خالصه

دولت جمهوری اسالمی
افغانستان
وزارت دفاع ملی
معاونیت استراتیژی وپالیسی
ریاست پالنگذاری استراتیژیک

استراتیژی ملی نظامی
1397

اسرتاتیژی ملی نظامی


هدف اسرتاتیژی ملی نظامی :

اسرتاتیژی ملی نظامی خنستنی سند اسرتاتیژیکی وزارت دفاع ملی بوده  ،بیانگر  ،دیدورهنمودهای وزیردفاع ملی درارتباط به محایت وزارت دفاع
واردوی ملی در اتمنی منافع افغانستان واپلیسی امنیت ملی میباشد  .این سند به اتسی ازقانون اساسی کشور  ،اپلیسی امنیت ملی ومسوده
ارزایبی هتدیدات به امنیت ملی وسایرتفاهم انمه های اسرتاتیژیکی بنی افغانستان وکشور های دوست هتیه گردیده است  .اسرتاتیژی ملی نظامی
بنیاد واساس برای سیستم پالنگذاری اسرتاتیژیک دفاعی بوده که هریک ازسیستم تنظیم واداره قوت ها وسیستم پالنگذاری اوپراتیفی را قادر به
فعالیت میسازد .
سرتاتیژی ملی نظا می تسلسل منطقی واساس یک سلسله فعالیت های که مسریوخط مشی کاری ما را در راه رسیدن به ایدال های ملی
وسازماندهی قوت مسلح ملی که بالخره مهه هتدیدات داخلی وخارجی حراست ودفاع مناید در برمیگرد .


مهچنان :
 oاسرتاتیژی ملی نظامی مشوره ها ونظرایت سودمند وزیردفاع ملی ولوی درستیز را در ارتباط به استقامت های اسرتاتیژیکی اردوی ملی
برای محایت پشتیبانی اپلیسی امنیت ملی مینماید .
 oاسرتاتیژی ملی نظامی تشریح دهنده حمیط اسرتاتیژیکی وهتدیدات بوده واهداف ملی نظامی را مشخص میسازد .
 oاسرتاتیژی ملی نظامی وظایف اسرتاتیژیکی را برای وزارت دفاع واردوی ملی ابدر نظرداشت اولویت های اجرای آن مشخص میسازد
.بناً
اسرتاتیژی ملی نظامی سند است که برویت آن وزارت دفاع ملی یک هناد نریومند دفاعی مطابق به متقاضیات زمان را احضار ات
بتواند در کواته مدت ودر درازمدت اهداف وظایف اسرتاتیژیکی مشخص را ابدر نظر داشت اولویت های آن به وجه حسن اجنام
مناید .



حمتوای اسرتاتیژی ملی نظامی :
اسرتاتیژی ملی نظامی براساس پرنسییب برای  5سال ترتیب وجهت انتطباق به شرایط مهه ساله ابالی آن مروراجرا میگردد  .اسرتاتیژی
ملی نظامی براصل ضرورت از منافع ملی وهتدیدات را که در برابر ان موجود است برجسته ساخته وبه منظور مقابله بران جهت محایت
ازمنافع ملی  ،اهداف ملی نظامی را ابدرنظر داشت اولویت ها مشخص منوده اهداف ملی نظامی  ،نقش وظایف اسرتاتیژیکی اردوی ملی
را تعنی وریفورم  ،ترکیب ومراحل انکشاف اردوی ملی را توضیح میدارد .



