
1 
 

 باسمه تعالی

 

 

 ملی امنیت توان بازنگری

 انگلستان
 و یمل امنیت راهبرد اجرای درباره ساالنه گزارش دومین جمله از

 5102 راهبردی امنیت و دفاع بازنگری

 

 8102 مارس
 

 ترجمه و انتشار

 راهبردی روابط خارجیدبیرخاهن شورای 
 7931بهار 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منتشر شده  8102مارس در  انگلیس توسط  ((ملی امنیت توان بازنگری)) این گزارش  با عنوان    

است. دبیرخانه شورای راهبردی ترجمه و منتشر گردیده و توسط شورای راهبردی روابط خارجی 

بدون تایید محتوا و ادعاهای مطرح شده در این گزارش، ترجمه کامل آن را صرفا روابط خارجی 

گیران حوزه جهت اطالع و بهره برداری نخبگان،کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان و تصمیم

کند و بی شک مطالب مطرح شده در این گزارش الزاما مورد تایید سیاست خارجی کشور منتشر می

 اشد.باین دبیرخانه نمی

 
 دبیرخاهن شورای راهبردی روابط خارجی

 

 

 

 

 

 



4 
 

 فهرست مطالب

 وزیرپیشگفتار از نخست

 مرور

 بستر امنیت ملی

 رویکرد ما و هاانداز، ارزشچشم

 های انگلیس جهانی  اهداف و ارزش

 رویکرد ما

 دکترین تلفیق

 های امنیت ملی ماقابلیت

 دفاع

 مقابله با تروریسم

 فضای مجازی

 سازمان یافته جرائم جدی و

 بنادر و مرزها

 پذیری ملیبازگشت

 انگلیس جهانی

 رسانی در حوزه امنیت ملیاطالع

 تجارت و امنیت اقتصادی، شکوفایی

 توسعه

 دولتیهای درونصندوق

 5102پیوست: تعهدات عمده مندرج در بازنگری دفاع و امنیت راهبردی 



5 
 

 وزیرپیشگفتار از نخست

توانیم سال گذشته ما بازنگری توان امنیت ملی را ترتیب دادیم تا مشخص شود چگونه می  

به بهترین نحو دستگاه امنیت ملی خود را بکار گرفته و تهدیدات فزاینده و متنوع پیش روی 

کشور و سبک زندگی خویش را برطرف سازیم. بطور کلی، چارچوب راهبرد امنیت ملی 

از وضعیت مناسبی برخوردار است. اما از زمان انتشار این بازنگری،  8102راهبردی  و بازنگری دفاع و امنیت

یم. های پیچیده در داخل و خارج مواجهاند و ما اکنون با طیفی از چالشتهدیدات شدت گرفته و تکامل پیدا کرده

قواعد  تضعیف نظم مبتنی برها؛ ها عبارتند از: ظهور مجدد تهدیدات دولتی و رقابت فزاینده میان دولتاین چالش

المللی؛ افزایش حمالت سایبری از طرف بازیگران دولتی و غیردولتی و تأثیر فراگیرتر تحوالت فناورانه؛ و بین

 ثباتی. گرایی و بیافزایش تهدیدات نشأت گرفته از تروریسم، افراط

ن یک ایم. همچنینچستر بودهطی یک سال گذشته ما در انگلیس شاهد حمالت تروریستی هولناک در لندن و م

های سالزبوری اتفاق افتاد و در قالب آن تالش جهت ارتکاب شرمانه نیز در خیابانمالحظه و بیاقدام خصمانه بی

های شیمیایی غیرقانونی صورت گرفت، امری که به مثابه استفاده غیرقانونی قوای قهری قتل با استفاده از سالح

 ضد انگلیس قلمداد گردید.

منیتی های اه این حوادث و رویدادها به وضوح نشان دادند که امنیت ملی ما نه تنها به نیروهای پلیس و سرویسهم

کنند یا به مردان و زنان شجاع نیروهای مسلح ما که به که در راستای حفظ امنیت ما در داخل به سختی تالش می

کارگیری زنند، بلکه همچنین به توانایی ما جهت بناپذیر در سرتاسر دنیا دست به تالش و کوشش میشکل خستگی

 های خویش جهت نشان دادن واکنش هماهنگ به تهدیدات پیش روی بستگی دارد.   حداکثری قابلیت

های یتسازی قابلدهد، ما بر سر یک رویکرد جدید در قبال هماهنگبنابراین، همانگونه که این گزارش نشان می

ه ما در راستای کند کایم. بر اساس دکترین تلفیق جدید، این رویکرد تضمین میامنیت ملی خویش توافق نموده
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های فشار های خویش بهره خواهیم گرفت: در قالب اهرمدفاع از امنیت ملی خود به نحوه بهتری از قابلیت

های دولت و اقتصادی، منابع نظامی برتر و نفوذ دیپلماتیک و فرهنگی فراگیرتر خود در عرصه جهانی. همه بخش

 کنند. های ما در این راستا نقش ایفا میتک تک سازمان

 توانیم: من مطمئنم که ما می

 قد علم کنیم و با تکیه به نقاط قوت فراوان خویش امنیت ملی خود را  ،های پیش رویدر برابر چالش

 ارتقا بخشیم. 

 ت از ی و امنیتی را در اروپا داراسگیری از نفوذ خود به عنوان کشوری که بیشترین بودجه دفاعبا بهره

 صلح و ثبات حمایت کنیم و شکوفایی و موفقیت خود را در سرتاسر دنیا ارتقا دهیم. 

 نیم و المللی را تقویت کبا همکاری شرکا و متحدان خود تعهد جمعی در قبال نظم مبتنی بر قواعد بین

 نفوذ خود را در سطح دنیا به نمایش بگذاریم. 

 هایی ها جهت لطمه زدن به امنیت و شکوفایی خویش غلبه کنیم، از ارزشدیگر بر تالشو در کنار یک

و توانایی خود جهت محافظت از مردم خویش را تقویت  ن جامعه ما قرار دارند دفاع کنیمکه در کانو

 کنیم. 

واهند همچنان تالش خخیزیم، کسانی های خود برمیکنیم و به حمایت از ارزشتا وقتی که از منافع خود دفاع می 

کرد تا ما را تضعیف کرده یا به ما حمله کنند. اما این افراد باید بدانند که ما از تمام توان خویش جهت غلبه بر 

 آنها بهره خواهیم گرفت. 

 ترزا می
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 مرور

دنبال ( را به SDSR 2015( راهبرد امنیت ملی و بازنگری دفاع و امنیت راهبردی )NSC. شورای امنیت ملی )0

بندی شورای امنیت ملی این بود که بازنگری دفاع و مورد بازبینی قرار داد. جمع 8102انتخابات سراسری سال 

امنیت راهبردی و سه هدف آن در حوزه امنیت ملی همچنان باید رویکرد ما در قبال امنیت ملی را سروشکل 

( به صورت متمرکز صورت پذیرد NSCRیت ملی)خشند. شورای امنیت ملی ترتیبی داد تا یک بازنگری توان امنبب

های شایان خویش در حوزه امنیت ملی را در راستای به حداکثر رسانیدن توانیم قابلیتتا مشخص شود چگونه می

 اثرات آن توسعه داده و بکار گیریم. 

در واقع  شثباتی شده است. این گزارتاکنون بیش از پیش دستخوش بالتکلیفی و بی 8102. دنیا از سال 8

ه های پیچیده و مشترکی است کهای گزارش بازنگری دفاع و امنیت راهبردی درباره چالشبروزرسانی ارزیابی

ه ما دهد کهای امنیتی انگلیس را طی یک دهه آینده شکل خواهند داد. این گزارش توضیح میاحتماالً اولویت

ها را لیتترین طیف قابایم و گستردهاتخاذ نمودهساز در واکنش به این امر حاکمیتی دگرگونیک رویکرد کل

خواهیم در ارتباط با آنها به سازد که ما میهایی را برجسته میایم. این گزارش همچنین حوزهمدنظر قرار داده

هایی که به امنیت بیشتر مردم در سرتاسر اروپا های پویا با اروپا ادامه دهیم و بدین طریق از قابلیتهمکاری

 نجامند محافظت کنیم. امی

. هایی متمرکز بود که نزد امنیت ملی ما از اهمیت حیاتی برخوردارند. گزارش بازنگری توان امنیت ملی بر قابلیت3

یت توانند به اجرای بازنگری دفاع و امنها میما در قالب بازنگری مذکور به این نتیجه رسیدیم که این قابلیت

از تعهدات عمده مندرج در بازنگری دفاع و امنیت راهبردی را بواسطه بازنگری  راهبردی کمک کنند. ما هیچکدام

ایم. این گزارش همچنین گزارش ساالنه درباره اجرای بازنگری دفاع و امنیت راهبردی توان امنیت ملی تغییر نداده
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منیت نگری دفاع و اهای صورت گرفته در ارتباط با تعهدات مندرج در بازگیرد. ما پیشرفترا در بر می 8102

 کنیم: دهیم را ترسیم میراهبردی و اقداماتی که در نتیجه بازنگری توان امنیت ملی صورت می

  دکترین امنیت ملی جدیدما از یک ( موسوم به دکترین تلفیقFusion Doctrine بهره خواهیم )

ملی که  ا به شورای امنیتگرفت تا رویکرد جمعی خود را در قبال امنیت ملی تقویت کنیم و در این راست

های از قابلیت گیری حداکثریکنیم تا بدین طریق بتوانیم با بهرههشت سال پیش تأسیس شد تکیه می

امنیتی، اقتصادی و نفوذ خود در جهت حفظ، ارتقا و تحقق اهداف امنیتی، اقتصادی و نفوذ خود گام 

 برداریم. 

  ا بدین ت سازی خواهیم کردت و مدرنقوای دفاعی و مسلح خود را بیش از پیش تقویما

( MODدهی و عملکرد وزارت دفاع )های نظامی بهتری به شکل پایدار عرضه کنیم، سازمانطریق قابلیت

تر را دنبال کنیم و رویکرد تجاری و سازی کارایی و تجاری راهبردیرا بهینه سازیم، یک برنامه مدرن

سازی دفاعی بر ( ارتقا بخشیم. برنامه مدرنMDPاعی )سازی دفصنعتی خود را در قالب برنامه مدرن

مبنای ارکان محکم بازنگری دفاع و امنیت راهبردی شکل خواهد گرفت و بواسطه کارهایی که پیشاپیش 

 اند غنا خواهد یافت.   در قالب بازنگری توان امنیت ملی صورت گرفته

  کرد که تدابیری در راستای ارتقای ما یک راهبرد جدید جهت مقابله با تروریسم منتشر خواهیم

 و های تروریستی در همان مراحل اولیهسازی توطئهخنثیهای خویش در زمینه قابلیت

 سازی واکنش ضد تروریستی ما را شامل خواهد شد.  یکپارچه

  و از جمله از طریق مرکز  همچنان به اجرای راهبرد ملی امنیت سایبری ادامه خواهیم دادما

  .مطمئن خواهیم شد که راهبرد مذکور با تهدیدات همگام استایبری ملی امنیت س
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  از  اتخاذ خواهیم کرد و حاکمیتی در قبال جرائم سازمان یافته و جدیرویکرد کلما یک

ای واحد، یک چارچوب اطالعاتی جدید، مشارکت بهتر خانهگیری بین وزارتجمله یک نهاد تصمیم

 دی با همکاری بخش خصوصی ایجاد خواهیم کرد.   یک مرکز ملی جرائم اقتصا و جوامع

 تر های جامعارزیابیهای مرزی را انسجام خواهیم بخشید تا به ما دانش و تخصص همه سازمان

 دست پیدا کنیم.   درباره تهدیدات راهبردی در مرزها

  تری های محلی و ملی اطمینان خاطر بیشپذیری و آمادگی قابلیتنسبت به بازگشتما

های کمک و مساعدت دوسویه را در جریان وقوع بالیای بزرگ تقویت ، سیستمخواهیم کردکسب 

گرایانه در قبال حمایت از قربانیان رویدادهای اضطراری شکل همچنان یک رویکرد کل و خواهیم کرد

 خواهیم داد.  

  بط خود اتا بدین طریق بتوانیم بر روی رو مرزی خود را تقویت خواهیم کردهای برونشبکهما

از  و محور از جمله تجارت آزاد پیشتاز شویمگذاری کنیم، در نظام قاعدهدر سرتاسر دنیا مجدداً سرمایه

 های خویش و پیشبرد منافع انگلیس بهره بگیریم.   قدرت نرم خود در جهت به نمایش گذاشتن ارزش

  تا بدین  ادد تیم ارتباطات امنیت ملی را به میزان چشمگیری بسط و گسترش خواهیمما

 ترتیب ارتباطات را به بخش الینفک رویکرد خویش در قبال امنیت ملی تبدیل کنیم. 

  انسجام خواهیم بخشیدرا در حوزه امنیت ملی  های اقتصادیاهداف و قابلیتما     . 

  نسبت به هرگونه تغییر در زمینه فقر جهانی و ای مامطمئن خواهیم شد که قابلیت توسعهما 

 دهد.  های امنیت ملی واکنش نشان میچالش

 گیری راهبردی را از طریق دکترین دولتی ارتقا خواهیم داد و در این راستا جهتهای درونما صندوق

ا ادغام ب و کنیمای جدید اعمال حاکمیت میخانهبخشیم، از طریق یک کمیته وزارتتلفیق بهبود می

 گذاریم.  ها در درون یک دایره منابع مالی واحد یک مدیریت کارامد به اجرا میدبیرخانه
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 بستر امنیت ملی

توضیح دادیم که دنیا به سرعت و به شکل گسترده در حال تغییر  8102. ما در بازنگری دفاع و امنیت راهبردی 0

ها ت اقتصادی و نظامی جهانی، افزایش رقابت میان دولتاست. ما همچنان شاهد تغییرات بلند مدت در موازنه قدر

و همچنین تهدیدات از طرف بازیگران غیردولتی هستیم. با اینکه انگلیس تصمیم گرفته از اتحادیه اروپا خارج 

قیدوشرط نسبت به امنیت اروپا و دفاع از این قاره متعهد است و خواهان شود، اما این کشور همچنان به صورت بی

ست تا از نزدیک با شرکای اروپایی خویش همکاری کرده و همه شهروندان را ایمن و سرتاسر قاره را امن آن ا

 نگاه دارد. 

های چهار چالش احتمالی را شناسایی نمودیم که احتماالً اولویت ،. ما در قالب بازنگری دفاع و امنیت راهبردی8

و  اد. از آنجا که دنیا بیش از پیش دستخوش بالتکلیفیامنیتی انگلیس را طی یک دهه آینده سروشکل خواهند د

منان اند. همچنان که دشتر گردیدهخطرناک و ترتنیدهتر، درهمها نیز پیچیدهثباتی شده است، این چالشبی

های موجود در امتداد مرزها و در حد فاصل دنیای مجازی پذیریدهند و از آسیبهای خود را توسعه میقابلیت

ای در هم گره کنند، تهدیدات داخلی، خارجی و آنالین نیز به طور فزایندهبرداری میواقعی بهره و دنیای

 ایم: خورند. ما دو چالش دیگر را نیز اضافه کردهمی

 ثباتی گرایی و بیتهدید فزاینده نشأت گرفته از تروریسم، افراط 

 ها پیدایش مجدد تهدیدات دولتی؛ و تشدید رقابت میان دولت 

 محور که به تبع آن ایجاد اجماع و مقابله با تهدیدات جهانی دشوارتر المللی قاعدهفرسایش نظم بین

 گردد؛ و می

 تأثیر فناوری، به ویژه تهدیدات سایبری و تحوالت فناورانه فراگیرتر 

 و عالوه بر اینها: 



11 
 

 دار جرائم جدی و سازمان یافته؛ و رشد ادامه 

 سازند که انگلیس را از خود متأثر میها و مخاطرات طبیعی بیماری 

 گیرند: ها به نوبت مورد بررسی قرار میاین چالش

روریستی که . ماهیت تهدیدات تثباتیبی و گراییتهدید فزاینده نشأت گرفته از تروریسم، افراط. 3

دستخوش تغییر شد و پنج حمله تروریستی در شهرهای لندن و منچستر اتفاق  8102متوجه انگلیس بودند در سال 

ه ی از خود به جای گذاشتند. ما نسبت بزخمانسان بیگناه منجر شدند و تعداد بیشتری  33افتادند که به کشته شدن 

های خود را سریعاً سازگار ساختیم تا آهنگ و شتاب ها و قابلیتدادیم و اولویت این مسئله قاطعانه واکنش نشان

های امنیتی و اطالعاتی با موفقیت ده به بعد، پلیس و سازمان 8102اینگونه حمالت را متوقف سازیم. از ماه مارس 

 اند. گرایان تندرو را خنثی نمودهگرایان و چهار توطئه راستتوطئه دیگر اسالم

گرا حداقل طی دو سال آینده در سطح باالی کنونی های اسالمما انتظار داریم تهدیدات از طرف تروریست .4

گرای تندرو را بعنوان سازمان یک گروه راست 8103باقی بماند و شاید از این سطح فراتر نیز برود. ما در سال 

شود. ک تهدید رو به رشد قلمداد میگرایانه افراطی همچنان یتروریستی معرفی نمودیم و تروریسم راست

رود، به ویژه در خود ایرلند شمالی که در تروریسم مرتبط با ایرلند شمالی همچنان یک تهدید جدی به شمار می

 صورت دادند.  8102خواهان مخالف پنج حمله را در سال آنجا جمهوری

های اجتماعی پایه نابودی زیرساخت. ماهیت دیرپای منازعه در جاهایی نظیر یمن و سودان جنوبی موجب 2

های سالمت، آب و بهداشت( در این مناطق شده و آموزش و توسعه اقتصادی را متوقف ساخته است. )سیستم

ند. جنگ و امناطق شهری پرجمعیت در سوریه و عراق بواسطه تشدید منازعه مستقیماً تحت تأثیر قرار گرفته

اه رشد اقتصادی شوند و بر سر رای در مقیاس گسترده میستانه و توسعهگیری نیازهای بشردوثباتی موجب شکلبی

پذیر از جمله از طریق قاچاق زند و تبهکاران از افراد آسیبکنند. این مسئله به مهاجرت دامن میمانع ایجاد می
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ستی و جرائم تروریهای توانند زمینه رشد گروهثباتی میکنند. جنگ و بیمی سوءاستفادهداری مدرن انسان و برده

 سازمان یافته را فراهم کنند. 

المللی فرسایش نظم بین و هاپیدایش مجدد تهدیدات دولتی، تشدید رقابت میان دولت. 3

مخاطرات  .گرددمحور که به تبع آن ایجاد اجماع و مقابله با تهدیدات جهانی دشوارتر میقاعده

اکانه از عامل باند. استفاده بدون مالحظه و بیمتنوع گردیدهنشأت گرفته از تهدیدات دولتی رشد پیدا کرده و 

اعصاب دارای کاربرد نظامی در خاک انگلیس یک مورد از کاربرد غیرقانونی زور توسط دولت روسیه بود. این 

امر در بستری از اقدامات خصمانه دولت روسیه اتفاق افتاد که الگوی این اقدامات به خوبی اثبات گردیده است. 

وسیه به صورت غیرقانونی کریمه را به خاک خود الحاق نمود و این اولین بار پس از زمان جنگ جهانی دوم ر

در  کرد. روسیه به منازعاتبود که یک کشور مستقل قلمرو یک کشور مستقل دیگر را در اروپا تصرف می

اسد عامدانه تعهد خود  دونباس دامن زده و از حکومت اسد حمایت کرده است، از جمله هنگامی که حکومت

های شیمیایی را نادیده گرفت. روسیه همچنین حریم هوایی کشورهای اروپایی را مبنی بر عدم استفاده از سالح

های جاسوسی و خرابکاری سایبری پایدار از جمله مداخله در انتخابات زده است. نقض کرده و دست به فعالیت

انجام  8102آزمایش موشکی در سال  81زیر پا گذاشته و در این راستا  المللی را وقیحانهکره شمالی قوانین بین

 در خاورمیانه همچنان ادامه دارند. رقابت ایرانکننده ثیاتهای بیای را آزمایش نمود. فعالیتداد و یک ابزار هسته

نگ ه محاسباتی و جها در خاورمیانه، جنوب آسیا و شرق آسیا، از جمله دریای چین جنوبی، خطر اشتبامیان دولت

 را به همراه دارد. 

ایبری بدخواهانه . فعالیت ستأثیر فناوری، به ویژه تهدیدات سایبری و تحوالت فناورانه فراگیرتر. 2

ی ها طی یک سال گذشته از شدت و حدت و پیچیدگشناسد و اینگونه فعالیتالمللی نمیهیچگونه حد و مرز بین

زارهای انگلیس ها و اباز شبکه سوءاستفادهور توانمند به دنبال هدف قرار دادن و اند. چند کشبیشتری برخوردار شده
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های فکری هستند. انگلیس و شرکایش از اقدامات بدون مالحظه آوری اطالعات یا سرقت داراییدر جهت جمع

در ماه « NotPetya»اند. این امر از جمله در قالب حادثه سایبری در جهت ایجاد اختالالت سایبری متأثر گردیده

تشر گردید ای مننمود پیدا کرد که ما آن را علناً به ارتش روسیه نسبت دادیم. بدافزار مربوطه به گونه 8102ژوئیه 

وکارهای اروپایی افزارهای قانونی مورد استفاده مؤسسات اوکراینی انتشار پیدا کند و کسبکه بتواند از طریق نرم

تجاری  هایه صدها میلیون پوند خسارت از خود به جای گذاشت. تکثیر قابلیتو روسی را آلوده سازد، امری ک

تغییر  های خودمختار نیز موجبمحور از جمله سیستمهای پیشرفته دادهفناوری و های جدیدهزینه، سالحبرتر و کم

 اند. فضای امنیتی شده

یافته یک تهدید فزاینده و پایدار  جرائم جدی و سازمان دار جرائم جدی و سازمان یافته.رشد ادامه. 2

های جنایی سازمان یافته تأثیر فرساینده و روزمره بر خدمات عمومی، کنند. گروهمتوجه امنیت و شکوفایی ما می

رسانند ــ یعنی وکارهای قانونی منفعت میها و آبرو و اعتبار ما دارند. همان عواملی که به کسبزیرساخت

هر زمان  پذیرتر ازهای جنایی سازمان یافته انعطافشوند تا شبکهاورانه ــ موجب میسازی و تغییرات فنجهانی

دیگری شوند. جرائم جدی و سازمان یافته از ماهیت فراکشوری برخوردارند و بسیاری از تهدیداتی که ما در 

 گیرند. داخل انگلیس با آن مواجه هستیم از خارج از این کشور نشأت می

ت که طی توان انتظار داشمی سازند.مخاطرات طبیعی که انگلیس را از خود متأثر میها و بیماری. 9

 گیری آنفلونزا، قطع سراسری برق و سیلهر دوره پنج ساله یک یا چند خطر عمده در انگلیس پدبدار شوند. همه

 رویدادیدهند. ما جدیدترین نسخه گزارش ثبت مخاطرات ملی ترین این خطرات را تشکیل میشدید جدی

منتشر نمودیم. این گزارش در واقع ارزیابی احتمال و تأثیر بالقوه طیفی از  8102اضطراری مدنی را در ماه سپتامبر 

های اضطراری مدنی گوناگون است که ممکن است طی پنج سال آینده انگلیس را مستقبماً از خود متأثر ریسک

 سازند. 
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 رویکرد ما و هاانداز، ارزشچشم

 های انگلیس جهانی  اهداف و ارزش

آمده است، ما به دنبال یک انگلیس امن و شکوفا  8102. همانگونه که در بازنگری امنیت و دفاع راهبردی سال 0

دهیم هستیم که از گستره و نفوذ جهانی برخوردار است. هر آنچه که ما در انگلیس و اطراف و اکناف دنیا انجام می

کسب اطمینان از رونق و شکوفایی  و های خویشجهت محافظت از مردم، ارتقای ارزشبواسطه عزم و نیت ما 

 گیرد. کشور خویش صورت می

ترین ایزند. ما یکی از بازترین و شبکههای تجاری می. ما یک کشور جهانی هستیم که آزادانه دست به فعالیت8

یل گذاری تبدسرمایه و نقاط جهت زندگی، کارترین حوامع دنیا را دارا هستیم و در نتیجه به یکی از جذاب

ایم و سازی را تجربه نمودهبیشترین سطح جهانی 81ایم. ما ششمین اقتصاد بزرگ دنیا هستیم و در میان گروه شده

از باالترین نرخ مشارکت اقتصادی برخورداریم. ما یک مرکز مالی جهانی و یکی از نوآورترین کشورهای دنیا 

گذاری مستقیم خارجی در رده سوم دنیا قرار ن در زمینه حجم جریان ورودی و خروجی سرمایههستیم. ما همچنی

 داریم. 

