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أوالً :مقدمة بقلم رئيس الوزراء
عندما بدأنا المراجعة الشاملة في أوائل عام  ،2020ما كاان بممكانناا أن نتوقاع رهاور فياروس كوروناا وتساب
بأزمة عالمية ربما هي األعظم منذ الحرب العالمية الثانية ،مع تداعيات مأساوية سوف تتواصل لسنوات .أعاد
كوفيد 19-تذكيرنا بأن المخاطر األمنية وما يمتحن التماسك وقدرات الصمود الوطنية قد تتخذ عدة أشكال.
لكاان بف اال صاامود الشااعا البريطاااني والجهااود الج ااارة التااي بااذلتها هيئااة الخاادمات الصااحية الوطنيااة ،تخاارج
المملكة المتحدة من الجائحة وقاد تجادد عزمهاا وتفاؤلهاا .وبادأت بالفعال مسايرتنا نحاو التعاافي ،ونحان عاازمون
علاى إعااادة البناااء بشااكل أف اال بطريقاة ت اامن أننااا ساانكون أقااوز وأكثاار أمانااً وازدهااا اًر ماان السااابق .إنمااا لكااي
ننجو من أثر الفيروس الخبيث ،ال يمكن أن يتوقف س اق التطعيم وحماية الناس عند الحادود الوطنياة .ولاذلك

ان ااما المملكااة المتحاادة إلااى دول أخاارز فااي إطااار م ااادرة كوفاااكس ماان أجاال توساايع هااذح الحملااة لتمتااد إلااى
جميع أنحاء العالم.
بعد مغاادرة المملكاة المتحادة االتحااد األوروباي ،بادأ فصال جدياد فاي تاريخناا .ساوف ننفاتح علاى العاالم ،ونشاق
طريقنا الخاص بحرية ،ونحن ننعم بش كة دولية من األصادقاء والشاركاء وأمامناا فرصاة تكاوين عجقاات جديادة
ووطيدة .يسمح لنا اتفاق التجارة والتعاون الذي أبرمناح مع االتحاد األوروبي أن نعمال بشاكل مختلاف وأف ال،
على الصعيدين االقتصادي والسياسي .خجل السنوات المقبلة ،سوف تتيح لنا المرونة وسرعة التحرك أن نقدم
نتائج لمواطنينا ،فنعزز ازدهارنا وأمننا.
إن رؤيتي للمملكة المتحدة في  2030ت ع طموحات كبيرة لماا يمكان أن ينجازح هاذا البلاد .أثباا االتحااد باين
إنجلت ار واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية أهميت مرة تلو األخرز ،بما في ذلك خجل هذح الجائحة .وهو مصدر
قوتنا األكبر ،إن في الداخل أو الخارج .يفيض بلدنا بالطاقاة اإلبداعياة فاي مجااالت الفناون والعلاوم من اع القاوة
الناعمة الفريدة الممتدة في كافة أرجاء العالم.
قلااة ماان الاادول تحتاال موقع ااً أف اال ماان أجاال اجتياااز التحااديات المقبلااة لكاان علينااا أن نكااون مسااتعدين لتغيياار
مقاربتنااا والتكيااف مااع العااالم الجديااد الناشااع ماان حولنااا .علااى المجتمعااات المنفتحااة والديمقراطيااة مثاال المملكااة

المتحدة أن تظهر جهوزيتها لعالم أكثر تنافسية .علينا أن نظهر أن حرية الكجم والتفكيار واالختياار -وبالتاالي
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االبتكار -تحمل في طياتها أف لية متأصلة؛ وأن الديمقراطية الليبرالية واألسواق الحرة تظال النماوذج األف ال
لتقدم اإلنسانية على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي.
برهن التاريخ أن المجتمعات الديمقراطية أقوز مناصر لنظام عالمي منفتح ومرن تثبا فيا المؤسساات الدولياة
قدرتها على صون حقوق اإلنسان وإدارة التوترات بين القوز الكبارز ومواجهاة الن ازعاات وعادم االساتقرار وتغيار
المنااات وتشااارك االزدهااار عباار التجااارة واالسااتثمار .وذلااك النظااام العااالمي المنفااتح والماارن هااو باادورح أف اال
ضمانة لألمن لمواطنينا.
ويقت ااي االنفتااا أن نكااون آمنااين كااذلك .إن حمايااة شااعبنا ووطننااا وديمقراطيتنااا أول واجااا يترتااا علااى أي
حكومااة ولااذلك باادأت أكباار برنااامج اسااتثمار فااي قطاااع الاادفاع منااذ نهايااة الحاارب ال اااردة .سااوف يثبااا ذلااك
لحلفائنااا ،ساواء فااي أوروبااا أو ريرهااا ،أنهاام يسااتطيعون االعتماااد علااى المملكااة المتحاادة وقااا ال اارورة .سااوف
نتجاوز بياننا الرسمي وتعهدات اإلنفااق فاي إطاار حلاف شامال األطلساي والنااتول إذ يبلا اإلنفااق علاى الادفاع
اآلن  2.2ف ااي المئ ااة م اان إجم ااالي الن اااتج المحل ااي ،ونس ااير ق اادماً ببرن ااامج تح ااديث يش اامل المج ااالين الجدي اادين،
الف اااء الساايبراني والف اااء الخااارجي ،وتزويااد قواتنااا المساالحة بأحاادل الوسااائل التكنولوجيااة .وسااوف نواصاال

الاادفاع عاان سااجمة أمتنااا فااي مواجهااة مخاااطر الاادول األخاارز ،س اواء اتخااذت شااكل التموياال رياار المشااروع أو
اإلجا اراءات االقتص ااادية القسا ارية األحادي ااةع أو الت االيل المعلوم اااتي أو الهجم ااات الس اايبرانية أو الت اادخل ف ااي
االنتخابات أو حتى -بعد مرور ثجل سنوات على هجوم ساالزبوري -اساتخدام الساج الكيمااوي أو ريارح مان
أسلحة الدمار الشامل.
وكمااا تبااين لألسااف ماان هجمااات مانشسااتر ولناادن ورياادين  ،فمااا زال الخطاار اإلرهااابي يهاادد المملكااة المتحاادة-
سواء كان بوحي من اإلسجميين أو كان مرت طاً بميرلندا الشمالية أو وراءح دوافع أخرز .تعمل أجهزتناا األمنياة
واالسااتخ اراتية والجهااات المعنيااة بمنفاااذ القااانون علااى ماادار الساااعة إليقاااف اإلرهااابيين المحتملااين قباال تنفيااذ

خططهم ،وقد عطلا  28اعتداء كان من المزمع تنفيذها مناذ عاام  .2017ساوف نواصال االساتثمار فاي هاذا
العماال الحيااوي ،ماان خااجل زيااادة تموياال األجه ازة االسااتخ اراتية وشاارطة مكافحااة اإلرهاااب فااي 2022-2021
وحملتناا لتوريااف  20ألااف عنصاار إضااافي فااي الشاارطة .وساوف نحاااف علااى تأهبنااا الاادائم لحمايااة الماواطنين
البريطانيين من الجرائم الخطيرة والمنظمة.
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وسااوف نسااتخدم كااذلك قاادرات جدياادة مثاال مركااز عمليااات مكافحااة اإلرهاااب والقااوة الساايبرانية الوطنيااة .وبعااد مااا
تعلمناااح ماان الجائحااة ،سااوف نعاازز قاادرتنا الوطنيااة علااى المجابهااة عباار إنشاااء مركااز جديااد للعمليااات فااي قلااا
الحكومااة ،فنحساان بالتااالي ماان اسااتخدامنا للبيانااات وقاادرتنا علااى استشاراف األزمااات المسااتقبلية والتصاادي لهااا.
وسوف نحقق هدفنا الرامي إلى إحكام السيطرة على الحدود على أحسن وج في العالم بحلول  2025واعتناق
االبتكار وت سيط اإلجراءات أمام التجار والمسافرين وتحسين أمن المملكة المتحدة وأمنها البيولوجي.
وسيكون الحفاظ علاى موقاع المملكاة المتحادة الرياادي فاي مجاال العلاوم والتكنولوجياا أساساياً مان أجال ازدهارناا
وقاادرتنا علااى المنافسااة فااي العصاار الرقمااي .وهاادفنا هااو ترساايخ موقعنااا كقااوة عظمااى فااي العلااوم والتكنولوجيااا

بحلول عاام  2030عبار م ااعفة التزاماتناا فاي األبحاال والتطاوير وتعزياز شا كة شاراكاتنا االبتكارياة العالمياة
وصااقل مهاراتنااا الوطنيااة ،وكااذلك ماان طريااق اسااتقطاب أف اال المهااارات فااي العااالم إلااى المملكااة المتحاادة عباار
إصاادار تأشاايرة الاادخول الجدياادة المخصصااة للمهااارات العالميااة .سااوف نرسااي دعااائم االزدهااار الطوياال األمااد،
ونرسااخ مكانااة المملكااة المتحاادة باعت ارهااا مرك ا اًز عالمي ااً فااي مجااال الخاادمات والمجااال الرقمااي والبيانااات عباار
االرتكاز إلى مواطن القوة الكبيرة التي يتمتع بها بلدنا في التكنولوجيا الرقمية واستقطاب االستثمارات الداخلية.

فااي عااام  2021ومااا بعاادح ،سااوف تااولي حكومااة ججلااة الملكااة تغياار المنااات وخسااارة التنااوع البيولااوجي أولويااة
دولية .ترأسا ،أخي اًر ،أول اجتماع رفيع المستوز يعقدح مجلس األمن التابع لألمم المتحدة على اإلطجق حول
تااأثير تغياار المنااات علااى األماان والسااجم .وكانااا المملكااة المتحاادة أول اقتصاااد متقاادم يحاادد هاادف السااعي إلااى

بلااوص صاافر ان عاثااات بحلااول عااام  .2050وسااوف نباادأ اآلن برنامج ااً رياار مساابوق ماان االسااتثمارات الجدياادة،

فنسااير قاادماً بخطتنااا التااي تقااوم علااى عشاار نقاااو ماان أجاال إحاادال ثااورة صااناعية خ اراء عباار تموياال أعمااال
األبحااال والتطااوير البريطانيااة فااي التكنولوجيااا الخ اراء ومساااعدة العااالم النااامي عباار تموياال المملكااة المتحاادة

الدولي في مجال المنات.
ويشكل تأسيس و ازرة الخارجية والكومنولث والتنمية نقطة انطجق كل جهودنا الدولية ،فهي تجمع الدبلوماساية
إلى التنمية من أجل تحقيق وقع أكبر ومعالجة الروابط الموجودة باين تغيار المناات والفقار المادقع .ساوف تظال
المملكة المتحدة تحتل موقعااً يياديااً فاي مجاال التنمياة الدولياة وساوف نعاود إلاى التزامناا بمنفااق  0.7فاي المئاة
ماان إجمااالي الاادخل القااومي علااى التنميااة عناادما يساامح الوضااع المااالي بااذلك .وسااوف نحاااف علااى األدوات
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الحيوية األخرز ل سط تأثيرنا في الخارج مثال شا كة عجقاتناا الدبلوماساية العالمياة والمركاز الثقاافي البريطااني
) ،(British Councilونواصل العمل بالحمجت الداعمة لتعليم الفتيات والحرية الدينية وحرية اإلعجم.
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القيادة البريطانية في عام 2021
سيشااهد عااام  2021ريااادة الديااادة البريطانيااة وتحديااد شااكل االلت ازمااات الدوليااة للمملكااة المتحاادة خااجل العقااد
المقبل ،عبر ترؤسنا مجموعة الدول الس ع  G7وقمة كورنوال في يونيو وحزيرانل ،والشراكة العالمية مان أجال
التعليم ،التي سوف نشترك في است افتها مع كينيا في يوليو وتموزل ،وصوالً إلى مؤتمر األمم المتحدة لتغيار

المنات بنسخت السادسة والعشرين في رجسكو ،بالتعاون مع إيطاليا.

في عام  ،2021سوف تقود حاملة الطائرات أتش أم أس كوين إليزابيث  ،إحدز أكبر سافينتين حاربيتين بنيتاا
علااى اإلطااجق لحساااب ال حريااة الملكيااة ،فريااق مهمااات مشااتركاً بااين بريطانيااا والحلفاااء فااي إطااار أكثاار عمليااة

انتش ااار طم ااو للمملك ااة المتح اادة من ااذ عق اادين م اان ال اازمن باتج اااح ال ح اار المتوس ااط والش اارق األوس ااط ومنطق ااة
المحيطين الهندي والهادئ .وسوف تستعرض قدرة المملكة المتحدة على العمل مع الحلفاء والشركاء -ال سيما
الواليااات المتحاادة -كمااا قاادرتنا علااى إب اراز قااوة عسااكرية متطااورة دعم ااً للناااتو وأماان المجحااة ال حريااة الدوليااة.
وسااوف يساااند انتشااارها الحكومااة ف اي تعميااق روابطنااا الدبلوماسااية وروابااط االزدهااار مااع الحلفاااء والشااركاء فااي

جميع أنحاء العالم.
أشعر بكثير من التفاؤل إزاء مكانة المملكة المتحدة في العالم وقدرتنا على اقتناص الفرص المستقبلية المتاحاة
أمامنا .سوف تقترن براعة مواطنينا وصجبة اتحادناا بشاراكاتنا الدولياة وقواناا العساكرية المحدثاة وجادول أعماال
أخ ر جديد ،مما يسمح لنا بالتطلع قدماً بثقة فيما نشكل عالم المستقبل.
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رؤية رئيس وزراء المملكة المتحدة 2030
اتحاد أقوى وأكثر أمناً وازدها اًر ومرونة
سوف تكون المملكة المتحدة شعلة للسيادة الديمقراطية وإحدز أكثر دول العالم تأثي اًر ،وتتصدز ألكثر المسائل
أهمية بالنس ة لمواطنيها من خجل عملنا في الداخل والخارج.

سوف يكون اتحادنا أكثر أماناً وازدهاا اًر ،بحياث تاوزع كال فوائاد النماو والفارص باين مواطنيناا كافاة ،أينماا كاانوا

يقطنون داخل المملكة المتحدة.

سننهض من أزمةع كوفيد 19-ونعد لمواجهة كوارل مستقبلية من طريق تعاف اقتصادي قوي وصمود وطني
أكبر أمام التهديدات والمخاطر في العالمين الحسي والرقمي.
سااوف تكااون جهوزيتنااا أف اال لعااالم أكثاار تنافسااية -وناادافع عاان مؤسساااتنا الديمقراطيااة واقتصااادنا فااي مواجهااة
مخ اااطر ال اادول ،والجماع ااات اإلرهابي ااة ومجموع ااات الجريم ااة المنظم ااة ،فيم ااا نرف ااع لا اواء االبتك ااار ف ااي العل ااوم
والتكنولوجيا بهدف تعزيز ازدهارنا الوطني وأف ليتنا االستراتيجية.
دولة تحل المشاكل وتتشارك األعباء تتحلى بمنظور عالمي
سوف ت طلع المملكة المتحدة بالمسؤوليات المترت ة على موقعنا كع او دائام فاي مجلاس األمان التاابع لألمام
المتحاادة .وسااوف نااؤدي دو اًر أكثاار فعاليااة فااي صااون اسااتم اررية نظااام عااالمي تنمااو المجتمعااات واالقتصااادات
المفتوحة في رل باضطراد وتتوزع فوائد االزدهار عبر التجارة الحرة والنمو العالمي.

سااوف نحتاال موقع ااً فااي قلااا ش ا كة ماان الاادول النظي ارة لنااا والشاابيهة بنااا والتجمعااات المرنااة التااي تلتاازم بحمايااة

حقوق اإلنسان ودعم الم ادئ العالمية .وسوف يت اعف نفوذنا بف ال األحاجف األقاوز والشاراكات األوساع-

مع الواليات المتحدة تحديداً وهي األهم واألثمن بالنس ة للبريطانيين األثيرة على قلوبهمع.
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سوف نظل الحليف األوروبي األول ضمن الناتو ،ونعازز الحلاف عبار التصادي للمخااطر معااً ون اع مواردناا

فاي خدمااة األماان المشااترك فاي المنطقااة األوروبيااة -األطلسااية .وبصاافتنا دولاة أوروبيااة ،سااوف تربطنااا عجقااات
بناءة ومنتجة ماع جيرانناا فاي االتحااد األوروباي ،تقاوم علاى االحتارام المت اادل للسايادة ولحرياة المملكاة المتحادة
في الديام باألمور بشكل مختلف ،اقتصادياً وسياسياً ،حيثما يناسا ذلك مصالحنا.

بحلول عام  ،2030سوف تكون عجقاتنا وطيدة جداً في منطقاة المحيطاين الهنادي والهاادئ باعت ارناا الشاريك

األوروب ااي ال ااذي لديا ا أوس ااع وج ااود وأكثا ارح تك ااامجً دعما ااً للتج ااارة الت ااي تفي ااد الطا ارفين واألم اان المش ااترك والد اايم
المشتركة .سوف نعمل بفعالية في أفريدياا ،ال سايما فاي شارق القاارة وماع شاركاء مهماين مثال نيجيرياا .وساوف
تربطنااا عجقااات مزده ارة بالشاارق األوسااط والخلاايج تسااتند إلااى التجااارة واالبتكااار الصااديق للبيئااة والتعاااون فااي
مجالي العلوم والتكنولوجيا ،دعماً لمنطقة أكثر مرونة يزداد اعتمادها على نفسها أكثر فأكثر في مجاال التكفال
بأمنها الخاص.

إرساء أسس جديدة الزدهارنا
بحلاول عاام  ،2030ساوف تسااتمر المملكاة المتحادة فااي يياادة اقتصاادات العاالم المتقاادم فاي مجاال التكنولوجيااا
الخ راء كجزء من دورنا الديادي الدولي األوسع في التصدي لتغير المنات وخسارة التناوع البيولاوجي .وساوف
نسير بث ات نحو تحقيق صفر صافي ان عاثات كربون عالمياً بعاد أن قلصانا ان عاثاتناا الوطنياة بنسا ة  68فاي

المئااة علااى األقاال مقارنااة بمسااتويات عااام  .1990وساانكون قااد حمينااا  30فااي المئااة ماان أرضاانا وبحرنااا علااى
األقل دعماً النتعاش الطبيعة.
وسوف نص ح قوة عظيمة في مجال العلوم والتكنولوجيا باعتراف الجميع ،ونحااف علاى المرت اة الثالثاة عالميااً

على األقل في مجال إجراءات األبحاال العلمياة واالبتكاار ،بعاد أن نكاون قاد أرساينا موقعااً رياديااً فاي مجااالت
حيوية مثل الذكاء االصطناعي.

