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 دیباچه نخست وزیر

 

اتژی رامنیت ملی ما وابسته به امنیت اقتصادی ماست و بلعکس. بنابراین، نخستین گام در است

 ماند. تضمین این مساله است که اقتصاد ما قوی است و قوی میامنیت ملی 

 ی کاهش کسری و بازیابیما در طول پنج سال گذشته تصمیم دشواری را اتخاذ کردیم که برا

بودجه دفاعی به تنهایی  1هایچالهکل سیاه 2111مورد نیاز بود. در سال  خود، به قوتاقتصادمان 

 رهگذر ازودجه دفاعی در آن سال بود. اکنون، این امر به توازن سابق خود بازگشت. تر از کل ببیش

ترین ریعدارای سیافته عمده توسعهبریتانیا به اقتصاد  ،انمال کردن برنامه اقتصادی بلندمدتدنب

مان به این معناست امنیت اقتصادی بازنو شده رشد جهان در دو سال گذشته تبدیل شد. میزان

 مان داشته باشیم. تری در امنیت ملیگذاری گستردهتوانیم سرمایهمیکه ما 

تهدیدهای پیش روی کشورمان  )بدانیم( گیرد کهاین امر زمانی نقشی حیاتی به خود می

تر در خاورمیانه تا ثباتی گسترده. از هنگام خیزش داعش و بیو رو به رشد دارد فزایندهروندی 

های واگیردار، جهان امروز به نسبت پنج بیماریسایبری و خطر  بحران اوکراین، تهدید حمالت

 تر است.تر و نامطمئنسال گذشته خطرناک

بنابراین، در حالی که هر حکومتی باید این را انتخاب کند که چگونه پول در دسترس خود 

خرج کند، این دولت  آید،دهندگان به دست میسختی از سوی مالیاترا، هر شاهی که به 

 مان اتخاذ کرده است. از رفاه پاسداریمان و گذاری در امنیتبرای سرمایه ی آشکارصمیمت

م همزمان ه به صورتی جهان است که و برجسته تنها کشور مهم انگلستان امروزه در نتیجه،

 دهدمی مناسب پاسخ درصد از تولید ناخالص داخلی در زمینه امور دفاعی 2به هدف ناتو در صرف 

برآورده به توسعه را  2از درآمد ناخالص ملیدرصد  1.7سازمان ملل متحد در تخصیص  هم هدف و

                                                      
1 black hole 
2 gross national income (GNI) 
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ا مقابله بو  های امنیتی و اطالعاتیآژانس گذاری درسرمایه. انگلستان افزون بر این، سازدمی

 دهد. تروریسم را افزایش می

یم کرد. ما به عنوان مان نیز حمایت خواهمان از امنیت اقتصادیما برای تضمین امنیت ملی

 هداریم، به ثبات و نظم جهان وابست بستان و روابط تجاریاقتصاد بزرگ جهان بده ملتی که با پنج

اه ما که و رف کنند،در خارج از کشور زندگی می کهپنج میلیون تبعه انگلیسی  وجود باهستیم. 

و  دینی بنیالکه نقشیک گزینه اضافی نیست، ب تعاملسراسر جهان است، تجارت  وابسته به

 ها وهای دریایی باز و جریاندر موفقیت ملت ما دارد. ما به این امر نیاز داریم که راه اساسی

 های تجارت جهانی آزاد بماند.انشری

استراتژی امنیت ملی ما را برای پنج سال آینده و چگونگی اجرا و  ،بنابراین این سند

ه، برای انگلستانی امن و مرف ی آشکارکند. این سند تصویرمی مندو قاعده سازی آن تنظیمپیاده

 دهد. با دسترسی و نفوذ جهانی پیش روی ما قرار می

و های متداول توانیم میان دفاعوجود دارد که ما نمی و فهم در کانون این سند، این درک

 ملی را نشناخته ومرزهای و نیاز به مقابله با تهدیدهایی که  یهپادولتدر برابر تهدیدهای جاری 

و باید به هر دو پاسخ دهیم.  بودهما امروزه با هر دو روبرو یکی را انتخاب کنیم.  بدون مرز هستند،

 هیپادولت یدهایتهدهای ما این خواهد بود که مانع از بنابراین، در طول دوره این پارلمان، اولیت

ین و این امر را تضم باقی بمانیمن رهبر جها، در امنیت سایبری کنیم، با تروریسم مبارزه شویم

 شان داریم. ها را به محض پدیدارشدنما توانایی پاسخ سریع به بحرانکنیم که 

، مانابزارهای قدرت ملی در دسترس چنان همهها، همبه منظور پاسخ دادن به این اولویت

 تا طیف کاملی مآوریاند، را تحت کنترل خود درمیهماهنگ شده 1که از راه شورای امنیت ملی

 را به سرانجام برسانیم.  از رویکرد

ای در نیروهای مسلح بریتانیا ما در طول پنج سال گذشته آرایش دگرباره نخست این که

ثر( )موبرخورد  شدهو واقع توانند با تهدیدهای مدرن و پدیدارشوندهها میایم، بنابراین، آنداشته

                                                      
1 National Security Council  
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ما تضمین خواهیم . ت اعمال نیرو نموده و وارد عمل بشویمتا هرجا الزم اسایم نمایند. ما آماده

اضافی  1تایفونچنان در جهان پیشرو خواهند ماند. ما دو اسکادران مان همکرد که نیروهای مسلح

ش را از اخواهیم داشت تا عملیات F35 جنگندهرا برقرار خواهیم کرد و یک اسکادران اضافی از 

جدید، با پایگاهی در  2هواپیمای گشت دریایی 9ه باشد. ما ناوهای هواپیمابر جدیدمان داشت

های زیردریاییمان حمایت، ایبازدارندگی هسته از هابه واسطه آن اسکاتلند، خواهیم خرید تا

. ما دو نماییممان را تقویت و عملیات تجسس و نجات ناوگان دریایی متخاصم را تعقیب

پرسنل کامال مجهر به  2111، نیروهایی با بیش از گردان جدید را ایجاد خواهیم کرداعتصاب

نفری  21111نیروی اعزام تقریبا  2122منظور اعزام سریع و تحمیل خود بر فضا. ما تا سال 

متعهد شدیم. ما  2111نیرویی که در سال  31111خواهیم داشت، بیش از  ییبسیار توانا

قرارداد نهایی ود دوبرابر خواهیم کرد. ما گذاری خود را در زمینه تجهیزات نیروهای ویژه خسرمایه

 -ای دریاییاستمرارمان در بازدارندگی هسته -حفظ خواهیم کرد کشورخود را به عنوان یک  بیمه

 ادوسعت و ابعتر نیز را جایگزین خواهیم کرد. در بلندمدت یردریاییزبالستیک موشک چهار  و

  را افزایش خواهیم داد.   3ناوگان دریایی سلطنتی

های که آژانسانجام خواهیم داد  در راستای این امر تضمین این امر تریدوم، ما اقدامات بیش

مان منابع و اطالعات مورد نیازشان را در اختیار داشته باشند تا به واسطه آن امنیتی و اطالعاتی

ن، بنابرای .ای ممانعت و جلوگیری کرده، آن را برهم بزننداز توطئه علیه این کشور در هر مرحله

این اقدام این  موارد مندرج در از جمله گذاری خواهیم کرد؛دیگر را سرمایهمیلیارد پوند  2.2ما 

نیروی دیگر را به کار خواهیم گرفت و شبکه متخصصان مقابله با تروریسم  1911است که بیش از 

. ما نموداهیم در خاورمیانه، آفریقای شمالی، جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا را تقویت خو

                                                      
1 Typhoon squadrons 
2 Maritime Patrol Aircraft 
3 the Royal Navy’s frigate fleet 
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گذاری خود را در زمینه پلیس ضدتروریسم افزایش خواهیم داد و بیش از دو همچنین سرمایه

      برابر مخارج خود را در زمینه امنیت هوایی در سراسر جهان خواهیم داشت.  

نفوذمان در  طراحیبرای ارتقای منافع خود و  ماننیروی برجسته سیاست خارجیسوم، ما از 

نرم خود برای تقویت  مان و قدرتما از بودجه توسعه سنگین استفاده خواهیم کرد. رزهامبرون

مان، و نه تنها رویهای بریتانیا به منظور شناسایی علل تهدیدهای امنیتی پیشارزش

ت حمای برمان تمرکز دگرباره بودجه کمکی دربردارنده. این امر بهره خواهیم بردشان، برایندهای

 -ها خودداری شوداز درگیری به واسطه این امراست تا  پذیر و شکنندهو مناطق آسیب هااز دولت

برد؛ است که رفاه را در سراسر جهان به پیش می 1شرایط طالیی زنجیرهتر از آن، تقویت و مهم

 . این مداخالت نه تنها از نظر اخالقی درست2و رشد دموکراسی 3، حکمرانی خوب2حاکمیت قانون

روند. بودجه کمکی شایان توجه به شمار مینیز بلکه قاطعانه جزو منافع ملی ما  -است و مشروع

دهد می ها در جهان پاسخبه فقیرترین مان نسبتما به این معناست که بریتانیا نه تنها به تعهدات

 وهایی بدهد که در فرامرزها پدیدار شده تواند پاسخی سریع و قاطعانه به بحرانبلکه اکنون می

 تری در جهانو با این سرعت و دقت در پاسخ، به نفوذ بیش -کندبه امنیت ما در خانه تجاوز می

 کند.      دست پیدا می

ابط رو های خود ما بستگی دارد بلکه بهچهارم، سالمت و امنیت بریتانیا نه تنها به تالش

ریسم ، از تروای جاری و موجودا تهدیدهکه چگونه ب وابستگی دارد؛ اینمان مان با متحدانتنگاتنگ

، که پیش روی همه ما قرار دارد برخورد نماییم. به هنگام رویارویی با اقلیمیگرفته تا تغییرات 

کنیم هایی ایفا میشویم. بنابراین، ما نقش خود را به درستی در اتحادتر میخطر، با همدیگر قوی

مان در دهد. ما با متحدانرا افزایش میمان کرده و قدرت ملی و دفاع مان حمایتکه از امنیت

                                                      
1 the golden thread of conditions 
2 the rule of law 
3 good governance 
2 growth of democracy 



یرنخست وز یباچهد  

2 

 

د تا با ها را فراچنگ خواهیم آورطور فرصتو همین -نموداروپا و سراسر جهان همکاری خواهیم 

 پیدا کنیم.  های در حال پیدایش پیوند و ارتباطقدرت

رای ببینی کند. ما راهی آینده را پیش کامال تواندآموزد که هیچ حکومتی نمیتاریخ به ما می

دانستن دقیق این امر نداریم که چه رویدادهایی در طول پنج سال آینده رخ خواهد داد: ما باید 

توانیم مطمئن شویم که ما مهارت و ابزار امر غیرمنتظره را داشته باشیم. اما، می )هر گونه( انتظار

مان را نیتخود ام و برآمدن پاسخ دادن به خطرات و تهدیدهای جدیدی را داریم که با خیزش

 دهند. هدف قرار می

مان هر روز زندگی خود را به خطر های امنیتی و اطالعاتینیروهای مسلح ما، پلیس و آژانس

ها افتخاری برای ملت ما هستند. ما از بخش همه ما بوده و همه آنالهامها اندازند. خدمات آنمی

رده و از ک ها پشتیبانیاستراتژیک از آن راه این بازنگری در استراتژی امنیت ملی و امنیت و دفاع

ه کنیم و بمان استفاده میمان برای حمایت از نیروهای مسلحتوان اقتصادی سخت به دست آمده

کنند منابع مورد های امنیتی و اطالعاتی با تروریسم مبارزه میهایی که در پلیس و آژانسآن

 م. دهیم تا کشورمان را ایمن نگه دارینیازشان را می

 

 دیوید کامرون
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 نگرش ما

ه است. هرکاری ک امن و مرفه با دسترسی و نفوذ جهانی انگلستان یک . نگرش ما برای1.1

های دهیم تحت تاثیر اراده ما در حمایت از مردمان و ارزشو سراسر جهان انجام می در انگلستان

 یابد. تضمین این امر است که کشورمان رونق میما و 

امنیت  2111رود. ما از سال . امنیت اقتصادی دست به دست در کنار امنیت ملی پیش می1.2

مان یکی شود. ما اکنون یکی از اقتصادهای دخل و خرجمان را بازیابی کردیم تا اقتصادی

وذ ریزی قدرت، نفنتخاب کردیم تا در طرحرا داریم. ما ا ترین سرعت رشددارای بیش یافتهتوسعه

درصد از تولید  2گذاری کنیم. ما تنها قدرت بزرگ جهان هستیم که هم مان سرمایههایو ارزش

د را درصد از درآمد ناخالص ملی خو 1.7دهیم و هم ناخالص داخلی را به پدافند اختصاص می

مان را تامین خواهد را افزایش و رفاه. این تعهدات امنیت ما نماییممرزی میصرف توسعه برون

 کرد. 

 مان، یک استراتژی امنیت ملی بلندپروازانه، رو به جلو،بخشی به نگرش. ما به منظور استحکام1.3

 داریم:

 های امنیتی و اطالعاتی خود را تقویت خواهیم کرد، در ما نیروهای مسلح و آژانس

ها قدرت ما را به صورت ماند. آن چنان در جهان پیشرو خواهندها هماین صورت آن

مان، از جمله ایاالت متحده و فرانسه، جنگ و جهانی بازتاب داده و در کنار متحدان

 را متوقف کرده یا شکست دهند.  مخالفان خودفعالیت خواهند کرد تا 

 مان را به عنوان پیشروی قدرت نرم جهانی بیش از پیش ارتقا خواهیم داد ما موقعیت

و  مان را در سراسر جهان در کنار خدمات دیپلماتیک در سطحو منافع هاو ارزش
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 2یسبیمرزی و نهادهایی مانند سرویس جهانی بی، تعهد به توسعه برون1جهانی مرتبه

 تقویت خواهیم کرد. 3فرهنگی بریتانیاو شورای 

 وابطمان از جمله ناتو خواهیم داشت، رتری در اتحادهای کنونیگذاری بیشما سرمایه 

های رو به رشد ایجاد خواهیم کرد و در این جهت فعالیت خواهیم تری با قدرتمحکم

   امکان همکاری بدهیم. مخالفان و دشمنان پیشین به کرد تا 

  های خود را در برابر چالش های اجرای قانونقابلیتو  پذیری داخلیانعطافما

مان هایدمان، جوامع و تجارتای تقویت خواهیم کرد که به شکلی فزاینده مرجهانی

 دهد. را تحت تاثیر قرار می

 گونه خواهد بود:های ما به صورت ویژه در طول پنج سال آینده این. اولویت1.2

  متوقف کردن تروریسم در دو سطح داخلی و خارجی به صورتی دشوار و فراگیر، مقابله

 آن کننده و مقومذیهتغهای مسمومی که با تروریسم و به چالش کشیدن ایدئولوژی

را  یهپادولتپیشرو جهان خواهیم ماند. ما تهدیدهای  سایبریاست. ما در امنیت 

پاسخ خواهیم داد و در  هابحرانخواهیم کرد. ما به صورتی سریع و کارآمد به  متوقف

 دو سطح داخلی و خارجی قابلیت انعطاف را ایجاد خواهیم کرد. 

  ب کنیم، اصالح را ترغیمی کمک محور و نهادهای آنالمللی قانوننظم بینبه تقویت

مان های رو به رشد فراهم گردد. ما با شرکایتر قدرتتا امکان مشارکت بیش نماییممی

همکاری  حقوق بشرو  حکمرانی خوب، ثبات، و تقویت کاهش منازعهدر جهت 

 خواهیم کرد.  

                                                      
1 world-class Diplomatic Service 
2 BBC World Service 
3 British council  
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 رو به شدی مانند هند و چین را های مان با قدرتاقتصادی مان را توسعه و روابطرفاه

ها و گذاری در حوزه نوآوری، سرمایهدهیم، کمک به ایجاد رفاه جهانیگسترش می

 و پشتیبانی از صادرات امنیتی و دفاعی انگلستان را خواهیم داشت.  هامهارت

 

 های ماارزش

های زادیدر حمایت از مردمان خویش، گسترش آ انگلستان سنت پرافتخار و درخشانی . 1.2

ای دارد که نسبت به باورها و های متنوع و یکپارچهمدنی، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد اجتماع

های دموکراتیک و فراگیر ما مبنای امنیت و رفاه ما هستند. ارزش. کنندمدارا میعقاید مختلف 

ه خواهیم داد. شان هستند ادامسست کردن در پیهایی که ها علیه آنما به حمایت از این ارزش

 و گرایانه میانهای افراطکسانی خواهیم شد که به دنبال گسترش ایدئولوژیو جلودار ما مانع 

  جوامع ما هستند.  درون

های وابسته است که ارزش المللی پایدار و باثباتیدت ما به نظام بین. امنیت و رفاه بلندم1.1

ی ها و نهادهادموکراسی، حاکمیت قانون، حکومتمان را بازتاب دهد. کانونی مرکزی و بریتانیایی

نان و ز ها از جمله توانمندسازیی فرصتگو، حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق مالکیت و برابرپاسخ

 که هستندها بخشی از زنجیره طالیی شرایط های جوامع موفق است. آنستون ارکان و دختران

ها را برای افراد محدود کرده و نارضایتی، فرصت واردگونه م ند. غیاب اینانجامبه رفاه و امنیت می

کند. تضمین این امر که حقوق مورد حمایت تحریک میبرانگیخته و ثباتی و منازعه سیاسی را بی

 ت. اس و ضروری الزامی ای منازعه و رواج حکمرانی بهتررسیدگی به علل ریشهو احترام هستند در 

 

 رویکرد ما

فرامرزها رخ  خارج و چه که درشدن است، آنعا در حال تغییر و جهانیکه سری دنیایی. در 1.7

ها ها و توانایید. ما به سیاستدهدهد سریعا و مستقیما ما را در درون مرزها تحت تاثیر قرار میمی

 ه ازبرآمد مانند تهدیدهای ،های آنینیاز داریم که به ما امکان رسیدگی به چالش هاییو قابلیت
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ر ومان را در بلندمدت تضمین کرده و پاسخ سریعی به امدهد تا در این صورت منافعمیرا  ،داعش

لمللی او نظامی بین کایی نیاز داریم که از ما حمایت نمودهما به متحدان و شرغیرمنتظره بدهیم. 

 مان کمک کند. های ما را بازتاب و به حفظ منافعکه ارزش

کند. ما را سازمند می )مبتنی بر کنش و عمل( ستبر و فعال رویکرد و راهبرد . این استراتژی1.2

ای هها و مشارکتپذیریمان استفاده خواهیم کرد. ما پدافندها، انعطافما از طیف کامل قدرت ملی

تری های صمیمانهایجاد خواهیم کرد. ما فعالیت مانو در درون چارچوب سرزمینی خود را در خانه

 مان خواهیم داشت. مرزیبا متحدان و شرکای برون

گر مان را از راه سه هدف سطح باالی، پایدار و متقابال حمایت. ما تحویل استراتژی امنیت ملی1.9

 و همگرا بوده شدهیکپارچه یم. این اهداف دربردارنده یک رویکردادهی کردهسازمان امنیت ملی

ها آنشود. تری حمایت میی بزرگدولت به مثابه یک کل واحد است که از سوی ابداع و کارآمدو 

 شوند که توان اقتصادیمندی پشتیبانی میگذاری جدید، شایان توجه و هدفبه وسیله سرمایه

 است.  ساختهمان آن را ممکن بازنوشده تجدید و

 

 مان از مردم حمایتو  : حفاظت5هدف امنیت ملی

در کشور،  -کند و حمایت مان حفاظتمردم. هدف نخست امنیت ملی این است که از 1.11

و  هااز قلمرو، امنیت اقتصادی، زیرساخت و صیانت مرزی و خارجی، و حفاظتدر قلمروهای برون

 . )شیوه زندگی( های روزانهفعالیت

 ایم که:. ما انتخاب کرده1.11

  درصد از تولید  2هر سال از این پارلمان پاسخگوی تعهد و التزام ناتو در تخصیص

به امور دفاعی باشیم، افزایش واقعی در بودجه دفاعی را تضمین نماییم ناخالص داخلی 
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میلیارد پوند  1.2را ایجاد کنیم که تا پایان این پارلمان تا  1و صندوق امنیتی مشترکی

 رشد خواهد کرد. 

 توانا و قابل گسترش در سطح جهانی و گذاری در نیروهای مسلح چابکسرمایه ،

مان از انگلستان و بازتاب قدرت و صیانت تی به منظور حفاظتهای امنیتی و اطالعاآژانس

 در سطح جهانی. 

 های خود و همکاری با متحدان به منظور دادن پاسخی برداری از طیف کامل تواناییبهره

 پایه. قوی به پیدایش دگرباره تهدیدهای دولت

 مان.ایرندگی هستهبازدارندگی نسبت به مخالفان و دشمنان بالقوه از جمله از راه بازدا 

 گرایی در دو سطح سازی و افراطاولویت دادن به جنگ علیه تروریسم، رادیکال

 مرزی.و برون )محدوده سرزمینی( مرزیدرون

 مول )سراسری( مقابله با تروریسم.شحفاظت از بودجه حکومت 

 ن در و دشوار به عنوان پیشرو جها و نوآورانه در جای خود قرار دادن اقدامات ابداعی

 امنیت سایبری. 

 یافته و جرایم جدی و سازمان و خنثی کردن های خود در برهم زدنتقویت توانایی

 پیگیری جرایم. 

 های خود نسبت به تهدیدها و مخاطرات و تقویت افزایش قابلیت انعطاف اجتماع

 مهندسی مدیریت بحران حکومت. 

 

  ریزی کنرا طرح مان: نفوذ جهانی5 امنیت ملی هدف

نموده و  ریزیمان را طرحاست که نفوذ جهانی ناظر بر این امر . هدف دوم امنیت ملی1.12

یافته( به خود گرفته و )و عینیت تهدیدهایی که صورت مادیکاهش احتمال  -کند برجسته

 دهند. مان را تحت تاثیر قرار می، منافع ما و متحدان و شرکایانگلستان

                                                      
1 Joint Security Fund 
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 ایم که:. ما انتخاب کرده1.13

 1.7 دهیم که بهای رسمی توسعه اختصاص مان را به کمکدرصد از درآمد ناخالص ملی

درصد  21گذاری دستکم ایم، و تعهد جدیدی به سرمایهظ داشتهمحفوآن را در قانون 

 پذیر ایجاد کنیم.ها و مناطق آسیبالمللی در دولتدپارتمان توسعه بینبودجه از 

 و معاونتها دیپلماتدستیاری و مسیر مان را از راه جهانی و دسترسی قدرت نرم پیشرو 

فرهنگی سی و شورای بیجهانی بی و سرویس مان، و نهادهایی مانند خدماتتوسعه

 دهیم. و بسط  مان را رواجها و منافع، گسترش دهیم تا ارزشبریتانیا

  جدیدی تر وهای قویته باشیم، مشارکتشمان داتری در اتحادهایگذاری بیشسرمایه 

چه تا آن را ترغیب نماییم مخالفان بالقوه مزایای همکاری در ارتباط با را ایجاد کنیم و

 توانیم به تنهایی به دست آوریم را چندبرابر کنیم. که می

  کمک به ایجاد نهادهای برقرارشده و چندجانبه 1محورقاعده المللیبینتقویت نظم ،

 جدیدتر متناسب با سده بیست و یکم. 

 ایهها و فعالیتتر تالشبیش بخشیها و تمرکزمرزی، حمایت از ارزشیجاد ثبات برونا 

 پذیر. ها و مناطق آسیببر دولت ایتوسعه

 شان و پاسخ و آمادگی پذیریمرزها به منظور توسعه انعطافکمک به دیگران در برون

 ها. منازعه و بحران ات برآمده ازکارآمدتری به تاثیر

 

 مان: ترویج رفاه9 ملی امنیت هدف

 ها، فعالیتآوری فرصتفراچنگ -مان را رواج بخشد. هدف سوم امنیت ملی این است که رفاه1.12

 نوآورانه و حمایت از صنعت انگلستان. 

 ایم که:. ما انتخاب کرده1.12

                                                      
1 rules-based international order 
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 ر پایدا ا رفاه جهانیت کردهپشتیبانی  محورقاعدهالمللی باز و تجاری بین و فضای محیط از

 . نماییمایجاد  و باثباتی

 مان ایهای دفاعی، امنیتی، دیپلماتیک و توسعهفعالیت ناحیه های شکوفایی را ازفرصت

 به حد بیشینه برسانیم.

 داعو اب های خصوصی داشته باشیم تا نوآوریتری با متحدان و بخشهای نزدیکفعالیت 

 تقویت کنیم.  مان راتر کرده و مشارکت آن با امنیت ملیخود را بیش

 ی گذارصادرات و سرمایه و مسیر از رشد صنایع دفاعی و امنیتی انگلیس، از جمله از راه

 ها، حمایت کنیم. در مهارت

 

 این سند

آید نشانگر چگونگی ارائه دیدگاه و استراتژی ما از راه اهداف شش فصلی که در ادامه می. 1.11

 امنیت ملی است. 

فرد انگلستان است که به ما توانایی ایفای نقش صه توان منحصربهخال گزیده و . فصل دوم1.17

 بخشد. جهانی قوی و مثبتی را می

 است که این بافت پیامدهاییمتغیر امنیت ملی و  و بستر ای از بافت. فصل سوم خالصه1.12

حکومت از های شده، از دپارتمانبندیای از مواد باز و طبقهبرای آینده دارد. این امر از گستره

شود که ما به آزمون گذاشته و با ، برگرفته می2112امنیت ملی  و ریسک جمله ارزیابی خطر

 ایم. مان مورد بحث و بررسی قرار دادهکارشناسان خارجی و متحدان و شرکای کلیدی

هایی ها و تواناییکنیم و قابلیتهایی که دنبال میاستراتژی ما، سیاست 1تا  2های . فصل1.19

 را ارائه خواهد کرد.  نماییمگذاری میها سرمایهدر آنکه 

 کند که ما می و تشریح را توصیف موضوع این ،1 امنیت ملی فصل چهارم درباره هدف

و  نمودمرزی و خارجی حمایت خواهیم مان در خانه، قلمروهای برونچگونه از مردمان
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با  مان()شیوه زندگی ماننههای روزافعالیتاز قلمرو، امنیت اقتصادی، زیرساخت و 

  مان دفاع خواهیم کرد. قدرت ملیو عناصر( )ابزارها استفاده از طیف کاملی از 

 دهد که چگونه نفوذ این مساله را توضیح می ،2 امنیت ملی فصل پنجم درباره هدف

خواهیم کرد و احتمال تهدیدهایی که صورت مادی به خود  ریزیمان را طرحجهانی

 دهند را کاهش خواهیم داد. را تحت تاثیر قرار می گرفته و ما

 به تبیین چگونگی ترویج شکوفایی کشورمان،  ،3 امنیت ملی فصل ششم درباره هدف

 پردازد.ها، فعالیت نوآورانه و حمایت از صنعت انگلستان، میآوری فرصتفراچنگ

ازی سخود را پیادهاهبرد و رکند که ما چگونه استراتژی را بیان می مطلب . فصل هفتم این1.21

برای افزایش کار مشترک و کارآمدی در  ی جدیدفعالیت و دربردارنده خواهیم کرد. این امر شامل

های هشداردهنده ترین پاسخ و مکانیسمما سریعو تضمین این مساله خواهد بود که  ،حکومت

 نسبت به بحران را در اختیار داریم. 

را به صورت خالصه ارائه  2112خطر امنیت ملی سال  ارزیابی )الف( پیوست نخست. 1.21

 کند. می
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 انگلستان؛ قوی، اثرگذار، جهانی

مان را هایما قدرت، نفوذ و ارزشکند. . انگلستان نقش جهانی قوی و مثبتی را ایفا می2.1

ای ایمن و شکوفا برای انگلستان کمک کرده، امنیت، گیری آیندهکنیم تا به شکلریزی میطرح

فردی داریم که به ما امکان های منحصربهتوانو  نیروهاتری ایجاد نماییم. ما ثبات و رفاه گسترده

 دهد. انجام این کار را می

زارش گم. سرعت رشد را داری و باالترین ترینیافته دارای بیش. ما یکی از اقتصادهای توسعه2.2

پذیری رقابت در زمینه انگلستان را در جزو ده کشور اول ،1اقتصاد یمجمع جهان یریپذرقابت

گذاری داخلی است. ما از سوی بانک اروپا برای سرمایه درجه یککند. انگلستان مقصد ارزیابی می

 ایم. بندی شدهگذاری رتبهبه عنوان ششمین کشور جهان از نظر سهولت در سرمایه 2جهانی

گذاری کنیم. بودجه دفاعی هسرمای یو امنیت یدفاع حوزه دهد تا در. این امر به ما امکان می2.3

 ترینبودجه در ناتو و بزرگ و بیشترین تریناز نظر میزان، بعد از ایاالت متحده، بزرگ انگلستان

 در اتحادیه اروپاست.  و بیشترین

)و  پذیریپذیر داریم. در درون مرزها، ما انعطاففو انعطا دارای تنوعای قوی، . ما جامعه2.2

دهیم، در های بومی میتری به اجتماعکنیم، قدرت بیشداخلی خود را تقویت می رواداری(

مورد توجه قرار کنیم و تفویض اختیار را گذاری میانگلستان سرمایه های سراسرزیرساخت

رکز کنیم که در راستای بهبود و بهتر کردن هایی تموانیم بر قدرتتا در این صورت بتدهیم می

  وند.ربه کار میزندگی مردم انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی را در انگلستانی قوی 

                                                      
1 The World Economic Forum Competitiveness Report 
2 The World Bank 
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، سرویس 1)سازمان اطالعات مخفیهای امنیتی و اطالعاتی ما آژانسو  نیروهای مسلح. 2.2

ل قابلیت، چابکی، دسترسی، و ( در سراسر جهان به دلی3و ستاد ارتباطات دولت 2امنیتی

های مان مورد احترام هستند. ما تصمیمشان در جنگ و همکاری در کنار متحدان نزدیکتوانایی

اتخاذ کردیم و اکنون در  2111مان در سال بخشی به بودجه دفاعیبرای توازن سخت و بغرنجی

زمه ال که گذاری کنیمسرمایه آماده اعزامیدر زمینه نیروهای مسلح باید موقعیتی قرار داریم که 

ما سالمت و امنیت مردم ما  نظام قضاییو  های اعمال قانونسازمان. استمان ضمین امنیتت

 کند و در سطح جهانی مورد احترام هستند. را تامین می

ه کمان شبکه دیپلماتیک به واسطه تیک ما  قدرت و شهرتی جهانی دارد؛دیپلما خدمات. 2.1

 در ارتباط با که هاییو ماموریت ی جهان داشتهدرصد از کشورها 22بیش از در نمایندگانی 

ما از این هاست. ترینیکی از گستردهاین خدمات ، دارد های چندجانبه عمدهسازمان بسیاری از

م کنیم که از کشور، مردسیاست خارجی فعالی استفاده می و پیگیری برای دنبال کردن موضوع

ده، بازدارنده دشمنان و صیانت نمومان حمایت و از امنیت متحدان حمایتو  مان حفاظتو منافع

 محورقاعدهالمللی داده و نظم بینو بسط  مان را رواجمان را بازتاب و رفاههایبوده، نفوذ و ارزش

 کند. را تقویت می

بخشد. می المللینفوذی بیناثرگذاری و . موقعیت ما به عنوان قدرت نرم پیشروی جهان به ما 2.7

دهد در یک روز کاری با مان به ما امکان میانگلیسی زبانی جهانی است و منطقه ساعتی جهانی

 آمریکا و آسیا ارتباط برقرار نماییم. 

و تنها بوده  های دوجانبه از ایاالت متحده دومین کشور بزرگ جهان در اهدای کمک ما پس. 2.2

 1.7در تخصیص  2همکاری و توسعه اقتصادی که هدف سازمان ملل/ سازمانهستیم  G7عضو 

                                                      
1 the Secret Intelligence Service 
2 the Security Service 

3 Government Communications Headquarters 
2 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 
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. ما این تعهد را در قانون بوده است کمک رسمی توسعهدرصد از درآمد ناخالص ملی در زمینه 

مرزی ما و نوآوری المللی از جمله حضور برونرهبری ما در زمینه توسعه بینایم. محفوظ داشته

مان را تحت تاثیر های چندجانبهرکا و سازمانای از شدهد تا گسترهمان، به ما امکان میو پژوهش

 ها حقوقتحسین قرار دارند. آناحترام و نهاد بریتانیایی شدیدا مورد های مردمقرار دهیم. سازمان

 دهند. می و گسترش سراسر جهان رواجرا بشر، حفاظت از غیرنظامیان و حکمرانی خوب در 

گیرد. خدمات نفر در سراسر جهان قرار میها در دسترس میلیون رسانه، ورزش و هنر. 2.9

بزرگسال در  نفر انسان 11میلیون مخاطب جهانی دارد و از هر  211سی به تنهایی بیجهانی بی

 سی است. شورای بریتانیا در بیش ازبیجهان، یک نفر بیننده، شنونده و خواننده خبرهای بی

 . المللی و قدرت نرم انگلستان استو پیشرو شبکه بین کشور سراسر جهان فعالیت داشته 111

ا است. م جهانی در علوم، فناوری، دارو، انرژی، و صنایع خالقانه رهبر یک . انگلستان2.11

دانشگاه  11دانشگاه برتر در میان  2دانشگاه برتر جهان هستیم و  111دانشگاه برتر از  12منزلگاه 

ن توجه و رو به رشدی در سراسر جهان اول جهان را داریم. انگلستان پیوندهای آموزشی شایا

درصد  21اند. بیش از دارد. بیش از یک چهارم رهبران کنونی جهان در انگلستان تحصیل کرده

میلیون دانشجو در  1.2ها ساالنه المللی دارند که از میان آناز موسسات انگلستان مشارکت بین

های انگلیسی در زمینه نوآوری، کتشوند. شرمرزها از آموزش بریتانیایی برخوردار میبرون

 ترین کاالها و خدمات پیشرو هستند. پیشرفته های نوین وپژوهش و توسعه فناوری

ه )و به صورت مان استفاده خواهیم کرد تا اتحاد و مشارکتی که هر روز. ما از روابط بلندمدت2.11

 شیم. مان به آن وابسته هستیم را توسعه بخبرای امنیت و رفاه پیوسته(

خواهد  و بنیادین مان ضروری. روابط ویژه ما با ایاالت متحده همچنان برای امنیت ملی2.12

های مشترک، و همکاری دفاعی، دیپلماتیک، امنیتی و اطالعاتی ماند. این امر بر مبنای ارزش

عات ما با گذاری اطالدر به اشتراکالعاده نزدیک ما قرار دارد. این امر از راه ناتو و مشارکت فوق

 شود. ما در حالتقویت میدر قالب اجتماع فایو آیز، لند یایاالت متحده، کانادا، استرالیا و نیوز

ما به  از راه تعهد)مان به ویژه فرانسه، با شرکای اروپاییمان سعه روابط دفاعی و امنیتیبسط و تو
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های عضو اتحادیه مه دولتو آلمان هستیم. ما روابط نزدیکی با ه (2111 1پیمان النکستر هاوس

 مان مانند ژاپن داریم. اروپا و متحدان جهانی

ما ایم. مان را با خاورمیانه به ویژه خلیج فارس، و در آفریقا تقویت کرده. ما مشارکت امنیتی2.13

اقیانوسیه، از جمله اندونزی، مالزی،  -تری در سراسر منطقه آسیاای روابط نزدیکبه صورت فعاالنه

تری با روابط قویایم. ما در حال برقراری برقرار کرده )جنوبی( پور و جمهوری کرهسنگا

انگلستان نخستین کشور ، از جمله چین، هند، برزیل و مکزیک هستیم. های رو به رشدقدرت

شد و حمایت  2یاآس یربناییز یگذار یهبانک سرما نگربود که عضو موسس آیندهعمده غربی 

ه دریافت کرد. ما همواره به دنبال برقراری و ایجاد روابط آزاد و مولد شایان توجهی در منطق

کنیم در حالی که نگران مطرح کردن هستیم، رقبا و مخالفان پیشین خود را وارد عرصه می

 های واگرایی نیستیم. حوزه

ورای شعضو دائم  ملتانگلستان تنها قرار داریم.  محورقاعدهالمللی ما در کانون نظم بین. 2.12

، سازمان G7 ،G20، 3المنافعامنیت سازمان ملل، ناتو، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای مشترک

، صندوق 2سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان تجارت جهانی، 2امنیت و همکاری اروپا

 و بانک جهانی است.  1المللی پولبین

وسعت بخشیدن به قدرت و رفاه بسط و برای  ابزاریبه عنوان ها ما از عضویت این سازمان. 2.12

مللی الها نقشی کانونی در تقویت هنجارهای بینکنیم. ما در همه این سازمانمان استفاده میملت

ضدیت با فساد، حاکمیت قانون مبارزه و کنیم. ما حکمرانی خوب، مان ایفا میهایو ترویج ارزش

تجارت آزاد، از جمله از راه اتحادیه اروپا، را حفظ و دهیم. ما میو گسترش و جوامع باز را رواج 

                                                      
1 Lancaster House Treaty 
2 the Asian Infrastructure Investment Bank 
3 Commonwealth 
2 the Organization for Security and Cooperation in Europe 
2 the World Trade Organization 
1 the International Monetary Fund 
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به رشد سراسر جهان همکاری  های روبا قدرت راستاکرده و در این  و صیانت از آن حمایت

 پذیرتری ایجاد کنیم. تر و انعطافم تا اقتصاد جهانی قوینماییمی
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 ملی و پیامدهای آینده  بافت متغیر امنیت

های شیفتگذارها و است. ما  و دگرگونی . جهان به سرعت و به صورتی بنیادین در حال تغییر3.1

ها و پیدایش بلندمدتی را در توازن اقتصاد جهانی و قدرت نظامی، رقابت فزاینده میان دولت

های دارد که با توسعه تر وجوداین احتمال بیشمندتر شاهد هستیم. بازیگران غیردولتی قدرت

 ای سروکار داشته باشیم. بینی نشدهپیش

همتایی برای انگلستان و مردم سراسر جهان های بیهای فناورانه فرصتو توسعه شدنجهانی .3.2

رسد که تهدیدهایی به این نتیجه می 21121امنیت ملی  و ریسک آورد. اما ارزیابی خطرفراهم می

مان، مرزیبرونخارجی و مرزی و منافع ملی از جمله قلمروهای برونکه پیش روی انگلستان و 

اند. افزایش یافته 2111گیرد از نظر مقیاس، تنوع و پیچیدگی و در مقایسه با سال قرار می

 ای از این ارزیابی در پیوست الف آمده است. خالصه

ها هه آینده باشد. آنهای امنیت انگلستان در دمحرک اولویتاحتماال  . چهار چالش خاص3.3

 هم پیامدهای آنی و هم پیامدهای بلندمدت دارند: 

 ثباتی؛گرایی و بیتهدیدهای فزاینده از سوی تروریسم، افراط 

 تر؛پایه، و تشدید رقابت دولتی گستردهخیزش دگرباره تهدیدهای دولت 

 تر؛های فناورانه گستردهتاثیر فناوری، به ویژه تهدیدهای سایبری، توسعه 

 اجماع و ، کار آن را برای ایجادمحورقاعدهالمللی نظم بین و سست شدن فرسودگی 

 کند. رایی و مهارکردن تهدیدهای جهانی دشوارتر میهم

                                                      
1 the National Security Risk Assessment 2015 
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هایی برای تامین امنیت خویش و پویا و نامطمئن، ما باید به فعالیت و زمینه . در این بافت3.2

 ها بپردازیم. استفاده از فرصت

 نیت داخلی و جهانی های امچالش

 گریتروریسم و افراطی

گرا نسبت به انگلستان از جمله اتباع و اسالم تروریستی هایتهدیدهایی که از سوی گروه. 3.2

تبعه  11تا کنون بیش از  2111گیرد افزایش یافته است. از سال مرزی، صورت میمنافع برون

و پاریس کشته  1از جمله حمالت اخیر در سوسه مرزی،بریتانیایی به عنوان قربانیان تروریسم برون

 شود. های افراطی تغذیه، حمایت و تصویب میاند. تهدید تروریسم از سوی ایدئولوژیشده

گرا در خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا فعال بوده و های تروریستی اسالم. شماری از گروه3.1

رایی گافراط و نشان آن در زمینه عش و برنددسترسی رو به افزایشی به اروپا دارند. پیدایش دا

آمیز به شکلی شایان توجه تهدیدها را افزایش داده است. داعش مبارزان خارجی را از خشونت

تبعه بریتانیایی از  211تقریبا تر کشورهای اروپایی و سراسر جهان اسالم جذب کرده است. بیش

ا در این زمینه مشارکت داشته باشند و بسیاری اند تسوریه به آنجا سفر کردهو جنگ آغاز منازعه 

 تر برایبخش اعظم این افراد پیشاند. های تروریستی پیوستهها به داعش و دیگر گروهاز آن

اند. از میان کسانی که به عنوان افراد سفرکرده بودهو ناشناخته های امنیتی و پلیس ناآشنا آژانس

ه هایی که در سوریها و بسیاری از آناند. برخی از اینهاند، نیمی بازگشتبه سوریه شناخته شده

 روند. اند تهدیدی برای امنیت ما به شمار میمانده

سالح سرد  ازو یورش،  های حملهتری از روشاند تا تنوع گستردهها تالش کرده. تروریست3.7

 را درمواد منفجره افزارهای گرم و تر از جمله جنگهای پیچیدهگرفته تا برنامه غیرپیشرفته

طور خاورمیانه و گونه که حمالت اخیر به پاریس و همینآنبرند. های متعددی به کار بموقعیت

 اند یا ازداعش قرار گرفته و جبهه هایی که در جهتتروریستآفریقای شمالی نشان داده است، 

                                                      
1 Sousse 
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 . مجریاندهندر میمان قرامتحدانپیش روی امنیت ما و  ی مستقیمگیرند تهدیدداعش الهام می

 متفاوت برای و اقدام مان دستکم هفت تالشناظر بر اجرای قانون ما، خدمات اطالعاتی و امنیتی

 هواپیمای مسافربریاند.  کرده و خنثی حمله به انگلستان را تنها در یک سال گذشته متوقف

ها، به خی گروههای تروریستی است. بربرخی از گروه و مقدماتی اولیه و کانون همچنان هدف

های شیمیایی، بیولوژیکی و قابلیت توان و ویژه داعش و القاعده، همچنین برای به دست آوردن

 رادیولوژیکی تالش خواهند کرد. 

های اجتماعی استفاده های افراطی و تروریستی به ویژه داعش، از اینترنت و رسانهگروه. 3.2

ه سازی و بپیراسته شده و تصنعی را با هدف رادیکالاند تا مقادیر زیادی از شعارهای اغلب کرده

های تروریستی همچنین گروهتمام کشورها را منتشر کنند.  از خدمت گرفتن شمار زیادی از افراد

کنند. شده در دسترس برای طراحی حمالت استفاده میالین رمزگذاریآن برخط و از ارتباطات

ای هشناسایی به این معناست که در حال حاضر آژانس ها و موارد دیگر در جهت گریز ازاین تالش

ها را ردیابی، واکاوی و به تروریست های حمالت و یورشتوانند طرحتر میسخت امنیتی و پلیس

است که آن دسته از حمالت  و خنثی کنند. این امر نیز دشوارآمیزی مختل صورت موفقیت

خیزند که حکمرانی ضعیفی دارند یا از ی برمیهایجنایی و تروریستی را متوقف کرد که از دولت

های امنیتی و پلیسی معتبر و کارآمدی که مطابق معیارهای حقوق بشرمان عمل کنند سازمان

 اند. بهرهبی

ر دباید بخشد که ما این امر را بیش از پیش اهمیت میهای تروریستی گروه تهدید عمده. 3.9

مرزها با استفاده از طیف کاملی از مرزها و برون سازی این مساله در درونو خنثی مهار

 گذاری کنیم. مان سرمایههایتوانایی

 

 تروریسم وابسته به ایرلند شمالی

یرلند شمالی وجود دارد. ا و مرتبط با . همچنان تهدیدی از سوی تروریسم وابسته3.11

تهدیدی پایدار در و سالح کافی برای طرح  و شمار افراد مخالف خشن تعداد خواهانجمهوری
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ایرلند شمالی، پیش از هر چیزی نسبت به پلیس، افسران زندان، اعضای نیروهای مسلح، 

بریتانیای کبیر را خواهان امید دارند تا این جمهوریملی و اهداف تجاری دارند.  هایزیرساخت

که یک بار  مانندی باقی میها دارای قابلیت اجرای حمالتگروهاز این و برخی  هدف قرار داده

 اند. شان قرار دادهایرلند شمالی را به عنوان تمرکز اصلی در حال حاضراما شود، انجام می

 

 ثباتیتاثیر بی

 یکثباتی را در تواند بیها چگونه میاست که بحران عه در سوریه و عراق نشان داده. مناز3.11

نبود حکومتی کارآمد، مشروع و شکست دولت یا  های ایجاد شده از قبلبه واسطه چالشمنطقه، 

ثباتی هایی شامل بی. چنین چالشبخشد و شتاب سرعتبدان و  به وجود آورده پاسخگو،

، و استثمار انسان قاچاقای و دوستانه نسبتا زیاد، مهاجرت تودهای، نیازهای انسانمنطقه

ی است. عدم های تروریستهای ضعیف یا فضای حکمرانی نشده از سوی مجرمان و گروهحکومت

انداز کشورهای تحت تاثیر قرار گرفته برای کاهش فقر و رشد مرزی همچنین چشمثبات برون

 برد. اقتصادی را به تحلیل می

ثباتی این احتمال را به همراه دارند که در میان مدت تا بلند های بی. بسیاری از محرک3.12

ریزی شدگی سریع و برنامهناختی، شهریشرانی، تغییرات جمعیتمدت نابرابری اجتماعی و برون

ها را تداوم بخشند. به همین دلیل است که ، اقتصاد جهانی و دیگر ضربهاقلیمینشده، تغییرات 

ای همرزی در دولتهای توسعه خودمان نسبت به ایجاد ثبات برونبر تالش یما تمرکز بیشتر

 ایم. پذیر را انتخاب کردهآسیب

 

 مهاجرت 

گرایی و منازعه در خاورمیانه و آفریقا ثباتی، افراطجهانی است. بی یک چالش مهاجرت. 3.13

ال ی به دنببسیارجابجا کرده است. )به ناگزیر و اجبار( های اخیر ها نفر از مردم را در سالمیلیون

د اچالشی انسانی و فشارهایی در سراسر اتحادیه اروپا ایج به واسطه این مساله و سفر به اروپا بوده
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از راه  به اطالعات ترو فزاینده تریافتهتر از جمله دسترسی افرایشهای بلندمدتاند. گرایشکرده

 های جنایی، برهای شبکهند فعالیتهای اجتماعی، همانهای تلفن همراه و رسانهفناوری

دهای گونه که ما و دیگران در پی سروکار یافتن با براین اند. همانهای مهاجرت افزودهمحرک

های چندجانبه و کشورهایی نیاز خواهیم ایم، به فعالیت هماهنگی با آژانسمنازعه طوالنی بوده

به  ،اند تا به بهبود زندگی این افراد کمک کردهداشت که میزبان شمار زیادی از پناهندگان بوده

ای ر پرتو فشارهاندازهای ممکنی که در خانه در اختیار داشتند را عرضه کنیم. دها بهترین چشمآن

خواهد بود که ما بیش از پیش توانایی خود در کنترل  و مهم مهاجرت این مساله نیز حیاتی

ده و ایی که نیازمند آن هستند حمایت نموهمهاجرت را تقویت کنیم تا در این صورت از آن

های مرزها را در مرزتواند مهاجران برونشویم که مرز، مهاجرت و نظام شهروندی میبمطمئن 

 انگلستان و درون مرزها، مدیریت نماید. 