 و نگرالمللی ما به یک دوران جدید پای گذاشته است. انگلیس یک کشور اروپایی باز، برون. رویکرد بین3

دنیا مطمئن است، به تعهدات خود نهد، از جایگاه خود در سطح پذیر است که تاریخ و تنوع خود را ارج میتحمل

بالد. ما به عنوان یک کشور جهانی های خود میبه ارزش و کنددر قبال همسایگان نزدیک و دوستان دور عمل می

م. این محور پیشتاز هستیگذاری مجدد بر روی روابط خود در سرتاسر دنیا هستیم. ما در نظام قاعدهدر حال سرمایه

گر جهانی تأمین نموده و در شرایطی که عرصه ژئوپلتیک ما را به عنوان یک کشور معاملهمحور منافع نظام قاعده

گردد. ما از قدرت نرم خویش در راستای به نمایش گذاشتن شود از اهمیت حیاتی برخوردار میتر میرقابتی

 گیریم. های خود و پیشبرد منافع انگلیس بهره میارزش
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 2/1درصد تولید ناخالص داخلی خود را در حوزه دفاعی و  8غربی هستیم که . ما تنها کشور بزرگ اروپای 4

در  های برترکند. ما از قابلیتگذاری میالمللی سرمایهدرصد درآمد ناخالص ملی خود را در حوزه توسعه بین

یک  ن دارایامنیت مرزی برخورداریم. ما همچنی و رسانی، امنیتی و اطالعاتی، انتظامیحوزه دیپلماتیک، اطالع

بسیاری  و وکار رقابتی، چارچوب قانونی اتکاپذیر، جایگاه جغرافیایی برتربخش خصوصی نوآور، فضای کسب

سی هستیم. بیاز بانفوذترین مؤسسات در سطح دنیا از مؤسسات دانشگاهی و ورزشی گرفته تا بنگاه خبرپراکنی بی

 رود. اقع امتیاز رقابتی کلیدی ما به شمار میهای ملی در وحال منحصربفرد و متوازن قابلیتاین شرح

دانیم که از مجموعه ثباتی بیشتری مواجه است، در نتیجه ما خودمان را متعهد می. از آنجا که دنیا با بالتکلیفی و بی2

 نفوذ خود بهره و نفوذ خویش در جهت حفظ و ارتقای منافع امنیتی، اقتصادی و های امنیتی، اقتصادیکامل قابلیت

سبت ها و تبهکاران، تقویت متحدان، واکنش ناثرسازی تروریستبگیریم. این امر از طریق بازداشتن دشمنان، بی

یرد. ما گوهوایی صورت میگذاری، یا مقابله با تغییرات آبهای انسانی، حمایت از تجارت و سرمایهبه بحران

های مرتبط با آن است را حفظ ما و ارزشترین نقطه قوت خویش که همانا سبک زندگی همچنین باید بزرگ

 به نمایش بگذاریم.    و کنیم، ارتقا دهیم

های های جهانی را در راستای حفظ ارزشایم همکاریگیری آن کمک کردهمحوری که ما به شکل. نظام قاعده3

. انگلیس وده استپذیر نمبرابری امکان و اساسی مشترک از جمله کرامت انسانی، حقوق بشر، آزادی، دموکراسی

دار کنندگان اصلی به ناتو، یک کشور اروپایی برخوربه عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، یکی از کمک

یای المنافع نسبت به حفظ و احعضو شاخص کشورهای مستقل مشترک و های اساسی مشترک با شرکااز ارزش

 محور متعهد است.    المللی قاعدهنظام بین

سازی نظم جهانی قدرتمندانه واکنش ثباتمواره نسبت به اقدامات در جهت صدمه زدن به انگلیس و بی. ما ه2

یمیایی و المللی منع تسلیحات شایم. استفاده از عامل اعصاب نظامی در سالزبوری ناقض کنوانسیون بیننشان داده
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به خوبی  سیه اتفاق افتاد که الگوی این اقداماتالمللی بود. این اتفاق در بستر اقدامات خصمانه دولت روقوانین بین

ثابت گردیده است. ما هیچگونه تهدید از سمت دولت روسیه نسبت به جان مردم انگلیس و دیگر مردمان را در 

 کنیم.  المللی را تحمل نمیکنیم. ما همچنین اینگونه موارد نقض فاحش تعهدات بینخاک انگلیس تحمل نمی

یارات بخشیم و قدرت و اختخویش را در برابر همه نوع فعالیت دولتی خصمانه استحکام می . ما تدابیر دفاعی2

یارات هایی وضع کنیم. ما از اختکنیم تا بتوانیم در واکنش به موارد نقض حقوق بشر تحریمخود را تقویت می

کنند سفر می نیم که به انگلیسموجود نهایت بهره را خواهیم برد تا بتوانیم نیات و مقاصد کسانی را پایش و رصد ک

هایی که تهدید کننده امنیت انگلیس و متحدانش هستند دخیل باشند. ما پیشنهاداتی را و ممکن است در فعالیت

 و های دیگر مطرح خواهیم نمود مبنی بر اینکه افراد را در مرز انگلیس متوقف، سؤال و جواب، وارسینزد قدرت

اند یا نه. هکنند دخیل بودا آنها در مسائلی که امنیت ملی انگلیس را تهدید میبازداشت کنند و مشخص سازند آی

سازی اقدامات خصمانه عوامل خارجی در انگلیس ما همچنین اختیارات جدید ضدجاسوسی را در جهت خنثی

 ر خواهیمهای اجرای قانون در انگلیس را همچنان ضد مجرمان و مفسدان بکامدنظر قرار خواهیم داد. ما قابلیت

آتی  هایهای روسی از انگلیس نیز از توانایی جاسوسان روسی در این کشور طی سالگرفت. اخراج دیپلمات

 خواهد کاست. 

داریم و آن نوع شراکت امنیتی با . ما در اروپا بیشترین کمک و مساعدت را در حوزه امنیت ملی مبذول می9

ن ائتالف دفاعی تریما در ناتو خواهد بود. ناتو پایدارترین و موفق اتحادیه اروپا که مدنظر ماست مکمل نقش پیشتاز

پیمان آتالنتیک شمالی در کانون این ائتالف قرار  2رود. تضمین امنیتی مندرج در ماده در طول تاریخ به شمار می

یگر ما بار د« د.به مثابه حمله علیه همه آنها تلقی خواهد ش»دارد که بر اساس آن حمله به هر یک از اعضای ناتو 

 ورزیم. قیدوشرط خویش در قبال دفاع و امنیت جمعی در قالب ناتو تأکید میبر تعهد بی
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ونه گیری و پاسخگویی به داخل هیچگ. تصمیم ما مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا و سوق دادن فرآیند تصمیم01

آورد. امنیت اروپا امنیت ماست. ما در زمینه قیدوشرط ما در قبال امنیت اروپا به وجود نمیتغییری در تعهد بی

ردم اروپا ایم. مهای امنیتی ما در اروپا هستند پیشگام بودهشکل دادن به سازوکارهایی که سنگ بنای همکاری

اند و ما هنگام ترک اتحادیه اروپا باید در کنار هم به دنبال ها از امنیت بیشتری برخوردار شدهبواسطه این همکاری

ترین ها باشیم. ما باید در راستای حفظ امنیت شهروندان و قاره خویش عملیهایی جهت حفظ این قابلیتراهیافتن 

 اقدامات را صورت دهیم. 

 روند طبیعتاً شرکای. آنها که چه حاال و چه پس از خروج از اتحادیه اروپا شرکای تجاری عمده ما به شمار می00

تحدان اصلی ما در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا؛ شرکای سنتی در منطقه امنیتی ما نیز قلمداد خواهند شد: م

خلیج فارس، جنوب آسیا و آفریقا؛ و شرکای جدید در شرق آسیا و در گوشه و کنار دنیا جزو این موارد هستند. 

ا ات آنها رهر کدام از این کشورها با تهدیدات دشواری مواجه است که انگلیس در راستای مواجه با آن تهدید

نه، قاچاق گرایا، تروریسم اسالمایرانهای روسیه و جوییای کره شمالی، ستیزهکند ــ تسلیحات هستهیاری می

 وفصل نشده جزو اینای حلهای منطقهثباتی و رقابتانسان، دزدی دریایی، جرائم جدی و سازمان یافته، بی

 ها هستند. چالش

های همفکر و شرکای صنعتی به ویژه در جهت تقویت های متشکل از دولتتالف. ما همچنین در زمینه ایجاد ائ08

آوریم دفاع سایبری و امنیت جمعی خویش پیشتاز هستیم. ما همچنان که بیش از پیش به زندگی آنالین روی می

پذیر هستند. بیشویم که در برابر بازیگران بدخواه آسهای فضایی وابسته میای به آن دسته فناوریبه طور فزاینده

ا و ناتو اتحادیه اروپ و در مواجهه با اینگونه تهدیدات جهانی، ما نیازمند آن هستیم که صنایع، کشورهای همفکر

همگی با همکاری یکدیگر یک واکنش جهانی نسبت به این تهدیدات نشان دهند. ما همچنان اتحادیه اروپا و ناتو 
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حاضر  های قرنمطمئن شویم این نهادها در جهت مقابله با چالش کنیم تارا به همکاری با یکدیگر تشویق می

 آمادگی دارند. 

 رویکرد ما

ترسیم نمودیم همچنان نمایانگر گستره  8102. چارچوب امنیت ملی که ما در بازنگری امنیت و دفاع راهبردی 03

 منافع امنیت ملی ماست که در قالب سه هدف امنیت ملی بازتاب پیدا کرده است: 

  ــ در داخل، در قلمروهای موجود در  محافظت از مردم خویشعبارت است از  0هدف امنیت ملی

 سبک زندگی خویش. و هامحافظت از قلمرو، امنیت اقتصادی، زیرساخت و آنسوی مرزها و در خارج

  ــ کاستن از احتمال آنکه تهدیدات  نمایش نفوذ جهانی خویشعبارت است از  8هدف امنیت ملی

 منافع متحدان و شرکا را از خود متأثر سازند.   و ابند و انگلیس، منافع این کشورتحقق ی

  به  ها، همکاریگیری از فرصتــ بهره ارتقای شکوفایی خویشعبارت است از  3هدف امنیت ملی

 شکل نوآورانه و حمایت از صنایع انگلیس.  

یتی را در واکنش به بستر امنیت ملی دشوارتر افزایش کرد دفاعی و امن، ما هزینه8102کرد . در بازنگری هزینه04

های اطالعاتی، مقابله با تروریسم و فضای سایبری را باال بردیم. ما نسبت به دادیم و بودجه حوزه دفاعی، سازمان

 موارد زیر متعهد هستیم: 

 و تحقق  8181/8180درصد بیش از رقم تورم تا سال  2/1کرد دفاعی به میزان ساالنه حداقل افزایش هزینه

درصد تولید ناخالص داخلی در حوزه  8کرد حداقل بخشیدن به تعهد خویش در قبال ناتو مبنی بر هزینه

 دفاعی
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 ای رسمی و تحقق هدف وضع های توسعهدرصد درآمد ناخالص ملی در حوزه مساعدت 2/1کرد هزینه

 شده توسط سازمان ملل

  کرد ه با تروریسم طی دوره زمانی مندرج در بازنگری هزینهکرد در حوزه مقابلدرصدی هزینه 31افزایش 

  درصدی بودجه حساب اطالعاتی واحد    02افزایش 

میلیون پوند افزایش  222به حداقل  8102/8109های گذاری جهت مقابله با تروریسم طی سالبودجه سیاست

هد. ما همچنان به روند جذب و ددرصدی در مقایسه با سال گذشته نشان می 2خواهد یافت که یک افزایش 

م دهیم تا بدین طریق بتوانیهای مربوطه ادامه مینیروی امنیتی و اطالعاتی دیگر در سازمان 0911آموزش بیش از 

دهیم  تهدیدات جهانی واکنش نشان و المللی، سایبریدر مقابل عوامل دخیل در افزایش تهدیدات تروریستی بین

 از داریم.  و آنها را از هرگونه اقدام ب

سازی همه ابعاد امنیت ملی در قالب بخشی از با هدف پایش و هماهنگ 8101. شورای امنیت ملی در سال 02

گیری جمعی کابینه ایجاد گردید. ما اکنون یک دکترین جدید امنیت ملی موسوم به دکترین تلفیق فرآیند تصمیم

گرفته های برهای اولیه این شورا اقدام کنیم، درسسال ایم تا بر مبنای شورای امنیت ملی و تجاربتدوین نموده

اکمیتی حاز یک رویکرد کل و را مدنظر قرار دهیم«( گزارش چیلکات)»از گزارش تحقیق و تفحص درباره عراق 

 در قبال امنیت ملی حمایت بعمل بیاوریم. 

 دکترین تلفیق

. اکنون که هشت سال از تأسیس شورای امنیت ملی گذشته است، دکترین تلفیق موجب تقویت رویکرد جمعی 0

گیری شود. دکترین تلفیق به یک سیستم پاسخگوتر جهت حمایت از فرآیند تصمیمما در قبال امنیت ملی می

ورای های شه هر یک از اولویتدهد و مقامات ارشد به عنوان مسئوالن اصلی جهت ارائجمعی کابینه سروشکل می

شوند. این دکترین یک رویکرد سازگارپذیر با گزارش چیلکات در قبال راهبردهای مرتبط امنیت ملی منصوب می
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طریق  کند تا بدینها را تشویق میدهد و لحاظ نمودن دقیق همه قابلیتهای شورای امنیت ملی ارائه میبا اولویت

 مند شود.  بهره های بهتریاین شورا از گزینه

تحقق  های ترکیبی را در جهتشود. ما باید مؤثرترین و کارامدترین شیوه. دکترین تلفیق با راهبرد آغاز می8

از مواجهه  بینی کنیم تا بدین ترتیباهداف دولت در بلند مدت شناسایی کنیم و واکنش دشمنان و متحدان را پیش

های مشخصی اب ورزیم. گاهی اوقات بهترین رویکرد شاید به سمت قابلیتبا تأثیرات ناخواسته ثانویه و ثالث اجتن

متمایل باشد یا با تهدید پیش روی ما تقارن نداشته باشد. ما در راستای ایجاد بازدارندگی مدرن )رجوع شود به 

ا نیازمند تهایی که در دسترمان قرار دارند استفاده کنیم. ما در این راسشکل زیر( باید از طیف کامل قابلیت

 در درون و در بیرون دولت استفاده کنیم.  دادههای قوی هستیم و باید از همه منابع اطالعات و تحلیل

ی قرار های سنتی امنیت ملتوانند به امنیت ملی کمک کنند در خارج از سازمانهایی که می. بسیاری از قابلیت3

م. های ثالث هستیخصوصی و بخش بخشرون دولت و با تر در دهای قویدارند و بنابراین ما نیازمند شراکت

های دولتی به تقویت و استحکام انگلیس در برابر کسانی که خواهان آسیب زدن به ما ای از سازمانطیف گسترده

ای و هایی که با اصالحات اجتماعی سروکار دارند به رفع علل ریشهکنند و سازمانهستند کمک می

کنند. بسیاری گرایان کمک میهای جنایی سازمان یافته و افراطبرابر سوءاستفاده گروه های فردی درپذیریآسیب

توان به بهترین نحو از طریق شراکت میان بخش دولتی و بخش خصوصی برطرف های فناورانه را میاز چالش

 و یمنیتی، تجارهای االمللی حائز اهمیت حیاتی است، زیرا شراکتنمود. این رویکرد همچنین در مقیاس بین

 کنندگی دوسویه برخوردارند.   المللی از قابلیت تقویتای در سطح بینتوسعه
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پذیری، . شورای امنیت ملی هر ساله موضع و وضعیت انگلیس در حوزه امنیت ملی را از لحاظ قابلیت بازگشت4

های راهبردی بندیدهد تا بدین طریق بتواند درباره اولویتها مورد ارزیابی قرار میتهدیدات و فرصت

نه ها و گزارش ساالاری سازمانهای تجگیری کند. بازنگری وضعیت ساالنه  همچنین موجب غنای طرحتصمیم

 شود.  دولت به پارلمان درباره اجرای بازنگری امنیت و دفاع راهبردی می

از اندهای خویش منافع و اهداف انگلیس، وضعیت و چشم. شورای امنیت ملی در رابطه با هر یک از اولویت2

مجموع  دهد تا بتواند با توجه بهرار میالمللی را مدنظر قسپس راهبرد فراگیرتر ملی یا بین و پیش روی کشور

لی باید گیری کند. بلندپروازی شورای امنیت مهای کشور درباره چگونگی کمک به حل مشکالت تصمیمقابلیت

ای بینانهبا منابع تخصیص یافته همخوانی داشته باشد تا بدین طریق بتوان در قالب یک رویکرد جمعی اهداف واقع
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بندی نمود که بیشترین اثرگذاری را داشته باشند. اجرای ای اولویتع محدود را به گونهرا دنبال نمود و مناب

 ها نیز حائز اهمیت است. قدرتمندانه اهداف و اولویت

ها و های مختلف مستلزم بهبود فرآیند پاسخگویی در قبال تغییر مشوق. ایجاد یک فرهنگ مشترک میان سازمان3

های شورای تر است. در ارتباط با هر یک از اولویتحاکمیتی مسئوالنهویکرد کلرفتارها و حرکت به سمت یک ر

های پیش روی شورا و اجرای راهبرد دولت امنیت ملی، یک مقام مسئول ارشد در قبال شکل دادن به گزینه

ی عگیری جمپاسخگو خواهد بود. نقش این مقامات مسئول ایجاد هماهنگی در جهت حمایت از فرآیند تصمیم

 شوراست. 

های روزمره خود در انگلیس و خارج از انگلیس به امنیت ملی این کشور کمک . هزاران نفر در قالب فعالیت2

دی را در بر اقتصا و اختیارات قانونی این افراد طیف کاملی از ابزارهای امنیتی، نفوذ و کنند. تخصص، مهارتمی

نه و طرز فکر گوناگون هستیم تا از جمله فرآیند تفکر خالقا و اندازگیرند. ما نیازمند افراد دارای پیشینه، چشممی

پذیری یک دفترچه راهنماست که در راستای تشویق شمول« محوراهمیت رسالت»پذیری را ارتقا بخشیم. چالش

جه وتوسط شبکه تنوع دفاعی و امنیتی تهیه گردید. تعلیم و آموزش درباره دکترین تلفیق در کانون ت 8102در سال 

 آکادمی مجازی امنیت ملی قرار خواهد گرفت. 
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 بازدارندگی مدرن

 شوند وتکرار نموده است که دفاع و محافظت با بازدارندگی آغاز می 8102بازنگری امنیت و دفاع راهبردی 

بازدارندگی در کانون سیاست امنیت ملی انگلیس قرار دارد و همچنان قرار خواهد داشت. از آنجا که دنیا 

یشتری ثباتی شده است، رویکرد ما در قبال بازدارندگی نیز از جامعیت ببیش از پیش دستخوش بالتکلیفی و بی

حاکمیتی برخوردار است و بواسطه دکترین برخوردار گردیده است. بازدارندگی مدرن از یک ماهیت کل

 تلفیق تقویت شده است. 

ی کامل به بار بازدارندگختیار داریم در برابر تهدیدات فاجعههایی که در اگیری از همه قابلیتما باید با بهره

وجود بیاوریم. وخامت فضای امنیتی موجب گردیده تا ناتو بار دیگر بر بازدارندگی و دفاع جمعی تأکید 

بازدارندگی  شود. عاملورزد. دفاع سایبری اکنون بخشی از وظیفه کانونی ناتو مبنی بر دفاع جمعی قلمداد می

ی مستقل انگلیس همچنان در راستای حفظ امنیت حائز اهمیت اساسی است و تا وقتی که وضعیت امنیتی اهسته

سال در جهت  31طلبد اهمیت خود را حفظ خواهد نمود. این عامل بازدارندگی به مدت بیش از جهانی می

 امنیت ما و ترین تهدیدات ضد امنیت ملی و سبک زندگی ما موجود بوده و به تضمینممانعت از جدی

 مان کمک کرده است.  متحدان

تند تا های کمتر ویرانگر هسگیری از شیوهبسیاری از دشمنان به دنبال خرابکاری یا صدمه زدن به ما با بهره

ایی که در هگیری از مجموعه قابلیتمبادا واکنش مسلحانه ما را برانگیزند. ما تالش خواهیم کرد تا با بهره

ه رفتارهای شرورانه آنها را باال ببریم، اینگونه رفتارها را محدود سازیم و کاهش دهیم. برخی اختیار داریم هزین

ارتقا یافتند از جمله اختیارات جدید  8103های فراوانی که به مدد بازنگری امنیت و دفاع راهبردی از قابلیت

های مجرمان و همچنین ییجهت مصادره دارا 8102ذیل قانون مقابله با تأمین مالی مجرمان مصوب سال 

 شوند.   مقابله به مثل را شامل می و های تهاجمی سایبری جهت کشف، رهگیریقابلیت
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 های امنیت ملی ماقابلیت

بود.  های چشمگیر ما در حوزه امنیت ملی. بازنگری توان امنیت ملی هدفش به حداکثر رسانیدن تأثیر قابلیت0

ودند هایی بها مربوط به قابلیتپروژه مرتبط به هم انجام گرفت. این پروژه 08بازنگری توان امنیت ملی در قالب 

 بردند. م ما از فرآیند بازنگری منفعت میکه نزد امنیت ملی ما از اهمیت حیاتی برخوردارند و به زع

های ا اولویتها بهمسویی هر یک از این قابلیت و . بازنگری توان امنیت ملی با هدف بررسی کارایی، اثربخشی8

اط های مذکور را با حداکثر اثربخشی جمعی در ارتبشورای امنیت ملی طراحی گردید تا بواسطه آن بتوان قابلیت

نیت ملی ارائه نمود و بکار گرفت. بازنگری توان امنیت ملی بر مبنای کارهایی شکل گرفت که با هر سه هدف ام

 های مشخص صورت گرفته بودند وقابلیت در حوزه و قبالً از طرف شورای امنیت ملی بر روی راهبرد، سیاست

 همه این موارد را در معرض یک بازنگری واحد قرار داد.  

های زیرمجموعه این بازنگری بازنگری توان امنیت ملی را بر عهده داشت و پروژه . مشاور امنیت ملی هدایت3

های مختلف هدایت شدند و در قالب یک چارچوب مشترک همسویی توسط مقامات ارشد مسئول در سازمان

 های زیرمجموعه بازنگری توان امنیت ملی عبارت بودند از: پیدا کردند. پروژه
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 ت ملی همچنین به مسائل مرتبط پرداخت:   . بازنگری توان امنی4

 نوآوری 

ای هها و فناوریگذاری بر روی ایده. بازنگری توان امنیت ملی شماری از ابتکارات جهت تسریع سرمایه2

شد. بازنگری توان امنیت ملی نشان داد که در فضایی که در آن منابع محدود هستند، ما ساز را شامل میدگرگون

به  توانند از آنها در واکنشهای مختلف دولت میهای کانونی را بکار گیریم که بخشقابلیتباید آن دسته 

یفی ای از یک قابلیت کانونی هستند که طتهدیدات و مخاطرات گوناگون استفاده کنند. مرزهای کشوری ما نمونه

سازد. یک راهبرد آنالیز و یپذبر مهای امنیت ملی مختلف را امکاناز مداخالت گوناگون در حمایت از اولویت

پژوهش علمی و فناورانه از اقدامات ما در جهت مقابله با تروریسم و جرائم جدی و سازمان یافته پشتیبانی بعمل 

توانند تعامالت ما را در مرزها و در حوزه های علمی میهای بیومتری و فناوریآورد. در بلند مدت، قابلیتمی
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ویی توانیم پاسخگدولتی مشخص خواهد ساخت که چگونه مییک کارگروه درون اجرای قانون دگرگون سازند.

 و کار مشترک در حوزه نوآوری را ارتقا بخشیم. 

 علم و فناوری 

. در محیطی که در آن تهدیدات بزرگ عمدتاً از منشأ فناورانه برخوردارند واکنش ما نیز باید به همین نحو باشد. 3

ای هاین زمینه برخوردار است. ما از لحاظ بازده علمی در سطح دنیا و در حوزه انگلیس از یک جایگاه قوی در

ظیر قابلیت های نوظهور نها هستیم. ما باید این نقطه قوت را به ویژه در قالب قابلیتمرتبط با امنیت جزو بهترین

ا سال و نوآوری ت تحلیل داده به حداکثر برسانیم. بودجه انگلیس در حوزه پژوهش و خودمختاری، روباتیک

یابد و این امر مزایای بالقوه فراوانی را در حوزه امنیت ملی به میلیارد پوند افزایش می 2/4به میزان  8181/8180

آورد. مشاور علمی ارشد دولت از طریق کمیته فرعی علم و فناوری مسئوالن شورای امنیت ملی یک ارمغان می

 یت ملی تدوین خواهد نمود. راهبرد علم و فناوری جدید در حوزه امن

 داده 

ها متناسب با مقیاس و شتاب موجود در محدوده حد و مرزهای سازمانی یک . توانایی ما جهت استفاده از داده2

ها از اشکال گوناگون برخوردارند ــ عمومی و خصوصی، پیدا و پنهان شود. دادهقابلیت مهم و حیاتی قلمداد می

ها شوند. انگلیس از یک چارچوب حقوقی قوی جهت محافظت از دادهلق میــ و توسط صنایع و دولت خ

ینان المللی ما اطمها به عموم مردم و شرکای بینگیری ما از دادهبرخوردار است که این چارچوب در رابطه با بهره

ستیم ناسان هراهبردش و گذاران، شرکای عملیاتیدهد. ما مشغول افزایش پایگاه دانش و مهارت سیاستخاطر می

های ای برخوردارند و قادرند بعنوان مشتریان باهوش نگرشتا بدین طریق مطمئن شویم که آنها از سواد داده

 حفظ دانشمندان متخصص و گذاری در زمینه جذب، آموزشتحلیلی نقش ایفا کنند. ما همچنین مشغول سرمایه

 تحلیلگران داده هستیم.  و داده، طراحان سیستم
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 اهبردی ارزیابی ر

رک های راهبردی نمودیم. سازمان اطالعات مشت. ما قبل از انجام بازنگری توان امنیت ملی اقدام به بازبینی ارزیابی2

هایی که است که در قالب بازبینی مذکور ارائه گردیدند. این امر به واقع در دفتر کابینه مشغول اجرای توصیه

در  گیری یک رویکرد جاندارترجامعه ارزیابان و در نتیجه شکلتر در میان گیری اقدامات کاری نزدیکشکل

شوند منجر خواهد شد. یک مدیر جهت گیری میهایی که موجب غنای سیاست امنیتی و تصمیمقبال ارزیابی

نظارت بر این کار منصوب گردیده است و این مدیر از حمایت یک تیم کوچک که بتازگی تشکیل شده منفعت 

 برد. می

 شمول  تنوع و

ها در تشکیل شد. اعضای این بورد را نمایندگان سازمان 8102. بورد سایه )مسئوالن( شورای امنیت ملی در سال 9

ه مسائل در های مربوط بدهند. این افراد بر تنوع فکری و چالشتر از مسئوالن ارشد مدنی تشکیل میسطوح پایین

عملکرد »افزایند. وزارت دفاع  کتابچه راهنمای ملی می دست بررسی در کمیته فرعی )مسئوالن( شورای امنیت

هیه های برگرفته از گزارش چیلکات تمنتشر نمود. این کتابچه مخصوصاً با رجوع به درس 8102را در سال « خوب

 کند.        های معقول و منطقی را تشویق میشده و چالش
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 دفاع

های نظامی سازی خواهیم کرد تا بدین طریق قابلیتتقویت و مدرنما قوای دفاعی و مسلح خود را بیش از پیش 

سازی دهی و عملکرد وزارت دفاع را بهینه سازیم، یک برنامه مدرنبهتری به شکل پایدار عرضه کنیم، سازمان

ی( ی دفاعسازرویکرد تجاری و صنعتی خود را در قالب برنامه مدرن و تر را دنبال کنیمکارایی و تجاری راهبردی

 ارتقا بخشیم. 