سوف نتصدر مجال سن التشريعات الدولية حول التكنولوجيا والف اء السيبراني والرقماي والبياناات -مان أجال
حماية نظامنا الديمقراطي كما أنظمة نظرائنا الديمقراطية وتعزيز مكانة المملكة المتحدة باعت ارها مرك اًز عالمياً
للخدمات والف اء الرقمي وداتا المعلومات ،مما يزيد الفرص التجارية وفرص العمل بالنس ة للشعا البريطاني

إلى أقصى الحدود.
Page | 7

سااوف تص ا ح بريطانيااا مغناطيس ااً لجبتكااار والمواهااا الدوليااة ،يجااذب أف اال الشخصاايات وألمعهااا ماان الخااارج
بف ل نظام الهجارة القاائم علاى النقااو .وساوف يتمتاع كال جازء مان المملكاة المتحادة بفوائاد االساتثمار الطويال

األمد في األبحال والتنمية والتعليم وفي مؤسساتنا الثقافية.
التكيف مع عالم أكثر تنافسية :مقاربتنا الشاملة
سوف تظل المملكة المتحدة معروفة بادورها الرياادي فاي مجااالت األمان والدبلوماساية والتنمياة وفاض الن ازعاات
وتقل اايد ح اادة الفق اار .وس ااوف ي ااثمن الع ااالم التع اااون معن ااا ونصا ا ح نموذجا ااً للمقارب ااة المتكامل ااة ف ااي التص اادي
للتحديات الدولية ،ونسخر كافة مواردنا المتكاملة من أجل تحقيق أقصى النتائج.

وبصفتنا أمة تعتمد على التجارة ال حرية ،سنرفع لاواء التجاارة الحارة والعادلاة علاى المساتوز الادولي .وسنواصال
الحا اارص علا ااى أن يشا ااكل انفتا ااا اقتصا ااادنا -علا ااى الحركا ااة الح ا ارة للتجا ااارة ورأس الما ااال والبيانا ااات واالبتكا ااار
واألفكار -ميزة إيجابية عبر حماية أنفسنا وحلفائنا من الفساد والتجعا واالستغجل أو سرقة ملكيتنا الفكرية.
أما سالكنا الدبلوماساي ،وقواتناا المسالحة وأجهازة اساتخ اراتنا ،فساتكون األكثار ابتكاا اًر وفعالياة نسا ة إلاى حجمهاا
في العالم ،قادرة على الحفاظ على أمن وسجمة مواطنينا في الداخل ودعم حلفائنا وشركائنا في العالم .وسوف

تتمياار بمرونتهااا وساارعة تحركهااا ودمجهااا األدوات الرقميااة -مااع التشااديد علااى إش اراك اآلخ ارين أكثاار وتاادريبهم
ومساندتهم.
ولان نبار قااوة تمتلاك ساجحاً نوويااً وتاأثي اًر عالميااً وقاادرات عساكرية متكاملاة تغطااي المجااالت العملياة الخمسااة.

وسيتحلى برنامجنا الف ائي بالحيوية والنشاو ونكون من القوز السيبرانية الديمقراطية الرائدة في العالم .ساوف
تشكل مصدايية قوتنا على الردع وقدرتنا على إبراز القوة ضمانة تدعم عملنا الدبلوماسي وبسط نفوذنا.
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موجز بيانات :مواطن القوة في المملكة المتحدة
الدفاع واألمن
 أجهزة أمنية واستخ اراتية رائدة عالمياً ،مدعومة باستثمارات تتخطى  3مليارات جني استرليني سنوياً -ثاني دولة من حيث حجم اإلنفاق على الدفاع في الناتو واألولى في أوروبا

 إح او  28اعتداء إرهابياً في المملكة المتحدة منذ عام 2017 مصااادرة طنااين م اان المخاادرات و 77سااجحاً ناريا ااً و 54مليااون جني ا اس ااترليني ماان أم اوال العملي اااتاإلجرامية وتوييف  746شخصاً في إطار عملية فينيتيك وVeneticل

قوة عظمى في مجالي العلوم والتكنولوجيا:
 -التربع في المرت ة الرابعة دولياً في مؤشر االبتكار العالمي

 -موطن الريادة في األبحال الطبية ،مثل لقا جامعة أكسفورد/أست ارزينيكا

 -حازت المملكة المتحدة على ثاني أعلى عدد من جوائز نوبل ،إذ حاز  99شخصاً من مواطنيها علاى

الجائزة

 المرت ة الثالثة عالمياً من حيث عدد شركات اليوني كاورون الخاصاة والصااعدة ،إذ ت ام  77شاركةتكنولوجيا يتجاوز رأسمالها المليار دوالر

اقتصادنا
  11.5في المئة مان كافاة الشاركات العالمياة المدرجاة فاي البورصاات األجنبياة مدرجاة فاي ساوق لنادنلألوراق المالية
ريادة عالمية في الدبلوماسية والتنمية:
 -رابع أكبر ش كة دبلوماسية 281 :منص اً في  178بلداً وإقليماً

 من أكبر الجهات الممولة لمنظمة الصحة العالمية ،مع زيادة التمويل بنس ة  30في المئة على امتدادأربع سنوات ،وأكبر مانح في تحالف رافي
 -من أكبر الجهات المانحة الثنائية ومتعددة األطراف في مجال التعليم عالمياً ،تلتزم بمدخال  40مليون

فتاة إضافية إلى المدرسة بحلول عام 2025
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 إحدز أكبر الجهات المانحة واألع اء المؤسسين لمنصة كوفااكس  ،التاي ساتوفر ملياار جرعاة لقاافي عام  ،2021ويتيح التطعيم لا 500مليون شخد في أكثر من  90دولة نامية
 ع وية المملكة المتحدة في كافة المنظمات الكبيرة المتعددة األطراف :الناتو /البنك الدولي وصندوقالنقااد الاادولي /منظمااة األماان والتعاااون فااي أوروبااا /مجلااس حقااوق اإلنسااان التااابع لألماام المتحاادة -2021
 /2022مجموعااة الاادول الس ا ع وتتااولى رئاسااة هااذح المجموعااة فااي 2021ل /الكومنولااث /ع ااو مؤسااس
لمنظمااة األماام المتحاادة /إحاادز الاادول الخمااس الدائمااة الع ااوية فااي مجلااس األماان التااابع لألماام المتحاادة/
مجموعة الدول العشرين /مجلس أوروبا
قوة عظمى في القوة الناعمة
 -المرت ة الثالثة في القوة الناعمة عالمياً

 تعد بي بي سي أكثر إذاعة موثوقة في العالم ،وتصل إلى  468مليون شخد كل أسبوع با 42لغة يعمل المركز الثقافي البريطاني بريتيش كاونسيل في أكثر من  100دولةخامس أكبر اقتصاد في العالم
 يدر قطاع الف اء الخارجي البريطاني مادخوالً ييمتا  14.8ملياار جنيا سانوياً ،وتناتج اساكتلندا عادداًأكبر من األقمار الصناعية من أي دولة أوروبية

 ثالث أهم وجهة لجستثمار في التكنولوجيا الخاصة ،متقدمة على باقي أوروباقوة سيبرانية مسؤولة
 ثال ااث أق ااوز دول ااة س اايبرانية ف ااي الع ااالم ،تحت اال الم ارك ااز األول ااى ف ااي الق اادرات الدفاعي ااة واالس ااتخ اراتيةوالمعايير وقدرات الهجوم
 -تحتال بلفاساا مركا اًز ارئااداً عالميااً فاي األماان السايبراني ومان أهام الوجهااات العالمياة لجساتثمار بالنسا ة

لشركات األمن السيبراني

 -تشمل الش كة السيبرانية البريطانية  122بلداً في  6قارات

 داعم باارز للنسااء فاي الف ااء السايبراني فاي العاالم ،بماا فاي ذلاك تقاديم  24منحاة زمالاة سايبرانية فايالخليج و 14في دول الكومنولث
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رائدة عالمياً في العمل من أجل المناخ
 -من  2021إلى  ،2026سوف تلتازم المملكاة المتحادة بتخصايد  11.6ملياار جنيا للتمويال الادولي

المتعلق بالمنات بما في ذلك  3مليارات لتمويل حماية الطبيعة

 -خف ا المملكة المتحدة ان عاثاتها بنس ة  40في المئة بين  1990و2018

 -ت اام ويلااز منش ا ت ارئاادة عالمي ااً معنيااة بأبحااال وتطااوير الهياادروجين مثاال مركااز أبحااال التوربينااات

الغازية في جامعة كارديف

 وأنشأت أول ش كة عالمية دبلوماسية خ راء متخصصة– ش كة تواجا تغيار المناات والطاقاة .تمكنااخطة تمويل المنات في المملكاة المتحادة مان الحصاول علاى تمويال عاام ييمتا  4.1ملياار جنيا  ،وتجمياع

تموي اال خ اااص ييمتا ا  2.2ملي ااار جنيا ا م اان أج اال العم اال عل ااى ق ااايا المن ااات ف ااي أفريدي ااا وآس اايا وأميرك ااا

الجتينية.
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ثانياً :لمحة عامة
 .1تختااتم المراجعااة المتكاملااة لألماان والاادفاع والتنميااة والسياسااة الخارجيااة والمراجعااة المتكاملااةل فااي مرحلااة
مهمااة بالنسا ة للمملكااة المتحاادة .لقااد تغياار وجا العااالم إلااى حااد كبياار منااذ إجاراء المراجعااة االسااتراتيجية
لألماان والاادفاع فااي عااام  ،2015كمااا تغياار موقااع المملكااة المتحاادة في ا  .تفسااح لنااا مغادرتنااا االتحاااد
األوروبااي فرصااة فرياادة إلعااادة النظاار فااي جوانااا عاادة ماان سياسااتنا الداخليااة والخارجيااة ،إذ نسااتند إلااى
صااداقاتنا السااارية ونسااعى كااذلك إلااى عجقااات خااارج هااذح الاادائرة .علينااا االسااتفادة ماان الحريااة المترت ااة
على زيادة هامش االستقجلية ،مثل القدرة على إبرام اتفاقات جديدة للتجارة الحرة .كما علينا بذل المزيد
من الجهد من أجل التكياف ماع تغييارات كبارز فاي العاالم المحايط بناا ،ومنهاا األهمياة المت ازيادة لمنطقاة
المحيطين الهندي والهادئ .سوف تزياد أهمياة قادرتنا علاى التعااون بفعالياة أكبار ماع اآلخارين ،ال سايما
الشركاء النظراء ،في خدمة ازدهارنا وأمننا خجل العقد المقبل.
 .2ينزل في منزلة نواة المراجعة المتكاملة التزام متزايد باألمن والقدرة على المجابهة ،بهدف حماية الشاعا
البريطاني من المخاطر .وهاذا يبادأ مان الاداخل ،مان خاجل دفاعناا عان شاعبنا وأ ارضاينا وبنيتناا التحتياة
الوطنيااة األساسااية ،ومؤسساااتنا الديمقراطيااة وطريقااة حياتنااا -وعباار الحااد م ان نقاااو ضااعفنا أمااام تهديااد
الدول واإلرهاب والجريمة الخطرة والمنظمة.
 .3فااي سااياق تعزيااز أمننااا القااومي ،سااوف نسااتند إلااى أسااس متينااة فااي مكافحااة اإلرهاااب ،واالسااتخ ارات
واألمن السيبراني ومكافحاة انتشاار األسالحة الكيماوياة والبيولوجياة واإلشاعاعية والنووياة .وساوف نساعى
إلاى بلااوص هاذا المسااتوز ماان التفاوق فااي مجااالت أخاارز ،ماان خاجل تعزيااز قادراتنا واسااتخدام صااجحيات
قانوني ااة مناسا ا ة تمكنن ااا م اان التص اادي لتهدي اادات تتغي اار بس اارعة .وس ااوف نح اارص عل ااى إي ااجء العل ااوم
والتكنولوجيا أعلى درجة ممكنة من األهمية باعت ارهما عنص اًر من عناصر األمن القاومي ،ماع التركياز

بشكل خاص على تنمية قوتنا السيبرانية.

 .4اسااتكماالً لمساايرتنا التاريخيااة ،سااوف تواصاال المملكااة المتحاادة االضااطجع باادور دولااي ارئااد فااي مجااال
األماان الجماااعي واإلدارة المتعااددة األط اراف ومكافحااة تغياار المنااات والمخاااطر الصااحية وحاال الن ازعااات
ومكافحااة الفقاار .ونحاان نقباال بالمخاااطر التااي تصاااحا التزامنااا بالسااجم واالسااتقرار العااالميين ،باادءاً ماان
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مرابطتنااا الصااغيرة ضاامن الناااتو فااي إسااتونيا وبولناادا ووص اوالً إلااى دعمنااا الميااداني لق اوات حف ا السااجم
التابعااة لألماام المتحاادة كمااا لجهااود اإلراثااة اإلنسااانية .إن التزامنااا باااألمن األوروبااي ال ل ا س في ا  ،ماان
خااجل الن اااتو ،وق ااوة الت اادخل السااريع المش ااتركة والعجق ااات الثنائي ااة القويااة .ن ااادرون ه اام الحلف اااء األكث اار
صااديية والااذين يمكاان االعتماااد علاايهم أكثاار م اان المملكااة المتحاادة حااول العااالم ،مماان لااديهم اس ااتعداد
لمجابهة التحديات الخطيرة والقدرة على التأثير على الق ايا الدولية المهمة.
 .5تشااير المراجعااة المتكاملااة كااذلك إلااى تغيياار فااي المقاربااة .خااجل العقااد األخياار ،ركاازت سياسااة المملكااة
المتحدة على الحفاظ على النظام الدولي القائم على قواعد الذي يعاود إلاى فتارة ماا بعاد الحارب ال ااردة
وعاااد بفوائااد كثي ارة علااى المملكااة المتحاادة وريرهااا ماان الاادول .لكاان النظااام الاادولي فااي يومنااا هااذا أكثاار
انقساااماً وتمي ازح المنافسااة التااي تشااتد بااين الاادول علااى المصااالح واألع اراف والداايم .لاام يعااد الاادفاع عاان
الوضع الراهن كافياً بالنس ة للعقد المقبل.

 .6تقر المراجعة المتكاملة بالتالي بالحاجة إلى إيجء المزيد من التركيز الفعال من أجال :التكياف ماع بيئاة
دولية أكثر تنافسية وأقل استق ار اًر؛ وبذل المزيد مان الجهاد بهادف تعزياز أجازاء البنياان الادولي المعرضاة
للخطر؛ ورسم شكل النظام الدولي المستقبلي من خجل العمل مع اآلخرين .وسوف نزياد بشاكل خااص
جهودنا الرامية لحماية المجتمعاات المنفتحاة والدايم الديمقراطياة حيثماا تتعارض للتقاويض؛ والساعي نحاو
الحوكمة الجيدة ووضع قواعد مشتركة في مجاالت مثل الف اء السيبراني والف اء الخارجي.
 .7تستند سياستنا الخارجية إلى أسس داخلية متينة ،ال سيما إلى أمننا ومرونتنا وقوة اقتصادنا .كما تعتمد
بشااكل أساسااي علااى اربااط ثقااة مااع الشااعا البريطاااني .تظهاار اسااتطجعات ال ارأي فااي المملكااة المتحاادة
وجود إيمان عمياق فاي هيئاات مثال األمام المتحادة والنااتو ودعاائم قطااع الادفاع البريطااني مثال القاوات
المسلحة وقوة الردع النووي .وما يعزز هذا اإليمان هو الثقة العالية جداً بقدرة العلوم والتكنولوجياا علاى
التصدي للتحديات الداخلية والدولية ،كما رأينا خجل جائحة كوفيد.19-

 .8لك اان م ااا يح اادد ص ااجبة ومرون ااة وش اارعية النظ ااام ال اادولي ه ااو ال اادول الت ااي تش ااكل وم اادز تمتعه ااا به ااذح
الصفات .على الديمقراطيات الليبرالية أن تبذل جهداً أكبر من أجل إث ات فوائد االنفتا  -التجارة الحرة
والعادلااة ،وتاادفق رأس المااال والمعرفااة -للشااعوب التااي باادأت تشااكك بمنافعهااا أو التااي لاام تح ا بحمايااة
مناس ة في السابق من سلبيات العولمة .وما يترتا على ذلاك هاو معالجاة األولوياات -الصاحة واألمان
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والرفاااح االقتصااادي والبيئااة -التااي تهاام مواطنينااا بالدرجااة األولااى فااي حياااتهم اليوميااة .خااجل الساانوات
المقبلة ،يجا االرتقاء بأداء أمننا القومي وسياستنا الدولية ،ووضع مصالح وييم الشعا البريطااني فاي
نواة كل ما نفعل .
المراجعة الشاملة المتكاملة
 .9يعرض هذا اإلصدار النتائج الرئيسة التي توصلا إليها المراجعة المتكاملة .وهو يت من:


رؤيااة رئاايس الااوزراء للمملكااة المتحاادة لعااام  ،2030التااي تنبثااق منهااا النتااائج األخاارز للمراجعااة
المتكاملة.



تقيايم الحكومااة الحااالي لجتجاهااات الرئيسااة التااي ساوف تحاادد شااكل األماان القااومي والبيئااة الدوليااة
حتى عام .2030



إطار عمل استراتيجي يحدد أهداف الحكومة الشاملة في مجالي األمن القومي والسياسة الدولية،
إضافة إلى اإلجراءات ذات األولوية ،وصوالً إلى عام .2025



موجز عن المقاربة التي سنت عها من أجل تطبيق إطار العمل االستراتيجي.



الئح ااة بقا ا اررات اس ااتعراض النفق ااات  2020ال ااذي ي اادعم المراجع ااة المتكامل ااة ،وش اار الس ااتخدامنا
األدلة وبرنامج التزامنا الداخلي والدولي الذي دعم عملنا.

 .10الوثيقة هي بمثابة دليال يسترشاد با المساؤولون فاي تنااول جواناا األمان القاومي والسياساة الدولياة فاي
كل مؤسسات الحكومة قاط ة ،بما في ذلك الو ازرات التي لم تعاد جازءاً مان مجتماع األمان القاومي .كماا
سوف تهتدي بها عملية اتخاذ ق اررات اإلنفاق المقبلة.