 

 یافتهجرم جدی و سازمان

این امر یافته تاثیر مستقیمی بر امنیت، اقتصاد و شهرت ما دارد. جرم جدی و سازمان. 3.12

ین ترکند. مهممیلیون پوند را به صورت ساالنه متوجه انگلستان می 22 برابر با ای دستکمهزینه

انونی، جرم کشی و استثمار جنسی کودکان، سالح غیرقیم سایبری، بهرهانواع آن شامل جرا

قاچاق مواد مخدر، جرم اقتصادی از جمله کالهبرداری، پولشویی،  یافته،مهاجرت سازمان

یافته برای انگلستان خواری و فساد است. حجم و شدت تهدیدهای جنایی جدی و سازمانرشوه

افتد، الین اتفاق میآن برخط و الت زیادی به صورترو به رشد است چرا که خدمات و تباد

 یابد. و فناوری توسعه می یافته دسترسی به اینترنت در آفریقا و آسیا گسترش

 کنندهنعامل تعییکه مرزی باقی مانده، ترین مرکز بانکداری بین. انگلستان به عنوان بزرگ3.12

درصد از تجارت ارز خارجی  21لمللی و اهای بیندهی بانکدرصد از کل ارزش جهانی وام 17

و در سراسر جهان از راه  و روی داده وجوه شایان توجهی از جرایم اجرا شدهابعاد و . اما است

ای شود، که بر مبنشویی میلندن، از جمله در گردش مالی مبادالت خارجی انگلستان، پولمسیر 
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تر میان حکومت و افتد. مشارکت نزدیکمیلیارد دالر در لندن اتفاق می 2.7ها روزانه گزارش

ه مسالتواند بستری باشد که در چرچوب آن میکه  حائز اهمیت استبخش مالی به این منظور 

 . ارائه نماییمای را های نوآورانهحلو راه درک کرده یبهتر را به شکل

 

  5امنیت بهداشت جهانی

تر جهان به صورت فیزیکی از راه پیوستگی بیشخطرات پیش روی امنیت سالمت با بهم. 3.11

کند. کشورها و مناطقی که خدمات بهداشتی ضعیفی دارند یا توانایی سفر، همچنان رشد می

 2والشیوع ابپذیرند. به شکل خاصی آسیب باشد، و ناکارآمد حکومت ضعیفواکنش نشان دادن 

های که ما برنامهاین به واسطه ای از این امر است.)منطقه غرب قاره افریقا( نمونه در آفریقای غربی

، ایمنسبت به این مساله داشته و مهیاسازی سازیآماده زمینه محلی در و حل مساله دهیپاسخ

ترین بیش 2و گینه 2، لیبریا3سیرالئونایم. اما در نداشته مانو شیوعی به داخل سرزمین هیچ انتقال

های هم گسیختگی شایان توجه در تالشبه هزاران مرگ و میر و از روی داده و میزان شیوع

 ای پایدارتر انجامید. توسعه در جهت برقراری ثبات و آینده

یزش و خ و مسری گیرهای همهبیماری ایجادهایی با پتانسیل . پیدایش و گسترش میکروب3.17

 امو اقد ها به کنشای هستند. آنهای عمدهدغدغه 1از جمله مقاومت ضدمیکروبیمقاومت دارویی 

المللی نیاز دارند. هیچ ملت ای و بینتری در سطوح محلی، ملی، منطقهتر و هماهنگگسترده

اشد. داشته بو عمل )موثر( ای کنش تواند به تنهایی در برابر چنین تهدیدهای تراملیواحدی نمی

                                                      
1 Global health security 
2 Ebola 
3 Sierra Leone 
2 Liberia 
2 Guinea 
1 Antimicrobial Resistance (AMR) 
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مقاومت ده تا المللی را ایجاد نموهای بینشارکتانگلستان نقش رهبری اتخاذ کرده و م

 یکروبی و دیگر خطرات رویاروی امنیت بهداشت جهانی را مهار سازد. مضد

  

 پایهخیزش دگرباره تهدیدهای دولت

ای تواند تاثیر عمدهدهند میها و تهدیدهایی که پیش روی هم قرار میرقابت میان دولت. 3.12

ا مان رمتحدان بر امنیت و منافع ما داشته باشد. این خطرات در حالت افراطی خود، انگلستان و

های فشار را برای تخلیه تبعهتواند ای میثباتی منطقهمنازعه و بی وارد منازعه نظامی خواهد کرد.

یت تواند رفاه ما و رفاه و امنترین حالت افراط، عدم قطعیت میبریتانیا برانگیزد. در سر دیگر کم

 مان را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از متحدان نزدیک

 

 روسی رفتار 

مان به ما متعهد به همکاری با متحدان 2111در سال  1. در نشست سران ناتو در لیسبون3.19

تر، اقتدارگراتر و اما از آن زمان روسیه تهاجمیبا روسیه شدیم.  و همراهی منظور ایجاد مشارکت

کند. یبا غرب تعریف م و جناح مخالف گراتر شده، به شکلی فزاینده خود را در اپوزیسیونملی

طلبان در شرق اوکراین از راه و حمایت مداوم از تجزیه 2112در سال  2الحاق غیرقانونی کریمه

قابل انکار و دستکاری رسانه، تمایل روسیه در به تحلیل بردن  هیبریدی،های کاربست تاکتیک

  اند.اش را نشان دادهشدهتر استانداردهای همکاری به منظور تامین منافع درکگسترده

سازی و بهبود ارتش خود، گذاری عمده به منظور مدرنسرمایه . روسیه در میانه راه برنامه3.21

پردازی خود را با چنین اقدامات و سخنای خویش است. روسیه هماز جمله نیروهای هسته

 و کریمه 3ای در کالینینگرادنیروهای هسته هاگذاری فعالیتتاسیس و پایه در زمینهتهدیدهایی 

                                                      
1 NATO summit in Lisbon 
2 Crimea 
3 Kaliningrad 
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ش و نزدیک به حریم هوایی و اهای نظامی روسیه در قلمرو متحدانافزایش داده است. فعالیت

تواند یم رفتار روسیهاین های ما را بیازماید. قلمرو آبی انگلستان، به صورتی طراحی شده تا پاسخ

، باشد ملتچه به شدت غیرمح اگر از سوی دیگر، بینی دنباله بیابد.ای غیرقابل پیشتا مرز و نقطه

 انهجویاقدامی ستیزه انجام برای ممکن استروسیه که  این امر را ناممکن بدانیمتوانیم نمیما 

  وسوسه شود. علیه متحدان ناتو 

و مستحکم باقی خواهد  معی از راه ناتو همانند همیشه قویج. تعهد ما به امنیت و دفاع 3.21

پاسخی کارآمد و یکپارچه به رفتار روسیه  ، به رهبری انگلستان،1لزو 2112ماند. نشست سال 

گذاری دفاعی متحدان و برنامه عملیاتی آمادگی است داد. تعهدات ناتو در بردارنده التزام سرمایه

طور شان و همینشده از سوی روسیه و پیامدهای استراتژیک و صادر های عرضهکه به چالش

 واکنش . ما در کنار متحدان ناتو، نیرویدهدمی خطرات و تهدیدهای رویاروی جنوب اروپا پاسخ

 حوزه زنی هوایی ناتو درهای ما با ماموریت گشتسریع را به واقعیت تبدیل کرده و مشارکت

اصرار اصرار و خواهد ماند. اتحادیه اروپا به  چنان برای بازدارندگی تهدیدها مهمهم 2بالتیک

حمیل ت به این کشور تغییر رفتار روسیه را برای ایطراحی شده هایانگلستان تحریمپافشاری 

 کرده است. 

مان، هایشورای امنیت سازمان ملل است و با وجود تفاوت دائم. روسیه یکی از پنج عضو 3.22

ای از مسائل امنیت جهانی، همانند تهدیدهای ه در گسترههای همکاری با روسیبه دنبال راهما 

 داعش، هستیم. 

 

 تر رقابت دولتی گسترده

علیه انگلستان و های خصمانه های اطالعاتی خارجی همچنان به اشتغال در فعالیت. آژانس3.23

عملیات انسانی، دهند. این امر شامل مان ادامه میمان و علیه بسیاری از متحدان نزدیکمنافع

                                                      
1 Wales Summit 
2 the NATO Air Policing Mission in the Baltics 



یمل یت؛ بافت امنسهفصل   

31 

 

ی هامرزهاست تا حکومت بریتانیا، ماموریتبرون و و چارچوب سرزمینی فنی و سایبری در خانه

در این جهت تالش  را به خطر اندازند؛ 1ملی دیپلماتیک، اطالعات حکومتی و زیرساخت حیاتی

ر قرار تحت تاثیو پنها به صورتی نهفته شان منافع به دلیلهای حکومتی را سیاست نمایند که

. داقدام نماینبخش خصوصی  و فروپاشی و در راستای ربودن اسرار تجاری و از هم گسیختن ؛دنده

 ن خطر یا آسیب از این حمالت ممکن است به صورت آنی دیده نشود. امکا

 هایباشد. قدرت خطری برای ثباتتواند تر دولت میتر، رقابت گستردهبه صورتی عام. 3.22

 ه واسطهباند، منافعی که ای در خاورمیانه و شمال آفریقا به دنبال منافع امنیتی رقیب بودهمنطقه

هم آسیای جنوبی و هم آسیای جنوب . دوشهدایت میمی رو به رشدشان اقتصادی و نظا امکانات

های رو دهند اما این امر با تنشادامه می شاناقتصادی و سیاسی یابیشرقی به رشد در اهمیت

 ، شدت یافتهمباحث تاریخی حل نشده به واسطههایی که ی همراه بوده است؛ تنشبه افزایش

ای را در سده بیستم آزمایش کرده و پیگیری که سالح هسته است. کره شمالی تنها دولتی است

 ای جدی است. های بالستیک دغدغهای و موشکمداوم آن در دسترسی به سالح هسته

 

 نقش فناوری

 یسایبر

ای جامعه، تجارت و حکومت هدر همه حوزه 2فناوری شبکه انگلستان به صورتی فزاینده به. 3.22

پذیری ذاتی نوعی انعطافیای شایان توجهی را به ارمغان آورده است. است و این امر مزاوابسته 

 از یهایبه بخشدر طبیعت تمرکززدایی شده اینترنت وجود دارد. اما ما نسبت به حمالتی که 

 پذیر هستیم. آسیب ،کشور و اقتصاد ماست روزمرهکه الزمه جریان  هاییشبکه

د به است. این تهدی کنند رشد کردهرا تهدید میبازیگران سایبری که انگلستان . گستره 3.21

ی هاشکلی فزاینده نامتقارن و جهانی است. دفاع سایبری وثیق و پایدار عموما نیازمند مهارت

                                                      
1 Critical National Infrastructure 
2 networked technology 
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 ،ها، با منابع سطح دولتیت. اما تعداد رو به رشد دولتگذاری اساسی اسپیشرفته و سرمایه

یه ها، از جمله علای در منازعهبه صورت بالقوه ای هستند کهپیشرفته در حال توسعههای قابلیت

و بازیگران غیردولتی، از جمله زیرساخت حیاتی ملی و نهادهای حکومتی، قابل گسترش هستند. 

های سایبری در دسترس توانند از ابزارها و فناوریها و مجرمان سایبری به سادگی میتروریست

 شان استفاده کنند. برای اهداف مخرب

سازد. اما توانمند میتر سریعها را برای برقراری ارتباط افراد و گروه ،انواع جدید ارتباط. 3.27

ارائه های جهانی فعال در بیرون از انگلستان ارتباطات رمزی شده، که اغلب از سوی شرکت

 .گیرندقرار میدهی شده های مجرم سازمانها و گروهتروریستهمچنان مورد استفاده د، شومی

ر همان دو  شدهبرانگیز افراد و امنیت ملی به شکلی فزاینده چالش خصوصی حریمباط میان ارت

های غربی به دالیل امنیتی خواستار . دولتنیز حائز اهمیت است برای رسیدن به هدفحال 

های سفر، مالی و  به داده -در مجموعه محدودی از شرایط شدیدا تجویزشده -دسترسی

زدیاد اافزایش و ها و بخش خصوصی در اختیار دارند. بلعکس، دیگر دولتای هستند که ارتباطی

های خصوصی را دشوارتر ها و دولتامکانات سایبری، حفاظت از اطالعات و سالمت افراد، شرکت

 خواهد کرد. 

 

 ترگسترده های تکنولوژیکیپیشرفت

ن کالی، علوم مواد، در حوزه فناوری پزشکی، مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژ هاپیشرفت. 3.22

ای هکند. به عنوان نمونه، فناوریمان فراهم میامنیت و رفاه یو رباتیک امکان عظیمی برا هاداده

های تواند به شکل بهتری مرزهای ما، زیرساخت حیاتی ملی و مکانشناسایی و نظارت می

وان تد بود که میکند. این فناوری به این دلیل کارآمدتر خواهب و صیانت پرجمعیت را حفاظت

 داد.  و بسط گسترشدر بخش خصوصی و در حمایت از امنیت ملی  ی روزمرهآن را به صورت

ها، تجمله تروریس تری ازدر دسترس بازیگران دولتی و غیردولتی بیش ایاما چنین فناوری. 3.29

واند تاین امر میخواهد گرفت.  گرفته و و مجرمان سایبری قرار سازمان یافته کارهای جنایتگروه
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د حفظ کنترل دسترسی به دانش و موا های غربی را کاهش دهد چرا کهمزیت فناورانه دولت

 شود. دشوارتر می)ابزارها( 

. انگلستان متکی بر دسترسی به فضایی برای مدیریت امنیت، اقتصاد و سوانح و امکانات 3.31

ورها شوند و کشای متراکم و رقابتی میهنظامی است. اما مدارهای نزدیک به زمین به شکل فزایند

 فضایی خواهند بود. های تری به دنبال برنامهبیش شانو بازیگران خصوصی

. صنایع دفاعی و امنیتی رقابتی و نوآورانه انگلستان نقشی اساسی در مورد توجه قرار دادن 3.31

 وکنند به حفظ ی که ارائه میها و خدماتکنند. ابداع در فراوردهمان ایفا میتهدیدهای پیش روی

 ،یها در سطح جهانتضمین این مساله که آن کند.مان کمک میمزیت نسبت به رقباینگهداشت 

 کند.ها و امکانات موردنیازمان کمک میرقابتی هستند به نگهداشتن مهارت

 

 محورقاعدهنظم جهانی 

ای که قواعد و المللیه نهادهای بینها و از رابر مبنای روابط میان دولت محورقاعدهنظم جهانی 

های مشترکی درباره رفتار دارند بنا نهاده شده است. این نظم گسترش یکپارچگی اقتصادی توافق

 محورقاعدهو همکاری امنیتی را به سود مردم سراسر جهان ممکن ساخته است. نظم جهانی 

ها و مدیریت غیرخشن وی دولتپذیر از سبینیاقدامات زیادی در زمینه ترغیب رفتارهای پیش

ها را به سمت توسعه مقدمات اقتصادی و سیاسی در درون مرزهایی مباحث انجام داده و دولت

بازار آزاد، حاکمیت قانون، مشارکت و پاسخگویی است. انگلستان به شکلی  در پیهدایت کرده که 

 پایدار این چارچوب را مورد پشتیبانی قرار داده است. 

اثیر تهایی مانند نقش رو به رشد بازیگران غیردولتی، در حال تغییر است، توسعه . بافت3.33

های بلندمدت ثروت اقتصادی به سوی جهان جنوبی و شرقی آن را به شیفتگذارها و فناوری و 

تر از اقتصاد ایاالت بزرگ 2121در دهه  رود که اقتصاد چیناین انتظار میحرکت واداشته است. 

ین در حالی است که دیگر بازارهای در حال پیدایش، به ویژه در هند و برزیل، متحده شود، ا

ند. در حالی که ایاالت متحده، ژاپن و اروپا به محسوسی در قدرت و نفوذ را دارپتانسیل رشد 
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های اقتصادی جهان باقی خواهند ماند، اگر بخواهند پیشرو اقتصاد جهانی بمانند، با عنوان قدرت

های اصالحی ما که تالش -شان روبرو خواهند شدی و رقابتیرشدی برای بهبود پویاالزام رو به 

 با اتحادیه اروپا در جهت مورد توجه قرار دادن این امر است. 

محور کند. نظم جهانی قاعدههای جدیدی ایجاد میها و چالش. چنین تغییراتی فرصت3.32

ها، به شارکت و همکاری فعاالنه همه دولتهمواره برای کارآمدی و مشروعیت خویش متکی بر م

ها ها با بازتاب فرصت، و توانایی نهادها و روابطی است که از راه آنو برجسته های مهمویژه دولت

های رو د. بنابراین، این مساله مهم خواهد بود که مشارکت قدرتگردهای جدید سازگار و چالش

المللی نظم بینمان ادامه خواهیم داد تا شرکایبه رشد بازتاب داده شود. ما به همکاری با 

 های نوین سازگار نماییم. محور را برای پاسخ دادن به چالشقاعده

ا و قوانینی است که محور، افزون بر این، وابسته به تقویت استاندارده. نظم جهانی قاعده3.32

 نمازسا ننسیواکنوگرفته تا  1وهای ژنها و رفتارها، از کنوانسیوناز فعالیت دامنیگستره گسترده

در این زمینه به ویژه در همکاری با دهد. را پوشش می 2یادر قحقو با بطهدر را متحد ملل

)انگلستان، فرانسه، آلمان، ایاالت متحده، چین و روسیه( و اتحادیه اروپا در به  E3+3کشورهای 

هایی به دست آمده، بنابراین موفقیتبا ایران  3سرانجام رساندن برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(

 اشایهای هستهایران باید به تعهدات خود عمل کند تا این مساله را تضمین نماید که برنامه

مند و بازیگران غیردولتی به صورتی های قدرتآمیز است. به هر روی، برخی از دولتمنحصرا صلح

 شوند یا به غرب توجهشان اجرا میالف منافعای که به باورشان خالمللیفزاینده از هنجارهای بین

 واسد از سالح  بشار الحاق غیرقانونی کریمه به روسیه، استفادهکنند. پوشی میدارند، چشم

مللی البشردوستانه بین حقوق ازبازیگران غیردولتی  پیرویهای چالشو افزار شیمیایی جنگ

 هایی از این امر است. نمونه

                                                      
1 Geneva Convention 
2 the UN Convention on the Law of the Sea 
3 Joint Comprehensive Plan of Action 
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 خطرات پیوسته

ها خطرات دیگر نیز وجود دارد که حائز اهمیت بوده و باید به آن ها وریسک شماری از .3.31

 پرداخته شود. 

 

 های غیرنظامیفوریت

را در انگلستان تحت تاثیر  ملک 13111بیش از  2112/ 2113های . سیل شدید در سال3.37

تهدیدهای ( و 2111سال شاهد شیوع بیماری همگانی )در پنج سال گذشته نیز در طول قرار داد. 

صنعتی  هایایم؛ اختالالتی که ناشی از فعالیتبرآمده از اختالالت قابل توجه در سراسر کشور بوده

، بینی و تکرارشوندههای غیرقابل پیش. ما باید آماده دادن پاسخی سریع و کارآمد به بحرانبود

 ملی، باشیم. در سطح بومی و هم به هنگام نیاز  در سطحهم 

 

 مرزهاالیای طبیعی عمده در برونب

ی های بریتانیایی، زیرساخت حیاتتواند امنیت و سالمت تبعهبالیای طبیعی مهم در برون مرزها می

مان و زنجیره تامینی که به آن متکی هستیم، مانند انرژی، غذا و فناوری را در معرض خطر ملی

ر د به عنوان نمونه، پس از زلزله نپالپاسخ ما اغلب شامل عنصری بشردوستانه است. قرار دهد. 

 هایی در محلکمکطور بشردوستانه و بازسازانه و همین های، انگلستان بسته کمک2112سال 

 در اختیارشان قرار داد.  وقوع حادثه

 

 امنیت انرژی

ثباتی، تروریسم و ، بیایاختالفات منطقهتواند تحت تاثیر . امنیت جهانی انرژی می3.39

 های فناوری قرار گیرد. ، توسعهترتر و همگرایانهایجابی یسایبری و به صورت تهدیدهای
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، تجدیدشدنی و دیگر 1)گاز( شیلای، های هستههای ما در فناوریگذاری. سرمایه3.21

به شکلی فزاینده منابع جدیدی از انرژی را برای انگلستان تولید  و مبدعانه های نوآورانهفناوری

ای انگلستان به تدریج رو به افول خواهد رفت و تولید نفت و گاز از فالت قاره خواهد کرد. اما

 یابد. در حالمیهای وارداتی افزایش احتماال در طول چند دهه آینده، وابستگی ما به هیدروکربن

 هایریزکنیم وارداتی است و بر مبنای طرحدرصد از نفتی که ما استفاده می 21حاضر، نزدیک به 

تر برای های بیشدرصد خواهد رسید. مقیاس 73به  2131، این امر تا سال هاریزیامهو برن

جدید، صادرات گازهای  2بخشی به منابع موجود، از جمله خط لوله کریدور جنوبیحمایت و تنوع

 رو به افزایش از عرضه، و بیشتر گازهای مایع طبیعی استرالیا عرضه، 3مایع طبیعی ایاالت متحده

ی المللهای بین. فعالیت از راه سازمانخواهد شد تربه صورتی روزافزون مهم شمال آفریقا، و نروژ

خطرات موجودی در آینده و مدیریت سازی و آسانانرژی و گسترش عضویت راهی مهم در تسهیل 

 است.  تر و موثرترتقاضای رو به رشد به صورتی کارآمد

 

 اقتصاد جهانی

ادی های اقتصو در عین حال معناداری از بحران و بطئی زیابی کنداقتصادهای پیشرفته با. 3.21

 یورو و ها به ویژه در منطقهپذیریبوده و آسیب و متغیر اما پیشروی ناهمواراند. جهانی داشته

قتصاد بلندمدت دو ارشد پتانسیل  در )از باال به پایین( اخیر تجدیدنظرهایژاپن باقی مانده است. 

ا برای کنش در جهت انجام باید انگیزه ر پیدایش یک دغدغه است. این امر ته و در حالپیشرف

ین، به چ. برانگیزدوری بلندمدت را تواند رشد بهره؛ اصالحاتی که بایجاد کند ساختاری اصالحات

ای در به سرانجام های عمدهشایان توجه، همچنان با چالش هایها و پیشرفترغم پیشروی

رو است. روبتر و باثباتالگوی رشدی پایدارتر  دستیابی به برایو مود نیاز رساندن اصالحات الزم 

                                                      
1 shale 
2 the new Southern Corridor pipeline 
3 US liquid natural gas (LNG) 
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های رو به کاهش روبرو قیمت شرایط و وضعیتهای دشواری در صادرکنندگان کاال با تعدیل

بدهی شرکتی در بازارهای در حال پیدایش، خطرات را به ویژه  افزایشهستند. سطح رو به 

ها و کنشتر بینجامد. قرار گرفتن در معرض ارز خارجی بزرگدهد که به هنگامی افزایش می

ثباتی در خاورمیانه، شمال و غرب آفریقا نشانگر تداوم بی پیوستار و روسیه در اوکراین و اقدامات

به ای را اندازهای رشد منطقهمباحث سیاسی است که بازارهای جهانی و چشم و پهنه وسعت

 دهد. یتحت تاثیر قرار مصورتی نامطلوب 

 

 و کمیابی منابع اقلیمیتغییرات 

 31تر و درصد غذا و انرژی بیش 21جهان ممکن است با تقاضاهایی برای  2131. تا سال 3.22

شود. د میتهدی اقلیمیتغییرات  به واسطهشان د در حالی که دسترسیتر روبرو گرددرصد آب بیش

های آبی و میزان مضیقه کمبودها و الی، با توجه به سطوح بامنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

د بود. این احتمال وجود دارد که ورتی خاص در معرض خطر خواهبه ص باالی رشد جمعیت،

به صورتی ویژه تولید این موضوع ببرد که  و آسیب رنج اقلیمیصحرای آفریقا از تغییرات 

ح دریایی در حال باالآمدن دهد. سطورا تحت تاثیر قرار می ها در این منطقهو فرآورده محصوالت

و به صورت جوی مکررا  رویدادها و وقایعتهدیدی برای شهرهای ساحلی و جزایر کوچک است. 

ن های تامیها، کشاورزی و زنجیرهجمعیت وضعیت نامعتدل با احتمال زیاد مختل کردنپیوسته 

 ند. دههمراه هستند و احتمال عدم ثبات سیاسی، منازعه و مهاجرت را افزایش می

درصد از جمعیت  21رود، تقریبا . در مقایسه با جمعیت غرب که رو به سالخوردگی می3.23

. این امر ت آن در کشورهای در حال توسعه هستندد که اکثرینسال سن دار 22جهان زیر 

ر این کند. اما خطرشد اقتصادی عرضه می و تحریک پتانسیل برانگیختنهایی را برحسب فرصت

 تر و فشارهای مهاجرتگستردهثباتی ، افزایش در کمبود منابع موجود، بیکارییبمساله شامل 

 است.
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 مروری کلی

مرزی و در خانه، در قلمروهای برون -مان. هدف نخست امنیت ملی این است که از مردم2.1

 مان را حفظ کند. تصادی، زیرساخت و شیوه زندگیخارجی، حفاظت کرده و قلمرو، امنیت اق

مان . این فصل به دنبال نشان دادن این مساله است که حکومت چگونه از طیف کامل امکانات2.2

 گذاری خواهیمها سرمایهبرای انجام این کار استفاده خواهد کرد. ما، به صورتی ویژه، در این زمینه

؛ متوقف کردن دشمنان بالقوه از مانعاتی و امنیتیهای اطالآژانسو  نیروهای مسلحکرد: 

مرزها؛ در خانه و برون تروریسمو  گریافراطی؛ مبارزه با مانایبازدارندگی هستهجمله با 

مان در مختل ؛ تقویت تواناییامنیت سایبریدشوار و نوآورانه  هایبه انجام رساندن سنجش

 علیه مخاطرات و تهدیدها.  مانپذیرینعطافا؛ و افزایش یافتهجرایم جدی و سازمانکردن 

مرزهاست. به عنوان نمونه، در درون و برون ،)سراسری( شمول. این تالشی یکپارچه، حکومت2.3

های شود اما گستره پهناوری از دیگر آژانسفعالیت داخلی ما از سوی وزارت کشور هدایت می

امنیتی و اطالعاتی ما همکاری نزدیکی باهم های شود. آژانسحکومتی و اجرای قانون را شامل می

ت مان حفاظالملل دارند تا از امنیت ملیهای اجرای قانون، ارتش، صنعت و شرکای بینو با بخش

 1المنافعو حمایت کنند. کار دیپلماتیک ما به ریاست وزارت امور خارجه و کشورهای مشترک

کند که به ما امکان مهار تهدیدها از مرزها ایجاد میمشارکتی کارآمد و بلندمدت در برون

دهد که پیش روی انگلستان قرار شان و متوقف هرچه بهتر مواردی را میسرچشمه و منبع

 گیرد. می

 

                                                      
1 the Foreign and Commonwealth Office (FCO) 
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 های بریتانیایی در فرامرزهامرزی و تبعهالف. حفاظت از انگلستان، قلمروهای برون

مرزی و حفاظت از مردم و برونترین وظیفه حکومت دفاع از انگلستان و قلمروهای . مهم2.2

 باشد. حاکمیت ما می

م. کنیگیرد را مهار میمان قرار می. ما همه تهدیدهایی که پیش روی انگلستان، مردم و منافع2.2

هایی که هدف آسیب زدن به ما را دارند استوار و مستحکم خواهد انگلستان همچنان نسبت به آن

محور باشند یا اهد بود، چه این افراد بازیگرانی دولتها خوماند و محیطی خصمانه برای آن

های قدرت ملی را هماهنگ و همراستا ها و مجرمان. ما همه اهرمغیردولتی مانند تروریست

 شود. های سازنده میتر از بخشمان بزرگهایخواهیم کرد؛ در این صورت مجموع کل تالش

 

 بازدارندگی

شود؛ امری که همواره در کانون سیاست امنیت ملی دگی آغاز می. دفاع و پشتیبانی با بازدارن2.1

ای بداند که هر انگلستان بوده و خواهد ماند. بازدارندگی به این معناست که هر متجاوز بالقوه

و همراه تری برای امزیتی که ممکن است با حمله به انگلستان به دست آورد با پیامدهای سنگین

 خواهد شد.

نیروهای مسلح از جمله، بازدارندگی هسته، دیپلماسی، اجرای  -مانکامل امکانات. ما از طیف 2.7

برای متوقف کردن مخالفان و از میان  -قانون، سیاست اقتصادی، سایبر تهاجمی، و ابزارهای نهفته

موارد استفاده  شان برای حمله به انگلستان استفاده خواهیم کرد. ما از اینهایبردن فرصت

نتظر کنند باید مهایی که امنیت ما را تهدید میتا این موضوع را تضمین کنیم که آن خواهیم کرد

 مان را کاهشهایپذیریکنیم تا آسیبپذیری خود را تقویت میشان باشند. ما انعطافپیامدهای

 دهیم. 
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د که شو محور را تایید و تقویت خواهیم کرد تا این اطمینان ایجادالمللی قاعده.  ما نظم بین2.2

کنند، از جمله و استانداردهای رفتاری مورد توافق سرپیچی می 1المللیهایی که از قانون بینآن

های اقتصادی، نسبت به رفتار و کردارشان پاسخگو خواهند بود. اگر از راه استفاده از تحریم

ای د قاطعانهها عمل کنند یا این حدود را نپذیرند ما برخورمخالفان ما بیرون از این محدوده

المللی داریم دیگران را ترغیب های بینمان در سازمانخواهیم داشت و از نفوذی که از راه عضویت

 خواهیم کرد تا موضع سخت مشابهی را در پیش بگیرند. 

مان که ها و بخش اجرای قانون، مزیت فناوری، دیپلماتهای اطالعاتی و امنیتی. ما از آژانس2.9

فعال هستند استفاده خواهیم نمود تا امکان پیشرو و برتر ماندن نسبت به در سطحی جهانی 

های گذاری در زمینه آژانسشان را به دست آوریم. ما سرمایهمان و از بین بردن اهدافمخالفان

تر در میلیارد پوند بیش 2.2گذاری امنیتی و اطالعاتی را افزایش خواهیم داد تا امکان سرمایه

گذاری در کادر اجرایی( و امکانات را ممکن سازیم. بیش از نیمی از این سرمایهزمینه پرسنل )

پرسنل و عامل اطالعاتی و امنیتی دیگر  5311ما بیش از زمینه مقابله با تروریسم خواهد بود. 

مان جذب خواهیم کرد و آموزش خواهیم داد تا به تهدیدهای رو به هایرا برای آژانس

 المللی و دیگر تهدیدهای جهانی پاسخه تروریستی و سایبری بینیابندافزایش و فزونی

 دهیم. 

. ما به حدی جدی با حمالت سایبری به انگلستان برخورد خواهیم کرد که با همان حمالت 2.11

 کنیم و تا جایی که الزم است از خود دفاع خواهیم نمود. شان برخورد میبه صورت متداول

ر ترین و توانمندترین  نیرو دکنیم تا به عنوان شایستهرا تقویت میمان . ما نیروهای مسلح2.11

مان در سطح جهانی و مبارزه و همکاری اروپا باقی بمانند. نیروهای مسلح ما توانایی بازتاب قدرت

مان را دارند. ما آماده مان را به منظور بازداشتن یا شکست دادن مخالفاندر کنار متحدان نزدیک

                                                      
1 international law 
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مان برای حفاظت و پاسداری از منافع هیم ماند تا به هنگام نیاز از نیروهای مسلحو متمایل خوا

 مان استفاده کنیم. ملی

یش مان در ناتو ب. دفاع جمعی و امنیت کورپوراتیو و مشارکتی فراهم شده به وسیله عضویت2.12

مان در سراسر یکچنین با متحدان نزدبخشد. ما هممان را بهبود میاز پیش اعتبار بازدارندگی

مان را چندبرابر کرده و امنیت یافتهجهان همکاری خواهیم داشت تا تاثیرات رویکرد تعین

ای نسبت به بازدارندگی را پیش ما در ناتو تمرکز نوشدهمان را افزایش دهیم. جمعی

 و نسبت به این مساله اطمینان حاصل پرداختهتهدیدهای کنونی و آینده به خواهیم برد تا 

هایی که نسبت به هر گونه اقدام ها و واکنشکنیم که مخالفان بالقوه ما درباره گستره پاسخ

 شان باید انتظار داشته باشند تردیدی نباید روا بدارند. خصمانه

 

 حاکمیت ما

مان برای دفاع و پاسداری از حاکمیت و یکپارچگی قلمرومان و توان . ما از همه امکانات2.13

اند تا به هنگام نیاز از نیروی خود استفاده مان نیز آمادههیم نمود. نیروهای مسلحاستفاده خوا

پیمان آتالنتیک  2 مادهمان در ناتو نیز حمایت خواهیم شد. کنند. ما همچنین از رهگذر عضویت

  ها تلقی شود.بیانگر آن است که حمله مسلحانه به یک دولت باید حمله به همه دولت 1شمالی

انگلستان وجود ندارد. اما،  سرزمینر حال حاضر هیچ حمله نظامی مستقیمی نسبت به . د2.12

های ما به صورت هوایی، از جمله هواپیماهای روسی، در نزدیکی حریم با افزایش تکرار، پاسخ

مان آزمایش شده است. نیروی های ساحلیهای زیردریایی در نزدیکی آبمان، و فعالیتهوایی

کند و آماده است تا در هر زمانی مان حفاظت و پاسداری میاز حریم هوایی 2هوایی سلطنتی

مان حفاظت کرده هایاز آب 3هواپیماهای سرکش و خاطی را ردیابی کند. نیروی دریایی سلطنتی

                                                      
1 the North Atlantic Treaty  
2 Royal Air Force 
3 The Royal Navy 
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های تروریستی و جنایی است. متحدان و همپیمانان ما در ناتو به ما و بازدارنده و مانع فعالیت

دهند یا همانند کاری شونده هشدارهای زودهنگام مییا هواپیماهای نزدیکها نسبت به کشتی

مان نزدیک شوند که به قلمرو یا حریم هواییدهیم پیش از اینمان انجام میکه ما برای متحدان

به شکلی شایان  1گذاری ما در زمینه هواپیماهای گشت دریاییکنند. سرمایهها برخورد میبا آن

 مان را بهبود خواهد بخشید. ا در حفظ امنیت دریاییتوجه توانایی م

اندازی کردیم. این امر به در را راه 2مرکز اطالعات دریایی ملی بریتانیا 2111. ما در سال 2.12

ی المللراستای هماهنگی اطالعات مربوط به امنیت دریایی، در سطح دریایی و با شرکای بین

های اجرای قانون و نیروی دریایی را ارتقا ما کار مشترک میان آژانس صورت گرفت.

. افزون بر این، های ساحلی را افزایش دهیمزنی در آبخواهیم داد تا از رهگذر آن گشت

های گوناگون حکومت را گذاری اطالعات در میان بخشما عملیات نظارت هوایی و به اشتراک

 بهبود خواهیم داد. 

های م تحت تهدیدهای پایداری از سوی موشک. انگلستان از هنگام جنگ جهانی دو2.11

و بازیگران غیردولتی اکنون  3آتالنتیک -های بیرون از منطقه یورواست. اما دولت بالستیک بوده

انگلستان، قلمروهای پیش روی در حال کسب فناوری موشک بالستیک هستند. تهدیدی که 

های شایان چنان بودجهاست. ما هم همان قرار دارد، پدیدار شدهای نظامیپایگاهمرزی و برون

 & Rتخصیص خواهیم داد و تحقیق و توسعه ) 2توجهی به شبکه دفاعی موشک بالستیک ناتو

Dرا حمایت  2طور التزام چندملیتی از راه مرکز دفاع موشکی انگلستان( نوآوری و ابداع و همین

گذاری خواهیم نمود، و سرمایهخواهیم کرد. ما در زمینه رادار زمینی دفاع موشکی بالستیک نات

امری که پوشش و کارآمدی سیستم دفاع موشکی ناتو را تقویت خواهد کرد. ما همچنین در 

                                                      
1 Maritime Patrol Aircraft 
2 UK National Maritime Information Centre 
3 Euro-Atlantic area 
2 the NATO Ballistic Missile Defence (BMD) 
2 UK’s Missile Defence Centre 
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در ایفای نقش دفاع موشکی بالستیک  221های نابودگر تیپ زمینه پتانسیل و توان ناوشکن

 تری خواهیم داشت. های بیشواکاوی

 

 

 

 مرزی ماقلمروهای برون

اند. ارتباط ما، در حالی مرزی ما پیوندی اساسی با انگلستان را حفظ کردهبرون قلمرو 12. 2.17

که ریشه در چند سده تاریخ مشترک دارد، ارتباطی مدرن است که بر مبنای منافع و 

های خود را به صورتی جدی دنبال نموده و همچنان های متقابل قرار دارد. ما مسئولیتمسئولیت

 کنیم. شان حمایت میایمنی، امنیت و خودمختاری ها و حقاز این اجتماع

ها برای همکاری نزدیکی خواهیم داشت تا از حق آن 2نشینان فالکلند. ما همچنان با جزیره2.12

جهت ها با مدعای بیخودمختاری، که در منشور سازمان ملل متحد محفوظ است، دفاع کنیم. آن

-. ما درباره احتمال اندک حمله نظامی قضاوت و پیشاندمالکتیشان از سوی آرژانتین رویارو شده

کنیم و بر آرایش نظامی بازدارنده با نیروهای نظامی کافی در منطقه از جمله داوری نمی

، واحدهای نیروی زمینی )ارتش( و هواپیمای تایفون 3های جنگی نیروی دریایی سلطنتیکشتی

RAF2  طول ده سال آینده برای بهبود ارتباطات میلیون پوند در  311متمرکز خواهیم ماند. ما

 گذاری خواهیم کرد. عملیاتی، بازسازی نظام دفاع هوایی موجود و ارتقای زیرساخت سرمایه

مرزی ما با تهدیدهای از سوی جرایم تراملی رویارو هستند که . بخشی از قلمروهای برون2.19

د مخدر، پولشویی و ماهیگیری غیرقانونی. ها عبارتند از: مهاجرت غیرقانونی، قاچاق موابرخی از آن

                                                      
1 Type 45 Destroyers 
2 the Falkland Islanders 
3 Royal Navy warships 
2 RAF Typhoon aircraft 
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کنیم تا امنیت و مان همکاری میمرزیبا قلمروهای برون 1ما به صورتی ویژه در دریای کارائیب

های ، بالیای طبیعی و فعالیتاقلیمیتغییرات  زمینهاجرای قانون را توسعه بخشیم. همچنین در 

پذیری، آمادگی نان به دنبال ایجاد انعطافچآمیز تهدیدهایی وجود دارد. ما همخارجی خصومت

 مان هستیم. مرزینسبت به بحران و پاسخ به آن در قلمروهای برون

مان ی را افزایش و توانایی نظارتسلطنت یاییدر یرویاسکادران جبل الطارق ن. ما نیروی ناو 2.21

ها را با چالش همه تهاجمایم. ما همچنان الطارق را بهبود و ارتقا بخشیدههای ساحلی جبلبر آب

به امنیت مناطق ویژه پادشاهی  2نظام ارتشروبرو خواهیم ساخت. در جزیره قبرس دو گردان پیاده

 ییهوا یرویفرودگاه ندر  موجود ناو و کادر درصد پرسنلکنند. ما نیز در حال افزایش کمک می

وجود علیه داعش در هستیم تا حمایت و پشتیبانی بهتری از عملیات م 3یریآکروت یسلطنت

 منطقه پهناورتری را فراهم نماییم. 

 

 مبارزه با مخاصمات اطالعاتی خارجی

. انگلستان هدف مخاصمات اطالعاتی خارجی است. این امر بدان دلیل است که ما دارای 2.21

نوان عضو ای به عشدهالمللی مدیریتیافته، نیروی نظامی پیشرفته و نفوذ بیناقتصادی توسعه

و به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستم.  G7و، اتحادیه اروپا و گروه نات

ها و مندترین دارایتهدید، طبیعتا، پنهان و نهفته است. دفاع ما باید قوی باشد، از ارزش

 مان حفاظت کند. های امنیت ملیگذاریسرمایه

شده در زمینه امنیت حمایتی در سراسر های اتخاذ گویی دپارتمانی به تصمیم. ما پاسخ2.22

دولت، از جمله امنیت پرسنل، فیزیکی و سایبری، را افزایش خواهیم داد. ما به اشتراک گذاشتن 

                                                      
1 The Caribbean 
2 Army infantry battalions 
3 RAF Akrotiri airfield 
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های ملی حیاتی و شرکای صنعتی کلیدی های مختلف حکومت، زیرساختاطالعات در میان بخش

 را بهبود خواهیم داد. 

 

 مرزهای ما

میلیارد پوند تجارت  711میلیون نفر و  211نی است. ساالنه بیش از . انگلستان قطبی جها2.23

و این آمار رو به افزایش است. انگلستان بخشی از شود، در مرزهای انگلستان تبادل میالمللی بین

ان ایم رویکرد خودمتوافق مرزهای باز شینگن اتحادیه اروپا نیست و به این ترتیب ما توانسته

رت را تنظیم کنیم که تحت تاثیر عدم ثبات در خاورمیانه و افریقا و پذیرش نسبت به بحران مهاج

 مستقیم مهاجران بوده است. 

. مسافران و کاالهای قانونی باید بتوانند بدون هیچ مانعی به امر سفر اقدام کنند. اما مرزهای 2.22

، اندازدرا به خطر میمان توانیم تهدیدهایی که امنیتما نیز خط دفاعی مهمی است که در آن می

 یافته، را شناسایی و متوقف نماییم. از جمله تروریسم و جرایم جدی و سازمان

و  1نیروی مرزی 2112ایم. ما در سال مان را به صورتی عمده تقویت کرده. ما امنیت مرزی2.22

حد اطالعاتی اندازی نمودیم. ما پنج وارا راه 2آژانس ملی جرایم مرزبانیفرماندهی  2113در سال 

 ایم تا تهدیدهای رو به توسعه را هدف قرار دهیم. را مستقر کرده 3مرز مشترک

های افراد و کاالهایی مانند سالح غیرقانونی که . ما توانایی خود را برای شناسایی حرکت2.21

ر تهای بهتهدیدی برای ما هستند را تقویت خواهیم کرد. این امر از راه فناوری شناسایی و داده

گیری های زمینی، دریایی و هوایی و همچنین از راه اطالعات و هدفدرباره مسافران و محموله

 ما ؛ این امر به سازی و معرفی خواهیم کردتری را مدرنبیش صورت خواهد گرفت. ما اتوماسیون

                                                      
1 Border Force 
2 the National Crime Agency’s (NCA) Border Policing Command 
3 Joint Border Intelligence Units 
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 زام نماییم.، اعها باشدترین نیاز به آندر هر جایی که بیشرا مان نیروهای مرزی دهد تامی امکان

 شود. مان میاین روش شامل حضور بهبودیافته در بنادر دریایی

ای امری نامحتمل، ما همچنان با شرکای . اگر چه وقوع تهدیدهای رادیولوژیک و هسته2.27

گذاری کرده، مطمئن شویم که مان همکاری خواهیم کرد تا در فناوری جدید سرمایهالمللیبین

 ای در مرزهای انگلستان بهترین در جهان خواهند ماند. یولوژیک و هستههای شناسایی رادسیستم

 

 مرزها های کنسولی و حمایت از اتباع بریتانیایی در برونکمک

ی ساالنه های بریتایکنند و تبعه. پنج میلیون تبعه بریتانیایی در خارج از کشور زندگی می2.22

وزارت امور خارجه سایت مشاوره سفر دارند. وبمیلیون مسافرت به خارج از کشور  11نزدیک به 

ا هشود و به آنمیلیون کاربرد بازدید و استفاده می 27ساالنه از سوی  المنافعمشترک یو کشورها

های مسافرتی که کند. متصدیان و شرکتهای آگاهانه پیش از سفر کمک میدر ایجاد تصمیم

اشند. های فوریتی داشته بکنند نیز باید طرحدام میهای بریتانیایی در خارج از کشور را استختبعه

وزارت امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع ساالنه تقریبا به یک میلیون پرسش و مساله 

کند. دهد و هر جا نیاز باشد کمک و خدمت کنسولی ارائه میکنسولی اتباع بریتانیایی پاسخ می

 شامل شد.  مورد را 11211بیش از  2112این امر در سال 

مرزی همانند حمالت تروریستی، بالیای طبیعی و شیوع های برون. ما به سرعت به بحران2.29

های بریتانیایی و منافع بریتانیا را حفاظت دهیم تا تبعهگیر پاسخ میهای همهها یا بیماریمنازعه

مک از سوی مرزی قوی ما به ما امکان تضمین همکاری و کو پاسداری کنیم. روابط برون

 دهد. های میزبان به هنگام بحران را میحکومت

. ما به وسیله تیم آموزش دیده استقرار سریع وزارت امور خارجه توانایی خود را برای دادن 2.31

ایم. ما به پرسنل و کادر خود برای پاسخ به بحران و ایجاد تخصص پاسخی سریع تقویت کرده

داد. ما امکانات خود را در زمینه مذاکرات کارشناسانه  از پیش آموزش و تمرین خواهیم بیش
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ها حفظ خواهیم کرد. ما سیاست بلندمدت و شفافی در زمینه غرامت ربایی و نجات گروگانآدم

 پردازیم. ها غرامت نمیداریم؛ ما به تروریست

اری مان در حمایت از توسعه پاسخ به بحران دیگر کشورها همک. ما همچنان با متحدان2.31

خواهیم کرد. ما به ایجاد مدیریت بحران و امکانات امنیت حمایتی در کشورهایی که منافع بریتانیا 

 گیرد کمک خواهیم کرد. ها تحت تاثیر قرار میدر آن
 

 ب( نیروهای مسلح ما

. نقش اساسی نیروهای مسلح ما این است که از انگلستان دفاع کنند تا بتوانیم در آرامش و 2.32

 دگی کنیم. صلح زن

ایم. مان را متوازن کردهمان را بازیابی و در بودجه دفاعیامنیت اقتصادی 2111. ما از سال 2.33

مان در درصدی از تولید ناخالص ملی 5گذاری ما همچنان هدف ناتو در سرمایه

 دهد تا:. این امر به ما امکان میهای دفاعی را برآورده خواهیم کردزمینه

 در پارلمان ساالنه در شرایط واقعی افزایش دهیم.  بودجه دفاعی را 

  به تعهدمان در حفظ میزان کادر نیروهای مسلح پایبند بوده، اجازه کاهش نیروهای

نداده و نیروی دریایی سلطنتی و نیروی هوایی سلطنتی را  22111ارتش را به کمتر 

 پرسنل افزایش بدهیم.  711به جمعا 

  بودجه تجهیزات تا دستکم یک درصد در شرایط واقعی به تعهدمان در زمینه افزایش

درصد از بودجه دفاعی به تحقیق و  21پایبنده بوده و همچنان هدف ناتو در تخصیص 

 توسعه و به دست آوردن تجهیزات جدید را برآورده سازیم.

  بتواند از آن  2جدیدی را راه اندازی کنیم که وزارت دفاع 1صندوق امنیتی مشترک

 .  برداشت کند

                                                      
1 Joint Security Fund 
2 the Ministry of Defence (MOD) 
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وری خود را در حوزه نیروهای مسلح ما به وزارت دفاع اجازه خواهیم داد تا ذخیره بهره

 گذاری کند. سرمایه

ایم. این امر شامل بهبود فرایند تامین . ما اصالحاتی در وزارت دفاع و نیروهای مسلح داشته2.32

دم را افزایش بدهیم. ما در گذاری در خط مقتوانیم سرمایهآماد، و تضمین این امر است که ما می

میلیارد پوند در زمینه تجهیزات و حمایت تجهیزاتی صرف خواهیم کرد. ما  172طول دهه آینده 

تر قدرت وری نیروهای مسلح، تقویت هر چه بیشهایی در راستای افزایش بهرههمچنین گام

 شان، خواهیم برداشت. جنگی

مان کمک خواهد کرد؛ این امر با حمایت از دفاعی. وزارت دفاع افزون بر این، به امنیت 2.32

 1.2گذاری گیرد. همچنین، وزارت دفاع به سرمایهمان از راه نوآوری و صادرات صورت میصنعت

 درصدی بودجه دفاعی خود در زمینه علوم و فناوری نیز ادامه خواهد داد. 

 رالئونسیفغانستان، خاورمیانه، هایی از عملیات در لیبی، ا. ما در طول پنج سال گذشته درس2.31

اتخاذ کردیم را گسترش  2111پذیری که در سال ایم. ما رویکرد انطباقو دیگر مناطق آموخته

سال آینده منعطف و  11مان در طول کنیم که نیروهای مسلحخواهیم داد و این را تضمین می

 سریع باقی خواهد ماند. 
 

 سیاست دفاعی 

برای حمایت از ارائه این استراتژی هشت ماموریت را برای نیروهای مان . سیاست دفاعی2.37

 ها به صورت معمول عبارتند از: کند. این ماموریتمسلح تنظیم و مقرر می

  آن و مشارکت  مرزیهای برونانگلستان و قلمرو پذیریامنیت و انعطافاز دفاع

اری از حمالت؛ دفاع از . این امر شامل مواردی از این جمله است: بازددر این زمینه

های ساحلی و فضای سایبری؛ مقابله با تروریسم در درون و بیرون از حریم هوایی، آب

پذیری؛ و حفاظت از انگلستان در تقویت انعطاف فرماندهان غیرنظامیمرزها؛ حمایت از 

 مرزها.  مان در برونمردم
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 این فصل شرح داده  . این ماموریت در بخش )ج(ایفراهم کردن بازدارندگی هسته

 شود. می

 5151نیروهای مشترک 
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 شده از جهان از راه اطالعات استراتژیک و شبکه دفاعی کمک به درکی اصالح

. این امر شامل همکاری نزدیک و پایدار با متحدان و شرکای ما در طول دوران جهانی

 جنگ و صلح است. 

 و نهادهای چندجانبهالمللی و توان جمعی متحدان، شرکا تقویت امنیت بین. 

