صندوق وجهی قوای مسلح افغانستان
صندوق وجهی ناتو برای اردوی ملی افغانستان یکی از سه جریان مالی است که جامعه بینالمللی از طریق
آن از قوا و نهادهای امنیتی افغانستان حمایت مالی میکند .دو صندوق وجهی دیگر ،یکی صندوق وجهی
قانون و نظم ) (LOTFAتحت مدیریت برنامه انکشافی سازمان ملل متحد ،و دیگری صندوق وجهی ایاالت
متحده برای قوای امنیتی افغانستان ) (ASFFاست .صندوق وجهی قانون و نظم برای پرداخت معاشات
قوای پلیس و پرسونل محابس و نیز برای ارتقاء ظرفیت وزارت داخله و پلیس استفاده میگردد.
صندوق وجی ایاالت متحده مشروط به توافق دوجانبه امریکا-افغانستان است و برای تمویل تجهیزات و
مصارف قوای امنیتی افغان از آن استفاده میشود.
صندوق وجهی اردوی ملی أفغانستان در سال  ۲۰۰۷به عنوان مکانیزمی برای اعضای ناتو و کشورهای
سهمگیرنده در نیروی ایساف در أفغانستان – و نیز دیگر کشورهای همکار ناتو – ایجاد شد تا از طریق
ان تجهیزات نظامی کمک شده به قوای أفغانستان انتقال و نصب شود ،و یا چنین تجهیزات و خدماتی برای
پروژههای انجینری اردوی ملی خریداری شود و یا هزینه برنامههای تعلیمی سربازان أفغان در داخل و
خارج از کشور پرداخت شود .به مرور زمان دامنه کارکرد صندوق وجهی اردوی ملی توسعه یافت تا از
پایداری اردوی ملی و پروگرامهای سوادآموزی و دیگر تعلیمات مسلکی نظامی و فعالیتهای ظرفیتسازی
در اردو نیز حمایت گردد .این فعالیتها شامل تقویت مدیریت و حکومتداری خوب در ساختارهای امنیتی
أفغانستان و ارتقاء مشارکت معنادار زنان در وزارتها و نهادهای سکتور امنیتی نیز میباشد.
صندوق وجهی اردوی ملی أفغانستان به تمرکز فعالیتهای اصلی خود بر اردوی ملی أفغانستان ادامه
می دهد .این صندوق اما برای حمایت در بعضی ساحات مربوط به دیگر عناصر قوای امنیتی أفغان نیز
استفاده میگردد .این امر در افزایش توانایی عناصر مختلف قوای امنیتی أفغان برای عملیات مشترک سهم
دارد .پس از توافق در اجالس ناتو در شیکاگو در ماه می  ،۲۰۱۲صندوق وجهی اردوی ملی
انعطافپذیرتر ،شفاف ،پاسخگو و مقرونبهصرفهتر شده و شامل تدابیری برای مبارزه بر ضد فساد هم
میباشد.
در شیکاگو ،متحدین ناتو ،کشورهای عضو ایساف و دیگر همکاران ناتو بار دیگر بر تعهد قوی خود در
حمایت از آموزش ،تجهیز ،تمویل و انکشاف توانمندیهای قوای امنیتی أفغان پس از سال  ۲۰۱۴تاکید
کردند .در اجالس ناتو در وارسا در جوالی  ۲۰۱۶نیز متحدین و همکاران ناتو توافق نمودند که به حمایت
مالی خود از پایداری قوای امنیتی ملی أفغانستان تا سال  ۲۰۲۰ادامه دهند.
در اجالس بعدی ناتو در  ۱۲-۱۱جوالی  ،۲۰۱۸در بروکسل ،انتظار میرود که متحدین و همکاران ناتو
بر تعهد خود به ادامه حمایت مالی از قوای امنیتی أفغان تا سال  ۲۰۲۴تاکید کنند .حکومت أفغانستان
مسئولیت اصلی در پایداری قوای امنیتی و دفاعی أفغانستان را بر عهده دارد .متحدین و همکاران ناتو
توافق کردهاند که ساالنه حداقل  ۵۰۰میلیون دالر در آغاز فراهم کنند و این سهمگیری به طور ثابت به
مرور زمان افزایش یابد.