يتمكن الشعا البريطاني من فهام طريقاة ساعي الحكوماة
 .11إن نتائج المراجعة المتكاملة متاحة علناً لكي ّ
لحماية وتعزيز مصالح وييم  .ونظ اًر لتشديد المراجعاة علاى ضارورة العمال ماع اآلخارين ،نادرك كاذلك
أنها ستكون موضع اهتمام بالنس ة لحلفائنا وشركائنا ،ال سيما في التعرف إلاى أهاداف المملكاة المتحادة
على المدز ال عيد بعد مغادرتنا االتحاد األوروبي.
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اهتماماتنا وقيمنا :الرابط الذي يجمع أواصر االتحاد
 .12إن أولويااة الحكومااة القصااوز هااي حمايااة وتعزيااز مصااالح الشااعا البريطاااني عباار عملنااا فااي الااداخل
والخارج .وأهم هذح المصالح هي:
.i

الساايادة :قاادرة الشااعا البريطاااني علااى انتخاااب ممثلي ا السياساايين بشااكل ديمق ارطااي تماشااياً مااع
بحريااة وماان دون إك اراح وتجعااا .ويشاامل ذلااك قاادرة الم اواطنين علااى حمايااة
تقالياادح الدسااتوريةّ ،
سيادتهم الفردية في إطار حكم القانون ،والحرص على حماية حقوقهم وحرياتهم بما فاي ذلاك فاي

العالم االفتراضي.
.ii

األماان :حمايااة شااعبنا وأ ارضااينا والبنااى التحتيااة الوطنيااة الحيويااة ومؤسساااتنا الديمقراطيااة وطريقااة
حياتنااا .يشاامل ضاامان األماان فااي عالمنااا اليااوم مجموعااة مت ازياادة ماان النشاااطات :باادءاً بالتصاادي

لمخااطر الاادول واألطاراف ريار الحكوميااة مثاال اإلرهااابيين وجماعاات الجريمااة المن ّ
ظمااة ،ووصاوالً
تحمال المخااطر والصادمات ريار المتوقعاة
إلى القادرة االجتماعياة علاى الصامود كاي ناتمكن مان ّ
بشكل أف ل ،بما في ذلك حاالت الطوارئ المستقبلية في مجال البيئة والصحة العالمية.
.iii

االزدها ااار :قا اادرة أف ا اراد الشا ااعا البريطا اااني علا ااى التمتا ااع بمسا ااتوز عا ااال ما اان الرفا اااح االقتصا ااادي
واالجتماااعي ،فيمااا يعتنااون بأساارهم ويغتنمااون فاارص تحسااين حياااتهم .تااؤمن هااذح الحكومااة بااأن
االزدهار الحديقي يعتمد على االرتقاء بالفرص وبذل المزيد من الجهد من أجل تقسيم فوائد النمو
االقتصااادي علااى كاال مناااطق المملكااة المتحاادة .كمااا تااؤمن بااأن ازدهارنااا وأمننااا يعااززان بع ااهما
ال عض.

 .13تجم ااع ه ااذح المص ااالح المش ااتركة ب ااين ما اواطني المملك ااة المتح اادة ،ف ا اجً ع اان أق اااليم م ااا وراء ال ح ااار
البريطانية واألقاليم التابعة للتاج ،مماا يعطيناا أف الية فاي بيئاة عالمياة تورال فاي التنافساية وصاوتاً مميا اًز
ومؤث اًر في العالم .ونفخر بأن لدينا ،باعت ارنا مملكة متحدة ،قوات مسلحة تؤثر في العاالم أجماع ،وإحادز

أوسع الش كات الدبلوماسية في العاالم التاي تعازز المصاالح البريطانياة وتاوّفر مسااعدة قنصالية للماواطنين
البريطااانيين فااي الخااارج علااى ماادار الساااعة .وماان خااجل حشااد ماوارد اتحادنااا وجمااع خبارات مواطنينااا فااي
مجاالت مثل العلوم والصحة نستطيع أن نواج التحديات العالمية ونعكس نفوذنا إلى الخاارج .وباعت ارناا
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مملكة متحدة سوف نست يف في عاام  2021مجموعاة الادول السا ع  G7فاي كورناوال والادورة السادساة
والعش اارون لم ااؤتمر األطا اراف ف ااي اتفايي ااة األم اام المتح اادة اإلطاري ااة بش ااأن تغي اار المن ااات وك ااوب 26ل ف ااي
رجسكو.
 .14ومااا ياربط االتحاااد أي ااً هااو ييمنااا المشااتركة واألساسااية بالنسا ة لهويتنااا الوطنيااة ونظامنااا الااديمقراطي
وأسلوب حياتنا .وهي تشامل الت ازمااً بحقاوق اإلنساان العالمياة ،وحكام القاانون وحرياة التعبيار واإلنصااف
والمس اااواة .وس ااوف يواص اال أمنن ااا الق ااومي وسياس ااتنا الدولي ااة م اان ك اال جوانبهم ااا االسترش اااد به ااذح الد اايم

األساسية ،ال سيما في مواجهة تصاعد النزعات االستبدادية ووجود العقائد المتطرفة .وتظهر هذح الديم
ك ااذلك م اان خ ااجل دعمن ااا للعم اال ف ااي مج ااال مكافح ااة تغي اارع المن ااات ودور المملك ااة المتح اادة ال ارئ ااد ف ااي
التخفيف من حدة الفقر حول العالم.
 .15فاي معظام الحااالت ،تارت ط مصاالح المملكاة المتحاادة ارت اطااً وثيقااً بدايم المملكاة .فالعاالم الاذي تزدهاار
فيا ا المجتمع ااات الديمقراطي ااة وتحص ااان فيا ا حق ااوق اإلنس ااان األساس ااية ه ااو ع ااالم ما اؤات لس اايادتنا وأمنن ااا
كأمة .وخجل سعينا لتحقيق أهدافنا وصوالً إلى عام  ،2030سوف نحاول تحقياق تق ّادم ثاباا
وازدهارنا ّ
ومنتظم نحو حماية وتعزيز هذح الديم والديمقراطية حول العالم.

نتبنى مقاربة واقعية تجئم الظروف المحيطة .إذ ستعتمد قدرتنا على التصدي
 .16وفي الوقا ذات  ،سوف ّ
تغيار المناات ،علاى قادرتنا علاى العمال ماع مجموعاة
للتحديات العابرة للبلدان ،مان الشاؤون األمنياة إلاى ّ
متنوع ااة وواس ااعة م اان الش ااركاء ح ااول الع ااالم ،بم ااا ف ااي ذل ااك الجه ااات الت ااي ق ااد ال تش اااطرنا الد اايم نفس ااها
بال رورة.
مقاربة الحكومة :بريطانيا العالمية عملياً
 .17إن المملكااة المتحاادة دولااة أوروبيااة تملااك مصااالح عالميااة ،فاقتصااادهاً مفتااو حاارع وهااي دولااة تعتمااد
على التجارة ال حرية ولديها جالية كبيارة فاي المهجار .وساوف يتعازز ازدهارناا عان طرياق توطياد عجقاتناا
االقتصادية مع مناطق حيوية من العالم مثل منطقاة المحيطاين الهنادي والهاادئ وأفريدياا والخلايج ،ف اجً
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عن التجارة مع أوروبا .إن الشرو المسبق لبريطانيا العالمية هو سجمة مواطنينا في الداخل وأمان منطقاة
نوساع آفاقناا ،يقت اي
أوروبا واألطلسي ،حيث الشطر األكبر من التركيز األمني للمملكة المتحادة .وفيماا ّ
نج ااا بريطاني ااا العالمي ااة ف ااي المس ااتقبل أن نفه اام بدق ااة طبيع ااة وحج اام ما اواطن الق ااوة البريطاني ااة والع اارض
المتكامال الااذي نقترحا علطمناااطق أخاارز مان العااالم .وهااي مقارباة تعطااي األولويااة للدبلوماساية .مااع زيااادة
نتكيااف مااع مي ازان القااوز اإلقليمااي ونحتاارم
نشاااطنا فااي منطقااة المحيطااين الهناادي والهااادئ مااثجً ،سااوف ّ
مصااالح األط اراف اآلخ ارين -ونسااعى للعماال مااع الهيئااات الموجااودة مثاال رابطااة أماام جنااوب ش ارقي آساايا
وASEANل االتفاق الشامل والتدريجي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ وCPTPPل.
 .18أف اال س اابل تفس ااير م ااا تعنيا ا بريطاني ااا العالمي ااة عمليا ااً ه ااي اإلق اادام عل ااى أفع ااال ع ااوض الك ااجم .إن
الم ادئ األساسية التي تقوم عليها مقاربة هذح الحكومة لألمن القومي والسياسة الدولية تنعكس من خجل
الخطوات التي اتخاذناها مناذ االنتخاباات العاماة فاي عاام  .2019وهاي دليال علاى مقارباة حيوياة لتحقياق
إنجازات
تصا في مصلحة الشعا البريطاني :صون انفتا المملكة المتحدة كمجتمع واقتصاد ،مادعوماً
ّ
بتحا ّاول نحااو موقااف أكثاار حزم ااً فااي مجااالي األماان والااردع .وي اوازي ذلااك الت ازام متجاادد بمكانااة المملكااة
المتحدة كقاوة تساعى إلاى إحقااق الخيار فاي العاالم -بادفاعها عان االنفتاا والديمقراطياة وحقاوق اإلنساان-
وساعي حثياث إلاى وضاع حلاول متعاددة األطاراف لتحاديات مثال تغيار المناات واألزماات الصاحية العالميااة
كما رهر من خجل استجابتنا لا كوفيد. 19-
 .19وعلااى ساابيل المث اال ،فااي مجااال السااعي إلرساااء حلااول متعااددة األط اراف ،لجأنااا إلااى الصااجحية التااي
تملكهااا المملكااة المتحاادة ماان أجاال عقااد االجتماعااات فااي مجموعااة ماان الق ااايا المرت طااة باااألمن والتجااارة
والتنميااة ،بمااا فااي ذلااك خااجل اجتماااع قااادة الناااتو فااي ديساامبر وكااانون األولل  2019والقمااة األفريديااة
لجسااتثمار فااي يناااير وكااانون الثااانيل  .2020وفااي إطااار جاادول أعمالنااا البيئااي الطمااو  ،حااددنا هاادف
التوصل إلى صافي ان عاثات صفر لعام  2050وزدنا التزامنا بالتمويل الادولي للمناات إلاى  11.6ملياون
تعهاادات القااادة ماان أجاال حمايااة
جنيا  .كمااا اضااطلعا المملكااة المتحاادة باادور رئيسااي فااي التفاااوض علااى ّ
ويلزم قادة العالم بالتحرك العاجل من أجل عكس مسار
الطبيعة الذي اعتحمد في سبتمبر وأيلولل  ،2020ح
خسائر التنوع البيولوجي قبل عام  .2030ورسخا هذح الجهود وجهة دورنا الديادي في .2021
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 .20كما قدنا الجهود الدولية استجابة لا كوفيد ، 19-وفي هذا اإلطار:


ورسخنا موقعنا كأكبر
است فنا مؤتمر القمة العالمي بشأن اللقاحات في يونيو وحزيرانل ّ 2020
جهة مانحة للتحالف العالمي للقاحات والتحصين ،رافي.



تعهاادنا باادفع حتااى  548مليااون جني ا اسااترليني لم ااادرة كوفاااكس لتااوفير لقاحااات كوفيااد19-
ّ
على الصعيد العالمي من أجل المساعدة في توفير مليار جرعة من اللقا للدول النامية في عام
 .2021كما سوف نرسل الجزء األكبر من فائض لقاحات فياروس كوروناا التاي تتاوافر لادينا فاي
المستقبل لمشروع كوفاكس .



أطلقنا خطة من خمس نقااو فاي الجمعياة العاماة لألمام المتحادة هادفها حماياة العاالم مان األوبئاة
في المستقبل.



أسساانا ش ا كة رياار رساامية تجمااع جهااات حكوميااة بالقطاعااات الصااناعية واألكاااديميين ماان أجاال
ّ
إسداء المشورة لمجموعة الدول الس ع حول تسريع تطوير ونشر لقاحات م ادة للعوامال الجديادة
المسب ة لألمراض في المستقبل.



عرضنا خبرتنا في رسم تسلسال الجيناوم ال شاري دعمااً لعمال الادول األخارز علاى رصاد الطفارات
الجديدة للفيروس ،باالستناد إلى عمل ال احثين البريطانيين الذين استخرجوا تسلسل  50في المئة
من قاعدة البيانات العالمية لجينوم فيروس كورونا .وحالا نتائج تجربة التعافي البريطانية ،وهي
أكبر تجربة سريرية في العالم لعججات كوفيد ، 19-مان دون وقاوع أكثار مان ملياون وفااة حاول
العالم.

 .21وفي سياق تعزيز دفاعنا وأمننا ،واالضطجع بدورنا في تشارك األع اء مع الحلفاء:


قمن ااا ب ااأكبر زي ااادة مط ااردة ف ااي اإلنف اااق عل ااى ش ااؤون ال اادفاع من ااذ نهاي ااة الح اارب ال اااردة ،فتخطين ااا
توجيهات الناتو حول عت ة اإلنفااق الادفاعي ال الغاة  2فاي المئاة مان النااتج المحلايع وعززناا أهام
تحالف بالنس ة لنا.



نش ارنا  300عنصاار بريطاااني فااي مااالي فااي ديساامبر 2020دعم ااً لمهمااة األماام المتحاادة لحفا ا

وقدمنا قدرات استطجعية بالغة التخصد.
األمنّ ،
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المخصصاة لمكافحاة
زدنا تمويل شرطة مكافحة اإلرهاب وطرحنا تشريعات جديدة لتحسين أدواتناا
ّ

اإلرهاب ومخااطر الادول ،بماا فيهاا قاانون المصاادر االساتخ اراتية ال شارية السارية ومشاروع قاانون
مكافحة اإلرهاب وإصدار األحكام ومشروع قانون األمن القومي واالستثمار.


حققن ااا إنج ااا اًز كبيا ا اًر ف ااي مكافح ااة الجريم ااة الخطيا ارة والمنظم ااة ف ااي يوني ااو  ،2020ح ااين اخترقن ااا

االتصاااالت المش اّفرة بااين المجاارمين فااي إطااار عمليااة فينيتااك  - Operation Veneticأكباار
عملية للشرطة على اإلطجق في المملكة المتحدة.



وحملنااا مساؤوليتها علنااً إلااى جهااات
عّ
طلنااا هجمااات ساايبرانية تسااتهدف بنااى تحتيااة وطنيااة حيويااةّ ،
حكومية حين توافرت لدينا أدلة مقنعة تدفعنا لذلك.



نشا ارنا إط ااار عم اال أخجق ااي ارئ ااد ف ااي فب اري اار وشا ا اول  2021حيرش ااد االس ااتخدام المس ااؤول لل ااذكاء
االص ااطناعي م اان جان ااا مق اار االتص اااالت الحكومي ااة ف ااي ك اال مهماتا ا  -م اان التص اادي للجريم ااة
الخطيرة والمنظمة إلى تعطيل حمجت الت ليل من جانا الدول.



أثبتنا ريادة عالمية في مجال تقلايد تهديادات الف ااء الخاارجي ،فعملناا ماع دول تشااركنا التوجا
الفكري نفس لكي نطر مشروع قرار في الجمعية العامة لألمم المتحدة يعيد توجي النقاش الدولي
حول المخاطر التي تتهدد األنظمة الف ائية التي نعتمد عليها.

المعرضين للخطر ،قمنا بالتالي:
 .22في سياق جهودنا للدفاع عن حقوق اإلنسان ودعم األشخاص
ّ


طرحنااا نظام ااً جديااداً ماان عقوبااات مارنيتسااكي يسااتهدف ماان ينتهكااون حقااوق اإلنسااان ويعتاادون
عليها حول العالم .كنا أول دولة أوروبية تعلن عن فرض عقوباات علاى النظاام فاي بايجروس فاي

سبتمبر .2020


عرضاانا علااى الماواطنين البريطااانيين وفااي المهجاارل وأفاراد عااائجتهم الااذين يسااتوفون الشااروو حااق
اإلقامة والعمل في المملكاة المتحادة ،مماا ي اعهم علاى درب الحصاول علاى الجنساية البريطانياة،



تعسفياً على هون كون .
حين خرقا الصين اتفاقاً حملزماً قانونياً وفرضا قانون أمن قومي ّ
أعلن ااا ع اان حزم ااة م اان اإلجا اراءات حرصا ااً من ااا عل ااى أال تك ااون المنظم ااات البريطاني ااة متواطئ ااة أو
ّ
مستفيدة من االنتهاكات الواسعة النطاق لحقوق اإلنسان في شينجيان  ،في إطار جهودنا لمكافحة

العبودية الحديثة.
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أطلقنا استراتيجية التصدي الستغجل األطفال جنسياً كي تقاود العمال فاي المملكاة المتحادة والعاالم



قاادمنا دعمااً لتعلاايم أكثاار األطفااال هشاشا ًة عباار تموياال رواتااا أكثاار ماان  5500معلاام ومعّلمااة فااي

من أجل تعطيل ومنع هذح االعتداءات سواء في العالم االفتراضي أو خارج .

كيفناا
مخيمات اللجوء في  10بلادان عبار مفوضاية األمام المتحادة الساامية لشاؤون الججئاين .كماا ّ
برامجنااا الثنائيااة للتصاادي لا ا كوفيد 19 -ماان أجاال دعاام الفتيااات األكثاار عااو اًز الل اواتي يصااعا



وهن معرضات لترك مقاعد الدراسة نهائياً.
الوصول إليهن ّ
وعينا أول م عاول خااص للمملكاة
أطلقنا نداء من أجل الحؤول دون المجاعة في سبتمبر ّ 2020
تعهادنا تخصايد  180ملياون جنيا مان
المتحادة لمناع المجاعاة وللشاؤون اإلنساانية .ومان حينهاا ّ
أجل التصدي النعدام األمن الغذائي وخطر وقوع المجاعات ،مما يسااعد أكثار مان سا عة مجياين

معرضين لذلك في بعض أخطر بقاع العالم.
شخد ّ
 .23كمااا سااعينا إلااى اتخاااذ إج اراءات فااي ساابيل االرتقاااء بمسااتوز ازدهارنااا علااى الماادز ال عيااد .وعلااى ساابيل
المثل:


خجل أقال مان سانتين ،أبرمناا اتفاقاات تجارياة ماع  66دولاة خاارج االتحااد األوروباي ،إضاافة إلاى
اتفايية التجارة والتعاون التي وّقعناها مع االتحاد األوروبي .كما قدمنا طل اً لجن مام إلى االتفاق

الشامل والتدريجي بشأن شراكة المحيط الهادئ.


نشرنا استراتيجية الحدود البريطانية لعام  ،2025بهدف إنشاء حدود فعالة وذكية.



طرحن ااا نظاما ااً جدي ااداً للهجا ارة يق ااوم عل ااى النق اااو ،ويت اامن تأش اايرة دخ ااول ألص ااحاب المه ااارات
العالمية ،من أجل استقطاب أف ل وأمهر األشخاص من حول العالم .وهاذا سي امن لناا اساتقدام

المهااارات التااي نحتاجهااا للقطاعااات الحيويااة فااي اقتصااادنا ،وتخصاايد المعاملااة نفسااها لم اواطني
االتحاد األوروبي وريرهم.