و  المللیگیری محیط امنیت بیناین بخش شامل فعالیت در راستای کمک به شکل

محور است که از راه ممانعت از منازعه، ایجاد ظرفیت و المللی قاعدهتقویت نظم بین

گیرد. این بخش در فصل پنجم پوشش داده صورت می گسترش( گسترش )ضدمقابله با 

 شود. می

ها کمک خواهد کرد این امر با آماده دهی حکومت به بحرانمسلح همچنین در پاسخنیروهای 

 گیرد:آید صورت میبودن در مواردی که در ادامه می

 های نجات. های بشردوستانه و پاسخ به بالیا و اجرای ماموریتحمایت از کمک 

  .اجرای عملیات ضربتی 

  .اجرای اقداماتی در جهت بازیابی صلح و ثبات 

  پیمان ناتو.  2 مادهاجرای عملیات عمده نظامی در صورت نیاز، بر مبنای 

 

  5151نیروی مشترک 

. ما این اطمینان را حاصل خواهیم کرد که نیروهای مسلح توانایی مهار و دفع گستره 2.32

نایی اها قدرت خود را بازتاب خواهند داد، توتر را دارد. آندامنی از دشمنان بالقوه پیشرفتهگسترده

بهترین استفاده را از فناوری خواهند تر نیرو را خواهد داشت و تر و بلندمدتاعزام هرچه سریع

و به منظور انجام این کار به  را توسعه خواهیم داد 5151ما نیروی مشترک جدید کرد. 

 دهیم. را گسترش می 2121تدریج نیروی آینده 
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های حکومت و وهای مسلح با دیگر بخشتوانایی همکاری نیر 2122. نیروی مشترک 2.39

ما قابلیت نیروهای مسلح در فعالیت در المللی را افزایش خواهد داد. طور در سطح بینهمین

های امنیتی و اطالعاتی به منظور برهم زدن تهدیدها در راستای آژانس

. در حالی که های عامل سراسر جهان را تقویت خواهیم کردبرانگیزترین محیطچالش

تواند و خواهد توانست به هنگام ضرورت به تنهایی اعزام نیرو داشته باشند، نیروهای مسلح ما می

ها انتظار داریم تا با متحدانی مانند ایاالت متحده و فرانسه؛ از راه ناتو؛ یا ما به صورت عادی از آن

ف سلح همچنین وظایتر، این اقدام را داشته باشند. نیروهای مبه عنوان بخشی از ائتالف گسترده

به  ای و کمکای، بازدارندگی هستهپایدار و ثابتی را بر عهده گرفته است که شامل دفاع منطقه

 ست. ا و اقدامات تروریستی پاسخ به تروریسمفرماندهان غیرنظامی انگلستان در انعطاف و توانایی 

این  2122کنیم. تا سال تر نیروهای زیادی را اعزام . ما خواهیم توانست که هر چه سریع2.21

نیروی  31111نفر )در مقایسه با نزدیک به  21111نیروی اعزامی توانا مشتمل بر نزدیک به 

 ( این موارد را در بر خواهد گرفت:2121ریزی شده در نیروی آینده برنامه

 دریایی که بر ناو هواپیمابر کالس ملکه الیزابت با جنگنده  ناو گروه مامور اجراى عملیات

35F متمرکز است.  1صاعقه 

 .تقسیمات زمینی با سه تیپ از جمله نیروی ضربتی جدید 

  .ناوگروه هوایی متشکل از هواپیمای تجسس، مبارزه، حمل و نقل 

   .ناوگروه مامور اجرای عملیات ضربتی ویژه 

شوند، خواهند توانست حجم وسیعی از  . هنگامی که نیروهای مسلح در این مقیاس مستقر2.21

تواند در بردارنده مواردی از این یات کوچک را به صورت همزمان پیش ببرند. این امر میعمل

 دست باشد:

                                                      
1 F35 Lightning combat aircraft 
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 تر طرح یک ماموریت، مانند ماموریت فعلی ما در عملیاتی در مقیاس متوسط که بیش

 مقابله با تروریسم در عراق، را دارند. 

 ا له با تروریسم یا مقابله بهای تخصصی مانند مقابعملیات اضافی چندگانه، از ماموریت

تری مانند حمایت نظامی در مهار تر و پیچیدهدزدی دریایی گرفته تا عملیات گسترده

 یا حضور دریایی دیرپا در خلیج فارس.   سیرالئوننظامی ابوال در 

 ها و نظارت بر های دفاعی مانند آموزش به گروهای از فعالیتگستره عظیم و گسترده

 ها.آن

ای مورد حمایت قرار خواهد گرفت: از سوی تغییرات سیاستی عمده 2122نیروی مشترک . 2.22

ازشان توانند افراد مورد نیدر سیاست پرسنلی به منظور تضمین این مساله که نیروهای مسلح می

ه دفاع؛ و تر در زمینالمللی قویرا در بازار رقابتی استخدام به کار گرفته، حفظ نمایند؛ تمرکز بین

مان و پیشرو وآوری دفاعی به منظور اطمینان از این امر که ما در یک قدمی متحدان نزدیکن

هایی را برای اطمینان از این امر توسعه خواهیم ما طرحمان قرار داریم. نسبت به مخالفان

مرزی داشته باشند و توانند عملیات برونداد که نیروهای مسلح به صورتی کارآمد می

شان در انجام کار را به تحلیل جهتی نباشند که تواناییهای حقوقی بیتنها هدف مدعا

 . بردمی

 

 فرماندهی نیروهای مشترک 

 2112وزارت دفاع بر موفقیت فرماندهی نیروهای مشترک خواهد افزود، جایی که در سال . 2.23

ات ندهی عملیایجاد شد تا از امکانات اساسی مورد نیاز هر سه نوع خدمات پشتیبانی کند و فرما

 را از راه ستاد مشترک دائمی مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد. 

. فرماندهی نیروهای مشترک کار وزارت دفاع را در راستای بهبود درک آن از محیط 2.22

مان هدایت خواهد کرد، این امر با استفاده از فناوری اطالعات نوین و قدرت تحلیلی امنیتی

بندی شده حاصل های اجتماعی و منابع باز و مواد طبقهها، رسانهز دادهتر در استفاده اگسترده
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ور های دشمنان حملههای خود دفاع خواهیم کرد و در صورت نیاز به شبکهشود. ما از شبکهمی

دهیم تا ها امکان میشویم. ما نظام فرماندهی و کنترلی خود را تقویت خواهیم نمود و به آنمی

کومت های حمان در ناتو به ویژه ایاالت متحده و فرانسه، و دیگر بخشبا متحدان تربه صورتی ساده

تر بیش سازی دسترسیمان را با سادهاستقراریافته جستیکی و بهداشتیلهمکاری کنند. ما امکانات 

 به کارشناسان در انگلستان بهبود خواهیم بخشید. 

 

 5نیروهای ویژه

ها را به منظور ایمن و محفوظ نگه رین و دشوارترین ماموریتت. نیروهای ویژه ما خطرناک2.22

ریزی شده در زمینه تجهیزات نیروهای ویژه گذاری برنامهگیرند. ما سرمایهداشتن ما بر عهده می

ها را در انجام عملیات و حمالت جهانی در را به بیش از دو برابر خواهیم رساند تا توانایی آن

 مان، تقویت کنیم. افزونترین متحدانبه تنهایی و چه در کنار نزدیک ها، چهترین محیطخصمانه

 های آنان را در مقابله با تروریسم افزایش بدهیم. بر این به صورتی ویژه توانایی

کنیم تر را خواهیم خرید و این موضوع را تضمین می. ما سالح و تجهیزات ارتباطی پیشرفته2.21

 ها اطالعاتد به صورتی پنهانی در سراسر جهان فعالیت کنند. آنتواننکه نیروهای ویژه ما می

مان در زمینه هواپیماهای تجسسی دوربرد پیشرفته در اختیار گذاریموردنیازشان را از راه سرمایه

مان را توسعه خواهیم داد و در این خواهند داشت. ما هلیکوپترها و ماوگان هواپیماهای مسافربری

 تر اعزام نیرو داشته باشند. تر و سریعتوانست بیشها خواهند صورت آن

 

 نیروی دریایی سلطنتی

                                                      
1 Special Forces 
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 و ریزیطرحمان را ، قدرت دریاییاجرامان را ای. نیروی دریایی سلطنتی بازدارندگی هسته2.27

کند. ما به عنوان بخشی از نیروی مشترک در سطح جهانی فراهم میرا ای خاکی -نیروهای آبی

 را در اختیار خواهیم داشت:این موارد  2122

 رای ای که تاکنون بهای جنگیترین کشتیدو ناو هواپیمابر ملکه الیزابت دیگر، بزرگ

وارد کار و سیستم خواهند  2112ها از سال اند. ایننیروی دریایی سلطنتی ساخته شده

ند هشد، توانایی نیروی دریایی سلطنتی در طرح نفوذمان در برون مرزها را دگرگون خوا

ها دریایی را شکل خواهند داد، یکی از آن ناوگروه مامور اجراى عملیاتها کانون کرد. آن

 2121که اوایل دهه  F35های تمام مدت در دسترس خواهد بود. ما شمار جنگنده

خواهیم خرید را افزایش خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که ما بهترین استفاده را 

جدید  1ر سطح جهان داریم. افزون بر این، ما سه کشتی لجستیکیاز این قابلیت پیشرو د

-پشتیبانی نماییم. این موارد در کنار چهار نفت را خریداری خواهیم کرد تا از ناوگان

 وارد بخش خدماتی خواهد شد.  2111است که از سال  2کشی

   و  2، زیردریایی کالس استیوت23تیپ  3، ناوهای فریگت22نابودگرهای تیپine M

Countermeasure Vessels 2جهانی 21. با معرفی چهار نوع کشتی جنگی تیپ ،

هایی را در جهان خواهیم داشت؛ کشتی 1زیردریایی-های ضدما یکی از تواناترین ناوگان

شان زیردریایی-در نقش و جایگاه ضد 23که برای جایگزین کردن ناوهای فریگت تیپ 

فریگت و نابودگر را حفظ خواهیم کرد.  19شکل از عمل خواهند کرد. ما ناوهای خود مت

ای مفهومی را به پیش خواهیم برد و سپس کالس جدیدی از ما افزون بر این، مطالعه

                                                      
1 logistic ships 
2 tankers 
3 frigates 
2 Astute Class submarines 
2 Type 26 Global Combat Ships 
1 anti-submarine fleets 
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توانیم می 2131را ایجاد خواهیم کرد. در این صورت تا دهه  چندمنظورهناوهای فریگت 

دمنظوره قابلیت مجموع ناوهای فریگت و ویرانگر را افزایش دهیم. این ناوهای چن

را  1دهند. ما دو کشتی گشت دریاییای را پیش رو قرار مییافتهصادراتی افزایش

خریداری خواهیم کرد. در این صورت، توانایی نیروی دریایی سلطنتی در دفاع از منافع 

 بریتانیا در داخل و خارج از مرزها را افزایش خواهیم داد. 

 های عملیات ش دیده و مجهز برای ارائه قابلیتآموز 3سه تیپ تکاور 2ناوهای سلطنتی

یزابت را بهبود خواهیم کالس ملکه ال یمابرناو هواپخاکی قطب شمال. ما  -جنگی آبی

 خاکی را مورد حمایت خود قرار دهیم.  -داد تا این توانایی آبی

 

 ارتش 

و  مان ارائهحدانای برای جنگ مستقل یا در کنار مت. ارتش، نیروی مدرن، توانا و پیشرفته2.22

کند. ما به عنوان پذیری انگلستان کمک میدهد و به انعطافالمللی را آموزش میشرکای بین

 این موارد را خواهیم داشت:  2122بخشی از نیروی مشترک 

 سازی شده است. این لشکر از دو تیپلشکر جنگی که برای عملیات جنگی شدید بهینه 

ی برای تحویل لشکری استقراریافته از سه تیپ بهره نظام و دو تیپ ضربتزرهی پیاده

برد. ما این دو تیپ ضربی را مستقر خواهیم کرد تا بتوانند به سرعت با استفاده از می

نظام مکانیزه شده به دورترین و وسایل نقلیه جدید پیاده 2پوش آژاکسوسایل نقلیه زره

یات را دو برابر خواهند کرد. ما با های آماده عملها شمار تیپها اعزام شوند. آنمسافت

                                                      
1 Offshore Patrol Vessels 
2 Royal Marines 

3 Commando Brigade 
2 Ajax armoured vehicles 
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، توانایی خود را برای پاسخ به 1تیپ حمله هوایی 11این اقدام، و نیروهای شدیدا آماده 

 همه تهدیدهای محتمل بهبود خواهیم بخشید. 

 و هلیکوپترهای حمایتی شینوک  2هلیکوپترهای تهاجمی آپاچیRAF3  به روز شده و

را بیشتر نبرد یدانم یتانک اصل 22چلنجر عمر وسایل نقلیه زرهی جنگی. ما طول 

 خواهیم کرد. 

  دو تیپ ابداعی متشکل از ترکیب امکانات ارزش منظم و متخصص از ذخایری است که

توانایی کمک به ارتباطات استراتژیک ما، مقابله با جنگ هیبریدی و ارائه بهتر اطالعات 

 نظامی میدان جنگ را دارد. 

 ای در جهتنظام مجددا پیکربندی شدند تا مشارکت فزایندهدههای پیاشماری از گردان 

ها درگیری دفاعی و ایجاد مرزی داشته باشند. آنمقابله با تروریسم و ایجاد ثبات برون

مان قابلیت را اجرا خواهند کرد، آموزش، کمک، مشورت و نظارت را در اختیار شرکای

 قرار خواهند داد. 

 

 نیروی هوایی سلطنتی 

مان را در سطح جهانی به کند، قدرت. نیروی هوایی سلطنتی از حریم هوایی ما دفاع می2.29

گذارد و اطالعاتی حیاتی برای حمایت از عملیات از جمله مقابله با تروریسم در نمایش می

دهیم که ادامه می 2دهد. ما تا زمانی به استفاده از هواپیمای جنگی تورنادواختیارمان قرار می

این موارد را خواهیم  2122جایگزین آن شود. ما به عنوان بخشی از نیروی مشترک  تایفون

 داشت: 

                                                      
1 Air Assault Brigade 
2 Upgraded Apache attack 
3 RAF Chinook  

2 Challenger 2  
2 Tornado combat aircraft 
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  جنگنده تایفون و صاعقهF35  که این اطمینان را به همراه خواهند داشت که نیروی

تواند به برخورد با تهدیدهای پدیدارشونده ادامه دهد. ما یک هوایی سلطنتی می

گذاری ایفون دیگر را مستقر خواهیم کرد. ما سرمایهو دو اسکادران ت F35اسکادران 

توان به حمله زمینی ها میتری را در امکانات تایفون خواهیم داشت که از جمله آنبیش

جدید اشاره کرد. این امکانات برای اطمینان از این  فعال یکیآنتن جستجوگر الکترونو 

ستفاده کنیم. ما برنامه خود را ا 2121توانیم از آن تا دستکم سال امر است که ما می

 در طول مدت زمان عمر این برنامه حفظ خواهیم کرد.  F35 138برای خرید جنگنده 

 که 2و موشک کروز استورم شدو 1ضد زره برایمستون سالح پیچیده، از جمله موشک ،

ه تر در سالح دقیق بگذاری بیشکنند. ما همچنان به سرمایهنظیر را عرضه میدقتی بی

 ادامه خواهیم داد.  پیروزی در نبرد قابلیتنظور حفظ م

  محافظ مسلح هواپیماهای کنترل از راه دور، با بیش از دو برابر شمار  21بیش از

 جایگزین خواهد شد.  3هواپیماهای ریپر

 آوری اطالعات و شناسایی و ردیابی اهداف چه به هواپیماهای به روز شده برای جمع

در دهه آینده گسترش خواهد یافت؛  Sentinel. خدمات صورت زمینی و چه هوایی

 ادامه خواهد داشت.  2132تا  2و سنتری و رایوت جوینت 2131شدو تا دستکم 

 9  هواپیمای گشت دریایی بوئینگP82 تر حافظت و جدید برای افزایش هرچه بیش

ها در جدیدمان. این هواپیما 1ای و ناوهای هواپیمابرپاسداری از بازدارندگی هسته

 اسکاتلند مستقر خواهند شد و قابلیت نظارت زمینی را خواهند داشت. 

                                                      
1 Brimstone 
2 Stormshadow  
3 Reaper aircraft 
2 Sentry and Rivet Joint 
2 Boeing P8 Maritime Patrol Aircraft 
1 aircraft carriers 
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 مان ناوگان حمل و نقل هوایی از نو تجاری شده به منظور امکان دادن به نیروهای هوایی

گیری هوا به هواپیمای سوخت 12ما  2112برای مداخله جهانی بسیار سریع. تا سال 

دسترسی  A400M2مای ترابری سنگین اطلس هواپی 22خواهیم داشت.  1هوای وویجر

مان ارتقا و افزایش خواهند داد. ما طول عمر C7مان را در کنار هشت هواپیمای جهانی

ای از عملیات را ها امکان حمایت از گسترهتر نموده و به آنرا بیش C130Jهواپیمای 

 خواهیم داد.  2131تا سال 

  هوایی از نو تجاری شده به منظور جایگزینی یک ناوگان فرماندهی پشتیبانی حمل و نقل

شوند. این امر کاربردپذیری هواپیماهای موجودی که به پایان عمر خود نزدیک می

شان را افزایش خواهد داد و نسبت به این امر اطمینان خواهد داد که ما عملیاتی

کان نی به متوانیم خاندان سلطنتی و وزرای ارشد را به صورتی مقرون به صرفه از مکامی

دیگر منتقل کنیم. ما همچنین یکی از هواپیماهای وویجر موجودمان را به صورتی تعدیل 

اش، بتواند وزرای ارشد را به رسانی هوایی اصلیخواهیم کرد که افزون بر نقش سوخت

تری به نسبت صورت تحت نظر و حفاظت شده جابجا کرده و شیوه مقرون به صرفه

یماهای چارتری داشته باشیم. این هواپیما همچنین در دسترس استفاده کنونی از هواپ

 خاندان سلطنتی خواهد بود. 

 و . ما در نسل آینده فناوری هواپیماهای جنگی در مشارکت با صنعت حریم هوایی دفاعی2.21

کنیم تا صاعقه گذاری خواهیم کرد. ما با ایاالت متحده همکاری میمان سرمایهمتحدان نزدیک

F35  های برقرار و حمایت کنیم. ما با فرانسه همکاری خواهیم کرد تا برنامه سیستم جنگندهرا

  را توسعه داده و در زمینه سالح پیچیده همکاری داشته باشیم.     3بدون سرنشین

 

                                                      
1 Voyager air-to-air refuelling aircraft 

2 A400M Atlas heavy-lift aircraft 
3 Unmanned Combat Air System programme 
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 مردم ما

ای بودن مردم ما هستند. ما و حرفهها، تعهد، تخصص مسلح ما متکی بر مهارت . نیروهای2.21

کنیم. جذب نیروی تازه، آموزش و حفظ ترکیب ها تحمیل میهای سنگینی را به آنخواسته

ر آمیز عملیات ضروری و ناگزیدرستی از پرسنل خدماتی توانا و باانگیزه به منظور انجام موفقیت

تر ما متعهد به حفظ میزان نیروهای مسلح منظم و کاهش ندادن کادر ارتش به کماست. 

 .   نفر هستیم 05111از 

را ادامه خواهیم داد و این مطلب را تضمین خواهیم کرد که « نیرو کل». ما توسعه رویکرد 2.22

کنیم. افزون بر این، ما از ما هم از اعضای کادر و هم اعضای ذخیره نیروهای مسلح استفاده می

ره خواهیم کارمندان وزارت دفاع و پیمانکاران برای حمایت از خط مقدم، اعزام به هنگام نیاز به

برد. ما این امکان را برای مردم فراهم خواهیم کرد تا به سادگی در کنار کارشان میان عناصر 

در حرکت و سیالن باشند. ما نیز همکاری مشترکی با بخش صنعت خواهیم  «کل نیرو»مختلف 

س قرار ها را از راه مرزهای سازمانی هر زمان و هر مکان که الزم باشند در دسترداشت تا مهارت

 دهیم. 

تواند بهتر با زندگی . ما این اطمینان را خواهیم داد که یک شغل در نیروهای مسلح می2.23

مان ما تغییرات الزم را ایجاد خواهیم کرد تا به نیروهای مسلحخانوادگی توازن یابد. 

های زندگی مدرن را بدهیم. ما طرح مسکن جدیدی توانایی کار منعطف و بازتاب واقعیت

ی های خصوصتر پرسنل خدماتی تدوین خواهیم کرد تا در خانهرای پیشنهاد به بیشب

  زندگی کرده و به امیدشان برای مالکیت خانه )صاحب خانه شدن( جامه عمل بپوشانند.

. ما الگوی پرداختی جدیدی را به کسانی که در نیروهای مسلح فعالیت دارند معرفی و 2.22 

تری خواهد داشت. ما همچنین پاداش تعهد گیری بهتر و سادههدف عرضه خواهیم کرد. این امر

ها را در نیروهای مسلح که نقش کارآمدی از خود نشان نداده را کنار خواهیم گذاشت و این ذخیره

 گذاری خواهیم کرد. در شمار نیروهای مسلح هیچ گونه کاهشی نخواهیم داشت. سرمایه
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 و عرضه واردان نیروهای مسلح ایجادتازهبرای ا رجدیدی  یپیشنهادهای طرحما . 2.22

د خواهن. این امر به شکل بهتری انتظارت نوسربازان آینده )افرادی که میخواهیم کرد

به نیروهای مسلح بپیوندند( را برآورده خواهد ساخت و منابعی از مردم را هدف قرار 

 دهد که ما بیش از هر چیز به آن نیاز داریم. می

ها به ما بخش ضروری و گریزناپذیر نیروهای مسلح ماست. آن وهای ذخیره و رزرونیر.  2.21

دهند. پرسنل و امکان دسترسی به مهارت و تخصص بنا نهاده شده در جهان غیرنظامی را می

کند تا نیروهای مسلح را به جامعه پیوند داده و کارفرمایان به شکلی عمده کادر ذخیره کمک می

وارد کسب و کارشان ذخیره  و کادر که پرسنلبهره خواهند برد انتقالی  های قابلاز مهارت

این امر با  نفر را ادامه خواهیم داد. 91111ما افزایش نیروی ذخیره خود تا . کنندمی

گذاری افزایش یافته در زمینه آموزش و تجهیزات و پرداخت و شرایط بهبودیافته همراه سرمایه

 خواهد بود. 

ای هستیم. ایجاد نیروهای مسلحی که به دستیابی به محیط کاری دربرگیرنده . ما متعهد2.27

متنوع بوده و نماینده تمام و کمال جامعه انگلستان هستند نیز بخشی از تعهدات ما است. این 

بر خواهد بود اما به عنوان گامی در راستای این هدف، نیروهای مسلح امر کاری چندساله و زمان

درصد  12پوست، آسیایی و اقلیت قومی و دستکم درصد پرسنل سیاه 11کم دست 2121تا سال 

از زنان را به استخدام خود در خواهد آورد. بازنگری درباره مساله حضور زنان در جنگ به این امر 

اوری های جنگمنتهی شده است که در اصل دلیلی وجود ندارد که زنان نتوانند گستره کامل نقش

 ایم و بر مبنای اینها انجام دادهای بر تاثیرات فیزیکی این نقشما مطالعه را بر عهده بگیرند.

های جنگاوری از سوی مطالعه، ما تصمیم نهایی خود درباره بر عهده گرفتن طیف کامل نقش

 اعالم خواهیم کرد.  2111زنان را در سال 
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ست؛ امری که ما در تنظیم شده ا 1. تعهد ما به نیروهای مسلح در منشور نیروهای مسلح2.22

هایی که در نیروهای ایم. اصول کلیدی این است: آننیروهای مسلح محفوظ داشته 2111قانون 

کردند و هایی که در گذشته خدمت میکنند، چه عادی و چه ذخیره، آنمسلح خدمت می

برخی که در  شان نباید با هیچ شرایط نامطلوب و نامساعدی روبرو بشوند، و اینهایخانواده

اند، باید ترین خدمت را داشته، زخمی، مجروح و بیمار شدههایی که بیشمواردی به ویژه با آن

کارفرمای متحد به  711ای صورت گیرد. همه مقامات محلی بریتانیا و بیش از برخوردهای ویژه

 اند. این منشور متعهد شده

ن تریایم که نیروهای مسلح بیش. ما برنامه جامعی برای تضمین این مساله تحویل داده2.29

میلیون پوند از جرایم  221کنند. ما بیش از میزان حمایتی که شایستگی آن را دارند دریافت می

 یضیحکومت تفوایم و با های خیریه نیروهای مسلح تخصیص دادهرا برای حمایت از موسسه یبانک

داری را توسعه دهیم ات و خانههای آموزش، سالمت، مالیهای حوزهکنیم تا سیاستهمکاری می

ژی ما نخستین استراتو به نیازهای منحصربه فرد زندگی پرسنلی و خدماتی رسیدگی کنیم. 

، در این میان بیشتر بر استخدام ها را برای نیروهای مسلح اجرا خواهیم کردجامع خانواده

مالی را بیش از  همسر، سالمت، و آموزش کودکان تاکید خواهیم نمود. ما دسترسی به خدمات

ازان سربپیش بهبود خواهیم بخشید؛ و منشور نیروهای مسلح را تقویت خواهیم نمود تا از کهنه

 خود در یافتن شغلی غیرنظامی حمایت کنیم. 

ای در زمینه امنیت ملی ما دارند؛ . کارمندان دولتی شاغل در بخش دفاعی همکاری عمده2.11

ترین و عملیاتی و به سرانجام رساندن برخی از بزرگهای شان در زمینهاین همکاری نقش

های تجهیزاتی و زیرساختی بنا نهاده شده در هر جایی از حکومت را شامل ترین پروژهپیچیده

 شود. می

                                                      
1 Armed Forces Covenant 
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. ما همچنان اصالح وزارت کشور را ادامه خواهیم داد تا آن را کارآمدتر کنیم، کارکردهای 2.11

 هایمنبعی سازیم و در مهارتدهد را برونتری انجام میکلیدی که بخش خصوصی به شکل به

گذاری کنند. ما شمار نیروهای غیرنظامی به کار گرفته کنیم سرمایههایی که استخدام مینقش

 21111درصد کاهش داده به  31شده از سوی وزارت کشور را تا پایان این دوره پارلمان تا تقریبا 

 نفر خواهیم رساند. 

 

 

 

 دفاعیهای دارایی

های دفاعی شامل زمین، مسکن و تسهیالت آموزشی است که پرسنل خدماتی ما را . دارایی2.12

 مان نقشی ضروری دارد. های نظامیحمایت کرده و در به سرانجام رساندن قابلیت

دهد. ما ردپای مبنایی کنونی وزارت دفاع نیازهای ما برای نیروهای مسلح مدرن را پاسخ نمی

تر قابل تر خواهیم کرد و در عین حال آن را کاهش داده و بیشوزارت دفاع را متناسبهای دارایی

گذاری خواهیم کرد و امالک ساخته شده های دفاعی کلیدی سرمایهکنیم. ما در موقعیتتهیه می

خانه جدید به منظور  22111های بخش خصوصی را برای درصد کاهش داده، زمین 31را تا 

 از اهداف رفاهی آزاد خواهیم کرد. تر حمایت گسترده

 

 ایج( بازدارندگی هسته

 ای نقش بازدارندگی هسته

ای مستقل انگلستان همچنان در حفظ امنیت ما نقشی اساسی . امروزه بازدارندگی هسته2.13

سال از  11دارد. این نقش تا جایی که وضعیت امنیت جهانی بطلبد ادامه خواهد یافت. بیش از 

گذرد؛ امری که بیشتر تهدیدهای افراطی ای میه عرصه گذاشتن بازدارندگی هستهوجود و پا ب

را متوقف و به تامین امنیت ما و  مانو شیوه زندگی های روزمرهفعالیتنسبت به امنیت ملی و 
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ای را زیر بازدارندگی هسته 1919مان کمک کرده است. نیروی دریایی سلطنتی از سال متحدان

یک زیردریایی  1ایاند؛ در این بازه از هر چهار زیردریایی هستهانجام داده وقفهعملیات بی نظر

 تمام مدت در حال گشت بود. 

دهند و این در حالی است که ای را ادامه میهای دیگر نیز داشتن زرادخانه هسته.  دولت2.12

و خطر وجود  ای وجود دارد. این ریسکسازی بیشتر سالح هستههمواره تهدیدی از جنس غنی

شان برای تهدید ما، تالش برای متوقف کردن ایها ممکن است از توان هستهدارد که دولت

ای استفاده کنند. تغییرات اخیر در مان در مواقع بحران یا حمایت از تروریسم هستهسازیتصمیم

دامات توانیم در اقیشود که ما نممان این مساله را به ما یادآور و متذکر میالمللیبافت امنیت بین

 گاردمان سستی کنیم.

انجام فعالیت خدماتی خود را آغاز  2131اوایل دهه  2ای کالس ونگارد.  زیردریایی هسته2.12

اش خواهد گرفت، به این معناست که خواهد کرد. زمانی که طراحی، توسعه و ساخت جایگزینی

تحت تاثیر قرار خواهد داد. این  2121ه ایم امنیت ما را در دهتصمیمی که ما اکنون اتخاذ کرده

امر مسئولیت و تضمینی در قبال این فرض و احتمال نخواهد داشت که انگلستان در آینده قابل 

الح مان خواهد بود و سبینی با انواع تهدیدهای افراطی که پیش روی امنیت یا سبک زندگیپیش

کنیم که ا این موضوع را قضاوت میای به دنبال متوقف کردن آن است، رویارو نشود. مهسته

 گذاری شده در بازدارندگیای پایهکمینه )حداقلی(، قابل اعتماد و مستقلی از بازدارندگی هسته

باقی  مان حیاتیدریایی مستمرمان که برای دفاع از ناتو اختصاص یافته، همچنان برای امنیت ملی

 یت از این بازدارندگی را خواهیم داشت. گذاری الزم برای حماماند. بنابراین، ما سرمایهمی

 

 ای کمینه، مطمئن و معتبر انگلستان بازدارندگی هسته

                                                      
1 nuclear-armed submarines 
2 The Vanguard Class 
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. ما متعهد به حفظ حداقل میزان قدرت ویرانگری هستیم که برای بازداشتن هر متجاوزی 2.11

ر ه نیاز است. الزمه این امر اطمینان حاصل کردن از این مساله است که بازدارندگی ما نسبت به

پذیر نیست. ارزیابی ما پس از مد نظر قرار دادن مان آسیبگونه کنش پیشگیرانه دشمنان بالقوه

ها و آلترناتیوها این است که به منظور اطمینان دادن درباره حضور دستکم یک زیردریایی، بدیل

شناسایی نشده، در گشت همیشگی بازدارندگی دریایی، به چهار زیردریایی نیاز است. 

و هشت موشک عملیاتی به همراه خواهند داشت. ما  1ایکالهک هسته 21های گشتی دریاییزیر

 2121های دهه کالهک در دسترس از نظر عملیاتی نخواهیم داشت و تا میانه 121بیش از 

کالهک خواهیم رساند تا به تعهدات استراتژی  121تر از ای را به کمذخیره کلی سالح هسته

 ( عمل کنیم. SDSRع استراتژیک )امنیت دفاعی و دفا

مان تحت بررسی پایدار در پرتو محیط امنیت ای. ما همچنان به حفظ موضع هسته2.17

 های دشمنان بالقوه ادامه خواهیم داد. المللی و کنشبین

 

 ای انگلستانسیاست سالح هسته

ر کند. این امر اطمینان ای را صادتواند اجازه استفاده از سالح هسته.  تنها نخست وزیر می2.12

ه مان استفادایدهد که کنترل سیاسی در هر زمانی محفوظ است. ما تنها زمانی از سالح هستهمی

مان در ناتو، قرار کنیم که در شرایط شدید و بغرنج دفاع از خود، از جمله دفاع از متحدانمی

هنگام ضرورت بدون تردید است، اما مان برای انجام این کار به بگیریم. در حالی که توانایی و عزم

دهیم عمدا که چه زمانی، چگونه و در چه مقیاسی استفاده از آن را مد نظر قرار می درباره این

آمیز رفتار خواهیم نمود. این مساله به منظور از میان بردن امکان تسهیل و سهولت ابهام

 های متجاوزان بالقوه است. ارزیابی

                                                      
1 nuclear warhead 
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ای استفاده نخواهد کرد و ای علیه هیچ دولت فاقد سالح هستهح هسته. انگلستان از سال2.19

است. این  1ایتهدید به استفاده را نخواهد داشت؛ این بخشی از پیمان منع گسترش سالح هسته

کنند کاربرد ندارد. در حالی هایی که الزامات منع گسترش را نقض میاطمینان نسبت به دولت

دهنده های توسعهرای انگلستان یا منافع حیاتی آن از سوی دولتکه اکنون تهدید مستقیمی ب

سالح کشتار جمعی، مانند امکانات شیمیایی و بیولوژیکی، وجود ندارد، ما این حق را برای خود 

داریم که این اطمینان را در صورت احساس ضرورت به واسطه تهدیدهای آینده، محفوظ می

 رد بررسی قرار دهیم. توسعه یا گسترش این نوع سالح را مو

 

 

 همکاری با ناتو، ایاالت متحده و فرانسه

 1912ای بخش مهمی از استراتژی کلی ناتو است. انگلستان از سال . بازدارندگی هسته2.71

توانایی دفاعی ما را در دفاع از متحدان اعالم کرده است؛ به این ترتیب در تضمین غایی امنیت 

 ارد. آتالنتیک مشارکت د -جمعی یورو

ای، همکاری نزدیکی با ایاالت ای، از جمله سیاست هسته. انگلستان در زمینه مسائل هسته2.71

ای انگلستان و ایاالت متحده با توافقنامه نوشده دفاع متحده و فرانسه دارد. همکاری دفاع هسته

اد دیگر شود. این موارد، در امتدحمایت می 19133و توافقنامه فروش پالریس  19222متقابل 

و دیگر  2ها به وسیله به دست آوردن موشک تریدنتموضوعات، به انگلستان امکان کاهش هزینه

کند. ما با دهد و در عین حال استقالل عملیاتی کامل را حفظ میاجزا را از ایاالت متحده می

                                                      
1 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 
2 Mutual Defence Agreement 
3 Polaris Sales Agreement 
2 Trident missiles 
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های همراه شده با نگهداشت همکاری خواهیم کرد تا فناوری  Teutatesفرانسه تحت پیمان

 مان را توسعه بخشیم. ای مربوطهایمن و کارآمد ذخایر هسته

 

 5های جایگزینکالهک

های جایگزین موجود و گستره گزینه 2ایبهینه انبار کالهک هسته دوام. این کار تا تعیین 2.72

و شاید حتی دیرتر، مورد نیاز  2131کند. کالهک جایگزین دستکم تا اواخر دهه ادامه پیدا می

ود. به هر روی، با توجه به زمان انجام کار، شاید پارلمان کنونی یا اوایل پارلمان بعدی نخواهد ب

گذاری گیری درباره جایگزین کردن کالهک را داشته باشند. در این میان، ما سرمایهنیاز به تصمیم

هایی خواهیم شایان توجهی در زمینه استقرار سالح اتمی به منظور حفظ تاسیسات و مهارت

ت که برای تضمین ایمنی و امنیت ذخیره موجود و حفظ توانایی توسعه کالهک جایگزین به داش

 هنگام نیاز الزم هستند. 

 

 برنامه زیردریایی جانشین

ای کالس ونگارد را با کالس جدیدی از چهار زیردریایی جایگزین های هسته. ما زیردریایی2.73

است. این تالشی ملی است. این تالش یکی  3خواهیم کرد که در حال حاضر موسوم به جانشین

گذاری حکومت است که از نظر مقیاس همتای کراسریل یا نهایت های سرمایهترین برنامهاز بزرگ

 باشد.  می 22سرعت 

                                                      
1 Replacement warheads 
2 nuclear warhead stockpile 
3 Successor 
2 Crossrail or High Speed 2 
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مرحله طراحی را آغاز کردیم. از آن زمان، وزرات دفاع با شرکای صنعتی  2111. ما در سال 2.72

همکاری داشته تا برنامه زیردریایی را به  -3و بابکوک 2رولز رویس، 1یستمزس ئیاییب -اشعمده

های ها در راستای تحویل این تالش ملی مورد نیاز است و از تجربه پروژهسازیسرانجام برساند. به

 ای پایدار  وبرد. ما موسسههای خصوصی و دولتی انگلستان و فراتر از آن بهره میعمده در بخش

زمینه زیردریایی ایجاد خواهیم کرد. این امر به تالش بلندمدت مداوم نیاز در سطح جهانی در 

  داریم.های مهمی را در این پارلمان برمیدارد. ما متعهد به انجام این کار هستیم و بنابراین گام

ما با همکاری با بخش صنعت، تغییرات سازمانی، مدیریتی و پیمانی مورد نیاز برای . 2.72

  سازی خواهیم کرد.اندن برنامه جانشین را تایید و پیادهبه سرانجام رس

 به منظور انجام این کار ما این اقدامات را خواهیم داشت: 

  استقرار تیم جدیدی در وزارت دفاع به ریاست یکی از متخصصان مجرب و تجاری به

، ایگذاری دفاع هستههای سرمایهمنظور عمل کردن به عنوان تنها پشتیبان همه جنبه

ای، های هستهها، کالهکاز تدارکات گرفته تا واگذاری. این تیم مسئول زیردریایی

 خواهد بود.  روزانهای ها، زیرساخت مرتبط و سیاست هستهمهارت

 ای، های هستهتقویت مقدمات ما برای تامین آماد و حمایت به هنگام خدمت زیردریایی

ر مجوز و آزادی نیرو گرفتن و نگهداشتن استقرار بدنه جدیدی برای تحویل با اجازه صدو

 زیردریایی.  موسسهبهترین افراد به منظور مدیریت 

 مان در راستای بهبود اجرا از جمله ها و تشریک مساعی، با شرکای صنعتیتشدید تالش

 ها و زیرساخت. گذاری پایدار در مهارتاز راه سرمایه

                                                      
1 BAE Systems 

2 Rolls-Royce 
3 Babcock 



 مان حفاظت کناز مردم ؛چهارفصل 

19 

 

 و صنعت، دور شدن از رویکرد  صنعتی و تجاری جدید میان دولت آرایش قرار دادن

ای با این مقیاس و پیچیدگی مناسب که برای برنامه)واحد « دروازه اصلی»سنتی 

 شده.  اجراگذاری برنامه سرمایه یک ، تا(نیست

 میلیون پوند در مرحله طراحی، از جمله خرید  111تر بیش از گذاری گستردهسرمایه

طلبد. یردریایی چهارم زمان زیادی میشان برای زموارد ضروری که طراحی و ساخت

 میلیارد پوند است.  3.9هزینه کلی مرحله طراحی این بخش 

 شود بر کاهش گذاری مالی که در مرحله بعدی آغاز میهای پیشنهادی سرمایهطرح

 تمرکز دارد.  2111خطر و عملیات نمایشی در سال 

ین تخمین ما این است که ساخت چهار خواهد بود. واپس ساله 21 فراگیر. این یک برنامه 2.71

برد برنامه( میلیارد پوندی )از جمله تورم در طول زمان پیش 31زیردریایی جانشین هزینه تقریبی 

وارد بخش خدماتی خواهد شد. ما  2131را خواهد داشت و نخستین زیردریایی اوایل دهه 

یزی ر. هزینه بازبینی و برنامهمیلیارد پوند را برای عملیات احتمالی خواهیم داشت 11همچنین 

 . شان داریمها و ساختتری است که ما درباره طرح مفصل زیردریاییشده نشانگر درک گسترده

فرسا هستیم. ما درباره اصل . ما متعهد به ارائه این برنامه حیاتی اما پیچیده و طاقت2.77

پارلمان بحثی خواهیم داشت و به  در یهای خود برای جانشینبازدارندگی دریایی پایدار و برنامه

 ارائه گزارش ساالنه به پارلمان ادامه خواهیم داد. 

 المللیهای بینای و تعهدات ما به پیمانسازی هستهغنی

های فاقد این ای و دولتهای دارای سالح هسته. ما به ایجاد اعتماد و اطمینان میان دولت2.72

تر، ادامه خواهیم داد؛ جهانی تر و ثابتت جهانی ایمنسالح و به برداشتن گامی ملموس در جه

پوشی از این سالح را داشته باشند. ما ای توانایی چشمکه در آن کشورهای دارای سالح هسته

به نصف رساندیم.  1971آن در جنگ سرد در اواخر دهه  ای خود را از میزان اوجنیروهای هسته

به رسمیت شناخته شده، ما تنها یک درصد از کل ذخیره ای های دارای سالح هستهاز میان دولت



 مان حفاظت کناز مردم ؛چهارفصل 

71 

 

در  1992های گشتی ما از سال ای در سطح جهانی را در اختیار داریم. زیردریاییسالح هسته

 ایم. های خود را به سمت هیچ دولتی پرتاب نکردهباش بوده اما ما موشکحالت آماده

ای، متعهد به اهداف بلندمدت جهانی ه. ما به عنوان یک دولت مسئول دارای سالح هست2.79

منع گسترش سالح  یمانپای هستیم و الزامات خود را تحت سه ستون از بدون سالح هسته

ازی سمان همکاری خواهیم کرد تا غنیالمللیشناسیم. ما با شرکای بینی به رسمیت میاهسته

باشیم. انگلستان نقش  هایی داشتهرا مهار کرده و در زمینه خلع سالح چندجانبه پیشرفت

پیشرویی در زمینه تحقق خلع سالح در کنار ایاالت متحده و نروژ داشته است. ما به تاکید بر 

های کلیدی در جهت خلع سالح چندجانبه ادامه خواهیم داد که این امر شامل ورود به پیمان گام

در  2پذیرمواد شکاف هایآمیز پیمان برشو مذاکرات موفقیت 1ایهای هستهمنع جامع آزمایش

 شود. می 3سالحکنفرانس خلع 

 

 

 

 

 

 گری و تروریسمد(  مبارزه با افراطی

 المللیگری و تروریسم بینافراطی

گری و هم تروریسم مواجه و . انگلستان با تهدیدهای شایان توجهی هم از سوی افراطی2.21

 روبرو است. 

                                                      
1 the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty 

2 Fissile Material Cut-Off Treaty 
3 the Conference on Disarmament 
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مان از جمله های بنیادیننینی برای ارزشگری را به عنوان تضاد فعال یا پرط. ما افراطی2.21

دموکراسی، حاکمیت قانون، آزادی فردی، احترام متقابل و رواداری نسبت به باورها و اعتقادات 

گری مان را افراطیدانیم. ما همچنین موارد مربوط به مرگ اعضای نیروهای مسلحمختلف می

 کنیم. تلقی می

ها را در هم شکسته و بافت کند، اجتماعشکنی نمینونگری حتی در جایی که قا. افراطی2.22

کند. این امر اغلب بر مبنای اعتقاد، جنسیت و نژاد، تبعیض ایجاد اجتماعی کشورمان را سست می

مندسازی نفرت و کرده و عدم رواداری، نفرت و تعصب را هنجارسازی )تئوریزه کردن و قاعده

های رود. سازمانب برای توجیه تروریسم به کار میگری اغلهای افراطیکند. ایدهتعصب( می

های افراطی الهام های ترور و وحشت به صورتی روزمره از ایدئولوژیچیتروریستی و تبلیغات

 گیرند. می

. سطح تهدیدهای کنونی تروریسم شدید و باال است. این بدان معناست که یک حمله 2.23

بیش  2111بینی است و از سال محتمل و قابل پیش های انگلستان بسیارتروریستی به سرزمین

اند. حجم و مقیاس ها کشته شدهتبعه بریتانیایی در خارج از کشور از سوی تروریست 11از 

مرزها رو به افزایش است و طبیعت آن به صورتی شایان توجه با تهدیدها در انگلستان و برون

عده گرا مانند القاهای تروریستی اسالمگر گروهآن افزون بر دی های وابستهپیدایش داعش و گروه

های اجتماعی تغییر کرده است. داعش شمار فراوانی از مردم را اغلب با استفاده از رسانه

ها به کند و به دنبال تحریک یا جهت دادن آنسازی )و آماده انجام خشونت و ترور( میرادیکال

 عراق و سوریه است.  سوی انجام عملیات تروریستی در غرب یا سفر به

. به همان نسبت که تهدیدهای تروریستی تغییر کرده است، ما نیز پاسخ خود را روزآمد و 2.22

در  را تدوین کردیم که CONTESTایم. ما استراتژی مقابله با تروریسم موسوم به تقویت نموده

شامل گستره  2112 1منتشر شد. به عنوان نمونه، راهبرد امنیت و مبارزه با تروریسم 2111سال 

پهناوری از اقدامات پیشگیرانه در برخورد با تهدیدهای پیوند خورده با سوریه و عراق است. ما 

                                                      
1 Counter-Terrorism and Security Act 
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CONTEST  جدیدی درباره مقابله با  1از راه کمیته شورای امنیت ملی 2111را در سال

 تروریسم به ریاست نخست وزیر به روز خواهیم کرد. 

 

 ممانعت از رادیکال شدن مردم 

ه ب شانو متوقف کردن روند پیشروی پیشگیری از رادیکالیزه شدن افراددر جهت  اقدام. ما 2.22

گری ما استراتژی مقابله با افراطیگری و تروریسم را ادامه خواهیم داد. سوی افراطی

های افراطی . ما با ایدئولوژیسازی خواهیم کرد، را پیادهمنتشر شد 2112که اکتبر جدیدمان، 

گری هستند مشارکت خواهیم داشت؛ هایی که مخالف افراطیله خواهیم نمود؛ با همه آنمقاب

تری ایجاد خواهیم کرد. ما ار های منسجمها را در هم خواهیم شکست؛ و اجتماعافراطی

های خود ها را تقویت خواهیم کرد. ما به ارزشکند دفاع نموده آنهایی که ما را متحد میارزش

 دانیم. مان میها را مبانی جامعه متنوع، چندنژادی و چندباورینیم و آنکافتخار می

گری چالشی جهانی است. ما برای پاسخی قوی و کارآمدتر در سطح جهانی مبارزه . افراطی2.21

 یبرنامه اقدام براها و شعارهای افراطی را از بین ببریم. این امر از راه خواهیم کرد تا ایدئولوژی

گیرد. ما تمایل صورت می سازمان ملل متحد یمجمع عموم یزآمخشونت یگریافراط از یریجلوگ

های عامل های افراطی و مهار ریشهورزی علیه گروهو ظرفیت شرکا در کنش داشتن و کنش

آن را، به ویژه در کشورهایی که انگلستان منافع  آمیزنمودهای خشونتطور  گری، و همینافراطی

 خواهیم کرد.  یتتقومستقیمی دارد 

معرفی کردیم  2112سازی وظیفه مدونی که در راهبرد امنیت و مقابله با تروریسم . ما پیاده2.27

ها، ها، دانشگاهها، دانشکدهبومی، مدرسه مقاماترا ادامه خواهیم داد. این بدان معناست که همه 

م لوگیری از رادیکالیسپلیس، خدمات تعلیق و زندان مسئولیت قانونی خاصی برای ممانعت و ج

ور شدن دارند. ما همچنین کار خود را گسترش خواهیم داد تا در روابط افرادی که در خطر غوطه

                                                      
1 National Security Council (NSC) 
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در دام رادیکالیسم هستند مداخله کرده و پیش از ورودشان به هرگونه فعالیت وابسته به 

 ها را متوقف نماییم. ها آنتروریست

 

 هادنبال کردن تروریست

ها را دام در جهت واکاوی، مختل کردن و در صورت امکان محکوم کردن تروریست. ما اق2.22

های امنیتی و اطالعاتی، ادامه خواهیم داد. ما این مساله را همچنان خواهیم داشت که به آژانس

های حمله در انگلستان و ریزیمان امکانات برخورد با برنامهاجرای قانون و نیروهای مسلح

ها از ارتباطات آنالین و بدهیم. ابزارهای برخورد با استفاده رو به رشد تروریستمرزها را برون

های دیجیتال بعد دیگری است که به صورتی ویژه در اختیار نیروها برخط رمزگذاری شده و رسانه

 خواهیم گذاشت. 

ال بهای اطالعاتی و امنیتی برای دنما منابعی که پلیس مقابله با تروریسم و آژانس. 2.29

تر، های بیش. ما در بخش پلیس بازپرسها الزم دارند را افزایش خواهیم دادکردن تروریست

زش ها و پرداهای آنالین تروریستمرزها، امکانات واکاوی فعالیتتر در بروننیروهای پلیس بیش

اشت. م دترین و کارآمدترین صورت را خواهیهای دیجیتالی در سریعمقادیر و حجم باالیی از رسانه

تری های اطالعاتی و امنیتی، مرکز عملیات مقابله با تروریسم جدیدی را با شمار بیشدر آژانس

مان به مقابله و نبرد با تروریسم را گران و بازرسان خواهیم داشت، دسترسی جهانیاز تحلیل

دیجیتالی افزایش داده و فناوری مقابله با تروریسم از جمله مجموعه اطالعات فنی و امکانات 

 قضایی را به روز خواهیم کرد. 

