روابط ناتو – أفغانستان
ناتو قویا به ماموریت خود در أفغانستان متعهد است .حمایت ناتو از أفغانستان بر سه عرصه متمرکز
میباشد:
 ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو برای آموزش ،مشوره و کمک به قوا و نهادهای امنیتی
أفغان
 تمویل قوای امنیتی أفغان به عنوان بخشی از تالشهای گستردهتر بینالمللی
 و همکاری درازمدت ناتو أفغانستان که مشترکا با حکومت أفغانستان در حال انکشاف است
ماموریت حمایت قاطع
ماموریت حمایت قاطع یک ماموریت غیررزمی به رهبری ناتو است که در تاریخ اول جنوری  ۲۰۱۵پس
از پایان ماموریت قبلی ناتو یعنی نیروی بینالمللی کمک به امنیت یا ایساف و انتقال مسئولیت کامل امنیت
به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان آغاز شد.
ماموریت حمایت قاطع به دعوت حکومت افغانستان و مطابق با قطعنامه  ۲۱۸۹شورای امنیت سازمان
ملل متحد مورخ  ۲۰۱۴آغاز شد .هدف این ماموریت کمک به قوا و نهادهای امنیتی افغانستان برای
انکشاف ظرفیت دفاع از کشور و حفاظت شهروندان به شکلی پایدار است.
ماموریت حمایت قاطع در حال حاضر متشکل از  ۱۶هزار سرباز از  ۳۹کشور عضو و همکار ناتو است.
قطر و امارات متحده نیز به این ماموریت به رهبری ناتو میپیوندند .این ماموریت نمادی قوی از حمایت
دوامدار جهانی از حکومت و مردم افغانستان است .ماموریت حمایت قاطع از یک پایگاه مرکزی
(کابل/بگرام) و چهار پایگاه فرعی (مزار شریف در شمال ،هرات در غرب ،قندهار در جنوب و لغمان در
شرق) عمل میکند .این ماموریت فعالیتهای آموزشی ،مشورتی خود را در حمایت از نقشه راه چهارساله
حکومت افغانستان (که در سال  ۲۰۱۷آغاز شد) عملی میکند که هدف آن افزایش موثریت و پاسخگویی
قوا و نهادهای امنیتی افغانستان است .تمرکز نقشه راه بر انکشاف رهبری ،توانمندیهای رزمی (با تاکید
بر عملیاتهای قوای خاص و قوای هوایی) توحید قومانده و مبارزه با فساد است.
این ماموریت همچنان در چند عرصه دیگر عمل میکند .این ساحات عبارتند از :پالنگزاری عملیاتی،
انکشاف بودجه ،پروسه تولید قوا ،مدیریت و انکشاف پرسونل ،پایداری لوجستیکی ،نظارت ملکی به منظور
حصول اطمینان از عملکرد قوا و نهادهای امنیتی افغان در مطابقت با حاکمیت قانون و حکومتداری
خوب.
سربازان ماموریت قاطع عمدتا در وزارتهای مرتبط با امنیت و با اردو ،قوای هوای ،عملیاتهای خاص
و قوای پلیس کار می کنند .قوماندان ماموریت قاطع در استفاده از پرسونل و منابع خود تا حدی دست باز
دارد .این امر کمک میکند که آموزش ،توصیه و کمکها به موثرترین شکل و در جایی که بیشترین نیاز
وجود دارد ،ارائه گردد.
چارچوب قانونی ماموریت حمایت قاطع توافق وضعیت قوا ( )SOFAکه در کابل توسط رئیس جمهور
افغانستان و نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشور امضاء شد ،میباشد .این توافق در اواخر  ۲۰۱۴از سوی

پارلمان افغانستان نیز تصویب شد .توافق وضعیت قوا شرایطی را تعیین کرده که تحت آن قوای متحدین و
همکاران ناتو به عنوان بخشی از ماموریت حمایت قاطع به افغانستان اعزام میشوند و نیز فعالیتهایی را
که تحت این توافق انجام میدهند ،مشخص ساخته است.
در اجالس ناتو در وارسا در تاریخ  ۹-۸جوالی  ،۲۰۱۶سران کشورها و دولتهای عضو ناتو تصمیم
گرفتند که ماموریت حمایت قاطع را پس از سال  ۲۰۱۶با یک مدل انعطافپذیر منطقه تمدید کنند که به
ارائه آموزش ،توصیه و کمک به نهادهای امنیتی افغانستان و نیز اردو ،پویس ،عملیاتهای ویژا و قوای
هوایی ادامه دهند .آنها همچنان متعهدند که ماموریت و ساختار آن تحت بازنگری مستمر نگهدارند.