نشرنا خريطة طريق وطنية تعنى باألبحال والتطوير .بف ل ما عّلمتنا إياح نجاحات فريق العمال
أعلنااا إنشاااء وكالااة مسااتقلة لألبحااال واالبتكااار المتقا ّادم ،سااوف يت أرسااها علماااء
المعنااي باللقاحاااتّ ،
لديهم حرية تحديد وتمويل مجاالت العلوم والتكنولوجيا التي تشكل نقطة تحول بسرعة.
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 .24في عام  ،2021وبناء على ما تقدم ،ساوف نست ايف قماة مجموعاة الادول السا ع وقماة المناات كاوب
 26بالشراكة مع إيطاليا والشراكة العالمية من أجل التعليم مع كينيا .وأولويتنا الفورية هي إعاادة البنااء

بشكل أف ل بعد كوفيد ، 19-وإث ات فوائاد التعااون الادولي .وإضاافة إلاى ذلاك ،ساوف نساعى لتطبياق

أجن ا اادة متع ا ااددة األطاا اراف ح ا ااول تغي ا اار المن ا ااات والص ا ااحة العالمي ا ااة والتج ا ااارة الح ا ارة والعادل ا ااة والمرون ا ااة
االقتصادية .وسوف نستمر بالعمل مع اآلخرين في سابيل إصاج ودعام المؤسساات التاي تناصار هاذح

األهداف ،بما فيها منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية.
مقاربة الحكومة البعيدة األمد لعام 2030

 .25بهاادف تحقي ااق رؤي ااة رئ اايس ال ااوزراء لع ااام  ،2030سااوف نحت اااج إل ااى مقارب ااة اس ااتراتيجية عل ااى الم اادز
التكيااف باسااتمرار مااع بيئااة دوليااة متغي ارة.
ال عيااد -تتوساال بكاال األدوات المتاحااة للحكومااة -قااادرة علااى ّ
وهي بيئة تحددها :التغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية ،مثل فرض الصين نفسها بشكل مت ازياد علاى
المساار الاادولي واألهميااة المتناميااة لمنطقااة المحاايط الهناادي والهااادئ؛ والمنافسااة الشاااملة بمااا فيهااا بااين
الدول وباين الدايم الديمقراطياة والدكتاتورياة ونظام الحكام ،والتغييارات التكنولوجياة المتساارعة ،والتحاديات
العابرة للحدود مثل تغير المنات والمخاطر البيولوجية األمنية ،واإلرهاب والجريمة الخطيرة والمنظمة.
 .26في هذا السياق الم طرب ،صارت الغاية من سياسة األمن القومي للمملكة المتحدة وسياساتها الدولياة
الحارص علاى الحفاااظ علاى مااا يحادد هويتنااا كأماة -مجتمعناا المنفااتح واقتصاادنا المفتااو القائماان علااى
وتحساان رفاااح السااكان فااي كاال أنحاااء
الداايم الديمقراطيااة -مصااد اًر للقااوة والتميااز لتقودنااا نحااو االزدهااار
ّ
االتحاد.
 .27في إطار بيئة يسود فيها التنازع فاي هاذا العقاد ،يترتاا عليناا أن ن اطلع بادور أنشاط فاي إرسااء أساس
ع ااالم يس اامح بازدها ااار المجتمع ااات المنفتحاااة واالقتص ااادات المفتوحاااة ،وتحدي ااد ش ااكل النظ ااام العا ااالمي
المستقبلي -عبر مناصرة التجارة الحرة والتعاون الدولي ،والتصدي للنزاعات وغياب االساتقرار ،والادفاع
عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان .كما علينا تعزيز أمننا وقدرتنا على مجابهاة الجهاات التاي تساعى إلاى
لي ذراعنا ،وجعل أهداف اإلرهابيين وجماعات الجريمة المنظمة صع ة المنال.
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المستقل من خجل العمل مع
 .28إن القدرة على التحرك بسرعة وبمرونة وخّفة أكبر ،وإعجء صوتنا القوي و
ّ
اآلخرين ستكون السمة التي تحدد وج السياسة الخارجية للمملكة المتحادة فاي أعقااب مغادرتناا االتحااد
األوروباي .وساوف تسااتند فعاليتناا كااذلك إلاى قادرتنا علااى الحفااظ علااى اساتقرار نفوذناا الاادولي ،وإلاى مااا
يقت ااي األماار ماان قاادرات القااوة الناعمااة والصااارمة .علينااا أن نكااون علااى اسااتعداد لمنافسااة اآلخ ارين،
وإيجاد طرق جديدة للتعاون من خجل الدبلوماسية الخجقة وتعددية األقطاب.
 .29خجل السنوات المقبلة ،تبرز الحاجة إلى معالجة التوترات والمقاي ات التي ال مفر منها :بين انفتاحنا
من جهة وضرورة حماية شعبنا واقتصادنا وطريقة حياتنا من خجل إجراءات ترفع مستوز أمننا وقدرتنا
على المواجهة من جهة أخرز؛ وبين التنافس من جهة والتعاون مع دول أخرز من جهة ثانية ،فاي آن
واحااد أحيان ااً ،وبااين مصااالحنا االقتصااادية علااى األمااد القصااير ماان جهااة ،وييمنااا ماان جهااة ثانيااة .ومااا
سيساعدنا على اجتيااز هاذا الادرب المساتقبلي هاو التمساك برؤياة بعيادة األماد .والمحافظاة علاى هاامش

الم ادرة تمنحنا القدرة على التكيف مع وتيرة تغير الظروف.
مدخل إلى إطارنا االستراتيجي حتى عام 2025
 .30خلصاانا ماان المراجعااة المتكاملااة إلااى إطااار اسااتراتيجي يواج ا االتجاهااات السااائدة فااي السااياق الاادولي
والهاادف منا توجيا عمليااات وضااع السياسااات المسااتقبلية ماان أجاال تحقيااق مقاربتنااا علااى األمااد ال عيااد.
يرسي هذا اإلطار العملي أهداف الحكومة األساسية فاي مجاال األمان القاومي والسياساة الدولياة وصاوالً
إلى عام  .2025وهو يحدد سبل توفير كافة األدوات المتاحة للحكومة من أجل تحقيق هذح األهاداف.
مفصاالة وال تفصاايجً مسااه اً عاان كافااة النشاااطات التااي
لكن ا ال يت اامن اسااتراتيجيات إقليميااة وقطريااة ّ
ساانقوم بهااا خااجل الساانوات المقبلااة .باال يرسااي أساس ااً للسياسااة الخارجيااة ويحاادد مجاااالت العماال ذات

األولويااة ،ممااا يعكااس الحاجااة إلااى تحّلااي مقاربتنااا بالمرونااة ويبا ّاين المجاااالت التااي تتطلااا المزيااد ماان
السياسات ووضع استراتيجيات فرعية.
 .31اساتند إلاى اإلطااار االساتراتيجي ماان أجال توجيا قا اررات اإلنفاااق فاي المراجعااة االساتراتيجية لعااام2020
بمااا فااي ذلااك موازنااات الااو ازرات وتموياال م ااادرات جدياادة وأنظاار الملحااق أل .وسااوف تسااتند المراجعااات
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االستراتيجية المستقبلية إلى إطار العمل هذا كذلك وتقدم فرصاً إضافية مان أجال المواءماة باين الماوارد
والطموحات.

 .32إن األهداف األربعة العامة المترابطة التي يحددها اإلطار االستراتيجي هي:
.i

المحافظا ااة علا ااى األف ا االية االسا ااتراتيجية ما اان خا ااجل العلا ااوم والتكنولوجيا ااا :سا ااوف حنا اادرج العلا ااوم
والتكنولوجيا ركناً أساسياً في سياسة أمننا القومي وسياستنا الدولية ،فنعزز موقع المملكة المتحادة

كقوة عالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وقوة سيبرانية مسؤولية .وستكون هذح سمة أساسية من
أجاال تحصاايل م ازيااا اقتصااادية وسياسااية وأمنيااة فااي العقااد المقباال والمساااهمة فااي تشااكيل المعااايير

الدوليااة بالتعاااون مااع الحلفاااء والشااركاء .وهااذا سااوف يغااذي االزدهااار فااي الااداخل والتقاادم باتجاااح
تحقيق األهداف الثجثة التالية.
.ii

تحديد شكل النظام الدولي المستقبلي المفتو  :سوف نستخدم قدرتنا على عقد االجتماعات وجمع
األطراف وسنعمل مع شاركائنا مان أجال تنشايط النظاام الادولي .وساوف ن امن بهاذح الطريقاة أن
يكااون نظام ااً تسااتطيع المجتمعااات واالقتصااادات المفتوحااة في ا أن تزدهاار فيمااا نتوراال أكثاار فااي

العصر الرقمي -فنؤسس عالماً يميل أكثر إلى الديمقراطيات والدفاع عن الدايم العالمياة .وساوف
نسااعى إلااى تعزيااز وتجديااد ركااائز النظااام الاادولي الموجااودة بالفعاال -مثاال األماام المتحاادة ونظااام

التجارة العالمي -وإرسااء المعاايير للمجااالت المساتقبلية فاي الف ااء الرقماي والتكنولوجياا الناشائة
والبيانات والف اء الخارجي.
.iii

تعزيز األمن والادفاع فاي الاداخل والخاارج :ساوف نعمال ماع الحلفااء والشاركاء مان أجال التص ّادي
للتحااديات التااي تواج ا أمننااا فااي الواقااع كمااا العااالم االفت ارضااي .سااوف يظاال الناااتو أساااس أمننااا
الجماعي في منطقة أوروباا واألطلساي ،حياث ماا ازلاا روسايا الخطار األكبار علاى أمنناا .ساوف
نشاادد كااذلك علااى بناااء قاادراتنا وقاادرات الاادول ذات التفكياار المماثاال لنااا حااول العااالم علااى مواجهااة
مجموعة متنامية من المخاطر العابرة للحدود من الدول ،1والتطرف واإلرهاب وجماعات الجريمة
الخطيرة والمنظمة ،وانتشار األسلحة.

 1تُستخدم عبارة خطر الدولة بديالً عن النشاطات العدوانية للدول
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.iv

نرك ااز بش ااكل أكب اار عل ااى الق اادرة عل ااى
بن اااء الق اادرة عل ااى المجابه ااة ف ااي ال ااداخل والخ ااارج :س ااوف ّ
المجابهااة ،إلدراكنااا بأن ا ماان رياار الممكاان التنبااؤ بكاال خطاار يتهاادد أمننااا وازدهارنااا أو الحااؤول

دونا ا  -س ا اواء المخ اااطر الطبيعياااة مثا اال الظا اواهر الجوي ااة الش ااديدة الخط ااورة أو التهديااادات مثا اال
االعتداءات السيبرانية .سوف نطور قدرتنا علاى توقاع المخااطر ومنعهاا واالساتعداد لهاا والتعامال
معهااا والتعااافي منهااا -كمااا بقاادرة حلفائنااا وشااركائنا ،العترافنااا بطبيعااة التارابط الوثيااق فااي عالمنااا.
وسوف نعطي األولوية لجهود مكافحة تغير المنات وخسارة التنوع البيولوجي ،والتحديات الطويلة
األماد التااي تهادد مسااتقبل اإلنسااانية فاي حااال عاادم ضا طها -إضااافة إلااى تأسايس مقاومااة عالميااة
في مجال الصحة.
 .33لن تتمكن المملكة المتحدة مان تحقياق هاذح األهاداف إن عملاا منفاردة :ساوف يكاون العمال واالبتكاار
المشترك مع حلفائنا وشركائنا ذا أهمية بالغة خجل العقد المقبل -فنكون قدوة حيحتذز بها في مجااالت
قوتنااا الفرياادة أو الكبي ارة ومثاال العلااوم الطبيااة والتكنولوجيااا الخ اراء وبعااض جوانااا البيانااات والااذكاء
االصطناعيل ،فيماا نحادد المجااالت التاي مان األف ال لناا فيهاا أن ناولي دعمناا ليخارين لكاي يقاودوا
العمل باتجاح تحقيق أهدافنا المشتركة.
 .34سااوف يكااون علااى الحكومااة أن تجمااع بااين اسااتراتيجية مخطااط لهااا مس ا قاً -ت ااع أهاادافاً علااى األمااد
ال عيااد ،وتتوقااع التحااديات التااي قااد تعتاارض ساابيلها ،وترساام الطريااق نحااو تحديقهااا -وبااين مقاربااة مرنااة
تكيفية .ومن األساسي لتحقيق هذا وجود تكامل أكبر بين كافة أطراف الحكومة ،بناء على استراتيجية
االندماج في تقرير مراجعة قدرات األمن القومي في عام  .2018فالمقاربة التاي تتسام بالتكامال تعازز
س اارعة اتخ اااذ القا ا اررات ،وفعالي ااة وض ااع السياس ااات وانس ااجام التطبي ااق عب اار جم ااع ال اادفاع والدبلوماس ااية
والتنميااة واالسااتخ ارات واألماان والتجااارة وبعااض جوانااا السياسااة الداخليااة سااعياً لتحقيااق أهااداف وطنيااة

تشمل كل أطراف الحكومة.

 .35المغزز من فكرة التكامل هو االستفادة القصوز من موارد محدودة في إطار عالم يزداد تنافساية يمكان
رد علاى يياام األعاداء والخصاوم بالفعال بالتصارف
أن ّ
تشكل في سرعة التكياف أف الية حاسامة .وهاو ّ
بطريقااة أكثاار تكااامجً -إذ ياادمجون التكنولوجيااا العسااكرية والمدنيااة ويمحااون الحاادود بشااكل مت ازيااد بااين
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الح اارب والس االم ،واالزده ااار واألم اان ،والتج ااارة والتنمي ااة ،والسياس ااة الداخلي ااة والخارجي ااة .كم ااا تق اار ب ااأن
التمييز بين األمن االقتصادي والقومي ما عاد ضرورياً.
 .36بدأنا بالفعل باتخاذ خطوات كبيرة سعياً لتحقيق تكامل أكبر بين دوائر الحكومة ،بما في ذلك:
 إنشاااء و ازرة الخارجيااة والكومنولااث والتنميااة ،تجمااع بااين خبراتنااا فااي الدبلوماسااية والتنميااة والسياسااة
باعت ارنا حكومة واحدة في الخارج.
ايعمق دماج قطااع الادفاع فاي المملكاة المتحادة علاى امتاداد
 مفهوم العمل المتكامال  2025الاذي س ّ
ويحسن العمل المت ادل مع الحلفاء.
مجاالت العمل الخمسة ومع أدوات أخرز لسلطة الدولة،
ّ
 قاادرات جدياادة تشاامل عاادة قطاعااات مثاال مركااز العلميااات ومركااز عمليااات مكافحااة اإلرهاااب والقااوة
السيبرانية الوطنية وقدرة وطنية في التوأمة الرقمية.
 .37وأخي ا اًر ،سااوف تنااتهج المملكااة المتحاادة مقاربااة متكاملااة فااي العماال مااع اآلخ ارين حااول العااالم -أي أننااا

اخر عم اال القط اااعين الع ااام والخ اااص ،وننش اار الخبا ارات
س اانقرن ب ااين الق ااوتين الص ااارمة والناعما اة ،ونس ا ّ
البريطانية من داخل وخارج الحكومة سعياً لتحقيق األهداف الوطنية.
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نقاط االستدامة والتغييرات الرئيسة في مقاربتنا
نصااا عليهااا سياسااة األماان القااومي والسياسااة الدوليااة
يتّساام إطارنااا االسااتراتيجي بمواصاالة العماال بنقاااو عاادةّ ،
كيفها من أجل تلبية متطل ات الفرص والتحديات خجل العقد المقبل:
السابقة للمملكة المتحدة ،وقد ّ
.i

ستظل العجقاة بالوالياات المتحادة أهام عجقاتناا الثنائياة ،وهاي بالغاة األهمياة بالنسا ة إلاى األحاجف
والمجموعات األساسية مثال نااتو وتحاالف العياون الخماس االساتخ اراتي ،وهاي أكبار شاركائنا فاي
التجااارة الثنائيااة ومسااتثمرينا األجانااا .وساانعزز تعاوننااا فااي مجاااالت السياسااة التقليديااة مثاال األماان
واالستخ ارات ونسعى إلى تكثيف في المجاالت التي يمكننا أن نترك أث اًر أكبر فيها إن عملناا معااً،

مثل التصدي للتمويل رير المشروع.
.ii

األماان الجماااعي ماان خااجل ناااتو  :سااتظل المملكااة المتحاادة الحليااف األوروبااي ال ارئااد فااي ناااتو ،
ونعم اال م ااع حلفائن ااا م اان أج اال درء المخ اااطر النووي ااة والتقليدي ااة والمختلط ااة عل ااى أمنن ااا ،ال س اايما
الصااادرة ماان روساايا .وسنم ااي قاادماً فااي تجاااوز عت ااة توجيهااات ناااتو بمنفاااق  2فااي المئااة ماان

إجمااالي الناااتج المحلااي علااى شااؤون الاادفاع ،ووضااع قاادراتنا النوويااة وإمكاناتنااا فااي مجااال الهجااوم

السا اايبراني بتصا ا ّارف الا اادفاع عا اان الحلفا اااء بموجا ااا التزامنا ااا البنا ااد الخا ااامس ما اان شا اارعة التحا ااالف
األطلسيع.
.iii

مكافحااة اإلرهاااب وجماعااات الجريمااة الخطي ارة والمنظمااة :ساان قي مواطنينااا بمااأمن ماان اإلرهاااب،
فنعماال فااي الااداخل والخااارج علااى الكشااف عاان المخاااطر اإلرهابيااة وتعطيلهااا وردعهااا ،والتصاادي
لمسب اتها األساسية .وستحدمج قادراتنا فاي مكافحاة اإلرهااب ضامن مركاز عملياات مكافحاة اإلرهااب

الجديااد .كمااا ساانعمل علااى التصاادي لجماعااات الجريمااة الخطي ارة والمنظمااة ،وناادعم عماال الوكالااة

الوطنية لمكافحة الجريمة وقوز حف األمن اإلقليمية والمحلية ،ونحااف علاى شا كاتنا الدولياة لكاي
نتمكن من التعامل مع الصجت بين الجريمة على النطاق المحلي والدولي.
ّ
.iv

صااون حقااوق اإلنسااان العالميااة :ساانعمل كقااوة تنشاار الخياار فااي دفاعنااا عاان حقااوق اإلنسااان حااول
العااالم وإيجئنااا الاادعم للمجتمعااات المنفتحااة واساتخدامنا نظااام عقوباتنااا المسااتقل وعلااى طاراز قااانون
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مارنيتس ااكيل م اان أج اال محاسا ا ة المت ااورطين ف ااي انتهاك ااات واعت ااداءات خطيا ارة ف ااي مج ااال حق ااوق
اإلنسان.
.v

أهااداف التنميااة المسااتدامة :ساانظل جهااة مانحااة ارئاادة عالمي ااً فااي التنميااة الدوليااة ،ملتزمااة مكافحااة

الفقار عالميااً وتحقياق أهااداف التنمياة المسااتدامة التاي وضااعتها األمام المتحاادة بحلاول عااام .2030
وسااندعم اآلخ ارين لكااي يزيااد اكتفاااؤهم الااذاتي ماان خااجل التجااارة والنمااو االقتصااادي ونعا ّازز قاادرتنا

علااى تحقيااق التغيياار علااى الماادز ال عيااد ماان طريااق الجمااع بااين خبرتنااا فااي المجااال الدبلوماسااي
واإلنمائي.
.vi

تعلاايم الفتيااات :سنواصاال جهودنااا حرص ااً علااى حصااول كاال الفتيااات علااى  12عام ااً ماان التعلاايم

النااوعي علااى األقاال وإدخااال  40مليااون فتاااة إضااافية فااي البلاادان الناميااة إلااى المدرسااة بحلااول عااام
 ،2025باساتخدام إنفاقنااا فااي مجاال المعونااات وترؤساانا -ماع كينيااا -قمااة الشاراكة العالميااة للتعلاايم
في .2021
.vii

طد مكانااة المملكااة المتحاادة باعت ارهااا مرك ا اًز عالمي ااً للخاادمات
اقتصاااد رقمااي مفتااو وابتكاااري :ساانو ّ
والف اااء الرقمااي والبيانااات ون قااى أحااد أكثاار اقتصااادات العااالم انفتاح ااً -مناص ارين للتجااارة الح ارة

ومرحبين باالستثمارات الخارجية في إطار خطتنا للنمو والتصدي للتمويل رير المشروع.
والعادلة،
ّ

اخر كافااة األدوات االقتصااادية المتاحااة لنااا وسياسااتنا التجاريااة المسااتقلة ماان أجاال تحقيااق نمااو
سنسا ّ
اقتصااادي يتااوزع بمنصاااف أكباار علااى المملكااة المتحاادة وتنويااع سجساال إماادادات الساالع الحيويااة.