. توانایی به دست آوردن اطالعات و شواهد از ارتباطات الکترونیکی، که در معرض حفاظت 2.91

های امنیتی و اطالعاتی بوده شدید باشد، امری حیاتی برای فعالیت کارآمد اجرای قانون و آژانس

های تحقیق و خواهیم کرد که قدرتاین قانون را وضع  5152ما در سال  و خواهد ماند.

رسیدگی مورد نیاز مقامات دولتی را با نظارت دقیق، شفاف و تحت حفاظت استحکام 

 های فناوری ارتباطات پیشبخشیده و این امر را تضمین نماییم که قانون همپای توسعه
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اد خواهد جاین قانون پیشنهاد سه بازنگری مستقلی که سال گذشته منتشر شد را ای خواهد رفت.

های ارتباطی و تجهیزات را به روز کرده و حق های رهگیری ارتباطات، دادهکرد. این امر قدرت

دیوان های اتخاذ شده از سوی درخواست تجدید نظر به دادگاه عالی انگلستان علیه تصمیم

ا با ر را ایجاد خواهد کرد. چنین قانونی بررسی دقیق و نظارت بر رژیم موجود اختیارات تفتیشی

مکانات که ادگرگون و تقویت خواهد کرد و درباره این  گماشتن کمیسر جدید اختیارات تفتیشی

شود شفافیت خواهد داشت. از راه قوانینی مانند دولت چگونه استفاده می اختیارات تفتیشیو 

 رچارچوب قانونی و سیاستی محکمی برای تضمین این امر در اختیا 2113عدالت و امنیت  قانون

بخشی امنیت را ادامه خواهیم های مقامات کارآمد، الزم و متناسب است. ما افزایشداریم که کنش

داد و حفاظت جدی پیاده خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که از حریم خصوصی حمایت و 

 شود. صیانت می

ی د به شکلشونهایی که در انگلستان محکوم می. ما اطمینان خواهیم یافت که تروریست2.91

ها تحت نظارت و مدیریت قرار خواهند گرفت. ما در این راستا منابع در دسترس کارآمد در زندان

 بیشتری در اختیار پلیس و سرویس ملی مدیریت مجرمان قرار خواهیم داد. 

کند. ما باید های مدنی رشد و پیشروی میثبات و میان جنگبی های. تروریسم در دولت2.92

ها های خصمانه شناسایی و ردیابی کنیم. هرجا که تروریستها را در این محیطروریستبتوانیم ت

مان باشند، و راهی برای محاکمه تهدیدی جدی برای انگلستان، منافع بریتانیا در خارج یا متحدان

گذاری شایان توجه جدیدی ها نباشد، ما برخوردی قاطعانه خواهیم داشت. ما سرمایهکردن آن

مان و توانایی حمله در سطح جهانی ارائه هبود اطالعات، نظارت و شناسایی نیروهای ویژهبرای ب

 خواهیم کرد.

 

 حفاظت از  خود در برابر حمالت

کند ادامه گذاری در امکاناتی که ما را در برابر حمالت تروریستی حفظ می. ما سرمایه2.93   

مان، به ویژه هوانیروز، مرزها، و حمل و نقل هایخواهیم داد. ما در حفاظت و پاسداری از سیستم
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هایی هایی که به ما دادهگذاری خواهیم کرد. ما همچنان در سیستمهای پرترددمان سرمایهمکان

گذاری خواهیم کرد تا دهند که قصد آمدن به این کشور دارند سرمایهاز پیش درباره افرادی می

 ی کنیم. ها را بررسدر این صورت سوابق و پیشینه آن

. الزمه امنیت هوانیروز اطالعات خوب و آرایش امنیتی استوار است. خطوط هوایی، 2.92

ما مخارج خود در زمینه امنیت هوانیروز ها همگی نقشی برای ایفا دارند. ها و حکومتفرودگاه

ای تری برو کارشناسان بریتانیایی بیشدر سراسر جهان را بیش از دو برابر خواهیم کرد 

پذیر های آسیبتر موقعیتهای میزبان در بیشلیت در برون مرزها، همکاری در کنار ملتفعا

گذاری خواهیم کرد تا همپای خطرات های نوین سرمایهخواهیم داشت. ما در زمینه توسعه فناوری

ها و خطوط هوایی امکان از میان برداشتن تهدیدها را در حال پیدایش پیش برویم و به فرودگاه

 م. بدهی

تر در معرض خطر تروریسم های انگلیسی بیشها تبعه. ما با دیگر کشورهایی که در آن2.92

هستند همکاری خواهیم کرد تا ظرفیت و امکان امنیت حفاظتی را در راستای کاهش خطر هم 

ن مابرای خود کشورها و هم منافع بریتانیا ایجاد کنیم. ما، هر جا که امکان داشته باشد، با متحدان

 تریما شبکه امنیت و اطالعات جهانی تواناتر و بزرگدر این زمینه همکاری خواهیم کرد. 

را ایجاد خواهیم کرد تا از شهروندان بریتانیایی در داخل و خارج از کشور حفاظت و 

 . مان همکاری کنیمحمایت نموده و با شرکای

 

 سازی برای پاسخ به حمالت تروریستیآماده

. ما تر ما به بحران بستگی داردها به پاسخ گستردها در پاسخ به اقدامات تروریست. توانایی م2.91

ها و تصادفات اتخاذ مان در پاسخ به حمالت، مخاطرهاقدامات شایان توجهی برای بهبود توانایی

نشانی و آمبوالنس برای همکاری با همدیگر به هنگام ایم. ما آموزش پلیس، پرسنل آتشکرده

یش از ای پوانح عمده از جمله رویدادهای شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هستهپاسخ به س

 رسیدن متخصصان را ادامه خواهیم داد. 
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. ما افزایش توانایی متخصصان خدمات فوریتی در برخورد با حمالت تروریستی چندگانه و 2.97

ملی و بومی پاسخ خود به دهیم. ما معموال در سطوح نجات در شرایط باالی خطر را ادامه می

کنیم. ما افزارهای گرم یا محاصره را تمرین میحمالت تروریستی بالقوه با استفاده از جنگ

هایی المللی درسهای تروریستی بینرحمیو بی مانورهای نظامیتهدیدها را کنترل و از 

ات آوری اطالعیافته جمعهای خود را گزارش و تقویت نماییم. ما در قابلیت بهبودآموزیم تا روالمی

گیری در گرانه یا حوادث گروگانگذاری خواهیم کرد تا به حمالت غارتو واکنش سریع سرمایه

 انگلستان پاسخ دهیم. 

. نیروهای مسلح ما به هنگام نیاز آماده فراهم کردن امکانات حمایتی در موقعیتی هستند 2.92

باش داریم تا به نل نظامی در حالت آمادهپرس 11111که حمالت تروریستی رخ داده است. ما 

مقامات و افراد غیرنظامی در جریان حمالت تروریستی در یک چشم به هم زدن کمک کنند. این 

نیروها از سوی گستره پهناوری از کارشناسان و تجهیزات نظامی ویژه مانند کارشناسان خنثی 

 شوند. کردن بمب حمایت می

 

 المللیمشارکت بین

مان از جمله ناتو و اتحادیه اروپا و متحدان ا همکاری با متحدان و شرکای نزدیک.  م2.99

ه ای با فرانسمان مانند عربستان سعودی در خاورمیانه را ادامه خواهیم داد. ما به صورت ویژهحیاتی

مان در های مشترکالنکستر هاوس همکاری نزدیکی خواهیم داشت تا تالش 2111تحت پیمان 

هایی که مسئول حمالت ها و دنبال کردن آنانعت و حفاظت از خود در برابر تروریستراستای مم

 هستند را افزایش دهیم. 

ها میزان باالیی از تهدید ای از کشورهایی همکاری خواهیم داشت که در آن. ما با گستره2.111

ا تروریسم ابله بما شبکه کارشناسان مقایم. و خطر نسبت به منافع بریتانیا را شناسایی کرده

گری را در خاورمیانه، آفریقای شمالی، آسیای جنوب و صحرای آفریقا و مقابله با افراطی

های گوناگون حکومت و نیروی پلیس و از پرسنل و کادر اجرایی بخش افزایش خواهیم داد
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دن رکرها در این مناطق به مهااستفاده خواهیم کرد. این شبکه قابلیت را ایجاد و تمایل حکومت

تر ما برای مهار منازعه و ایجاد ثبات را های گستردهگری را ترغیب و تالشتروریسم و افراطی

لیسم گری، مقابله با رادیکاها و تخصص انگلستان در مقابله با افراطیتقویت خواهد کرد. ما دیدگاه

برای مهار و ارتباطات را به اشتراک خواهیم گذاشت؛ اطالعات را تبادل و عملیات مشترکی 

کننده در اجرای قانون آموزش تهدیدهایی ویژه اجرا خواهیم کرد؛ به ماموران، قضات و افراد تعقیب

ها خواهیم داد؛ به دیگر کشورها در توسعه استانداردهای امنیتی حمایتی کارآمد و تقویت آن

 اهیم گذاشت. ها را در پاسخ کارآمد به حمالت به اشتراک خوکمک خواهیم کرد و آخرین فناوری

 

 ایرلند شمالی و تروریسم وابسته 

.  سطح تهدید به واسطه تروریسم برآمده از ایرلند شمالی همچنان در این منطقه شدید 2.111

خواه های جمهوریو در بریتانیای کبیر در سطح متوسط مطرح است. این تهدید از سوی گروه

شان پیش از هر چیزی نیروی ده و هدفمخالف خشنی است که قصد و توانایی مهلکی را حفظ کر

ها و نیروهای مسلح هستند. ما به فعالیت در جهت کاهش این تهدید پایدار پلیس و ماموران زندان

 مازاد تامین بودجه امنیتمیلیون پوند از  231مبلغ  2112تا  2111ادامه خواهیم داد. ما از سال 

 یم. را در اختیار نیروی پلیس ایرلند شمالی قرار داد

گذاری ما در این امکانات را حفظ خواهد کرد تا مردم ایرلند شمالی را . حکومت سرمایه2.112

ایمن نگه دارد. خدمات امنیتی، خدمات پلیس ایرلند شمالی و پلیس جمهوری ایرلند به همکاری 

خواهان در کنار هم به منظور واکاوی و متوقف کردن تهدیدهای پدیدارشونده از سوی جمهوری

 مخالف خشن ادامه خواهند داد. 

 

  5ه( سایبر

                                                      
1 Cyber 
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های امنیتی و اطالعاتی، انگلستان را در های بریتانیایی از جمله آژانسو تجارت دولت. 2.113

 اند. امنیت سایبری در سطح جهان پیشرو و پیشگام کرده

. ما منخستین استراتژی امنیت سایبری ملی انگلستان را منتشر کردی 2111. ما در سال 2.112

گذاری نمودیم. ما مرکز ها و امکانات جدید سرمایهمیلیون پوند را در فناوری 211از آن زمان 

را تشکیل دادیم. ما مشارکت  و تیم واکنش اضطراری کامپیوتری انگلستان 1ارزیابی سایبری

نزدیکی میان حکومت، بخش خصوصی و دانشگاهی ایجاد کردیم تا پژوهش را به اشتراک گذاشته، 

نوآوری را برانگیخته و ترغیب نموده و از اقتصاد دیجیتالی رو به رشدمان حمایت کنیم. ما دانش 

ه فدفاع سایبری بخشی از وظیگذاریم. از سوی دیگر، میمان را با متحدان به اشتراک متخصصان

ناتو به یک حمله  2 ماده در چارچوب واکنشتواند به می که کانونی ناتو در دفاع جمعی است

 . بینجامدتهدیدکننده امنیت، ثبات و رفاه ملی  سایبری

میلیارد پوند در حمایت از انگلستان در برابر  5.3ما در طول پنج سال آینده . 2.112

گذاری مان در فضای سایبری سرمایههای حاکمیتحمالت سایبری و توسعه توانایی

را منتشر  5سایبری ملیاستراتژی پنج ساله دوم امنیت  5152خواهیم کرد. ما در سال 

 تری را آغاز خواهیم کرد.پنج ساله گسترده 9خواهیم نمود و برنامه امنیتی سایبری ملی

های الزم برای دفاع از انگلستان این موارد این اطمینان را به همراه خواهد داشت که ما همه مولفه

است که به ما امکان درک و ها شامل امکاناتی در برابر حمالت سایبری را در اختیار داریم. این

دهد، امکانات اجرای قانون در برخورد با جرایم سایبری، حمایت ترین تهدیدها را میمهار پیشرفته

های مورد نیاز ها و نوآوریهای ملی حیاتی انگلستان، و مهارتها به ویژه در زیرساختاز تجارت

 در بلندمدت. 

 

                                                      
1 Centre for Cyber Assessment 
2 second five-year National Cyber Security Strategy 
3 National Cyber Security Programme 
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 شناسایی، دفاع و پاسخ

به شدت رو به افزایش است. این میزان  دگی حمالت سایبری علیه انگلستان. حجم و پیچی2.111

 طراحیافزار در بازار سیاه، . به دلیل دسترسی به نرمهای تجاری استهمگام با افزایش هزینه

 است. تر شدن در حال آسان ای پیشرفتهحمله

ه ت پیشگیرانما در زمینه امکانات شناسایی و تحلیل تهدیدهای سایبری، حمال. 2.117

این امکانات که پیش از هر چیزی  گذاری خواهیم کرد.و دستگیری افراد مسئول سرمایه

اند به ما امکان ایجاد تطابق میان سرعت تغییرات گذاری شدهپایه در ستاد ارتباطات دولت

 د. دهد. ما اشتراک دانش با صنایع بریتانیایی و متحدان را ادامه خواهیم داتکنولوژیک را می

ها را برای دفاع فعاالنه از خود علیه حمالت سایبری ای از مقیاسما مجموعه. 2.112

توسعه و به کار انداخته است،  ها راآن این امکانات ملی، که بخش خصوصیتوسعه خواهیم داد. 

د خواه تقویتهای جهان برای انجام تجارت را ترین مکانشهرت انگلستان به عنوان یکی از امن

 . کرد

مان را برای پاسخ سریع و کارآمد به حمالت سایبری بهبود خواهیم بخشید. . ما توانایی ملی2.119

ز . این مرکما مرکز سایبری ملی جدیدی را ایجاد خواهیم کرد تا این پاسخ را هدایت کند

با فعالیت زیر نظر ستاد ارتباطات حکومت پاسخ عملیاتی ما در آینده به حوادث سایبری را 

توانیم از بریتانیا در برابر حمالت جدی و یریت و این اطمینان را ایجاد خواهد کرد که ما میمد

کاهش تاثیرشان حمایت و پاسداری کنیم. ما به دنبال سیاستی برای به چالش کشیدن کسانی 

 خواهیم بود که تالش دارند از امکانات سایبری برای آسیب رساندن به انگلستان استفاده کنند. 

ما ها نقشی برای ایفاکردن داریم. ها و دادهها، شبکه. همه ما در صیانت و حفاظت از رایانه2.111

هایش را بهبود خواهیم بخشید؛ این امر با کاربست استانداردهای روش حفاظت دولت از داده

ها و تر برای سیستمهای دفاعی قویهای حکومت، معرفی روشباالی امنیت سایبری در سیستم

ما شبکه حکومتی آنالین دولتی صورت خواهد گرفت. برخط و ظ اعتماد عمومی به خدمات حف
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امن جدیدی برای بهبود کار و فعالیت مشترک در زمینه مسائل حساس سایبری ایجاد 

 خواهیم کرد. 

تری برای حفاظت از ها و همگان کمک خواهیم کرد تا اقدامات بیشما به شرکت. 2.111

ها . در این خصوص، ما به آنبه تهدیدهای سایبری داشته باشند شان نسبتهایداده

امل تسهیل دسترسی بخش خصوصی به مشورت شاطالعاتی تخصصی ارائه خواهیم کرد. این امر 

ی ایگاه ارتباطد و مرکز سایبری ملی جدیدمان به پشوامنیت سایبری میبا حکومت در زمینه 

ل خواهد شد. رویکرد ما در حمایت از های خواستار مشورت تبدیواحدی برای شرکت

 های ملی حیاتی در ادامه این فصل توضیح و شرح داده خواهد شد. زیرساخت

ای دارند و . حکومت این اطمینان را خواهد داد که نیروهای مسلح ما دفاع سایبری قوی2.112

ائه کمک هستند. ما ها آماده ارکه در هنگام رویدادها و سوانح سایبری مهم در انگلستان، آناین

ای خواهیم داد و از برنامه سایبری یافتهمان امکانات سایبری تهاجمی توسعهبه نیروهای مسلح

شود تهاجمی ملی که در بستر مشارکت و ارتباط با وزرات دفاع و ستاد ارتباطات حکومت اجرا می

شان را هایی از شبکهمان در حفاظت و پاسداراستفاده خواهیم کرد. ما کمک به ناتو و متحدان

مان دنباله خواهیم داد و از امکانات های فنی و اطالعاتیها و رهیافتبا استفاده از دیدگاه

 مان برای فراهم کردن امکان موفقیت در عملیات ائتالفی استفاده خواهیم کرد. پیشرفته

 

 جرایم سایبری

مله استقرار واحد جرایم سایبری در امکانات اجرای قانون جدید از ج 2111. ما از سال 2.113

مان های ماموران اجرای قانون و درکایم. ما مهارتگذاری کردهملی در آژانس جرایم ملی سرمایه

ما امکانات متخصصان اجرای قانون را تقویت نموده ایم. از جرایم سایبری را بهبود بخشیده

درون خاک انگلستان هر گونه فعالیتی ایم که و این مساله را برای مجرمان سایبری دشوارتر کرده



 مان حفاظت کناز مردم ؛چهارفصل 

21 

 

ما با بخش صنعت همکاری خواهیم کرد تا توانایی خود در مختل کردن داشته باشند. 

 تری درباره تهدیدها به اشتراک بگذاریم. اطالعات بیش جرایم سایبری را تقویت نموده،

و اغلب  مرزی داشتهکنند پایگاهی برونتر جرایم سایبری که انگلستان را تهدید می. بیش2.112

ند. ما کناز گمنامی اینترنت یا غیاب اجرای قانون سایبری کارآمد در کشورشان سوءاستفاده می

های مجرمان سایبری در برون مرزها را از راه پیگیری و دیگر ابزار مختل و ناکارآمد خواهیم فعالیت

« 1وب تاریک»استفاده مجرمان از کرد. ما واحد اطالعاتی دیگری را ایجاد خواهیم کرد که به مهار 

 اختصاص خواهد یافت. 

 

 المللیپاسخ بین

ماند )دارای چه المللی درباره این که رفتار مسئوالنه به چه می. انگلستان مباحث بین2.112

یابد را هدایت کرده است. ما المللی چگونه کاربرد میهایی است( و قانون بینمختصات و ویژگی

ایم تا برای ایجاد فضای سایبری باز، مان را به چالش کشیدهسایبری لندن شرکایاز راه پردازش 

 ایمن و منعطف اقدامات بیشتری داشته و در زمینه مهار جرایم همکاری کنند. 

المللی درباره استفاده قابل قبول از فضای سایبری، افزایش خطر . ما به ایجاد توافق بین2.111

دهند، ادامه خواهیم داد. انگلستان یا متحدانش را مورد حمله قرار میهایی که سیاسی برای دولت

مان برای مهار تهدیدهای سایبری از منبع و سرچشمه را افزایش خواهیم داد؛ ما ظرفیت شرکای

در این صورت این احتمال که حمالت سایبری شکست بخورد و سرچشمه آن ردیابی شود به حد 

 سید. بیشینه و حداکثری خود خواهد ر

 

 یافتهو( جرایم جدی و سازمان

                                                      
1 dark web 
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ها و حکومت را تحت تاثیر قرار یافته زندگی افراد عادی، تجارت. جرایم جدی و سازمان2.117

 دهد. می

یافته را آغاز کرده و آژانس جرایم ملی استراتژی جرایم جدی و سازمان 2113. ما در سال 2.112

قانون  2112داری مدرن و راهبرد برده 2112جدی  را تشکیل دادیم. ما از رهگذر راهبرد جرایم

مان را تقویت نمودیم تا اقدام مشترکی را اتخاذ المللیجدیدی را معرفی کردیم. ما مشارکت بین

 کرده و به اجرای قانون بومی و ظرفیت عدالت کیفری کمک نماییم. 

ای است که تهیاف. هدف ما همچنان کاهش شایان توجه سطح جرایم جدی و سازمان2.119

 کند. انگلستان و منافع ما را تهدید می

ترین مجرمی متمرکز خواهیم کرد که بیش هایردن گروهما منابع خود را بر متوقف ک. 2.121

 هایی کهترین تلفات، از جمله آندهند؛ ما بر کاهش شایان توجهتهدیدها را پیش روی ما قرار می

اند، و همچنین بر بهبود های فناوری ایجاد شدهیشرفتبا پیگیری مجرمان برای استفاده از پ

 اطالعات و تجزیه و تحلیل متمرکز خواهیم شد. 

ای و بومی و در . ما امکانات اطالعات و تجسس دیجیتال را در سطوح ملی، منطقه2.121

 ایمان تقویت خواهیم کرد. ما توسعه شبکه اجرای قانون کارآمد، پایدار و هماهنگ منطقهمرزهای

یافته را ادامه خواهیم داد. ما به اتخاذ رویکردی جامع برای مهار جرم و تروریسم جدی و سازمان

های کلی برای مهار هر دوی این تهدیدها را به سطح ادامه خواهیم داد و کارآمدی و کارآیی تالش

 بیشینه و حداکثری خواهیم رساند. 

جرم و حفظ نظم و آرامش دو مقوله است،  شدهحفاظت. در حالی که امنیت ملی موضوعی 2.122

اند. حکومت انگلستان به همکاری نزدیک با شده و واگذار تفویضبه اسکاتلند و ایرلند شمالی 

ادامه خواهد داد تا جرایم جدی و سازمان یافته را مهار نماید. ما همچنین های تفویضی حکومت

های حکومتی به توسعه امکانات یگر سازماناین اطمینان را خواهیم داد که آژانس جرایم ملی و د

 دهند. ملی ادامه می

 افزارهای غیرقانونیجنگ
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ما کار خود برای مسدودکردن ملزومات و در دسترس بودن تسلیحات غیرقانونی  .2.123

های تروریستی و مجرم در شان از سوی گروهرا ادامه خواهیم داد تا از استفاده شدن

های درست . ما اطمینان خواهیم داد که ما امکانات و سیاستمگیری کنیانگلستان پیش

المللی، در مرزهای انگلستان و در درون کشور در اطالعاتی، شناسایی و اجرایی را در سطح بین

اختیار داریم. ما برای کنش و عمل گسترده و بسیط اتحادیه اروپا در راستای مهار مالکیت 

را  ریتسختگیرانهتری خواهیم داشت تا استانداردهای یشغیرقانونی و قاچاق سالح پافشاری ب

 تر اطالعات تنظیم کنیم. اشتراک بیشنسبت به سازی و ترغیب برای غیرفعال

 

 تامین مالی غیرمشروع، فساد و تقلب )کالهبرداری(

 ترین )وهای جدیدی را معرفی خواهیم کرد تا انگلستان را به خصمانهما مقیاس. 2.122

هایی تبدیل کنیم که به دنبال انتقال، پنهان کردن، یا رین( مکان برای آنتنامناسب

ما  ها هستند.استفاده از درآمدهایی هستند که حاصل از جرم و فساد یا نقض تحریم

 هایهمکاری خود را با بخش خصوصی افزایش خواهیم داد، امکانات و تخصص در بانکداری، بخش

یم کرد. ما کار گروه ضربت اطالعات پولشویی مشترک را حقوقی و حسابداری را کنترل خواه

گسترش خواهیم داد و برنامه اقدام جامعی را منتشر خواهیم کرد تا به مساله پولشویی رسیدگی 

طور که در های موجود در پاسخ کنونی انگلستان را مورد توجه قرار دهیم. همانکرده و شکاف

 میزبانی خواهد کرد.  2111را در سال  1رزه با فسادآید، انگلستان نشست جهانی مبامی 2فصل 

های عمومی در برابر تقلب و . ما توانایی خود را برای حمایت از مردم، تجارت و بخش2.122

دهی ملی کالهبرداری کنونی، جرایم سایبری تقویت خواهیم کرد. ما به بهبود مکانیسم گزارش

Action Fraudامکانات مشترک جدیدی در نسبت با بخش  ، ادامه خواهیم داد. ما روابط و

                                                      
1 global anti-corruption summit 
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ها، که تحت حمایت اطالعات کارآمد و خصوصی برقرار خواهیم نمود و امکانات تحلیلی آن

 های اشتراک اطالعات هستند، را کنترل خواهیم کرد. سازمان

 

 بردگی مدرن و جرم مهاجرت

انگلستان و برون ما این اطمینان را خواهیم داد که ما امکانات درست را در . 2.121

های مرزها، و برنامه اقدام جامع، را در اختیار خواهیم گرفت تا به شکل بهتری شبکه

مجرم دخیل در بردگی مدرن و جرایم معطوف به حوزه مهاجرت را شناسایی، مختل و 

شود که در تسهیل مهاجرت غیرقانونی به انگلستان ها شامل کسانی میاین شبکه درهم شکند.

 مان نقش دارند. تر نظام مهاجرتفاده گستردهو سوءاست

 

 استثمار جنسی کودکان

ما رویکرد خود در زمینه کنترل سوءاستفاده و استثمار جنسی کودکان را تقویت . 2.127

پذیری، ایجاد ما رواج و گسترش آن را با حمایت از کودکان، کاهش آسیب خواهیم کرد.

های جدید و محاکمه متجاوزان و یافتن راه های امن آنالین و اجتماعی، شناساییمحیط

بازدارندگی متجاوزان و کنترل رفتارهای تجاوزگونه کاهش خواهیم داد. ما همچنین، اقدامات 

کشی جنسی خواهیم های ایجاد شده به هنگام رخداد و وقوع بهرهتری برای کاهش آسیببیش

های مکرر، و شدنو دوری از قربانی هاداشت؛ حمایت از قربانیان، کمک به بازیابی و احیای آن

کاهش تجاوزهای دگرباره بخشی از این اقدامات خواهد بود. ما در همه این موارد همکاری با 

های جنسی از کودکان کشیای نسبت به بهرهبخش صنعت و تامین پاسخ جهانی هماهنگ شده

 را ادامه خواهیم داد.  WePROTECTاز راه ابتکار 
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 پذیری نسبت به بحرانافز( پاسخ و انعط

خدمات فوریتی، حکومت مرکزی و  -پذیری انگلستان به همه ما بستگی دارد. انعطاف2.122

 ها، اجتماعات و اعضای فردی و افراد جامعه. محلی، تجارت

هایی که فراگرفته است ادامه . حکومت همچنان به ایجاد مشارکت و استفاده از درس2.129

تری بر امنیت و انعطاف انگلستان از راه پنج سال گذشته نظارت بیش خواهد داد. ما در طول

پذیری و احتمال های زیرمجموعه شورای امنیت ملی درباره تهدیدها، مخاطرات، انعطافکمیته

ریزی وقوع رویدادها ارائه کردیم. ما استفاده خود از تخصص نظامی در راستای حمایت از برنامه

  ایم.خود را افزایش داده

. ما همکاری میان پلیس، خدمات اطالعات و امنیت و نیروهای مسلح و میان حکومت 2.131

ایم. ما المللی را تقویت کردهو میان انگلستان و شرکای بین های تفویضیحکومتانگلستان و 

المللی عمده از جمله المپیک شهرتی جهانی در زمینه میزبانی امنیت و ایمنی رویدادهای بین

ایم. ما از این تجربه به بهترین صورت استفاده های پارالمپیک ایجاد کردهدن و بازیلن 2112

هایی را دهیم و فرصتکنیم و به میزبانان بعدی رویدادهای عمده مشورت و خدمات ارائه میمی

 دهیم. های انگلیسی قرار میدر اختیار شرکت

ای مفصل، محکم و ایم. ما برنامهختههایی آمو. ما از رویدادهای عمده برون مرزی درس2.131

ی، های تنفسهای واگیردار، از جمله آنفوالنزا و بیماریجامع و ظرفیت الزم برای برخورد با بیماری

در اختیار داریم. در نتیجه شیوع ابوال در غرب آفریقا، ما اقداماتی که برای تامین بهداشت عمومی 

 5152را در سال  5زیستی ملی-ستراتژی امنیتما یک اکنیم را اصالح نمودیم. اتخاذ می

 تهدیدطور های طبیعی، و همینبیماری عشیواز سوی که در آن تهدید منتشر خواهیم کرد 

 بررسیرا مورد  شود،استفاده می حمالت عمدیدر  تری دارد ومواد بیولوژیکی، که احتمال کم

 دهیم. قرار می

                                                      
1 a national bio-security strategy 
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ی و داوطلبانه و با جوامع و افراد را گسترش و های خصوص. ما مشارکت حکومت با بخش2.132

پذیری انگلستان بر مبنای عمق خواهیم داد چرا که یکی از همین روابط است که نهایتا انعطاف

های ملی حیاتی، امنیت انرژی و آن قرار خواهد گرفت. ما به صورتی ویژه بر بهبود زیرساخت

 ز خواهیم کرد. های عمده تمرکمان نسبت به طغیانپذیریانعطاف

 

 پذیری در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالیمقدمات انعطاف

یلز افتد، یا به شکلی اسکاتلند، وای که اتفاق می. رسیدگی به پاسخ به رویداد غیرمنتظره2.133

دهد به این امر بستگی دارد که آیا این فوریت به موضوعی یا ایرلند شمالی را تحت تاثیر قرار می

ه یا ذخیره شده ارتباط دارد یا خیر. در مناطقی که دارای مسئولیت ذخیره شده هستند، واگذار شد

ها را هدایت کرده، همکاری نزدیکی با واحد واگذار شده دپارتمان حکومت انگلستان این پاسخ

 خواهد داشت. 

ی اهتالش و مقدماتی را آزمایش کرده تا پاسخ به جنبه های تفویضیحکومت. هر یک از 2.132

هایی برای هماهنگی شان هستند را هماهنگ نماید. به هنگام نیاز، سازمانهایی که مسئولفوریت

برانگیز، های اضطراری چالشدهندگان وجود دارد. در بیشتر موقعیتدرون مرزی میان پاسخ

 ای برای پیوند دادن ساختارهای هماهنگی اضطرار حکومت انگلستان باهای استقراریافتهسازمان

وجود دارد تا این اطمینان را بدهند که ما پاسخ هماهنگ  های تفویضیحکومتساختارهای 

 ای را ارائه خواهیم نمود. شده

 

  5زیرساخت ملی حیاتی

                                                      
1 Critical National Infrastructure (CNI) 
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های ضروری و الزمی است که کشور را دایر نگه .  این زیرساخت شامل همه مکانیسم2.132

خت سوبه آب و غذا، تضمین دسترسی  تا لتوظایف اصلی دوها از دارد. گستره این زیرساختمی

 گیرد. و ارتباطات پایا را در بر می

دولت با متصدیان و صاحبان های عمده زیرساخت ما در بخش خصوصی قرار دارند. . بخش2.131

مان به های حیاتی ملیزیرساختهمکاری خواهد کرد تا شدت خطرات پیش روی  زیرساخت

حکومت  که مطمئن خواهیم شدما طبیعی را کاهش دهد. های مخرب و خطرات حمله واسطه

که  شودمیاطمینان حاصل  ؛ در این صورت اینرا دارددرست  قانونیچارچوب 

 . پذیر استمان نسبت به تهدیدهای آینده انعطافملیحیاتی زیرساخت 

و  قویتها را ت. ما با مالکان و متصدیان همکاری خواهیم کرد تا امنیت سایبری زیرساخت2.137

های تحکیم نماییم. ما مرکز آموزش و آزمایشگاه سایبری را تاسیس خواهیم کرد تا توسعه فناوری

مان را حمایت و پشتیبانی کرده و به استانداردهایی های ملیتر برای کاربست در زیرساختایمن

 مان دست خواهیم یافت. حیاتی های ملیبرای امنیت زیرساخت

باید توانایی اجرایی شدن در رویدادهای غیرمحتمل قطع برق گسترده . خدمات ضروری 2.132

های پذیری انگلستان نسبت به قطع برق را ارتقا بخشیده و با بخشرا داشته باشند. ما انعطاف

اساسی همکاری خواهیم کرد تا این مساله را تضمین نماییم که اقدامات جدید به آزمایش گذاشته 

 د. شده و قابل اطمینان هستن

ها با سطوح ها میان شماری از سازمانها در قبال حفظ نظم در زیرساخت. مسئولیت2.139

به  گذاریها، اقدامات متفاوت تامین بودجه، نظارت، تنظیم و قانونمتفاوتی از امکانات، قابلیت

ای هتر کرده و گزینهاشتراک گذاشته شده است. ما قصد داریم حفظ نظم در زیرساخت را یکپارچه

 موجود در این زمینه را مورد بازنگری قرار خواهیم داد. 

 

 امنیت انرژی
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مرزی تامین . انگلستان نیازهای آینده به انرژی را هم از تولید داخلی و هم واردات برون2.121

رون مقکنندگان دسترسی ایمن، پایدار و خواهد کرد. هدف ما تضمین این مساله است که مصرف

شان از لحاظ عدم ژی مورد نیازشان داشته باشند، بتوانند خطرات پیش رویبه انرای به صرفه

ی های جهانو آب و هوایی، رویدادها و بالیای طبیعی و خواسته اقلیمیای، تغییرات ثبات منطقه

 روزافزون را مدیریت کنند. 

در حوزه بازار های امنیت انرژی را کنترل خواهیم کرد. ما نیاز . ما به صورتی استوار چالش2.121

ان کنندگرقابتی انرژی را با اقدام حکومت به منظور تامین ذخیره متنوعی از انرژی برای مصرف

های انرژی انگلستان را از جمله به متوازن خواهیم کرد. به عنوان بخشی از این امر، ما زیرساخت

ملی و مهاجرت را گذاران به داخل و ارزیابی متناسب هر گونه خطر امنیت وسیله جذب سرمایه

لی ای هینکاخیر از سوی چین در نیروگاه هسته گذاریسازی کردیم. این رویکرد به سرمایهمدرن

 کند. مان کمک میانجامیده است؛ امری که به امنیت انرژی بلندمدت 1پوینت سی

دم اثر عثباتی در بازار در تری در جهت حمایت از انگلستان در برابر بی. ما اقدامات بیش2.122

گذاری در ثبات در خاورمیانه و اقدامات روسیه در همسایگی شرقی اروپا خواهم داشت. ما سرمایه

های ابداعی را ارتقا خواهیم داد تا تولید داخلی شیل و دیگر فناوری)گاز( های تجدیدپذیر، فناوری

های انرژی شرکتو از  های تفویضی را هر جا که مرتبط باشد منعکس کرده،سازمانرا افزایش، 

انگلستان در جهت برنده شدن در بازار برون مرزی حمایت کنیم. ما با اتحادیه اروپا همکاری 

خواهیم کرد تا تنها بازار انرژی را شکل داده، به کاهش وابستگی انرژی اتحادیه اروپا به روسیه 

و  های بازارریفالمللی انرژی، کاهش تحکمک کنیم. ما تالش در جهت سربرآوردن حکمرانی بین

سازمان همکاری و کنندگان عمده کشورهای غیرعضو در یکپارچه کردن هر چه بهتر مصرف

 سازی را هدایت خواهیم کرد. در تصمیمتوسعه اقتصادی 

 

                                                      
1 the new Hinkley Point C nuclear power station 
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 طغیان آب

های جدی آن در طول پنج سال مان در پاسخ به طغیانهای ارزشمندی از تجربه. ما درس2.123

گذاری در زمینه ایم. ما در حال سرمایهفراگرفته 2112/ 2113ی زمستان هاگذشته، به ویژه سیل

 های دفاعی در برابر سیل در انگلستان هستیم. ساخت و ساز و تقویت موقعیت

ها جلوگیری کرد و بنابراین، حفظ و بهبود امکان . این امکان وجود ندارد که از همه طغیان2.122

ن مردم است. ما رویکرد پایداری برای مدیریت خطر سیل پاسخ به سیل امری اساسی در حفظ جا

ارائه خواهیم کرد؛ این را از راه مانورهای ملی و محلی و هدف قرار دادن منابع تا جایی تعدیل 

یزان م ترینبیشترین و شان دست یابند. ما همچنین قویترین مزیتخواهیم کرد که به بیش

 را ایجاد خواهیم کرد.  سودمندی هاو تجارتها ت ممکن با مقامات محلی، شرکتمشارک

 

 های محلیها و پاسخمشارکت

از  یافتن بهبودایم که پاسخ به یک موقعیت اضطراری و . ما این مساله را تشخیص داده122. 2

نشانی و نجات، شود. در این میان پلیس، آتشآن پیش از هر چیز در سطح محلی انجام می

ها شامل سازمان توانند دخیل شوند. اینها میگری از سازمانخدمات بهداشتی و گستره دی

شوند. های اجتماعی و افراد میها، گروههای خدمات داوطلبانه، تجارتحکومت محلی، سازمان

 ادامه خواهیم داد.  واکنشبنابراین، ما به توسعه و بهبود هماهنگی میان سطوح ملی و محلی 

های محلی به منظور سازگاری با خطرات تغییر از راه زمان. ما همچنین از توانایی سا2.121

 کنیم:آید حمایت میمواردی که در ادامه می

 دهندگان اضطراری در بر گرفتن کار در حال انجام به منظور اطمینان از این امر که پاسخ

 کنند. به صورتی کارآمد در صحنه رویدادهای مهم همکاری می

 گذاریواکنش نشان دادن به اشتراکریزی برای برنامههای دخیل در کمک به سازمان 

 زندگی. واقعی و رویدادهای  مانورهای نظامی برآمده از یادگیری کاربستو 
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  گذاری اطالعات اشتراک پایگاهفراهم کردن مشاوره، حمایت و زیرساخت )از جمله

م رساندن ها امکان به سرانجا( به این منظور که به آنResilienceDirect دیجیتالی

 ریزی و مخابره خطر داده شود. و همکاری برای ارزیابی، برنامه شانقانونیهای مسئولیت

پذیری را توسعه خواهیم داد. ما از تخصص . ما مجموعه جدیدی از استانداردهای انعطاف2.127

ر دریزی، پاسخ و بازیابی بخش داوطلب انجمن حفاظت مدنی استفاده خواهیم کرد تا از برنامه

 ولیعهد انگلیس تجارتاضطراری سطح محلی حمایت کنیم. ما همچنین حمایت از گروه بازیابی 

وکارها و جوامع امکان کسببه  که تجارت پیشگام آن است،ابتکار  را ادامه خواهیم داد؛ این

 یابند.  رهاییها واکنش نشان داده و از شرایط پیش آمده دهد تا نسبت به بحرانمی

ند. کنحمایت میاز فرماندهان غیرنظامی در مواقع اضطرار و های مسلح به هنگام نیاز . نیرو2.122

پس از سوانح هوایی، تا اطمینان یافتن از تداوم  های متخصصاعزام تیمای از این امر گستره

دهندگان محلی کمک . ما به پاسخشودشامل میصنعتی را  اقداماتخدمات ضروری در طول 

توانند در اختیار آنان قرار دهند و چگونگی دسترسی تی که نیروهای مسلح میایم تا حمایکرده

تری در ریزان نظامی را به صورت نزدیک. ما کارشناسان و برنامهدریابندها را سریع به آن

را  تریسازی بیشآماده مانورهای نظامیایم و ریزی محلی و پاسخ فوریتی یکپارچه کردهبرنامه

 ایم. ای اجرا کردهمنطقهدر سطوح محلی و 

ریزان نظامی را در های خود، برنامهتر و بهتر پاسخ. ما به منظور بهبود هرچه بیش2.129

ر در تتر و رسمیهای کلیدی حکومت مستقر خواهیم کرد تا به ارتش نقشی گستردهدپارتمان

ت خطر ملی و ریزی احتمالی بدهیم. ما به صورت مرتب ثبحمایت از انعطاف ملی و برنامه

د تواننکه نیروهای مسلح میهایی های احتمالی همراه با آن را مرور خواهیم کرد تا موقعیتبرنامه

هزار پرسنل نظامی در  11را شناسایی کنیم. این امر افزون بر تری داشته باشند، همکاری بیش

عمده حاضر باشی است که برای کمک به مقامات محلی در حوادث تروریستی دسترس و آماده

 شوند. می

 



 مان حفاظت کناز مردم ؛چهارفصل 

91 

 

 

 

 

 

 

 فضا

کنند و صنعت فضا به سرعت در حال رشد ها از زندگی روزمره ما حمایت می. ماهواره2.121

های بوده، تاثیر مستقیمی بر رفاه ما دارد. اما، فضا تحت تاثیر خطرات برآمده از برخوردها و فعالیت

را با یک کمیته  5ضای ملیما سیاست فشود. تر میها روز به روز فشردهفضایی دیگر ملت

 . منتشر خواهیم کرد تا کنش در دو حوزه رفاه و امنیت را هماهنگ سازیم 5وزارتی

سازی تاثیر تهدیدها و مخاطرات در فضا برقرار خواهیم . ما فرایندی برای تسهیل و آسان2.121

ی ما با شرکاکرد، با صنعت همکاری خواهیم داشت تا اطالعات و تخصص را به اشتراک بگذاریم. 

بینی جوی فضا را بهبود بخشیده و امکانات خود در پاسخ المللی همکاری خواهیم کرد تا پیشبین

 های خورشیدی خورشید توسعه بدهیم. به رویدادهایی مانند اشعه

و اتحادیه  3فایو آیزیافته المللی از جمله ابتکار عملیات فضایی ترکیب. ما با شرکای بین2.122

های جهانی کمک کرده و وجود محیط فضایی امن و ایمنی اری خواهیم کرد تا به تالشاروپا همک

مان را بهبود خواهیم داد؛ امکاناتی که به ما توانایی را تضمین نماییم. ما امکانات نظارت فضایی

 دهد. ارزیابی تهدیدها، خطرات و رویدادهای طبیعی و ساختگی فضایی را می

های ای نقشی کانونی و برجسته در زندگی روزانه ما دارد، از تلفنرههای ماهوا. عالمت2.123

االت یابی جهانی ایهمراه گرفته تا مبادالت مالی و تجهیزات پیچیده نظامی. اگرچه سامانه موقعیت

                                                      
1 National Space Policy 
2 Ministerial committee 
3 Five Eyes  
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 ناکاربرپذیری به عنوان استاندارد سیستم ردیابی ایمن باقی خواهد ماند، ما انعطاف 1متحده

م هایی بهبود خواهیدهندگان کلیدی داخلی را با استفاده از فناوریپذیری پاسخو انعطاف نظامی

گیرد. ما از صنعت انگلستان را به کار می 2ییاروپا یلهگال یجهان یابیتموقع یستمسبخشید که 

 حمایت خواهیم کرد تا پیشرو فناوری در حال توسعه مرتبط با سیستم گالیله در جهان شود. 

پذیری بستگی دارد های انعطاف. دسترسی جهانی نیروهای مسلح ما به ارتباطات ماهواره2.122

مان به دنبال فراهم کرده است. ما در مشارکت با متحدان 23نت اسکای ماهواره نظامیکه 

مان را نسبت به تهدیدهای موجود و های نوآورانه خواهیم بود و عملیات جهانیفناوری

 پذیر خواهیم کرد. مله پخش پارازیت و حمالت سایبری، انعطافپدیدارشونده، از ج

 

 

 

                                                      
1 the US Global Positioning System 
2 the European Galileo system 
3 the Skynet 5 constellation 
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 مروری کلی

 کاهش -ریزی نماییممان را طرح. هدف دوم امنیت ملی این است که تاثیر و اثرگذاری جهانی2.1

هدیدها و تحت تاثیر قرار دادن انگلستان، منافع احتمال صورت مادی به خود گرفتن )و وقوع( ت

 مان. ما و متحدان و شرکای

مان برای حفاظت و . این فصل در پی بیان این امر است که حکومت چگونه از نفوذ جهانی2.2

مان را حمایت و حفاظت خواهد کرد. ما از مان استفاده و امنیت و رفاهها و منافعتقویت ارزش

های امنیت و اطالعات، اجرای قانون و کمک به توسعه، نیروهای مسلح، آژانسها، بخش دیپلمات

 متحدان و شرکایمان با قدرت نرم استفاده خواهیم کرد. ما بیش از پیش در زمینه روابط

تری در سراسر جهان به منظور چندبرابر گذاری خواهیم کرد و همکاری قویمان سرمایهسنتی

مان توانیم به دست آوریم ایجاد خواهیم کرد. ما با متحدان و شرکایمیچه که به تنهایی  کردن آن

و نهادهایش را تقویت و سازگار کرده، آن  محورالمللی قاعدهنظم بینهمکاری خواهیم کرد تا 

ر تهای رو به رشد را فراهم کنیم. ما بیشتر قدرترا گسترش دهیم و امکان همکاری هر چه بیش

هستیم و به دیگران کمک خواهیم کرد  مرزهاو ایجاد ثبات در برون کنترل منازعهخواهان 

های جهانی امنیت اقلیمی و بهداشتی، را پذیری و آمادگی خود، از جمله برای چالشتا انعطاف

 توسعه دهند. 

 

 الف( تاثیر جهانی

ندهای . تاثیر ما بر سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، توسعه، تجارت و آموزش و از راه پیو2.3

دهد تا برای همان هدفی که فرهنگی و مردمی به ما امکان جذب و ترغیب دیگر کشورها را می

را در پیش  مان و تاکید بر این امراقدامات بازدارانه در حمایت از اهداف ما داریم فعالیت کرده و

 ه است.ها ایجاد شدمندی است که در طول نسلای منحصر به فرد و قدرتبگیرند. این سرمایه
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مان در راستای ایجاد روابطی هدف ما این است که ملت پیشروی قدرت نرم بوده و از منابع

 تواند تاثیرمان در جهان را طراحی و بهبود بخشد. استفاده کنیم که می

 

 ماندیپلماسی و شبکه جهانی

ا قوای نظامی( ر . اگر چه ما توانایی دفاع از انگلستان در صورت نیاز به وسیله اعمال نیرو )و2.2

مان یالمللکنیم، اما ما در رویایی با تهدیدهای پیش روی کشور، مردم، منافع، و نظم بینحفظ می

ایستیم. دیپلماسی ما این امر را ادامه خواهد داد که متحدان و شرکایی را کنار خود تنها نمی

ه ا در مهار تهدیدها از سرچشمها متکی بشویم و به مداشته باشد که بتوانیم در مواقع بحران به آن

 المللی باقی خواهیم ماند، نقشیشان کمک کند. از راه دیپلماسی قوی در کانون نظام بینو منبع

ا ای رهای سیاسیسازی پیشرو جهان ایفا خواهیم کرد و توافقهای تصمیمکامل و فعال در بدنه

دهی ند. ما همچنان به شکلکمان را حمایت میبه بحث خواهیم گذاشت که امنیت و منافع

المللی المللی و نظم بینهای جهانی به منظور توسعه و سازگاری استانداردها و قوانین بینبرنامه

 های آینده ادامه خواهیم داد. محور در راستای پاسخ به چالشقاعده

زداشتن ها، باها و تخصص دیپلماتیک به منظور جذب متحدان و حمایت از آن. ما از مهارت2.2

مخالفان و طراحی و بسط دسترسی و نفوذ انگلستان استفاده خواهیم کرد. ما به توسعه توانایی 

ا ممان را حفظ خواهیم کرد. دادن بهترین پاسخ به بحران ادامه خواهیم داد. ما شبکه دیپلماتیک

 5های ماندارین، از جمله توانایی یادگیری زبانتریهای وسیعبه حوزهتخصص کشور را 

. دارندمان در امنیت و رفاهنقشی حیاتی که  هاییگسترش خواهیم داد؛ حوزهو عربی، 

 . خواهیم دادو گسترش روسیه را بسط زمینه مان در تخصصما همچنین 

                                                      
1 Mandarin 
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را از راه  3المنافعو کشورهای مشترک 2، مارشال1های بورس تحصیلی چیونینگ. ما طرح2.1

مدیریت و  2مشترک المنافع یامور خارجه و کشورهااداره و  2المللدپارتمان توسعه بین

جاد مان ایشرکای کنونی و آینده یبا رهبران جهان ی دیرپاکنیم. این امر روابطگذاری میسرمایه

جایزه و پاداش را به صورت ساالنه برای جوانان دارای استعداد  5511ما تقریبا کند. می

، مارشال  و یونینگچ یلیرس تحصبوهای باالی تحصیل در انگلستان از راه طرح

ها و ما سودمندی گذاری خواهیم کرد.مدیریت و سرمایهمشترک المنافع   یکشورها

المللی تر خواهیم کرد، شبکه بینهای آینده بیشگذاری را در طول سالمزایای این سرمایه

 کنند. میمان حمایت هایکنیم که از انگلستان و ارزشتری از افرادی را ایجاد میقوی

گر چیزی است که ادامه خواهیم داد که جلوه 1«بریتانیای کبیر». ما به توسعه کمپین 2.7

انگیزد تا به انگلستان آمده، و در آن تجارت، انگلستان باید مطرح کند، و مردم را برمی

لی الملترین کمپین تشویقی جکومت در سطح بینگذاری و تحصیل کنند. این بلندپروازانهسرمایه

میلیارد پوند را به اقتصاد انگلستان تحویل  1.2کشور فعال است. این کمپین  122است که در 

تر به ردیابی افزوده شده است؛ امری که از راه سطوح باالتر تجارت میلیارد پوند بیش 1.2داده، و 

 ده است. وشان همراه بتری به انگلستان و تحصیلگذاری حاصل شده و با سفر افراد بیشو سرمایه

 

 توسعه

درصد از درآمد  1.7تبدیل شد که  G7به نخستین کشور گروه  2113. انگلستان در سال 2.2

 -ایممحفوظ داشته 2112تعهدی که در قانون  -توسعه رسمی ناخالص ملی خود را به کمک 

                                                      
1 Chevening 
2 Marshall 
3 Commonwealth 
2 The Department for International Development (DfID) 
2 Foreign & Commonwealth Office  (FCO) 
1 ‘GREAT Britain’ campaign 
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شور ک 22های پیشرو جهانی است که در الملل یکی از سازمانیندپارتمان توسعه باختصاص داد. 