های صحیح و مناسبی همچنان گزینه 8102. مبانی راهبرد دفاعی ما مندرج در بازنگری امنیت و دفاع راهبردی 0

شوند. این راهبرد دفاعی با هدف برطرف ساختن را شامل می 8182هستند و از جمله توسعه نیروی مشترک 

ریزی امهها در حوزه برنطلبیهبرد مذکور سطح مناسب جاههای قابلیتی مهم و تقویت قوا طراحی گردید. راشکاف

ها پیشنهاد نمود. به عالوه، این راهبرد از یک بودجه قوی را احیا کرد و ابتکارات جدید و مهمی در حوزه سیاست

مند گردید. ما از لحاظ بودجه دفاعی پنجمین کشور دنیا هستیم و رقم این بودجه تا سال در حوزه دفاعی بهره

 میلیارد پوند خواهد رسید.  41به تقریباً  8180

ست ای در آنسوی مرزها برخوردار ا. انگلیس بعنوان یک بازیگر جهانی معتبر که از حضور عملیاتی گسترده8

ن خود در تری با متحداوظیفه دارد در قبال بستر راهبردی متغیر واکنش قاطع نشان دهد. ما باید همکاری نزدیک

م. ما باید انتظار این را داشته باشیم که در راستای مقابله با تهدید مشترک ضد امنیت خویش همچنان ناتو داشته باشی

های آبنده در کنار شرکای خود در منطقه خلیج فارس درگیر باقی بمانیم. منطقه آسیا ـ اقیانوسیه احتماالً طی سال

همچنان در کنار نهادهای مدنی کمک شایانی  از اهمیت بیشتری نزد ما برخوردار خواهد شد. نیروهای مسلح نیز

 پذیری خواهند کرد. به امنیت داخلی و قابلیت بازگشت

اید در همه حریف باشد. این نیرو بفن. بنابراین، نیروی مشترکی که ما مشغول ایجاد آن هستیم باید چاالک و همه3

ای مجازی ــ مؤثر و کارامد باشد. این نیرو از فض و ها و در هر پنج حوزه عملیاتی ــ زمین، دریا، هوا، فضامحیط
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المللی برخوردار خواهد بود و به طور مرتب با متحدان و شرکا دست به تمرین و عملیات خواهد یک طراحی بین

زد. این نیرو قابل اعتماد خواهد بود و این توانایی را خواهد داشت که در کنار دیگر کشورها یا به تنهایی با 

های بازنگری دفاع و امنیت راهبردی برای نیروی های عمده طرحی و غیردولتی مقابله کند. مؤلفهتهدیدات دولت

 دهند تا معیارهای زیر را محقق سازیم: به ما امکان می 8102مشترک 

  ایجاد یک ناوگروه دریایی متمرکز بر یک ناو هواپیمابر کالس ملکه الیزابت مجهز به هواپیماهای رزمی

       32الیتنینگ اف

  ایجاد یک لشکر زمینی متشکل از سه تیپ از جمله یک نیروی ضربت جدید 

 تجسسی  و یک ناوگان هوایی متشکل از هواپیماهای رزمی، ترابری 

  ایجاد یک ناوگروه نیروهای ویژه 

دار اولویتهای اما ما در راستای تضمین برتری رقابتی خود بر دشمنان احتمالی باید بتوانیم در جهت تقویت قابلیت

 گذاری مطمئن شویم. خود سریعاً دست به اقدام بزنیم و از وجود موازنه مناسب در حوزه سرمایه

ا تحت هدایت وزارت دفاع و ب سازی دفاعیبرنامه مدرنایم تا . در راستای تحقق این امر، ما ترتیبی داده4

وزیر دفاع  و وزیر، وزیر داراییبرنامه نزد نخستهای دولتی به اجرا در بیاید. این همکاری دفتر کابینه و سازمان

کنیم و  های نظامی بهتری ارائهتوانیم قابلیتسازد که ما چگونه میپاسخگو خواهد بود. برنامه مذکور مشخص می

از منابع مالی به نحو بهتری استفاده کنیم و بدین طریق کمک و مساعد کامل و پایدار به امنیت و شکوفایی ملی 

و بازنگری توان  8102اریم. این برنامه بر مبنای شالوده و اساس محکم بازنگری دفاع و امنیت راهبردی مبذول د

امنیت ملی شکل گرفته است. برنامه از چهار روند کاری تشکیل شده است. سه روند کاری اول عبارتند از: 

ی سازی کارایی و تجاره مدرنسازی چگونکی سازماندهی و عملکرد وزارت دفاع؛ دنبال کردن یک برنامبهینه
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ه های مورد نیاز جهت کمک بتر؛ و بهبود رویکرد تجاری و صنعتی وزارت دفاع. روند چهارم به قابلیتراهبردی

 پردازد. سه هدف امنیت ملی خویش در حال حاضر و در آینده می

کرد بر روی دی که جهت هزینهمیلیارد پون 022، ما از مجموع 8102. همسو با بازنگری دفاع و امنیت راهبردی 2

میلیارد  3/04ایم مبلغ متعهد شده 8182/8183تا  8103/8102های تجهیزات دفاعی و پشتیبانی تجهیزاتی طی سال

دهیم. پروژه ساخت ناو هواپیمابر ایم. ما همچنان به ساخت دو ناو هواپیمابر جدید ادامه میپوند را خرج کرده

عملیاتی شود. ناو هواپیمابر دوم  8180واگذار شد و قرار است این ناو در سال  8102ل اس ملکه الیزابت در سااماچ

در دریا آغاز کند. چهاردهمین  8109اس پرنس ولز قرار است مراحل آزمایش خود را در سال امموسوم به ناو اچ

بلیت اسکادران برای نیروی تحویل داده شد. این امر همسو با تحویل دو قا 8102در سال  32هواپیمای الیتنینگ اف

ایم که اولین اس گالسکو را در اسکاتلند آغاز نمودهامصورت پذیرفت. ما ساخت ناو اچ 8183ضربتی تا سال 

ها رود. ما قصد داریم گروه جدیدی از ناوچهبه شمار می 83ناوچه از هشت ناوچه از نوع جدید موسوم به نوع 

عملیاتی  8183رود تا سال را تهیه کنیم که اولین آنها انتظار می 30وع موسوم به ناوچه دارای اهداف عمومی ن

 شود. 

د. گذارنمیلیارد پوندی آژاکس در حال حاضر فرآیند پذیرش نهایی را می 2/4. اولین مورد از خودروهای زرهی 3

دهد. ا میارتقنظام مکانیزه جدید هستیم که فرآیند محافظت از پرسنل را ما مشغول ساخت یک خودروی پیاده

میلیارد پوندی ما بر روی نیروهای ویژه تضمین کننده این مسئله خواهد بود که این نیروها از  8گذاری سرمایه

بهترین آرایش نظامی جهت انجام وظایف در داخل و خارج برخوردار خواهند بود. هواپیمای مسلح کنترل از راه 

عرضه خواهد شد و. ما مشغول ارتقای هواپیماهای تایفون  8184در اواسط سال  Protectorدور جدید موسوم به 

کنند خود هستیم تا این هواپیماها بتوانند در کنار نقشی که در زمینه محافظت از حریم هوایی انگلیس ایفا می

کیل س را تشوظایف جدیدی را نیز بر عهده گیرند، زیرا این هواپیماها ستون فقرات قوای هوایی رزمی انگلی
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جدید در اسکاتلند همچنان در حال  2هواپیمای گشت دریایی بوئینگ پی 9دهند. مقدمات جهت دریافت می

 ای و همچنین دفاع از ناوهایسازی هستند. این هواپیماها توانایی ما را در جهت محافظت از بازدارندگی هستهآماده

 دهند. ش میها افزایهواپیمابر جدید در برابر تهدید زیردریایی

در حال ساخت است. در اوج این پروژه  Dreadnoughtای جدید کالس . اولین مورد از چهار زیردریایی هسته2

کننده در این برنامه دخیل خواهند بود که بواسطه این امر هزاران شغل در انگلیس ایجاد خواهند چند صد تأمین

ساله بسیار پیچیده ایجاد نمودیم؛ این  81ت بر این برنامه شد. ما سازمان تحویل زیردریایی را در راستای نظار

عملیاتی  8131به یک سازمان اجرایی تبدیل خواهد شد. اولین زیردریایی در اوائل سال  8102سازمان در سال 

 خواهد شد. 
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 قراوالنه ارتقا یافته ناتوانگلیس در قالب حضور پیش

قالب بخشی از ناوگان دریایی ثابت ناتو و همچنین نقش حیاتی نیروی عالوه بر استقرار ناوگان سلطنتی در 

های گشت هوایی در اروپای مرکزی و حوزه دریای بالتیک، ارتش انگلیس نیز هوایی سلطنتی در عملیات

قراوالنه ارتقا یافته ناتو در کشورهای حوزه دریای بالتیک و لهستان ای در عملیات حضور پیشنقش برجسته

 کند.ایفا می

ناتو در ورشو، سربازان گردان پنجم موسوم به  8103به دنبال تعهدات صورت گرفته در جریان اجالس سال 

در پایگاه هوایی تاپا واقع در استونی مستقر  8102گروه رزم تفنگ به درخواست دولت استونی در سال 

ال وها با نیروهای فرانسوی و از سگردیدند تا ستاد فرهاندهی انگلیس را در این کشور ایجاد کنند. این نیر

 کنند. به بعد یا نیروهای دانمارکی همکاری می 8102

استقرار قوا موجب اطمینان خاطر شرکا اروپایی ما در رابطه با مقیاس و گستره تعهدات ما در قبال امنیت آنها 

های نعت از فعالیتشود. گروه رزمی انگلیس یک نیروی متناسب و برخوردار از قابلیت رزمی جهت ممامی

خصمانه و در صورت نیاز دفاع از ناتو است. گروه رزمی ما یکی از چهار گروه رزمی است که در کشورهای 

اند. ما همچنین یک اسکادران جهت شرکت در گروه رزمی حوزه دریای بالتیک و لهستان مستقر گردیده

 ایم.      اعزام نمودهحضور پیشقراوالنه ارتقا یافته تحت رهبری آمریکا به لهستان 

                  

 دهیم و این امر نه فقط از طریق ناتو بلکه همچنینپذیری با آمریکا ادامه می. ما همچنان به همکاری نظامی و تعامل2

آتی  های مشترک و تعهداتهای ترکیبی در منطقه خلیج فارس و نقاط دیگر و همچنین رزمایشدر قالب عملیات

های مربوط به انگلیس و فرانسه، ما متعهد شدیم در رابطه با فناوری 8102ذیرد. در اجالس سال پصورت می

های رزم هوایی و تسلیحات پیچیده با فرانسه همکاری کنیم. ما همچنین روابط با آلمان را از جمله در رابطه سامانه

( از نزدیک JEFلب نیروی اعزامی مشترک )ایم. ما در قاهای قوای هوایی و زمینی خویش تعمیق نمودهبا قابلیت
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کنیم. نیروی اعزامی با هشت شریک از منطقه نوردیک و حوزه دریای بالتیک و همچنین هلند همکاری می

کنش های نظامی جهت وامشترک متشکل از قوای دارای آمادگی باال از انگلیس و شرکای همفکر است و گزینه

 آورد. راهم مینظیر ناتو ف تربزرگمستقل یا در قالب بخشی از یک نیروی سریع در زمان صلح یا بحران به صورت 

ا به حفظ ایم ت. ما بر مبنای ابتکار بازنگری دفاع و امنیت راهبردی یک واحد نوآوری دفاعی جدید ایجاد نموده9

( با IRISهای نوآورانه و پژوهشی )برتری نظامی نیروهای مسلح خویش در آینده کمک کنیم. واحد نگرش

گیری در جهت کند تا بدین ترتیب فرآیند تصمیمهای پژوهشی بیرونی را رصد میهمکاری وزارت کشور فعالیت

 8103( که در ماه سپتامبر DASAکننده دفاعی و امنیتی )پرداختن به تهدیدات آتی را غنا بخشد. واحد تسریع

فاعی های دکند تا بدین طریق به مقابله با چالشمیهای جدید نوآوران و کارآفرینان را جذب اندازی شد ایدهراه

طرح را بررسی کرده و از  221ماه اول بیش از  02و امنیتی از جمله مقابله با تروریسم کمک کند. این واحد طی 

 ها اختصاص داده است. میلیون پوند به این طرح 09طرح حمایت نموده و بیش از  021

منتشر گردیدند و قصد و نیت مبنی بر  8102ت صنعتی دفاعی هر دو در سال سازی ملی و سیاس. راهبرد کشتی01

اعالم شد. سیاست صنعتی دفاعی هدفش تسهیل تجارت با وزارت  8102تدوین یک راهبرد رزم هوایی در سال 

ن کنندگان غیرسنتی است. این سیاست همچنیتأمین و ی متوسط و کوچکهابنگاهدفاع به ویژه برای نوآوران، 

المللی رقابت نکند تا در سطح بیسازد و در نتیجه به صنایع دفاعی ما کمک میالمللی میآیند تدارکاتی ما را بینفر

ان عمده کنندگآورد. وزارت دفاع و تأمینکنند و در عین حال در ازای پول پرداختی ارزش و کیفیت به وجود می

های متوسط و کوچک را قادر سازند تا جهت ا بنگاهمشغول توسعه پورتال آنالین قراردادهای دفاعی هستند ت

هت صادرات های تبلیغاتی جکسب امور پیمانکاری ثانویه با یکدیگر رقابت کنند. وزارت دفاع هدایت فعالیت

هواپیمای تایفون امضا کند و عربستان بر سر  84هواپیماهای تایفون )که موجب شده قطر قراردادی جهت خرید 

ی خدمات پشتیبان و هواپیمای تایفون توافق کند(، نوعی از تسلیحات پیچیده 42خرید  ای جهتنامهتفاهم
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المللی های تبلیغاتی اداره تجارت بینرا بر عهده دارد. وزارت دفاع همچنین از فعالیت 32هواپیماهای الیتنینگ اف

 کند. حمایت می 30و نوع  83های جدید نوع جهت صادرات ناوچه

 ورانهفناوری دفاعی نوآ

های سازی دفاعی و ارائه قابلیتگذاری بلند مدت پایدار در حوزه علم و فناوری به فرآیند مدرنسرمایه

ون کند. علم و فناوری برتر به تولید موشک منحصربفرد دو حالته بریمستنوآورانه برتر در میدان نبرد کمک می

(Brimstone انجامیده است. این موشک یک سامانه تسلیحاتی برتر و برخوردار از دقت باالست که در )

شونده پیکار ضد داعش نقش چشمگیری ایفا کرد. علم و فناوری برتر همچنین به تولید بمب هدایت

Paveway 4 8 ترین اهداف است و ماهواره اخیراً پرتاب شده کربونایتکه قادر به انهدام دقیق مستحکم 

 کند و طیها و تصاویر با وضوح باال از مدار نزدیک زمین تهیه میعکس 8انجامیده است. ماهواره کربونایت 

المللی از مرحله مفهومی به مرحله پرتاب رسید. علم های بینای معادل بخش ناچیزی از ماهوارهماه با هزینه 2

 اند. کالس ملکه الیزابت ایفا کردهو فناوری نقش اساسی در طراحی و تحویل ناوهای هواپیمابر 

ایی، های سرزمینی حیاتی نظیر قابلیت دفاع در برابر تسلیحات شیمیهای پژوهشی کنونی ما میان قابلیتبرنامه

های متمرکز برنامه و ها که در راستای مقابله با تهدیدات تکاملی حائز اهمیت استارتقای میان مدت قابلیت

های نوین و های مشارکتی با همکاری صنایع و دانشگاه از جمله فناوریکنند. برنامهبر آینده تعادل ایجاد می

شونده و همچنین آزمایشات تجربی جهت درک و شناخت کننده نظیر تسلیحات لیزری انرژی هدایتمختل

 شوند.      ها و تهدیدات نشأت گرفته از قابلیت خودمختاری و هوش مصنوعی را شامل میفرصت

            

. نیروهای مسلح به افراد مناسب برخوردار از تعلیم و آموزش مناسب وابسته هستند و ما متعهد هستیم اندازه و 00 

های نیروهای مسلح متشکل از نیروهای شاغل و نیروهای ذخیره را حفظ کنیم. اندازه نیروهای مسلح جهت قابلیت
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کند، هرچند نیروهای تعهدات نظامی در قبال ناتو کفایت میو تعهدات سرزمینی و  8182تحقق نیروی مشترک 

بیر کند طیفی از تداهایی در زمینه جذب و حفظ قوا برخوردارند. وزارت دفاع تالش میگانه همگی با چالشسه

تواند از نیروی کار، قوای نظامی، کند که چگونه میسازی کند و در این راستا بررسی میپرسنلی را مدرن

امثال اینها به بهترین و کارامدترین نحو بهره بگیرد. ما پرسنل غیرنظامی را  و کارانای غیرنظامی، مقاطعههظرفیت

سازی دفاعی شناسایی خواهند شد. کار ایم و تدابیر متمرکزتری در قالب برنامه مدرندر وزارت دفاع کاهش داده

و خانواده کسانی که در حین عملیات کشته  هایی جهت پرداخت حقوق بهتر به پرسنل صدمه دیدهبر روی طرح

 شود. رجوع می 8102های عمومی سال اند همچنان ادامه دارد و در این راستا به رایزنیشده

اند. وزارت دفاع یکی از جذب شده 8102کاراموز نظامی در دوره زمانی منتهی به سال  82222. مجموعاً 08

به بعد دوره  8103پرسنل غیرنظامی از ما آوریل  0311است و بیش از کنندگان عمده کاراموزان غیرنظامی تأمین

اند. وزارت دفاع مشغول توسعه دیگر ابتکارات مرتبط با نیروی کار با تمرکز بر کاراموزی خود را آغاز نموده

های کارآفرینانه است. تعداد واحدهای افسری موجود در مهارت و (STEMعلم، فناوری، مهندسی و ریاضی )

 عدد بود.  400تعداد این واحدها  8102واحد خواهد رسید و تا ماه نوامبر سال  211به  8181دارس کشور تا سال م

هایی را جهت دهد و طرحهای دفاعی مهم ادامه میگذاری بر روی سایت. وزارت دفاع همچنان به سرمایه03

نه را جهت آزادسازی زمین و تحقق هدف برد. این امر زمیدرصدی امالک در حوزه دفاعی به پیش می 31کاهش 

فراهم خواهد نمود. زمین مورد نیاز جهت ساخت  8181واحد مسکونی جدید تا سال  031111ملی مبنی بر ساخت 

 22111هایی هستند که جهت ساخت ها بخشی از زمینواحد مسکونی در مرحله تحویل است. این زمین 04111

 اند. واحد مسکونی پیشاپیش شناسایی گردیده

شویم خواهان شراکتی هستیم که ابزارهای ما در عین حال که از اتحادیه اروپا خارج می. 04

ها در ها را چه از لحاظ عملیاتی و چه از لحاظ توسعه قابلیتالزم جهت ادغام حداکثری تالش
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تالنتا پیشگام لیات آده سال پیش، ما در زمینه شکل دادن به عمدهد. اختیار اتحادیه اروپا و انگلیس قرار می

شدیم. عملیات مذکور اولین عملیات دریایی اتحادیه اروپا در جهت مقابله با دزدی دریایی در نزدیکی سواحل 

ایم. ما همچنین تخصص و نیروهای سومالی بود. ما از آن زمان تاکنون میزبان ستاد فرماندهی این عملیات بوده

دهیم و با از جمله عملیات آلتئا در بوسنی و عملیات سوفیا شرکت می های اروپاییخود را در قالب دیگر عملیات

 کنیم. های مدیترانه مقابله میمهاجرت غیرقانونی در آب

 عملیات تمپرر

در منچستر و پارسونز گرین، پرسنل نظامی مسلح از نیروی دریایی،  8012در پی حمالت تروریستی سال 

نظامی از پلیس در سرتاسر انگلیس بسیج شدند. در جریان عملیات نیروی هوایی در قالب پشتیبانی  و ارتش

تمپرر، پرسنل نظامی مستقیماً از نیروهای پلیس پشتیبانی بعمل آوردند تا یک چتر امنیتی مضاعف شکل داده 

پرسنل  01111و اقدامات تروریستی را خنثی نموده و مانع شوند و به عموم مردم اطمینان خاطر بدهند. حدود 

هت برند. قوای دیگری نیز جی در قالب عملیات تمپرر به شکل جسته و گریخته در آمادگی بسر مینظام

 تقویت نیروی پلیس در دسترس هستند و نیروهای نظامی نیز از یک ذخیره راهبردی بزرگ برخوردارند. 

 

 مقابله با تروریسم

های سازی توطئهیری جهت ارتقای قابلیت خنثیما یک راهبرد مقابله با تروریسم جدید منتشر خواهیم کرد که تداب

 تروریستی در همان مراحل اولیه و بهبود انسجام واکنش ضد تروریستی ما در خط مقدم را شامل خواهد شد. 

دستخوش تغییر شد و پنج حمله تروریستی در لندن و  8102. ماهیت تهدیدات تروریستی ضد انگلیس در سال 0

می شدن بسیاری دیگر انجامیدند. ما نسبت به این امر قاطعانه واکنش نشان دادیم و نفر و زخ 33منچستر به مرگ 

های خود را سریعاً مطابقت بخشیدیم تا بدین طریق آهنگ و شتاب این حمالت را از بین ببریم. ها و قابلیتاولویت
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اها و چهار گرتوطئه دیگر اسالماند ده های امنیتی و اطالعاتی موفق شدهبه بعد پلیس و سازمان 8102از ماه مارس 

 گرایان تندرو را خنثی کنند. توطئه راست

گرا حداقل طی دو سال آینده در سطح باالی های اسالم. ما انتظار داریم که تهدید نشأت گرفته از تروریست8

ر فهرست گرای تندرو را دیک گروه راست 8103کنونی باقی بماند و شاید از این هم بیشتر شود. ما در سال 

زایش گرایان تندرو همچنان رو به افهای تروریستی قرار دادیم و تهدید تروریستی نشأت گرفته از راستسازمان

است. تروریسم مرتبط با ایرلند شمالی همچنان بعنوان یک تهدید مطرح است و مخصوصاً در خود ایرلند شمالی 

 دند. صورت دا 8102خواهان مخالف پنج حمله را در سال جمهوری

ایی که به آسانی هگیری از شیوههای تروریستی در انگلیس در آینده با بهره. ارزیابی ما این است که اکثر توطئه3

تر و ها همچنان قصد دارند حمالت پیچیدهو با سرعت قابل طراحی هستند به اجرا گذاشته خواهند شد. تروریست

 دی جهانی صورت دهند. دسترسی عمومی به ارتباطاتشاید ویرانگرتری را ضد مناطق پرچمعیت یا سیستم هوانور

تری انههای خود را به شکل مخفیدهد تا توطئهها امکان میرمزگذاری شده و استفاده از این ارتباطات به تروریست

 به اجرا بگذارند. 

نش خود را واک. ما در بازنگری امنیت و دفاع راهبردی توضیح دادیم که با تغییر تهدیدات ترویستی، ما نیز 4

ایم. ما اکنون بار دیگر مشغول انجام چنین کاری هستیم. در قالب بازنگری توان امنیت ملی بروزرسانی کرده

یک واکنش بخوبی سازمان یافته و جامع جهت   CONTESTمشخص گردید که راهبرد ضد تروریستی موسوم به

ما ت. پذیری مناسب برخوردار اسانعطاف و گسترهپاسخ قاطع به اقدامات تروریستی است و از اختیارات، منابع، 

یک راهبرد مقابله با تروریسم جدید منتشر خواهیم کرد که تدابیری جهت ارتقای قابلیت 

های تروریستی در همان مراحل اولیه و بهبود انسجام واکنش ضد تروریستی سازی توطئهخنثی

 ما در خط مقدم را شامل خواهد شد. 
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ها و افراد ار مشخصه بهره خواهیم گرفت و این چهار مشخصه همچنان که انسجام قابلیت. ما همچنان از چه2

دهند در قالب یک واکنش واحد در داخل یا در آنسوی مرزها با یکدیگر ادغام خویش در خط مقدم را ارتقا می

 خواهند شد. 

 ــ چهار مشخصه CONTESTراهبرد ضد تروریستی 

ارای یک چارچوب راهبردی آزمایش شده متشکل از چهار مشخصه دCONTEST راهبرد ضد تروریستی 

 کاری است: 

 جلوگیری از تبدیل افراد به تروریست یا حامی تروریسم. ممانعت : 

 متوقف ساختن حمالت تروریستی. پیگیری : 

 تقویت سازوکار حفاظتی خویش در برابر حمالت تروریستی. محافظت : 

 روریستی. : کاستن از تأثیر حمالت تسازیآماده 

 

گیری یک تصویر پیچیده و متغیر از تهدید، یک صندوق تسریع مقابله با تروریسم . ما همسو با چالش شکل9

تری نسبت به تهدیدات و مخاطرات تروریستی نوظهور واکنش ایم تا بدین طریق به نحو سریعاندازی نمودهراه

مقابله با تهدیدات تروریستی ارائه دهیم. این صندوق ساز در جهت نشان دهیم و رویکردهای نوآورانه و دگرگون

 کرد کنونی در حوزه مقابله بابندی هزینهمیلیون پوند است در قالب تجدید اولویت 82که منابع مالی آن ساالنه 

 تروریسم شکل گرفته است. 