سااتحمي وحاادة أماان االسااتثمار الجدياادة ،الملكيااة الفكريااة والشااركات البريطانيااة ماان مخاااطر األماان
القومي ،وتتدخل في االستثمار األجنبي بشكل مناسا عند اللزوم.
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ويتطلااا تحقيااق أهاادافنا بموجااا اإلطااار االسااتراتيجي كااذلك حصااول بعااض التغيي ارات والتح اوالت الكبي ارة فااي
السياسة:
.i

صيارة النظام الدولي المساتقبلي :ساننتقل مان الادفاع عان الوضاع الاراهن فاي إطاار النظاام الادولي
الااذي تأسااس بعااد الحاارب ال اااردة إلااى الصاايارة الفعليااة لنظااام مااا بعااد كوفيااد  ،فنطّقا كااذلك فااي
الميادين المستقبلية فاي الف ااء السايبراني والف ااء الخاارجي ،ونحماي الدايم الديمقراطياة .سايتطلا
هذا العمل دبلوماسية فاعلة ،ال سيما من خجل اللجوء إلى الدبلوماسية التنظيمياة مان أجال التاأثير
فااي القواعااد واألع اراف والمعااايير التااي تحكاام التكنولوجيااا واالقتصاااد الرقمااي .ويفاارض علينااا تحقيااق
هااذا الهاادف كااذلك اسااتغجل صااجحية عقاادنا اجتماعااات وجمااع األط اراف إلااى الحااد األقص اى وبااذل
المزيد من الجهد من أجل الفوز بانتخابات المناصا العليا داخل المنظمات المتعددة األطراف.

.ii

أوروبااا :سااتظل المملكااة المتحاادة ملتزمااة أكباار الت ازام بااأمن وازدهااار أوروبااا .إن مغادرتنااا االتحاااد
األوروبي تعني أن الفرصة سانحة أمامنا التّ اع مسارات اقتصاادية وسياساية مختلفاة حياث تق اي
مصلحتنا بذلك ،وصيارة مقاربة خاصة للسياسة الخارجية .وفاي الوقاا ذاتا  ،سانعمل ماع االتحااد

األوروباي حيااث تتجقاى مصااالحنا -مااثجً فاي دعاام اسااتقرار وأمان القااارة األوروبيااة وفاي التعاااون فااي
مجال العمل من أجل المنات والتنوع البيولوجي.
.iii

المنااات والتنااوع البيولااوجي :ساانقود العماال الاادولي المسااتدام باتجاااح تس اريع التقاادم نحااو تحقيااق هاادف
تقل اايد ص ااافي ان عاث ااات الكرب ااون إل ااى الص اافر بحل ااول ع ااام  2050وبن اااء الق اادرة العالمي ااة عل ااى
لتغياار المنااات ،باادءاً بترؤساانا قمااة كااوب  26فااي  2021والتزامنااا تخصاايد مبلا 11.6
التصاادي ّ
مليار جني للتمويل الادولي للمناات .كماا سانقود الجهاود الرامياة إلاى إعاادة تشاكيل عجقاة العاالم ماع
الطبيعة ،بما في ذلك التزام تخصيد  3مليارات من التمويل الدولي للمنات من أجل التوصل إلى
حلول تحمي الطبيعة وتعيد إنعاشها.

.iv

انتبنى مقارباة أكثار فاعلياة باتجااح إحاراز تقادم اساتراتيجي والحفااظ عليا مان
العلاوم والتكنولوجياا :س ّ
خااجل العلااوم والتكنولوجيااا ،فااي ساابيل التوصاال إلااى دعاام تحقيااق أهاادافنا القوميااة .سنؤسااس البيئااة

ونوسااع دائ ارة تعاوننااا الاادولي،
التمكينيااة الزدهااار مجااال العلااوم والتكنولوجيااا فااي المملكااة المتحاادة ّ
فن من ترجمة نجا عمل قاعدة األبحاال فاي المملكاة المتحادة إلاى تاأثير فاي التكنولوجياا الناشائة
Page | 28

والحيوياة التااي تعتباار فااي صاالا المنافسااة الجيوسياسااية وازدهارنااا المسااتقبلي .وساانعتمد إطااار عماال
يقاوم علااى ركااائز الحيااازة -التعاااون -الوصااول ماان أجاال ترشاايد عماال الحكومااة فااي مجاااالت العلااوم
الكمية وهندسة علوم األحياء.
والتكنولوجيا ذات األولوية مثل الذكاء االصطناعي والتقنيات ّ
.v

قوة سيبرانية مسؤولة وديمقراطية :سنعتمد استراتيجية سيبرانية شاملة من أجل الحفاظ على أف الية
المملكااة المتحاادة التنافسااية فااي هااذا المجااال س اريع التطااور .وساانبني مملكااة متحاادة رقميااة مزده ارة
ومرنااة ،ونسااتخدم كافااة الوس ااائل المتاحااة لاادينا -بمااا فيه ااا األدوات الساايبرانية الهجوميااة فااي الق ااوة
الس اايبرانية الوطنيا ااة -بطريقا ااة أكثا اار اعتياديا ااة وتكا ااامجً وابتك ااا اًر ما اان أجا اال الكشا ااف عا اان خصا ااومنا
وتعطيلهم وردعهم.

.vi

سنحول المملكة المتحدة إلى جهة فاعلة في الف اء الخارجي ،لديها اساتراتيجية
الف اء الخارجي:
ّ
متكاملة حول الف اء الخارجي تجمع بين سياسة الف اء العسكرية والمدنية للمرة األولى .وسندعم
نمااو مجااال الف اااء الخااارجي التجاااري البريطاااني ،ونحاارص علااى أن تكااون للمملكااة المتحاادة القاادرة
علاى حماياة مصاالحنا والادفاع عنهاا فاي ساياق مجاال الف ااء الاذي باات أكثار ازدحامااً وتنافسااية-

بم ااا ف ااي ذل ااك م اان خ ااجل مرك ااز عملي ااات الف اااء الخ ااارجي الجدي ااد والق اادرة عل ااى إط ااجق األقم ااار
االصطناعية البريطانية من المملكة المتحدة بحلول عام .2022
.vii

منطقااة المحيطااين الهناادي والهااادئ :سنسااعى إلااى تعميااق روابطنااا فااي منطقااة المحيطااين الهناادي
واله ااادئ دعم ا ااً لجزدها ااار المشا ااترك واالسا ااتقرار اإلقليما ااي ،فنوثّا ااق صا ااجتنا الدبلوماس ا اية والتجارياااة

بالمنطقة .وفي هذح المقاربة إدراك ألهمية القوز الموجودة في المنطقة مثل الصين والهند واليابان،
كماا أنهااا تمت ّاد إلااى قااوز أخارز منهااا كوريااا الجنوبياة وفيتنااام وإندونيساايا وماليزياا وتايجنااد وساانغافورة
والفليبين .وسنسعى إلى إقامة عجقات أوثق من خجل المنظمات المترسخة مثل رابطة أمام جناوب

شرق آسيا واالن مام إلى االتفاق الشامل والتدريجي بشأن شراكة المحيط الهادئ.
.viii

الصين :سنبذل المزيد مان الجهاد مان أجال التكياف ماع تاأثير الصاين المت ازياد فاي جواناا عادة مان
نحسان قادرتنا
حياتنا مع ازدياد نفوذها عالمياً .وسنستثمر في االرتقاء بفهمنا للصين وشاعبها ،فيماا ّ
علااى مواجهااة التحااديات المنهجيااة التااي تمّثلهااا علااى أمننااا وازدهارنااا وييمنااا -كمااا تلااك التااي تعنااي
حلفاءنااا وشااركاءنا .وسنواصاال السااعي إلقامااة عجقااات تجاريااة واسااتثمارية إيجابيااة مااع الصااين ،مااع
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حرصنا على حماية أمننا القومي وييمنا .وسنتعاون مع بكين كاذلك فاي التصادي للتحاديات العاابرة
تغير المنات.
للدول مثل ّ
.ix

الصاحة العالميااة :ساانعمل علاى تعزيااز أماان الصااحة العالمياة ،بمااا فااي ذلااك مان خااجل الخطااة التااي
وضااعها رئاايس الااوزراء فااي خمااس نقاااو ماان أجاال دعاام الجاهزيااة الدوليااة للجائحااات .وسنسااعى إلااى
إصااج منظمااة الصااحة العالميااة ،فنزيااد تمويلنااا لهااا بنسا ة  30فااي المئااة ليبلا  340مليااون جنيا
اسااترليني خااجل الساانوات األربااع المقبلااة ،وساانعطي أولويااة لاادعم األنظمااة الصااحية والوصااول إلااى
التكنولوجيا الجديدة في مجال الصحة عبر مساعدتنا اإلنمائية الرسمية.

.x

مهيااأة للقتااال الحربااي ومنخرطااة بشااكل أكباار فااي العااالم ماان
القااوز المساالحة :سننشااع قاوات مساالحة ّ
زود بقاادرات شاااملة-
خااجل االنتشااار فااي الخطااوو األماميااة والتاادريا وبناااء القاادرات والتعلاايم .وسااتح ّ
وتطور قدرات تقنية عالية فاي
وت م المجاالت الجديدة المعنية بالف اء الرقمي والف اء الخارجي
ّ
مجاالت أخرز مثل نظاام القتاال الجاوي المساتقبلي .وساتكون قاادرًة علاى مجااراة التهديادات المتغيارة
التي يمّثلها األعداء ،مع زيادة االستثمار في تطوير واعتماد التكنولوجيا السريعة.

.xi

مخاااطر مصاادرها دول :ساانكثّف جهودنااا للكشااف عاان مخاااطر الاادول وردعهااا ومواجهتهااا ماان أجاال
حماي ااة ش ااعبنا وبنيتن ااا التحتي ااة واقتص ااادنا وييمن ااا م اان الجه ااات الت ااي تح اااول إلح اااق ال اارر به ااا.
وسنطر تشريعات جديدة إلعطاء أجهزتنا األمنية واالستخ اراتية والشرطة الصجحيات التي تحتاج
تتصدز للتحديات التي سنواجهها في العقد المقبل.
إليها لكي
ّ

.xii

المروناة الداخلياة والدولياة :سانرتقي بقادرتنا -وقادرة حلفائناا وشاركائنا -علاى استشاراف وإعاداد العادة
تبنااي
للحااؤول دون المخاااطر التااي تهاادد أمننااا وازدهارنااا والتعااافي منهااا .وساايكون ماان ال ااروري ّ
مقاربااة للمرونااة والقاادرة علااى التصاادي ،تشاارك المجتمااع بأسارح فااي كاال أنحاااء االتحاااد ،إضااافة إلااى

تغيار المناات والمخااطر الصاحية
التعاون مع الشركاء الدوليين من أجال مجابهاة تحاديات مان قبيال ّ
سنحسان قادرتنا علاى توّقاع ومجابهاة األزماات عبار
العالمية .وبف ل ماا تعّلمنااح مان كوفياد، 19-
ّ
تأساايس مركااز عمليااات يشاامل كاال أطاراف الحكومااة فااي مكتااا رئاسااة الااوزراء وتطااوير قاادرة وطنيااة

في مجال التوأمة الرقمية.
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ثالثاً :بيئة األمن القومي والبيئة الدولية وصوالً إلى عام 2030
 .1يشاار هااذا القساام تقياايم الحكومااة للسااياق االسااتراتيجي وص اوالً إلااى عااام  .2030ويسااتند رأيهااا إلااى قاعاادة
الدالئل التي جمعتها أثناء ييامها بمراجعتها المتكاملة وأنظار الملحاق بل ،بماا فيهاا االستشاارات الخارجياة
والدعوة العامة لتقديم األدلة والتحليل الداخلي.
 .2إن طبيعة القوز العالمية وتوزيعها في طور التغير ،فيما نتّجا نحاو عاالم أكثار تنافساية ومتعادد األقطااب.
خ ااجل العق ااد المقب اال ،نعتق ااد أن أربع ااة اتجاه ااات عام ااة س ااتكون ذات أهمي ااة خاص ااة بالنسا ا ة إل ااى المملك ااة

المتغير:
المتحدة والنظام العالمي
ّ


التغيا ارات الجيوسياس ااية والجي ااو اقتص ااادية :مث اال تن ااامي نف ااوذ الص ااين وإث ااات وجوده ااا عل ااى المس اار
الاادولي ،وازدياااد أهميااة منطقااة المحيطااين الهناادي والهااادئ بالنس ا ة إلااى االزدهااار واألماان العااالميين
ورهور أسواق جديدة ونمو الط قة الوسطى عالمياً.



المنافساة الشاااملة :تكثيااف المنافسااة بااين الاادول ومااع الجهااات رياار الحكوميااة التااي تظهاار ماان خااجل:
ازدياااد التنااافس علااى القاوانين واألعاراف الدوليااة ،وتشااكيل تكااتجت تااأثير وياايم جيوسياسااية واقتصااادية
المتعمد
متنافسة تتداخل في أمننا واقتصادنا والمؤسسات التي تقوم عليها طريقة عيشنا ،واالستهداف
ّ

لنقاااو ال ااعف داخاال األنظمااة الديمقراطيااة ماان جانااا الاادول االسااتبدادية والجهااات الخبيثااة ،وتحا ّادي
الحدود الفاصلة بين الحرب والسلم ،مع استخدام الدول لمجموعة متزايدة من األدوات بهدف إضعاف



ذراع ريرها وَلّيها.

التغيي اار التكنول ااوجي المتس ااارع :س ااتعيد التط ااورات التكنولوجي ااة واالتج اااح نح ااو الع ااالم الرقم ااي تش ااكيل

وتغياار العجقااات -إن بااين الاادول ماان جهااة أو بااين الماواطن والقطاااع الخاااص
مجتمعاتنااا واقتصاااداتنا ّ
ايدر مجااال العلااوم والتكنولوجيااا فوائااد ضااخمة لكن ا ساايكون كااذلك ميااداناً
والدولااة ماان جهااة أخاارز .سا ّ

للمنافسة الشاملة المكثفة.


تغياار المن ااات والمخاااطر الص ااحية العالميااة والتموي اال رياار المش ااروع
التحااديات الع ااابرة للحاادود :مث اال ّ
والجريمااة الخطيا ارة والمن ّ
ظم ااة واإلره اااب .وه ااي أم ااور تها ّادد أمنن ااا وازدهارن ااا المش ااترك وتتطل ااا عما اجً
تغيار المناات
جماعياً وتعاون أطراف متعاددة مان أجال التصادي لهاا .ومان باين هاذح التحاديات ،يمّثال ّ
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وخسااارة التنااوع البيولااوجي أشااد االخت ااارات بالنسا ة إلااى قاادرة العااالم علااى المواجهااة وساايتطّل ان تحركااً

طارئاً بشكل خاص.