جهان حضور دارد و متعهد به تحقیق و نوآوری، شفافیت و ارزش پول است. ما متعهد به استقالل، 

 شود. مان هستیم که بر مبنای نیاز ارائه میهای بشردوستانهبودن کمکطرفی و خنثیبی

زگی کند؛ امری که به تاهای توسعه جهانی ایفا می. انگلستان نقشی پیشرو در تقویت تالش2.9

از راه اهداف جهانی برای توسعه پایدار در سازمان ملل انجام شد. ما همچنین  2112در سپتامبر 

های های چندجانبه مانند سازمان ملل و بانک جهانی، و سازمانای به سازمانکننده عمدهکمک

 های بریتانیا هستیم  جامعه مدنی از جمله بسیاری از خیریه

نگیختن توسعه و رفاه اقتصادی در برون مرزها کمک کرده، مسیری . برنامه توسعه ما به برا2.11

پایدار برای برون رفت از فقر و در عین حل ایجاد بازارهایی برای تجارت آینده بریتانیا را ممکن 

ها برای زنان و سازد. همیاری ما در زمینه بهبود صلح، امنیت و حکمرانی؛ برابری فرصتمی

ها و ها؛ و ایجاد انعطاف نسبت به بحراننیادین برای فقیرتریندختران؛ دسترسی به خدمات ب

پاسخ به بالیا به هنگام وقوع متمرکز است. ما زنجیره طالیی شرایط که رفاه را در سراسر جهان 

 کنیم: حاکمیت قانون، حکمرانی خوب و رشد دموکراسی. انگیزد را تقویت میبرمی

ایفا ن مادر زمینه امنیت و رفاه ملی بلندمدت وجهی شایان تنقش. کمک توسعه انگلستان 2.11

های ای بسیاری از چالشمرزها به معنای کنترل عوامل ریشهثباتی در برون. مهار فقر و بیکندمی

شویم. دپارتمان جهانی از جمله بیماری، مهاجرت و ترویسم است که با آن رویارو و درگیر می

پذیر، از جمله ها و مناطق آسیبدجه خود را صرف دولتدرصد از بو 21الملل دستکم توسعه بین

تر با امنیت ملی ما در جنوب آسیا، خاورمیانه و آفریقا هایی خواهد کرد که به شکلی مستقیمآن

ورتی های ما را به صپیوند دارند. استراتژی جدید ما برای کمک به توسعه رسمی انگلستان اولویت

طمینان را خواهد داد که کمک ما خدمات کارآمدتر به تر مطرح خواهد کرد و این اجزئی

 های جهان و منافع ملی انگلستان را هدف و کانون توجه قرار داده است.    فقیرترین
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 تعامل دفاعی 

المللی هستیم. مان به صورت بینهای دفاعیو برنامه هاسیاستکردن . ما در حال تبدیل 2.12

اند، تهدیدهای عمده را بازداشته و از المللی عمل کردهبیننیروهای مسلح ما همواره به صورت 

های دفاعی را در ها پاسخ داده و قابلیتها و منازعهاند، به بحرانها جلوگیری نمودهرخ دادن آن

منظور  مان بهتری بر قابلیتکنند. ما تاکید بیشکنار دیگر متحدان و شرکا تمرین و ایجاد می

، نیروی فرانسه -شده انگلستانمان از جمله نیروی اعزامی مشترک ترکیبفعالیت در کنار متحدان

ت خواهیم داشرا ناتو  بسیار آماده« یگان رزمی مشترک»اعزامی مشترک به رهبری انگلستان، و 

 . بودانگلستان خواهد به رهبری  2117در سال که 

مان و افزایش نفوذمان در به تقویت فهم و درک . نیروهای مسلح ما از راه تعامل دفاعی2.13

های نیروی دریایی سلطنتی به عنوان کنیم. کشتیمان اهمیت دارد کمک میمناطقی که برای

نمونه، ابزار و راه مهمی برای حفاظت از قدرت نرم ما هستند. این امر به کار متقابل دولت در 

ثباتی، تروریسم مانند بی ایهای عمدهبرون مرزها به منظور ایجاد همکاری و کنترل و مهار چالش

د. کنیافته و تهدیدهایی برای امنیت زیردریایی کمک میگری، جرایم جدی و سازمانو افراطی

مان را از راه حمایت از تر به بحران را فراهم کرده و رفاهتعامل دفاعی همچنین امکان پاسخ سریع

 دهد. کارشناسان دفاعی افزایش می

برای ، دارخواهتنتعامل دفاعی را به امری ما ، برنامهین به عنوان بخشی از ا. 2.12

ه به این معنا ک، تبدیل خواهیم کرد، نخستین بار به عنوان وظیفه کانونی وزرات دفاع

های نیروهای مسلح به تعامل دفاعی در کنار دیگر وظایف کانونی اولویت خواهند داد. ما در مهارت

و خدمات وام در آکادمی دفاعی و ایجاد جریان شغلی ی فاعدمرکز وابسته مورد نیاز برای گشایش 

گذاری خواهیم کرد تا استفاده بهتری از نیروهای ذخیره تعامل دفاعی نیروهای مسلح سرمایه

 -کادر دفاعی بریتانیایی را در خاورمیانه، آسیا 5152ما همچنین در سال داشته باشیم. 
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ها در کنار شرکا را افزایش ویت نهادها و ظرفیتو تق و آفریقا مستقر خواهیم کرد 5اقیانوسیه

دهیم را افزایش مان پیشنهاد میالمللیما آموزشی که به شرکای بینخواهیم داد. 

 خواهیم داد. 

 

 حمایت از قدرت نرم ما

تر قدرت نرم انگلستان کامال مستقل از حکومت است و این دقیقا همان عاملی است . بیش2.12

مردم و  برگذاری خشد. به هر روی، در برخی از مناطق، حکومت سرمایهبکه به آن توان می

میان کشورها و بهبود تبادل اطالعات و متقابل هایی را انتخاب کرده که در تقویت درک سازمان

 نقش دارند. ها ایده

ورا دهد. این شتر را افزایش میدرک میان انگلستان و جهان گسترده شورای بریتانیایی. 2.11

رو در رو  به صورتمیلیون نفر  21بیش از صد کشور جهان فعالیت داشته و ساالنه به بیش از  در

دسترسی دارد. این  (هاو از راه انتشارات و رسانه)الین میلیون نفر به صورت آن 211و بیش از 

شورا همچنین آموزش و تخصص در زمینه زبان انگلیسی را در سطح جهانی ارائه کرده و ساالنه 

گذاری در شورای ما همچنان به سرمایهدهد. میلیون نفر آموزش می 211ه بیش از ب

گری و تقویت شان که هدف کاهش افراطیهایتا از برنامه بریتانیایی ادامه خواهیم داد

 ها و بهبود اصالحات نهادی را دارد حمایت کنیم. مهارت

گیرد و در نظر دارد در جهان قرار می میلیون نفر 312در حال حاضر در اختیار  سیبیبی. 2.17

ه ب سیبیسرویس جهانی بیمیلیون نفر دسترسی پیدا کند.  211به بیش از  2122تا سال 

رسد و برای انگلستان پیوندی با افراد و جوامعی را فراهم های دنیا میبرخی از دورترین مکان

میلیون پوند را  22داشته باشند. ما  را پیوندیتوانستند چنین نمی رسانهاین  نبودکند که در می

 سی دربیدر خدمات دیجیتالی، تلویزیونی و رادیویی بی 2112-2117به صورت ساالنه از سال 

                                                      
1 Asia Pacific 



 ریزی کنمان را طرحجهانیفصل پنج؛ نفوذ 

 

111 

 

گذاری خواهیم کرد تا دسترسی جهانی به این خدمات سراسری را تقویت سراسر جهان سرمایه

 کرده و دسترسی به اخبار و اطالعات را افزایش دهیم. 

 

 ان، شرکا و تعامل جهانیب( متحد

تر هستند. ما در های قوی در سطح جهانی از هر زمان دیگری مهم. اتحادها و همکاری2.12

هایی کار توانیم به تنمان، باید نه تنها به این دلیل که نمیای از رفاه و امنیت ملیتقریبا هر جنبه

 ان همکاری کنیم. ها و تهدیدها، با دیگرکنیم، بلکه به دلیل جهانی بودن فرصت

تری با متحدان و شرکای مان به صورت بسیار نزدیکهای. منافع استراتژیک ما و ارزش2.19

مان، به ویژه کشورهای عضو ناتو، از جمله ایاالت متحده و کانادا، شرکای اروپایی و استرالیا، سنتی

 گذاری خواهیم کرد. یهشوند. ما در این اتحادها سرمانیوزلند و ژاپن، به اشتراک گذاشته می

. انگلستان همواره به دنبال تقویت و توسعه روابط سیاسی، دفاعی و امنیتی، تجاری، فرهنگی 2.21

لمنافع اای از جوامع و کشورها بوده است. توسعه کشورهای مشترکبا تنوع گسترده فرد -با -فردو 

ر طول پنج سال گذشته انجام در طول پنجاه سال گذشته گواهی بر این امر است. ما کاری که د

 -تر خواهیم کرد تا همکاری در زمینه امنیت و رفاه در خلیج فارس، آفریقا و آسیاایم را بیشداده

ا های رو به رشد قرار خواهیم داد تاقیانوسیه را تقویت نماییم. ما انگلستان را شریکی برای قدرت

 م نماییم. خود را در آینده فراه امکان حمایت و تقویت منافع

ه گونای برای امنیت ملی است آن. ما همواره موافق نخواهیم بود. اما تعامل مستقیم سرمایه2.21

ن، های بنیادیهای تفاوت، حفاظت از منافع و ارزشکه به ما توانایی بهبود درک، رسیدگی به حوزه

 دهد. مان را میسازش و همکاری و متقاعدکردن مخالفان بالقوه منافع

مشترک  یاداره امور خارجه و کشورها. ما استفاده از شبکه جهانی هدایت شده از سوی 2.22

مان را ادامه خواهیم داد تا روابط را توسعه و از افراد، های حکومتمان و همه سرمایهالمنافع

 های بریتانیایی سراسر جهان حمایت نماییم. ها و سازمانشرکت
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 5آتالنتیک -حوزه یورو

آتالنتیک، از  -هاست که به همکاری قوی ما در حوزه یورونیت و ثبات انگلستان مدت. ام2.23

جمله ناتو، متکی شده است. ما روابط امنیتی، اطالعاتی و دفاعی خود را به صورتی ویژه با ایاالت 

 متحده، فرانسه و آلمان گسترش خواهیم داد. 

 

 5سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(

سال است که ناتو  71ترین و موثرترین متحد نظامی در جهان است. تقریبا وی. ناتو ق2.22

 2آتالنتیک را شکل داده است. تعهد جمعی بند  -ما، و ثبات در حوزه یورو بنای دفاع ملیسنگ

ود، شها به عنوان حمله علیه همه تلقی میما، مبنی بر این که حمله نظامی علیه یکی از دولت

 کند.مان را محکم و استوار میو متحدانامنیت انگلستان 

برپا شد که میزبان نشست ناتو در ولز بودیم. این نشست زمانی  2112. ما در سپتامبر 2.22

 مان، وکننده دفاع جمعیتقویت عامل ترین. ما مهمداشت مانبرای متحدان یاهمیت استراتژیک

 فعالمنیتی مدرن را در یک دهه های جدید برای کنترل تهدیدهای انوآوری محرک طورهمین

ها را در بر گرفت؛ ها و حکومتتن از سران دولت 22ای از سوی سابقهکردیم. این نشست تعهد بی

های دفاعی بود. ما همچنین میزبان سران بیش از تعهدی که برای متوقف کردن کاهش هزینه

ز منازعه، تقویت امنیت کشور شریک بوده و ابتکار مشترک جدیدی برای کمک به ممانعت ا 11

 مند شدن دیگر کشورها از تجربه و تخصص گسترده ناتو را آغاز کردیم. و فراهم کردن امکان بهره

ژی هایی که در این بازنگری استرات. ناتو در کانون سیاست دفاعی انگلستان قرار دارد. تصمیم2.21

سیاسی ناتو بهره برده است.  امنیت ملی و امنیت و دفاع استراتژیک اتخاذ شد، از راهنمایی

مان، سایبری، هواپیمای گشت دریایی، گذاری در نیروهای ویژههایی که برای سرمایهگزینه

                                                      
1 The Euro-Atlantic area 
2 North Atlantic Treaty Organization 
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ما  ایم نشانگر تعهداطالعات، هواپیمای نظارت و شناسایی و دفاع موشک بالستیک انتخاب کرده

 در پاسخ به اولویت الزامات ناتو است. 

ترین قدرت نظامی ناتو ما اطمینان خواهد داد که ما به عنوان قوی . تعهد مخارج دفاعی به2.27

ناتو  باشآماده« یگان رزمی مشترک»ریاست  2117در اروپا باقی خواهیم ماند. انگلستان در سال 

هر سال از دوره این کراین شکل گرفته و ما ورا خواهد داشت که در پاسخ به اقدامات روسیه در ا

خواهیم داشت. ما افزون بر فراهم کردن تایفون برای این نیرو در  وجهنقشی شایان تپارلمان 

ایم تا ها و واحدهای نظامی را در اختیار ناتو قرار داده، کشتی1ماموریت گشت هوایی بالتیک ناتو

مان علیه تهدیدهای روسیه داده و به این کار ادامه خواهیم داد. ای به متحداناطمینان دگرباره

التیک های بایاالت متحده در دولت -آتالنتیک آلمان-آموزش و ارتقای قابلیت ترنس ما به ابتکار

 گذاریم. مان را به اشتراک میپیوندیم و تخصص نظامیو لهستان می

 2111کنیم تا اطمینان حاصل نماییم که نشست ورشو در سال همکاری می لهستان. ما با 2.22

کند و آن را برای مبارزه با ود تقویت و محفوظ میناتو را بیش از پیش علیه تهدیدهای موج

کند. ما با تهدیدهای هیبرید مقابله خواهیم کرد و بر تهدیدهای پیش رو سازگار و همساز می

یم سازی سریع تمرکز خواهبازدارندگی سایبری از جمله ارتباطات استراتژیک و ساختارها و تصمیم

ان شگذاری دفاعیو تشویق خواهیم کرد تا تعهد سرمایهمان را ترغیب کرد. ما شدیدا همه متحدان

 واکنشتر و همساز ناتو را حمایت کنند. ما از تر، منسجمدر ولز را اجرا کرده و شرکای قوی

ا ب و پیوستگی همبستگیدر از جمله شود، به تهدیدهایی که از هر سو ایجاد میقوی  آمیزاتحاد

 حمایت خواهیم کرد. همچنان ترکیه، 

 

 االت متحده آمریکاای

                                                      
1 NATO’s Baltic Air Policing mission 
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. ایاالت متحده قدرت دفاعی و اقتصاد پیشرو جهانی است و جهان همچنان آن را برای 2.29

ها مد نظر قرار خواهد داد. المللی به بحرانهای بیندهی به ثبات جهانی و هدایت پاسخشکل

ارتباط  ینیادبنطبیعت و بار دیگر  نخست وزیر انگلستان و رئیس جمهور ایاالت متحده به تازگی

اند. ایاالت متحده شریک برجسته ما در زمینه امنیت، دفاع، سیاست ویژه ما را مورد تایید قرار داده

خارجی و رفاه است. همکاری ما در روابط ویژه شامل دسترسی و نفوذ اروپایی و جهانی ما؛ 

های ی با دیگر یگانطور قابلیت همکارمرزی و همیناطالعات؛ موقعیت استراتژیک قلمروهای برون

توان جنگ را چه به صورت مستقل و چه ؛ در این صورت میشودمی نظامی و توانایی انگلستان

 به عنوان دولتی پیشرو در یک ائتالف بر عهده گرفت.

ترین  ماند. ایاالت متحده بزرگ. ایاالت متحده شریک اقتصادی کلیدی انگلستان باقی می2.31

صادرات کاال و  2112که در سال است  بوده به صورتی د؛ این امرباشمی امشریک صادراتی 

های ای از راه کانالایم. ما به صورت درهم بافتهمیلیارد پوند داشته 22خدماتی به ارزش 

تصاد ترین اقایم. ایاالت متحده به عنوان بزرگداری به هم پیوند خوردهگذاری و بخش بانکسرمایه

است و افزون  G20و  G7های جهانی داشته و عضو کلیدی گروه جهانی نقشی حیاتی در رشد

جهانی است. ایاالت متحده  گاه پولی()تکیه ارز ذخیره ترینبیشبانک مرکزی  1بر این فدرال رزرو

ازی سمحور کارآمد است. توافق و پیادهمتحد کلیدی انگلستان در توسعه اقتصاد جهانی قاعده

تواند اقتصاد انگلستان را به صورت ساالنه تا ایاالت متحده می -پاپیمان تجارت آزاد اتحادیه ارو

 میلیارد پوند افزایش و ارتقا بدهد.  11

ای، هسته هایایاالت متحده در زمینه قابلیت -بدیل همکاری انگلستانمانند و بی. گستره بی2.31

وانایی کند. تا ایفا میاطالعاتی، دیپلماسی، فناوری و نظامی نقشی عمده در تضمین امنیت ملی م

مان قرار دارد. انگلستان و ایاالت متحده در ریزیما در اقدام مشترک در آینده در کانون برنامه

مان ایهای هستهکانون دفاع و امنیت جمعی ناتو قرار دارند؛ این امر از جمله از راه اعالم قابلیت

 گیرد. مان صورت میدر دفاع از متحدان

                                                      
1 Federal Reserve 
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مان را تقویت های ایاالت متحده و نیروهای مسلحمان با یگانیت همکاریما قابل. 2.32

توانند به هنگام نیاز و از راه ها در این صورت به شکل بهتری میخواهیم کرد، آن

. همکاری در زمینه ریزی منظم و آموزش مشترک با هم همکاری داشته باشندبرنامه

میم ایاالت متحده بر قرار دادن پایگاه هواپیما در ، تصF35های ناو هواپیمابر و صاعقه برنامه

های همدیگر و همکاری در زمینه انگلستان، به ما امکان به پرواز درآورن هواپیما از طریق کشتی

به ما  P8گذاری ما در هواپیمای گشت دریایی دهد. سرمایهها از زمین  و دریا را میاندازی آنراه

مان با دیگر ی هواپیمابر همدیگر و گسترش قابلیت همکاریامکان حمایت و حفاظت از ناوها

هایی در استقرار و حمایت فراهم دهد در حالی که کارآمدیها در جنگ ضد زیردریایی را مییگان

کند. ما همچنین همکاری بسیار نزدیکی برای بهینه کردن استفاده از امکانات بسیار مهم از می

ای ژه، سایبر، اطالعات، نظارت و شناسایی و ارتباطات ماهوارهنظر استراتژیک مانند نیروهای وی

 خواهیم داشت. 

. ما در حمایت از صلح و ثبات در همسایگی اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیای مرکزی همکاری 2.33

ی مان همکارتر و منافع مشترکخواهیم کرد. ما با ایاالت متحده در فراهم کردن ثبات جهانی بیش

 آید:کرد این امر شامل مواردی است که در ادامه میخواهیم 

 گری ما همکاری خود را در زمینه مسائل جهانی، به ویژه مقابله با تروریسم و افراطی

رش گست آمیز، فساد، تغییرات اقلیمی، تقویت حاکمیت قانون و تجارت جهانیخشونت

ا فرمتحول  یگذاریهسرما و یمشارکت تجاریافتن از راه سرانجام  خواهیم داد؛ این اقدام

 انجام خواهد شد. یک آتالنت

 پذیر را افزایش خواهیم ها و مناطق آسیبما همکاری خود در زمینه توسعه در دولت

را  1المللی آمریکاآژانس توسعه بین -المللیندپارتمان توسعه بداد، برنامه مشترک 

                                                      
1 US Agency for International Development (USAID) 
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ستخوش منازعه حمایت تقویت خواهیم کرد تا از آموزش در کشورهای تحت تاثیر و د

 کنیم. 

 

 

 فرانسه

. انگلستان و فرانسه دو ملت اروپایی با گستره کاملی از امکانات نظامی و اراده سیاسی برای 2.32

النکستر هاوس روابط دفاعی  2111مان در سطح جهانی هستند. ما از راه پیمان حمایت از منافع

حاکمیت  کنیم تا به ایجادیم. ما با هم همکاری میاو امنیت استثنائی نزدیکی با فرانسه برقرار کرده

یافته، گری و جرم سازمانقانون، امنیت و ثبات در خاورمیانه و آفریقا و مقابله با تروریسم، افراطی

های دارای منافع متقابل کمک ها و عملیات تخلیه در حوزهامنیت هوایی و تسهیل درمان بیماری

 کنیم. 

 یروینانگلستان را بیش از پیش تقویت خواهیم کرد.  -امنیتی فرانسه . ما روابط دفاعی و2.32

عملیاتی خواهد شد، نیروی واکنشی  2111مان که در سال شدهیبمشترک ترک یاعزام

ها ریزی و پاسخ به بحرانپرسنل ارائه خواهد کرد که برای برنامه 11111نیرومندی از  شدهترکیب

در دسترس خواهند بود. ما در حال همکاری با نیروی دریایی  از جمله فراتر و بیرون از اروپا

فرانسه هستیم تا این اطمینان را به دست آوریم که به هنگام به خدمت گرفتن ناوهای هواپیمابر 

یی ارتش هوا تهاجم 11 یپتکنیم. های مشترک استفاده مینیروی دریای سلطنتی از فرصت

دهد. نیروهای هوایی ما همکاری را بسط و توسعه می اشپیوندهای محکمی با همتایان فرانسوی

نزدیکی در زمینه عملیات در خاورمیانه و شمال آفریقا دارند. ما همچنین در زمینه نیروهای 

 کمک کنیم.  مانتابعهکنیم تا به امنیت داخلی در کشورهای مان همکاری مینظامی

برنامه هیم؛ این همکاری شامل توسعه دمان را گسترش می. ما همچنین همکاری تجهیزاتی2.31

، ینضد م اقدامات ضددریاییدهنده نشانین و بدون سرنش یهاجنگنده یستمسآینده مشترک 
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شود. ما همچنان به توسعه ها و افزایش کارآمدی زنجیره تامین مشترک میتهیه و توسعه موشک

 داد.  مان در فرانسه و انگلستان ادامه خواهیمای مشترکتاسیسات هسته

 

 

 

 آلمان

ده المللی، شریکی عم. آلمان، با توجه به قدرت اقتصادی و نفوذ رو به رشدش در امنیت بین2.37

ای روسیه هاروپایی به کنش کند، به هدایت پاسخاست. آلمان نقشی اساسی در افغانستان ایفا می

لکان و آفریقا دارد. ما هایی در برقراری امنیت در خاورمیانه، باکراین کمک کرده و ماموریتدر او

ت ملی یافته امنیشوراهای گسترش مدائشدیدا از پیشنهاد آلمان برای تبدیل شدن به عنوان عضو 

 کنیم. سازمان ملل متحد حمایت می

مان با آلمان همکاری خواهیم کرد. ما اشتراک اطالعاتی . برای تشدید روابط امنیتی و دفاعی2.32

تری دیدهای تروریستی را عمق خواهیم بخشید و به صورت نزدیکو همکاری در زمینه کنترل ته

در زمینه امنیت انرژی، حمایت نظامی از کارها و اقدامات بشردوستانه و توسعه، سایبر و ایجاد 

تری در ظرفیت در کشورهای بیرون از اروپا همکاری خواهیم کرد. ما همچنین همکاری نزدیک

اش خواهیم داشت. ما در زمینه عملیات، ت اعضای اروپاییراستای تقویت ناتو از جمله امکانا

های مختلف مانند نیروهای ها و آموزش و همین طور تقویت همکاری در عملیات یگانماموریت

در زمینه تجهیزات، همکاری خود تر خواهیم کرد. ما مان همکاری خود را بیشهایدریایی و ارتش

را افزایش ( A400Mاز هواپیمای مشترک )تایفون و  بانیپشتیهای بهبود امکانات و کاهش هزینه

. ما در حال واکاوی همکاری تجهیزاتی در آینده هستیم. در حالی که ما همچنان خواهیم داد

هایی مان را از آلمان برگردانیم، اما همچنان به دنبال فرصتنیروهای 2121قصد داریم تا سال 

 ی هستیم. برای آموزش در کنار نیروهای مسلح آلمان
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 شرکای اروپایی

یت تقو ایتالیامان در ناتو و اتحادیه اروپا از جمله مان را با همه شرکای. ما پیوندهای دفاعی2.39

خواهیم کرد؛ کشوری که همکاری بلندمدتی در زمینه همکاری تهیه و تحویل آماد و عملیات 

مشترک جدید ناتو با آن داریم. که همکاری نزدیکی درباره یگان رزمی  اسپانیاییایم، و داشته

کند، نوعی همکاری به رهبری انگلستان نیروی اعزامی مشترک، که کارمان در ناتو را تکمیل می

 است. ما در کنار هم در لتونیو  لیتوانی، استونی، دانمارک، هلند، نوروژاست که دربردارنده 

یک جانبه یا به عنوان بخشی از ها به صورتی حال توسعه توانایی خود در پاسخ صریح به بحران

، کار الندفنو  سوئد، لهستانمان در گروه شمالی، به ویزه تر هستیم. ما با شرکایائتالفی بزرگ

 کنیم تا همکاری دفاعی موثرتری در اروپای شمالی را به پیش ببریم. می

 

 اتحادیه اروپا

مرفه است. ما خواستار این هستیم  نیاز انگلستانی امن و. اروپایی امن و مرفه الزمه و پیش2.21

 که اروپا پویا، رقابتی و متمرکز بر بیرون شده، رفاه و امنیت را فراهم آورد. 

ای از امکانات را در اختیار دولت عضو و نهادهای اتحادیه اروپا گستره 22. اتحادیه اروپا از راه 2.21

و های ناتتواند متمم فعالیتمری که میدارد تا بتواند امنیت را ارتقا و به تهدیدها پاسخ دهد؛ ا

ها )نظامی و غیرنظامی(، و حمایت از امنیت و توسعه ها، ماموریتباشد. این موارد شامل تحریم

هایی که بر روسیه تحمیل شده، کمک های اخیر در بردارنده تحریمشود. نمونهدر سطح جهانی می

مهاجران در دریای مدیترانه موسوم به عملیات به اوکراین، و عملیات مقابله و مبارزه با قاچاق 

به فرماندهی انگلستان که با دزدی عاج از آفریقا  2باشد. عملیات سوفیا، عملیات آتالنتامی 1سوفیا

هایی کند نمونهسازی و آموزش را در بالکان فراهم میکه ظرفیت 3آآلتهکند، و عملیات مقابله می

                                                      
1 Operation Sophia 

2 Operation Atalanta 
3 Althea Operations 
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ات ایفا ای در این عملیمشترک است. انگلستان نقش برجستهاز عملیات سیاست دفاعی و امنیتی 

کند. های انگلستان حمایت میدهد که کار اتحادیه اروپا از اولویتکرده و این اطمینان را می

انیسم و نماید؛ مکانگلستان همچنین نقش فعالی در مکانیسم حفاظت مدنی اتحادیه اروپا ایفا می

 کند.بانیان بالیا را هماهنگ میسازوکاری که یاری رساندن به قر

تر میان اتحادیه اروپا و دیگر تر و نزدیک. ما همچنین به تقویت همکاری و هماهنگی گرم2.22

های ملت ما حمایت ها و ابزارهایی ادامه خواهیم داد که از اولویتنهادها، به ویژه ناتو، به واسطه راه

هایی مانند سایبر و قر کند. این امر شامل حوزهآتالنتیک را ایجاد و مست -کرده و امنیت یورو

شود. ها میمقابله با تهدیدهای هیبریدی و همکاری در جهت توسعه ظرفیت امنیت در دیگر دولت

هال )هیات حاکمه انگلیس( را آتالنتیک مشترک متقابل وایت -ما واحد سیاست امنیتی یورو

 ا در آن گردهم آوریم. شکل خواهیم داد تا متخصصان دیپلماتیک و دفاعی ر

ترین شریک تجاری انگلستان است و . اتحادیه اروپا و حوزه یورو به صورتی خاص، بزرگ2.23

درصد از صادرات کاال و  22روابط مالی میان انگلستان و این حوزه قوی است. اتحادیه اروپا 

ختصاص داده است. درصد از واردات کاال و خدمات انگلستان را به خود ا 23خدمات انگلستان و 

کنند مشغول تجارت با های انگلستان که در حوزه تجارت فعالیت میدرصد از شرکت 21بیش از 

 اتحادیه اروپا هستند. 

کنیم تا با اصالحات اتحادیه اروپا مبنی بر این امر موافقت کنند مان مذاکره می. ما با شرکای2.22

تیکی پاسخگوتر کرده تا در این صورت مزایایی برای تر، و از نظر دموکراتر، منعطفآن را رقابتی

های مردم بریتانیا را مورد توجه قرار دهد. این امر اتحادیه اروپا دولت عضو داشته و دغدغه 22هر 

. تری خواهد کردگذاری هستند شریک قویرا برای اقتصادهای سراسر دنیا که به دنبال سرمایه

 مان در اتحادیه اروپا خواهیم داشت. باره عضویترفراندومی در 2117ما تا پایان سال 

 

 همسایگی شرقی 
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یم های کریمه به صورتی مستقثبات کردن فعالیتو بی روسیه. الحاق غیرقانونی کریمه به 2.22

سازد. ما در ناتو، اتحادیه اروپا و محور را با چالش روبرو میالمللی قاعدهامنیت اروپایی و نظم بین

لیت داریم تا این امر را تضمین نماییم که روسیه مسئول رفتارهای خود است. ما سازمان ملل فعا

ها بر روسیه را به این منظور حفظ کنیم کنیم تا فشار تحریمبا شرکای اتحادیه اروپا همکاری می

نشینی کرده پذیرفته را برآورده نموده، از کریمه عقب 1که روسیه تعهداتی که در نشست مینسک

المللی در احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و دموکراسی باشد. ما به الزامات بین و پاسخگوی

 هایی استوار به منظور حفظ صلح و امنیت ادامه خواهیم داد. برداشتن گام

. ما همچنین خواستار باز گذاشتن امکان همکاری هستیم. ما دنبال کردن اشتغال با روسیه 2.21

المللی در راستای کنترل و مهار تهدیدهای داعش، های بینله تالشدرباره امنیت جهانی از جم

ای ایران به اشتراک را ادامه خواهیم داد و همکاری موفقی که در مذاکرات مرتبط با برنامه هسته

 گذاشتیم را تقویت خواهیم کرد. 

ر جهت حمایت کرده و به کار و فعالیت د اوکراینحل دیپلماتیک بحران در . ما از راه2.27

حمایت از حاکمیت اوکراین، کمک به مردم این کشور و ایجاد انعطاف ادامه خواهیم داد. ما 

های بشردوستانه ارائه کرده و به حمایت از اوکراین به وسیله مشورت و همیاری در زمینه کمک

ز مبارزه با فساد، اصالحات دفاعی و آموزش نیروهای نظامی ادامه خواهیم داد. ما به حمایت ا

ماموریت کمک اتحادیه اروپا که انگلستان نقشی ابزاری در به سرانجام رساندن آن داشته، به 

 تر از سوی اتحادیه اروپا ادامه خواهیم داد. عنوان بخشی از یک بسته حمایتی گسترده

. تهدیدهایی که از سوی بازیگران تحت حمایت دولت و غیردولتی امنیت و ثابت بالکان 2.22

برد با احتمال پایدار شدن همراه هستند. ما به کار با ناتو ایگی شرقی را به تحلیل میغربی و همس

تری در منطقه، و اتحادیه اروپا و همین طور به صورت دوجانبه، ادامه خواهیم داد تا انعطاف بیش

مان در حمایت از حکمرانی و اصالحات اقتصادی، مهار تروریسم و هایاز جمله از راه برنامه

                                                      
1 the Minsk Summit 
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های مهاجرت ایجاد نماییم. ما به حمایت از عملیات حفظ صلح گری و برخورد با چالشراطیاف

اتحادیه اروپا در بوسنی ادامه خواهیم داد. این ماموریت که از ستاد فرماندهی ناتو استفاده 

 آورد. نماید، همکاری مهمی در زمینه صلح و ثبات در بالکان غربی فراهم میمی

ای در جهان، نقشی ترین سازمان امنیت منطقه، بزرگ1یت و همکاری اروپاسازمان امن. 2.29

کند. ما از نفوذمان به عنوان یکی از اعضای برجسته برای مهم در حل بحران و منازعه ایفا می

توسعه نقش این سازمان در اوکراین استفاده خواهیم کرد و از کار سازمان امنیت در جهت کنترل 

دولت  21دامات ایجاد امنیت و اعتماد، دموکراسی و حقوق بشر با تسلیحات متداول، اق

 کننده از جمله روسیه حمایت خواهیم کرد. شرکت

 

 ترجهان گسترده

 المنافعکشورهای مشترک

های مشترک است. ما تنوع و ارزش دارایالمنافع یک همکاری جهانی . کشورهای مشترک2.21

های دموکراتیک، توسعه، و تجارت و رش ارزشبا دبیر کل همکاری خواهیم کرد تا گست

 گری و رادیکالیسم، فساد وگذاری کشورهای مشترک المنافع را تقویت کرده و به افراطیسرمایه

گونه المنافع سراسر جهان را آنتغییرات اقلیمی رسیدگی نماییم. ما مشارکت با کشورهای مشترک

 د. که در ادامه تبیین خواهد شد، تقویت خواهیم کر

لی دهد که مسائ. روابط دفاعی و امنیتی دوجانبه ما با استرالیا مشارکت مدرنی را بازتاب می2.21

نامه فایو آیز و آرایش دفاعی دهد. ما در پیمانکه جزو دغدغه مشترک است را خطاب قرار می

ایم. اقیانوسیه به اشتراک گذاشته -پنج قدرت مشارکت داشته و منافع مشترکی در منطقه آسیا

های ساالنه باشد و ما نشستمی 2113ارتباط ما تحت حمایت پیمان همکاری دفاع و امنیت 

های امنیتی ها پاسخ به چالشنماییم؛ جلساتی که در آنرا برگزار می 2وزرای دفاع و امور خارجه

                                                      
1 The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) 
2 foreign and defence ministers (AUKMIN) 
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در زمینه دو حادثه  2112کنیم. انگلستان از مارس مانند داعش را هماهنگ و همراستا می

اقداماتی داشته است. ما همکاری  1واپیماهای مالزیایی، ابوال در سیرالئون و امدادرسانی در وانواتوه

 دهیم. نزدیک در زمینه اقدامات ضدداعش را در عراق ادامه می

ما در توسعه امکانات جدید همکاری خواهیم کرد و فعالیتی مشترک به منظور رسیدگی به 

 محور خواهیم داشت. المللی قاعدهینهای جهانی و تقویت نظم بچالش

فایو آیز، ناتو و کشورهای  اتحاد، G7های عضو گروه تنها ملت کانادا. انگلستان و 2.22

 های ما در شماریالمنافع هستند. ما گستره وسیعی از منافع مشترک را داریم؛ دیپلماتمشترک

ی مستمری با هم دارند. روابط مان همکارداشته و نیروهای مسلح امکاناتاز کشورها اشتراک 

حادیه ات -سازی پیمان تجاری و اقتصادی جامع کانادااقتصادی قوی انگلستان با کانادا با پیاده

 اروپا تقویت خواهد شد. 

 

 فایو آیز اتحاد 

مان با استرالیا، کانادا، نیوزلند، و ایاالت متحده از راه . امنیت و رفاه انگلستان با همکاری2.22

تاثیر  المللی واشتراک اطالعات فایو آیز؛ گروه اجرای قانون فایو آیز در کاهش تهدید بین مشارکت

های یافته؛ و کنفرانس کنسولی که به امکان حمایت از همدیگر در حفاظت از تبعهجرم سازمان

ویت ها تقمان را در این حوزهیابد. ما همکاریدهد، استحکام میمان در برون مرزها را میوابسته

 خواهیم کرد. 

 

 خاورمیانه و شمال آفریقا

                                                      
1 Vanuatu 
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مان منبع مهم تهدید و فرصت است و همچنان در امنیت . منطقه جنوب همسایگی اروپایی2.22

مان حیاتی خواهد ماند. ما به تخصیص منابع شایان توجه به بهبود روابط مورد نیازمان و رفاه ملی

 هیم داد. در این منطقه و مهار تهدیدها از آن ادامه خوا

)بحرین، کویت، عمان،  1های خلیج فارس. روابط انگلستان با شش دولت شورای همکاری2.21

ها شرکای حیاتی قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی( گسترده و عمیق است. آن

ایی ای و رسیدگی مستقیم به تهدیدهانگلستان در فعالیت در جهت ثبات پایدار و بلندمدت منطقه

یافته پیش روی انگلستان و امنیت گری و جرم سازمانند که از سوی تروریسم، افراطیهست

های تروریستی همکاری کرده، ثبات را در مان قرار دارند. ما در مقابله با داعش و دیگر گروهانرژی

 های بشردوستانه به کسانی که به آن نیاز دارندخاورمیانه و شمال آفریقا بهبود بخشیده، و کمک

ها اختالف دیدگاه داریم ادامه دهیم و در عین حال به پرداختن به مسائلی که نسبت به آنمی

کنیم. ما با شرکای خلیج فارس و گذاری را در دو جهت تشویق میدهیم. ما تجارت و سرمایهمی

 از راه حل سیاسی فراگیر پایان دهیم.  یمنکنیم تا به منازعه در المللی همکاری میبین

مان در منطقه را در استراتژی مان با شرکایما دیدگاه خود درباره روابط آینده. 2.27

حضور نظامی پایدار و قابل به صورتی ویژه،  ما خلیج فارس جدیدمان مطرح خواهیم کرد.

ها و مان، طبیعت بلندمدت چالشتا روابط تاریختر انگلستان را برقرار خواهیم کرد توجه

مان را بازتاب دهیم. ما کار در پایگاه گرباره دادن به متحدان خلیج فارسها و اطمینان دفرصت

ایم تا از استقرار نیروی دریایی سلطنتی ، را آغاز کرده2دریایی جدیدی در بحرین، اچ ام اس جفیر

 در منطقه حمایت کرده و پرسنل دفاع بریتانیایی جدیدی را در خاورمیانه مستقر خواهیم کرد. 

مان منظم و پایدار است. ما ت به این امر اطمینان خواهیم داد که تعامل وزارتی. ما نسب2.22

ظرفیت شواری  تامان را گسترش خواهیم داد و در این جهت فعالیت خواهیم کرد همکاری

مان پذیری متقابلامنیت و انعطافکه از  هایی توسعه دهیملیج فارس را در حوزههای خهمکاری

                                                      
1 Gulf Cooperation Council (GCC) 
2 HMS Juffair 
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ت حاکمیکه از بخشیم استحکام میهایی این امر را از راه همکاری در حوزه کند. ماپشتیبانی می

شان برای ثبات ما با شناسایی اهمیتگیرد. را در بر میقانون تا آموزش، سالمت و زیرساخت 

 تر خواهیم کرد. ای را عمیقمان با نهادهای کمکی منطقهتر، مشارکتای گستردهمنطقه

های مختلف حکومت استفاده خواهیم کرد و به ایفای نقش برجسته بخش همه منابع. ما از 2.29

آمیز ادامه خواهیم گرایی خشونتملت برای شکست داعش و افراط 11در ائتالفی جهانی با بیش از 

داد. ما حمالتی هوایی علیه نیروهای داعش در عراق داشته و برای سست نمودن و به تحلیل 

ش و فرونشاندن فرایند سرازیرشدن مبارزان خارجی در کنار دیگران بردن جریان و روند بودجه داع

های لحتقویت ثبات، راه نسبت بهتعهد بلندمدت الزمه شکست داعش، نقش پیشرویی داریم. 

  . خواهد بودو رفاه در منطقه  فراگیرسیاسی 

امکان فراهم کردن  تر، باتر، متحد و مرفهتر، باثبات. ما به کار در جهت حمایت از عراق امن2.11

ای ادامه خواهیم گری و حمایت از ثبات منطقههایی برای مردم عراق، مهار افراطیامنیت و فرصت

ای و بنیادین منازعه کنونی داد. ما همکاری نزدیکی با حکومت عراق داریم تا علل سیاسی ریشه

 م. سازی اصالحات سیاسی حمایت نماییرا مورد توجه قرار داده و از پیاده

کنیم. ما، از دارند حمایت می سوریهای برای رو و یکپارچههایی که دیدگاه میانه. ما از آن2.11

ایم. ما در طول اش را تحت فشار قرار دادههای اتحادیه اروپا رژیم بشار اسد و حامیانراه تحریم

فراهم خواهیم کرد.  های اضطراریگاهجو، پناهسوری آواره پناه 21111این پارلمان برای بیش از 

میلیارد پوند برای کمک در پاسخ به  1.1انگلستان در حال حاضر متعهد به تخصیص بیش از 

بحران سوری شده است، که بر این اساس پس از ایاالت متحده، در رتبه دوم است، و این تعهد 

یش خواهیم داد را افزا اردنو  لبنانمان از را سال آینده افزایش خواهد داد. ما همچنین حمایت

با هجوم خیل عظیمی از پناهندگان کمک  برخوردها در به آن ، وهمستحکم ساختشان را تا امنیت

المللی درباره سوریه خواهد بود میزبان مشترک کنفرانسی بین 2111. انگلستان در سال نماییم

های اجتماع تا شیفت و گذار شایان توجهی در تامین حمایت سریع و بلندمدت به پناهندگان و

 میزبان، با تمرکز بر آموزش و اشتغال فراهم آورد. 
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مان در ژوئیه امسال به توافقی تاریخی دست . پس از بیش از یک دهه مذاکرات، ما و شرکای2.12

. تحمیل خواهد کرد ایرانای های شدیدی نسبت به برنامه هستهها و نظارتیافتیم که محدودیت

 دارد. ما ایرانهای خود نسبت به ایران را از میان برمیرخی از تحریمالمللی باکنون اجتماع بین

ای، به ویژه ستیز و مبارزه علیه را تشویق خواهیم کرد تا نقشی شفاف و سازنده در امور منطقه

از راه  تواندای از پیشروی است که میآمیز ایفا کند. این نمونهگرایی خشونتگرایی اسالمافراط

 هایی برای تعامل بدون ابهام فراهم آورد. فتگو ممکن شده و درسدیپلماسی و گ

آمیز دو دولت را از راه فرایند صلح حل صلح. ما هر فرصتی را اتخاذ خواهیم کرد تا راه2.13

 خاورمیانه، به عنوان تنها راه تامین صلحی پایدار، تقویت نماییم. 