 جهت مقابله باسازی توانایی خویش های اقتصادی و متناسب. ما همچنان در راستای محافظت از زیرساخت2

تروریسم با بخش خصوصی همکاری خواهیم کرد. ما تا آنجا که ممکن است اینترنت را به یک محیط ناامن برای 

نند. ما همچنین های تبلیغاتی استفاده کها نتوانند از آن در راستای فعالیتکنیم تا تروریستها تبدیل میتروریست
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های گذاریها دسترسی داریم. ما سرمایهره ارتباطات تروریستکنیم که به اطالعات دربااطمینان حاصل می

دهیم که محتوای تروریستی را به صورت اتوماتیک کشف و حذف ها صورت میبیشتری بر روی آن دسته فناوری

رنت که اینت ورزیم و بر این نکته واقفیمدهندگان خدمات ارتباطی تأکید میکنند. ما بار دیگر بر همکاری با ارائهمی

ها جهت طراحی های تبلیغاتی و همچنین برای تروریستیک ابزار کلیدی برای بنیادگرایان جهت انجام فعالیت

 حمالت بوده است. 

ها پذیری خود را در برابر تروریسم افزایش دهند، زیرا آنکنیم تا قابلیت بازگشت. ما همچنان به جوامع کمک می2

در راهبرد ضد تروریستی در واقع محافظت « ممانعت»رار دارند. هدف از دهی ما در خط مقدم قدر فرآیند پاسخ

« ممانعت»پذیر جهت جلوگیری از تبدیل شدن آنها به تروریست یا حامی تروریسم است. و حمایت از افراد آسیب

 همشاب« ممانعت»شود. فرآیند همچنین حمایت از توانبخشی و رهاسازی افراد دخیل در تروریسم را شامل می

نسی سوءاستفاده جسمی و ج و هایی است که جهت مراقبت از مردم در برابر باندهای تبهکاری، مصرف موادبرنامه

یرتر های اجتماعی فراگگرایی ما هدفش محافظت از جوامع در برابر آسیباند. راهبرد مقابله با افراططراحی شده

گرایان، مع جهت مقابله با ایدئولوژی شرورانه افراطگرایی ورای تروریسم است. ما یک راهبرد جاناشی از افراط

 ایم.   گرایانه افراطی، اتخاد نمودهگرایانه یا راستطلب یا غیرخشن، اسالمهای خشونتچه ایدئولوژی

های اند در رأس اولویت. حمایت از آن دسته از شهروندان خویش که در داخل و خارج از تروریسم متأثر شده9

اندازی نمودیم تا راه 8102ما واحد درون دولتی موسوم به واحد قربانیان تروریسم را در ماه مارس  ما قرار دارد.

گیرد. ما های داغدار صورت میخانواده و هماهنگی از قربانیان، شاهدان و مطمئن شویم که حمایت مؤثر، جامع

آن زمان تاکنون در راستای فراگیری از دانش و تخصص این واحد بهره گرفتیم و از  8102در جریان حمالت سال 

 ایم. مودههای کشوری همکاری نهای جدید و دستیابی به پیشرفت به طور گسترده با شرکای محلی و سازماندرس
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 های تبلیغاتی داعشیادگیری ماشینی پیشرفته جهت کشف فعالیت

اند که قادر طراحی نموده( ابزاری را ASI Data Scienceال دیتا ساینس )اسوزارت کشور و شرکت ای

درصد کشف کند. این بدان  992/99های تبلیغاتی داعش را با دقت درصد فعالیت 94است به طور اتوماتیک 

مورد آنها باید توسط  21معناست که این ابزار اگر یک میلیون ویدئو را به صورت تصادفی آنالیز کند، تنها 

لی، زار توسط هر پلتفرمی قابل استفاده است و بر اساس عملکرد فعانسان نیز مورد بازبینی قرار گیرند. این اب

این ابزار قادر است همه تبلیغات ویدئویی داعش را در عرض معیار دو ساعته ما جهت حذف این موارد غربال 

های تبلیغاتی داعش در عرض دو ساعت های مربوط به فعالیتاند که اکثر لینکها نشان دادهکند. پژوهش

 کنند. معرفی انتشار پیدا میپس از 

شور و گیرند. وزارت کتر به طور فزاینده توسط داعش و حامیانش هدف قرار میهای فناوری کوچکپلتفرم

ها و گیرند تا با سوءاستفاده تروریستشناسی مشترکی در ابزار جدید بهره میال از روشاسشرکت ای

   های آنها مقابله کنند. شان از پلتفرمحامیان

        

. ما در آنسوی مرزها همچنان در قبال پیکار ائتالف جهانی ضد داعش متعهد هستیم تا قلمرو تحت کنترل این 01

اثر ها را بیهای کلیدی آنای این گروه بکاهیم و رهبران ارشد و شبکههای رسانهگروه را بازپس گیریم، از قابلیت

خواهیم زد تا با  المللیضعیف کنیم. ما پیشگامانه دست به اقدامات بینهمچنین القاعده و وابستگانش را ت و سازیم

زنیم و مانع تروریسم در سطح جهانی مقابله کنیم و در این راستا در زمینه امنیت هوانوردی دست به تبلیغات می

 شویم. ها از اینترنت میاستفاده تروریست

عنا که اختیارات مربوط به مقابله با تروریسم در دست . مقابله با تروریسم یک موضوع محفوظ است، بدان م00

اند. تفویض شده ولز و های محلی در ایرلند شمالی، اسکاتلندپارلمان انگلیس هستند. با این حال، بسیاری از مکانیزم
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ا یکدیگر کند آگاهند و در نتیجه بدولت انگلیس و نهادهای تفویضی از تهدیدی که تروریسم متوجه انگلیس می

 کنند و از یک واکنش راهبرد مشترک برخوردارند.  همکاری می

های ما در زمینه مقابله با تروریسم در درون اتحادیه . ما در زمینه شکل دادن به سازوکارهایی که اساس همکاری08

خواهان  شویمما در عین حال که از اتحادیه اروپا خارج میایم. دهند پیشگام بودهاروپا را تشکیل می

زه در زمینه مقابله با تروریسم سه حو افتن راهی جهت ادامه دادن به این کار مهم و اساسی هستیم.ی

های عملی که ابزارهای سریع و کارامد کلیدی وجود دارند. ما بطور کلی باید راهی بیابیم جهت حفظ همکاری

 های مجری قانون که تبادلمانبخشند. ما باید همکاری میان سازجهت محاکمه مجرمان تروریستی را سهولت می

سازند حفظ کنیم. ما همچنین باید تبادل سریع و کارامد پذیر میهای اطالعاتی را امکانتخصص، اطالعات، یافته

 ها را تداوم بخشیم. داده

 گروه مقابله با تروریسم

امنیتی اروپایی از سازمان اطالعاتی و  31( هستیم که CTGما از اعضای پیشتاز گروه مقابله با تروریسم )

ترین و گیرد. گروه مقابله با تروریسم بزرگکشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غیرعضو را در بر می

ترین گروه عملیاتی ضد تروریستی مشترک در دنیا چه از لحاظ تعداد کشورهای دخیل و چه از لحاظ مهم

ج از اتحادیه اروپاست که فعالیتش از اهمیت حجم اطالعات است. گروه مقابله با تروریسم یک نهاد خار

حیاتی در زمینه مقابله با تروریسم در اروپا برخوردار است. ما به صورت روزمره با گروه مقابله با تروریسم 

کنیم و از نزدیک همکاری داریم. در نتیجه، ما حمالت را متوقف کنیم و اقدام به تبادل داده میهمکاری می

ها ایم. اگر گروه مقابله با تروریسم نبود شاید یافتن این تروریستها را به زندان انداختهتایم و تروریسکرده

 بود. ممکن نمی
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 فضای مجازی

ما راهبرد ملی امنیت سایبری را همچنان اجرا خواهیم کرد و از جمله از طریق مرکز ملی امنیت سایبری مطمئن 

 خواهیم شد که این راهبرد با تهدیدات همگام است. 

. امنیت سایبری از اهمیت حیاتی نزد انگلیس برخوردار است. ما از باالترین سطوح استفاده از اینترنت در میان 0

برخورداریم و در زمینه سطح تجارت الکترونیک نیز در رده سوم دنیا قرار داریم. اما  2عضو گروه  کشورهای

ری به طور تتهدید سایبری از مجرمان و کشورهای متخاصم همچنان رو به افزایش است و حمالت سایبری پیچیده

دیگری در دسترس قرار دارند. این امر  تر از هر زمانهزینهتر و کمافتند. ابزارهای هک نیز آسانمرتب اتفاق می

موجب شده تا مجرمان و دیگر افراد بتوانند دست به حمالت پرحجم و نه چندان پیچیده بزنند. علیرغم افزایش 

ها و خانوارها در سرتاسر انگلیس با تهدیدات همگام نبوده و حمالت ضد آگاهی، امنیت سایبری در اکثر سازمان

 افتند. ما همچنان اتفاق میهای کشوری مهم زیرساخت

اهبرد دار شدیم. ما ر. ما در بازنگری دفاع و امنیت راهبردی تعهدات قابل توجهی را نسبت به فضای مجازی عهده8

 9/0گذاری منتشر نمودیم. این راهبرد در قالب یک برنامه سرمایه 8103ملی امنیت سایبری کنونی را در سال 

های تدوین گردید و توسط مرکز ملی امنیت سایبری به اجرا گذاشته شد. قابلیتمیلیارد پوندی پنجساله تحولی 

سایبری ما در جریان روند طراحی و اجرای اولیه مرکز ملی امنیت سایبری به طور گسترده مورد بازنگری قرار 

حه گذاشت. ص گرفتند و پروژه سایبری راهبرد ملی امنیت سایبری بر دوام و پایداری اهداف راهبردی فراگیر ما

ما راهبرد ملی امنیت سایبری را همچنان اجرا خواهیم کرد و از جمله از طریق مرکز ملی امنیت 

  سایبری مطمئن خواهیم شد که این راهبرد با تهدیدات همگام است.

دم ( را ادامه خواهیم داد تا با حمالت سایبری پرحجم که زندگی مرACD. ما کار بر روی پدافند سایبری عامل )3

سازند مقابله کنیم. ما به مدد مسئوالن مرکز ملی امنیت سایبری که با موفقیت از را هر روزه از خود متأثر می
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کنیم و با المللی را به اجرای تدابیر مشابه تشویق میکنند صنایع و شرکای بینهای دولتی محافظت میشبکه

هر  سازیم. پدافند سایبری عاملفایده میزتر و کمآمیهمکاری یکدیگر جرائم سایبری را در سطح دنیا مخاطره

 0ساعت به  82های فیشینگ را از  کند و میانگین زمان آنالین ماندن سایتها میلیون حمله را دفع میهفته ده

 ساعت کاهش داده است. 

ها در فصل ن قابلیتایم که ایهای خود در حوزه اجرای قانون را در برابر جرائم سایبری تقویت نموده. ما قابلیت4

تی مرکزی جدید مشترک و ایمن هستیم اند. ما در درون دولت مشغول طراحی و ارائه یک شبکه آیبعد آمده

شان العاتدهد که اطپذیری در برابر حمالت برخوردار است، به کاربران اطمینان خاطر میکه از قابلیت بازگشت

 ت. های گوناگون اسپذیری جهت فعالیت در محیطارای انعطافد و گیردبه نحو مناسبی مورد محافظت قرار می

ری توان افرادی که در حوزه امنیت سایب. ما با همکاری صنابع مشغول بررسی این موضوع هستیم که چگونه می2

دارای شایستگی و استعداد هستند را در معرض بازآموزی قرار داد و بدین طریق کمبودهای کنونی در حوزه 

های خود جهت شناسایی و آموزش نسل بعدی کارشناسان و را برطرف نمود. ما همچنین تالشها مهارت

اخص ما ایم که برنامه شاندازی نمودهایم. ما برنامه کشف سایبری را راهکارآفرینان امنیت سایبری را افزایش داده

های خود را در مرحله ن مهارتجوا 83111شود. بیش از ساله قلمداد می 02تا  04در مدارس برای استعدادهای 

پرورش  نیز همچنان به« های سایبریبرترین»اند. برنامه دیگر ما با عنوان اول این برنامه به بوته آزمون گذاشته

شد های تابستانی را شامل میای از دورهاز جمله مجموعه 8102دهد. این برنامه در سال استعدادهای جوان ادامه می

 4211برای دختران حدود « های سایبریبرترین» 8102ان در آن شرکت کردند. برنامه سال جو 0111که بیش از 

 8102مدرسه را جذب نمود که این رقم در مقایسه با تعداد مدارس ثبت شده در سال  411ساله از  03-08دختر 

 داد. درصدی را نشان می 28یک افزایش 
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عضو صنعتی  83( اکنون CyberInvestکنیم. سایبراینوست )ی. ما همچنان از رشد بخش امنیت سایبری حمایت م3

اند ردهگذاری کهای انگلیس سرمایهها پوند بر روی پژوهش در حوزه امنیت سایبری در دانشگاهدارد که میلیون

ی ها آگاهمرکز آکادمیک تعالی پژوهش امنیت سایبری و جهار مؤسسه پژوهشی در دانشگاه 04و ما از وجود 

ها برای دور دوم است. ما همچنین ( ما مشغول گزینش تیمAcademic Startupشروع آکادمیک ) رنامهبداریم. 

ا کند ت( هستیم. این برنامه به کارآفرینان کمک میHutZeroزیرو )مشغول جذب گروه سوم در قالب برنامه هات

ان اکنون در قالب برنامه کنندگشان توسعه دهند. گروه دوم شرکتنظر از پیشینههای خود را صرفایده

افتتاح  8102کننده سایبری مرکز نوآوری چلتنام مشغول فعالیت هستند. مرکز نوآوری سایبری لندن در بهار تسریع

های کوچک و متوسط فعال در ها و بنگاهآپشان کمک به استارتهای آموزشی که هدفشود. اردوگاهمی

 اند. ی است نیز در سرتاسر کشور ایجاد شدهحوزه امنیت سایبری جهت کسب آمادگی صادرات

توانند یای که مهای سادهکنیم تا گامبخشی سایبری به مردم کمک می. ما همچنین در قالب برنامه ملی آگاهی2

های شریک از بخش 221در راستای محافظت از خود بردارند را درک کرده و بشناسند. این برنامه اکنون بیش از 

های خود از برنامه مذکور حمایت بعمل ها از طریق کانالهای ثالث دارد و این بخشبخش و دولتی، خصوصی

وکارها رهنمودهایی ( ما به کسبCyber Essentialsکنند. برنامه ضروریات سایبری )آورند و آن را تقویت میمی

هدیدات آتی ذیری در برابر تپدرباره محافظت از خود در برابر تهدیدات سایبری مشترک و ایجاد قابلیت بازگشت

های کنندگان و سازمانهای مصرففروشی و عضوگیری و پویشهای خردهدهد. ما همچنین با بخشارائه می

 کنیم.  آموزی همکاری میدانش

المللی جهت مقابله با تهدیدات مشترک و ارتقای نظم های بینگذاری بر روی شراکت. ما همچنان به سرمایه2

کنیم ما در عین حال که اتحادیه اروپا را ترک میدهیم. محور در فضای سایبری ادامه میقاعده المللیبین

های سایبری خویش هستیم تا بدین طریق بتوانیم به تبادل اطالعات خواهان حفظ همکاری
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( ENISAدرباره تهدیدات سایبری ادامه دهیم، با آژانس امنیت اطالعات و شبکه اتحادیه اروپا )

 در راستای ایجاد قابلیت و های صنعتی را عمق بخشیمروپل همکاری کنیم، همکاریو یو

جب افزایش المللی ما موهای بینهمکاری های پاسخ همکاری کنیم.پذیری سایبری و گزینهبازگشت

کاهد. ما مان بکار گیرند میتوانند ضد ما و متحدانشود و از پلتفرم حمله که دشمنان ما میگستره عملیاتی ما می

 و های دفاع سایبری، اجرای قانونالمللی در حوزههای خویش در زمینه ایجاد ظرفیت شرکای بینگذاریسرمایه

 دهیم. المنافع افزایش میگذاری را از جمله در میان کشورهای مستقل مشترکسیاست

 مرکز ملی امنیت سایبری

ترین مکان جهت زندگی و تبدیل انگلیس به امنبا هدف  8103( در سال NCSCمرکز ملی امنیت سایبری )

کند و (  فعالیت میGCHQهای ستاد ارتباطات دولتی )کار آنالین ایجاد گردید. این مرکز موازی با قابلیت

آورد که این نهاد واحد سنگ بنای راهبرد دانش و تخصص مربوطه را در قالب یک نهاد ملی واحد گردهم می

 دهد. یل میملی امنیت سایبری را تشک

ماهه اول فعالیت خود از هزاران حمله ممانعت بعمل آورده، حمایت حیاتی  08مرکز ملی امنیت سایبری طی 

توانایی ما جهت مدیریت و واکنش به رویدادهای مهم در حوزه امنیت  و از نیروهای مسلح ما صورت داده

حادثه با شرکا همکاری نموده،  211د سایبری را دگرگون ساخته است. این مرکز در راستای پاسخ به حدو

 به عموم مردم اطمینان خاطر داده است.  و های دولت را هماهنگ ساختهواکنش

مرکز ملی امنیت سایبری همچنین به برتری ما در حوزه امنیت سایبری کمک کرده و ما را قادر ساخته تا این 

مل؛ تالش جهت پرورش نسل بعدی کارشناسان موارد را به اجرا بگذاریم: اجرای برنامه پدافند سایبری عا

المللی با بین ؛ و ایفای نقش پیشتاز در سطح«های سایبریبرترین»سایبری در قالب ابتکارات سایبری موسوم به 

 دیگر متحدان کلیدی.    و همکاری ناتو، شرکای اروپایی
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 جرائم جدی و سازمان یافته

حاکمیتی اتخاذ خواهیم کرد و از جمله یک چارچوب رویکرد کلما در قبال جرائم جدی و سازمان یافته یک 

یک مرکز ملی جرائم اقتصادی با  و اطالعاتی جدید شکل خواهیم داد، مشارکت بهتری با جوامع خواهیم داشت

 اندازی خواهیم کرد. همکاری بخش خصوصی راه

نگونه نند نسبت به آن واکنش نشان دهند. ایتر از آن بوده که کشورها بتوا. رشد جرائم جدی و سازمان یافته سریع0

شویم جرائم داتاً از ماهیت فراکشوری برخوردارند و بسیاری از تهدیداتی که ما در درون انگلیس با آن مواجه می

گردند، از ر میپذیپذیر و انطباقای بازگشتهای جنایی به طور فزایندهگیرند. شبکهاز آنسوی مرزها سرچشمه می

 شوند. تقریباً در هر نوع جرم و جنایتی دخیل می و کنندبرداری میبهره هافناوری

شوند. این جرائم بیش از مجموع های قابل توچهی را موجب می. جرائم جدی و سازمان یافته صدمات و آسیب8

مرگ  موارد 8211شوند و بیش از دیگر تهدیدات در حوزه امنیت ملی هر ساله موجب مرگ و میر در انگلیس می

تر شوند. این امر موجب شده تا انگلیس به یک مکان خطرناکو میر تنها به جرائم مرتبط با مواد مخدر مربوط می

های درصدی را بین سال 82تبدیل شود و جرائم صورت گرفته با استفاده از سالح گرم نیز یک افزایش بیش از 

ن سازند که ایپذیر را از خود متأثر میاهداف آسیباند. اینگونه جرائم تجربه کرده 8103/8102و  8102/8103

های امر در قالب افزایش مداوم موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان بازتاب پیدا کرده است. جرائم و کالهبرداری

رائم اقتصادی دهند. جوابسته و مرتبط با فضای سایبری اکنون یک سوم مجموع جرائم را در انگلیس تشکیل می

 بخشند. دید رو به رشد هستند و ارتکاب دیگر جرائم را سهولت مینیز یک ته

. ما در بازنگری دفاع و امنیت راهبردی تعهداتی در زمینه مقابله با پولشویی و دور زدن تحریم، جرائم سایبری، 3

 های گرم غیرقانونیپذیری سالحعرضه و دسترس و داری مدرنسوءاستفاده جنسی آنالین از کودکان، برده

ها ایم. با اینکه بازنگری توان امنیت ملی بر این نکته صحه گذاشته که ما در همه این حوزهدار شدهعهده
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ایم، اما رشد کلی تهدیدات ناشی از جرائم جدی و سازمان یافته بدان معناست که ما های خوبی داشتهپیشرفت

 جمله با همکاری نهادهای حاکمیتی ازما یک رویکرد کلتر هستیم. نیازمند یک رویکرد جامع

هبرد بروزرسانی و یک را تفویضی اتخاد خواهیم کرد تا با جرائم جدی و سازمان یافته مقابله کنیم

 ارائه کنیم.  8102شده جهت مقابله با جرائم جدی و سازمان یافته در سال 

اتی های اطالعتا فعالیت یک چارچوب اطالعاتی جدید ایجاد خواهیم کرد. ما با همکاری همه شرکا 4

( NCAرا در کانون واکنش خود نسبت به جرائم جدی و سازمان یافته قرار دهیم. آژانس ملی مقابله با جرم )

تضمین خواهد کرد که یک صدای واحد در زمینه مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم جدی و سازمان یافته موجود 

ها را بر عهده خواهد گرفت. این امر متضمن آن تاست و هدایت یک راهبرد جدید جهت شکل دادن به قابلی

ه سازیم کبریم و مشخص میهای موجود در سیستم اجرای قانون نهایت بهره را میخواهد بود که ما از قابلیت

 گذارند. های آتی کجاها بیشترین تأثیر را از خود به جای میگذاریسرمایه

سیار های جنایی سازمان یافته و مفسدان بگروه حاکمیتی در راستای انهدامما یک رویکرد کل. 2

های اجرای قانون، این امر از جمله استفاده هماهنگ از همه ابزارها در حوزه پرگزند اتخاذ خواهیم کرد.

های عدالت کیفری، دیپلماتیک و دیگر ابزارها جهت کسب اطمینان از ایجاد یک فضای نامناسب جهت فعالیت

جه کند و در نتیها لطمه وارد میوکار این گروهگیرد. این امر به مدل کسبرا در بر میها در انگلیس این گروه

 آنها قادر نخواهند بود فعالیت مؤثری داشته باشند. 

ین ا اندازی خواهیم کرد.ما یک مرکز ملی جرائم اقتصادی با همکاری بخش خصوصی راه. 3

به جرائم اقتصادی ایفای نقش خواهد کرد، ارزش مرکز بعنوان نهاد ملی جهت واکنش عملیاتی انگلیس 

ه در راستای کسب اطمینان از تأثیر حداکثری واکنش نسبت ب و های اطالعاتی را به حداکثر خواهد رسانیدفعالیت

سازی خواهد زد. این مرکز در درون آژانس ملی هماهنگ و بندی، تخصیص وظایفتهدیدات دست به اولویت
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یم جامعه تنظ و واهد شد و پرسنل آن را افرادی از سیستم اجرای قانون، عدالت کیفریمقابله با جرم ایجاد خ

 مقرراتی و همچنین بخش خصوصی تشکیل خواهند داد. 

. این امر روند اطالعاتی و ( را اصالح خواهیم کردSARsهای مشکوک )ما سیستم گزارش فعالیت. 2

دهد و بدین طریق از اهداف ما بخش خصوصی کاهش میبخشد و کاغذبازی را برای سازی را بهبود میخنثی

انون مقابله آورد. این مسئله در کنار اختیارات جدید قمبنی بر مقابله با جریانات مالی غیرقانونی پشتیبانی بعمل می

 شود. ها میها جهت استرداد داراییبا تأمین مالی جرم موجب افزایش فرصت

ما در راستای ایجاد قابلیت  های خود خواهیم گنجانید.اسخما مشارکت جوامع را در کانون پ. 2

های مجرمانه یک رویکرد جامع به پذیری در درون جوامع و کاستن از تحمل عمومی در برابر فعالیتبازگشت

اجرا خواهیم گذاشت تا تسهیلگران و مجرمان را از جرائم جدی و سازمان یافته دور سازیم. ما تمرکز بیشتری بر 

ز توانند خودشان از طریق کاستن اپذیری خواهیم داشت تا نشان دهیم جوامع چگونه میبلیت بازگشتروی قا

های غیرقانونی و کاهش تقاضا برای کاالها و خدمات غیرقانونی در برابر تهدیدات، میزان تحمل در برابر فعالیت

 پذیرتر شوند. بازگشت

ه با ماهیت فراکشوری تهدیدات در آنسوی ما همچنان یک واکنش هدفمند در راستای مقابل. 9

ای های وردر راستای پیشتیبانی از این فرآیند، آنالیز ماهیت و محرک مرزها از خود نشان خواهیم داد.