سااتتداخل هااذح التوجهااات وتتقاااطع كمااا سااتؤثر ت عااات كوفيااد 19-طويلااة األمااد فااي مس اارها بطاارق
يصعا توّقعها حالياً.
 .3إن أف ل السايناريوهات الواقعياة هاي وجاود نظاام دولاي يمكان التعااطي عبارح ماع هاذح التوجهاات بفاعلياة،
بحيااث تجتمااع الاادول ماان أجاال إعااادة إحياااء التعاااون المتعاادد األطاراف وتعزيااز الحوكمااة العالميااة وتسااخير
الفرص المستقبلية لخدمة النماو واالزدهاار .كماا عليناا االساتعداد الحتماال أن يكاون النظاام الادولي ماا بعاد
صا ا ّامم اإلطا ااار
كوفيا ااد متنازع ا ااً ومنقسا ااماً بشا ااكل مت ازيا ااد ،مما ااا يصا ا ّاعا علينا ااا حمايا ااة مصا ااالحنا وييمنا ااا .ح
طااي التحااديات التااي سااتواجهنا ،وهااو يعاارض
االسااتراتيجي الااذي يلااي هااذا الفصاال بهاادف مساااعدتنا فااي تخ ّ
طريقااة عملنااا مااع اآلخارين واسااتفادتنا القصااوز ماان الفاارص وتقلاايد المخاااطر التااي تهاادد المملكااة المتحاادة
ومواطنينا إلى الحد األدنى.
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التحوالت الجيوسياسية والجيواقتصادية :االتجاه نحو عالم متعدد األقطاب
ستحصااان اسااتم اررية وث ااات مجاااالت جيوسياس ااية وجيااو اقتص ااادية مهمااة خ ااجل عش ارينيات ه ااذا القاارن :ت ق ااى

الوالي ااات المتح اادة ق ااوة عظم ااى اقتص ااادياً وعس ااكرياً ودبلوماس ااياً ،وأه اام حلف اااء المملك ااة المتح اادة االس ااتراتيجيين.
وسات قى منطقاة أوروباا واألطلساي ذات أهمياة حيوياة بالنسا ة إلاى أمنهاا وازدهارهاا ،كماا ساتظل الشاراكات التااي
تتخط ااى الجا اوار األوروب ااي مهم ااة ك ااذلك .وس اات قى روس اايا أكب اار تهدي ااد م اش اار بالنسا ا ة إل ااى المملك ااة المتح اادة
وستستمر الواليات المتحدة بمطال ة حلفائها بفعل المزيد من حيث تشارك أع اء األمن الجماعي.
إنمااا بشااكل عااام ،سيسااتمر توزيااع النفااوذ السياسااي واالقتصااادي العااالمي -ساواء داخاال الاادول أو بينهااا ،أو بااين
المناطق -بالتغيير ،ويخّلف ت عات م اشارة وريار م اشارة علاى مصاالح المملكاة المتحادة .بحلاول عاام ،2030
م اان األرج ااح أن يك ااون الع ااالم ق ااد أصا ا ح أق اارب إل ااى تع اادد األقط اااب ،م ااع اتج اااح مرك ااز الجاذبي ااة الجيوسياس ااي
واالقتصادي شرقاً نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
 الصااين قااوة منافسااة شاااملة علااى نطاااق شااامل وواسااعع .ماان األرجااح أن يكااون تعااارم النفااوذ الصاايني
وفارض البلااد نفسا دوليااً أهام عاماال جيوسياسااي فاي العقااد الجااري .وساايخّلف حجام االقتصااد الصاايني
ورقع ااة انتش ااارح وحج اام س ااكان البل ااد وتقدما ا التكنول ااوجي وطموحا ا المت ازي ااد ب س ااط نف ااوذح عل ااى الس اااحة

العالميااة ماان خااجل م ااادرة الح ازام والطريااق مااثجً ،وقع ااً بالغ ااً علااى الصااعيد العااالمي .وساايكون علااى
االقتصااادات القائمااة علااى التجااارة مثاال المملكااة المتحاادة أن تتعاماال مااع الصااين وت قااى منفتحااة أمااام

التجااارة واالسااتثمار الصااينيين ،إنمااا عليهااا كااذلك أن تحمااي نفسااها ماان الممارسااات التااي تاانعكس ساال اً
على االزدهار واألمن .وسيعتبر التعاون ماع الصاين حيويااً فاي التصادي للتحاديات العاابرة للحادود ،ال

تغير المنات وخسارة التنوع البيولوجي.
سيما ّ

رجح أن تستمر محركات النمو في االقتصاد العالمي
 التغييرات في ميزان القوز االقتصادية العالمي .حي ّ
باالنتقال جنوبااً وشارقاً ،ال سايما باتجااح منطقاة المحيطاين الهنادي والهاادئ .كماا حيتوّقاع أن تزياد سارعة
نمااو األس اواق الناشاائة حجاام الط قااة الوسااطى عالمي ااً ،ماان  3.8مليااار شااخد فااي  2018إلااى 5.3

مليار شخد في  ،2030ما ي اعف الفارص بالنسا ة إلاى التجاارة فاي السالع والخادمات ذات الديماة

الم افة األعلى .وهذا ما سيوفر فرصاً كثيرة بالنس ة إلى دول مثل المملكة المتحدة التي تتمتع بنقاو

قوة في هذح المجاالت.
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 النمااو العااالمي واالسااتقرار االقتصااادي .قباال كوفيااد ، 19-كااان العااالم أساس ااً يواج ا عقااداً ماان النمااو
ارجح أن يرخااي األثاار االقتصااادي
ويا ّ
ال ااعيف .تسا ّابا كوفيااد 19-بركااود اقتصااادي عااالمي عميااق ح
للجائحااة بثقلا ا علااى النص ااف األول ماان العق ااد ،فيمااا ش ااكل التعااافي منا ا رياار واض ااح المعااالم .وم اان
المحتمل وقوع صدمات اقتصاادية أخارز ،بسابا األثار ريار المتسااوي للتكنولوجياا الجديادة باين الادول
رجح أن يخلق االبتعاد عن الوقود األحفاوري تحاديات اقتصاادية ،ال سايما بالنسا ة
وداخلها مثجً .كما حي ّ
إلى البلدان المنتجة للبترول.
 التحااديات أمااام اقتصاااد عااالمي مفتااو  .باادأت العولمااة تت اطااأ بعااد األزمااة الماليااة فااي .2008-2009
وم اان األرج ااح أن يس ا ّارع كوفي ااد 19-االتج اااح نح ااو مقارب ااات إقليمي ااة وقومي ااة أكث اار ،م ااع أن الت اادفقات
التجارية استعادت عافيتها بسرعة نسبياً بعاد الصادمة األولاى .قاد يساتمر زخام تحريار التجاارة بالت ااطؤ
وتاازداد حاااالت الحمائيااة ،مدفوعااة بااالظروف السياسااية واالقتصااادية داخاال البلاادان واالسااتخدام العاادائي

المتزايد للسياسة االقتصادية والتجارية كعامل في المنافسة بين الدول.
 التقليد من نس ة الفقر عالمياً .تراجعا حدة الفقر عالمياً بشكل ملحوظ خجل العقود الماضية ،ومن
المتوقع أن تتقّلد إلى ما دون  5في المئاة بحلاول عاام  .2050بعاد الصادمة األولياة ل ا كوفيد، 19-

ارجح أن يسااتعيد العماال باتجاااح الحا ّاد ماان الفقاار زخما  ،فيمااا حيقا ّادر أن الفقاار المطلااق قااد حيق ااى عليا
حيا ّ
نهائيااً فااي آساايا وأميركااا الجتينيااة فااي ثجثينيااات القاارن الحااالي .لكاان وفقااً لجتجاهااات الحاليااة ،سااتحهمل

أفريديااا :بحلااول عااام  ،2045حيتوّقااع أن يكااون نحااو  85فااي المئااة ماان أفقاار مليااار شااخد ماان سااكان
أفريديا.

تحساان التكنولوجيااا الوصااول إلااى التعلاايم

تحساان التعلاايم حااول العااالم .خااجل العقااود المقبلااة ،حيا ّ
ارجح أن ّ
ّ
ونوعيتا ا بش ااكل كبي اار عالميا ااً .بحل ااول ع ااام  ،2050م اان المرتق ااا أن يتمت ااع الجمي ااع تقري ا ااً بس ااهولة
الوصااول إلااى التعلاايم االفت ارضااي ،فيمااا تص ا ح التكنولوجيااا محمولااة ومتاحااة للجميااع وس اريعة بشااكل

متزايد .ومان المتوقاع أن هاذا التحسان سيسااعد علاى تحساين نساا محاو األمياة عالميااً .عاام ،2000

 81في المئة من سكان العالم كانوا يستطيعون القراءة ،وقد زادت هذح النس ة لتبل  86في المئة عاام
 2016وبحلول عام  ،2050يمكن أن تبل نحو  95في المئة.
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تغي اار البني ااة الس ااكانية .حيتوّق ااع أن يص اال إجم ااالي س ااكان الع ااالم إل ااى  8.6ملي ااار ش ااخد بحل ااول ع ااام

ّ
اجل أفريديااا جنااوب الصااحراء الكباارز أعلااى نس ا ة ماان النمااو السااكاني ،التااي تتقاااطع مااع
 .2030ستسا ّ
تغيار المناات والفقار والن ازعاات واالضاطرابات .وعالميااً ،سيصا ح اخاتجل التاوازن
اتجاهات أخرز منهاا ّ
حدة ،فيما يواج عدد أكبر من المناطق شيخوخة السكان.
في التركي ات السكانية أكثر ّ

 األهمية الجيوسياسية للقوز المتوسطة .ال حيترجم ازدياد التنافس على القوة العظمى بعودة إلى تكتجت
شبيهة بتكتجت الحرب ال اردة .بل من األرجح أن يتعارم نفوذ القوز الوسطى خجل عشرينيات القرن
الحالي ،ال سيما عندما تعمل سوية .وفي هذا السياق ،ستكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ ذات
أهمية جيوسياسية واقتصادية متزايدة ،إذ ت ّم قوز إقليمياة عادة ذات ثقال ونفاوذ كبيارين ،ساواء منفاردة
أو مجتمعااة .وسااتتركز المنافسااة فااي تلااك المنطقااة فااي مجاااالت العسااكرة اإلقليميااة والتااوترات ال حريااة
والتنافس على القوانين والمعايير المرت طة بالتجارة والتكنولوجيا.
 التحديات أمام الحوكمة الديمقراطية .حيرجح أن يزداد نمو الدور الجيوسياساي للجهاات ريار الحكومياة،
ال سيما الشركات التكنولوجية الكبرز .وفي بعض الاديمقراطيات ،قاد يزياد عادم المسااواة -الاذي يظهار
أكث اار وض ااوحاً بف اال التكنولوجي ااا الرقمي ااة -م اان حال ااة االس ااتياء االجتم اااعي والسياس ااي .وق ااد تع اااني
الحكومااات ماان أجاال تلبيااة المطال ااات الشااعبية باااألمن واالزدهااار ،فيمااا ت ااعف الثقااة بالحكومااة أكثاار

بسا اابا حما ااجت الت ا االيل المعلوما اااتي التا ااي تشا اانها الجها ااات الخبيثا ااة .وسا ااتواج الا اادول الديكتاتوريا ااة
وتتصدز لتحديات مشاابهة باأدوات مختلفاة ،بماا فيهاا اساتخدام التكنولوجياا مان أجال المراي اة والسايطرة
السياسية.
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المنافسة الشاملة :بيئة عالمية أكثر تنازعاً
في عالم متعدد األقطاب ،ستسود المنافسة المتزايدة بين الدول ومجموعات الدول سعياً لصيارة البيئة الدولية.
وستش ااارك الجه ااات ري اار الحكومي ااة -الت ااي تتا اراو ب ااين الش ااركات التكنولوجي ااة الكبيا ارة ومجموع ااات الجريماااة

المنظمة -في هذح المنافسة ،فتزيدها تعقيداً.
ستحدد المنافسة الشاملة شكل النظام الدولي المستقبلي :مدز انفتاح ومناصرت الت ادل الحر لألفكار والتجارة
وتسااهيل التعاااون بشااأن التحااديات العااابرة للحاادود ،أو تشاارذم وانقسااام بشااكل عااام إلااى تجمعااات جيوسياسااية
وياار ّجح أن تكااون المنافسااة
ونظاام بيئيااة تكنولوجيااة ،تقا ّاوض التعاااون بااين الاادول وتسا ّاهل انتشااار الديكتاتوريااة .ح
'شاملة' من نوا عدة:
 المنافسة بين األنظمة السياسية .ستزداد المنافسة العقائدية بين مختلف أنواع األنظمة السياسية .ووفقااً
لجتجاهات الحالية ،سيستمر تراجع الديمقراطية والتعددية الذي ساد خجل  15عاماً م ا حتى عاام

 ،2030وقااد سا ّارع كوفيااد . 19-وماان الماارجح جااداً أن تزيااد حاادة التااوترات بااين الاادول الديمقراطيااة
والديكتاتوريااة ،فيمااا تسااعى األخيارة إلااى تصاادير نموذجهااا المحلااي وإضااعاف المجتمعااات واالقتصااادات
المفتوحة وصيارة الحوكمة العالمية تماشياً مع ييمها.
 المنافسة على صيارة النظام الدولي .ساتزيد المنافساة ال اغط علاى بنياان تعددياة األطاراف وت اعف
الق اوانين واألع اراف التااي تحكاام الساالوك الاادولي .وفااي بعااض المجاااالت ،مثاال التكنولوجيااا الناشاائة أو
الف اء الخارجي ،ساتحتدم المنافساة -التاي ست اطلع الجهاات ريار الحكومياة بادور مهام فيهاا -علاى
صيارة القوانين واألعراف والمعايير الجديدة ،والسيطرة على الموارد المشتركة مثل الف ااء الخاارجي.
أما أقسام البنى الدولياة حياث يعتبار التعااون باين أطاراف عادة مفياداً ،مثال المؤسساات المالياة الدولياة،

فماان األرجااح أن تزدهاار .وفااي المقاباال ،فااي المجاااالت التااي تحمنااع فيهااا المقاربااات المتعااددة األط اراف،
يرجح أن تتجمع الدول ضمن تكتجت أصغر ،إقليمية ،أو ذات توج فكري مشاب .
ّ

ار وج اواً
 المنافسااة عباار مجاااالت متعااددة .ستسااتمر المنافسااة فااي إطااار المجاااالت العسااكرية التقليديااة با ّاً
فتعماق
وبح اًر وستنمو في مجاالت أخرز ،بما فيها التكنولوجيا والف اء السايبراني والف ااء الخاارجيّ ،

تحديااد شااكل البيئااة الجيوسياسااية األوسااع .وسااتمتحن المنافسااة الشاااملة أكثاار الحااد الفاصاال بااين الساالم
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والحاارب ،فيمااا تلجااأ الجهااات الخبيثااة إلااى مجموعااة كبي ارة ماان األدوات -مثاال النفااوذ أو الااتحكم عباار
االقتص اااد والهجم ااات الس اايبرانية والت االيل اإلعجم ااي وال ااوكجء -م اان أج اال تحقي ااق أه اادافها م اان دون
مواجهة أو نازاع م اشار .ومان األرجاح أن ت قاى المملكاة المتحادة مان األهاداف األبارز لهاذح المخااطر،
تحدياً من قبل التقنيات والتكنولوجيا الجديدة.
وستواج قدرتنا على درء العدوان ّ
 بيئااة أمنيااة متاادهورة .سااتزداد مخاااطر الن ازعااات وشاادتها بساابا انتشااار األساالحة الكيماويااة والبيولوجيااة
واإلشعاعية والنووية ،واألسلحة التقليدياة المتطاورة ،والتقنياات العساكرية الجديادة ،التاي ساتمثل تحاديات
كبي ارة لجسااتقرار االسااتراتيجي .وقااد حيقا تاوض التفااوق الااذي تااوّفرح القاادرات التكنولوجيااة المتطااورة بساابا
المخاااطر الزهياادة الااثمن والمتاحااة بسااهولة وال ساايطة تقني ااً ،مثاال الطااائرات المسا ّايرة واألجه ازة المتفج ارة
اليدوي ااة الص اانع .وستس ااعى ال اادول االنتهازي ااة بش ااكل مت ازي ااد إل ااى تحقي ااق تق اادم اس ااتراتيجي م اان خ ااجل
اس ااتغجل األنظم ااة الديمقراطي ااة واالقتص ااادات المفتوح ااة وإض ااعافها .س اايزيد نش اااو روس اايا ف ااي الجا اوار
األوروبي األوسع ،فيما تواصل إياران وكورياا الشامالية اإلخاجل باساتقرار منطقتيهماا .أماا األثار الكبيار
للتح ااديث العس ااكري الص اايني وزي ااادة ف اارض البل ااد وج ااودح الع ا ااً دوليا ااً ف ااي منطق ااة المحيط ااين الهن اادي
فسيشكل تهديداً متعارماً على المصالح البريطانية.
والهادئ وما بعدها،
ّ

 تصاعد النزاعات واالضطرابات .شهد العقد األخيار ازديااداً فاي الن ازعاات العنيفاة عالميااً .وقاد دار باين
 2016و 2019أكبار عادد مان الن ازعاات المسالحة النشايطة دوليااً مناذ عاام  -1946رالبيتهاا حااروب

أهليااة تورطااا فيهااا جهااات خارجيااة .وحتااى عااام  ،2030ساات قى الن ازعااات واالضااطرابات سااائدة وقااد
تزداد سوز في حال ت افر العمل على التصدي ألس ابها الم مرة السياسية واالجتماعية والبيئية ،ال
سايما فااي الادول الهشااة .ومان األرجااح أن تاادفع المنافساة الشاااملة القاوز الخارجيااة إلاى اسااتمرار التااورو
في النزاعات القومية واإلقليمية ،والتأثير في مسارها ساعياً لتحقياق مصاالحها الخاصاة .وهاو ماا سايزيد

من مخاطر تنامي النزاعات.