صندوق وجهی اردوی ملی مستقیما به تطبیق یک نقشه راه مرتبط است که از سوی حکومت أفغانستان
برای انکشاف بیشتر قوا و نهادهای امنیتی أفغانستان راهاندازی شده است .این نقشه راه چهار عنصر کلیدی

دارد که شامل ارتقاء توانمندیهای ملی حربی ،مبارزه با فساد ،انکشاف رهبران جدید نظامی و ایجاد
ساختارهای قوماندانی و کنترل مناسب در میان عناصر مختلف قوای امنیتی و دفاعی أفغانستان میباشد.
فعالیتهایی که از طریق صندوق وجهی اردوی ملی افغانستان تمویل میشود ،در انطباق با یک پالن
ساالنه اجرایی ،تطبیق میگردد و از سوی بورد صندوق وجهی به تصویب میرسد .بورد صندوق وجهی
اردوی ملی متشکل از نمایندگان کشورهای کمکدهنده و ایاالت متحده امریکا به عنوان مدیر صندوق
وجهی است .این نهاد بر صندوق وجهی نظارت کرده و از مقرون به صرفهبودن ،درستکاری مالی و
پاسخگویی را از طریق گزارش دهی ربع وار در رابطه با عملکرد و تفتیش ساالنه مالی اطمینان حاصل
میکند.
نمونههای فعالیتهای جاری شامل پروژههای ذیل است ۲۰۰ :میلیون دالر برای پروژه توافق اعمال توانایی
و خریداری عناصر توانمندساز )(Power Delivery Power Purchase Agreement Project؛
 ۱۷۶میلیون دالر برای ترمیم هلیکوپترهای  Mi-17و پروژههای مراقبتی؛  ۸۸میلیون دالر برای لباس
مسلکی و تجهیزات فردی؛ و پروژههای چندگانه تاسیساتی ،لوجستیکی ،آموزش و صحی.
تا  ۳۰جون  ۲۰۱۸مجموع سهمگیری کشورها به صندوق وجهی اردوی ملی بیش از  ۲.۴میلیارد دالر
بوده است .صندوق وجهی اردوی ملی برای سهمگیری کلی جامعه بینالمللی باز است.
صندوق وجهی اردوی ملی افغانستان
وضعیت سهمگیریها تا تاریخ  ۳۰جون ۲۰۱۸
(تمام مبالغ به دالر امریکایی و بدون اعشار است).
استرالیا  ۵۲۰میلیون
آذربایجان ۱.۹۶۷میلیون
بلجیم  ۴۵میلیون
بلغاریا  ۱.۲۱۴میلیون
کانادا  ۲۱۲.۹۵۹میلیون
جمهوری چک  ۲.۵۸۱میلیون
دنمارک  ۳۰.۵۷۴میلیون
استونیا  ۱.۴۹۸میلیون
فنلند  ۱۴.۴۶۳میلیون
گرجستان  ۱.۵میلیون
جرمنی  ۵۸۲.۵۶۰میلیون
هنگری  ۱.۷میلیون
ایتالیا  ۳۴۵.۵۲۸میلیون
جاپان  ۵۵.۳۰۱میلیون
قزاقستان  ۶میلیون
لتویا  ۲میلیون
لیتوانیا  ۲.۰۵۲میلیون
لوکزامبورگ  ۴۴.۶۸۲میلیون

مونتهنگرو  ۱.۶میلیون
هلند  ۱۱۴.۸۵۹میلیون
ناروی  ۱۱۴.۸۵۹میلیون
پرتگال  ۴.۵۸۱میلیون
رومانیا  ۹۷۱میلیون
سلواکیا  ۲میلیون
سلوانیا  ۱.۸۰۷میلیون
کوریای جنوبی  ۲۰۰میلیون
هسپانیه  ۵.۴۲۷میلیون
سویدن  ۱۳.۰۸۱میلیون
سویس  ۱۸۶میلیون
*جمهوی پیشین مقدونیه  ۱میلیون
ترکیه  ۶۵.۹۸۳میلیون
امارات  ۱۰میلیون
بریتانیا  ۳۵.۱۱۵میلیون
مجموع ۲ :میلیارد و  ۴۲۹میلیون و  ۴۴۰هزار دالر امریکایی
جهت سهولت ارجاع ،از اعداد باال اعشاریه حذف شده است .برخی از متحدین و کشورهای ناتو وعدههای
بیشتر مالی دادهاند .زمانی که این مبالغ نیز به صندوق وجهی اردوی ملی واریز شد ،در آمار فوق نشان
داده خواهد شد.
*ترکیه جمهوری مقدونیه را با نام قانون اساسی آن به رسمیت میشناسد
بخش دیپلماسی عمومی – شعبه مطبوعات و رسانهها