های پذیریگردد تا بدین طریق بتوان آسیبتری طراحی مییابد و به صورت فعاالنهبازارهای غیرقانونی بهبود می

حاکمیتی خواهد بود که در قالب آن وزارت ا برطرف نمود. این یک رویکرد کلها رورای اینگونه محرک

 تری ایفا خواهند کرد. المللی مخصوصاً نقش پررنگسازمان توسعه بین و کشور، وزارت امور خارجه

هایی در زمینه تحقق تعهدات مندرج در بازنگری امنیت و دفاع . علیرغم افزایش کلی تهدیدات، ما پیشرفت01

م انگلیس ایایم. ما با اتخاذ تدابیر جدید تالش کردهاهبردی در رابطه با جرائم جدی و سازمان یافته صورت دادهر
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رم و فساد یا های جگیری از رویهسازی یا بهرهرا به یک مکان ناامن تبدیل کنیم برای کسانی که به دنبال پنهان

اختیارات جدیدی را به وجود آورد، از  8102صوب سال ها هستند. قانون تأمین مالی جرائم مدور زدن تحریم

های مجرمانه را مصادره و با دهد تا داراییجمله اختیار موسوم به احکام ثروت غیرمنتظره که به ما امکان می

های جنایی در میلیارد پوند از زمان تصویب قانون رویه 8/8پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقابله کنیم. بیش از 

 تاکنون از مجرمان بازپس گرفته شده است.  8118 سال

های پیگرد های سایبری آژانس ملی مقابله با جرم و نیروهای پلیس در سرتاسر کشور با همکاری سازمان. تیم00

ادث ترین حوسازی جرم و محاکمه مجرمین را تضمین کنند. در ده مورد از جدیکنند تا خنثیقانونی تالش می

 اند، مجرمانتوسط واحد ملی جرائم سایبری مورد بررسی قرار گرفته 8102و آوریل  8103اکتبر سایبری که بین 

هایی صورت گرفتند. مرکز مورد از این حوادث شناسایی شدند و در ارتباط با هفت مورد بازداشت 9دخیل در 

ساعته فعال است  84صورت  روز هفته به 2( Action Fraudدهی جرائم موسوم به مقابله با تبهکاری )ملی گزارش

تا سرعت واکنش در مقابل مجرمان جرائم سایبری را بهبود بخشد. واحد اطالعات وب تاریک آژانس ملی مقابله 

آوری با جرم اکنون به طور کامل تأمین نیرو شده است و در قالب تحقیقات درباره وب تاریک و ارزیابی و جمع

و  های کشوریمالن یک قابلیت ملی در راستای کمک به عملیاتها جهت شناسایی و تعقیب عامستند داده

 آورد.   ای فراهم میمنطقه

مورد بازداشت در ارتباط با  411. همکاری و مشارکت میان آژانس ملی مقابله با جرم و پلیس به تقریباً 08

میلیون پوند دیگر  81لغ کودک در ماه انجامیده است. مب 211سوءاستفاده جنسی از کودکان و محافظت از بیش از 

نیز طی سه سال آینده جهت کمک به مقابله با سوءاستفاده آنالین از کودکان اختصاص یافته است. این مبلغ جهت 

ای جرائم سازمان یافته در انگلیس و ولز هزینه شده و قابلیت مخفیانه آنالین جهت تأمین مالی واحدهای منطقه

 زان قابل توجهی افزایش داده است. شناسایی و انهدام مجرمان را به می
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 انهدام یک گروه جنایی سازمان یافته فعال در زمینه قاچاق انسان

تشکیل شده بود در رابطه با  8103یک گروه تحقیقات مشترک انگلیسی ـ رومانیایی که در سال 

د. این تیم تحقیق زهای جنسی یک گروه جنایی فعال در زمینه قاچاق انسان در انگلیس دست به سوءاستفاده

 های آن خنثییک بستر حقوقی به وجود آورد که از طریق آن گروه مذکور هدف قرار گرفت، فعالیت

د محافظت های هولناک قرار گرفته بودنشان در معرض سوءاستفادهپذیر که بسیاریقربانیان آسیب و گردیدند

سازی شده بود و به انهدام ( هماهنگEurojustشدند. این رویکرد مشترک توسط یوروپل و دادگستری اروپا )

پذیر مورد محافظت قربانی آسیب 32فرد بازداشت شدند،  80گروه جنایی مذکور انجامید که در جریان آن 

 خودروها و مبالغ نقدی مصادره شدند.  و قرار گرفتند

 

کودکان در قالب ابتکار موسوم های جنسی از های جهانی جهت پایان دادن به سوءاستفاده. ما در زمینه تالش03

میلیون پوند به صندوق خاتمه خشونت  41پیشتاز هستیم. ما همچنین با اعطای   WePROTECTبه ائتالف جهانی

اندازی شد( طی چهار سال گذشته از این صندوق حمایت توسط یونسکو راه 8103ضد کودکان )که در سال 

کان دبندی نیازهای قربانیان سوءاستفاده جنسی از کوایم. ما توانایی خویش جهت شناسایی و اولویتبعمل آورده

های اطالعاتی و ارائه مشاوره در زمینه مراقبت از کودکان شکل های بیشتری در زمینهایم و قابلیترا تقویت نموده

دهند های فناورانه نظیر قابلیت جدید تطبیق چهره و ویدئو نیروها را در زمینه تحقیقات یاری میایم. پیشرفتداده

 کنند. های جدید کمک میو به کشف سرنخ

یری از آن گمیلیون پوند دیگر اکنون در اختیار نیروهای پلیس در انگلیس و ولز است تا با بهره 2/2. مبلغ 04

گیری از اطالعات، وظیفه جدید و تخصصی با بهره 31داری مدرن را متحول سازند و بیش از واکنش پلیسی به برده

لیس عملیاتی تقویت شده جهت حمایت از پهای های تاکتیکی تخصصی بهتر و همچنین واکنشتوصیه و آموزش
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المللی از نزدیک با کشورهای مبدأ در جهت های بینارائه دهند. ما در قالب تعامالت چندسویه و همکاری

داری مدرن در سرتاسر دنیا کنی بردهداری مدرن در انگلیس و ایجاد شراکت در جهت ریشهکنی بردهریشه

ایم ملیاتی شایانی در انگلیس و در سطح اتحادیه اروپا و آفریقا حاصل نمودههای عکنیم. ما موفقیتهمکاری می

 ایم. ترین مجرمان را تحت تعقیب قرار دادهترین و خطرناکو برخی از جدی

سی سازیم. قانون مقابله پلیهای گرم غیرقانونی را مسدود میپذیری سالح. ما همچنین جریان عرضه و دسترس02

های گرم به وجود آورد و بدین طریق کنترل بر تبدیل غیرقانونی تغییراتی در قانون سالح 8102نویه با جرم در ماه ژا

مود. های گرم عتیقه را تقویت نهای واقعی را تشدید و تعاریف درباره سالحبازی به سالحهای گرم اسبابسالح

ایش درک و شناخت ما از تهدیدات اندازی نمودیم که تمرکزش بر روی افزما یک تیم چندسازمانی جدید راه

شد. های گرم غیرقانونی متوجه انگلیس میای بود که از سمت سالحضدتروریستی/جرائم جدی و سازمان یافته

های گرم مقابله کنیم، ایم تا با حمل غبرقانونی و قاچاق سالحما با همکاری شرکای اروپایی تالش کرده

 ق کنیم. تبادل اطالعات بیشتر را تشوی و سازی این اقدامات وضع کنیمیتری جهت خنثگیرانهاستانداردهای سخت

ها در جهت شویم خواستار تداوم همکاریما در عین حال که از اتحادیه اروپا خارج می. 03

انگلیس در زمینه شکل دادن به سازوکارهایی که از  مقابله با جرائم جدی و سازمان یافته هستیم.

های آورند پیشتاز است. همکاریادیه اروپا در حوزه امنیت داخلی حمایت بعمل میهای ما با اتحهمکاری

ند هایی هستهای داده همگی از حوزهتبادل داده از طریق پایگاه و های مجری قانونعملیاتی، همکاری میان سازمان

رای د در حوزه امنیت، اجآورند. به همین دلیل است که ما یک پیمان جدیکه منفعت دوسویه با خود به ارمغان می

ایم که به باور ما بهترین راه جهت تضمین تداوم تعامل و همکاری در زمینه عدالت کیفری پیشنهاد نموده و قانون

 ابزارهای قانونی کلیدی است آن هم اکنون که ما در حال ترک اتحادیه اروپا هستیم.
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 های گرم و مهماتهدف قرار دادن فروش غیرقانونی سالح

المللی تحقیقات تیم بین 8102های اسکورپیون در انگلیس در سال در پی کشف یک محموله از مسلسلما 

اریک، های گرم و مهمات با استفاده از وب تمشترک را تشکیل دادیم. این تیم فرآیند فروش غیرقانونی سالح

پلتفرمی  گیری از یوروپل بعنوانهرا هدف قرار داد. با بهر« های فوریمرسوله»تحویل  و کوینارز دیجیتالی بیت

و  «مشتریان»جهت تبادل سریع اطالعات و همکاری، اقدامات انتظامی به شناسایی شمار قابل توجهی از 

 های قانونی موفق در سطح اروپا انجامیدند.   تعقیب
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 بنادر و مرزها

های مرزی را در راستای ارزیابی جامع تهدیدات راهبردی درهم ادغام خواهیم ما دانش و تخصص همه سازمان

 کرد. 

رود. مرز در واقع یک وجهه جهانی ما به شمار می و . مرز یک دارایی حیاتی در حوزه امنیت ملی، شکوفایی0

 ات امنیتی است و در عین حال مسافرت وسازی طیفی از تهدیدای منحصربفرد جهت کشف و خنثینقطه مداخله

دهند. سازد، دو عاملی که سنگ بنای شکوفایی ما را بعنوان یک کانون جهانی تشکیل میپذیر میتجارت را امکان

کند. ما باید تجارت و مسافرت قانونی از آنسوی مرزها را سهولت المللی ما کمک میمرز همچنین به وجهه بین

طمئن شویم که تدابیر صحیحی جهت بازداشتن بازیگران متخاصم و ممانعت از تحرکات بخشیم و در عین حال م

 مرزی غیرقانونی موجود هستند.  

ها فراتر . مرز به خودی خود یک محیط عملیاتی پیچیده است که از ابزارهای کنترلی فیزیکی در بنادر و فرودگاه8

 ها توسطشود. این فعالیتزها و در انگلیس را شامل میها در آنسوی مررود. مرز از جمله طیفی از فعالیتمی

های مذکور از نیروهای مرزی، اداره درآمدها و اند. سازمانسازمان دولتی متمایز صورت گرفته 82حداقل  

های متنوعی شان نسبتاً به خوبی شناخته شده است گرفته تا سازمانگمرکات و اداره اجرایی مهاجرت که وظایف

ن تنظیم مقررات بهداشت و محصوالت بهداشتی، سازمان استانداردهای راننده و خودرو و سازمان نظیر سازما

 شوند. سالمت حیوان و گیاه را شامل می

، بیش 8103. ما باید میان اهداف امنیتی و اهداف مرتبط با رونق و شکوفایی در مرزها موازنه ایجاد کنیم. در سال 3

میلیارد یورو در انگلیس هزینه  83نگلیس عبور کردند و مسافران خارجی بیش از میلیون مسافر از مرز ا 821از 

 311میلیون تن محموله دریایی از بنادر عمده ما عبور کردند که مجموعاً بیش از  421کردند. طی همان سال، 

ین ارقام همگی طی رود اشدند. انتظار میمیلیارد پوند واردات را شامل می 441میلیارد پوند صادرات و تقریباً 
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های آینده همچنان افزایش یابند و تقاضای بیشتری در مرزهای ما ایجاد کنند. مسافرت ارزان و ارتباطات سال

 اند، از سازماندهی بهتریفوری از طریق مرزها بدان معناست که مجرمان از چاالکی بیشتری برخوردار گردیده

ارند ای انتظار دت. در ضمن، مسافران و صنایع به طور فزانیدهسازی آنها سخت و دشوار اسخنثی و برخوردارند

 که در مرزها به نحو سریع و کارامدی به کارهایشان رسیدگی شود. 

. ما در زمینه ایممند گردیدههای مرزی در سطح دنیا بهره. ما در انگلیس پیشاپیش از برخی کارامدترین سیستم4

کنترل گذرنامه در سطح دنیا پیشتاز هستیم و در حال حاضر حدود گیری از فناوری تشخیص چهره جهت بهره

ها از های ریلی عمده ما موجود هستند. این سیستمگیت الکترونیک و اتوماتیک گذرنامه در بنادر و پایانه 821

کسل و برو خواند در پاریسشوند. مسافرانی که میدر فرانسه و بلژیک را شامل می« کنترل چیدمانی»جمله سیستم 

کنند. ما به سوار قطار انگلیس شوند قبل از سوار شدن از سیستم کنترل پاسپورت و گمرکات انگلیس عبور می

یم گیریم تا به مقابله با هرگونه موارد مداخله کمک کنهای پیشرفته درباره مسافران بهره میطور گسترده از داده

کشف رادیولوژیکی در مقیاس جهانی برخورداریم. ما  و انگلیس را امن و ایمن نگاه داریم. ما از یک قابلیت

صد داریم کنند. ما قهایی هستیم که به امنیت و شکوفایی ما کمک میهمچنین در حال دستیابی به پیشرفت

تبدیل کنیم از آن جهت که اینگونه « ویزای الکترونیک»های دارای های کاغذی فعلی را به گذرنامهگذرنامه

 کنند. هستند و مسافران را با تجربه بهتری آشنا می ترها ایمنگذرنامه

های قبل و از زمان انتشار گزارش بازنگری دفاع و امنیت راهبردی، اجرای قوانین مرزی دستخوش . طی سال2

تغییرات سازمانی قابل توجهی شده است. ما در قالب بازنگری توان امنیت ملی چگونگی عملکرد مرزهای خویش 

ل و نتیجه ها و تبهکاران حاصآمیز ضد تروریستهای موفقیترسی نمودیم. ما دریافتیم که عملیاترا از نزدیک بر

ها درس بگیریم و بر مبنای آنها عمل کنیم. های چندگانه بوده و ما مصمم هستیم از این موفقیتی سازمانهمکار

ردی درهم های مرزی را جهت ارزیابی جامع تهدیدات راهبما دانش و تخصص همه سازمان
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های ازمانس ادغام خواهیم کرد تا بدین طریق قابلیت اطالعات راهبردی خود را تقویت کنیم.

تری را جهت همکاری های هوشمندانههای مجری قانون در سرتاسر انگلیس شیوهفعال در مرزها از جمله سازمان

ری های خود استفاده بهتا از قابلیتهای خویش شکل خواهند داد. این بدان معناست که مسازی فعالیتو هماهنگ

 افزاییم.   کنیم و بر کارامدی خود در زمینه واکنش به هرگونه تغییر در تهدیدات میمی

امکان  ها تا حدتری خواهیم داشت تا مطمئن شویم فعالیت. ما با صنایع شریک فعال در مرزها همکاری نزدیک3

ید و نصب های یکسان از جمله تولاپراتورهای صنایع با بسیاری چالشگیرند. دردسر انجام میبه شکل کارامد و بی

ور و مرور رسانی تأثیر اینگونه تدابیر کنترلی بر عبهای مورد نیاز جهت اعمال کنترل فیزیکی و به حداقلزیرساخت

زها حائز در مر ها و مسافران قانونی مواجهند. همکاری نزدیک با صنایع همچنین در راستای مقابله با فسادمحموله

اهمیت حیاتی است، به ویژه مقابله با کسانی که به مناطق امن دسترسی دارند و ممکن است با سوءاستفاده از 

موقعیت خود ورود و خروج غیرقانونی کاال و مسافر را سهولت بخشند. با تکیه به گزارش بازنگری توان امنیت 

 ی از این همکاری ایجاد خواهیم کرد. ملی، ما یک گروه شراکتی امنیت مرزی جهت پشتیبان

. همانگونه که در اولین گزارش ساالنه بازنگری دفاع و امنیت راهبردی بیان داشتیم، نیروی دریایی سلطنتی 2

ی نیزمسرهای های مجری قانون جهت حفظ امنیت دریایی انگلیس و امنیت آبمشغول همکاری نزدیک با سازمان

تأسیس شد اکنون توسعه پیدا کرده و به  8103ای دریایی مشترک که در سال هاین کشور است. مرکز عملیات

( تبدیل شده که وزارت کشور، نیروی دریایی JMOCCهای دریایی مشترک )سازی عملیاتمرکز هماهنگ

نج های دریایی در آن دخیل هستند. نیروی دریایی سلطنتی پدیگر سازمان و سلطنتی، نیروی مرزی انگلیس، پلیس

اس فورت در بهار سال امور گشت ساحلی جدید دریافت خواهد کرد که اولین مورد از آنها موسوم به اچشنا

 عملیاتی خواهد شد.  8102
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شویم خواهان یافتن یک راه عملی جهت تداوم ما در عین حال که از اتحادیه اروپا خارج می. 2

های انگلیس در راستای پردازش داده یم.ها با اتحادیه اروپا در رابطه با تهدیدات مرزی هستهمکاری

افراد  و مسافران یک رویکرد طرفدار اتحادیه اروپا اتخاذ نموده و شناسایی و رهگیری مجرمان، قربانیان قاچاق

 پذیر ساخته است. در نتیجه این امر، مردم اروپا از ایمنی و امنیت بیشتریگرایی را امکانپذیر در برابر افراطآسیب

ها یک الزمه کلیدی در حوزه امنیت مرزی به شمار د. اطالعات پیشرفته درباره تحرکات محمولهبرخوردارن

کند تا تحرکات غیرقانونی را هدف قرار دهند و از های مرزی کمک میرود. اطالعات پیشرفته به سارمانمی

 های قانونی بکاهند. اختالالت غیرضروری در روند عبور و مرور محموله

های سرزمینی و ناحیه می که اتحادیه اروپا را ترک کنیم یک قانون اصالح شده در ارتباط با آب. ما هنگا9

( خود به اجرا خواهیم گذاشت که نحقق کامل منافع امنیتی و شکوفایی ما را از جمله EEZاقتصادی انحصاری )

و تولید  اکتشاف و ستخراج معادنهای پیرامونی انگلیس از طریق ماهیگیری، ابرداری تجاری از آبدر زمینه بهره

چینی ما جهت اجرای قانون جدید از جمله انجام یک بازنگری در سرتاسر نفت و گاز تضمین خواهد کرد. مقدمه

شت های مرتبط با گحاکمیت همه فعالیت و ها، تخصیص وظایف، تبادل داراییانگلیس جهت بهبود همکاری

 شود. وزه دریایی انگلیس را شامل میتقویت مرزی در ح و دریایی، امنیت دریایی

 عملیات هالیفاکس

اچاق هلند همکاری نمودیم تا با ق و ما در قالب عملیات هالیفاکس مشترکاً با بلغارستان، بلژیک، فرانسه

کشور اتحادیه  01مورد بازداشت در  081سیستماتیک مهاجران به شمال اروپا مقابله کنیم. این عملیات به 

 اروپا انجامید. 
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 پذیری ملیبازگشت

اطر بیشتری خهای محلی و ملی اطمینان پذیری و آماده بودن قابلیتما در ارتباط با برخورداری از قابلیت برگشت

همچنین  و های مساعدت دوسویه را در جریان وقوع بالیای بزرگ تقویت خواهیم کردپیدا خواهیم کرد، سیستم

 گرایانه در قبال حمایت از قربانیان سوانح اضطراری شکل خواهیم داد. یک رویکرد کل

اضطراری  هبودی در پی بروز شرایطپذیری در واقع توانایی کنترل مخاطرات و آمادگی احیا و ب. قابلیت بازگشت0

 ها وسازی مؤثر قابلیتپذیری ملی از جمله هماهنگگنجاند. بازگشتدهیم میرا در هر آنچه که ما انجام می

 گیرد. های عمومی و خصوصی را در بر میرویکردها در سطوح مختلف دولت و بخش

دهندگان به شرایط اضطراری، همه ما ــ پاسخپذیری ملی از یک ماهیت جمعی برخوردار است و به . بازگشت8

تک تک افراد جامعه ــ بستگی دارد. ما  و وکارها، جوامعهای محلی و مرکزی، نیروهای مسلح، کسبدولت

پذیری انگلیس را به طور مداوم تقویت کنیم و پس از وقوع شرایط اضطراری با متعهد هستیم که قابلیت بازگشت

 ایم دست به اقدام بزنیم. اهمیت حیاتی این کار سال گذشته به دنبال وقوع حمالتگرفته هایی که فراتکیه به درس

هولناک در منچستر و لندن و وقوع یک تراژدی در برج گرنفل مورد تأکید قرار گرفت. این مسئله در کانون 

 فت. پذیری در فرآیند بازنگری توان امنیت ملی قرار گراقدامات صورت گرفته در حوزه بازگشت

های لیتپذیری و آمادگی قابهای بیشتر جهت شناخت و کسب اطمینان از بازگشت. ما همچنان به دنبال فرصت3

محلی و ملی خواهیم بود. واکنش به شرایط اضطراری و بهبودی از این شرایط در وهله اول در سطح محلی اتفاق 

کاری با پذیری محلی مشغول همابلیت بازگشتها جهت بهبود قافتد. دفتر کابینه در قالب بخشی از تالشمی

( جهت شناسایی اقدامات مناسب و LRFsپذیری محلی )نهادهای محلی چندسازمانی موسوم به مجامع بازگشت

ات هستند کننده انتظارای از استانداردها که تعییندهی مجموعهما همچنان به شکلمعتبر است. 
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به  و مدهیی را در راستای ارزیابی خویش یاری میپذیری محلدهیم، مجامع بازگشتادامه می

 کنیم. عنوان مبنایی جهت ارائه اطمینان خاطر و بهبود مداوم ایفای نقش می

ده ها مورد استفا. مساعدت دوسویه به طور گسترده در هنگام وقوع شرایط اضطراری در درون و در میان سازمان4

ی محلی مساعدت دوسویه در جریان وقوع بالیای هاهای تقویت سیستمما شیوهگیرد. قرار می

ن هایی خواهند برداشت تا مطمئدهندگان محلی گامدر این راستا، پاسخ بزرگ را شناسایی خواهیم کرد.

اند و ادارات نیز دست به اقداماتی شوند که مساعدت دوسویه در سازوکارهای پاسخ محلی بخوبی تعبیه شده

 داد.  توان سریعاً صورتنند که در موارد ضروری حمایت و پشتیبانی مناسبی میخواهند زد تا اطمینان حاصل ک

. ما نسبت به حمایت از قربانیان رویدادهای اندوهبار بالفاصله پس از وقوع رویدادها و در بلند مدت متعهد 2

های هماهنگ مایتهای آنها به حنشان دادند که دسترسی قربانیان و خانواده 8102خواهیم بود. رویدادهای سال 

ود کند تا مطمئن شهای فراوان تالش میو کارامد حائز اهمیت است. واحد قربانیان تروریسم با همکاری سازمان

اتی از های خدمما با سازمانشوند. مند میهای ممکن بهرهکه قربانیان حمالت تروریستی از بهترین حمایت

در قبال  گرایانهم کرد تا یک رویکرد کلهای داوطلبانه و خیریه همکاری خواهیجمله بخش

  حمایت از قربانیان همه حوادث بزرگ و جدی شکل دهیم.

. ما در بازنگری دفاع و امنیت راهبردی متعهد شدیم تا یک چارچوب تنظیم مقررات مناسب شکل داده و مطمئن 3

هستند. ما یک گزارش  پذیر( ما در برابر تهدیدات آتی بازگشتCNIهای ملی حساس )شویم که زیرساخت

منتشر نمودیم. گزارش مذکور حاوی پیشنهاداتی جهت اصالح و تقویت  8102موسوم به گزارش سبز در سال 

ر روی گذاری بها، به ویژه سرمایهگذاریاختیارات در راستای بررسی موشکافانه پیامدهای برخی انواع سرمایه

 های سبز درملی حساس، در حوزه امنیت ملی بود.گزارشهای های حساس و انواع مشخصی از زیرساختفناوری
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راتی دهیم. یک چارچوب تنظیم مقرگر اصالحات کوتاه مدت و بلند مدتی هستند که ما پیشنهاد میواقع ترسیم

 به اجرا گذاشته شود.  8102های حیاتی قرار است در ماه مه جهت برقراری امنیت سایبری در بخش

ت توانایی انگلیس جهت کسب آمادگی و واکنش نسبت به قطع سراسری برق هستیم. . ما همچنین مشغول تقوی2

تی راهبرد صنع و وکار، انرژیکارگروهی متشکل از نمایندگان بخش انرژی مشغول همکاری با وزارت کسب

(BEIS است تا مطمئن شود یک راهبرد احیای قوی و کارامد در کوتاه مدت و بلند مدت موجود است. این امر )

 گیرد. بخشی صورت میموازی با اقدامات دفتر کابینه در زمینه تعدیل واکنش میان

ایم و دهانیها مندرج در بازنگری دفاع و امنیت ملی را به پایان رس. ما بازنگری فرآیند محافظت از زیرساخت2

هینه آهن را بای و راههای هستههای حیاتی نظیر سایتهایی هستیم تا محافظت از زیرساختاکنون به دنبال راه

 سازیم. 

ی ایم. راهبرد امنیت بیولوژیک. ما همچنین رویکرد خود در قبال امنیت بیولوژیکی را مورد بازنگری قرار داده9

 ها خواهد پرداخت. وع طبیعی بیماریهای کلیدی نظیر شیانگلیس به ریسک

های سراسری حیاتی است معرفی گردید. یک کمیته به عنوان بخشی که مشمول زیرساخت 8102. فضا در سال 01

های راهبردی دولت در تشکیل شد تا بلندپروازی 8103خانه در ماه دسامبر فضایی درون دولتی در سطح وزارت

های ویت رشد و ارتقای امنیت از طریق تدوین و اجرای راهبردها و سیاستحوزه فضا را ترسیم کند و موجب تق

 8102فضایی مدنی و نظامی یکپارچه در سطوح دولتی شود. آژانس فضایی انگلیس یک راهبرد فضایی در سال 

 منتشر خواهد نمود. 
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هستیم تا  8103سیل  پذیری ملی در برابرهای مندرج در بازنگری قابلیت بازگشت. ما مشغول اجرای توصیه00

( به دنبال NFRCبدین طریق آمادگی انگلیس را در جهت مواجه با سیل بهبود بخشیم. مرکز ملی مقابله با سیالب )

 برگزار کرد.  8102و  8103های اندازی شد و مانورهایی در سالاین بازنگری راه

 بخشیم. اینایت وزارت دفاع ارتقا می. ما همچنان زیرساخت واکنش به بحران خود را در صورت نیاز با حم08

پذیری برخورداریم که قادرند با طبف پذیر و انعطافهای بازگشتامر متضمن آن است که ما از زیرساخت

نونی به کرد کای از مخاطرات مقابله کنند. ما قصد داریم این کار را تا پایان دوره زمانی بازنگری هزینهگسترده

 پایان برسانیم. 