 فاان إدارة االقتصاااد .ساايلجأ المزيااد ماان الاادول إلااى اسااتخدام فاان إدارة االقتصاااد عااامجً فااي المنافس ااة
المتعماد
الشاملة .وقد يت من ذلك أحياناً ،إلى جاناا زياادة الحمائياة والقومياة االقتصاادية ،االساتخدام
ّ

لألدوات االقتصادية -من السياساة االقتصاادية التقليدياة إلاى التمويال ريار المشاروع -لغاياة اساتهداف
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وإضعاف مصاالح المنافساين االقتصاادية واألمنياة .ساتحتدم المنافساة علاى الماوارد الطبيعياة الشاحيحة
بما فيها المعادن النادرة ،وقد تحستخدم السيطرة على اإلمداد كورقة ضغط في مسائل أخرز.
 الف اااء الس اايبراني .س اايتفاقم التن ااازع عل ااى الف اااء الس اايبراني ،ال ااذي تس ااتخدم ال اادول والجه ااات ري اار
الحكومية .وبسبا انتشار القدرات السيبرانية وامتادادها إلاى الادول ومجموعاات الجريماة المنظماة ،إلاى
جانااا ت ازيااد االعتماااد اليااومي علااى البنيااة التحتيااة الرقميااة ،ساايتفاقم ال اارر الم اشاار والجااانبي علااى
المملكة المتحادة .وساتزيد بالتاالي أهمياة القاوة السايبرانية .وسايدور الصاراع علاى صايارة البيئاة الرقمياة
العالمية بين الحرية الرقمية و الديكتاتورية الرقمية  ،وهو ما سيؤثر بشكل كبير في الحكم على أرض
الواقع.
 الف اااء الخااارجي .ساايكون الف اااء الخااارجي ميااداناً تكثاار في ا الفاارص ،فيمااا يفااتح تطبيااق التقنيااات
الجديدة في الف اء الخارجي فرصاً وآفاقاً جديدة -بدءاً بالفرص التجارياة ووصاوالً إلاى التنمياة الدولياة
والعماال فااي مجااال المنااات .لكاان التوجا المت ازيااد نحااو االسااتخدام التجاااري والعسااكري للف اااء الخااارجي

ايحول إلااى مياادان منافسااة مهاام ،وسااتنجم عاان عاادم إدارت ا وتنظيم ا علااى وجا فاعاال مخاااطر كبي ارة
سا ّ
بالنس ة إلى االستقرار االستراتيجي.
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تسارع التغيير التكنولوجي :العلوم والتكنولوجيا باعتبارها مقياساً للقوة
ستشا ّاكل العلااوم والتكنولوجيااا أهميااة حيويااة فااي السااياق االسااتراتيجي :فهااي أساسااية ماان أجاال عماال االقتصااادات
والمجتمعات ،وتعيد صيارة األنظمة السياسية وتمّثل مصد اًر للتعااون والتناافس باين الادول .وسايظهر ذلاك فاي

عدد من األوج والمجاالت:

تغيرت الصورة العامة للعلوم والتكنولوجيا بشكل كبير منذ عام  2015وستتسارع
 مشهد سريع التغييرّ .
وتي ارة التغيياار أكثاار وص اوالً إلااى عااام  ،2030إذ يجااري تطااوير واعتماااد التقنيااات والتطبيقااات الجدياادة
بساارعة أكباار ماان أي وقااا م ااى .ويسا ّارع الااذكاء االصااطناعي االكتشااافات العلميااة ،فيمااا يتوقااع أن
ايزودنا
الكميااة التصاوير الطباي ويياااس الحقاول الكهربائياة والمغناطيسااية والجاذبياة ،وسا ّ
تحط ّاور التقنياات ّ

لتغياار المنااات .وبف اال التقنيااات
التقاادم فااي التقنيااات النظيفااة بااأدوات جدياادة وأقاال ثمن ااً لكااي نتصاادز ّ
التحليلية الجديدة ،تزيد المعرفة بف ل زيادة حجم البيانات وقدرات االبتكار.
 العلا ااوم والتكنولوجيا ااا بصا اافتها مجا اااالً للمنافسا ااة الشا اااملة .خا ااجل العقا ااد المقبا اال ،سا ااتزيد أهميا ااة العلا ااوم
والتكنولوجيااا باعت ارهااا مدياس ااً للقااوة العالميااة ،ي اايف مي ازات اقتصااادية وسياسااية وعسااكرية .تعكااف

'الق ااوز والتكنولوجي ااةل العظم ااى' عل ااى االس ااتثمار م اان أج اال الحف اااظ عل ااى تق اادمها .وف ااي الوق ااا ذاتا ا ،
يستطيع عدد أكبر من الدول أن ينافس في مجال العلوم والتكنولوجيا ،فيما الشركات التكنولوجية قادرة

علااى زيااادة نفوذهااا وقوتهااا عاان طريااق االسااتحواذ علااى ابتكااارات الشااركات األصااغر حجمااً .والمنافسااة
يتبناى بع اها
تزداد بالتالي ،وتؤثر فيها بشكل خاص الشركات المتعددة الجنسايات التاي تادعمها دول ّ

مقاربة 'االقتصاد الكّلي' ل مان الهيمنة على المجااالت الحيوياة .وسايعتمد الحفااظ علاى قادرة تنافساية

علاى التفا ّاوق فااي التكنولوجيااا وقاادرة الوصااول إليهااا -كمااا قاادرة الوصااول إلااى الماوارد الطبيعيااة وال شارية
طاارد،
ال اارورية لجسااتفادة منهااا -وقاادرة حمايااة الملكيااة الفكريااة .مااع تنااامي حجاام البيانااات بشااكل م ّ
ستشكل القدرة على إنتاجها واستخدامها لتحفيز االبتكار عامجً أساساياً لتحقياق األف الية االساتراتيجية
ّ
من خجل العلوم والتكنولوجيا.

 التحديات الجديدة أمام األمن والمجتمع والحقوق الفردية .ستخلق التكنولوجيا نقااو ضاعف جديادة أماام
النشاااطات المعاديااة والهجمااات فااي مجاااالت مثاال الف اااء الساايبراني والف اااء الخااارجي وتشاامل بشااكل
قوض اللحمة االجتماعية وترابط المجتمعات
خاص نشر المعلومات الكاذبة على ش كة اإلنترنا .وستح ت
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يغياار اللجااوء إلااى
المحليااة والهويااة القوميااة ،فيمااا يق ااي األف اراد وقت ااً أطااول فااي عااالم افت ارضااي وفيمااا ّ
التشغيل اآللي وج ساوق العمال .وبينماا يعازز اساتغجل البياناات الشخصاية نماو االبتكاار ،فهاو يمّثال
كذلك تحديات بالنس ة إلى الخصوصية والحرية الفردية ،بما في ذلك من خاجل تاوافر تقنياات المراي اة

بشكل متزايد.
 معااايير التكنولوجيااا والبياناات .لطالمااا شا ّاكل التقاادم فااي حقاال التكنولوجيااا دافعااً لوضااع القواعااد عالميااً.
رجح أن تسفر وتيرة التغيير الهائلة عن فجوة تزداد اتسااعاً باين كال ماا هاو
لكن في السنوات المقبلة ،حي ّ
ممكن بف ل التقادم التكنولاوجي مان جهاة وحادود الحوكماة العالمياة الحالياة مان جهاة أخارز .وهاذا ماا

سيجعل الميادين الرائدة -والتقنيات والبنية التحتية والبياناات التاي تادعم اساتخدامها -تخ اع للمنافساة
الشديدة في مجال تطوير القواعد واألعراف والمعايير.
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التحديات العابرة للحدود :امتحانات المرونة والتعاون الدولي
لن يكون كوفيد 19-األزمة العالمية الوحيدة في عقاد عشارينيات القارن الحاالي .فالعاالم يواجا تحاديات عاابرة
تغياار
للحادود تتقااطع ويعاازز بع اها الا عض اآلخاار وتتطلاا اساتجابة عالميااة .وستشامل هاذح التحااديات ماثجًّ :
المن ااات وخس ااارة التن ااوع البيول ااوجي الل ااذان يع ااززان الفق اار واالض ااطرابات والهجا ارة؛ واس ااتمرار ال اادول باس ااتخدام

جماعااات الجريمااة المنظمااة كااوكجء لهااا فااي المنافسااة الشاااملة؛ والتكنولوجيااا التااي تسا ّاهل اإلرهاااب والجريم ااة
ظمة والتمويل رير المشروع وتساعد على كشفها في آن واحد.
الخطيرة والمن ّ
تغير المنات .زادت نس ة ان عاثات ثاني أكسيد الكربون عالميااً بسابا الوقاود األحفاوري والصاناعة مان

ّ
خمس مليارات طن إلى أكثر من  36مليار طن بين  1950و .2019يجا التحرك بشكل جدي من
تغياار المنااات ماان
أجاال الااتخلد ماان الكربااون فااي االقتصاااد العااالمي بحلااول عااام  2030بهاادف منااع ّ
التسااارع بشااكل قااد يتعا ّذر الرجااوع عنا  :فااي راال السياسااات الحاليااة ،يتوجا العااالم نحااو ارتفاااع الحا اررة
بنس ة  3.5درجة مئوية بحلول نهاية القرن ،فيما الخطر حديقي بحصول احترار أكبر .ويوّفر التعافي
االقتصادي من كوفيد 19-فرصة لتسريع االنتقال نحو تصفير ان عاثات الكربون .وفي الوقاا ذاتا ،

التغير المناخي الحاصل بالفعل عن أضرار متزايدة :رواهر جوية أش ّاد وأكثار مثال اشاتداد
سيسفر أثر ّ
الح ارارة والعواصااف واألمطااار ،التااي تااؤدي إلااى ازدياااد الفي ااانات واالنزالقااات األرضااية وريرهااا ماان
الت عااات مثاال ح ارئااق الغابااات .وهااو مااا قااد يفاااقم حركااات الناازو والهجارة -ويزيااد انعاادام األماان المااائي

والغااذائي -وي ا ّار بااالنظم البيئيااة .وساايكون وقااع هااذح اآلثااار أكثاار حا ّادة فااي أفريديااا جنااوب الص احراء
الكباارز وجنااوب آساايا وش ارقها والشاارق األوسااط ،فيمااا تتاارك وقع ااً رياار متكااافع علااى المناااطق الهشااة

أساساً كما على سكانها.

يسجل التنوع البيولاوجي العاالمي بالفعال تراجعااً ريار مسابوق 75 :فاي المئاة
 خسارة التنوع البيولوجيّ :
تغيرت بشكل كبير وتادهورت بسابا النشااو
من مساحة أراضي الكوكا و 66في المئة من محيطات ّ
ال شاري ،فيمااا يهاادد خطاار االنقاراض مليااون نااوع حاي تقري ااً .وصاوالً إلااى عااام  ،2030سااتؤدي أنماااو
ّ
اإلنتاااج واالسااتهجك رياار المسااتدامة والنمااو السااكاني والتطااورات التكنولوجيااة إلااى زيااادة خسااائر التنااوع

وتغير المنات والتلول واألنواع
البيولوجي ،نتيج ًة لتغيير استخدام األراضي وال حار واالستغجل المفرو ّ
الغري ااة المتطفلااة .وساايخّلف هااذا الموضااوع آثااا اًر شااديدة بشااكل خاااص فااي الفئااات الفقي ارة وال ااعيفة
بالعالم.
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تفشي األمراض المعدية وصوالً إلى عام  .2030وسيكون عدداً
رجح أن تزيد وتيرة ّ
 الصحة العالمية .حي ّ
كبيا ا اًر منه ااا حيا اواني المنش ااأ -أي أما اراض تس ااببها الفيروس ااات أو الجااراثيم أو اآلف ااات الت ااي تنتق اال م اان
الحيوان إلى اإلنسان -فيما يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الزراعة وتزيد خسارة الموائل من االحتكااك
بااين ال شاار والحيوانااات .وي قااى رهااور جائحااة جدياادة إضااافية احتماااالً واقعي ااً .إن اسااتمرت التوجهااات

الحاليااة ،سااترتفع نسا ة الوفيااات العالميااة المرت طااة بمقاومااة م ااادات الميكروبااات ماان  700ألااف إلااى

 20مليوناً بحلول عام .2050

 تيارات الهجرة .ست قى الهجرة من السمات الدائمة للمشهد العالمي العام .وستزيد حركات تنّقال الساكان
وتغي اار المن ااات وخس ااارة التن ااوع البيول ااوجي والن ازع ااات واالض ااطرابات
بس اابا تغيي اار التركي ااة الس ااكانية ّ
والفقر -وهي عوامل تفاقمها آثار كوفيد - 19-بحيث تكون أوروبا الوجهة المختارة للهجرة الجماعية
ماان الشاارق األوسااط وأفريديااا بشااكل خاااص .لكاان الهج ارة بااين الاادول وداخلهااا سااتخّلف آثااا اًر ضااارطة
بشكل أكبر في مناطق أخرز من العالم.

 التطرف واإلرهاب .ال ينفك اإلرهاب تهديداً أساسياً خجل العقد المقبال ،فيماا يزياد تن ّاوع أسا اب المادياة
والسياسية ،وتظهر مصادر جديدة للتطرف وأساليا أكثار تطاو اًر .فاي المملكاة المتحادة ،تاأتي مصاادر
الخطر اإلرهابي بشكل أساساي مان اإلساجميين واإلرهااب المارت ط بميرلنادا الشامالية واليماين المتطارف

واليسار المتطرف واألناركيين وإرهاب الق ايا الخاصة .وفي إيرلندا الشمالية ،ال يزال الخطر موجاوداً

ارجح
باحتمال ييام بعض الجماعات بالتحريض على االضاطراب السياساي واساتغجل  .وفاي الخاارج ،حي ّ

أن يفسااح ضااعف الحوكمااة والفوضااى ،ال ساايما فااي أفريديااا والشاارق األوسااط ،المجااال أمااام الجماعااات
اإلرهابية والمتطرفة كي تعمل بشكل أكبر .وهناك احتمال واقعي بأن تزيد رعاية الادول لررهااب ،كماا

يزي ااد اس ااتخدام ال ااوكجء .وم اان الم اارجح أن تطلا ااق مجموع ااة إرهابي ااة هجوما ااً كيماويا ااً أو بيولوجي ا ااً أو

إشعاعياً أو نووياً ناجحاً بحلول عام .2030

سيظل وقع الجريمة الخطيارة والمنظماة كبيا اًر علاى
 الجريمة الخطيرة والمنظمة والتمويل رير المشروع.
ّ
ارجح أن تاازداد الجريمااة الخطي ارة والمنظمااة ماان حيااث الحجاام والتعقيااد-
ويا ّ
م اواطني المملكااة المتحاادة .ح
اتتكيف ماع األحادال بشاكل أسارع مان الحكوماات .ستتواصال معظام
بمساعدة التكنولوجيا الجديدة -وس ّ
الجارائم الخطيارة والمنظماة عبار الحادود :ساايقتني المجرماون ب اائع ريار مشاروعة ،ويساتغلون الفئااات

اتمكن الجريم ااة الخطيا ارة
الهش ااة ،ويحت ااالون عل ااى الما اواطنين والمؤسس ااات البريطاني ااة م اان الخ ااارج .وس ا ّ
والمنظم ااة التهدي اادات ،م اان قبي اال تهدي ااد ال اادول واإلره اااب ،وتق ا ّاوض االس ااتقرار اإلقليم ااي ،ال س اايما ف ااي
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مناطق ما بعد النزاعات .وسيستمر تسهيلها بف ل تدفقات التمويل رير المشروع العابرة للحدود ،فيماا

رجح أن تحبيتض عشرات مليارات الجنيهات عبر المملكة المتحدة كل عام.
حي ّ
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رابعاً :اإلطار االستراتيجي
.1

المحافظة على التفوق االستراتيجي من طريق العلوم والتكنولوجيا

 .1إن تسااارع وتي ارة التغيياار فااي العلااوم والتكنولوجيااا يغياار جوانااا عاادة ماان حياتنااا ،فيعيااد تشااكيل اقتصااادنا
ومجتمعناا ويتايح حصاول تحسان لام يكان فاي اإلمكااان تصاورح يا جً فاي مجااالت الصاحة والرفااح واالزدهااار
على المستوز العالمي .وفيما تشتد المنافسة بين الدول ،ستزداد أهمية العلاوم والتكنولوجياا كاذلك باعت ارهاا
ميداناً للمنافسة الشاملة .وخجل السنوات المقبلة ،ستحتل الدول التي تؤسس دو اًر رائداً لنفسها فاي التقنياات
الحيوية والناشئة مركز الصدارة في الديادة العالمية.

 .2تمتل ااك المملك ااة المتح اادة س ااججً وازنا ااً ف ااي االبتك ااار ف ااي مج ااال العل ااوم والتكنولوجي ااا  -م اان اكتش اااف م ااادة
الغرافين ،إلى تفكيك شيفرة بنية الحمض النووي ،والمساهمة في الجهود العالمية للتصادي لكوفياد 19-مان

خاجل عججاات منقاذة للحيااة ولقاا  .وفاي البيئاة المساتقبلية ساريعة التطاور واألكثار تنازعااً ،علاى المملكاة
المتحدة تبني مقاربة فاعلة إزاء بناء قدرة تنافسية مستدامة في مجال العلاوم والتكنولوجياا والمحافظاة عليهاا

 بحيااث تستشاارف أولوياتنااا فااي مجااال العلااوم والتكنولوجيااا وتديمهااا وتتحاارك باتجاااح تحديقهااا لكااي يكااونللمملكاة المتحادة تفاوق اساتراتيجي .وساتزداد أهمياة هاذا األمار بالنسا ة الزدهارناا الاداخلي وعجقاتناا الدوليااة
خجل العقد المقبل ،وهو من األسس ال رورية لجميع األهاداف التاي يت امنها هاذا اإلطاار االساتراتيجي:
الحاارص علااى اكتساااب المملكااة المتحاادة األدوات والتااأثير الااجزم لصاايارة نظااام دولااي مسااتقبلي يسااتند إلااى
الداايم الديمقراطيااة ،وتعزيااز أمننااا والمحافظااة علااى تفااوق عسااكري ،والمساااهمة فااي بناااء عااالم أكثاار مرونااة
وقدرة على المواجهة.
 .3هاادفنا األول هااو بناااء قااوة المملكااة المتحاادة فااي مجااال العلااوم والتكنولوجيااا سااعياً لتحقيااق تفااوق اسااتراتيجي.
ويتطلا تحقيق هذا الهدف إشراك المملكة المتحدة بكامل أجهزتها وقطاعاتها ،بحياث يكاون دور الحكوماة

األولاي تاوفير بيئااة تمكينياة تسامح بازدهااار بيئاة العلاوم والتكنولوجيااا علاى ياد علمائهااا وباحثيهاا ومخترعيهااا
ومبتكريها ااا فا ااي الميا ااادين األكاديميا ااة والقطا اااع الخا اااص والهيئا ااات التنظيميا ااة وهيئا ااات توحيا ااد المواصا اافات
والمعااايير الااذين يعملااون إلااى جانااا القاعاادة التصاانيعية ماان أجاال توصاايل االخت ارعااات إلااى األساواق .كمااا
يتطلا أن تتخذ الحكومة ق اررات وخيارات استراتيجية ،ساواء فاي مجاال وضاع أولوياات العلاوم والتكنولوجياا
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أو في طريقة استخدامنا قادراتنا الوطنياة فاي العلاوم والتكنولوجياا دعمااً ألهاداف السياساات األشامل  -بادءاً
بهدف تصفير ان عاثات الكاربون ووصوالً إلى النمو االقتصادي.

 .4وهاادفنا الثاااني هااو ترساايخ مكانااة المملكااة المتحاادة باعت ارهااا قااوة ساايبرانية مسااؤولة وديمقراطيااة ،قااادرة علااى
حماية وتعزيز مصالحنا في الف اء الرقماي ومان خجلا  .ويعتبار الف ااء الرقماي فرياداً مان حياث إنا مان
صاانع اإلنسااان ،وعرضااة للتغيياار التكنولااوجي المتسااارع ،ومااا زال فااي مرحلااة م ك ارة ماان تطااوير الق اوانين

والمعااايير التااي تحكم ا ؛ وهااي عواماال تت ااافر لخلااق فاارص ومخاااطر هائلااة علااى حااد س اواء .خااجل العقااد
الماضي ،أرسينا مكانة المملكة المتحدة باعت ارهاا قاوة سايبرانية ،فطورناا قادرات دفاعياة وهجومياة ارئادة فاي
هااذا المجااال ،وقطاع ااً ارئااداً فااي األماان الساايبراني .وفااي العصاار الرقمااي ،ساايكون الحفاااظ علااى هااذح القاادرة

التنافسية في المجال السيبراني عنص اًر أساسياً في التفوق االستراتيجي من خجل العلوم والتكنولوجيا.
1.1

تطوير قوة المملكة المتحدة في العلوم والتكنولوجيا

 .5تعتباار المملكااة المتحاادة بالفعاال قااوة فااي مجااال العلااوم والتكنولوجيااا .وباإلضااافة إلااى قاعاادة أبحاثنااا المعمقااة
والواسعة ،نحتل المرت ة الرابعة في مؤشر االبتكار العالمي و2020ل ،ونستقطا نس ة ال يساتهان بهاا مان
رأس الماال االساتثماري  -بمعاادل يفاوق ألمانيااا وفرنساا والسااويد مجتمعا ًة  -كماا أننااا جهاة ارئاادة عالميااً فااي
االبتكار التطبيقي والتكنولوجيا التحويلية.