رهنمود اسرتاتیژیکی :
اردوی ملی متشکل ار متام اقوام ساکن کشور بوده واز محایت قاطع مردم ودولت برخوردار است به قانون اساسی ومنافع ملی ورهربی
دولت منتخب مجهوری اسالمی افغانستان وفادار میباشد .
طی سال های گذشته در تشریک مساعی اب سایر ارگاهنای امنیتی ودفاعی اثبت منوه که تواانئی دفاع مستقالنه از کشور را دارند  .ابوجود
آنکه اردوی ملی اب مشکالت وکمبودی های فراوان مواجه است  ،رهربی دولت مجهوری اسالمی افغانستان  ،وزارت دفاع ملی سرتدرستیز
در مهکاری نزددیک اب جامعه جهانی برای رفع این مهه مشکالت وکمبودی ها تالش مهه جانه مینماید  .وزارت دفاع م ـ ـ ـ ـلی وست ـ ـ ـ ـ ـ ـردرستی ـز
تالش میورزد پروسه انتخاابت شوارهای ولسوالی ها  ،اپرملانی در سال (  )1397آغاز وپروسه انتخاابت رایست مجهوری در سال (
 )1398مطابق  2019میالدی  ،پروژه های بزرگ اقتصادی ( اتپی و خط آهن عقینه  - ،شریخان بندر  ،بند سلما  ،بند کمال خان
) وسایر پروژه های عام املنفعه در حمراق توجه قرار دهند



منافع ملی :
منافع ملی افغانسان ابزاتب ازعقاید  ،ابور ها  ،اوالویت ها وارزش ها است که متامیت ارضی  ،حاکمیت واستقال ملی  ،حاکمیت قانون
 ،اثبت دولت ورفاه مردم به آن بوده و متاثر از حمیط داخلی وخارجی میباشد که میتوان منافع مهم را ذیالً برمشرد .

 oتقویت پروسه صله جهت ادغام جمدد گروهای مسلح خمالف .
 oحتکیم حاکمیت ملی ودفاع از متامیت ارضی .
 oحتکیم دولت مرکزی
 oاتمیت صلح وثبات  ،حا کمیت قانون و حقوق مساوی شهروندان .
 oحتکیم وحدت ملی
 oاحرتام به حقوق بشر
 oمجع آوری اسلحه غری قانونی از افراد غری مسئول .
 oمبارزه علیه کشت  ،تولید  ،قاچاق وترافیک مواد خمدر .
 oکاهش فقر وارایه سطح مطلوب زندگی برای متام مردم افغانستان .
 oتبدیل کشور به مرکز جتارت ( خمصوصاً جتارت انرژی ) ترانزیت  ،اتصاالت وسرمایه گذاری منحیث چهارراه واتصال دهنده
آسیای جنوبی  ،مرکز ی  ،شرقی وغربی واب استفاده از موقیت اسرتاتیژیکی .



هتدیدات :

افغانستان اب چالشها وهتدیداتی که دارای ابعاد خمتلف میباشد مواجه است فعالیت هاس تروریستی  ،جناایت سازمان ایفته وستایر حلقات
مربوط به آن نه تنها به امنیت ملی و منافع ملی افغانستان صدمه بزرگ وارد منوده بلکه منطقه را نیز بی ثبا ت ساخته توسعه ان امنی ها  ،خصوصا
تشدید فعالیت های شبکه تروریستی وسایر گرو های دهشت افگن در افغانستان موجب نگرانی دولت وجامعه جهانی میباشد ارزاببی های دقیق
نشان دهنده آ ن است که فعالیت های خمالفنی رو به افزاییش بوده شورشیان هتدید عمده برای افغانستان در حال وآینده نزدیک خواهد بود دسرتسی
تروریستان به اسلحه  ،مهمات  ،مواد منفجره وحمالت امن در خارج از مرز های کشور به آهنا فرصت میدهد ات ازین امکاانت برای اعمال ضد
انسانی شان استفاده منوده ووضعیت را در داخل کشور خمتل ساخته وابعث بی نظمی در جامعه  ،نقض حقوق فردی  ،زرع  ،تولید وترافیک مواد
خمدر وسایر جناایت سازمان ایفته میگردد کشت  ،تولید وترافیک مواد خمدر یکی از منابع متویل تروریستان و گروه های دهشت افگن ومافیای مواد
خمدر بوده که آانن ساالنه از قاچاق مواد خمدر واستخراج معدن صد ملیون دالر بدست میاورند جتارت مواد خمدر منحیث هتدید عمده در برابر دولت
مجهوری اسالمی افغانستان میباشد .


اهداف ملی نظامی :
اب در نظر داشت منافع ملی وهتدیدات موجود  ،اهداف ملی نظامی اولویت ها ذیالً خالصه میگردد .

