرد  

 

 
 

یبریا تعین ال در اموررا بحیث نماینده خاص ملل متحد افغان ومات برجسته لن کی مون ، سر منشی ملل متحد هفته گذشته این دیپبا

 نمود.

ه در فرید ظریف تجربه وسیعی در امور دپلماتیک، بین المللی و ملل متحد دارد ک" معلومات سازمان ملل متحد،  به اساس

" ل و بیرون افغانستان کار کرده استپست های مختلف داخ  

لل متحد در نیویورک، در سال های به حیث نماینده دایمی افغانستان در م 1987تا  1981در سال های  محترم فرید ظریف 

در امور بین  افغانستان  مشاور رییس جمهور 1991تا  1989خارجه و در سال های امور معاون وزیر  1989تا  1987

مدیر بخش اروپا و امریکای التین در دفتر  2011تا  2010همچنین در سال های ایشان  لی ایفای وظیفه می نمود.لالم

.بودملل متحد ره عملیات های صلح مربوط ادا یعملیات ها   

ان ده و همچنیدر فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به پایان رسان 1973ظریف تحصیالت خود را در سال  محترم 

.ده استیشته روابط بین الملل را در اکسفورد انگلستان به پایان رسانر  

یت موفقیت های مزید در ادامه و انجام این وظیفه بزرگ و با اهمو دیپلومات برجسته افغان ما برای این هم مسلک ارجمند 

خواهانیمبین المللی      

 

 با احترام
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