یه ها با اتحادشویم به دنبال تداوم همکاریدر عین حال که از اتحادیه اروپا خارج میما . 03

اروپا در ارتباط با تهدیدات مشترک از جمله تروریسم، شرایط اضطراری غیرنظامی، 

سب توانایی ما جهت ممانعت از ریسک و کامنیت بهداشت هستیم.  و پذیری، کاهش ریسکبازگشت

همکاری نزدیک با  و ک بواسطه توانایی تبادل داده و تخصص، تبادل اطالعاتآمادگی و پاسخ به ریس

 شود. ترین همسایگان تقویت مینزدیک
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 محافظت مدنی

کشورهایی  و ترین کشورها در زمینه محافظت مدنی هستیم. ما از نزدیک با اتحادیه اروپا، ناتوما یکی از فعال

کنیم تا آمادگی کسب نموده و در برابر شرایط اضطراری عمده از جمله زلزله و در سرتاسر دنیا همکاری می

ان یکی پذیری مدنی بعنوسازی اهمیت بازگشتها واکنش نشان دهیم. ما در زمینه برجستهشیوع عمده بیماری

ابلیت ای خود در حوزه قتیم. ما اولین مشاور منطقهاز ابعاد دفاع جمعی و بازدارندگی مدرن در ناتو پیشتاز هس

لیت ها جهت ایجاد قابپذیری را به کشورهای حوزه دریای بالتیک اعزام نمودیم تا بهترین شیوهبازگشت

قدم هستیم. پذیری ملی را با آنها در میان بگذارد. ما هنگام وقوع شرایط اضطراری یک شریک ثابتبازگشت

های کارشناس از طریق مکانیزم 0811هزاران تن اقالم در قالب کمک و بیش از  8102تا  8103های ما بین سال

 ها در برابر شرایط اضطراری ارسال نمودیم. اتحادیه اروپا جهت پشتیبانی از واکنش
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 انگلیس جهانی

کرد تا بتوانیم بار دیگر بر روی روابط خویش در سرتاسر دنیا  مرزی خود را تقویت خواهیمهای برونما شبکه

ه از قدرت نرم خویش جهت ب و محور از جمله تجارت آزاد پیشتاز باشیمگذاری کنیم، در سیستم قاعدهسرمایه

 های خود و پیشبرد منافع انگلیس بهره بگیریم. نمایش گذاشتن ارزش

دخیل در  و اگربه مثابه یک قدرت جهانی گشوده، فراگیر، برون به معنای انگلیس« انگلیس جهانی». عبارت 0

کند. ما در حوزه تجارت و آزاد و در سیستم تجارت آزاد است که یک نقش پیشتاز در صحنه جهانی ایفا می

شبرد های خود و پیمحور پیشتاز هستیم. ما از قدرت نرم خویش جهت به نمایش گذاشتن ارزشالمللی قاعدهبین

 گیریم. انگلیس بهره میمنافع 

ش از های قوی ما در سطح دنیا بیها و شراکت. ما در قالب بازنگری دفاع و امنیت راهبردی دریافتیم که ائتالف8

ها و تهدیدات از مقیاس جهانی برخوردارند. انگیس هر زمان دیگری حائز اهمیت هستند، زیرا بسیاری از فرصت

گیرد. رشد اقتصادی در آسیا موجب شده تا کانون ثقل جهانی ها شکل میاکتها و شرجهانی بر پایه این ائتالف

فع خود سازی نظم جهانی به نثباتبه سمت شرق متمایل شود. در ضمن، برخی کشورها به طور فعاالنه مشغول بی

د دیگر ما هستن هایی که مورد اتکایایم و ارزشکنند که قواعد و استانداردهایی که ما شکل دادههستند و ادعا می

 کاربرد ندارند.       

گر جهانی همواره به امنیت و شکوفایی جهانی وابسته بوده . امنیت و شکوفایی ما به عنوان یک کشور معامله3

 و های بنیادی که نزد ما اهمیت دارند ــ احترام به کرامت انسانی، حقوق بشر، آزادی، دموکراسیاست. ارزش

اند برای آنکه ما با شرکا در راستای حفظ منافع مشترک خویش همکاری رک شکل دادهبرابری ــ یک آرمان مشت

جهانی از  هایها و ایفای نقش رهبری در زمینه مقابله با چالشکنیم. یک انگلیس جهانی از جمله تعمیق شراکت

کیل تشما یک بورد انگلیس جهانی شود. جمله از طریق کرسی شورای امنیت سازمان ملل را شامل می
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های خود شبکه و هاها، سازمانخانههای انگلیس جهانی را در میان وزارتخواهیم داد تا فعالیت

 . در خارج از کشور هماهنگ سازیم

خانه و وزارت 30پرسنل از  02111المللی ما هستند. ما دارای مرزی ما سنگ بنای تعامالت بینهای برون. شبکه4

ه هاست کها و تخصصمرو هستیم. الگوی انگلیس یک ترکیب قوی از مهارتکشور و قل 039نهاد دولتی در 

ا هایی نظیر مقابله بسازد و از دانش تخصصی در حوزهپذیر میاعمال نفوذ و دسترسی در سطوح ارشد را امکان

 اجرای قانون و و وهواتروریسم، مهاجرت، قانونمندسازی مالی، سیاست تجاری، دفاع، توسعه، تغییرات آب

 گیرد. همچنین حمایت کنسولی از اتباع انگلیس بهره می

س های خود برای انگلیمرزی خود را تقویت خواهیم کرد تا از بلندپروازیما شبکه برون. 2

شوند، پرسنل بیشتر موجب ایجاد و تقویت تعامالت دوسویه در سطح دنیا می جهانی حمایت بعمل بیاوریم.

هایی وزهح و سازند، تعهد ما در قبال متحدان و شرکا از جمله در اروپا را برجسته میگذارندنفوذ ما را به نمایش می

کمیسیونر تجاری را  9اولین نفر از  8102بخشند. ما در سال که اتحادیه اروپا تا به امروز پیشتاز بوده را غنا می

گذاری در آنسوی منصوب نمودیم و وظیفه وی هدایت اقدامات هماهنگ ما در حوزه تجارت و سرمایه

های کلیدی در مؤسسات چندسویه مرزهاست. ما همچنان تالش خواهیم کرد تا کارشناسان انگلیسی را در پست

مینان المللی منصوب کنیم. ما نسبت به کسب اطمؤسسات مالی بین و نظیر سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل، ناتو

های اصالحی ش قویاً متعهد باقی خواهیم ماند و از برنامهها در جهت اهداف خویاز مناسب بودن این سازمان

 جهت تحقق این امر حمایت خواهیم کرد. 

مرزها  های دولتی در آنسویخانهمرزی جهت فعالیت وزارتهایی که شبکه برون. ما همچنین به تقویت پلتفرم3

را در قالب یک پلتفرم واحد یکپارچه ها خانهآورد ادامه خواهیم داد. ما پیشاپیش حضور اکثر وزارتفراهم می

ه بورد شبکشود. دهنده خدمات جمعی در این زمینه محسوب میترین ارائهایم و وزارت امور خارجه اصلیساخته
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دولتی یک برنامه اجرای جامع ترسیم خواهد نمود که در قالب آن تدابیر جهت تقویت درون

 شوند. مرزی شناسایی میپلتفرم برون

بهترین  شود. ما ازو تخصص موجب تقویت توانایی ما جهت تحقق بخشیدن به ایده انگلیس جهانی می .  دانش2

دانشکده آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه و آکادمی دفاعی بهره خواهیم  08های تعلیمی از جمله شیوه

های زبانی ما پیشاپیش از مهارتبخشیم. گرفت. ما استفاده از تخصص از جمله در حوزه زبان را همچنان بهبود می

ها را به نحو بهتری رصد خانهها در سطح وزارتگیریم. ما همچنین مهارتهای کلیدی بهره میبهتر در نقش

 خواهیم کرد. 

. بواسطه بازنگری دفاع و امنیت راهبردی، تعامل دفاعی به عنوان یکی از وظایف که توسط وزارت دفاع تأمین 2

غرب  و گردید و پرسنل دفاعی مستقر در خلیج فارس )دوبی(، آسیا ـ اقیانوسیه )سنگاپور( شود معرفیمالی می

کامالً عملیاتی شدند. ما همچنین به تعهدات خود مندرج در بازنگری دفاع و امنیت  8102آفریقا )ابوجا( در سال 

عمل  8102بانی در سال صلحهای راهبردی مبنی بر دو برابر کردن تعداد پرسنل نظامی جهت حمایت از مأموریت

 نمودیم.   

سی هستیم تا دسترسی به اخبار و بیمیلیون پوندی بر روی سرویس جهانی بی 890گذاری . ما مشغول سرمایه9

اطالعات مؤثق را افزایش دهیم. ما همچنان بر روی شورای بریتانیا بعنوان یک نهاد پیشتاز در زمینه ترویج روابط 

هروندان ش»کنیم. برنامه عمده این شورا در سال جاری موسوم به گذاری میموزشی سرمایههای آفرهنگی و فرصت

نفر را در سال  22111بر مبنای درک و اعتماد میان جوامع در مقیاس محلی و جهانی شکل گرفته و « فعال

 تعلیم و آموزش داد.  8103/8102

ا المنافع همچنان متقاضیان ممتاز از سرتاسر دنیا ررککشورهای مشت و ای چونینگ، مارشالهای بورسیه. برنامه01

ای مشغول های بورسیهدر انگلیس در قالب این برنامه 8102دانشجوی جدید در سال  8211کنند و حدود جذب می
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در حوزه  المللیهای آموزشی بینهایی که در قالب معتبرترین دورهبه تحصیل بودند. ما همچنین تعداد کرسی

 افزایش دادیم.  8103/8102کرسی در سال  8841به  8102/8103کرسی در سال  0880دهیم را از ه میدفاع ارائ

 

 

هبرد یک راالذکر های فوقگذاری. نحوه استنباط و برداشت انگلیس حائز اهمیت است. ما به مدد سرمایه00

ورای سی، شبیو در عین حال به استقالل سرویس جهانی بی دولتی شکل خواهیم دادقدرت نرم درون

کنند احترام نهادهای و برندهای انگلیسی فراوان که به قدرت نرم ما کمک می و (British Councilبریتانیا )

( در جهت حمایت از روابط آینده انگلیس با کشورهای GREATگذاریم. ما از پویش موسوم به گریت )می

ا مای انگلیس و ایفای نقش بعنوان یک ابزار قدرتمند نفوذ در سطح دنیا بهره خواهیم گرفت. اروپایی و ارتق

از طریق وزارت امور خارجه و وزارت کشور شکل خواهیم  هایی را جهت بهبود ارائه خدمات ویزاگزینه

 داد. 
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ی خود نالمللی فراوان نقش رهبری جهاهای بینها و کنفرانسما همچنان از طریق اجالس. 08

در  8102المنافع که در ماه آوریل نشست سران کشورهای مستقل مشترک را به نمایش خواهیم گذاشت.

ه جمعیت المنافع بشود بر روی جوانان متمرکز خواهد بود، زیرا آینده کشورهای مستقل مشترکلندن برگزار می

های رزشهای حقوقی و امشترک، سیستم جوان یک میلیارد نفری این کشورها وابسته است. این کشورها از زبان

با یکدیگر  و توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، معامله کنندتری میمشترک برخوردارند و در نتیجه به نحو آسان

لندن از اجماع جهانی در راستای مقابله با  8102همکاری کنند. کنفرانس تجارت غیرقانونی حیات وحش سال 

 رسود بهره خواهد گرفت.   این جرم فراکشوری پ

شویم به دنبال شراکت عمیق و ویژه میان ما در عین حال که از اتحادیه اروپا خارج می. 03

ز خواهیم در مقیاس جهانی با یکدیگر همکاری کنیم و اانگلیس و اتحادیه اروپا هستیم.  ما می

ارجی اکت در حوزه امنیت خما به دنبال شر های مشترک خویش دفاع کنیم.المللی و ارزشنظم بین

ی ها را در موارددهد تا تالشرود و به ما امکان میهستیم که از سازوکارهای موجود با کشورهای ثالث فراتر می

گیری اتحادیه که به نفع طرفین است در هم ادغام کنیم. شراکت در آینده باید بر مبنای احترام به استقالل تصمیم

وار باشد. از آنجا که سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا در قالب معاهدات این اروپا و حاکمیت انگلیس است

یم یابند، در نتیجه باید آماده باشهای خارجی ما نیز همچنان تکامل میاتحادیه به وضوح مشخص است و سیاست

 یم.  به بعد به اجرا بگذار 8109ابعاد کلیدی شراکت آینده خویش در حوزه امنیت خارجی را از سال 

 

 

 



67 
 

 تحریم ضد جمهوری خلق کره )کره شمالی(

ز ای در زمینه اعمال فشار بر کره شمالی اانگلیس بعنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نقش برجسته

های غیرقانونی این کشور در جهت دستیابی به تسلیحات ها جهت متوقف ساختن تالشجمله از طریق تحریم

مله ای مستقل اتحادیه اروپا از جههای بالستیک ایفا نموده است. ما همچنین از دیگر تحریمای و موشکهسته

 ایم. گذاری در کره شمالی و صادارت نفت به این کشور تبعیت نمودهممنوعیت کامل سرمایه

های تجاری غیرقانونی شمالی که در فعالیت کرهتبعه  02،  انگیس نقش مهمی در تحریم 8102در ماه ژانویه 

الملی یس با همکاری اتحادیه اروپا به طور فعال جامعه بینها دخالت داشتند ایفا نمود. انگلو دور زدن تحریم

 های شورای امنیت سازمان ملل تشویق نموده است.    را به اجرای جامع تحریم
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 تعامل جهانی و متحدان و شرکا

های قوی خویش شراکتها و بر اهمیت حیاتی ائتالف 8102ما در قالب بازنگری دفاع و امنیت راهبردی سال 

 ای ما و همچنین نفوذ ما درهای دوسویه و منطقهدر سرتاسر دنیا تأکید ورزیدیم. طیف و گستره شراکت

ای موجب تقویت رویکرد جهانی ما شده است. سه کانون اصلی اقتصاد جهانی و مؤسسات جهانی و منطقه

د و در منطقه هند ـ اقیانوسیه قرار دارن و پیرامونینفوذ سیاسی ما اکنون در آمریکای شمالی، در اروپا و مناطق 

ما باید روابط قوی خود در این مناطق را حفظ نموده و بر مبنای آنها عمل کنیم. انگلیس جهانی همزمان در 

ارتباط با مسائل مهم جهانی در سطح دنیا فعال خواهد بود و دست به تعامل خواهد زد و در نهادهای عمده 

 محور نیز حضور خواهد داشت. قاعدهالمللی نظم بین

 شود.    المللی ما محسوب میترین شریک بینهمچنان مهم آمریکا

 همچنان در کانون موضع امنیتی ما قرار دارد.   ناتو

تحادیه هستند و ما نسبت به امنیت ا اتحادیه اروپاترین و همفکرترین شرکای ما عضو بسیاری از نزدیک

 و لمانفرانسه، آقیدوشرط متعهد هستیم. ما روابط دوسویه جامع و فراگیر با اروپا همچنان به صورت بی

را حفظ خواهیم کرد. ما همچنان از نزدیک به تعامل با اتحادیه اروپا بعنوان یک سازمان و همچنین با  ایرلند

 ه در اتحادیه اروپا و چه در خارج از آن ادامه خواهیم داد. دوستان و شرکای اروپایی خود چ

رالیا، کانادا، استیک امتیاز و مزیت منحصربرفرد ما این است که از پیوندهای امنیتی و فرهنگی نزدیک با 

 همچنین آمریکا برخورداریم.  و نیوزلند

شمال  و خاورمیانهه و کنار و در گوش خلیج فارسما دارای روابط قوی با شرکای کلیدی خود در منطقه 

دهنده منافع دوسویه ما در حوزه امنیت و شکوفایی هستند و به مقابله با هستیم. این روابط بازتاب آفریقا

 کنند.  های امنیتی نشأت گرفته از منطقه کمک میبسیاری از چالش
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 ایم. برقرار نموده چینما یک شراکت راهبردی جامع جهانی با 

ای جهت ایجاد امنیت و شکوفایی دوسویه فراهم نموده است. ما در زمینه هندروابط نزدیک و پایدار ما با 

ا نسبت به آینده اند. مجنوب آسیا از روابط عمیقی برخورداریم که این روابط از پیشینه مشترک ما نشأت گرفته

 همچنان متعهد هستیم.  افغانستان

ر زمینه امنیت و شکوفایی ما و مقابله با بسیاری از مسائل جهانی به شمار شرکای قوی د کره جنوبیو  ژاپن

 روند. می

 همچنان به همکاری با شرکای کلیدی خود در رابطه با مسائل اقتصادی، آموزشی جنوب شرق آسیاما در 

پور منعقد اسنگ و امنیتی از جمله در قالب سازوکارهای دفاعی پنج قدرت که با استرالیا، نیوزلند، مالزی و

 دهیم.  اند ادامه میگردیده

 هستیم تا دوام و پایدارپذیری آنها را ارتقا دهیم.  ای کوچککشورهای جزیرهما مشغول ایجاد شراکت با 

وان و های جهای پیش روی جمعیتهای و فرصتموجب تغییر و گسترش چالش آفریقاتمرکز ما بر روی 

 ه خواهد شد. سریعاً در حال رشد در سرتاسر این قار

 ای جهت همکاری نزدیک با کشورهای لیبرال همفکر، دارای تجارت آزادفرصت فزاینده آمریکای التین

 دهد.   بانفوذ در اختیار ما قرار می و

تعهد ما در قبال سازمان ملل، از جمله نقش ما بعنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، نقش کانونی در 

های جهانی از نزدیک با دیگر اعضای دائم شورای کند. ما در راستای مقابله با چالشفا میتعامالت جهانی ما ای

دهیم و ادامه می المنافعکشورهای مستقل مشترککنیم. ما همچنان به تقویت امنیت همکاری می

، 51 ، گروه7گروه های چندجانبه از جمله ای از نهادها و گروههمچنان به عضویت فعال در طیف گسترده

 اد.   ادامه خواهیم د المللیمؤسسات مالی بین و های مقابله با تکثیر تسلیحاتینظام
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 رسانی در حوزه امنیت ملیاطالع

خش الینفک رسانی را به بما تیم ارتباطات امنیت ملی را به میزان قابل توجهی بسط و گسترش خواهیم داد تا اطالع

 کنیم.  رویکرد خود در قبال امنیت ملی تبدیل 

رای رود، اما رویکرد ما در زمینه اجرسانی یک کشور پیشتاز در سطح دنیا به شمار می. انگلیس در زمینه اطالع0

اند. با این ای و ترک سیگار سازگارتر بودهرسانی درباره امنیت جادهرسانی در داخل نظیر اطالعهای اطالعپویش

هت المللی جهای بینمینه موجود هستند. انگلیس در زمینه تالشهای موفق و واضحی نیز در این زوجود، مثال

مقابله با تبلیغات داعش و لطمه زدن به وجهه این گروه پیشتاز است. پویش موسوم به گریت در واقع یک پویش 

میلیارد پوندی را  2/8المللی جهت ایجاد اشتغال و رشد برای انگلیس است که پیشاپیش یک بازده اقتصادی بین

 ضمین نموده است.  ت

ها های راهبردی در بازنگری دفاع و امنیت راهبردی بعنوان بخشی از راهبرد ما در قبال برخی قابلیترسانی. اطالع8

اطات امنیت تیم ارتبدولتی قلمداد نشد. ما بواسطه بازنگری توان امنیت ملی لحاظ گردید، اما یک قابلیت درون

ت که این ارتقای قابلیت بدان معناسبسط و گسترش خواهیم داد.  ملی خود را به میزان قابل توجهی

دولتی متشکل از کارشناسان های شورای امنیت ملی به یک گروه فراگیر درونمقامات ارشد مسئول اولویت

ارتباطاتی دسترسی خواهند داشت. این کارشناسان قادرند به صورت متمرکز یا در کنار مقامات مذکور در راستای 

 ارتباطی بعنوان بخش الینفک رویکرد دولت در قبال امنیت ملی تالش کنند.  اهداف

. تیم ارتباطات امنیت ملی پس از آنکه بسط و گسترش داده شد همچنان توسط نهاد موسوم به سرویس ارتباطات 3

ی در درون های ارتباطاتدولتی تأمین پرسنل خواهد شد. سرویس ارتباطات دولتی مسئول افرادی است که از نقش

اطات امکان خواهد داد تا در زمینه دولت برخوردارند. بسط و گسترش تیم ارتباطاتی به کارشناسان ارتب
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یک مسیر شغلی جهت تقویت و  و رسانی در حوزه امنیت ملی صاحب تخصص شوند و آموزش، حمایتاطالع

 حفظ استعدادها فراهم خواهد آورد. 

ای از ارتباطات در . دورنمای ارتباطات به طور مداوم در حال تکامل است. شرکا و دشمنان ما به طور فزاینده4

ای های سنتی عمدتاً کنار گذاشته شده و جگیرند. کانالستای کسب برتری راهبردی در دنیای واقعی بهره میرا

اند. این امر با کاهش اعتماد به منابع سنتی اطالعات و های اجتماعی دادههای دیجیتال و رسانهخود را به پلتفرم

واعد بازی نیز موازی با این امر دستخوش تغییر همراه شده است. ق« اخبار کذب»گیری دوران به اصطالح شکل

ند تا در ابرداری از اطالعات به بازیگران متخاصم امکان دادهسازی اطالعات و ابزارهای بهرهاند. دموکراتیکشده

 رقابت با منافع عمومی از نفوذ بیش از حدی برخوردار شوند. 

های پیچیده و مرتبط با هم که متوجه امنیت ملی ا این چالشرسانی در جهت مقابله ب. ما همچنان از فرآیند اطالع2

رسانی باید در خط مقدم تدابیر دفاعی ما قرار داشته باشد و تهدیدات ضد مردم گیریم. اطالعما هستند بهره می

امنیت  انونیهای خود و منافع کانگلیس را در مبدأ متوقف سازد. ما باید قادر باشیم به نحو مؤثرتری درباره سیاست

المللی ینهای برسانی کنیم. یک راه جهت انجام این کار از طریق برجسته ساختن آن دسته پویشملی خود اطالع

های اساسی خویش و ایجاد یک جامعه جهانی است که ما در راستای به نمایش گذاشتن و محافظت از ارزش

 گذاریم. المللی به اجرا میتر در قبال امنیت ملی و بینبزرگ

اندازی نمود. این تیم بخشی از یک ائتالف جهانی راه 8102رسانی مقابله با داعش را در سال . انگلیس تیم اطالع3

المللی است که در راستای تضعیف و شکست داعش شکل گرفته است. تیم مذکور در شریک بین 24متشکل از 

های داعش کرده ــ و از گفتمانی که قساوت المللی درباره داعش را دستخوش تغییرقالب رهبری ما گفتمان بین

ن های آنها تأکید دارد تبدیل کرده است. این امر در راستای لطمه زدسازد به گفتمانی که بر شکسترا برجسته می

های اطالعاتی به وجهه داعش و کاستن از توانایی عضوگیری این گروه نقش حیاتی ایفا نموده است. ما روزانه بسته
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ن گذاریم. ما همچنیهای فزاینده داعش در اختیار شرکای ائتالفی خود میو ارقام درباره شکست حاوی حقایق

روز درباره اندازی نمودیم که اطالعات به( را راهwww.theglobalcoalition.orgسایت ائتالف جهانی )وب

های داعش و د تا دورغهای عضو ائتالف کمک کردندهد. همه اینها به دولتهای اتئالف ارائه میپیشرفت

 8102در سال  های تبلیغاتی داعشهای مشترک ما، بازده فعالیتکفایتی این گروه را برمال سازند. به لطف تالشبی

 درصد کاهش یافت.  22به میزان 
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 تجارت و امنیت اقتصادی، شکوفایی

 در امنیت ملی ادغام کنیم.  های اقتصادی راما از دکترین تلفیق بهره خواهیم گرفت تا اهداف و قابلیت

. ما در بازنگری دفاع و امنیت ملی بر این نکته تأکید کردیم که امنیت اقتصادی و امنیت ملی ما با هم مرتبط 0

هستند. امنیت اقتصادی در کانون رسالت امنیت ملی انگلیس قرار دارد ما ششمین اقتصاد بزرگ دنیا، پنجمین 

ی ورودی به اروپا هستیم. شرکای ما در سرتاسر دنیا خواهان هایگذارهیاسرممقصد اصلی  و صادرکننده بزرگ

 وکارهای انگلیسی هستند. آنها همچنین خواهان خدمات حقوقی، خدمات حسابداریشراکت بلند مدت با کسب

فاینانس مالی انگلیس هستند، امری که موجب شده انگلیس به یک کانون مالی در سطح جهان تیدیل شود.  و

اه و نفوذ انگلیس در اقتصاد جهانی رو به رشد حتی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا ما با طیف رو به جایگ

 سازی مواجه هستیم. ها در برابر تجارت آزاد و جهانیرشدی از چالش

. علیرغم پیوندهایی که ما در قالب بازنگری دفاع و امنیت ملی میان اهداف امنیتی و اقتصادی ترسیم نمودیم، ما 8

ما از دکترین تلفیق در راستای ادغام اهداف و ایم. هنوز رویکردهای خود را کاتمالً یکپارچه نساخته

 های اقتصادی در امنیت ملی بهره خواهیم گرفت. قابلیت

منتشر گردید اهداف ما در ارتباط با آینده اقنصاد و راهبرد ما جهت تقویت  8102د صنعتی ما که در سال . راهبر3

کیفیت زندگی مردم در سرتاسر کشور را ترسیم نموده است. هدف ما آن است که  و وری، قدرت درآمدیبهره

ها و ایجاد جوامع تقای زیرساختوری و قدرت درآمدی را در انگلیس دگرگون سازیم و با اربهره 8131تا سال 

کار تبدیل واندازی و رشد کسبشکوفا در سرتاسر کشور به نوآورترین اقتصاد دنیا و بهترین مکان جهت راه

ها، مردم، هکنیم: ایدوری را تقویت میگیریم و شالوده و اساس بهرهشویم. ما از نقاط قوت فراوان انگلیس بهره می

وکار تشکیل دهنده این شالوده و اساس هستند. ما دست به توافقات اماکن کسب و اروکها، محیط کسبزیرساخت

 های مشترکگذاریهای راهبردی بلند مدت میان صنعت و دولت به مدد سرمایهایم که شراکتمحور زدهبخش
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صنایع خودروسازی را شامل  و وساز، علوم حیاتی، هوش مصنوعیهای ساختبا بخش خصوصی در حوزه

 شوند و توافقات دیگری نیز در آینده اعالم خواهند شد. می

 راهبرد صنعتی

 تعهدات ما عبارتند از: 

 و  8182درصد تولید ناخالص داخلی تا سال  4/8گذاری در زمینه تحقیق و توسعه به افزایش سرمایه

تقویت  های جدید راهبرد صنعتی با هدفمیلیون دالری در قالب برنامه 282گذاری اعالم سرمایه

 نوآوری 

 رح همچنین تهیه یک ط و میلیون پوند در زمینه ریاضیات، آموزش دیجیتال و فنی 413گذاری سرمایه

 آموزی بزنند. سازد تا بار دیگر دست به مهارتجدیدی بازآموزی ملی که افراد را قادر می

 نجم ال دیجیتال نسل پهای آینده، ارائه انرژی پاک و ایجاد اتصکرد بر روی زیرساختافزایش هزینه