کردیم و این امر فعالیت می 2111م انقالب به دموکراسی از هنگا لیبی. ما در زمینه گذار 2.12

هایی پیش رفت که سازمان ملل متحد برای از راه تالش 2112/ 2112به صورتی ویژه در سال 

گری توافق میان احزاب مبارز و فراهم کردن قانون جدیدی برای مورد توافق قرار گرفتن واسطه

 دماین مرمردم لیبی و رهبرانی هستیم که  آماده حمایت از یالمللبین جامعهکند. ما و هدایت می

ا م کند.ها را تهدید میما و آن نمایند؛ تروریسمی کهانتخاب می علیه تروریسم شاندر مبارزه

 های گذار هستیم. آماده کمک به لیبی در مورد توجه قرار دادن چالش

ببینیم و به  یآفریقای شمال. ما در پی آن هستیم که ثبات و امنیت بلندمدت را در 2.12

مان از جمله اتحادیه اروپا در زمینه حمایت از این امر ادامه خواهیم داد. ما همکاری با شرکای

خواهیم داد. ما در این زمینه فعالیت خواهیم کرد که روابط  توسعهحکمرانی خوب خود را  پیشبرد

. ما، و رفاه تمرکز نماییمبرقرار کنیم و بر ارتقای اصالحات، همکاری امنیتی  مصردوجانبه قوی با 

 تونس، از حکمرانی خود و امنیت انرژی حمایت خواهیم کرد. همکاری ما در الجزایربا همکاری 

ر شود و دبر امنیت، به ویژه پس از حمالت تروریستی در سوسه، و اصالح اقتصادی متمرکز می

 یم. دهحکمرانی خوب، تجارت و روابط فرهنگی را مورد حمایت قرار می مراکش
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 کشورهای جنوب صحرای آفریقا

 هافرصت های برآمده از عدم ثبات و فقر، به صورتی روز افزون، قاره. آفریقا، به رغم چالش2.11

 با مردم و تجاری-های اقتصادی و سیاسی است. انگلستان پیوندهای تاریخی، مردمو پتانسیل

حرای جنوب صبط انگلستان با کشورهای ای دارد. در طول پنج سال آینده بر آن هستیم تا رواقوی

را به شکلی شایان توجه عمق ببخشیم. ما برای ممکن ساختن این امر، رویکرد حکومتی  آفریقا

 تر را مطرح خواهیم کرد. تر و هماهنگاستراتژیک

گذاری اساسی و زیربنایی به منظور بهبود . ما متعهد به توسعه آفریقا هستیم. ما به سرمایه2.17

 تر با کشورها و نهادهایتر و کاهش فقر ادامه خواهیم داد. ما به صورتی نزدیکاقتصادی بیشرشد 

 شرکای توسعه از جمله ایاالت متحده و فرانسه همکاری خواهیم کرد. طورآفریقایی و همین

. انگلستان به ایفای نقش رهبری در کمک به مهار تهدیدهای تروریسم در منطقه ادامه 2.12

مان داریم تا ظرفیت مبارزه آنان با تروریسم همکاری نزدیکی با شرکای سومالی. ما در خواهد داد

شود. را افزایش دهیم. این امر از راه آموزش نیروهای امنیتی آنان و ترقی امنیت هوایی انجام می

ر د کنیم. ماما همچنین عملیات مقابله با دزدان دریایی اتحادیه اروپا را در منطقه فرماندهی می

به منظور مهار تروریسم هستیم. ما در حال  نیجریهالمللی از مقامات پی تقویت حمایت بین

ستیم مدت ههای آموزشی کوتاهگسترش تیم مشاوره و آموزش نظامی بریتانیا و افزایش شمار تیم

ه یسازی در راستای پشتیبانی و حمایت از نیروهای مسلح نیجرتر و ظرفیتتا به ارائه آموزش بیش

مک باش شرق آفریقا ککمک نماییم. در کنیا، تیم حمایت از صلح بریتانیایی به نیروهای آماده

طور ای و همینکرده و به نیروهای کنیایی، اتیوپیایی و اوگاندایی در زمینه حفظ صلح منطقه

هماهنگ ساختن مشارکت نظامی بریتانیا با سومالی کمک خواهیم کرد. نیروهای مسلح ما به 

هایی که واحد آموزش ارتش بریتانیا های آموزشی در کنیا ادامه خواهند داد، حوزهفاده از حوزهاست

 1کند. تیم حمایت از صلح بریتانیایی به نیروهای انجمن توسعه آفریقای جنوبیدر کنیا حمایت می

                                                      
1 Southern Africa Development Community 
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 قای جنوبیکمک خواهد کرد؛ این امر ماالوی و زامبیا را در بر گرفته و از اصالحات نظامی در آفری

 کند. حمایت می

رای جدیدی ب هایپایگاهالمللی در آفریقا را تقویت کرده و . ما تعهدمان به حفظ صلح بین2.19

های سازمان ملل در سومالی و سودان جنوبی ایجاد خواهیم کرد. ما با شرکای آفریقایی ماموریت

ایم ایی که از شیوع ابوال گرفتهههمکاری خواهیم کرد تا نسبت به این امر اطمینان دهیم که درس

 پذیری بومی برای آینده تقویت شده است. ایم و انعطافرا به خوبی آموخته

آفریقایی دارد. این مشروعیت منحصر به فردی به عنوان یک نهاد پان 1. اتحادیه آفریقا2.71

در  تقویت صلحاتحادیه نقشی برجسته و پیشرو در کنار سازمان ملل و اتحادیه اروپا در حفظ و 

، و علیه بوکوحرام ایفا کرده و یک بازیگر سیاسی مهم در 2سومالی و جمهوری آفریقای مرکزی

ا رونده رهای پیشنماییم تا ارزشسودان و سودان جنوبی است. ما با اتحادیه آفریقا همکاری می

شود. امل میها حفظ صلح، حل منازعه، مهاجرت، حکمرانی و تجارت را شتوسعه دهیم. این ارزش

به تسهیالت صلح  3میلیون پوند از طریق صندوق توسعه اروپا 31ما در سالی که در آن قرار داریم 

ایم. ما به همکاری نزدیک با اتحادیه آفریقا در زمینه ایجاد ثبات ادامه و آفریقا تخصیص داده

 مان در زمینه تجارت و توسعه را افزایش خواهیم داد.تعامل

 

 انوسیهآسیا و اقی

ای برای انگلستان، و نفود شایان توجهی های اقتصادی عمدهاقیانوسیه فرصت -.  منطقه آسیا2.71

محور داشته است. ما به همکاری با شرکای المللی قاعدهبر یکپارچگی و قابلیت اعتبار نظم بین

م داد تا از منافع ، استرالیا، نیوزلند و دیگران دنباله خواهیژاپندر منطقه از جمله  2فکرمانهم

                                                      
1 The African Union (AU) 
2 Central African Republic 
3 European Development Fund 
2 like-minded partners 
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محور را حمایت کرده و همکاری در المللی قاعدهمان حفاظت و دفاع، نظم بینمشترک جهانی

 المللی را تقویت نماییم. ای و بینهای منطقهزمینه فرونشاندن جدال

ک ترین شریمان با ژاپن، نزدیک. ما در حال تقویت همکاری دفاعی، سیاسی و دیپلماتیک2.72

انداز جهانی رو به ارتقا و افزایشی نسبت به مسائل ها چشمان در آسیا، هستیم، چرا که آنمامنیتی

 شورای امنیت سازمان دائمامنیتی دارند. ما شدیدا از پیشنهاد ژاپن برای تبدیل شدن به عضو 

حفظ صلح سازمان ملل پشتیبانی فرایند در  ترنقشی برجسته ایفایملل حمایت کرده و از 

مان را بهبود و ارتقا خواهیم بخشید؛ امری که مبتنی بر همکاری م. ما همکاری دفاعینماییمی

باشد. آمیز از جمله در زمینه مقابله با دزدان دریایی در خلیج عدن و سومالی میعملیاتی موفقیت

طح تر در دو ستری به ویژه در عملیات امدادرسانی استقرار مشترک و گستردهما همکاری گسترده

تر برای تعامل دفاعی های بلندمدتای و جهانی خواهیم داشت. ما به واکاوی فرصتطقهمن

ادامه خواهیم دارد. بازار ژاپن، به عنوان سومین اقتصاد بزرگ  1تر و همکاری صنایع دفاعینزدیک

گذاری مهم برای انگلستان ادامه های تجاری و سرمایهجهان همچنان به فراهم کردن فرصت

 دهد. می

تر خواهیم کرد؛ این همکاری امنیت زیردریایی بیش جمهوری کره. ما همکاری خودرا با 2.73

 یرد. گآمیز و تغییرات اقلیمی را در بر میگرایی و تروریسم خشونتو سایبر، مقابله با افراط

 ابه سرعت در حال گسترش است. ما انتظار نداریم که درباره همه امور ب چین. ارتباط ما با 2.72

ها شدیدا از منافع انگلستان حمایت حکومت چینی به توافق دست پیدا کنیم. ما در همه توافق

مشارکت عمیقی با چین ایجاد کرده، همکاری خواهیم کرد. اما هدف این است که 

ان توها میهایی که از میان آن؛ چالشها داشته باشیمتری برای پرداختن به چالشنزدیک

مقاومت ضدمیکروبی، تروریسم، توسعه اقتصادی در آفریقا، حفظ صلح  مقابله  به تغییرات اقلیمی،

 ین،های چافزایش نقش جهانی و مسئولیت ، به واسطهای کره شمالی اشاره کرد. مابا برنامه هسته

                                                      
1 defence industrial collaboration 
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. نیمکحمایت می جهان های کلیدیتر نهادها و سازمانبه بیشچین  گیرچشم پیوستنشدیدا از 

سح باالیی از گفتگوی امنیتی را به منظور تقویت تبادالت و همکاری بر مسائل  انگلستان و چین

اری گذیافته، جرم سایبری، و مهاجرت غیرقانونی پایهسازی، جرم سازمانامنیتی مانند عدم غنی

خواهند کرد. توافق بر جاسوسی تجاری مبتنی بر فضای سایبر، که در طول دیدار هیات چینی 

 هایآمیز منازعهصلحفرونشاندن  در جهتالم شد، نشانگر پیشروی است. ما اع 2112در اکتبر 

 منشور سازمان ملل و قوانین بر مبنای همکاری خواهیم کرد؛ این امر المللیای و بینمنطقه

 .صورت خواهد گرفتالمللی بین

 لمان با چین به صورتی هستیم که در فص. ما همچنین در حال تقویت روابط اقتصادی2.72

مان در دهه آینده تبدیل آید. ما امیدواریم چین به دومین کشور بزرگ مقصد صادراتیشش می

شود. افزون بر این، ما در نظر داریم لندن را به عنوان مرکز جهانی پیشرو در زمینه تولیدات و 

 . م( در زمینه بانکداری، مدیریت دارایی و بیمه تبدیل کنیrenminbiخدمات پول )به زبان چینی 

کنیم که ترین دموکراسی جهان است. ما به این منظور با هند همکاری می. هند بزرگ2.71

تر در زمینه مشارکت دوجنبه خود را افزایش دهیم. این امر شامل مشارکت استراتژیک نزدیک

ای، تهسازی هسگری، سایبر، غنیمسائل امنیتی، دفاعی و دیپلماتیک از جمله تروریسم، افراطی

ازعه است. ما همکاری مشترک داریم تا پیوندهای مردم با مردم، فرهنگ، آموزش، مهارت، و من

های تغییرات اقلیمی پرداخته و علم، فناوری، پژوهش و نوآوری، را تقویت کرده، به چالش

موجودی انرژی پاک را تامین نماییم. این مشارکت با جلسات دوساالنه نخست وزیران ما تقویت 

هند حمایت خواهیم کرد تا به تسهیل و  -از توافق تجارت آزاد اتحادیه اروپا خواهد شد. ما

میان  1های شهر هوشمندهای انگلستان در هند کمک کرده، مشارکتسازی تجارت شرکتآسان

های انگلستان را با نیروی کار هندی از راه مراکز شهرهای هندی و انگلستانی را ایجاد، و مهارت

 یشورا دائمتراک بگذاریم ما شدیدا از پیشنهاد هند برای تبدیل شدن به عضو جدید در هند به اش

 کنیم. متحد حمایت می سازمان ملل یتامن

                                                      
1 Smart City  
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سال به پایان رسید، و ناتو ماموریت  13پس از  2112. عملیات رزمی و نظامی، در ژانویه 2.77

ای امنیتی افغانستان آغاز کرد. امروزه، نیروه افغانستانمشاوره و آموزش جدید خود را در 

مسئول فراهم کردن امنیت در سراسر کشورشان هستند. ما از رهگذر کاری که در آکادمی افسران 

دهیم به توسعه نسل بعدی رهبران نظامی افغانستان کمک ارتش ملی افغانستان انجام می

داده،  کنیم. نیروهای مسلح ما همچنین به وزرای امنیت افغان مشورت و خدمات مستشاریمی

 کنند.  و نقشی مهم در حمایت قاطع ستادهای ماموریت ناتو ایفا می

 ایها به دنبال ایجاد آیندهچه آن. اگر چه ماموریت و نظامی انگلستان پایان یافته، چنان2.72

تر برای کشور خود باشند ما همچنان به حمایت از حکومت وحدت ملی تر و مرفهآمیزتر، امنصلح

م، این امر ایدهیم. ما تعهدهای بلندمدتی را نسبت به آینده افغانستان پذیرفتهامه میافغانستان اد

کند تا شود که به افغانستان کمک میهای مالی و سیاسی را شامل میحمایت در قالب کمک

پیشروی پایداری و مبارزه در زمینه فساد، حکمرانی خوب و حقوق بشر داشته باشد. برنامه 

به برقراری شرایط برای ثبات بلند مدت کمک  -میلیون پوند 172امسال  -به ماهای دو جانکمک

 خواهد کرد.

برای منافع انگلستان اهمیت دارد و ما پیوندهای مردم با مردم )میان مردم  پاکستان. ثبات 2.79

دو کشور( محکمی با هم داریم. ما با پاکستان همکاری خواهیم کرد تا ثبات اقتصادی، رشد و 

ل را رونق بخشیده، خدمات همگانی فراگیری ارائه و دموکراسی را فعال نماییم. ما از تالش مشاغ

گری حمایت کرده و منافع مشترکی در دیدن کشوری پاکستان در مهار تروریسم و شکست افراطی

 تری با همسایگانش داریم.  با ثبات با روابط سازنده

های پراکنده زیادی از گروه ؛ایمبرقرار کرده بنگالدشی با . ما پیوندهای تاریخی محکم2.21

. ما با مایدر توسعه داشتهو مشارکت شایان توجهی  کنندزندگی می ها در انگلستانبنگالدشی
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ز آمیگری خشونتهای افراطیها به منظور کاهش سطوح فقر، ایجاد انعطاف و مقابله با محرکآن

 ایم. برقرار کرده 1ساله گورخا 211ال از راه خدمات همکاری خواهیم کرد. ما ارتباط نزدیکی با نپ

های کمکبه وسیله را ، 2کشورهای جنوب شرق آسیا اتحادیهعضو دولت  11. ما تعامل 2.21

 دربهبود خواهیم داد؛ افزون بر این، ما  نموده و تقویتشده هماهنگو امدادرسانی بشردوستانه 

 مالزی و اندونزیآمیز به ویژه در و تروریسم خشونتگری زمینه مسائلی مانند مقابله با افراطی

از ، نمودهگذاری حضرت سلطان پایهکه اعلی 3برونی. پادگان دفاعی ما در کردهمکاری خواهیم 

کرده و در عین حال حضور نظامی عمده و پایدار انگلستان در  پشتیبانیدوجانبه محکمی  ارتباط

ی دگرباره مباحث برای توافق تجاری میان اتحادیه کند. حکومت از سر گیرمنطقه را فراهم می

تواند ارزشی برابر یا را حمایت خواهد کرد؛ این امر میآس یجنوب شرق یسازمان کشورها -اروپا

ت مبتنی در پی مذاکرا، حکومت افزون بر اینمیلیارد پوند برای اقتصاد انگلستان داشته باشد.  3با 

 شود. جهت آن هدف ترسیم میکشور است؛ امری که در  -با-بر کشور

ش بخ سنگاپورمیان انگلستان، استرالیا، نیوزلند، مالزی و  2توافق دفاعی پنج قدرت. 2.22

مانورهای مهمی از تعهد ما به صلح و امنیت در منطقه است. ما مشارکت خود را به ویژه از راه 

مان و همین طور مشترکافزایش خواهیم داد. این امر ناو هواپیمابر جدیدما و آموزش  نظامی

 شود. گذاری در یک ارتباط دفاعی دوجانبه قوی را شامل میتداوم سرمایه

 

 آمریکای التین و منطقه کارائیب

. آمریکای التین به صورتی فزاینده برای امنیت و رفاه ما حائز اهمیت است و ما روابط خوبی 2.23

طور دیگر اقتصادهای باز، نوآور همینمنطقه، و  در حال خیزشهای ، قدرتمکزیکو  برزیلبا 

                                                      
1 Gurkha service 
2 the Association of South East Asian Nations (ASEAN) 
3 Brunei 
2 The Five Power Defence Arrangements 
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های مان با برزیل را در زمینهایم. ما همکاریایجاد کرده کلمبیاو  پرو، شیلیاتحاد اقیانوس آرام، 

 یافته،آموزش و مهارت، رشد سبز، امنیت انرژی، زیرساخت، فروش دفاعی، مقابله با جرم سازمان

اتحادیه اروپا به پیش خواهیم برد. ما  -1مرسکور سایبر، علوم و فناوری افزایش و پیمان تجاری

 تیسازمان ملل متحد حما یتامن یشورا دائمشدیدا از پیشنهاد برزیل برای تبدیل شدن به عضو 

 کنیم.یم

وگوهای دوجانبه سطح باال مان را با مکزیک عمق بخشیده و از راه گفت. ما روابط دفاعی2.22

خواهیم داد. ما همچنین حمایت از اصالح عدالت، حاکمیت قانون تجارت آزاد و بازار آزاد را رونق 

 برزیلو حقوق بشر را افزایش خواهیم داد. ما مرکز آموزش نظامی در جنگل را بار دیگر در 

مستقر خواهیم کرد. ما با کشورهای منطقه درباره اعمال قانون و عدالت همکاری خواهیم کرد تا 

 اک مواد مخدر را بهبود بخشیم. خطرن شان در مهار تجارتتوانایی

ه محور بالملل قاعدهدر زمینه احترام به نظم بین آرژانتین. ما به تشویق حکومت جدید 2.22

 ویژه در ارتباط با جزیره فالکند ادامه خواهیم داد. 

ت مان و هشمرزیای با منطقه کارائیب به ویژه از راه پنج قلمرو برون. ما پیوندهای گسترده2.21

تبعه بریتانیایی  211111ایم. ساالنه المنافع برقرار کردهشور کارائیب عضو کشورهای مشترکک

 311تر کشورهای کارائیب است. ما کند و انگلستان مقصد اول صادرات بیشاز منطقه دیدن می

کنیم و مشارکت زیرساختی جدیدی میان گذاری میها سرمایهمیلیون پوند در زیرساخت

جارت و های تایم تا به تحریک رشد و توسعه کمک کرده و فرصترائیب ایجاد کردهکا -انگلستان

گذاری را برای انگلستان فراهم نماییم. ما به همکاری در زمینه بهداشت، عدالت و سرمایه

میلیون پوند به منظور  31گذاری امدادرسانی ادامه خواهیم داد. این امر به ویژه از راه سرمایه

ها به هنگام رخداد بالیای طبیعی دایر گیرد که بیمارستانین مساله صورت میاطمینان از ا

 مانند. می

                                                      
1 Mercosur trade agreements. 
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 محور و نهادهای آنالمللی قاعدهج( تقویت نظم بین

. انگلستان معمار برجسته نظام کنونی نهادها و روابط است و ما پیشرو گسترش آن از هنگام 2.27

ی از راه المللانداز عدالت بین، گسترش دسترسی و چشمایم؛ به عنوان نمونهپایان جنگ سرد بوده

دهی به هنجارهایی المللی بخشی از این کار بوده است. ما به شکلبرقراری دادگاه جنایی بین

ایم که استفاده از شدت عمل، ممانعت از منازعه، پیشروی حقوق بشر و حکمرانی کمک کرده

نصفانه و حمایت از آزادی کشتیرانی را مدیریت المللی باز و مخوب، رواج روابط تجاری بین

 کند. می

 هایمحور باید به سازگاری با جهان متغیر، از جمله نیازهای قدرتالمللی قاعده. نظم بین2.22

مان همکاری خواهیم کرد تا نهادها و قواعد جدید و رو به رشد ادامه دهد. ما با متحدان و شرکای

ه دنبال مانند. ما بو کارآمد باقی می نمایانگرها ییم؛ به این ترتیب آنموجود را تقویت و سازگار نما

ه تر در زمینمحور از راه تقویت و حمایت از همکاری بیشالمللی قاعدهگسترش مزایای نظم بین

 های جهانی خواهیم بود. چالش

 

 نهادها

ای هنمایند و برنامهت می. نهادهای چندجانبه قواعد و استانداردهای رفتار را تعیین و تقوی2.29

ر د کنند که نقشی اساسیارائه می یهایپهناوری از حوزه سازی را در گسترهدستیاری و ظرفیت

 . دارند منافع انگلستان

 

 

 سازمان ملل متحد

. سازمان ملل متحد نهاد چندجانبه عمده جهان است. انگستان یکی از اعضای بنیانگذار این 2.91

ت و ما مسئولیت خود را نسبت به تضمین کارآمدی و مشروعیت آن با جدیت المللی اسنهاد بین
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های ثابت کنیم. ما از تجدیدنظر در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله کرسیدنبال می

 کنیم. برزیل، آلمان، هند و ژاپن و نمایندگی دائم آفریقا حمایت می

های عضو خواستار پذیرفتن آمد است که دولت. سازمان ملل متحد تنها به همان صورت کار2.91

به منظور  ای که در برنامه خود داریم،تامین بودجهباشند. ما این اطمینان را خواهیم داد که 

توانیم در جهت اهدافی است؛ در این صورت می سازمان ملل متحدو ظرفیت تقویت کارآمدی 

یاسی، دیپلماتیک، نظامی و توسعه خود . ما منابع سفعالیت نماییم که میان همه ما مشترک است

 سازی: توسعه پایدار؛ پیاده، اهدافی از جملهرا برای مشارکت در اهداف جهانی متمرکز خواهیم کرد

؛ تقویت پیشگیری 1یزآمخشونت ییگرامقابله با افراط یبرادبیر کل سازمان ملل متحد برنامه اقدام 

رفیت ایجاد صلح و فعالیت در زمینه حقوق بشر؛ گری، ظسازمان ملل متحد از منازعه، میانجی

در  2تر؛ و حمایت از سازمان بهداشت جهانیشدهارائه پاسخ بشردوستانه جهانی بهتر و هماهنگ

 های بهداشتی جهانی. تر به فوریتتشخیص و پاسخ سریع

ز ا های سازمان ملل متحد است. سازمان ملل به حمایتترین نقش. حفظ صلح یکی از مهم2.92

اصالحات در راستای افزایش کارآمدی و تاثیر تعهدات سازمان ملل ادامه خواهد داد. ما شمار 

ز اکند را دو برابر خواهیم کرد. ما پرسنل نظامی که به اقدامات حفظ صلح سازمان ملل کمک می

انگلستان را در زمینه اقدامات حفظ صلح و اعمال قانون متخصصان غیرنظامی حضور یک سو 

آموزش حافظان  خواهیم داد و از سوی دیگر ستادهای سازمان ملل افزایشدر و مان ملل ساز

گذاری حفظ صلح سازمان ملل متحد را در . ما واحد سیاستبخشیمتداوم می را المللیصلح بین

زان ترین میبیشمان را به انگلستان شکل خواهیم داد تا نفوذ نظامی و غیرنظامی ههیات حاکم

 برسانیم. 

 

 معماری اقتصاد جهانی

                                                      
1 UN Secretary General’s Action Plan on Preventing Violent Extremism 
2 World Health Organization 
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نقشی اساسی در تضمین رشد اقتصادی پایدار، متوازن و قوی،  1المللی. موسسات مالی بین2.93

تامین ثبات مالی و اقتصادی جهانی و رونق بخشیدن به شمول اقتصادی و کاهش فقر در سراسر 

گذاری، کمک سیاست ها قواعد و استانداردها را برقرار ساخته و مشاورهکنند. آنجهان ایفا می

های کنند که برای عضویتهایی فراهم میفنی و ابزارهای مالی را در گستره پهناوری از حوزه

در  شود،گونه که در فصل ششم بیان میشان سودمند است. بنابراین، این موسسات، آنجهانی

رار دارند، و در سطح جهانی ق هم انگلستان وهم در سطح رفاه  جهت شکوفایی کانون کار ما در

ها هستیم. ما متعهد به موفقیت پیشرونده کننده بزرگی برای آنها و کمکما سهامدار عمده آن

 باشیم. های اقتصادی، مالی و نهادی جدیدشان میشان با بافتهنگامها و سازگاری بهآن

موسسات سازی عضویت و تصمیمدر  در این زمینه فعالیت خواهیم کرد که ما. 2.92

ها در این صورت به تسلط بر قابلیت . آنالمللی نگرشی فراگیر ایجاد نماییمی بینمال

این موضوع در کانون کارآمدی  شان ادامه خواهند داد.اعتبار و مشروعیت در دید اعضای

 شود:پایدارشان قرار دارد. این امر به صورتی ویژه در موارد زیر دیده می

  به منظور  2111در سال  5المللی پولدوق بینصناصالحات مورد توافق قرار گرفته

باال بردن صدای بازارهای پدیدارشونده و کشورهای در حال توسعه. انگلستان یکی از 

نخستین اعضایی بود که تغییرات مقرری برای عملیاتی کردن توافق اعمال کرد، و به 

 سازی کامل آن متعهد باقی مانده است. پیاده

 اش نسبت به جهانی به منظور سازگاری کارآمدتر اقدامات ما همچنین اصالحات بانک

 پذیر را مورد حمایت قرار خواهیم داد. های آسیبتک تک کشورها به ویژه دولت

گرایی و است. ما از کنش 3المللینخستین مجمع همکاری اقتصادی بین G20. گروه 2.92

رشد قوی و پایدار، هماهنگ ساختن  گرایی فزاینده آن و رهبری جهانی به منظور دستیابی بهفعال

                                                      
1 International Financial Institutions (IFIs) 

2 The International Monetary Fund 
3 international economic cooperation 
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م. کنیتواند اهداف آن را تهدید کند حمایت میهایی که میسیاست کالن اقتصادی و مهار چالش

ها، منافع و های دارای ارزش، انجمن متشکل از ملتG7ما همچنین همکاری نزدیک با گروه 

مینه تغییر اقلیمی و امنیت اندازهای جهانی، را ادامه خواهیم داد. این گروه کنش در زچشم

بهداشت جهانی، در میان دیگر مسائل اهمیت جهانی، را هماهنگ کرده است. ما به همکاری 

ویت ها و تقنزدیک با شرکا به منظور هماهنگ ساختن کنش، به توافق رسیدن در زمینه موقعیت

 المللی ادامه خواهیم داد. همدیگر در مذاکرات بین

ادامه خواهیم داد تا کشورهای در حال توسعه  1رکا در سازمان تجارت جهانی. ما به کار با ش2.91

 محور، شفاف و باز یکپارچه نماییم. را در نظام تجاری قاعده

 

 استانداردها و قوانین

ه ها ب. انگلستان متعهد به تقویت و اجرای استانداردها و قوانین موجود و سازگار کردن آن2.97

 های جدید است. منظور پرداختن به چالش

د تواننها میای است که به وسیله آن دولتمکانیسم اولیه 2المللی دادگستریدیوان بین. 2.92

آمیز حل کنند. انگلستان، به عنوان بخشی از تعهدمان به حاکمیت ها را به صورتی صلحاختالف

ی را المللی دادگسترندیوان بیو اجبارآمیز اجباری  قضاوت )صالحیت(الملل، قانون در روابط بین

های جهانی، در راستای پایان دادن به در تالش 3المللی کیفریدیوان بینپذیرفته است. 

المللی کند، جرایمی که دغدغه بینترین جرایم نقش مهمی را ایفا می( جدی)مصونیت بخشودگی

نایات علیه بشریت اشاره توان به قتل عام، جنایات جنگی و جها میرا به همراه دارند و از میان آن

ه دیگران کنیم کالمللی کیفری، به عنوان واپسین گزینه، حمایت میکرد. ما هنگامی از دیوان بین

اند را نداشته باشند. ما همچنان به تمایل یا توانایی دنبال کردن افرادی که مرتکب جرم شده

                                                      
1 World Trade Organization 
2 The International Court of Justice (ICJ) 
3 International Criminal Court (ICC) 
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ها خواهیم بود تا کارایی و دیوان المللی کیفری و دیگرهایی برای حمایت از دیوان بیندنبال راه

 شان را افزایش دهیم. کارآمدی

تر های گستردهالمللی کارآمدی خود را به عنوان بخشی از تالشهای اقتصادی بین. تحریم2.99

کنند یها را نقض مای را بر کسانی که آنها و قوانین ثابت کرده و هزینهنامهبه منظور تقویت توافق

اند، هایی که از راه اتحادیه اروپا هماهنگ و مقرر شدهها، از جمله آنند. تحریماتحمیل نموده

های مان به کنشاند تا ایران را به میز مذاکره آورده و عناصری ضروری برای پاسخکمک کرده

تان، های مالی انگلسسازی و پیشبرد تحریمروسیه در اوکراین هستند. ما، به منظور بهبود پیاده

گذاری به منظور افزایش مجازات نقض های مالی و قانوناستقرار دفتر اجرای تحریم در حال

ها را مورد بازنگری قرار خواهیم داد تا بهترین های مالی هستیم. ما نظارت بر تحریمتحریم

 سازی و اجرا را تضمین نماییم. سازی سیاست، پیادههماهنگ

 

 مقابله با گسترش

مقابله با گسترش غیرقانونی تسلیحات، و سالح کشتار جمعی نقشی  . قواعد و هنجارهای2.111

المللی های بینکند. انگلستان به صورتی پایدار در خط مقدم تالشحیاتی در امنیت ما ایفا می

های شایان توجهی را به این امر اختصاص در زمینه مهار گسترش سالح قرار داشته است. ما تالش

 خواهیم داد. داده و این کار را ادامه 

ادامه خواهیم  1سازی برنامه جامع اقدام مشترک با ایران )برجام(. ما به حمایت از پیاده2.111

المللی که تعهد ایران به نظارت و بازرسی پیشرفته را مورد حمایت قرار داد. رژیم امنیت بین

ای ایران منحصرا المللی این اطمینان را خواهد داد که برنامه هستهدهد، به اجتماع بینمی

آمیز است و خواهد ماند. اگر ایران در هر زمانی نتواند به تعهدات خود، تحت برنامه جامع صلح

 المللی بار دیگر بر ایران تحمیل خواهند شد. های بیناقدام مشترک پایبند باشد، تحریم

                                                      
1 the Joint Comprehensive Plan of Action 
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 1یاییهای شیمحکنوانسیون سالاش تحت . ما فشار بر سوریه به منظور ایفای کامل تعهدات2.112

شورای امنیت های مستقر شده از سوی را حفظ خواهیم کرد. ما از سازوکارها و مکانیسم

به این منظور حمایت خواهیم کرد  3های شیمیاییسازمان منع سالحو  2سازمان ملل متحد

هایی که مسئول استفاده از سالح شیمیایی در که این اطمینان را به دست آوریم که همه آن

 شان خواهند بود. یه هستند پاسخگوی اقدامسور

بر کاهش خطر  2111در سال  2ایهای خود را در اختتامیه نشست امنیت هسته. ما تالش2.113

ها و مجرمان متمرکز خواهیم کرد. این ای و قرار گرفتن اطالعات در اختیار تروریستمواد هسته

ای را ی جهانی به منظور امنیت مواد هستهسازی کامل استانداردهاامر فعالیت در زمینه پیاده

حمایت خواهیم کرد؛ آژانس نقش  2ایالمللی انرژی هستهآژانس بینشود. ما از شامل می

 تری پس از پایان یافتن نشست بر عهده خواهد گرفت. رهبری گسترده

ای ح هستهای و ایجاد یک منطقه خاورمیانه عاری از سالسازی هسته. ما به پیمان عدم غنی2.112

آمیز مانیم. ما همچنان در جهت مذاکرات موفقیتو هر نوع سالح کشتار جمعی دیگر متعهد می

در کنفرانس  1پذیرخواهیم کرد: پیمان قطع مواد شکاف تالشآید درباره مواردی که در ادامه می

شمول ای و عضویت جهانمنع تسلیحات، ورود به نیروی پیمان منع جامع آزمایش هسته

 . 7کنوانسیون سالح شیمیایی و کنوانسیون سالح بیولوژیکی و سمی

                                                      
1 Chemical Weapons Convention 
2 UN Security Council 
3 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 
2 Nuclear Security Summit 
2 International Atomic Energy Agency 
1 Fissile Material Cut-Off Treaty 
7 the Biological and Toxin Weapons Convention 
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المللی را به این سمت سوق داده تا . انگلستان، در طول پنج سال گذشته، اجتماعی بین2.112

ما در جهت افزایش شمار کشورهایی درباره پیمان جدید تجارت سالح به توافق دست یابند. 

 .  د، تالش خواهیم کردانکه پیمان تجارت سالح تصویب کرده

 

 حقوق بشر

محور المللی قاعدههای ما به واسطه نظم بین. امنیت و رفاه بلندمدت ما به حفظ ارزش2.111

ل ها و تجاوزها بدون کنترشود که تعرضبستگی دارد. امنیت و رفاه هنگامی دستخوش تغییر می

ایم: رمان بوده است پایبند بودهچه در باو پیش برود. ما در طول پنج سال گذشته نسبت به آن

ها در لیبی، هدایت جهان در مهار خشونت جنسی در عاممداخله به منظور متوقف کردن قتل

 اند. منازعه، و کمک به افرادی که از خشونت در سوریه گریخته

ناپذیر ایجاد رفاه و ثبات در شمول به عنوان بخش جدایین. ما به ترویج حقوق بشر جها2.117

مان دنباله خواهیم داد تا ترویج و حمایت راسر جهان ادامه خواهیم داد. ما به همکاری با شرکایس

و ها هستند را پاسخگاز حقوق بشر را تقویت کرده و کسانی که مسئول بدترین تجاوزها و نقض

 قرار دهیم. این بخشی از فعالیت ما به منظور تقویت زنجیره طالیی دموکراسی، حاکمیت قانون،

 رسانه آزاد، نهادهای باز و پاسخگو است. 

 

   الملل بشردوستانهحقوق بین

های مسلح غیردولتی، خشونت علیه غیرنظامیان های کنونی با نفوذ رو به رشد گروه. منازعه2.112

اریخ شود. انگلستان تدسترسی فعاالن اقدامات بشردوستانه توصیف می از و جلوگیری ممانعتو 

الملل بشردوستانه دارد. ما به هدایت مواردی از این جمله مایت از حقوق بینبلندباالیی در ح



 ریزی کنمان را طرحجهانیفصل پنج؛ نفوذ 

 

129 

 

ادامه  2های ژنوبه منظور تقویت پاسخ به کنوانسیون 1الملل صلیب سرخحمایت از کمیته بین

 خواهیم داد. 

، Rights Up Frontهای سازمان ملل متحد از جمله مسئولیت حمایت، . ما از مکانیسم2.119

های مسلحانه استفاده خواهیم کرد تا تغییر وق بشر، و دستور کار کودکان در درگیریشورای حق

 های بریتانیا تحریک نماییم. جهانی را در راستای ارزش

نهاد و های مردمها، سازمانها، حکومتمان از ارائه حمایت عملی به دیوان. ما مدافعه2.111

انی المللی پشتیبوق بشردوستانه و جرایم بینهای صلیب سرخ را در تقویت و اجرای حقجنبش

 خواهیم کرد. 

گوتری را ایجاد ها همکاری خواهیم کرد تا نیروهای دفاع و امنیت پاسخ. ما با حکومت2.111

المللی را تایید و تثبیت نماییم؛ این امر از راه کنیم تا از رهگذر آن حقوق بشردوستانه بین

 شود. المللی محقق میهای آموزش و یادگیری بینبرنامه

 زنان، صلح و امنیت

ن تری. دستیابی کامل به حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای زنان یکی از بزرگ2.112

 مرزی قرار دارد. های سده بیست و یکم بوده و در کانون صلح و ثبات برونپاداش

خواهیم داد که حقوق زنان  های انگلستان است و ما این اطمینان را. این یکی از اولویت2.113

های اضطراری بشردوستانه، هشدار اولیه و مان، وضعیتمرزیگری بروندر جهان مقابله با افراطی

گیرد. ما به تقویت جدیدمان کامال مورد توجه قرار می ها و در دکترین نظامیتحلیل منازعه

هایی مانند افغانستان با حکومت مشارکت فعال زنان در مباحث ایجاد صلح، از جمله از راه همکاری

 و عراق ادامه خواهیم داد. 

. این امر در حال حاضر موضوعی کلیدی و اساسی است که در کار توسعه ما جریان دارد. 2.112

گذاری در پژوهش گسترش خواهیم داد؛ ما آن را در طول پنج سال آینده، از جمله از راه سرمایه

                                                      
1 International Committee of the Red Cross 
2 Geneva Conventions 
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های درگیر در منازعه انجام شود تا نسبت که باید در دولتاین امر به منظور درک چیزی است 

 به برابری پایدار برای زنان و دختران اطمینان حاصل شود. 

 

 پیشگیری از خشونت جنسی در نوآوری منازعه   

نگ ج نوزایش در حوزه نوآوری پیشگیری از خشونت جنسی و. انگلستان پیشرو جهان در 2.112

 ورا با تمرکز بر عراق و سوریه گسترش  این اقدامسازی پیادهمیزان و  وسعتمنازعه است. ما و 

 های چندجانبهخواهیم داد. ما با همکاری در کنار سازمان ملل، اتحادیه آفریقا، و دیگر بدنهبسط 

تری در جهت مهار مصونیت گر سراسر جهان فعالیت بیشهای حمایتو همین طور حکومت

دگی المللی مستندسازی و رسیگسترده و مطمئن پروتکل بین سازیجرایم خشونت جنسی، پیاده

م یافتگان خواهیتر از نجاتالمللی گستردهبه خشونت جنسی در منازعه، و ترغیب حمایت بین

 داشت.  

 

 

 مرزید( مهار درگیری و ایجاد ثبات برون

ی پیش رو مرزها تهدید فزاینده و مستقیمیثباتی، منازعه و شکست دولت در برون. بی2.111

دهد. این موارد نیازهای توسعه و بشردوستانه در سطح گسترده را ایجاد، انگلستان قرار می

ای نشدهکنند و به فضای مدیریتمهاجرت جهانی را تحریک و رشد اقتصادی را متوقف می

 نها و مجرمان را دارد. ایانجامند که قابلیت مورد سوءاستفاده قرار گرفتن از سوی تروریستمی

مان قرار دارد که علل را مهار و تاثیرات منازعه را تسهیل امر به صورتی استوار در منافع امنیت ملی

 نماییم. 

؛ ها را داردزاترین مکانپذیرترین و آسیب. انگلستان اراده و توانایی فعالیت در آسیب2.117

های جامعه رای سازمانتواند منابع و تخصص شایان توجه را تحت تاثیر قرار دهد و مکانی بمی

مان در سال ای جامعسازی فرامنطقهمدنی در سطح جهانی است. ما خود را از راه راهبرد ثبات
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به عنوان رهبری جهانی مطرح کردیم امری که هشدار زودهنگام، پیشگیری و پاسخ به  2111

امنیت ملی  هایی هماهنگ شد که شورایدهد. این مساله از راه استراتژیبحران را پوشش می

دهد، برد. هنگامی که بحران رخ میبرای کشورها و مناطق در خطر عدم ثبات به پیش می

یابد که مرزی این معنا را میمان در توسعه بروندرصدی درآمد ناخالص ملی 1.7گذاری سرمایه

 توانیم به سرعت پاسخ دهیم. ما می

کنیم. ما به صورتی شایان توجه ارائه میتری را . ما در پارلمان رویکرد بلندپروازانه2.112

 پذیر افزایش خواهیم داد:های آسیبمان را در مناطق و دولتگذاریسرمایه

  المللی را درصد از بودجه دپارتمان توسعه بین 21ما ساالنه در این پارلمان، دستکم

مینه گذاری عمده در زپذیر خواهیم کرد. این یک سرمایهها و مناطق آسیبصرف دولت

باشد که  برای ثبات جهانی از جمله در مناطقی مانند خاورمیانه و جنوب آسیا می

 انگلستان اهمیتی استراتژیک دارند. 

  2112ما صندوق منازعه، ثبات و امنیت یک میلیارد پوندی جدیدی را در آوریل 

ملی،  منازعه را جایگزین کردیم. با راهنمایی شورای امنیت ائتالفاندازی کرده و راه

و  استراتژیک سازیتری میان تصمیم، ثبات و امنیت پیوند گستردهدرگیریصندوق 

های دپارتمانی در دولتسراسری های تالش همچنین پیشبرددر این زمینه و  اقدام

ما صندوق منازعه، ثبات و امنیت را از یک میلیارد پذیر فراهم خواهد کرد. آسیب

 -5153میلیارد پوند در سال تا سال  5.9ز به بیش ا 5152 -5151پوند در سال 

این امر ظرفیت ما در پیشگیری از تهدیدها و ایجاد ثبات و خواهیم رساند.  5151

ها را افزایش خواهد داد. صندوق تر و کارآمدتر به بحرانطور پاسخ دادن سریع همین

های تهدید هایتری برای پرداختن به محرکمنازعه، ثبات و امنیت منابع و تخصص بیش

ته یافگری، مهاجرت غیرقانونی و جرم جدی و سازمانفراملی به سوی ثبات مانند افراطی

 خواهد داشت. 
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. رویکرد ما به تالشی استحکام یافته، در بر گیرنده طیف کاملی از حکومت نیاز دارد که از 2.119

. صص بیرونی بهره ببردامکانات دیپلماتیک، توسعه، دفاع و اجرای قانون استفاده کرده و از تخ

یافته و ابداعی ما برای حمایت کارآمدتر از پاسخ به بحران نظامی گسترش -واحد تثبیت مدنی

 پذیر ادامه خواهد داد. های آسیبشمول، تثبیت و پیشگیری از منازعه در دولتدولت

ی، محلی، ملی های قو. الزمه این امر کاری بردبارانه و بلندمدت است. موفقیت بر همکاری2.121

آورد که در آن محوری بستگی دارد که چارچوبی را فراهم میالمللی قاعدهای و نظم بینو منطقه

شان را دارند، هایآمیز تنشتواند نهادهای قوی و مشروعی که نیاز به مدیریت صلحجامعه می

 توسعه دهد. 

 

 ثباتیهای بیمهار محرک

ثباتی از راه حمایت فزاینده در جهت مهار فساد، منازعه و بی. ما در زمینه پرداختن به علل 2.121

های شغلی و اقتصادی کمک خواهیم ترویج حکمرانی خوب، توسعه امنیت و عدالت و ایجاد فرصت

آمیزتر و کرد. عناصری ضروری از زنجیره طالیی دموکراسی و توسعه وجود دارد که جوامع صلح

 کنند. تر را حمایت میدر بر گیرنده

در لندن برپا خواهد نمود تا  2111را در سال  1. انگلستان نشست جهانی مبارزه با فساد2.122

مهار  المللی درتعهدات و منابعی به منظور پایان دادن به مصونیت، تقویت توانایی نهادهای بین

ر ا دهایی برای شهروندان به منظور به چالش کشیدن فساد را به وجود آورد. مفساد و توسعه راه

ایم تا به کشورهای گذاری کردهمیلیون پوند را در طول سه سال سرمایه 191حال حاضر بیش از 

 ها کمکهای فساد و مسئول و پاسخگو کردن حکومتدر حال توسعه در واکاوی و پیگیری ریشه

های مالی تری در این پارلمان خواهیم داشت تا فساد، جریانگذاری بیشنماییم. ما سرمایه

رقانونی، و فرار مالیاتی را مهار و به بهبود شفافیت در کشورهای فقیر کمک نماییم. ما واحد غی

                                                      
1 global anti-corruption summit 
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میلیون پوند تا  21ایم که در آن المللی جدیدی در آژانس جرایم ملی ایجاد کردهضد فساد بین

های به سرقت رفته از کشورهای در حال توسعه و تعقیب برای بازیابی سرمایه 2121سال 

 ن این مساله اختصاص داده شده است. مسئوال

. ما همیاری در زمینه عدالت و امنیت میان دپارتمانی را از راه صندوق منازعه، ثبات و 2.123

پذیر کمک خواهیم کرد تا به امنیت افزایش خواهیم داد. ما به صورتی ویژه به کشورهای آسیب

گذاری از راه مرکز مشترک سیاست بهترین تخصص حقوقی، سیاستی و امنیتی بریتانیا، از جمله

 مان دسترسی یابند. المللیبین

مان را افزایش خواهیم داد تا نهادهای کارآمدتر گذاری. ما به صورتی شایان توجه سرمایه2.122

به عنوان بخشی از این امر، ما سرمایه و پاسخگوتر را در همه سطوح حمایت نماییم. 

واهیم کرد تا اصالحات اقتصادی و حکمرانی را در حکمرانی خوب موجود را دو برابر خ

. میلیون پوند برسانیم 01همسایگی شرقی اروپا تا پایان این پارلمان به صورت ساالنه به 

مان در آفریقای شمالی را افزایش خواهیم داد، حمایت دیگری برای کشورها و ما کار حکمرانی

 بخشند.  شان را بهبودجوامع خواهیم آورد تا شمول و ثبات

 

 مهاجرت

مرزها بخشی از رویکرد جامع و . مهار منازعه و بهبود ثبات و فرصت اقتصادی در برون2.122

ن ماگذاریمان نسبت به موضوع مهاجرت است. ما این اطمینان را خواهیم داد که سرمایهبلندمدت

نمود. ما  در کشورهای مبدا، به کاهش جابجایی اجباری و مهاجرت در بلندمدت کمک خواهد

خواهیم داشت. ما  ،شانهایخانهتری در زمینه کمک به پناهندگان، در نزدیکی شفعالیت بی

های اند و فرصتهای بشردوستانه را به کسانی خواهیم داد که جابجایی اجباری داشتهکمک

را  آموزش و امرار معاش را در اختیارشان قرار خواهیم داد. ما ظرفیت کشورهای منبع و ترانزیت

یافته ایجاد خواهیم کرد تا مرزها را به صورت کارآمدتری مدیریت کرده و جرم مهاجرت سازمان

 را مهار نماییم.
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 ترهشدار زودهنگام و پاسخ به بحران قوی

های ما در جهت . هشدار زود هنگام و پاسخ سریع به بحران همچنان در کانون تالش2.121 

مرزها قرار دارد. ما سیستم جدید هشدار زود ثباتی در برونپیشگیری، تسهیل و حل منازعه و بی

سازی خواهیم کرد. ما های گوناگون حکومت پیادههنگام و کنش زود هنگام و سریع را در بخش

ر تر ددیدههای برون مرزی خواهیم داد؛ این پاسخ از راه پرسنل آموزشتری به بحرانپاسخ سریع

تر، و آموزش و تمرین دپارتمانی باش گستردهت آمادههای مختلف حکومت، ظرفیدپارتمان

گذاری امکان و تصادف را افزایش خواهیم داد تا امکان تر صورت خواهد گرفت. ما سرمایهمشترک

ها را فراهم آوریم. ما تخصص دانشمندان و پژوهشگران برجسته تر برنامهتر و سریعتحویل منعطف

پذیری و پاسخ به بحران در کشورهای در ورد تا انعطافجهانی انگلستان را فراچنگ خواهیم آ

 حال توسعه را تقویت نماییم. 

المللی/ وزرات دفاع را برقرار خواهیم . ما مکانیسم و سازوکار ردیابی دپارتمان توسعه بین2.127

ها و تخصص نظامی به منظور پاسخ سریع به بحران در زمانی سرعت کرد تا به استعمال سرمایه

نسبت به استفاده از  1که هیچ آلترناتیو و بدیل غیرنظامی، در راستای راهبردهای اسلو بخشیم

 های نظامی و مدنی در امدادرسانی به کشوری دیگر، وجود نداشته باشد. سرمایه

 

 المللیپذیری بینایجاد انعطاف

ه نسبت بپذیر پذیری کشورهای فقیر و آسیب. اهداف بلندمدت ما این است که انعطاف2.122

های سخت و تغییرات اقلیمی را تقویت نماییم. این امر به نجات جان افراد و کاهش بالیا، ضربه

 پذیریسازی و انعطافآمادهگذاری در زمینه سرمایه همچنین،ثباتی خواهد انجامید. خطر بی

                                                      
1 Oslo guidelines 
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ان نش واکنشرخداد که بخواهیم پس از  دهد تا اینتری به پول مینسبت به بالیا ارزش بیش

 دهیم. 

ایفا خواهیم کرد؛  1المللی کاهش خطر بالیاای در پرداختن به پیمان بین. ما نقش برجسته2.129

های شریک در سروکار پذیری ملتمورد توافق قرار گرفت تا انعطاف 2112پیمانی که در مارس 

، ن در حکومتها را بهبود بخشد. این امر از تخصص انگلستان در مدیریت بحرایافتن با بحران

 بخش خصوصی و دانشگاهی بهره خواهد برد. 

المللی در دو حوزه عمده خطر جهانی را انتخاب گذاری و هدایت کار بین. ما سرمایه2.131

قلیمی کند: تغییرات امرزی و امنیت بلندمدت انگلستان را تهدید میایم؛ امری که ثبات برونکرده

 و امنیت بهداشتی. 

 

 

 

 

 

 تغییرات اقلیمی

اشد. بهای بلندمدت برای آینده سیاره ما میترین چالش. تغییرات اقلیمی یکی از بزرگ2.131

المللی و تشدید آن از جمله از راه فشارهای منابع، مهاجرت، تاثیر بر این رویداد به عدم ثبات بین

 تجارت، و اقتصاد جهانی و ناامنی غذایی خواهد انجامید. 

میلیارد پوند را در زمینه  3.27را ایجاد کردیم تا  2اقلیم المللی. ما صندوق بین2.132

فراهم آوریم؛ با این اقدام به  2111تا مارس  2111گذاری مالی اقلیمی میان آوریل سرمایه

زتری را تر و سبکنیم تا با تغییرات اقلیمی سازگار شده و رشد پاکفقیرترین کشورها کمک می

                                                      
1 the International Agreement for Disaster Risk Reduction 
2 the International Climate Fund 
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 11ستان برای کشورهای در حال توسعه را تا دستکم ما سرمایه اقلیمی انگلرواج دهند. 

میلیارد پوند  1.0درصد افزایش خواهیم داد، در طول پنج سال آینده این مبلغ را به 

 پذیریها را کاهش و دسترسی به انرژی را افزایش داده، انعطافتا ماموریت خواهیم رساند

زدایی را کاهش دهیم. این اقدام، در پذیرترین مردم را تقویت کرده، و جنگلفقیرترین و آسیب

 های پاسخ به بالیا کمک خواهد کرد. عوض به کاهش تاثیرات جهانی و هزینه

های جهانی ادامه خواهیم داد تا از های دیپلماتیک بر تحریک کنش. ما به تمرکز تالش2.133

ملل درباره  سازمان یونچارچوب کنوانسدر دوجانبه های ملی، همکاری و مذاکره راه سیاست

کاهش دهیم. ما با شرکا همکاری خواهیم کرد تا تششعشات و انتشار امواج را  1یمیاقل ییراتتغ

یت های قطبی، را مدیرمان در سرزمینبرایندهای تغییرات اقلیمی، از جمله برای منافع استراتژیک

 نماییم. 

هار و سازگار کردن تغییرات مان پیشروهای جهانی در مهای تجاری، نهادی و همگانی. بدنه2.132

ها و صدور تخصص انگلستان به کشورهایی که ها را در واکاوی فرصتاقلیمی هستند. ما آن

 دهند حمایت خواهیم کرد.  های تسکین و سازگاری خودشان را توسعه میسیاست

 

 امنیت بهداشت جهانی

مکان ها الی داشته باشد. بیماریالملای و بینتواند تاثیرات منطقههای سالمت می. بحران2.132

های مقاوم نسبت به دارو یک تهدید جهانی مرزی، را دارند. پیدایش بیماریگسترش سریع، برون

های مرزی امری حیاتی در حمایت از تبعهمرزی و درونفزایند است. یک رویکرد جامع برون

 ی بر دیگر کشورها دارد. ترمان و کاهش تاثیر تهدیدهای بهداشتهبریتانیا و منافع گسترد

مان را در تقویت امنیت بهداشت جهانی همچون نقش رهبری در المللی. ما کنش بین2.131

گذاری خود را افزایش خواهیم مقابله با شیوع ابوال در غرب آفریقا تقویت خواهیم کرد. ما سرمایه

                                                      
1 UN Framework Convention on Climate Change 
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 های بهداشت عمومیهتری از تخصص پیشرو انگلستان در سطح جهانی در حوزداد، استفاده بیش

 و پژوهش دارویی خواهیم داشت. 

، 2112کنیم. ما در مارس . ما مبارزه جهانی علیه مقاومت ضدمیکروبی را رهبری می2.137

را معرفی کردیم؛ این اقدام به منظور تقویت نظارت  1میلیون پوندی جدید فلمینگ 192صندوق 

ی در حال توسعه است. ما استراتژی مقاومت بر مقاومت دارویی و ظرفیت آزمایشگاهی در کشورها

سازی خواهیم کرد و صندوق نوآوری مقاومت انگلستان را پیاده 2112-2113ضدباکتریایی 

للی المکه با همکاری چین آغاز شد را تحویل داده تا گستره پهناوری از شرکای بین 2ضدباکتریایی

تر در جهت تحقیق و نوآوری به ذاری بیشگرا جذب نماییم. ما در طول این پارلمان برای سرمایه

 منظور مهار این مقاومت البی خواهیم کرد. 

رین گذاری کردیم تا بهتمیلیون پوندی واکسینه انگلستان را تاسیس و پایه 21. ما شبکه 2.132

های جدیدی را های بشردوستانه و صنعت را گرد هم آورده و واکسنتخصص از دانشگاه، سازمان

تری گذاری بیشسرمایه 2121های واگیردار توسعه داده، و آزمایش نماییم. ما تا سال یبرای بیمار

 در شبکه واکسیناسیون انگلستان خواهیم داشت. 