 .1دفاع از حاکیت ملی  ،متامیت ارضی  ،حفظ واستقالل  ،منافع ملی  ،وارزشهای ملی واسالمی .

 .2ارتقاء وانکشاف ظرفیت ها وقابلیت های وزارت دفاع ملی وسرتدرستیز جهت تقویت سکتور قوی دفاعی در محایت از اهداف ومنافع
ملی کشور .
 .3اشرتاک در جلسات  ،کنفرانس ها  ،سیمیسنار ها وتطبیقات ها وسازماهنای امنیت منطقوی وبنی املللی وسهم گریی در اجیاد حمیط
اب ثبات منطقوی وجهانی وانکشاف روابط دوستانه اب جامعه جهانی کشور های مهسایه .
نقش اسرتاتیژیک وزارت دفاع ملی :
نقش ووظایف اسرتاتیژیکی وزارت دفاع ملی اب در نظر داشت اهداف ملی نظامی ووظایف اسرتاتیژیکی را در روشنائی قانون اساسی وسایر قوانیت
مربوط در راستای اتمنی منافع ملی واپسخگویی به هتدیدات در عرصه های آتی خالصه میگردد .


اتمنی امنیت  ،محایت از تنفیذ قانون  ،رعایت حقوق بشر واجیاد حمیط سامل .



ارتقای قابلیت های استخباراتی وزارت دفاع واتمنی مهاهنگی اب ارگاهنای کشفی واستخباراتی قوهتای امنیتی داخلی ونریوهای امنیتی بنی
املللی در افغانستان .



اجیاد سکتور دفاعی مطمئن مبنظور دسرتسی به اهداف ملی نظامی .



تعبیه قوهتا اب درنظر داشت نیازمندی های امنیتی .



رسانیدن کمک به اهالی ملکی در حاالت اضطراری ،آفات طبیعی وغری طبیعی وسایر حبراانت .



اتمنی مهاهنگی وتشریک مساع ی اب سایر ارگاهنای امنیتی ونریوهای بنی املللی مستقر در افغانستان جهت اتمنی امنیت وثبات در کشور
وجلوگریی ازتلفات ملکی ها .



حتقق اهداف پالن چهار ساله مبنظور انکشاف وارتقای ظرفیتها وقابلیت های اردوی ملی .



اتمنی مهاهنگی اب مسئولنی وموظفنی قوهتای سرحدی کشور های مهسایه  ،در خصوص مبارزه وجلوگریی از نفوذ وفعالیتهای ابندهای
تروریستی وقاچاقربان در مناطق سرحدی .



تبادله معلومات های استخباراتی در خصوص دمشن وقاچاقربان مواد خمدر در حمدوده صالحیت طبق قانون بنی الدول .

پالن انکشافی وزارتی وزارت دفاع ملی :
هدف اساسی پالن انکشاف وزارتی عبارت از اجیاد وتقویه یک هناد امنیتی ودفاعی کارا  ،مقتدر  ،مستقل وخودکفا میباشد بناً مبنظور انکشاف

ظرفیتها وقابلیت های وزارت دفاع وسرتدرستیز پالن انکشاف وزارتی روی دست گرفته شده ات اهداف مطلوب را در کواته مدت  ،میان مدت

ودراز مدت بدست آورمی .
پالن انکشافی وزارتی  ،وزارت دفاع ملی وهناد های مادون را در قسمت اتمنی امنیت  ،دفاع از حاکمیت ملی وشکست دمشنان افغانستان
کمک مینماید
اولویت های پالن انکشاف وزارتی :
ارتقای ظرفیتها وقابلیتهای اردوی ملی از حلاظ کمی وکیفی .
حفظ نریوها  :اکمال جتهیز وعینیات ختنیکی وحربی  ،اعاشه اابطه  ،رفاه ومراقبت ازپرسونل .
اولویت های سرتدرستیز :


اتمنی امنیت اپیدار .



محایت از پروسه خلع سالح افراد وگروه های مسلح غری مسئول .



اجیاد قوهتای ریزرف در سطح قول اردوها .



محایت از قول اردو های مهجور .
اب احرتام