(5G)   های شارژ خودروهای الکتریکیمیلیون پوند جهت ایجاد جایگاه 411و تخصیص 

  هایی که از طریق بهبود ارتباطاتسازی شهرها برای پروژهمیلیارد پوندی دگرگون 2/0ایجاد صندوق 

 شوند. وری میدر مناطق شهری موجب افزایش بهره

    .ایجاد یک شورای راهبرد صنعتی مستقل با هدف تدوین تدابیر موفقیت و ارزیابی عملکرد خویش 

 

پیشتازی صنعتی انگلیس در آینده را ترسیم نموده است و متضمن آن است « های بزرگچالش». راهبرد صنعتی 4

م. چهار بخشیکشور را بهبود می وریکنیم و زندگی مردم و بهرهی میبرداربهرهکه ما از تغییرات جهانی عمده 

 چالش اولیه عبارتند از: 



75 
 

 گیری گسترده از این مواردپیشتازی انگلیس در حوزه هوش مصنوعی و تحول داده که در صورت بهره 

درصد تولید ناخالص  01میلیارد پوندی برای اقتصاد انگلیس ایجاد خواهد شد )حدود  838یک ارزش 

 داخلی کشور( 

  ولید ناچیز خدمات توأم با ت و هاها، سیستماستفاده از فناوری و در زمینه توسعه، تولیدپیشتازی انگلیس

 ها خواهد شد کربن، زیرا گرایش جهانی به سمت رشد پاکیزه موجب دگرگونی بسیاری از بخش

 پذیری، از آن جهت که ما شاهد تغییرات عمیق درپیشتازی انگلیس در زمینه شکل دادن به آینده تحرک 

 های مهندسی و فناورانه هستیم خدمات بواسطه نوآوری و مینه چگونگی جابجایی افراد، کاالهاز

 سازی نیازهای یک جامعه رو به پیری آن هم در شرایطی که گیری از قدرت نوآوری جهت برطرفبهره

 هشت برابر شود  8121شود جمعیت صد سال به باالی دنیا تا سال بینی میپیش

انگلیس از  های تجاری. ما در راستای ارتقای رشد و شکوفایی اقتصادی انگلیس به دنبال آن هستیم تا فرصت2

 ی مستقیم خارجی ( را به حداکثرگذارهیسرماگذاری مستقیم خروجی و گذاری )سرمایهجمله صادرات و سرمایه

وری، ایی شدند بهره خواهیم گرفت. ما نوآبرسانیم. ما از نقاط قوت رقابتی انگلیس که در راهبرد صنعتی شناس

کنیم. ما کنیم و از این موارد محافظت میها را در انگلیس و سرتاسر دنیا ترویج میرشد مهارت و توسعه فناورانه

 کنیم.    وکار تبلیغ میکسب و همچنین انگلیس را بعنوان بهترین مکان جهت مسافرت، تحصیل

ویت و پذیری بیشتر در فرآیند عضمحور هستیم و از شمولالمللی قاعدهتصادی بین. ما طرفدار ساختار مالی و اق3

م. ما در گروه کنیالملی پول حمایت میالمللی نظیر بانک جهانی و صندوق بینگیری مؤسسات مالی بینتصمیم

نیم. در گروه کری میالمللی در زمینه ایجاد ظرفیت مالیاتی در کشورهای در حال توسعه را رهبهای بینفعالیت 81

انع ایم. ما تالش خواهیم کرد تا مونیز ما کارهایی جهت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت داده 2

ای( و دسترسی بازاری را کاهش دهیم تا بدین طریق شبکه جامعی ای و غیرتعرفهپیش روی تجارت دوسویه )تعرفه
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محور چندجانبه حاکم بر تجارت و تحریک تقاضا را به ویژه و سیستم قاعدهاز قراردادهای تجاری را تصمین کنیم 

محور تقویت کنیم. ما مشغول عمق بخشیدن به روابط اقتصادی دوسویه با های نوظهور و نوآوریدر بخش

 های اقتصادی دنیا از جمله از طریق گفتگوهای اقتصادی و مالی هستیم. قدرت

 8102ی اقتصادی پیشتاز هستیم. قانون اقدام پلیسی ضد جرم مصوب سال هامیحرت. ما در زمینه طراحی و وضع 2

ها و مقابله با پولشویی قرار های مالی را افزایش داده است. الیحه تحریمهای مربوط به دور زدن تحریممجازات

نیم و ه استفاده کها به شکل هوشمنداناست به ما کمک کند تا پس از خروج از اتحادیه اروپا همچنان از تحریم

 پیامدهای امنیت ملی را رقم بزنیم. 

های اقتصادی و مالی بومی و نوظهور از جمله توسط نهادهای چندجانبه و . ما در قالب پایش و کاهش ریسک2

تم مالی پذیری اقتصاد جهانی و سیساقتصادی همچنان به ارتقای قابلیت بازگشت و رفع تنگناهای مالی، تجاری

های مالی در مرزی جهت محافظت از سیستمدهیم. ما از اقدامات در درون مرزها و اقدامات میانمی جهانی ادامه

مایت ها است حشان فریب یا سوءاستفاده از این سیستمهای مجرمانه که هدفبرابر جرائم سایبری و فعالیت

 کنیم.   می

کاهیم دت آنها میکنیم و از شبینی و آنالیز میش. ما تهدیدات اقتصادی بیرونی ضد انگلیس و سیستم جهانی را پی9

ه دیگر کشورها های تنبیهی یا خمصمانتا بدین طریق از امنیت اقتصادی محافظت بعمل بیاوریم. ما نسبت به سیاست

حساس  های ملیالمللی ضد زیرساختزنند و همچنین تهدیدات بینکه به دورنمای اقتصادی انگلیس ضربه می

دهیم و در راستای دهیم. ما ریسک نشأت گرفته از جرائم جدی و سازمان یافته را کاهش میواکنش نشان می

های کنیم. ما دست به همکاریهای مالی غیرقانونی از جمله با دیگر مراکز مالی جهانی تعامل میمقابله با جریان

رفته از کنیم تهدیدات نشأت گمیزنیم تا از امنیت انرژی انگلیس مطمئن شویم. ما تالش دوسویه و چندسویه می

 وهوایی، سیاست انرژیهای بازاری را کاهش دهیم. این مسائل از جمله تغییرات آبمسائل عمده جهانی و ناکامی
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نین شوند. ما همچها را شامل میبیوتیکها و مقاومت در برابر آنتیگیری بیماریمسائل بهداشتی نظیر همه و

د رصد کرده سازنانگلیس از رویدادهای ژئوپلتیکی جهانی عمده را از خود متأثر میتهدیداتی که منافع اقتصادی 

 کاهیم. و در صورت امکان از شدت آنها می

د بخشیم و این امر از رشای ارتقا میهای توسعه. ما امنیت اقتصادی و شکوفایی در داخل را در قالب فعالیت01

قر و تحقق کنی فآورد. چنین چیزی تعهد انگلیس در قبال ریشهمیپایدار در خارج حمایت بعمل  و قوی، فراگیر

های تجاری و بازرگانی برای انگلیس در سازد و در عین حال با ایجاد فرصتاهداف توسعه پایدار را نمایان می

اریس وایی پوهبخشد. ما معتقدیم که پیمان تغییرات آببازارهای افق دور، رونق و شکوفایی دوسویه را ارتقا می

 آورد. های آتی فراهم مییک چهارچوب جهانی مناسب جهت محافظت از رونق و امنیت نسل
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 شراکت میان انگلیس و ژاپن

وزیر انگلیس از ژاپن در رود و در جریان دیدار نخستژاپن یکی از شرکای راهبردی جهانی ما به شمار می

، ما متعهد شدیم شراکت امنیتی و دفاعی خویش را به سطح جدیدی ارتقا دهیم و از جمله بر سر 8102سال 

ک امنیتی ترین شرید که ما نزدیکهای امنیتی توافق نمودیم. این اعالمیه مؤید آن بواعالمیه مشترک همکاری

های التدهنده همسویی رسیکدیگر به ترتیب در آسیا و اروپا هستیم و اینکه چنین چیزی به وضوح نشان

 مکمل ماست. 

ی و دفاعی های امنیتدهند. ما در قالب افزایش همکاریامنیت و دفاع سنگ بنای روابط ما با ژاپن را تشکیل می

های دفاعی، همکاری در کشورهای ثالث، های مشترک، تجهیزات و فناوریمایشهایی نظیر رزدر حوزه

درن واکنش داری ممقابله با جرائم جدی و سازمان یافته از جمله برده و گرایی خشنمقابله با تروریسم و افراط

 .  دهیممحور هستند را ارتقا میالمللی قاعدههایی که متوجه نظم بینهماهنگ خود نسبت به چالش

ترین پیشتازان در عرصه تجارت آزاد در سطح دنیا هستند. انگلیس یکی از ژاپن و انگلیس از جمله قوی

وزیر ( بوده است. همانگونه که نخستEPAترین حامیان توافق شراکت اقتصادی اتحادیه اروپا و ژاپن )قوی

انگلیس در جریان دیدارش از ژاپن توافق نمود، ما سریعاً یک شراکت اقتصادی جدید بر مبنای مفاد نهایی 

 توافق شراکت اقتصادی اتحادیه اروپا و ژاپن میان انگلیس و ژاپن برقرار خواهیم ساخت.      

  

شویم به دنبال یک شراکت عمیق و ویژه خارج میما در عین حال که از اتحادیه اروپا . 00

ما کار خود را  .گیردهستیم که یک رابطه اقتصادی جدید و یک رابطه امنیتی جدید را در بر می

نیم. ما کروح مشترک همکاری آغاز می و با ایجاد همسویی در حوزه تنظیم مقررات، اعتماد به نهادهای یکدیگر

گیرد و های بیشتری را در بر مین شراکت ممکن هستیم ــ شراکتی که بخشترین و فراگیرتریخواهان عمیق
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شود. ما هر دو خواهان های موجود در زمینه تجارت آزاد شامل میهای بیشتری در مقایسه با شراکتهمکاری

های وهشیخواهیم رقابت میان ما آزادانه و عادالنه باشد؛ ما خواهان دسترسی به بازارهای یکدیگر هستیم؛ ما می

شراکت  گذارند. اینوفصل مشکالت صحه میمطمئن و شفافی هستیم که بر تبعیت ما از تعهدات خویش و حل

ی گیرکنیم موجب شکلدر کنار قراردادهای تجاری جدیدی که با متحدان خود در سرتاسر دنیا منعقد می

 اقنصاد ما و آوردان ما به وجود میشود، بازارهای جدیدی برای صادرکنندگهای جدید برای مردم ما میفرصت

 سازد. مند میرا از یک رشد جدید بهره

 پیشتاز ساختن انگلیس در حوزه هوش مصنوعی و انقالب داده

رزش توانند یک اهوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در حال دگرگون ساختن اقتصادی جهانی هستند و می

گلیس به ارمغان بیاورند. ما در قالب چالش بزرگ خویش برای اقتصاد ان 8131میلیارد پوندی تا سال  838

کنیم و از پژوهش و نوآوری های تحلیل داده را تشویق میی بیشتر از هوش مصنوعی و فناوریریگبهره

میلیون پوندی بر روی یک مرکز جدید هنجارهای  9گذاری آوریم. انگلیس یا سرمایهحمایت بعمل می

المللی پیشتاز در این زمینه برخوردار خواهد شد. این نهاد مشورتی که در بینای و نوآوری از یک نقش داده

رود دورنمای حاکمیتی موجود را مورد بازنگری قرار خواهد داد و نوع خود اولین در سطح دنیا به شمار می

مصنوعی را ها از جمله هوش آورانه از دادهنو و توان استفاده اخالقی، ایمندر رابطه با اینکه چگونه می

ها مشاوره ارائه خواهد داد. ما همچنین بر سر یک قرارداد با صنعت پذیر ساخت و تضمین نمود به دولتامکان

ایم تا بدین طریق جایگاه جهانی انگلیس را بعنوان یک کشور پیشتاز در رابطه با هوش مصنوعی توافق کرده

 در زمینه توسعه فناوری هوش مصنوعی تقویت کنیم. 

میلیون پوندی موسوم به  01ها در حوزه هوش مصنوعی یک صندوق گذاریما در راستای حمایت از سرمایه

کنیم تا صندوق پیشگام تنظیم مقررات ایجاد خواهیم کرد و بدین طریق به نهادهای تنظیم مقررات کمک می
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میلیون پوند در راستای  42های جدید و نوظهور اتخاذ کنند. ما مبلغ رویکردهای جدیدی در قبال فناوری

های مرتبط اختصاص خواهیم داد و ظرفیت این های دکتری در رشته هوش مصنوعی و رشتهاندازی دورهراه

جای خالی دیگر افزایش خواهیم داد. ما در قالب صندوق  811به میزان حداقل  8181/8180ها را تا سال دوره

ی بسیار هاهایی را جهت کار در محیطیی هستیم تا روباتهاراهبرد صنعتی مشغول تأمین مالی برنامه چالش

میلیون پوند(، استفاده از داده جهت تشخیص زودهنگام و درمان دقیق را بهبود  93نامساعد طراحی کنیم )

دون سازی خودروهای بهای هوش مصنوعی و کنترلی مورد نیاز جهت فعالمیلیون پوند(، سیستم 093بخشیم )

 میلیون پوند(.        81نسل جدیدی از خدمات را رقم بزنیم ) و میلیون پوند( 32یاوریم )راننده را فراهم ب
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 توسعه

فقر  های موجود در رابطه باای ما قادرند نسبت به تغییرات در چالشهای توسعهما مطمئن خواهیم شد که قابلیت

 جهانی و امنیت ملی واکنش نشان دهند. 

ای عهکند. در نتیجه، کمک توسای برای امنیت و شکوفایی جهانی کمک می. توسعه به ایجاد بستر و شالوده0

مک ای ما به کشورها کهای توسعهرود. کمکلیس در قبال امنیت ملی به شمار میبخش الینفک رویکرد انگ

 و کاهندکند تا خودکفا شوند، از میزان تهدیدات فراکشوری نظیر تروریسم و جرائم جدی و سازمان یافته میمی

وجب نین مسازند. توسعه همچوهوایی و سطوح باالی رشد جمعیت را برطرف میهایی نظیر تغییرات آبچالش

 کند. شود و این امر به خلق شرکای تجاری آتی برای انگلیس کمک میگیری اقتصادها میشکل

. با اینکه فقر جهانی رو به کاهش است، اما جنگ و ناامنی همچنان محرک اصلی فقر شدید هستند. ما در قالب 8

( را در DFIDالمللی )ت توسعه بیندرصد بودجه وزار 21بازنگری دفاع و امنیت راهبردی متعهد شدیم بیش از 

ایم و در طول باقیمانده مدت کشورها و مناطق ضعیف و شکننده هزینه کنیم. ما همواره این هدف را محقق نموده

واهیم ما مطمئن خزمان مندرج در بازنگری نیز به این کار ادامه خواهیم داد. بواسطه بازنگری توان امنیت ملی، 

امنیت ملی  های فقر جهانی وای ما قادرند نسبت به تغییرات در چالشهای توسعهشد که قابلیت

ای خود را به مؤثرترین نحو در قالب یک رویکرد های توسعهتوانیم کمکما می واکنش نشان دهند.

رک اند به این شیوه همکاری مشتدولتی که در فصل بعد شرح داده شدههای درونحاکمیتی ارائه دهیم. صندوقکل

 کنند.  میکمک 

درصد جمعیت گرفتار فقر شدید در کشورهای شکننده برخوردار از حاکمیت ضعیف  21، حدود 8131. تا سال 3

به ویژه در آفریقا ساکن خواهند بود. ضعف حاکمیت همچنین بستری برای جرائم جدی و سازمان یافته و تروریسم 

دهد تا حاکمیت ای ما از کشورها به آنها امکان میهزند. حمایتبه وجود آورده و به مهاجرت نامنظم دامن می
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ن امنیت المللی به تبعیت از بازنگری تواهای جنگ بکاهند. وزارت توسعه بینخود را بهبود بخشند و از این محرک

 های ورای شکنندگی،هایش به صورت هدفمند بر روی محرکراهبردی تالش خواهد کرد تا مطمئن شود برنامه

 های خود در حوزه امنیت و عدالت خواهیم افزودما بر میزان تالشی متمرکز هستند. ثباتبی و جنگ

د منجر توانند به فقر شدیهایی که میمشقت و و این امر به نوبه خود به کاهش ناامنی، جرائم جدی و سازمان یافته

 کند. شوند کمک می

کند. اما همچنان که کشورها از فقر  گیری اقتصادهای خودکفا کمکتواند به شکل. کمک و مساعدت می4

عه ابزارها شود. ما با نگاه به آینده در زمینه توسهای آنها از انگلیس نیز دستخوش تغییر مییابند، نیازمندیرهایی می

درآمد نوظهور را به نحو بهتری برطرف سازند و توانند نیازهای کشورهای کمهای جدیدی که میو شراکت

خصص ما دانش و تلیس با بازارهای رو به رشد را عمق بخشند دست به نوآوری خواهیم زد. روابط اقتصادی انگ

های شریک را در راستای تهیه و ارائه راهبردهایی خود را به اشتراک خواهیم گذاشت تا دولت

. این امر از جمله تمرکز قوی بر جهت تحقق رشد اقتصادی فراگیر مورد حمایت قرار دهیم

گیری از قدرت تجارت ای عمده بخش خصوصی، کمک به کشورها جهت انجام صادرات و بهرههگذاریسرمایه

گ، شود. در کشورهای درگیر جنرفع نیاز مبرم به مشاغل انبوه برای جوامع جوان را شامل می و با انگلیس و دنیا

 . کندهای اقتصادی کمک میحمایت از رشد اقتصادی فراگیر به ایجاد بستری برای ثبات و فرصت

جریان  و های مالیبخشیم تا بدین طریق قواعد جهانی، سیستمهای بزرگ را عمق می. ما همچنین روابط با قدرت2

 هایسرمایه را شکل دهیم و روند تأمین کاالهای عمومی جهانی را بهبود بخشیم. ما خواهان شراکت با قدرت

 کنند تا ساختاردهند و آنها را تشویق میتوسعه می ها نهادهای خود رانوظهور هستیم از آن جهت که این قدرت

های جهانی که روند ورود و خروج منابع المللی را غنا بخشند. ما همکاری دولت با کانونکمک و مساعدت بین

دهیم. ما امکان شکل دادن به کنند افزایش میمالی به درون و بیرون کشورهای در حال توسعه را مدیریت می
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هادهای مالی جدید در جهت حمایت از کشورهای در حال توسعه و مشارکت آنها در بازارهای ابزارها یا ن

 دهیم. المللی سرمایه را مورد بررسی قرار میبین

این امر از جمله تهیه یک جعبه ابزار جدید جهت ارائه منابع مالی مناسب بر مبنای شروط مناسب به کشورهای در 

وکارهای تواند بازارهای جدیدی نیز برای کسبامری که عالوه بر کاهش فقر میگیرد، حال توسعه را در بر می

 انگلیسی به وجود بیاورد. 

ای بزرگ در سطح دنیا های توسعهنوآوری نقش حیاتی و مهمی در ارائه راهکار برای چالش و . علم، فناوری3

کنند. برخی موارد تأثیر استفاده ما از فناوری بر توسعه عبارتند از: تهیه و آزمایش سریع واکسن جدید ابوال ایفا می

ر زمینه تقویت زیستی جهت مقابله با گذاری د؛ سرمایه8104/8102های در واکنش به شیوع بیماری ابوال در سال

های موبایلی سوءتغذیه با استفاده از انواع محصوالت کشاورزی غنی شده با ویتامین؛ و نوآوری در زمینه اپلیکیشن

کانی ها جهت یافتن خانواده کودخدمات آب و بهداشت و همچنین یک اپلیکیشن که تالش« اعتباری»نظیر ارائه 

های میلیارد پوند در سال 0/0بخشد. ما همچنین بیش از شوند را سهولت مین گم میکه در جریان وقوع بحرا

د کربن وهوایی و توسعه مبتنی بر تولیپذیری در برابر تغییرات آبدر جهت ایجاد قابلیت بازگشت 8103/8102

حمایت بعمل  واییوهناچیز هزینه کردیم تا بدین طریق از واکنش کشورهای در حال توسعه نسبت به تغییرات آب

ای از طریق شراکت در درون ها در حوزه فناوری در جهت تحقق پیامدهای توسعهبیاوریم. ما همچنان از نوآوری

 المللی و بخش خصوصی بهره خواهیم گرفت. کنندگان بیندولت و شراکت با کمک

گیرد یک نوع تأمین مالی می ( که غالباً با عنوان مساعدت مورد اشاره قرارODAای رسمی ). مساعدت توسعه2

المللی مورد توافق جهت ارتقای توسعه اقتصادی و رفاه در کشورهای واجد شرایط دولتی مبتنی بر معیارهای بین

دت کرد مساعگردد. از زمان بازنگری دفاع و امنیت راهبردی، ادارات دولتی بیشتری اقدام به هزینهقلمداد می

ها از کنیم مطمئن شویم که اصول مدیریت صحیح کمکدرون دولت تالش میکنند. ما در ای رسمی میتوسعه
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مگیری در های مهم و چششوند. پیشتازی انگلیس موجب شده تا پیشرفتجمله شفافیت و ارزش پولی رعایت می

( سازمان همکاری اقتصادی و توسعه DACای )المللی در کمیته کمک توسعهزمینه تغییر قواعد مساعدت بین

ها به نحو بهتری دنیای به سرعت در حال تغییر ما را بازتاب دهند. این امر از جمله پذیرند تا این پیشرفت صورت

تواند به مثابه کمک شود که میبانی را شامل میهای چندجانبه صلحسازی سهم ما از هزینه مأموریتمضاعف

ت جهت پذیرش مجدد کشورهایی که از لیس انگاشته شود و همچنین توافق بر سر لزوم ایجاد یک مکانیزم جدید

اند البته در صورتی که سرانه درآمد ناخالص ملی آنها مثالً بواسطه ای رسمی کنار گذاشته شدهمساعدت توسعه

لالح قواعد ها جهت اصهای دیگر به اندازه کافی پایین باشد. ما همچنان به تالشبار یا بحرانبالیای طبیعی فاجعه

های پیچیده جهانی قرن بیست و یکم نظیر کاهش فقر، ها با چالشادامه خواهیم داد تا این کمک المللیکمک بین

 ثباتی و جنگ تناسب داشته باشند. بی
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 تیم اورژانس پزشکی انگلیس

تیم پشتیبانی فوری بهداشت عمومی انگلیس در قالب بازنگری دفاع و امنیت راهبردی ایجاد گردید تا از 

های فوری و چشمگیر ارائه دهد. این تیم در اند کمکها متأثر شدهکه از شیوع گسترده بیماری کشورهایی

با را های ناشی از آب به ویژه وتاون فرآیند تجسس بیماریسیرالئون در پی وقوع سیل و رانش زمین در فری

ایم تا در جریان اندازی کرده( را راهEMTبه اجرا گذاشت. ما در کنار این امر تیم اورژانس پزشکی انگلیس )

 های انسانی واکنش بهداشتی فوری از خود نشان دهیم. بحران

های به دنبال شیوع دیفتری در بنگالدش به اردوگاه 8102تیم اورژانس پزشکی اولین بار در ماه دسامبر 

 و تارمهاجران بازار کاکس واقع در این کشور اعزام شد. چهل متخصص پزشکی از جمله دکتر، پرس

نفر کمک کردند و بدین طریق شیوع دیفتری را متوقف کردند  3111پیراپزشک به مدت شش هفته به بیش از 

 و جان افراد بیشماری را نجات دادند. 

های صتکند تا از فرتیم اورژانس پزشکی همچنین به کارکنان سیستم بهداشت ملی انگلیس کمک می

، بسیاری 8102دنبال وقوع حمالت تروریستی در منچستر در سال مند شوند. به آموزشی منحصربفردی بهره

های آموزشی را گذرانده بودند در فرآیند واکنش به این حمله از کارکنان سیسم بهداشت ملی که دوره

های ارائه توسط تیم اورژانس پزشکی شرکت کردند و در قالب بازخوردهای خود بیان داشتند که آموزش

 اند.        ر واقع شدهبسیار مفید و مثمرثم

 

شویم، در مواردی که همکاری با اتحادیه اروپا ما در عین حال که از اتحادیه اروپا خارج می. 2

و شرکای اروپایی در زمینه توسعه نمایانگر منافع دوسویه ما باشد، بهترین ارزش پولی را رقم 

ونه ات جمعی ایفا کنیم به اینگدهی به اقدامما را قادر سازد تا نقش مناسبی در شکل و بزند

ید و کنی فقر شدما همانند اتحادیه اروپا نسبت به ریشهها به صورت موردی ادامه خواهیم داد. همکاری
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. ما در پذیری در کشورهای در حال توسعه متعهد هستیمقابلیت بازگشت و کمک به ایجاد شکوفایی، صلح، ثبات

وسعه پایدار سازمان ملل همسو شویم و همچنین در رابطه با هشدار توانیم با اهداف تقالب شراکت خویش می

 برقراری ثبات با یکدیگر همکاری کنیم.     و زودهنگام، ممانعت از جنگ
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 دولتیهای درونصندوق

 خانهگیری راهبردی از طریق دکترین تلفیق، حاکمیت از طریق یک کمیته جدید در سطح وزارتما با بهبود جهت

دولتی را ارتقا خواهیم های درونها در یک صندوق واحد، صندوقمدیریت کارامد از طریق ادغام دبیرخانه و

 بخشید. 