نده های کشتر به منظور مبارزه با بیماری. ما همچنین در تحقیق و توسعه جدید و گسترده2.139

هایی با پتانسیل واگیردار بودن و یماریگذاری خواهیم کرد. این موارد شامل بجهان سرمایه

ها نفر در کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار مواردی است که زندگی و معیشت میلیون

های نواحی گرمسیری که در پارلمان دهند و تعهد عمده انگلستان به مهار ماالریا و بیماریمی

 د.  پیشین مورد غفلت واقع شده بودند را بیشتر خواهد کر

ما تیم پاسخ سریعی از کارشناسان فنی را مستقر خواهیم کرد تا به منظور کمک . 2.121

، 3ها. این تیم اپیدمولوژیستها اعزام شوندبه کشورها در زمینه واکاوی و کنترل بیماری

                                                      
1 Fleming  
2 AMR Innovation Fund 
3 epidemiologists 
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باش همیشگی خواهد متخصصان کنترل عفونت، و محققان را شامل خواهد شد و در حالت آماده

پزشکی فوریتی خود را به منظور فراهم کردن بستر امداد پزشکی و کمک  ما تیمبود. 

این اقدام شامل صدها پزشک، پرستار،  به کنترل شیوع به هنگام نیاز گسترش خواهیم داد؛

 متخصص و کارشناس بهداشت عمومی با آموزش درست خواهد بود. 

 

 پذیریحمایت از کنش جهانی به منظور ایجاد ثبات و انعطاف

تری نیاز دارد. ما همکاری المللی قوی. خطرات جهانی و عدم ثبات فزاینده به پاسخ بین2.121

های جامعه مرزی در کنار متحدان، بخش خصوصی و سازمانخود در زمینه ایجاد ثبات برون

های سازمان ها و آژانسالمللی از جمله هیاتهای بینمدنی را تقویت خواهیم کرد. ما با سازمان

 هایکند، سازمانسازی را فراهم میتحد، اتحادیه اروپا، ناتو، که حمایت امنیتی و ظرفیتملل م

ای المللی، که تخصص مالی و فنی گستردهینب یموسسات مالای مانند اتحادیه آفریقا و منطقه

 تری خواهیم داشت. کنند، همکاری بیشفراهم می

رباره اهداف جهانی به منظور توسعه پایدار د 2112. انگلستان به تامین توافق در سال 2.122

کمک کرد؛ امری که سرعت حرکت جدیدی را برای بهبود ثبات جهانی فراهم نمود. این بهبود از 

گونه و فعالیت در زمینه صلح، راه کنار هم قرار دادن اهداف در راستای پایان دادن به فقر افراط

انی، پایداری محیطی، و مهار تغییرات اقلیمی رشد اقتصادی، حکمرانی خوب، برابری، توسعه انس

شان به صورتی کارآمد و پیشبرد مسیر در جهت ارائه المللیسازی بینشود. ما بر پیادهحاصل می

 ها تالش خواهیم کرد. آن
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 مروری کلی

ها، به دست آوردن فرصت -مان را ترویج دهده. سومین هدف امنیت ملی این است که رفا1.1

المللی، و همکاری با صنعت در جهت تحت کنترل درآوردن نوآوری به منظور تقویت امنیت بین

کسب این اطمینان که ما امکانات و تجهیزات مورد نیازمان را در اختیار داریم. امنیت ملی و 

ی و گذاری در نفوذ امنیتقوی ما مبنای سرمایهاقتصادی ما ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اقتصاد 

تری را در دو سطح درون مرزی های بیشکند؛ امری که در عوض فرصتمان را فراهم میجهانی

مان را افزایش دهد. یک اقتصاد جهانی رو به رشد دهد تا رفاهمرزی در اختیارمان قرار میو برون

 کند. میبه کاهش فقر و ایجاد امنیت برای همگان کمک 

، را مانهای اقتصادیامنیت و فرصتپردازد که حکومت چگونه . این فصل به این امر می1.2

مان با اقتصادهای پدیدارشونده از جمله در قالب دفاع از اصالحات اقتصادی جهانی و تقویت روابط

امنیت  را افزایش و نقش آن در نوآوری. ما به صورتی جهانی افزایش خواهد داد)و نوظهور(، 

انگلستان همکاری خواهیم کرد  صنایع امنیتی و دفاعیمان را تقویت خواهیم کرد. ما با جهانی

 ها حمایت نماییم. گذاری در مهارتتا از رشدشان به وسیله صادرات و سرمایه

 

 الف( فرصت و امنیت اقتصادی

 ادامه خواهیم داد.  گذاری . ما به ایجاد مبانی ایمن و مولد مسئولیت مالیاتی و سرمایه1.3

های دشوار و غامضی به دنبال طرح اقتصادی بلندمدتی بوده و تصمیم 2111. حکومت از سال 1.2

 مان اتخاذهای تولید ناخالص ملیدر جهت به نیم رساندن کسری بودجه به عنوان یکی از سهم

رین تطح جهانی سریعرا در اختیار داریم که در س یافتهکرده است. ما یکی از اقتصادهای توسعه

درصد، باالتر از اوج پیش از  1.2رشد را دارد؛ اقتصادی که تولید ناخالص ملی آن در حال حاضر 

میلیون نفر  2.1است. استخدام از هنگام آغاز این پارلمان تا کنون به  2112بحران آن در سال 

 ها فراتر از تورم در حال افزایش است. رسیده است. حقوق



مان را رواج بدهفصل شش؛ رفاه  

121 

 

مان را باالتر برده تا نسبت به افزایش استانداردهای وری بلندمدتافزون بر این، بهره. حکومت 1.2

گذاری بلندمدت را تشویق وری ما این است که سرمایهزندگی اطمینان دهد. هدف طرح بهره

های آینده این را خواهد کرده و اقتصادی پویا را ترویج دهد. منشور مالیاتی از تمام حکومت

ر دوران بهنجار، مازاد بودجه را حفظ کرده و امنیت اقتصادی بلندمدت مورد نیاز خواست که د

 انگلستان را تضمین نمایند. 

ای قرار دارد. حکومت ملزم به گسترش این موفقیت است و سابقه. استخدام در سطح بی1.1

داشته باشد. ما  G7اش بر این امر قرارگرفته که باالترین میزان استخدام را در گروه بلندپروازی

امکان ایجاد این اطمینان را خواهیم داد که در طول پنج سال آینده  صاحبان کسب و کاربه 

به امور مالی نظم دادن  این امر با؛ را در اختیار خواهند داشتتری های شغلی بیشموقعیت

ه تشویق و ن مان به منظوراز نظام مالیاتیاستفاده زیرساخت؛ بخش در گذاری سرمایهمان؛ عمومی

 . محقق خواهد شد ، و دگرگونی آموزش و پرورشگذاریمنع سرمایه

 ریزیکند و به ما امکان طرحمان را فراهم میگذاری در امنیت. اقتصاد قوی ما مبنای سرمایه1.7

درصدی  1.2گذاری دهد. این اقتصاد به ما امکان داده تا سرمایهنفوذمان در سراسر جهان را می

های توسعه مان را در کمکدرصدی درآمد ناخاصل 1.7مان در امور دفاعی و الص ملیتولید ناخ

 سازیم. ای هستیم که هر دو این اهداف را برآورده میرسمی انتخاب نماییم. ما تنها کشور عمده

توانیم کشوری با ثبات و دهد که ما میگذاری ما در امنیت ملی این اطمینان را می. سرمایه1.2

فراهم نماییم، کشوری که در آن مردم بتوانند تجارت کرده و دیگران نیز بخواهند در آن ایمن 

گذاری داشته باشند. فصل چهار و پنج نشان داد که ما چگونه این اطمینان را خواهیم داد سرمایه

های داخلی و خارجی منعطف بوده و علیه تهدیدهایی مان نسبت به ضربههایکه اقتصاد و تجارت

 گیرند. یافته مورد محافظت قرار میند جرم جدی و سازمانمان

محور المللی قاعدهدهیم، از نظم بینمرزها بازاری باز و رو به رشد را رواج می. ما در برون1.9

 نماییم که نهادهای چندجانبه کاراتر شوند. حمایت و در این جهت فعالیت می
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 مرزیگسترش رفاه برون

د شود، نیاز به رشتر مییک اقتصاد باز در جهانی که روز به روز به هم پیوسته.  ما به عنوان 1.11

توان انتظار داشت که رفاه فزاینده در خارج از کشور صادرات تر و پایدارتری داریم. میجهانی قوی

مان در خارج را بهبود بخشد. این امر برای انگلستان سودآور هایگذاریرا تقویت و بازگشت سرمایه

 کند.مان کمک میوده و به رشد و ثبات اقتصادیب

ها فرد . اقتصاد جهانی همچنان به رشد خود در طول پنج سال گذشته ادامه داده و میلیون1.11

مرزی برای انگلستان سودمند است. درآمد را از فقر مفرط رها ساخته است. توسعه اقتصادی برون

هایی که رفاه جهانی . این بدان معناست که کنشرو به افزایش با کاهش خطر منازعه همراه است

 . شوندکند هم به مزایای مستقیم و هم غیرمستقیم برای انگلستان منتهی میرا حمایت می

. ما تالش خود برای ایجاد روابط متقابال سودمند، بلندمدت و پایدار با اقتصادهای در حال 1.12

های در حال یم داد. ما از اصالحات در اقتصادتوسعه و پدیدارشونده )نوظهور( را افزایش خواه

های انگیزد. ما در زمینه برنامهتوسعه حمایت خواهیم کرد؛ اقتصادهایی که رشد اقتصادی را برمی

اری های تجفرصت کنیم، در این میانگذاری میهکاهش تغییرات اقلیمی سرمایپذیری و انعطاف

 کمکسراسر جهان  بهکربن تر کمانتقال  ترلکنبه وجود دارد که  و اقتصادی شایان توجهی

درصد رشد   2-2میلیارد پوندی دارد این ارزش ساالنه  2بازار کنونی ارزش تقریبی  نماید؛می

 کند. می

. ما در راستای حمایت از رشد و توسعه پایدار در بسیاری از فقیرترین کشورهای در حال 1.13

 31المللی در توسعه اقتصادی را به تقریبا عه بینگذاری دپارتمان توستوسعه، مقیاس سرمایه

 گذاریایم. ما از این پول به منظور بازکردن قفل سرمایههای دوجانبه افزایش دادهدرصد برنامه

های انرژی، زیرساخت و توسعه شهری، ایجاد مشاغل و کاهش فقر خصوصی و عمومی در حوزه

بهبود  هایالمللی در زمینه سیستمان توسعه بیناستفاده خواهیم کرد. ما همچنین مصارف دپارتم

مالیات و مهار نقض و فرار مالیاتی را دو برابر خواهیم کرد و مقابله با فساد را در کانون روابط 

 مان قرار خواهیم داد. ایتوسعه
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ها میان . آندارندحضور اقتصادی بسیار مهمی نقش و  ،. بازارهای پدیدارشونده و نوظهور1.12

درصد برای  22درصدی رشد جهانی، در مقایسه با  12به رشد  2111تا  1991های سال

شود که بازارهای رو به رشد تا سال بینی میاند. اما پیشاقتصادهای توسعه یافته، کمک نموده

درصدی تولید ناخالص ملی جهان کمک نمایند در حالی که این میزان برای  27به رشد  2121

درصد خواهد بود. ما در زمینه بازارهای پدیدارشونده و کشورهای  23ته یافاقتصادهای توسعه

ا در متری خواهیم داشت تا رشد اقتصادی جهانی را برانگیزیم. دارای درآمد متوسط فعالیت بیش

تا اصالح میلیارد پوند در طول پنج سال آینده هستیم  5.9با  5حال ایجاد صندوق رفاهی

ود های ما بهببرای رشد در کشورهای شریک را افزایش دهیم. اولویتاقتصادی و توسعه مورد نیاز 

ای هفضای تجاری، رقابت و عملکرد بازار، اصالح بخش مالی و انرژی، و افزایش توانایی حکومت

شریک در مهار فساد خواهد بود. ما همچنین به کاهش فقر در کشورهای گیرنده کمک خواهیم 

 هایالمللی از جمله شرکتهایی برای تجارت بینحات فرصتکرد و انتظار داریم که این اصال

 انگلیسی، ایجاد نماید. 

ترین اقتصادهای و مستقرمان با پیشرفته گذاری برقرارشده. مشارکت تجاری و سرمایه1.12

یافته به صورتی حیاتی در تحریک رشد اقتصادی و رفاه انگلستان ادامه خواهد داشت. ما توسعه

ترین به ایاالت متحده صادر ساز بیشه نسبت دیگر کشورها کاالهای کارخانهب 2112در سال 

گذاری مستقیم خارجی مان به اروپا بوده است. ارزش سهام سرمایهدرصد از صادرات 21کردیم و 

درصد افزایش یافت و از سطح یک میلیارد پوندی  9به بیش از  2112انگلستان در طول سال 

متحده  ایاالت گذاری مستقیم خارجی، با ارزیابی ارزش سهام سرمایه رفت.برای نخستین بار فراتر 

 انگلستان باقی ماندند. در گذارانترین سرمایهبه عنوان بزرگو اروپا 

 

 

                                                      
1 Prosperity Fund 
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 اصالح اقتصاد جهانی

تا اطمینان  ، را فراهم کردیمدهیمکه در حال حاضر انجام می چه مقدمات آن. در فصل 1.11

شان در حمایت از توسعه در تقویت شده و نقش ،ای اقتصادی جهانیکه نهاده نماییمحاصل 

. ما از راه این نهادها فعالیت خواهیم کرد تا در زمینه است پذیر گسترش یافتههای آسیبدولت

 های اقتصادی جهانی به توافق دست یابیم. مهار چالش

دی را هدایت کرده تا فرار و سازمان همکاری و توسعه اقتصا G20. ما فعالیت از راه گروه 1.17

المللی را پیگیری نماییم. ما در کنار اقدامی که برای پرداختن به فرار های بینمالیاتی شرکت

ایم، انتظار داریم مالیات انگلستان را در طول پنج سال آینده تا مالیاتی در انگلستان اتخاذ کرده

 1المللی پول و هیات ثبات مالیدوق بینمیلیارد پوند افزایش دهیم. ما از راه صن 1.1نزدیک به 

المللی استوارتری اقتصادی، مقررات و استانداردهای مالی و های بینکنیم تا چارچوبفعالیت می

 حل بحران ایجاد نماییم. 

گذاری . انگلستان نخستین کشور مهم غربی بود که درخواست پیوستن به بانک جدید سرمایه1.12

تر با کشورهای آسیایی از این اقدام فرصتی برای ایجاد پیوندهای قوی را داد. 2زیرساخت آسیایی

چین تا اندونزی است. ما از همان آغاز طرح بانک، آن را شکل دادیم؛ بانکی که اکنون متعهد به 

طور المللی است. این بانک رشد اقتصادی در آسیا و فراتر از آن و همینباالترین استانداردهای بین

 ایی برای تجارت انگلستان را مورد حمایت قرار خواهد داد. هایجاد فرصت

سازی تجارت به شکلی شایان توجه رشد اقتصادی را تقویت و به امنیت جهانی . لیبرال1.19

کند. ما در جهت بهبود دسترسی به بازارهای جهانی به صورتی چندجانبه از راه سازمان کمک می

ی با کشورهای در حال توسعه و مذاکرات اتحادیه اروپا با های تجاری امتیازتجارت جهانی، توافق

ازی سشرکای تجاری مانند ژاپن و ایاالت متحده فعالیت خواهیم کرد. ما به دنبال فرجام و پیاده

 ایاالت متحده هستیم.  -توافق تجارت آزاد جامعی میان اتحادیه اروپا

                                                      
1 Financial Stability Board 
2 Asian Infrastructure Investment Bank 
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های بریتانیایی هستیم که از شرکت . ما به دنبال ایجاد عرصه ایفای نقش برای آن دسته1.21

های جهان قرار دارند. ما برای حذف تعرفه، و شان میان باالتریناستانداردهای حکمرانی مشترک

ی و المللموانع ضدتعرفه، مهار فساد، توسعه استانداردها و مقررات بریتانیایی در بازارهای بین

 حمایت از حقوق مالکیت معنوی اقدام خواهیم کرد.

 

 ازارهای پدیدارشوندهب

گذاری سرمایه یمان با اقتصادهای پدیدارشونده و نوظهور. ما در عمق بخشیدن به روابط1.21

از نفوذمان به منظور ما . یابندمیدست ای در عرصه جهانی اهمیت فزاینده به کهخواهیم کرد 

محور المللی قاعدهنهای جدید به اشتغال در کنار نظم بیایجاد بازارهای آزاد، و ترغیب قدرت

گستره کاملی از  درمان را پیوندهای ،ترین اقتصادهابزرگ در زمینهاستفاده خواهیم کرد. ما 

ادی وگوهای مالی و اقتصمان را به وسیله گفتتقویت خواهیم کرد و روابط اقتصادی دولتیتجارت 

 سطح باال توسعه خواهیم داد. 

یر، در پیروی از این الگو، به سودهای مالی مستقیمی برای های اخ. تعامل ما با چین در سال1.22

و بلندپروازی ما برای انگلستان به راستای تبدیل شدن به شریک برجسته  -انگلستان انجامیده

اری گذچین در جهان را بازتاب خواهد داد. انگلستان اکنون یکی از مشهورترین مقصدهای سرمایه

 22به  2112تا  2111های خدمات ما به چین میان سالچین در اروپا است. صادرات کاال و 

های تجاری و میلیارد پوند از توافق 21نزدیک به  2112در اکتبر درصد رسید؛ افزون بر این، 

 تریدولت چین به دست آمد. اما تعامل به این صورت هدف گستردهبا گذاری طی دیدار سرمایه

ای صحنه جهانی با اقتصادهای آینده در تردیکهمکاری نزدهد که به منظور را نیز نشان می

  .  ندنکو جهان حمایت میرفاه انگلستان  از که شودمحقق می

دهد. هند بر آن است تا به های شکوفایی را در اختیار تجارت بریتانیا قرار می. هند فرصت1.23

یل شود و تبد 2111و  2112های ترین اقتصادهای دارای رشد سریع در سالیکی از عمده

به سومین اقتصاد بزرگ جهان بعد از ایاالت متحده و چین  2131شود تا سال بینی میپیش
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سعه هند را تو -تبدیل شود. ما در موقعیتی قوی قرار داریم که بتوانیم روابط تجاری انگلستان

راه  ای ازدر هند هستند و پیوندهای فرهنگی قوی G20گزار گروه ترین سرمایهما بزرگ -بخشیم

میلیون هندی بریتانیایی، ساکن انگلستان، داریم. ما همکاری  1.2المنافع و کشورهای مشترک

کنیم؛ این امر از راه نقش شهر لندن در افزایش تامین سرمایه مان را تقویت میاقتصادی قوی

های بریتانیایی و هندی شود. شرکتگذاری محقق میبرای دگرگونی هند و تجارت و سرمایه

میلیارد پوند  9اند که هر دو ارزشی بیش از اعالم کرده 2112های جدیدی را در نوامبر کاریهم

 دارند. 

ترین اقتصاد در آمریکای التین، شریک بسیار مهمی برای انگلستان . برزیل، به عنوان بزرگ1.22

ست مالی، و نشوگوهای اقتصادی و رود. ما تقویت روابط اقتصادی با برزیل از راه گفتبه شمار می

تر در زمینه خدمات ایم تا راه را برای همکاری نزدیکرا انتخاب کرده 2112افتتاحیه در اکتبر 

 مالی و زیرساختی هموار نماییم. 

وگوی مالی و اقتصادی مان با چین، هند و برزیل را از راه فرایند گفت. ما روابط نزدیک1.22

ان موگوهای دوجانبه استفاده خواهیم نمود تا روابطتای از گفگسترش خواهیم داد. ما از گستره

مان را تقویت کرده و مبنایی قوی برای دیپلماسی اقتصادی و نزدیکبا این شرکا و دیگر شرکای 

تجارت آزاد و بازار  1های مشترک تجاری و اقتصادیتجاری فراهم آوریم. به عنوان نمونه کمیته

یش به پمانند مکزیک، ترکیه، ویتنام و جمهوری کره  ییهااز کشور تریگستردهباز را با گروه 

نیدای، ش -هایی در زمینه خدمات مالی، تولید دیداریوگوی اخیر با مکزیک به توافق. گفتبرندمی

 مالکیت معنوی و مقررات انرژی و ساخت وسایل ارتباطی انجامید. 

کا ادامه خواهیم داد و در تبدیل مان با شر. ما به اتخاذ رویکردی استراتژیک برای تعامل1.21

های کردن این تالش به امری متقابل در سطح حکومتی پیشروی خواهیم کرد. ما استراتژی

متقابل حکومتی که تحت نظارت شورای امنیت ملی است و اهداف و امنیت و رفاه حکومت را 

داد تا رفاه جهانی را کند را توسعه خواهیم ای از کشورهای دارای اولویت ارائه میبرای مجموعه

                                                      
1 Joint Economic and Trade Committees 
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بسط داده و از منافع ملی انگلستان حمایت نماییم. وزرای منصوب شده توسعه روابط سطح باال 

در انگلستان از آن  1را هدایت خواهند کرد، روابطی که رویکرد دولت به مثابه یک کل واحد

رد تا دسترسی مان استفاده خواهیم کمرزها از شبکه دیپلماتیککند. ما در برونحمایت می

 سیاسی، روابط و مشاوره اقتصادی مورد نیاز تجارت بریتانیا را فراهم آوریم. 

 

 5تجارت آزاد

. ما به عنوان یکی از بازترین اقتصادهای جهان، با پیوندهای شایان توجه تجاری و مالی با 1.27 

های ه اتحادیه اروپا توافقدیگر کشورها، پشتیبان اصلی بازارهای آزاد اتحادیه اروپا هستیم. ما از را

مان را پوشش داده و موانع موجود شریک از شرکای تجاری 21تجاری آزادی داریم که بیش از 

 برد. بر سر راه تجارت و بازارهای آزاد را از میان می

ها از رفاه جهانی، نیاز به این موضوع دارد های انگلستان، به منظور افزایش فرصت. شرکت1.22

در بازارهای در حال پیدایش و با شرکای  -مرزی باشدگذاری برونصادرات و سرمایهکه آماده 

مان به بود. ما در پیشروی 2112سنتی ما. انگلستان دومین صادرکننده بزرگ خدمات در سال 

ها حمایت خواهیم کرد تا صادرات و های بریتانیایی همه بخشسوی صادرات از تجارت

دهد که ما چگونه با صنایع یش دهیم. بخش )ج( این فصل نشان میشان را افزاگذاریسرمایه

مان شان را افزایش دهیم. ما از شبکه دیپلماتیکدفاعی و امنیتی همکاری خواهیم کرد تا صادرات

 ها را برای تجارت انگلستان ایجاد نماییم. استفاده خواهیم کرد تا دسترسی و فرصت

، مان قرار داشتهکشور پایدار و رو به شکوفایی در کانون رفاهگذاری خارجی در داخل . سرمایه1.29

نماید. وری انگلستان را حمایت میای را در زیرساخت و بهبودها در بهرههای عمدهگذاریسرمایه

میلیارد پوند است که ما را به دومین  1.2گذاری خارجی در داخل کشور برای انگلستان سرمایه

ترین در سطح گذاری در سطح جهان و بزرگر این نوع سرمایهکننده بزرگ جهان ددریافت

                                                      
1 a whole-of-government approach 
2 Open for business 
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 مان خواهیم داد که انگلستان آمادهنماید. ما پیامی قوی و پایدار به شرکایاتحادیه اروپا تبدیل می

گذاری خارجی نقشی اساسی در رفاه ما داشته و انگلستان از آن استقبال تجارت است. سرمایه

گذاری خارجی در داخل کشور خشی وجود ندارد که وابسته به سرمایهکند. در انگلستان هیچ بمی

باشد. هر کجا هر دغدغه امنیت ملی بروز نماید، حکومت سریعا خطرات را ارزیابی و امکانات بهبود 

 کند. گذاران را ایجاد میبه منظور فراهم کردن اطمینان به سرمایه

 

 محیط تجاری منعطف و ایمن ما

مان در ثبات جهانی ویس دیپلماتیک و نیروهای مسلح ما در کنار متحدان. خدمات و سر1.31

 مانند همکاری با -کندنقش داشته و به مسیرهای تجاری حیاتی ایمن برای کشورمان کمک می

دهد. از سوی شرکا در مقابله با دزدان دریایی. این امر رفاه جهانی را حمایت و فقر را کاهش می

 مرزی عملآورد تا به صورت برونن و آسانی را برای بریتانیا فراهم میدیگر، زمینه تجارت ایم

 کرده و تجارت داشته باشد. 

المللی به رسمیت مان که به صورت بین. محیط تجاری ایمن ما و سیستم مالی و حقوقی1.31

. دشناخته شده، به صورت درون مرزی به انگلستان امکان داده تا در خدمات مالی رهبر جهان باش

المللی جهان است. هدف ما این است که انگلستان نخستین ترین مرکز مالی بینلندن برجسته

 های جهانی و اروپایی باقی بماند. های مرکزی بانکانتخاب شعبه

های انگلستان، های مالی، با بانکافزون بر ایجاد انعطاف در بحران 1داری انگلستان. خزانه1.32

کند تا انعطاف بخش مالی المللی همکاری میهای مالی بینمالی و بدنهمرجع نظارت بر عملیات 

دهد که انگلستان نسبت به تهدیدها، از جمله جرم سایبری، را تقویت نماید. این کار اطمینان می

ها بوده و آمادگی کامل به منظور مالیم کردن تاثیر ترین بخشبخش مالی انگلستان یکی از ثابت

 ارد. هر گونه خطر را د

                                                      
1 HM Treasury 
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ها، تخصص، سرمایه و منابع حیاتی را در اختیار دارد. . بخش خصوصی اطالعات، داده1.33

د و کننگذاری میهای مبتنی بر انگلستان مبالغ زیادی را در زمینه امنیت خود سرمایهشرکت

 ها در این راستا ادامه خواهد داد. حکومت به ترغیب، مشاوره و حمایت از آن

ر ای که مبتنی بال توسعه مشارکت بلندمدت با بخش صنعت هستیم؛ توسعه. ما به دنب1.32

اعتماد و همکاری است. این امر از راه اشتراک بهتر اطالعات و تخصص و ترغیب بخش صنعت به 

 .  نامه را الغا خواهد کردگیرد. حکومت هر کجا که ممکن باشد آیینایفای نقش برجسته صورت می

 

 ب( نوآوری

ها و استفاده ها به منظور غلبه بر چالشها و به مقام عمل گذاشتن آنتولید ایده -ری. نوآو1.32

انگیزد. نوآوری و استفاده ما از علوم وری و رقابتی بودن انگلستان را برمیتوان، بهره -هااز فرصت

ا ه به مهایی کها تجهیز، امکانات و مهارتمان نیز نقشی حیاتی دارد. آنو فناوری در امنیت ملی

دهد تقویت کرده و به ما توانایی برخورد با تهدیدها و مخاطرات هایی نسبت به رقبا را میمزیت

 دهد. را در زمان حال و آینده می

انداز جهانی برای نوآوری فناورانه دچار شیفت و گذار شده است. بخش خصوصی و . چشم1.31

های ، بودجه2112برد. در سال ه پیش مینه حکومت، سرعت رو به افزایش تغییرات فناوری را ب

میلیارد دالر رسید. انگلستان  111شرکت برتر جهان به تنهایی به بیش از  21تحقیق و توسعه 

های امنیت ملی های فناوری تجاری عمده با کاربستابداعاتی در سطح جهانی و میان همه بخش

یبری، ، امنیت ساهاکالن دادهعلوم پزشکی، را اجرا کرد؛ ابداعاتی که شامل هوافضا، بیوتکنولوژی و 

 شود. ها، رباتیک و مواد پیشرفته میماهواره

تی های نوآوری حکومتر با بخش خصوصی هستیم تا مشارکت. ما به دنبال فعالیت گسترده1.37

 و بخش خصوصی با امنیت ملی را کارآمدتر نماییم. 

ایم، این امر از راه طرح پژوهشی تیبانی کرده. ما از رویکردهای نوینی نسبت به نوآوری پش1.32

میلیون پوند قرارداد را فراهم آورده و  271شود که امکان بیش از کسب و کار کوچک، انجام می
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اندازی در سراسر انگلستان برای گسترش همکاری تحقیق و مرکز راه 9ای که با استقرار شبکه

برد رشد اقتصادی در آینده کمک به پیشتوسعه میان دانشمندان، مهندسان و تجارت دارد 

 کند. می

مان را با حوزه صنعت افزایش داده، مشارکت دفاعی، سایبری، امنیتی و . ما همکاری1.39

پذیری را برای حمایت از رقابتی بودن و صدور محصوالت و خدمات امنیتی و دفاعی موفق انعطاف

گذاری را رشد دفاعی، انواع متفاوت سرمایهنماییم. ما، به عنوان بخشی از مشارکت برقرار می

های دفاعی داشته تری در بخش خصوصی را در طرحگذاری گستردهکنیم تا سرمایهواکاوی می

 2نوآوری امنیت عملیاتو مرکز  1حل دفاعی مرکز راهباشیم. حکومت و صنعت به صورت مشترکی 

ای از نظر تجاری نسبت به انه و آگاهانهاندازی کردند. این مراکز رویکردهای همکارجدیدی را راه

 کنند. های امنیتی و دفاعی ایجاد میچالش

ها در آینده، نیاز داریم که های عملیاتی و کنترل هزینه. ما در راستای ایمن داشتن مزیت1.21

ها پاسخ دهیم. این موارد از شونده را به سرعت شناخته و به آنهای دگرگونها و فناوریایده

مان در پاسخ به رقبا خواهد آمد. طور از سوی متحدانون از حوزه امنیت ملی سنتی و همین بیر

ه ها داشتها را شنیده و همکاری کارآمدی با آنبنابراین، ما باید شرکای جدید را یافته، نظر آن

ر عین د های سنتی آزمایش کرده وهای نامتعارف را با دقت زیاد نسبت به ایدهباشیم. ما باید ایده

مان اقدام که رقبایهای خود را پیش از اینحال آماده خطر کردن باشیم. و همچنین، باید ایده

های مشابهی روبرو سازی نماییم. ما در اشتراک با کشورهای دیگری که با چالشکنند پیاده

 بود.  گو نخواهدمان پاسخهستند، همه پاسخ را  نداریم اما ادامه کار با ساختار فکری سنتی

که رویکردی که وزرات دفاع اتخاذ  ما یک ابتکار نوآوری دفاعی را آغاز خواهیم کرد. 1.22

های ما همچنین این اصول را نماید. دپارتمانسازی میتری پیادهخواهد کرد را با جزئیات بیش

نوآوری  های خود به کار خواهند گرفت. ما، در میان دیگر موارد، موانع موجود بر سر راهدر طرح

                                                      
1 Defence Solution Centre 
2 the Security Innovation Demonstration Centre 
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را برانگیخته و حذف خواهیم کرد و فرهنگی از نوآوری و ابداع را پرورش خواهیم داد که رویکرد 

ری کند. حکومت رهبگذاری و مدیریت پروژه اتخاذ میریزی سرمایهمتفاوتی نسبت به خطر، برنامه

رتی کارآمدتر دپارتمانی بر ابداع و نوآوری را تقویت خواهد کرد و از ائتالف دپارتمانی به صو

 مان را در طول این پارلمان به پیش برد. استفاده خواهد کرد تا پیشروی نسبت به اهداف نوآورانه

اندازی را راه 1های کوچک و متوسطها و بنگاههای انگلستان همکاری و شرکت. ما با دانشگاه1.23

مان قرار خواهیم داد. ما لیخواهیم کرد و تفکر خالق، علم و فناوری را در کانون اندیشه امنیت م

ها و های جدید بهبود خواهیم بخشید، از ایدهفناوری خود را به منظور پایش تهدیدها و فرصت

 ما یکهای فراتر از دفاع و امنیت پیشگام هستند. هایی استفاده خواهیم کرد که در حوزهحلراه

دیدارشونده ایجاد واحد جدید، متقابل حکومتی به منظور تحلیل ابداع و فناوری پ

که پیوندهای نزدیکی با بخش خصوصی و دانشگاهی داشته و این اطمینان را بدهد خواهیم کرد 

 کنیم.   ها را شناسایی میکه ما این فرصت

مان را به علوم و فناوری تخصیص خواهیم درصد از بودجه دفاعی 1.2. ما در این پارلمان 1.22

گذاری را میلیون پوندی، سرمایه 112آوری سایبری و دفاع داد و به عنوان بخشی از صندوق نو

های پیش روی نیروهای مسلح های ابداعی برای چالشحلافزایش خواهیم داد تا از ارائه راه

 حمایت نماییم. 

ها برای توسعه . حکومت این مساله را مورد بازنگری قرار خواهد داد که ما به کدام فناوری1.22

گذاری مشترک با کدام یک را باید به صورت تجاری، و از راه همکاری و سرمایهخود نیاز داریم و 

یافته های توسعهسازی فناوریانداز تجاریمتحدان، دانشگاه و صنعت به دست آوریم. ما چشم

و  ،برانگیختهبرای اهداف امنیت ملی حکومت را گسترش داده، رشد اقتصادی و رقابتی بودن را 

وضیح بخواهیم با بیان جزئیات ت که اینتا ) ها داریمکه نیاز به حل آننماییم یرا تبیین ممسائلی 

دهنده دفاع و امنیت برای حکومت برقرار ما یک شتاب. (چگونه باشدباید پاسخ  دهیم که

                                                      
1 small and medium‑ sized enterprises (SMEs) 
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های خود را به خواهیم کرد تا به بخش خصوصی، متحدان و دانشگاه کمک کند ایده

مر این ا تری برای کاربران امنیت ملی تبدیل سازند.تجهیزات و خدمات نوآورانه سریع

های کارشناسانه، حاکم و آن دسته ها را برای توسعه قابلیتبه ما امکان خواهد داد تا بهترین راه

تری دارند تشخیص دهیم. این هایی که پتانسیل و ظرفیت تجاری و صادراتی گستردهاز فراورده

  پذیری کار خواهد کرد.رکت رشد دفاعی، امنیتی و انعطافدهنده به صورت نزدیکی با مشاشتاب

کند. ما ایجاد و رشد میلیارد پوند به اقتصاد انگلستان کمک می 17. امنیت سایبری ساالنه 1.21

اندازی دو مرکز نوآوری، کنیم؛ بخشی که شامل راهبخش امنیت سایبری فعالی را ترغیب می

سازی توسط سایبری به روز شده و کمک به تجاریهای کوچک و محمایت از بهترین بنگاه

 ها باشد. پژوهش در دانشگاه

ها و تبادل افزایش یافته با بخش خصوصی و دانشگاه، . به عنوان بخشی از تمرکز ما بر مهارت1.27

هایی را برای نیروی کار وزرات دفاع توسعه خواهیم داد؛ مواردی که شامل کارآموزی ما نوآوری

هایی را در های کارآفرینی باشد. ما فرصتلم، فناوری، مهندسی، ریاضیات، و مهارتبوده و بر ع

کننده ایده به محصول خود را ایجاد کرده و های تبدیلدهیم تا گروهمان قرار میاختیار کارکنان

سازی و تسهیل حرکت میان حکومت، بخش دانشگاهی، بخش خصوصی و دیگر کشورها را آسان

 نمایند. 

هایی که به دنبال ابتکارات ابداعی مان، بسیاری از آنما همکاری نزدیکی با شرکا و متحدان .1.22

شان های پژوهشی مشترکها فراگرفته و در برنامهمشابهی هستند، خواهیم داشت، از آن

خویش است که هدف  1گذاری خواهیم کرد. ایاالت متحده به دنبال استراتژی آفست سومسرمایه

های فناوری مهمی، به ویژه در شان در آینده است، فرانسه برنامهت نظامیآن حفظ مزی

های هوافضا، زیردریایی و فضایی دارد. ما همچنین روابط امنیتی مهم خود را با شرکایی ظرفیت

 ای از جمله ناتو، تقویت خواهیم کرد. های چندجانبهمانند ژاپن و سازمان

                                                      
1 Third Offset Strategy 
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 یتیهای دفاعی و امنج( صنایع و مهارت

کنند که نیروهای مسلح، اجرای . صنایع دفاعی و امنیتی تجهیزاتی را تولید و حمایت می1.29

 ایمان استفاده کرده و مشارکت عمدههای امنیتی و اطالعاتی و متحدان و شرکایقانون، آژانس

ه، را استخدام هزار نفر، عمدتا خبر 212ها در انگلستان بیش از نمایند. آنمان ایفا میدر زمینه رفاه

 صنعتهر دو  2112کنند. در سال کارآموز حمایت می 1211طور نفر دیگر و همین  121و از 

های صادرات اند که در این میان سفارشمیلیارد پوند داشته 31گردش مالی جمعی بیش از 

 هاینهرود نیمی از کارخامیلیارد پوندی داشته است. انتظار می 11.9بخش دفاعی و امنیتی ارزش 

درصدی را تا سال آینده داشته باشند. بخش امنیت، نیز به صورتی  11این بخش رشد دستکم 

د های اقتصاد انگلستان رشتر از دیگر بخشبه صورت متوسط پنج برابر سریع 2112ویژه، از سال 

 داشته است. 

ستیم. ما ترین مشتریان محصوالت و خدمات امنیتی و دفاعی جهان ه. ما یکی از بزرگ1.21

دهنده دریافت کرده و همچنین همواره تالش خواهیم کرد تا بهترین ارزش را برای پول مالیات

این امر را به صورتی انجام خواهیم داد که اقتصاد ما و رفاه بلندمدت مردم سراسر کشور را تقویت 

آغاز  وریامنیت ملی از راه فنا 2112نماید. حکومت همچنان به اصلی که در کاغذ سفید سال 

ای خواهیم داد و اقدامات مان نیروی تازهما به سیاست صنایع دفاعیشد متعهد است. 

تری در زمینه کمک به صنایع دفاعی و امنیتی انگلستان به منظور رشد و رقابتی بیش

تری را در تامین آماد دفاعی به پیش خواهیم ما نوآوری بیش آمیز اتخاذ خواهیم کرد.موفقیت

گذاری آینده به اقتصاد پویاتر و مولدتری های سرمایهاطمینان را خواهیم داد که تصمیم برد و این

 کند. کمک می

 

 تر و نوآورتربخشی آزادتر، رقابتی
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میلیارد پوند را صرف تجهیزات دفاعی و پشتیبانی تجهیزات  172. ما در طول ده سال آینده 1.21

تواند ه تحول دفاعی، وزارت دفاع به شکل بهتری میخواهیم کرد. در نتیجه برنامه حکومت در زمین

های شایان توجهی را در طول پنج سال ها را به هنگام و به صرفه تحویل دهد. ما پیشرفتپروژه

تری برای انجام وجود دارد. این امر به بهبود عملکرد ایم اما باز هم کارهای بیشگذشته داشته

 صنعت و همین طور حکومت بستگی دارد. 

ا هتری در زمینه هزینهتر و شفافیت عمدهایم تا کارایی بیش. ما اصالحاتی را انجام داده1.22

از آن، به  پس 2112و راهبر اصالح دفاعی  اکتساب دفاعی بهتر 2113ایجاد نماییم. کاغذ سفید 

با را  تکغیررقابتی و منابع ای را تغییر داده که وزارت دفاع تهیه آماد شیوه یقابل توجه شکل

  .، بر عهده گرفته استکننده مستقلمنابع تک به عنوان تنها تنظیم تنظیماستقرار اداره 

ای نخستین پروژه عمده 21تیپ  1های گلوبال کامبت. برنامه زیردریایی جانشین و کشتی1.23

ده مرزی از سوی اداره مقررات تک منبع تحویل داخواهد بود که از راه قراردادهای تک منبع برون

هایی برای تولیدکنندگان از جمله های بزرگ ملی فرصتها به عنوان پروژهخواهد شد. این برنامه

های کوچک و بزرگ فراهم خواهد آورد تا بخشی از زنجیره تامین را شکل دهد. ما با بنگاه

 م. هیها را از راه کاربست رقابت افزایش دمان همکاری خواهیم کرد تا این فرصتپیمانکاران عمده

ترین بازارهای دفاعی را به نسبت دیگر کشورهای عمده، . انگلستان یکی از بازترین و رقابتی1.22

کند. ما همچنان محصوالت خدمات آماده توزیع را تا جایی ادامه خواهیم داد که به ما اداره می

 ود:شرا شامل میامکان تامین آزادی کنش و مزیت رقابتی را بدهند. استثناها مواردی از این جمله 

 هایی که تحت حاکمیت کنترل بندی شده یا حساس، یا فناوریهای بسیار طبقهفناوری

 صادرات یا محدودهای پیمانی قرار دارند. 

 هایی که امکانات الزم در زمینه حفظ قابلیت همکاری با متحدان مهم، اما آن

آورند یا فراهم نخواهند توانند فراهم استانداردهای مورد نیاز نیروهای مسلح را نمی

 آورد. 

                                                      
1 Global Combat Ship 
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  امکاناتی که مزایای استراتژیک، نظامی، و اقتصادی را از همکاری بلندمدت با دیگر

 ها برای انگلستان به همراه دارد. ملت

که  منتشر خواهیم کرد 5152سازی ملی جدیدی را در سال ما استراتژی کشتی. 1.22

اید که بتواند نیازهای امنیتی و دفاعی آینده کشور مبانی را برای بخش مدرن و کارآمدی مهیا نم

نقشی حیاتی در آینده صنعت  21را برآورده سازد. به دست آوردن کشتی گلوبال کامبت تیپ 

ظر دهد. ما در نسازی انگلستان خواهد داشت، امری که بخش کانونی استراتژی را شکل میکشتی

می آغاز کنیم که طرح را به شکل ها را هنگاداریم مرحله ساخت برای نخستین کشتی

تری پیش برده باشیم. ما عناصر کار ساخت را به پایان خواهیم رساند در این صورت یافتهتکامل

برنامه به موقع و به صرفه تحویل داده خواهد شد. ما به عنوان بخشی از این برنامه، دو کشتی 

یت سازی و قابلدر فعالیت کشتی گشت دریایی دیگر را خواهیم ساخت، در کوتاه مدت استمراری

ها و نابودگرها فریگیت 19فزاینده برای نیروی دریایی سلطنتی ایجاد خواهیم کرد. ما ناوگان تیپ 

ای مفهومی را انجام خواهیم داد و سپس کالس جدیدی از ناوگان را حفظ خواهیم کرد. ما مطالعه

ایجاد خواهیم کرد؛ این ناوگان مکمل همه منظوره حمل و نقل، منعطف و قابل حمل را طراحی و 

ها و نابودگرها را افزایش توانیم جمع کل فریگیتمی 2131شده و در این صورت تا دهه  21تیپ 

 دهیم. 

واردان به بخش امنیت و دفاع گذاری خارجی در داخل کشور و تازه. ما همچنان از سرمایه1.21

های ش رو به رشد فناوری انگلستان و بنگاهاستقبال خواهیم کرد. ما از خالقیت و پویایی بخ

رداری بهای خود بهرهتر به برون مرزها رفته باشند تا از ایدهکوچک و متوسط که ممکن است پیش

 مند خواهیم شد. کنند، بهره

مان ای که از تدارکات امنیت ملیکنندههای تهیههای تجاری را برای شرکت. ما فرصت1.27

ها را در دسترس گستره ترین میزان ممکن خواهیم رساند و این فرصتخیزند، به باالبرمی

 کنندگان بالقوه قرار خواهیم گذاشت. تری از تهیهگسترده
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ا ها یجا که با مولفههای تامین صنعت، به ویژه آن. این مساله حائز اهمیت است که زنجیره1.22

تامین کرد، قوی و استوار باشند.  توان از خارج از کشورخدمات حساسی مرتبط باشند که نمی

ای یا رمزنگاری پیشرفته هایی که بازدارندگی هستههای خاصی، مانند آنوزارت دفاع در بخش

تر کنند، رویکردی پویاتر و سیستماتیک)هر جا که این امر مصداق داشته باشد( را حمایت می

 نماید. اتخاذ می

های کوچک و متوسط و بنگاه ما در این جهت اقدام خواهیم کرد که. 1.29

قراردادهای امنیتی و )مناقصه یا مزایده( در کنندگان غیرسنتی امکان پیشنهاد عرضه

ای هما با گسترش انجمن تامین دفاعی انجمنتر به دست آورند. دفاعی را به صورتی آسان

مر با ین اایم؛ اکنندگان کوچک و متوسط مستقر کردهاختصاصی برای تمرکز بر نیازهای عرضه

ها را درک کرده و های آنها و اولویتهدف کسب اطمینان از این مساله است که ما دغدغه

مان افزایش دهیم. افزون بر اقدامات مطرح شده در بخش شان را در امنیت ملیتوانیم مشارکتمی

 پیشین درباره نوآوری، ما این موارد را خواهیم داشت:

 دهیم تا دسترسی شرکای پذیری را توسعه مینعطافهمکاری رشد دفاعی، امنیتی و ا

ازیم. در تر سچه که صنعت بریتانیایی برای پیشنهاد دارد را آسانالمللی به تمام آنبین

المللی مرجحی برای همکاری و نوآوری یابیم که ما شریک بیناین صورت اطمینان می

 دفاعی هستیم. 

 امنیت و ایجاد امکان شریک شدن های آینده در بخش بهبود شفافیت نیازمندی

های کوچک و متوسط با همدیگر در مزایده قراردادهای حکومتی؛ امری که بنگاه

 . تواند بسیار بزرگ یا پیچیده باشدها به تنهایی میاش برای هر یک از این بنگاهمدیریت

 تر تر کردن این فرایندها و آزادسازی فرایندهای تامین آماد، کوتاهاستمرار ساده

تر امکان رقابتی های بیشهای ابداعی؛ در این صورت شرکتحلشان نسبت به راهکردن

 آورند. تر را به دست میآسان
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  منصوب کردن یک مقام ارشد در وزارت دفاع با مسئولیت کاهش موانع پیش روی

 های کوچک و متوسط، افزایش دسترسی و رایزنی و مشاوره. بنگاه

ر المللی آینده و ههای مشترک بینالمللی بودن، در برنامهی از طرح بین. ما به عنوان بخش1.11

دو بخش دفاعی و امنیتی همکاری خواهیم کرد؛ جایی که امکانات درست فناوری، مهارتی و 

های خود را کاهش داده و فناوری را برای توانیم هزینهصنعتی را در اختیار داشته و جایی که می

 مان، به اشتراک بگذاریم. روبط دفاعی مزایای متقابل، تقویت

 

 

 افزایش حمایت از صادرات و ایجاد بهترین شرایط برای صنعت 

. صادرات دفاعی و امنیتی مسئول، که مواردی از جمله حمایت تجهیزاتی، خدماتی، 1.11

ها شود، نقشی اساسی در امنیت و رفاه ما دارد. آنرا شامل می خدمات پشتیبانیزیرسیستمی و 

نمایند ها هزار شغل را در انگلستان حفظ کرده و اقتصادهای دارای مقیاسی را تولید میمستقیما ده

ها از روابط دهند. آندهندگان کاهش میهای تجهیز را در حد حکومت و مالیاتکه هزینه

 کنند اهدافمان پشتیبانی نموده و به ما کمک میهای امنیت ملی شرکایبلندمدت با سازمان

 تری را تسلیم نماییم. است خارجی گستردهسی

های مهندسی، طراحی و فناوری است. ترین مهارت. انگلستان اقتصادی با ارزش، با پیشرفته1.12

سازی تجارت مان تمرکز خواهیم نمود، حمایت دولتی را به منظور تسهیل و آسانما بر توان ملی

 ن افزایش خواهیم داد. ما انتظار سطح مشابهی ازشاالمللیبرای صنایع بریتانیایی و مشتریان بین

مان داریم. ما همچنان به اجرای روند صدور مجوز صادرات تعهد و همکاری را از شرکای صنعتی

مان با استوارمان ادامه خواهیم داد؛ این امر اطمینان خواهد داد که صادرات امنیت و دفاع

مان از بخش صادرات امنیت و دفاع را تما بیش از پیش حمایمان سازگار است. هایارزش

 ، و:بهبود خواهیم داد
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 مستقر خواهیم کرد که مسئول حمایت از  1گذاری انگلستانتیمی در تجارت و سرمایه

 خواهد یدولت یهاسازمان یردولت با ساهای تجاری توافق به سرانجام رساندنمذاکرات و 

ها و مشاوره ما، و روابط ی به مهارتها سهولت، قابلیت اعتماد، دسترس. این توافقبود

هایی به صورتی فزاینده مورد کند. چنین توافقتر با انگلستان را ارائه میگسترده

 مان هستند. درخواست شرکای

  حمایت از صادرات را به عنوان وظیفه کانونی وزارت دفاع تبدیل کرده و به آن مسئولیت

تژیک را بدهیم؛ مواردی که به سرپرستی های صادرات دفاعی استرامدیریت همه کمپین

 ای برای حمایتوزیر دفاع و یک مقام ارشد رسمی جدید، است. این اقدام ظرفیت فزاینده

المللی، ایجاد خواهد نمود. به هنگام ها، از جمله آموزش مشتریان بیناز این کمپین

ت تری نسبمنعطفمان باشد، رویکرد ها، هر جا که بخشی از منافع ملیحمایت از کمپین

به مطالبه هزینه از مشتریان بالقوه اتخاذ خواهیم کرد. سازمان دفاع و امنیت تجارت و 

گذاری انگلستان به همکاری با این بخش ادامه خواهد داد تا صادرات به مشتریان سرمایه

 بالقوه را تقویت نماید. 