رهبران کشورهای ناتو در اجالسشان در تاریخ  ۲۵می  ۲۰۱۷نیز بر تصمیمات اتخاذ شده در اجالس
وارسا تاکید کردند و نیز وزرای دفاع ناتو در دیدارشان در تاریخ  ۹نومبر  ،۲۰۱۷توافق کردند که تعداد
سربازان حمایت قاطع را از حدود  ۱۳۰۰۰هزار به  ۱۶۰۰۰هزار در طول سال  ۲۰۱۸افزایش دهند.
حمایت مالی از قوای امنیتی افغان
مسئولیت حمایت مالی از قوای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان به دوش حکومت افغانستان است .در اجالس
شیکاگو در سال  ،۲۰۱۲مقامات افغان توافق کردند که ساالنه حداقل  ۵۰۰میلیون دالر در آغاز برای
مصارف قوای امنیتی افغان فراهم کنند که این مبلغ به مرور زمان به شکلی ثابت افزایش خواهد یافت .در
عین حال ،اعضا و همکاران ناتو نیز به ایفاء نقش مهم خود در حمایت مالی از قوای امنیتی و دفاعی
افغانستان ادامه خواهند داد.
یکی از ستونهای اصلی این تالشها صندوق وجهی اردوی ملی است که در سال  ۲۰۰۷ایجاد شد .این
صندوق یکی از سه جریان تمول است که جامعه بینالمللی از آن برای مسیر دادن به حمایت مالی خود از
قوا و نهادهای امنیتی افغانستان استفاده میکند .دو مکانیزم دیگر حمایت ملی ،یکی صندوق وجهی قانون
و نظم برای افغانستان ) (LOTFAاست که توسط پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد ) (UNDPاداره
میشود و دیگری صندوق وجهی ایاالت متحده برای قوای امنیتی افغانستان ) (ASFFمیباشد .صندوق
وجهی قانون و نظم عمدتا برای پرداخت معاشرات پولیس و پرسونل محابس و نیز برای فعالیتهای
ظرفیتسازی در وزارت داخله و قوای پولیس استفاده میشود .صندوق وجهی ایاالت متحده برای قوای
امنیتی افغان معموال برای خریداری تجهیزات و مصارف عمومی این نیروها استفاده میگردد.
بعد از تصامیم اتخاذ شده در اجالس ناتو در شیکاگو ،صندوق وجهی اردوی ملی ،به شکلی تغییر یافت که
انعطافپذیرتر ،شفاف ،پاسخگو و مقرون به صرفه باشد .مجموع کمکهای مالی به صندوق وجهی اردوی
ملی که تحت مدیریت ناتو است ،تا امروز بیش از  ۲.۴میلیارد دالر است.
در اجالس وارسا در تاریخ  ۹-۸جوالی  ،۲۰۱۶متحدین ناتو و همکاران ماموریت حمایت قاطع تعهد
کردند که به حمایت مالی خود از قوای افغان تا پایان سال  ۲۰۲۰به عنوان بخشی از تالش وسیعتر جامعه
بین المللی ادامه دهند .مقامات افغان نیز به حفظ و افزایش سهمگیری مالی خود برای حمایت از اردو و
پلیس این کشور ادامه میدهند .در اجالس بعدی ناتو در تاریخ  ۱۲-۱۱جوالی  ۲۰۱۸در بروکسل ،انتظار
می رود متحدین و همکاران ناتو بر تعهد خود به دوام حمایت مالی قوای امنیتی افغان تا سال  ۲۰۲۴تاکید
کنند.

همکاری درازمدت ناتو -افغانستان
توافق همکاری درازمدت ،سند همکاری سیاسی ناتو و افغانستان است .این توافق در سال  ۲۰۱۰در اجالس
ناتو در لیسبون کسب شد .در اجالس وارسا در سال  ۲۰۱۶متحدین به تقویت و ارتقاء همکاری در کنار
ماموریت حمایت قاطع و از طریق گفتگوی سیاسی و همکاری عملی تصمیم گرفتند.
همکاری ا رتقاء یافته به اهمیت استراتژیک دخیل بودن ناتو در افغانستان اذعان کرده و بر تعهد نسبت به
همکاری جهانی ذکر شده در مفهوم یا کانسپت استراتژیک ناتو در سال  ۲۰۱۰تاکید میکند .در این
چارچوب فعالیتهای مشخصی صورت میگیرد که شامل ورکشاپهایی برای آموزش دفاعی و بهبود
حکومتداری در ساختارهای دفاعی ملی افغانستان است .هدف ناتو در درازمدت ،همکاری متعارف با
افغانستان می باشد .ناتو همکاران آن به افغانستان و مردم این کشور متعهد بوده و در راستای تالشهای
گسترده جامعه بینالمللی خواهان آیندهای امن و باثبات برای افغانستان هستند.