نظیر و آورند یکی از ابزارهای بیهای بزرگ دولتی که از راهبرد امنیت ملی ما پشتیبانی بعمل می. صندوق0

دهد ( به ما امکان میCSSFگ، ثبات و امنیت )پذیر سیاست دولت در آنسوی مرزها هستند. صندوق جنانعطاف

ر در کشورهایی پذیکمک دفاعی و امنیتی به شکل سریع و انعطاف و تا از ترکیب مطلوبی از توسعه، دیپلماسی

 و های فنیمکسازی، کثباتی هستند بهره بگیریم. صندوق شکوفایی از طریق ظرفیتکه در معرض جنگ و بی

ه در ارتباط با آنها از قدرت و توان برخورداریم، از جمله سیاست اقتصادی، تجارت، هایی کپژوهش درباره حوزه

دوق دوتایی کند تا رشد و توسعه پیدا کنند. صنوکار، مقابله با فساد و رشد سبز، به کشورها کمک میفضای کسب

رسمی  ایعدت توسعهای رسمی و مقدار کمتری از منابع مالی که مشمول مساهای توسعهاز ترکیبی از مساعدت

 گیرد. شوند در راستای ترویج توسعه و رفاه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بهره مینمی

مودیم و اندازی ن. ما در قالب بازنگری دفاع و امنیت راهبردی صندوق دولتی موسوم به صندوق شکوفایی را راه8

ها آوریدانستیم که این نودادیم، زیرا می صندوق جنگ، ثبات و امنیت را به میزان چشمگیری بسط و گسترش

ا با بهبود مای بر تحقق اهداف امنیت ملی ما داشته باشند. بواسطه بازنگری توان امنیت ملی، قادرند تأثیر عمده

گیری راهبردی از طریق دکترین تلفیق، حاکمیت از طریق یک کمیته جدید در سطح جهت

 هایها در یک صندوق واحد، صندوقدغام دبیرخانهمدیریت کارامد از طریق ا و خانهوزارت

د. ای بر عهده وزیر دفتر کابینه خواهد بوریاست کمیته وزارتخانه ی را ارتقا خواهیم بخشید.دولتدرون

صندوق واحد استانداردها را یکنواخت خواهد ساخت و کیفیت ارائه خدمات را از جمله از طریق ایجاد ظرفیت 
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و بهبود امنیت و شکوفایی ارتقا خواهد داد. اولین گزارش ساالنه مربوط به هر دو و تخصص جهت کاهش فقر 

   gov.ukسایتارائه شد و اطالعات مشروح درباره این برنامه از طریق وب 8102الذکر در سال صندوق دولتی فوق

 قابل دسترسی است.  

زه به سازد و در این رابطه انگیپذیر میهای مشترک را امکان. صندوق جنگ، ثبات و امنیت استفاده از قابلیت3

ها در راستای بهبود وضعیت در کشورهایی که در معرض جنگ و . استفاده مشترک از قابلیتآوردیموجود 

به صندوق جنگ، ثبات  8102و  8102های سال میلیارد پوند برای 8/0ثباتی قرار دارند حائز اهمیت است. مبلغ بی

بانی را های صلحمیلیون پوند کمک اجباری به عملیات 311و امنیت تخصیص یافته است که از جمله بیش از 

ن ثباتی ناشی از جنگ سوریه واکنش نشاشود. در لبنان، صندوق جنگ، ثبات و امنیت نسبت به بیشامل می

های صندوق جنگ، ثبات و امنیت و کاستن از المللی جهت ارائه برنامهبیندهد. از تخصص وزارت توسعه می

ود. این شاقتصاد محلی و بازار کار استفاده می و های تحصیلی، خدمات شهرداریفشار موجود بر روی سیستم

فاع اند. وزارت امور خارجه و وزارت دجوی سوری به وجود آمدهمیلیون پناه 2/0فشارها بواسطه هجوم حدود 

دهند تا نیروهای مسلح لبنان را جهت حفظ امنیت در مرزهای مشترک با سوریه و ایجاد هایی را ارائه میبرنامه

 های پلیسی باری دهند. ظرفیت

ندوق از مند شود. این صکند تا از چابکی و چاالکی بهره. صندوق جنگ، ثبات و امنیت به انگلیس کمک می4

پشتیبانی بعمل آورد. مکانیزم واکنش  8102ا در سواحل دریای کاراییب در سال واکنش ما در قبال توفان ایرم

ای رسمی در جهت حمایت از واکنش سریع و بازسازی های توسعهسریع این صندوق مبالغی را خارج از مساعدت

سپس  ومیلیون پوندی هنگام وقوع توفان پیشاپیش تصویب شد 08های حیاتی تأمین نمود. اولین مبلغ زیرساخت

 بر سر مبالغ بیشتر سریعاً توافق حاصل گردید. 
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های چندگانه فعال در زمینه های حساب شده ما از سازمان. صندوق جنگ، ثبات و امنیت همچنین کمک2

 کند. های صلحبانی را تأمین میمأموریت

، ثبات و جنگ . بازنگری دفاع و امنیت راهبردی صندوق حسن حاکمیت را برجسته ساخته که توسط صندوق3

آورد. شود و از اصالحات اقتصادی و حاکمیتی در منطقه اروپای شرقی حمایت بعمل میامنیت تأمین مالی می

بسط و گسترش خواهد داد تا از اصالحات در مقدونیه  8102صندوق حسن حاکمیت دامنه پوشش خود را در سال 

بوستی و هرزگوین حمایت کند. این صندوق  و نو ارمنستان عالوه بر اوکراین، گرجستان، مولداوی، صربستا

 در لندن حمایت بعمل خواهد آورد.  8102همچنین از اقدامات مرتبط با اجالس بالکان غربی 

و در  ندکیم. صندوق شکوفایی از رشد اقتصادی فراگیر به ویژه در کشورهای دارای درآمد متوسط حمایت 2

کند. صندوق شکوفایی در حال حاضر از یک را تقویت می های اقتصادی پیش روی انگلیسعین حال فرصت

میلیارد پوندی برخوردار است. در هند، حمایت از اوراق قرضه سبز موجب شد تا یک شرکت  8/0بودجه چندساله 

های انرژی پاک متعهد میلیارد دالر جهت تأمین مالی زیرساخت 4هندی فعال در بخش دولتی نسبت به پرداخت 

میلیون دالر در بازار بورس لندن منتشر  311به ارزش   masalaخش از اوراق قرضه سبز موسوم به شود و اولین ب

گیری اولین قانون خریدهای عمومی این کشور حمایت کردیم. قانون مذکور در گردید. در تایلند، ما از شکل

. ما زمینه به وجود آورده استواقع خریدهای عمومی را استانداردسازی کرده و شفافیت و انسجام بیشتری در این 

 0گیری از سیستم جدید بر سر معامالت به ارزش المللی از جمله از انگلیس با بهرههای بینانتظار داریم شرکت

میلیارد پوند با یکدیگر رقابت کنند. ما همچنین از آزمایش فناوری مدیریت شبکه انرژی انگلیس در آفریقای 

 های انگلیسی انجامید. هایی برای شرکته ایجاد فرصتجنوبی حمایت کردیم، امری که ب

. در اولین گزارش ساالنه بازنگری دفاع و امنیت راهبردی، ما گزارش دادیم که مشغول توسعه یک صندوق 2

حاکمیت، آموزش و فرهنگ دولتی هستیم )نام این صندوق بعداً به صندوق توانمندسازی تغییر یافت(. ما بواسطه 



91 
 

ایی را های صندوق جنگ، ثبات و امنیت و صندوق شکوفامنیت ملی تصمیم گرفتیم طیف فعالیتبازنگری توان 

 ها در بیاوریم. اصالح کرده و این اهداف را نیز تحت شمول این صندوق
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 5102پیوست: تعهدات عمده مندرج در بازنگری دفاع و امنیت راهبردی 

 سبز ــ در جریان 

 آبی ــ انجام شده

0 

های گوناگون بکار خواهیم گرفت تا در نیروی امنیتی و اطالعاتی دیگر در سازمان 0911بیش از ما 

برابر کسانی که پشت تهدیدات تروریستی، سایبری و دیگر تهدیدات فزاینده جهانی قرار دارند 

 واکنش نشان دهیم و مانع اقدام آنها شویم.

8 
ونی و آتی بار دیگر بر عامل بازدارندگی متمرکز در ناتو، ما در راستای پرداختن به تهدیدات کن

 خواهیم شد.

3 
های مجری قانون و نیروی دریایی سلطنتی را افزایش خواهیم داد تا ما همکاری مشترک میان سازمان

 های سرزمینی خود را بیشتر کنیم.زنی در آببدین طریق گشت

 تولید ناخالص داخلی را دنبال خواهیم کرد.درصد از  8گذاری ما همچنان هدف ناتو مبنی بر سرمایه 4

2 
گذاری میلیارد پوند طی یک دهه آینده بر روی تجهیزات و پشتیبانی تجهیزاتی سرمایه 022ما حدود 

 خواهیم کرد.

 ایجاد خواهیم کرد. 8182ما یک نیروی مشترک جدید تا سال  3

2 
های امنیتی و اطالعاتی جهت سازمانما قابلیت و توان نیروهای مسلح را در راستای همکاری با 

 های عملیاتی در سطح دنیا افزایش خواهیم داد.ترین محیطسازی تهدیدات در پرچالشخنثی
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2 

ما پیشنهاداتی را مطرح خواهیم نمود تا مطمئن شویم نیروهای مسلح قادرند به نحو مؤثر و کارامدی 

های حقوقی غیرقابل توجیح که به توانایی در آنسوی مرزها دست به عملیات بزنند و در معرض ادعا

 گیرند.زند قرار نمیشان لطمه میآنها جهت انجام وظایف

9 
ما با همکاری فرانسه تالش خواهیم کرد تا یک سیستم رزم هوایی بدون سرنشین طراحی کنیم و در 

 کنیم.ارتباط با تسلیحات پیچیده با آن کشور همکاری می

01 
به اینکه اندازه کادر نیروهای مسلح را حفظ کنیم و تعداد پرسنل مشغول به ما متعهد هستیم نسبت 

 نفر کاهش ندهیم. 28111خدمت در ارتش را به زیر 

00 
ه کار و پذیر بهای مسلح خود امکان خواهیم داد تا به شکل انعطافما با ایجاد تغییرات الزم به نیروی

 گر سازند.وزی را جلوههای زندگی مدرن امرفعالیت بپردازند و واقعیت

08 
ما یک طرح اسکان جدید ارائه خواهیم داد تا بدین طریق به تعداد بیشتری از پرسنل نظامی کمک 

 دار شدن خود جامه عمل بپوشانند.کنیم تا در منازل خصوصی سکونت کنند و به رویای خانه

03 

ارائه خواهیم کرد، طرحی که ما یک طرح جدید جهت پیوستن به نیروهای مسلح به اعضای جدید 

هایی سازد و منابع را به سمت افراد دارای مهارتانتظارات اعضای آتی را به نحو بهتری برطرف می

 کند.که بیش از همه  مورد نیاز ماست هدایت می

 نفر افزایش خواهیم داد. 32111ما همچنان نیروی ذخیره خود را به  04

 ه را برای نیروهای مسلح به اجرا خواهیم گذاشت.ما اولین راهبرد جامع خانواد 02

03 
درصد کاهش داده و تا پایان دوره  32ما تعداد غیرنظامیان تحت استخدام وزارت دفاع را به میزان 

 نفر خواهیم رسانید. 40111کاری پارلمان به 



94 
 

02 

ساخته شده را به گذاری خواهیم کرد و بناهای های دفاعی مهم و کلیدی سرمایهما بر روی سایت

 22111های بخش دولتی را برای ساخت درصد کاهش خواهیم داد و بدین ترتیب زمین 31میزان 

 واحد مسکونی جدید و حمایت از اهداف مرتبط با رونق و شکوفایی آزادسازی خواهیم کرد.

02 
د را شویی که در حال حاضر با عنوان ساکسسور شناخته میایردریزما کالس جدیدی از جهار 

 ای کالس ونگارد خواهیم کرد.های هستهجایگزین زیردریایی

09 
ای مورد نیاز جهت تحویل برنامه مقاطعه و ما با همکاری بخش صنعت تغییرات سازمانی، مدیریتی

 ساکسسور را مورد تائید قرار داده و به اجرا خواهیم گذاشت.

81 
دار در دریا و طرح خویش برای ساکسسور به بحث و ادامهما در پارلمان در رابطه با اصل بازدارندگی 

 جدل خواهیم پرداخت و به ارائه گزارشات ساالنه به پارلمان ادامه خواهیم داد.

80 
از طریق کمیته مقابله با  8103را  در سال  CONTESTما راهبرد مقابله با تروریسم موسوم به 

 وزیر است برزورسانی خواهیم کرد.تروریسم شورای امنیت ملی که ریاست آن بر عهده نخست

 یی خود را به اجرا خواهیم گذاشت.گراافراطما راهبرد جدید مقابله با  88

83 
رد امنیتی و اطالعاتی را در راستای پیگهای ما منابع مورد نیاز جهت پلیش مقابله با تروریسم و سازمان

 ها افزایش خواهیم داد.تروریست

84 

، ما قوانینی تصویب خواهیم کرد تا اختیارات تحقیقی نهادهای دولتی را در کنار 8103در سال 

ها در حوزه تدابیر حفاظتی تقویت کنیم و مطمئن شویم که قوانین با پیشرفت و نظارت، شفافیت

 های ارتباطی همگام هستند.فناوری

82 
یی و شناسا و گذاری جدید قابل توجهی صورت خواهیم داد تا قابلیت اطالعاتی، تجسسما سرمایه

 قابلیت ضربتی جهانی نیروهای ویژه را افزایش دهیم.
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 خود در حوزه امنیت هوانوردی در سرتاسر دنیا را دو برابر خواهیم کرد.کرد ما هزینه 83

82 
تر و توانمندتر شکل خواهیم داد تا از شهروندان ما یک شبکه امنیتی و اطالعاتی جهانی بزرگ

 انگلیس در داخل و خارج محافظت بعمل بیاوریم و با شرکای خود همکاری کنیم.

82 
یقا، گرایی خویش را در خاورمیانه، شمال آفرتروریسم و مقابله با افراط ما کارشناسان شبکه مقابله با

 جنوب صحرای آفریقا افزایش خواهیم داد. و جنوب آسیا

89 
میلیارد پوند طی پنج سال آینده در راستای محافظت از انگلیس در برابر حمالت سایبری و  9/0ما 

 گذاری خواهیم کرد.ایههای مستقل در فضای سایبری سرمشکل دادن به قابلیت

 ، ما یک راهبرد ملی امنیت سایبری پنجساله دوم منتشر خواهم کرد.8103در سال  31

 ما یک برنامه ملی امنیت سایبری دیگر نیز به اجرا خواهیم گذاشت. 30

38 
قیب عامالن تع و ها جهت کشف و شناسایی تهدیدات سایبری، پیشگیری از حمالتما بر روی قابلیت

 گذاری خواهیم کرد.سرمایه

 ای از تدابیر در راستای دفاع از خود در برابر حمالت سایبری شکل خواهیم داد.ما مجموعه 33

 ها ایجاد خواهیم کرد.ما یک مرکز ملی امنیت سایبری جدید جهت هدایت این واکنش 34

32 
مشترک در رابطه با مسائل سایبری حساس های ما یک شبکه جدید دولتی جهت ارتقای همکاری

 ایجاد خواهیم کرد.

33 
های خود در برابر ها و عموم مردم کمک خواهیم کرد تا در راستای محافظت از دادهما به شرکت

 تهدیدات سایبری کار بیشتری صورت دهند.

32 
بخش صنعت  های تخصصی در حوزه اجرای قانون را تقویت خواهیم کرد و با همکاریما قابلیت

 سازی جرائم سایبری را افزایش دهیم.تالش خواهیم کرد تا توانایی خود جهت خنثی
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 ایجاد خواهیم کرد.« وب تاریک»ما یک واحد اطالعاتی جدید جهت مقابله با استفاده مجرمانه از  32

39 
خواهیم داد تا مانع های غیرقانونی ادامه پذیری سالحها جهت ممانعت از عرضه و دسترسما به تالش

 ها در انگلیس شویم.ها از این سالحهای جنایی یا تروریستاستفاده گروه

41 
ما با اتخاذ تدابیری جدیدی انگلیس را به یک مکان ناامن برای کسانی که به دنبال جابجایی، 

 م کرد.ل خواهیها هستند تبدیسازی یا استفاده از عواید ناشی از جرم و فساد یا دور زدن تحریمپنهان

40 

های برچیده ساختن شبکه و سازیما اطمینان حاصل خواهیم کرد که در راستای شناسایی، خنثی

های مناسب در انگلیس و آنسوی مرزها داری مدرن و جرائم مهاجرتی از قابلیتجنایی دخیل در برده

 و همچنین یک برنامه اقدام جامع برخورداریم.

48 
قبال مقابله با استثمار و سوءاستفاده جنسی آنالین از کودکان را تقویت خواهیم ما رویکرد خود در 

 کرد.

 منتشر خواهیم نمود. 8103ما یک راهبرد ملی امنیت زیستی در سال  43

44 
ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که دولت از چارچوب تنظیم مقرراتی مناسب برخورداری است تا 

 ستند.پذیر ههای ملی حساس ما در برابر تهدیدات آینده انعطافتبدین طریق مطمئن شویم زیرساخ

 پذیری انگلیس در برابر قطعی برق را افزایش خواهیم داد.ما قابلیت بازگشت 42

43 
ی ها جهت انجام چنین کارها را یکپارچه سازیم و گزینهما قصد داریم محافظت پلیسی از زیرساخت

 را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

42 
واهیم خانه تشکیل خما یک سیاست ملی فضایی منتشر خواهیم کرد و یک کمیته در سطح وزارت

 داد تا اقدامات در حوزه شکوفایی و امنیت را هماهنگ سازد.
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42 

های ماندارین و عربی بسط و گسترش هایی از جمله تسلط به زبانما تخصص کشوری را به حوزه

امنیت و شکوفایی ما حائز اهمیت هستند و دانش و تخصص در ارتباط با خواهیم داد که در راستای 

 روسیه را بسط و گسترش خواهیم داد.

49 

 های باالبورسیه جهت تحصیل در انگلیس را به جوانان دارای توانایی 8811ما اعطای ساالنه حدود 

 طرح و چونینگ، مارشالای های بورسیهها را از طریق طرحتأمین مالی خواهیم کرد و این بورسیه

 المنافع اعطا خواهیم کرد.بورسیه کشورهای مستقل مشترک

21 
شود تبدیل ما تعامل دفاعی را برای اولین بار به وظیفه کانونی که توسط وزارت دفاع تأمین مالی می

 خواهیم کرد.

 فریقا مستقر خواهیم کرد.آ و در خاورمیانه، آسیا ـ اقیانوسیه 8103ما پرسنل دفاعی انگلیس را در سال  20

 دهیم را افزایش خواهیم داد.المللی خود ارائه میما خدمات تعلیمی که به شرکای بین 28

 گذاری بر روی شورای بریتانیا ادامه خواهیم داد.ما همچنان به سرمایه 23

24 

رادیویی  و میلیون پوند بر روی خدمات دیجیتال، تلویزیونی 22ساالنه  8102/8102ما تا سال 

گذاری خواهیم کرد تا پوشش جهانی سرویس جهانی این شبکه را سی در سرتاسر دنیا سرمایهبیبی

 افزایش دهیم و دسترسی به اخبار و اطالعات را ارتقا بخشیم.

22 
پذیری آمریکا با نیروهای مسلح خویش را افزایش خواهیم داد تا بدین طریق این نیروها بهتر ما تعامل

 ریزی و آموزش منظم و مشترک با یکدیگر همکاری کنند.در هنگام لزوم در قالب برنامهبتوانند 

23 
ما با همکاری آمریکا تالش خواهیم کرد تا در راستای تحقق ثبات جهانی و منافع مشترک خویش 

 اقدامات بیشتری صورت دهیم.

 قویت خواهیم کرد.ما روابط دفاعی و امنیتی میان انگلیس و فرانسه را بیش از پیش ت 22
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 ما تالش خواهیم کرد روابط امنیتی و دفاعی خویش با آلمان را شدت بخشیم. 22

29 
ما اهداف خود در ارتباط با روابط آینده با شرکا در منطقه خلیج فارس را در قالب راهبرد جدید خود 

 رد.تر خواهیم کپررنگبرای خلیج فارس ترسیم خواهیم کرد. ما حضور نظامی انگلیس را دائمی و 

31 
های جهانی تری با چین به وجود خواهیم آورد و در راستای پرداختن به چالشما شراکت عمیق

 تری با این کشور خواهیم داشت.همکاری نزدیک

30 
ی در های انگلیسما از یک قرارداد تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و هند جهت تسهیل فعالیت شرکت

 اهیم کرد.هند حمایت خو

38 
دهیم را دو برابر بانی سازمان ملل اختصاص میهای صلحما تعداد پرسنل نظامی که به مأموریت

 خواهیم کرد.

33 
ر سازیم تا المللی را فراگیگیری مؤسسات مالی بینما تالش خواهیم کرد تا فرآیند عضویت و تصمیم

 اعتبار و مشروعیت برخوردار باشند.این مؤسسات بتوانند از دید اعضای خود همچنان از 

34 
د ها و رونها را مورد بازنگری قرار خواهیم داد تا از هماهنگی بهتر سیاستما روند نظارت بر تحریم

 اجرا و اعمال مطمئن شویم.

32 
ما دست به پیکارهای تبلیغاتی خواهیم زد تا تعداد کشورهایی که پیمان منع تجارت اسلحه را امضا 

 افزابش دهیم. اندکرده

33 
المللی را در درصد بودجه وزارت توسعه بین 21ما تا پایان دوره کاری پارلمان کنونی ساالنه حداقل 

 کشورها و مناطق ضعیف و شکننده هزینه خواهیم کرد.

32 
میلیارد پوند  3/0به  8102/8103میلیارد پوند در سال  0ما بودجه صندوق جنگ، ثبات و امنیت را از 

 افزایش خواهیم داد. 8109/8181ال تا س
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32 

میلیون  41ما بودجه صندوق حسن حاکمیت را دو برابر کرده و تا پایان دوره کاری پارلمان کنونی به 

پوند افزایش خواهیم داد تا بدین طریق از اصالحات اقتصادی و حاکمیتی در منطقه شرق اروپا 

 حمایت بعمل بیاوریم.

39 
دهد وهوایی به کشورهای در حال توسعه تخصیص میکه انگلیس در حوزه آبما میزان منابع مالی 

 میلیارد پوند خواهیم رسانید. 2/2درصد افزایش خواهیم داد و طی مدت پنج سال به  21را حداقل 

21 

ما یک تیم جدید واکنش سریع متشکل از کارشناسان فنی تشکیل خواهیم داد تا کشورها را در زمینه 

ها یاری دهیم و همچنین تیم اورژانس پزشکی خود را بسط و گسترش ل شیوع بیماریبررسی و کنتر

 ها در صورت نیاز کمک کنیم.های پزشکی به مهار بیماریخواهیم داد تا با ارائه مساعدت

 میلیارد پوند ایجاد خواهیم کرد. 3/0ما طی پنج سال آینده یک صندوق شکوفایی با دارایی  20

 نوآوری دفاعی به اجرا خواهیم گذاشت. ما یک ابتکار 28

 دولتی جدید ایجاد خواهیم کرد.های نوظهور درونما یک تیم تحلیل نوآوری و فناوری 23

24 

ما یک عامل تسهیلگر دفاعی و امنیتی برای دولت شکل خواهیم داد تا بدین طریق به بخش 

ت و تری به تجهیزاها را به نحو سریعمؤسسات دانشگاهی کمک کنیم تا ایده و خصوصی، متحدان

 خدمات نوآورانه تبدیل کرده و در اختیار کاربران امنیت ملی قرار دهند.

22 

اندازی دو مرکز نوآوری را ما ایجاد و رشد یک بخش امنیت سایبری سرزنده و پویا از جمله راه

های کوچک و متوسط پشتیبانی بعمل خواهیم آورد و به نگاهتشویق خواهیم کرد و از بهترین ب

 ها در دانشگاه کمک خواهیم کرد.سازی پژوهشتجاری

23 
های کاراموزی را برای نیروی کار وزارت دفاع طراحی خواهیم کرد و ما ابتکاراتی از جمله برنامه

 ای کارآفرینی خواهد بود.همهارت و تمرکز این ابتکارات بر روی علم، فناوری، مهندسی و ریاضی



111 
 

22 
ما سیاست صنعتی دفاعی خود را جان دوباره خواهیم بخشید و دست به اقدامات بیشتری خواهیم زد 

 تا صنایع دفاعی و امنیتی را در جهت رشد و رقابت موفق یاری دهیم.

 منتشر خواهیم کرد. 8103سازی جدید در سال ما یک راهبرد ملی کشتی 22

29 
کنندگان سنتی را قادر خواهیم های کوچک و متوسط و تأمینزدن به اقداماتی بنگاهما با دست 

 های دفاعی و امنیتی شرکت کنند.ها و مناقصهتری در مزایدهساخت تا به نحو آسان

 ما حمایت خود از بخش صادرات دفاعی و امنیتی را افزایش خواهیم داد. 21

20 
میلیون پوند هزینه خواهیم کرد و  21ها افسری در دانشگاه ما در راستای افزایش واحدهای آموزش

 میلیون پوند خواهیم رساند. 211به  8181مجموع این رقم را در سرتاسر انگلیس تا سال 

 کاراموز را در حوزه دفاع تعلیم و آموزش خواهیم داد. 21111حداقل  8181ما از حاال تا سال  28

23 
کسانی که خواهان اشتغال در حوزه امنیت سایبری هستند را سرعت های هدفمند به ما ارائه آموزش

 خواهیم بخشید.

24 
ما در راستای نظارت بر اجرای این راهبرد یک کمیته جدید در قالب شورای امنیت ملی تشکیل 

 نشین لنکستر ریاست این کمیته را بر عهده خواهد داشت.خواهیم داد. رئیس دوک

22 
در زمان  (COBRدهی دفتر کابینه )حمایت از شورای امنیت ملی و اتاق گزارشما درباره چگونگی 

 هایی صورت خواهیم داد.وقوع بحران بررسی

 ما ساختار ارزیابی راهبردی در درون دولت مرکزی را مورد بازنگری قرار خواهیم داد. 23

 خواهیم کرد. ایجاد 8103گذاری و تحویل را در سال ما واحدهای مشترک جدید سیاست 22
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22 

ما یک شبکه تنوع امنیتی و دفاعی ایجاد خواهیم کرد و بدین طریق بهترین عمکردها را به اشتراک 

های مشترک را برطرف خواهیم نمود تا به توسعه یک جامعه امنیت ملی خواهیم گذاشت و چالش

 تر و فراگیرتر کمک کنیم.متنوع

 خواهیم کرد.ما یک آکادمی امنیت ملی مجازی تأسیس  29

  

 