 مان های تهیه تجهیزاتیماطمینان از این امر که پتانسیل صادرات آینده از آغاز در تصم

ای برای سنجش تجهیزات که مشتریان بالقوه به صورت روزمرهمد نظر قرار گرفته و این 

 شوند. یافته بریتانیا دعوت میامنیتی و نظامی توسعه

 وت را ترین تفاتواند بیشها، جایی که میاولویت دادن به منابع حکومتی در این کمپین

 است.  یشگذاری بر منابع خوسرمایه در پیصنعت  جایی کهایجاد نموده و 

 

 ها و افراد گذاری بر مهارتسرمایه

                                                      
1 UK Trade and Investment (UKTI) 
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های خصوصی و عمومی است. ما به . امنیت ملی ما مبتنی بر تعهد و مهارت افراد در بخش1.13

توانیم متخصصان ها و بخش خصوصی ادامه خواهیم داد؛ در این صورت میهمکاری با دانشگاه

ها مانند های درست آموزش بدهیم. ما در بسیاری از حوزهجذب و با مهارتامنیت ملی را 

 ای و سایبری، به متخصصانی با سطوح باالیی از تخصص فنی نیاز داریم. های هستهحوزه

های کارآموزی قوی و رو به . ما با موقعیتی قوی، یک نظام آموزشی پیشرو جهانی و طرح1.12

های طور توسعه مهارتنان را به تحصیل مهندسی، علوم و همین کنیم. ما جوارشد را آغاز می

نفری دانشجویان دانشکده افسری  3311کنیم؛ این امر از راه واحدهای رهبری ترغیب می

هزار جوان فرصت توسعه  131شود که به بیش از نیروهای مسلح در انگلستان انجام می

میلیون پوند را برای  11ما  دهد.ی را میهای شغلهای فردی و به دست آوردن شایستگیمهارت

افزایش شمار واحدهای دانشکده افسری در مدارس هزینه خواهیم کرد تا جمع کل این 

 . واحد برسانیم 111در انگلستان به  5151واحدها را تا سال 

وزارت دفاع و نیروهای مسلح  -کننده پیشرو کارآموزی است. انجمن امنیت ملی ارائه1.12

کنندگان کارآموزی در کشور هستند. ما به همکاری نزدیک با بخش خصوصی ین ارائهتربزرگ

گذاری نماییم. سربازگیری در دهیم تا در کارآموزی با کیفیت و پشتوانه عالی سرمایهادامه می

دهد. قالب کارآموزی پیشنهادی جدید، نیروی کار ماهر مورد نیازشان را در اختیارشان قرار می

هزار کارآموز را در حوزه دفاعی آموزش خواهیم داد. ما با  21دستکم  2121ن تا سال ما از اکنو

ایم تا پیشگام کارآموزی دفاعی جدیدی را ایجاد نماییم؛ اقدامی که از سال صنعت همکاری کرده

های مهندسی جدید را تحویل خواهد داد، کارآموزی کارشناسی ارشد سیستم برنامه 2111

های های دفاعی پیشرفته جذب خواهد کرد و همین طور مهارتا در سیستممهندسان جدیدی ر

 مهندسان موجود را افزایش خواهد داد. 

ای ما به نیروی کار ماهر و توانا در نیروی دریایی سلطنتی، وزارت دفاع . بازدارندگی هسته1.11

 انگلستان هر دو رو بهای غیرنظامی و دفاعی های هستهمان وابسته است. برنامهکنندگانو عرضه

ها هستند. حکومت امسال کتاب رشد و نیازمند رویکردی مشارکتی به منظور برآوردن مهارت
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را با مشارکت بخش صنعت منتشر کرد. در این اثر یک  ای ماهای هستهپایدار ساختن مهارت

برای  های مشترکشود. این کتاب شامل ایجاد چارچوب مهارتبرنامه اقدام مشترک مطرح می

بخشی و تقویت راهی است که مشاغل ای میانمشاغل بخش عمومی، توسعه مسیر شغلی هسته

 های کلیدی است. شوند. این امر به منظور بهبود نگهداری مهارتای مدیریت میهسته

ای دهندگان آموزش و شبکهدر استقرار ارائه 2111. برنامه امنیت سایبری ملی ما از سال 1.17

گذاری کرده است. ما به این امر سرعت داده، آموزش آموزش سایبری سرمایه از متخصصان

دهیم که خواستار دنبال کردن مشاغلی در امنیت سایبری مند را برای کسانی ارائه میهدف

 17-12ویق استعدادهای هستند. ما یک برنامه مدارس را در سراسر لندن برای شناسایی و تش

هایی خاص اجرا خواهیم کرد. با تمرکز بر بخشرا امنیت سایبری  جدیدکارآموزی ساله ایجاد و 

های موفق موجود، از جمله چالش امنیت سایبری و طرح حمایت آموزشی ما مقیاس برنامه

در مقطع کارشناسی از سوی ستادهای ارتباطی حکومت را افزایش خواهیم داد.  1«سایبری اول»

اندازی خواهیم راه 2نویسیی ایجاد موسسه جدید برنامهمیلیون پوندی را برا 21ما همچنین رقابت 

ها در های دیجیتالی و علوم کامپیوتری را در انگلستان توسعه بخشد. این مقیاسکرد تا مهارت

های سایبری درست و کارآمد را در دهد که ما متخصصانی با مهارتکنار هم به ما اطمینان می

مان به عنوان رهبر امنیت سایبری که الزمه ماندن هاییبخش خصوصی و عمومی داریم؛ مهارت

 جهان است.  

                                                      
1 Cyber First 
2 Coding 
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 سازی و اصالحپیاده

. این فصل تالش دارد نشان دهد که این استراتژی را چگونه در طول پنج سال آینده، از جمله 7.1

سازی خواهیم کرد. نخست وزیر بر پیشرفت ن پیادهمااز رهگذر تغییرات در ساختارهای امنیت ملی

 سازی از راه شورای امنیت ملی، تحت حمایت مشاور امنیت ملی، نظارت خواهد کرد.  پیاده

. ما به منظور حمایت از شواری امنیت ملی، کمیته شورای امنیت ملی جدیدی را برای نظارت 7.2

ریاست  1کرد. صدراعظم قلمرو دوک لنکستر سازی این استراتژی مستقر خواهیمبر کیفیت پیاده

 آن را خواهد داشت. 

را بر عهده دارند. این  سازی تعهداتشان مسئولیت پیادههای اختصاصی و وزرای. دپارتمان7.3

مان، به روز شود. کابینه به منظور برآورد ساختن تعهداتسازی در ادامه ارائه میساختار پیاده

 کند. رای پارلمانی که سر کار است ارائه میای را بهای ساالنهآوری

ها به ارزیابی اثرات خواهند پرداخت؛ این امر سازی، دپارتمان. به عنوان بخشی از مرحله پیاده7.2

هایی تعیین شود که به منظور پیروی از مرور استراتژی امنیت ملی شود تا تاثیر تصمیمانجام می

اند. مواردی که به صورت ویژه در ارتباط با ایمنی، محیط، و امنیت و دفاع استراتژیک اتخاذ شده

 توسعه پایدار و برابری و تنوع مورد نیاز هستند. 

های کارشناسان خارجی، متحدان و عموم مردم . ما در توسعه این استراتژی، به دنبال دیدگاه7.2

های ها، سازمانتنکهای متفاوت، از جمله دانشگاه، تینکهایی در حوزههستیم. ما با سازمان

ایم. ما تحلیل و رویکردمان را با متحدان وگو کردهغیردولتی، و صنعتی سراسر انگلستان گفت

سهم مشارکتی  2111ایم. ما نزدیک به مان از جمله ناتو و اتحادیه اروپا مورد بحث قرار دادهنزدیک

شان را با ما به ه تخصصهایی هستیم کاز اعضای عمومی دریافت کردیم. ما سپاسگزار همه آن

 اشتراک گذاشتند. 

                                                      
1 Chancellor of the Duchy of Lancaster 
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ایم که این استراتژی کامال در راستای منابع موجود است. از همه . ما این اطمینان را داده7.1

رود که سطوح باالی کارآمدی را عرضه و برآورده سازند. ما در های حکومت انتظار میدپارتمان

ایم. وزیر ت اقتصادی را مورد مداقه قرار دادهکنار توسعه این استراتژی، کارآمدی مصرف امنی

ها میلیارد پوند از ذخیره وزارت دفاع، آژانس 11کابینه فرایندیی را هدایت خواهد کرد که بیش از 

اطالعات و امنیت، و مصارف مقابله با تروریسم متقابل دولتی را شناسایی کرده است. ما این 

 کنیم. گذاری میمان سرمایهنیت ملیهای امها را بار دیگر در اولویتذخیره

 

 ساختار حکومت

مان را ارتقا خواهیم بخشید؛ امری . ما به منظور تحویل این استراتژی، ساختارهای امنیت ملی7.7

 تر دولت به مثابه یک کل واحد را توسعه خواهد داد.  که رویکرد یکپارچه
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شورای امنیت ملی

نخست وزیر: رئیس

دفاع،وزیرخارجه،اموروزیر،المنافعمشترککشورهایوخارجهاموروزیرداری،خزانهوزیرووزیرنخست:دائماعضای
وتر،لنکسدوکقلمروصدراعظماقلیمی،تغییراتوانرژیوزیرمهارت،ونوآوریتجارت،وزیرالمللی،بینتوسعهوزیر

.(نیازصورتدر)کلدادستان

مشاور امنیت ملی: دبیر

(سوریهوعراق)ملیامنیتشورای

وزیرنخست:رئیس

سازیپیاده)ملیامنیتشورای
یاستراتژوملیامنیتاستراتژی

(استراتژیکدفاعودفاعیامنیت
دوکقلمروصدراعظم:رئیس

لنکستر

بازدارندگی)ملیامنیتشورای
(امنیتوایهسته

وزیرنخست:رئیس

(سایبر)ملیامنیتشورای

خزانهوزیر:رئیس

(  کارمندان)شورای امنیت ملی 
مشاور امنیت ملی : رئیس

تهدیدها،)ملیامنیتشورای
وپذیریانعطافمخاطرات،
(پیشامدها

وزیرنخست:رئیس

بامقابله)ملیامنیتشورای
(تروریسم

نخست وزیر: رئیس

 هیات مدیره

گو در دولتبه ریاست مقامات ارشد پاسخ  

د.نماینهای خود را به صورت منظم ارائه میکه گزارش  

 )کارمندان(
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 پاسخ به بحران

وند شهایی پاسخ دهد که به سرعت پدیدار میمطلب نیاز دارد که به بحران . حکومت به این7.2

ی هایای قوی از پرداختن به چنین موقعیتکنند. ما پیشینهها را چند برابر میو همزمان بحران

 دهیم. داریم اما به دنبال کردن راهی برای کوتاه کردن زمان پاسخ ادامه می

یت ملی را مستقر کردیم تا رهبری استراتژیک جمعی را در شورای امن 2111. ما در سال 7.9

های امنیت و بحران فراهم آورد. مشاور امنیت ملی کار شورای امنیت ملی را هماهنگ موقعیت

، 2نماید. کمیته مشترک اطالعاتارائه می 1ساخته و مشاوره سیاستی را از راه دبیرخانه امنیت ملی

ها آورد. آنینه ارزیابی اطالعات استراتژیک را فراهم میاش، زمبه رهبری رئیس هیات مدیره

به وزرا و مقامات ارشد،  3دهند که در اتاق جلسه توجیهی کار کابینههمچنین این اطمینان را می

شود؛ این اقدام مانند یک مکانیسم ملی پاسخ به بحران و مشاوره و تحلیل مورد نیازشان ارائه می

 شود.  ی شورای امنیت ملی در طول یک بحران انجام میسالح عملیاتی است که از سو

. ما پنج سال پس از مستقر کردن این ساختارها، بازنگری این امر را آغاز خواهیم کرد که 7.11

اییم. ها پشتیبانی نمچگونه از شواری امنیت ملی و اتاق جلسه توجیهی کار کابینه در طول بحران

چگونه بستر حمایت و اطالعات مورد نیاز وزرا در محیط تهدید این اقدام تعیین خواهد کرد که ما 

ه االنتقال خواهد بود کنماییم. نتیجه نهایی ساختاری منعطف و سریعبرانگیز را فراهم میچالش

توانایی سروکار یافتن با گستره پهناوری از تهدیدها و مخاطرات را در سده بیست و یکم و پیوستن 

المللی را دارد. ما به عنوان بخشی از این امر، زیرساخت پاسخ به نبه شرکای محلی، ملی و بی

 بحران از جمله اتاق جلسه توجیهی کار کابینه و امکانات دپارتمانی را روزآمد خواهیم کرد. 

 

 

                                                      
1 National Security Secretariat 
2 The Joint Intelligence Committee 
3 Cabinet Office Briefing Rooms (COBR) 
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 های منابع بازهشدار زودهنگام، پویش افق فکری و استفاده از داده

ایم که در معرض را در کشورهایی برقرار کرده . ما در حال حاضر فرایندهای هشدار زودهنگام7.11

مان را برای مخاطرات ثباتی قرار دارند و فرایند هشدار زودهنگام داخلی مستقرشدهخطر بی

المللی را پوشش دهد. ما متخصصان را گرد هم آوردیم تا هم گسترش دادیم تا رویدادهای بین

. ما مهارت تحلیل اطالعات را در حکومت تهدید و هم فرصت را مورد پویش افق فکری قرار دهیم

 افزایش دادیم. این امر از جمله از راه توسعه تخصصی صورت گرفت. 

، منابع منبع باز وسیع و «1های بزرگداده»از  -. حجم گسترده اطالعات در دسترس کنونی7.12

هم اتر فرفرصتی برای درک بیش -های دیپلماتیک و نظامی گرفته تا اطالعات سریگزارش

آوری، های دخیل، چه از راه اندازه خالص و چه سرعت جمعآورد. اما پیچیدگی و حجم دادهمی

 سازد. تحلیل با فنون متداول را دشوارتر می

، که 2ها دارد. موسسه آلن تورینگناپذیری در تحلیل داده. انگلستان شهرت جهانی خدشه7.13

امکانی در سطحی جهانی برای مهار  باشد،اش در کتابخانه بریتانیا میشعبه اصلی

های بزرگ خواهد بود که مشارکت صنعت، دولت و برانگیزترین مسائل در سطح دادهچالش

 دانشگاه را شکل خواهد داد. 

های هشدار زودهنگام و پویش . ما در سطح حکومت این اطمینان را خواهیم داد که برنامه7.12

هایی را در دهد. ما گامها توسعه سیاستی را شکل میافق فکری، مواد منبع باز و تحلیل داده

یک های استراتژایم که پویش افق فکری در حکومت بر اولویتراستای تضمین این امر برداشته

تمرکز کرده، از بهترین تخصص موجود بهره برده، و توسعه سیاست را به صورتی کارآمد تغذیه 

تا پویش افق فکری را میان امنیت ملی و دیگر تری خواهیم داشت نماید. ما پیشروی بیشمی

                                                      
1 Big Data 
2  The Alan Turing Institute 
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های ها و فرصتهای سیاستی پیوند داده و نیز تا امکان ارزیابی موشکافانه چالشحوزه

 پدیدارشونده را ممکن سازد. 

. ما ساختار را به منظور ارزیابی استراتژیک در دولت مرکزی بازنگری خواهیم کرد. این امر 7.12

 نماییم، آموزشگران خود را تجهیز مینظر خواهد داشت که ما چگونه تحلیلاین مساله را نیز مد 

 گذاریم. دهیم، چالش در تفکر حکومت را ترویج داده و اطالعات تهدید را به اشتراک میمی

 

 5واحدهای مشترک

های متفاوت و گوناگون دولت های جدید، متمرکز بر موضوع را در بخش. ما شماری از تیم7.11

کاری را حذف نماییم، تخصص امنیت ملی را مستحکم برداری و دوبارهکنیم تا نسخهمی ایجاد

 های متفاوت حکومت داشته باشیم.  سازیم و کارآمدترین استفاده را از آن در بخش

های گوناگون حکومت های دارای عملکرد عالی در بخش. این موارد از )قاعده کلی( تقدم تیم7.17

ما واحدهای مشترک المللی، پیروی خواهد کرد. سازی و واحد انرژی بیناتمانند واحدهای ثب

 : مستقر خواهیم کرد 5152را در سال  5سازی و تحویلجدید تصمیم

 یوزارت امور خارجه و کشورهاآتالنیک، تحت اشراف  -واحد سیاستی امنیت یورو 

است سازی سیده، که تخصص دیپلماتیک و دفاعی را برای توسعه و پیاالمنافعمشترک

انگلستان برای سیاست دفاع و امنیت مشترک اتحادیه اروپا و ناتو کنار هم قرار خواهد 

مان فراهم خواهد نمود؛ و دهی استراتژیک برای هیات بروکسلدهی و سویهداد؛ جهت

 های ناتو و وابسته به اتحادیه اروپا ارائه خواهد کرد. نمایندگی ملی برای کمیته

                                                      
1 Joint Units 
2 Delivery  
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 زیر نظر دفتر 5المللی مقابله با تروریسماستراتژی بینرک برای یک واحد مشت ،

 یوزارت امور خارجه و کشورهااصلی، تخصص موجود را در دفتر مرکزی و 

 سازد. مستحکم می المنافعمشترک

 زیر نظر وزارت دفاع، که در 2مرکز کنترل تسلیحات و مقابله با گسترش سالح ،

سازی در حال حاضر در تخصص و سیاست همان موقعیتی مستحکم خواهد شد که

، و دپارتمان انرژی و تغییرات المنافعمشترک یوزارت امور خارجه و کشورهاوزارت دفاع، 

 اقلیمی استحکام یافته است. 

 به منظور فراهم 3المللیهای بینحساب، زیر نظر بانک تسویهواحد کنترل صادرات ،

 تلف حکومت. های مخکردن اقدامات کنترل صادرات در بخش

 )زیر نظر دفتر کابینه، به منظور هماهنگ ساختن 2واحد استراتژی خلیج )فارس ،

تعامل انگلستان با منطقه خلیج فارس در راستای برآوردن استراتژی بلندمدت شورای 

 امنیت ملی و افزایش مزایا برای انگلستان. 

 ه تخصص وزارت ، زیر نظر شورای امنیت ملی، کسازمان ملل متحد 1واحد حفظ صلح

دهی به سیاست به منظور شکل المنافعمشترک یوزارت امور خارجه و کشورهادفاع و 

 نماید. های حافظ صلح سازمان ملل متحد را مستحکم میانگلستان در ماموریت

  خدمات بررسی امنیت ملیکننده واحدی برای عرضه 2111ما همچنین در سال 

مستقر خواهیم بود، تا این اطمینان را به دست  حکومت، بر مبنای الگوی وزارت دفاع،

 مانیم. آوریم که ما علیه تهدیدهای واردشونده به کشور منعطف باقی می

                                                      
1 A joint unit for International Counter-Terrorism Strategy 
2 An Arms Control and Counter-Proliferation Centre 
3 Bank for International Settlements  (BIS) 

2 Gulf Strategy Unit 
2 Peacekeeping Unit 
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ی مان تا جای. ما نسبت به این اطمینان متعهد خواهیم ماند که نیروی کار امنیتی و دفاعی7.12

رزی وهای اندیشهاندازها و سبکمها، چشکه امکان دارد فراگیر است. نیروی کار متنوع، با پیشینه

های پدیدارشونده را مهار و مشورت سیاستی نوآورانه و تواند بحرانمتفاوت، به شکل بهتری می

برانگیز را در اختیار وزرا قرار دهد. این امر به ما کمک خواهد کرد تا اطالعات، اجرای قانون چالش

ما شبکه متنوع ها را بهبود بخشیم. ن با آنماتر و روابطمان از جوامع خارجیدفاعی و درک

دفاع و امنیت را مستقر خواهیم کرد، بهترین پراکتیس و عمل برای پرداختن به 

را در اختیار دیگران قرار خواهیم داد تا توسعه  های به اشتراک گذاشته شدهچالش

 . تری را برانگیزیماجتماعی امنیت ملی فراگیرتر و متنوع

ود. شمان پشتیبانی میمان با دانش و مهارت مردمسازی و ارائه دیدگاهما در پیاده. توانایی 7.19

تری را در حکومت اتخاذ کرده و این اطمینان را به ما در نظر داریم تا رویکرد مشترک استراتژیک

 تر همکاری دارند. ایندست آوریم که موسسات آموزش و پرورش ما به صورتی بسیار نزدیک

و دانشکده  1ریزی اقدامات فوریکادمی دیپلماتیک، آکادمی دفاع، دانشکده برنامهموسسات، آ

که  را تاسیس خواهیم کرد 5ما آکادمی امنیت ملی مجازیشود. گذاری را شامل میسیاست

های حیاتی را به اشتراک ها عمل خواهد کرد تا دانش و مهارتبه عنوان قطبی برای سازمان

فظ نمایند؛ مواردی که از راه اجتماع امنیت ملی محقق شده و به انسجام گذاشته، توسعه داده و ح

 شود. تری منتهی میو استانداردهای تخصصی مشترک بیش

. ما به شکلی مرتب کارآمدی این ساختارهای نو را مورد بازنگری قرار خواهیم داد و واحدهای 7.21

 همراه آورند. تری را ایجاد خواهیم نمود تا مزایا را به مشترکی بیش

 

 

                                                      
1 the Emergency Planning College 
2 a virtual National Security Academy 



 

 

 (1پیوست )
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 5151 یمل یتامن )ریسک( خطر یابیارز

است که پس از ارزیابی اصلی در  2112 یمل یتامن و ریسک خطر یابیارزاین خالصه  .1

منتشر شد. ما ارزیابی کامل را به صورت  2112و تجدید نظر آن در سال  2111سال 

 خواهیم کرد.  منظم بازنگری

خطرات  2112توضیح داده شد، ارزیابی  3سازی که در فصل و پیاده برخالف بافت توسعه .2

شویم را، بر مبنای برآورد احتمال و تاثیر، در ها روبرو میمرزی که با آنداخلی و برون

دهد. در الیه نخست خطراتی قرار دارند که به دلیل باالترین میزان سه الیه قرار می

، شمار 2112در مقایسه با  2112مال یا اثرشان، در اولویت هستند. ارزیابی سال احت

گیرد. این امر هم تاثیر تهدیدها و مخاطرات و تری از الیه اول و دوم را در بر میبیش

 دهد. را بازتاب می 2111هم توسعه خطرات از سال 

 راتژیک را ارائه نماید نهارزیابی خطر یا ریسک امنیت ملی بر آن است تا برآوردهای است .3

 توانند همزمان صورتبینی هر نوع خطری. بسیاری از خطرات مستقل هستند یا میپیش

مادی به خود بگیرند. رویکرد ما نسبت به مدیریت خطر به در نظر گرفتن این امر نیاز 

 خواهد داشت. 

 

 

                                                      
1 Annex A – Summary of the National Security Risk Assessment 2015 
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 پنج سال آینده

ل آینده در الیه اول قرار خواهند شود که در طول پنج سادر ادامه به خطرهایی اشاره می .2

 گرفت:

 ترین تهدید برای امنیت داخلی ترین و سریع: این امر به عنوان مستقیمتروریسم

ها متعهد مان باقی خواهد ماند. داعش، القاعده و منتسبان به آنمرزیو منافع برون

 به هدف حمله قرار دادن انگلستان و اهداف غربی خواهند ماند. 

 ها شامل دیدهای سایبری برای انگلستان عمده و متنوع هستند. آن: تهسایبر

یافته، جاسوسی و تروریسم سایبری، تقلب و کالهبرداری، جرایم جدی و سازمان

ای است که های حیاتی ملی است؛ این تهدیدها به گونهاختالل در زیرساخت

 ها وارنده شبکهپایه( و در بر دتر به فناوری شده )فناوریتر و وابستهایشبکه

مرزهاست. خطرهای سایبری بسیاری از دیگر خطراتی هایی است که در برونداده

 کند. شویم را پشتیبانی میها روبرو میکه با آن

 که  : خطر در حال رشد است. اگر چه احتمال این5المللیدرگیری نظامی بین

ندک است اما این خود انگلستان با تهدیدهای نظامی مستقیم روبرو شود بسیار ا

های طور التزامالمللی و همینهای نظامی بیناحتمال زیاد است که بحران

های کند. به واسطه استفاده رو به رشد از تاکتیکمان، انگلستان را درگیر میپیمان

م و ها، تروریسپراکنی، پروکسیهیبریدی و نامتقارن، ترکیب اجبار اقتصادی، دروغ

و تار کردن مرزهای میان ناهنجاری مدنی و منازعه نظامی از فعالیت جنایی، تیره 

 ها توانایی ما به ارائه پاسخی کارآمد دشوارتر خواهد شد. سوی دولت

                                                      
1 International Military Conflict 
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 به ویژه در 2111ای از سال عدم ثبات به صورت عمده مرزی:عدم ثبات برون ،

ن ایمان تا جنوب در خاورمیانه، آفریقای شمالی و شرق اوکریافتههمسایگی بسط

 گسترش پیدا کرده است. 

 :های عفونتی در حال بیماری، به ویژه آنفلوانزای فراگیر، بیماری بهداشت عمومی

پیدایش و مقاومت ضدمیکروبی رو به رشد تهدیدهایی هستند که زندگی را به خطر 

شوند.  جمعیت زیاد و انداخته و موجب اختالف در خدمات عمومی و اقتصاد می

 پذیری انگلستان را افزایش داده است.بجامعه بازمان آسی

 رویدادهایی مانند وضعیت سخت آب و هوایی و مخاطرات طبیعی عمده :

تواند به قیمت زندگی افراد تمام شود و از سوی دیگر های شدید میسیالب

زیرساخت حیاتی ملی و فراهم کردن خدمات ضروری را در هم گسیخته و هزینه 

 همراه آورد. اقتصادی شایان توجهی را به

 

 بلندمدت

های عمده تاثیر و احتمال خطر تغییرات در فناوری و بافت اقتصادی در بلندمدت، محرک .2

جهانی و ژئوپلتیکی هستند. تغییر اقلیمی خطر رو به افزایشی برای انگلستان است و 

دیده  2132تر پس از سال تاثیرات کامل آن بر امنیت ملی انگلستان به احتمال بیش

 د. شومی

های خطرات الیه اول و دوم که در ادامه اشاره خواهد شد، ممکن است احتمال جنبه .1

 تر داشته باشند:تری در بلندمدتوقوع بیشتری یافته و تاثیر عمده

 .مقاومت ضدمیکروبی 

 ای از تهدیدهای وابسته به حوزه سایبری. گستره 

 آن. های شیمیایی و بیولوژیکی علیه انگلستان یا نیروهایحمله 
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 مانفشار بر متحدان یا به تحلیل بردن متحدان و نهادهای اقتصادی و نظامی . 

 های عمومی و فراگیر پدیدارشونده. بیماری 

 یافته مانند قاچاق انسان.جرایم جدی و سازمان 

 ای، شیمیایی و ای: به دست آوردن سالح هستهگسترش سالح هسته

ها و بازیگران غیر وسیله دولتهای متعارف پیشرفته به بیولوژیکی و سالح

 دولتی. 

 

 51515 یمل یتخطر امنخطرات دارای اولویت در ارزیابی 

مان را در سه الیه قرار مرزی پیش رویشورای امنیت ملی خطرهای داخلی و برون .7

است. بنابراین، این یک  بر مبنای برآورد ترکیب احتمال و اثردهد؛ این امر می

 شان نیست. بندی ساده از اهمیترتبه

 

 
                                                      
1 NSRA 2015 Priority Risks 

اولالیه

تروریسم
ان حمله به انگلست
ن یا رادیکال ساخت

ساکنان و اتباع 
ن انگلستان در درو

و بیرون از مرزها

درگیری نظامی 
بین المللی

انگلستان وارد 
درگیری میان 
ان دولت و یا بازیگر

غیر دولتی شده 
است

سایبر
حمله هایی که 
ع انگلستان و مناف

ما را تحت تاثیر 
قرار می دهد

عمومیبهداشت
یک بحران عمده 

سالمت انسانی

مخاطرات طبیعی
عمده

از رویدادهایی که نی
به پاسخی در 

سطح ملی دارند 
مانند سیالب های)

(شدید

عدم ثبات برون
مرزی
عمده عدم ثبات 

تهدیدهایی را برای
ع انگلستان و مناف

.  ما ایجاد می کند
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دومالیه

حمالت و 
فشار بر 
متحدان

حمالت متعارف 
یا هیبریدی

اضمحالل و 
شکست 
نهادهای 

کلیدی

عدم اتحاد یا 
محدودیت

حمله
CBRN

اده حمله با استف
از سالح 

شیمیایی، 
بیولوژیکی، 
ا  رادیولوژیکی ی

هسته ای

گسترش سالح

افزایش در 
تسلیحات  
تی  پیشرفته سن

یا فناوزی 
CBRN

جرم جدی و 
سازمان یافته

تاثیرات جرم 
سازمان یافته

مالیبحران

تاثیر بحران 
لیمالی بین المل

اقدام خصومت 
آمیز خارجی

کنشهایی علیه  
حکومت یا 

منافع اقتصادی 
انگلستان

الیه سوم 

حمالت نظامی
علیه 

انگلستان، 
قلمروها یا 
پایگاه های 
برون مرزی

سوختعرضه

اختالل یا بی  
ثباتی قیمت

انتشار 
ا رادیواکتیو ی
شیمیایی

انتشار 
بدخواهانه یا 

تصادفی عمده 

عدم امنیت 
منابع

اختالل در  
عرضه بین 

مانند)المللی 
غذا و مواد 

(معدنی

ناهنجاری 
عمومی

ناهنجاری 
هعمومی گسترد

مخاطرات آب 
و هوایی یا 

دیگر 
مخاطرات 
طبیعی 

مانند امواج 
شدید هوای 
گرم یا بسیار

سرد 

رویدادهای 
محیطی

ای مانند بیماریه
حیوانات یا  
آلودگی شدید

هوا
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 نامهواژه

 

 

3 Commando Brigade 
 9تکاور تیپ 

خاکی، به این منظور آموزش دیده  -تیپ دارای آمادگی بسیار باالی عملیات آبی

 تا هم به صورت زمینی و هم دریایی در عملیات شرکت کند.

  

16 Air Assault Brigade 
 ییحمله هوا 52 یپت

گی بسیار باال، به این منظور آموزش دیده تا عملیات با استفاده تیپ دارای آماد

 از چتر نجات را از هلیکوپترها و هواپیماها داشته باشد. 

 

 

A400M Atlas 

 A400Mاطلس 

 

 ین نظامیسنگ یترابر یمای دوربرد،هواپ

 

 

Accelerator 
 دهندهشتاب

های کوچک تنوعی خدمات که از سوی دولت حمایت و به منظور کمک به شرک

 های جدید به بازار طراحی شده است. تر ایدهو متوسط در فراهم آوردن سریع

 

Air Group 
 ناوگروه هوایی

 حمل و مبارزه ی،تجسس یمایمتشکل از هواپ یک گروه هوانیروز نظامی بزرگ

 .و نقل

 

Air Policing Mission 

 ییهوا یزنگشت یتمامور

وران صلح به منظور حفظ یکپارچگی منطقه استفاده از هواپیمایی نظامی در د

 خاصی از حریم هوایی. 

 

Antimicrobial 

Resistance (AMR) 

 شوند که به صورتهایی که موجب عفونت در دارویی میمقاومت میکروارگانیسم

 کرد. ها را کشته یا رشدشان را متوقف میعادی آن



نامه( واژه5پیوست )  
 

171 

 

  مقاومت ضدمیکروبی

Apache 

 آپاچی
 یتهاجم هلیکوپتر

 

 

Armed Forces 

Covenant 
 مسلح یروهایمنشور ن

 2111ارتباط میان ملت، حکومت و نیروهای مسلح. اصول آن از طریق راهبرد 

 نیروهای مسلح در قانون محفوظ است. 

 

Armoured Infantry 

Brigade 
 نظام تیپ زرهی پیاده

 و وسایل نقلیه زرهی جنگی است 2های چلنجر تیپ جنگی، متشکل از تانک

 کند. ای، زرهی و لوجستیک از آن حمایت میکه عناصر توپخانه

 

Article 5 
 1ماده 

 کند یک حمله نظامیآتالنتیک شمالی است که بیان می 1929ای از پیمان ماده

 به هر یک از متحدان باید حمله به همه متحدان تلقی شود. 

 

Association of South 

East Asian Nations 

جنوب  یسازمان کشورها

 یاآس یشرق

سازمان سیاسی و اقتصادی کشورهای جنب شرقی آسیا؛ برونئی، برمه، کامبوج، 

 اندونزی، الئوس، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام. 

 

 

 

Astute Class 

 کالس استیوت
 اند. ای که به صورت متعارفی مسلح شدههای دارای قدرت هستهزیردریایی

 

 

AU 

 ریقااتحادیه آف
 کشور در آفریقا.  22ای متشکل از اتحادیه
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BBC World Service 

 سیبیخدمات جهانی بی
المللی، که بخشی از همکاری یکی از خدمات عمده پخش برنامه در سطح بین

 پخش برنامه بریتانیایی است. 

 

BMD یکبالست یموشک دفاع 

 

Border Force 
 نیروی مرزی

نترل مهاجرت و گمرک افراد و کاالهایی است که سازمان حکومتی که مسئول ک

 شوند. وارد انگلستان می

 

Brimstone 
 یمستونبرا

 

 شود. دقیق هواپرتاب که علیه اهداف زمینی استفاده میضد زره  موشک

British Council 
 شورای بریتانیا

 

 های آموزشی. المللی انگلستان با هدف روابط فرهنگی و فرصتسازمان بین

C130J Hercules 

 591هرکولس سی. 

 

 هواپیمای ترابری دوربرد نظامی سنگین. 

C17 

 
 ی برای بارهای بزرگ و سنگین. دوربرد نظام یترابر بالگرد

Centre for Cyber 

Assessment 

 مرکز ارزیابی سایبری

 

 دهد. مرکزی که ارزیابی سایبری مستقلی از همه منابع را برای حکومت انجام می

CERT-UK 
 

اد ، مسئول مدیریت رویدانگلستان یواکنش اضطرار اییوتری و رایانهکامپ یمت

 امنیت سایبری ملی. 
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Chinook 

 شینوک

 

 بالگرد تهاجمی سنگین

COBR ینه، جایی که پاسخ حکومت به بحران هماهنگ کار کاب یهیاتاق جلسه توج

 شود. می

 

Combined Joint 

Expeditionary Force 
مشترک  یماعزا یروین

 شدهیبترک

 

هزار پرسنل  11با بیش از  فرانسه -انگلستان شدهیبمشترک ترک یاعزام یروین

 هادر دسترس برای پاسخ سریع به بحران

Common Security and 

Defence Policy 

 یتیو امن یدفاع یاستس

 مشترک

 

ده از ابخش یکپارچه برنامه جامع اتحادیه اروپا در جهت مدیریت بحران، با استف

 منابع نظامی و غیرنظامی. 

Conflict, Stability and 

Security Fund 
صندوق منازعه، ثبات و 

 یتامن

 

صندوق حکومتی که فعالیت در زمینه منازعه، ثبات، امنیت و حفظ صلح در 

 جا منافعی کلیدی داشته باشیم. آورد که در آنهایی را گرد هم میدولت

Critical National 

Infrastructure (CNI) 

 زیرساخت حیاتی ملی 

 

عناصر زیرساخت ملی که نقشی حیاتی در امنیت ملی، دفاع و یا عملکرد دولت 

 دارند. 
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Cyber First 
 سایبری اول

 

طرحی برای حمایت از دانشجویان دوره کارشناسی دارای استعداد که برای 

 اند. مشاغل امنیت سایبری شناسایی شده

Cyber Security 

Challenge 

 چالش امنیت سایبری

 

های خود را سنجیده و شغلی در انگیزد تا مهارتهایی که افراد را برمیرقابت

 حوزه سایبری را برای خود برگزینند. 

Dark web 

 وب تاریک

 

هایی از اینترنت که به صورت معمول در دسترس عموم یا موتورهای بخش

 جستجوی اینترنت تجاری قرار ندارد. 

Defence Engagement 

 تعامل دفاعی

 

ای المللیهای بینهای غیرتهاجمی وزارت دفاع و نیروهای مسلح با بخشفعالیت

 که در زمینه ثبات، امنیت و رفاه همکاری دارند. 

DFID 

 
 های حکومت انگلستان. المللی؛ یکی از دپارتماندپارتمان توسعه بین

EU 

 
 اتحادیه اروپا 

EU-Mercosur Trade 

Agreement 

 -مرسکور  یتجار یمانپ

اروپا یهاتحاد  

 

پیمان تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا، آرژانتین، برزیل، پاراگوئه، اروگوئه و 

 ونزوئال. 

F35 Lightning 

 F35صاعقه 

 

 نسل پنجم بالگردهای تهاجمی چندکاره.

FCO ی حکومت ها؛ یکی از دپارتمانالمنافعمشترک یوزارت امور خارجه و کشورها

 انگلستان. 
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Five Eyes 
 فایو آیز 

 

گذاری اطالعات استرالیا، کانادا، نیوزیلند، انگلستان و ایاالت اجتماع اشتراک

 متحده.

Five Power Defence 

Arrangements 

 پنج قدرت یتوافق دفاع

 

 توافق دفاعی میان انگلستان، استرالیا، نیوزیلند، مالزی و سنگاپور

Fleming Fund 

 ندوق فلمینگص
المللی گذاری وابسته به دولت انگلستان برای ایجاد شبکه بینصندوق سرمایه

های مقاوم به دارو در کشورهای در حال های نظارت بر روند عفونتآزمایشگاه

 توسعه و مهار مقاومت ضدمیکروبی.  

 

G20 

 
 ملت صنعتی برجسته جهان.  21گروهی متشکل از 

G7 ملت صنعتی برجسته جهان؛ کانادا، فرانسه، آلمان،  گروهی متشکل از هفت

 ایتالیا، ژاپن، انگلستان و ایاالت متحده. 

 

Galileo 

 گالیله

 

 اروپا یجهان یابیتموقعای سیستم ماهواره

GCC عمان، قطر، عربستان  یت،کو ین،بحرمتشکل از فارس  یجخل هاییهمکار یشورا

 ی. و امارات متحده عرب یسعود

 

GCHQ 

 
 های سیگنالی سازمان اطالعاتی حکومت. تاد ارتباطات دولت؛ مرکز فعالیتس

GDP  .تولید ناخالص داخلی 
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Global Goals 

 اهداف جهانی
به منظور  2112هدف اتخاذشده در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر  17

 پایان دادن به فقر مفرط و تضمین رفاه برای همگان. 

 

GNI یدرآمد ناخالص مل. 

 

International Financial 

Institutions (IFI) 

 المللیینب یموسسات مال

 

المللی فعالیت کرده و شامل اصطالح عامی برای موسسات ملی که در سطح بین

 ها. های مالی از طرف آنها به منظور اجرای فعالیتادغام منابع حکومت

International 

Monetary Fund (IMF) 

 پول للیالمینصندوق ب

شان تقویت همکاری پولی جهانی، کشور که هدف 122سازمانی متشکل از 

ر المللی و کاهش فقر در سراسسازی تجارت بینتامین ثبات مالی، تسهیل و آسان

 جهان است. 

 

ISIL همچنین موسوم به دولت اسالمی، داعش، یا دولت  -عراق و شام یدولت اسالم

اش در اصلی سازمان تروریستی که پایگاهیک  -ISIS اسالمی عراق و سوریه

 عراق و سوریه است. 

 

Joint Expeditionary 

Force 

 مشترک یاعزام یروین

نیروی دارای آمادگی بسیار باال به رهبری انگلستان که هدف پاسخ سریع به 

تر جانبه و چه به عنوان بخشی از ائتالف گستردهها را چه به صورت یکبحران

 ه شامل دانمارک، استونی، لتونی، لیتوانی، هلند و نروژ است.دارد. این گرو

  

Joint Force 2025 

 5151مشترک  یروین
نیروی اعزامی دارای قابلیت بسیار باالی انگلستان که طراحی و بازتاب قدرت به 

 صورت جهانی را خواهد داشت. 
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Joint Security Fund 

 مشترک یتیصندوق امن

 

 های امنیت و اطالعات. رای نیروهای مسلح و آژانسصندوق افزوده دیگری ب

Lancaster House 

Treaty 

 پیمان النکستر هاوس

 

امضا  2111پیمان همکاری دفاعی و امنیتی میان انگلستان و فرانسه که در سال 

 شد. 

Landing Platform 

Dock 

 سکوی فرود شناور

 

های ازیابی زیردریاییخاکی که توانایی اعزام و ب -کشتی فرماندهی حمله آبی

 سلطنتی را به وسیله هلیکوپتر و ناو کوچک دارد. 

Landing Ship Dock 

 خاکی -اسکله فرود آبی

 

 خاکی، مجهز به سکو.  -کشتی پشتیبان حمله آبی

Maritime Patrol 

Aircraft 

 یاییگشت در یمایهواپ

 

کان ی با امهواپیمای دوربرد تجسسی، پیش از هر چیزی برای جنگ ضد زیردریای

 زمینی.   

Maritime Task Group 
 اجراى مامور گروه ناو

 دریایی عملیات

 

ی، خاک -های آبیناوگروه دریایی بزرگی که متشکل از ناو هواپیمابر، کشتی

 های پشتیبانی. ها، ناوها و کشتیها، نابودگرها، فریگیتزیردریایی

Merlin Mk 2 

 
 لین.   نوع ضد زیردریایی بالگرد متوسط مر

Merlin Mk 4 

 
 .  ینمرل کماندویبالگرد  نوع متوسط
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Missile Defence Centre 

 یمرکز دفاع موشک

 

مشارکت حکومت و صنعت انگلستان در زمینه همکاری با متحدان و شرکا در 

 حوزه مسایل دفاعی موشک بالستیک. 

 

MOD های حکومت انگلستان. وزارت دفاع؛ یکی از دپارتمان 

 

National Maritime 

Information Centre 

ناوگان اطالعات  یمرکز مل

  یاییدر

 

 سازد. مرکزی در انگلستان که اطالعات امنیت ناوگان دریایی را هماهنگ می

National Security 

Objectives 

 اهداف امنیت ملی

 

گری که استراتژی امنیت ملی ما را اهداف سطح باال، پایدار و متقابال حمایت

 دهد. ل میتحوی

NATO 

 
 یشمال یکآتالنت یمانسازمان پ

NCA 

 
 آژانس ملی جرایم؛ یک دپارتمان حکومتی غیروزارتی.

NGO 

 
 نهادسازمان مردم

Northern Group 
 گروه شمالی

دانمارک، استونی، فنالند، آلمان، ایسلند، لتونی،  -ملت 12گروهی متشکل از 

انگلستان؛ این گروه به منظور تقویت لیتوانی، هلند، نروژ، لهستان، سوئیس و 

 همکاری دفاعی و امنیتی کارآمد در اروپای شمالی شکل گرفت. 

 

NPT 

 
 . 1971ی امنع گسترش سالح هسته یمانپ
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NSC ترین مجمع مباحث جمعی درباره اهداف ملی به منظور شورای امنیت ملی؛ اصلی

 ها. امنیت ملی و بهترین صورت به سرانجام رساندن آن

 

NSRA بندی خطراتی که منافع ی؛ مقایسه و اولویتمل یتامن یا ریسک خطر یابیارز

 کند. امنیت ملی انگلستان را تهدید می

 

NSS  .استراتژی امنیت ملی 

 

OECD 

 
 المللی مستقر در پاریس. ی؛ یک سازمان بینو توسعه اقتصاد یسازمان همکار

Official Development 

Assistance (ODA) 

 توسعه یرسم یهاکمک

 

 کمک مالی به توسعه و رفاه اقتصادی کشورهای در حال توسعه. 

OSCE 

 
 ؛ یک سازمان درون دولتی مستقر در وین. اروپا یو همکار یتسازمان امن

Overseas Territories 

 مرزیقلمروهای برون

 

از  خشیقلمرویی که زیر نظر و در حوزه اختیارات انگلستان قرار دارند اما ب 12

 انگلستان نیستند. 

Protector 

 پروتیکتور

 

 برنامه انگلستان برای هواپیمای تجسس بدون سرنشین و مسلح در آینده. 

Puma 

 
 بالگرد متوسط میدان جنگ. 

Queen Elizabeth Class 

aircraft carrier 
 ی سلطنتی. کالس جدیدی از ناو هواپیمابر نیروی دریای
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یمابر کالس ملکه ناو هواپ

 الیزابت

 

RAF 

 
 نیروی هوایی سلطنتی

Reaper 

 یپرر یمایهواپ

 

 هواپیمای جاسوسی مسلح و بدون سرنشین. 

Resolute Support 

Mission 

 یقاطع ستادها یتحما

 یتمامور

 

تر از رونده ناتو در افغانستان به منظور فراهم آوردن حمایت بیشماموریت پیش

 نیروها و نهادهای امنیتی افغان. 

Rivet Joint 

 ینتجو یوترا

 

 . حکومت یسازمان اطالعات یگنالیسهواپیمای تجسس و 

Sentinel 

 ینلسنت

 

 هواپیمای اطالعاتی، تجسس و شناسایی. 

Sentry 

 سنتری 

 

 هواپیمای تجسس، فرماندهی و کنترل. 

Shadow 
 شدو

 

 هواپیمای اطالعاتی، نظارت و اکتشاف. 

Skynet 5 ای ارتباطات نظامی. ارهشبکه ماهو 
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 1 ینتاسکا

 

Small Business 

Research Initiative 

طرح پژوهشی کسب و کار 

 کوچک

 

های بخش دهد تا چالشهای ابداعی را در بخش صنعت رواج میگروهی که ایده

 عمومی را خطاب قرار دهد. 

SMEs 

 
 کوچک و متوسط یهابنگاه

Sovereign Base Areas 

 یپادشاه یژهمناطق و

 

 ق پادشاهی انگلستان در قبرس. مناط

SSBN ای، مجهز به ای؛ زیردریایی دارای قدرت هستهکشتی شناور بالستیک هسته

 ای. سالح هسته

 

SSN ای و تسلیحات متداولای؛ یک زیردریایی دارای قدرت هستهکشتی شناور هسته . 

 

SSRO ررقابتی. فاعی غیکننده مستقل قراردادهای ددفتر تنظیم منابع تک منبع؛ تنظیم 

 

Stabilisation Unit 

 واحد تثبیت
های حکومت در جهت مهار ثبات غیرنظامی انگلستان که از تالش -واحد نظامی

 کند. مرزی حمایت میبرون

 

Stormshadow 
 استورم شدو

 

 دوربرد، با دقت باال جهت استفاده علیه اهداف سخت شده.  موشک کروز
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Successor 
 جانشین

 

 ی برای آینده. اهسته هایایییردریز

Trident 
 یدنتتر

 

 ای در زیردریایی کالس ونگارد سامانه موشک هسته

Type 23 Frigate 

 59فریگت تیپ 

 

ناو جنگی که دارای چند نقش بوده و هدف نخست آن جنگ ضد زیردریایی در 

 خدمت نیروی دریایی سلطنتی است.

Type 26 Global 

Combat Ship 
 52 یپت یجنگ یکشت

 یجهان

 

 23ناو جنگی چندنقشی نیروی دریایی جدیدی که برای جایگزینی فریگت تیپ 

 ها طراحی شده است. موجود در نقش جنگ علیه زیردریایی

Type 45 Destroyer 
 01نابودگر تیپ 

 

ناو جنگی چندنقشی که با هدف دفاع هوایی در نیروی دریایی سلطنتی طراحی 

 شده است. 

Typhoon 

 ونتایف

 

 جنگنده چندنقشی در نیروی هوایی سلطنتی. 

UKTI ؛ دپارتمان حکومتی که با کسب و کارهای انگلستان گذارییهتجارت و سرما

 مرزی کههای برونالمللی همکاری کرده و از شرکتانگلیسی در بازارهای بین

 نماید. کنند، حمایت میدر انگلستان تجارت می

 

UN  .سازمان ملل متحد 
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USAID ی.المللینتوسعه ب یکاییآژانس آمر 

 

Vanguard Class 
 کالس ونگارد

ای در خدمت ای دارای تسلیحات هستههای هستهکالس کنونی زیردریایی

 نیروی دریایی سلطنتی. 

 

Very High Readiness 

Joint Task Force 

 

 نیروی جدید واکنش سریع ناتو. 

Voluntary Sector Civil 

Protection Forum 
ی بخش انجمن حفاظت مدن

 داوطلب

 

انجمن دولتی به منظور بیشینه ساختن مشارکت بخش داوطلب در قراردادهای 

 حفاظت مدنی. 

Voyager  
 یجروو

 

 و ترابری نظامی.  هوا به هوا یریگسوخت یمایهواپ

Watchkeeper 

 
 هواپیمای تجسس بدون سرنشین. 

Wildcat 

 گربه وحشی
 میدان جنگ. هلیکوپتر دریایی و 

 

 

 