 .6إنمااا علااى المملكااة المتحاادة أن تزيااد إمكاناتهااا فااي مجااال االبتكااار إلااى الحااد األقصااى حرصااً علااى تجساايد
األفكاار ماان خاجل تطبيقااات عملياة تحساان الحيااة اليوميااة وتساهم فااي اإلنتاجياة والنمااو االقتصاادي والنفااوذ

العالمي .ومن المشاكل الشائعة في مجال االبتكار في المملكة المتحدة هو أن على الررم من توفر الدعم
في المراحل األولى من األبحال والتطوير ،رال اً ما يتوقف قبل أن االنتهاء من تحويل األفكاار إلاى مناتج
تجاااري يطاار فااي السااوق .ونتيجا ًة لااذلك ،تخاارج حقااوق االبتكااار والملكيااة الفكريااة ماان يااد المملكااة المتحاادة

أحياناً قبل أن تتمكن الشركات من بلوص مرحلة النجا التجاري.

 .7يعتمااد تأساايس قاادرة تنافسااية دائمااة فااي العلااوم والتكنولوجيااا علااى ضاامان ترجمااة نجااا قاعاادة أبحاثنااا إلااى
قاادرات فااي تصااميم واسااتخدام التكنولوجيااا الحيويااة والناشاائة .ولااذلك ،يجااا إنشاااء بيئااة مواتيااة  -باادءاً ماان

القااوز العاملااة الموهوبااة والبنيااة التحتيااة العلميااة القويااة ،إلااى ضاامان ساارعة التاارويج التجاااري ،وقاادرتنا علااى
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استقطاب شركاء دوليين موثوقين وأطر عمل قانونية وأخجيياة تعازز الثقاة العاماة واالعتمااد الم كار .ومان
أجل تحقيق هذا الهدف ،سنعطي األولوية للخطوات التالية:
ااء علااى نجااا قاعاادة العلااوم والتكنولوجيااا فااي المملكااة المتحاادة .تعهاادت الحكومااة بزيااادة االسااتثمار
 البنا ً
فااي األبحااال والتطااوير علااى نطاااق االقتصاااد بأس ارح إلااى  2.4فااي المئااة ماان إجمااالي الناااتج المحلااي
بحلول عام  ،2027بما في ذلك من خجل االستثمار األجنبي .ومن خجل خريطة الطريق في مجال
األبحااال والتطااوير ،ساانحرص علااى أن يسااتمر اإلنفاااق فااي مجااال األبحااال والتطااوير باادعم أبحااال
االكتشااف ،وزياادة االساتثمار فاي األبحاال التطبيدياة والتطاوير والتطبياق .وسانعير انت اهااً مت ازياداً إلاى
النتائج ذات الوقع المحلي ،فنحرص على أن يزيد اإلنفاق العام على األبحال والتطوير النماو والفوائاد

االجتماعيااة فااي كاال أنحاااء المملكااة المتحاادة .ساانزيد المخ ااطرة فااي اسااتثماراتنا العامااة ،فنااولي دعمنااا
لتطوير أكثر األفكار ابتكا اًر وإبداعاً وثوري ًة .وسنستثمر  800مليون جني على األقل من أجل تأسيس
هيئة مستقلة معنية باألبحال التي تحمل مخاطر ومكاف ت عالية :وكالة األبحال واالبتكاار المتقدماة،

التي ستقدم الدعم للتكنولوجيا الرائدة واألبحال األساسية من خجل التجارب.
 إطاجق القاادرات الكاملاة لبيئااة العلااوم والتكنولوجياا والبيانااات فاي المملكااة المتحاادة عبار تحسااين وتساريع
عملية االنتقال من األبحال إلى الترويج التجاري .ستستخدم الحكومة كافة الوسائل المتاحاة لهاا مان
أجل تطوير البنية التحتية والبيئة العملية والتنظيمية دعماً لجبتكار وإلد ارجا فاي االقتصااد البريطااني.
وس اانقوم به ااذا العم اال بالشا اراكة م ااع ك اال أطي اااف مجتم ااع العل ااوم والتكنولوجي ااا البريط اااني ،سا اواء داخ اال

الحكومااة أو عباار اإلدارات المفوضااة واألوساااو األكاديميااة والقطاااع الخاااص والمااالي وهيئااات التنظاايم
والمعايير .وستشكل خطاة النماو الحكومياة كماا االساتراتيجيات الرقمياة واساتراتيجيات البياناات الوطنياة
المداميك األساسية لهذا الجهد ،وتدعمها اإلصجحات التنظيمية المؤيدة للنمو واالبتكاار التاي وضاعا
فااي الورقااة التوجيهيااة وwhite paperل فااي شااأن تنظاايم الثااورة الصااناعية الرابعااة .وسنحساان ق ادرة
الوصول إلى التمويل بما في ذلك من مستثمرين مختصاين قاادرين علاى تاوفير رأس ماال علاى المادز
األبعاد للشاركات الواعادة فاي كال مواحال نموهاا .ساانجعل مان المملكاة المتحادة أف ال مكاان علاى وجا
األرض لل احثين والمخترعين والمبتكرين ،ونعزز الفرص التاي نقادمها للموهاوبين عبار مكتاا المواهاا
الذي تأسس مؤخ اًر وطر العمل بتأشيرة دخول المواها العالمية.
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 تحسااين درجااة حمايااة ملكيتنااا الفكريااة وأبحاثنااا الحساسااة .سااندعم قطاااع األبحااال واالبتكااار ماان خااجل
برنامج األبحال الموثوقة ونعمل على حماية منظماتنا وقدراتنا ومهاراتناا حاين يساتدعي األمان القاومي
ذلك وانظر 2.2ل.

استقطاب المواهب العالمية إلى المملكة المتحدة
تأمل المملكة المتحدة أن تص ح الوجهة األولى للمواها الدولية ،وتقدم الفرص المهنية والبيئة المليئة المهارات
ونوعية الحياة الرفيعة الكفيلاة بجاذب أف ال العلمااء وال ااحثين والمبتكارين مان كال أنحااء العاالم لكاي ياأتوا إلاى
المملكة المتحدة ويستقروا فيها.
وسي من مكتا المواها الذي تأسس حديثاً يكون العرض الذي تقدم المملكة المتحدة للمواها أقوز مان أي
وقا م ى بالنس ة للطجب ،ومن يؤسسون مسيرتهم المهنية ،ومن أص حوا بالفعل رائدين عالميين فاي مجاال

عملهاام .وسيسااهل علااى األشااخاص الاذين يتمتعااون بالقاادر األكباار ماان المهااارة واإلمكانااات والطاقااة واإلبااداع أن
يأتوا إلى المملكة المتحدة من كافة أرجاء العالم  -فيمد يدح لمن يتمتعون بالمهارات التاي تحتااج إليهاا المملكاة
المتحدة ويساعدهم على فهم الفرص المعروضة لهم.
وساايحظى هااذا الطمااو باادعم نظااام الهجارة الجديااد فااي المملكااة المتحاادة القااائم علااى النقاااو ،الااذي سي اامن أن
تكااون عمليااة الهجارة بساايطة وسااهلة وساريعة ،فيساااند هاادف تأساايس اقتصاااد يقااوم علااى رواتااا عاليااة ومهااارات
عاليااة وإنتاجيااة عاليااة .وتااوفر تأشاايرة دخااول المهااارات العالميااة مسااا اًر جديااداً لألشااخاص الموهااوبين والواعاادين،

لكي يأتوا ويعملوا في المملكاة المتحادة .وسانطر كاذلك مساا اًر جدياداً للخاريجين ،يساهل علاى أف ال الخاريجين
الدوليين الش اب الحصول على ورائف في بجدنا واالستمرار بتقديم مساهمة ييمة القتصادنا ومجتمعنا.

 االرتقاااء بقاادرتنا علااى تحديااد وبناااء واسااتخدام قاادرات المملكااة المتحاادة االسااتراتيجية فااي مجااال العلااوم
والتكنولوجياا .سنؤساس قادرات استشاراف وتقيايم ووضاع سياساات جدياادة فاي مجاال العلاوم والتكنولوجيااا
في الحكومة ،من أجل توقاع وتقيايم األولوياات فاي طريقناا نحاو تحقياق تفاوق اساتراتيجي .كماا سانعتمد
إطااار عماال قااائم علااى االمااتجك – والتعاااون  -والوصااول وانظاار إلااى إطااار قااوة العلااوم والتكنولوجيااال
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إلرشاد عملياة اتخااذ القا اررات االساتراتيجية المتعلقاة ببنااء واساتخدام القادرات فاي مجااالت األولوياة فاي
العلوم والتكنولوجيا :أوالً ،حيث احتماالت جني الفوائد االجتماعية واالقتصادية هي األعظم ،أو حياث

يساااعد التقاادم علااى التصاادي ألكثاار التحااديات العالميااة إلحاح ااً؛ وثاني ااً ،حيااث تكااون المملكااة المتحاادة

قادرًة على إرساء مكانة رائدة ،أو حيث يصاحا االعتماد المستقبلي على مصادر رير حليفة لرمداد
مخاطر رير مقبولة على مصالحنا القومية.
 بناء ش كة شراكات دولية قوية ومتنوعة في مجال العلوم والتكنولوجيا باعت ارها مكوناً رئيسياً في إطار
عمل االمتجك – والتعاون  -والوصول وصيارة استخدام التكنولوجيا بمساؤولية .سانطور إطاار عمال
جديااد للشاراكات العلميااة الدوليااة ون ااع العلااوم والتكنولوجيااا فااي صاالا التحالفااات والشا اركات العالميااة.
وسا اايعزز م عوثنا ااا الجديا ااد لشا ااؤون التكنولوجيا ااا إلا ااى الواليا ااات المتحا اادة عجقا ااات بريطانيا ااا فا ااي وادي
الساايليكون .وساايدعم االتفاااق المباارم بااين المملكااة المتحاادة واالتحاااد األوروبااي اسااتمرار التعاااون بااين
ال ااحثين والعلمااء ،مان خاجل برناامج هاورايزون ياوروب ) (Horizon Europeوبرناامج يو ارتاوم
)(Euratomلألبحااال والتاادريا وبرنااامج كوبرنيكااوس  (Copernicus).وساانحف موقااع المملكااة
المتحدة الريادي في منظمات وش كات األبحال واالبتكار المتعددة األطراف مثل يوريكا (Eureka).
وسنستمر باستخدام المساعدات اإلنمائية الرسمية من أجل دعم شراكات األبحال والتطوير ماع الادول
النامية ،فنتشارك معها خبراتنا في مجال األبحال دعماً لتطبيق أهداف التنمية المستدامة.
 اعتماد مقاربات األعمال التجارية للعلوم باستخدام طرق عمل تجارية ضامن الحكوماة .وساتدعم هاذح
المقاربات إطار عمل امتجك حيازة القدراتع – والتعاون  -والوصول ،فت امن قادرة المملكاة المتحادة
على الوصول إلى مجموعة كبيرة مان التكنولوجياا مان دون أن تشاتريها م اشارة أو تخترعهاا هناا :عبار
تحسااين نم اااذج الشا اراكات؛ وحشااد الما اوارد داخ اال الحكومااة وف ااي القط اااعين العااام والخ اااص وم ااع دول
أخرز ،واستخدام صفقات الشراء والصفقات القائمة على الخيارات ،باإلضافة إلى التعاون.
 .8وستطور الحكومة كذلك شراكتها مع األوساو األكاديمية والصناعية دعماً لجبتكاار التكنولاوجي الاذي يشاكل

عنص اًر أساسياً بالنس ة لألمن القومي البريطاني ،الذي تتحمل مسؤوليت بشكل أساسي .تمول الحكومة تقري اً

 85في المئة من أعمال األبحال والتطوير العسكرية ،فتوفر بذلك القدرات ال رورية كماا تعازز بيئاة العلاوم
والتكنولوجيا األوسع.
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 .9ماان خااجل اسااتراتيجية العلااوم والتكنولوجيااا  2020التابعااة لااو ازرة الاادفاع ،ساانعطي األولويااة لألبحااال ذات
المخاطر األعلى من أجال دعام تحاديث قواتناا المسالحة .وسنساتثمر ،علاى امتاداد السانوات األرباع المقبلاة،
 6.6مليار جني على األقل من تمويل الدفاع في أعمال األبحال والتطوير المتقدماة ومان الجيال الجدياد،
م اان أج اال التوص اال إل ااى ري ااادة عس ااكرية مس ااتدامة ف ااي مج اااالت منه ااا الف اااء الخ ااارجي ،وأس االحة الطاق ااة
الموجهة ،والصواريخ المتقدمة الفائقة السرعة .وسيتحسن هذا االنتقال من مرحلة االستثمار فاي األبحاال
والتطاوير إلاى مرحلاة تصانيع أجهازة متطاورة بف ال شا كة مان م اركاز االبتكاار التابعاة لاو ازرة الادفاع ضاامن
التجمع ااات التكنولوجي ااة البريطاني ااة ،واالس ااتثمار ف ااي ج ا ا تح ااديات ال اادفاع واألم اان .وس ااتدعم االس ااتراتيجية
الصناعية للدفاع واألمن هذا الجهد ،فتشكل بيئة أكثر صجبة للصناعة تمكن االستثمار من دعم االبتكار
وتحويل إلى قدرات في األمن القومي يمكن نشرها وفرص تجارية مستقبلية.
 .10سنستكشف كذلك طرقاً أكثر مرونة وأقل تكلفة لجبتكار تعزز أمننا القاومي األشامل .ويعاد صاندوق األمان
الق ااومي االس ااتثماري االس ااتراتيجي ال ااذراع الحك ااومي لمش اااريع األعم ااال المنطوي ااة عل ااى مخ اااطر والمتعلق ااة
بالتكنولوجيا المتطورة ذات االستخدام المازدوج ،وهاو يادعم االساتثمار فاي األساهم علاى المادز الطويال مان
أجل تسريع اعتماد التقنيات الجديدة في مجاالت مثل معالجة الصوت والصورة ،وتحليل السلوك حاسوبياً،
والتقنيات المتعلقة بالهوية .ونتخذ ،من خجل ت ادل التكنولوجيا واالبتكار فاي إطاار األمان القاومي ،مقارباة

منسااقة وشاااملة لتطااوير التكنولوجيااا بمااا فااي ذلااك عباار إنشاااء ش ا كة مساااحات للعماال االبتكاااري المشااترك
تشاامل مختلااف أجه ازة الحكومااة وتجمااع الخب ارات والمنشا ت المتخصصااة ماان الشااركاء الحكااوميين والقطاااع
الخ ااص والاادوائر األكاديميااة ال ارئاادة فااي العلااوم والتكنولوجيااا .وساايدعم هااذا العماال تطااوير تكنولوجيااا فعالااة
موجهة حسا احتياجات المستخدم بسرعة وعلى نطاق واسع في المجاالت الحيوية بالنس ة لألمن القاومي
بما فيها علم البيانات والذكاء االصطناعي واألمن الوقائي.
إطار عمل لقوة العلوم والتكنولوجيا :االمتالك – التعاون  -الوصول
يقت ااي تطااوير قااوة المملكااة المتحاادة فااي مجااال العلااوم والتكنولوجيااا التازام مقاربااة طويلااة األمااد لبناااء واسااتخدام
القدرات في أهام المجااالت المساتقبلية المهماة .وستساعى المملكاة المتحادة إلاى ترسايخ دور رياادي فاي مجااالت
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التكنولوجيا الحيوياة والناشائة ،حياث تجاد احتمااالً واقعيااً لتقاديم أف الية اساتراتيجية .وستسترشاد مقاربتناا بمطاار
عمل جديد على شكل امتجك – تعاون – وصول :

 امتجك :حيث تقود المملكاة المتحادة وتمتلاك التطاورات الجديادة ،بادءاً بنطااق االكتشااف ووصاوالً إلاى
التص اانيع والت اارويج التج اااري عل ااى نط اااق واس ااع .وست اام ه ااذح النقط ااة عل ااى ال اادوام عناص اار تع اااون
ووصول.
 تعاااون :حيااث يمكاان لبريطانيااا أن تقاادم مساااهمات فرياادة تساامح لنااا بالتعاااون مااع اآلخ ارين ماان أجاال
تحقيق أهدافنا.
 الوصول :حيث ستسعى المملكة المتحدة إلى اقتناء علوم وتكنولوجيا حيوياة مان مصاادر أخارز ،مان
خجل الخيارات والصفقات والعجقات.
وست ااطلع الدول ااة ف ااي مج ااال تنفي ااذ إط ااار العم اال ب اادور الجه ااة الت ااي تمك اان القط اااع الخ اااص ومجتم ااع العل ااوم
والتكنولوجياا األوسااع ،بمااا فااي ذلااك بصاافتها مسااتخدماً ومقتنيااً للتكنولوجيااا .وقااد يشاامل تحاارك الحكومااة :فااي مااا

يعناي االمااتجك  -تحسااين التموياال والتنظاايم والحاوافز المقدمااة للقطاااع األكاااديمي والمؤسسااات التجاريااة ،باادءاً
باألبح ااال ووصا اوالً إل ااى الت اارويج التج اااري؛ وف ااي م ااا يعن ااي التع اااون  -تحدي ااد الش ااركاء االس ااتراتيجيين وخل ااق

الظااروف المجئمااة فااي األس اواق والظااروف التنظيميااة ماان أجاال التعاااون الاادولي؛ وفااي مااا يعنااي الوصااول -
وضع خطط لجستثمار في شركات العلوم والتكنولوجيا.
دراسة حالة :الحوسبة الكمية باعتبارها مثاالً للتقنيات الكمية .تفسح الحوس ة الكمية المجال أمام قفزة نوعياة
ف ااي ق ااوة الحوسا ا ة ،يمك اان اللج ااوء إليه ااا ف ااي حق ااول أساس ااية ،مث اال ص ااناعة األدوي ااة ،والص ااحة ،واللوجس ااتيات

وتكنولوجيا المعلومات ،والطاقة ،والكيماويات ،والمالية .وتحتل المملكة المتحدة موقعاً مناس اً لكي تص ح رائدة

عالمية في الثورة الكمية .بف ل المستوز العالمي ل احثينا ومرافقنا ،تمكناا المملكاة المتحادة مان التوصال إلاى
فهم معمق بالعلوم الكمية ،ونملك نظاماً بيئياً متنو اًر وناميااً مان الشاركات القاادرة علاى التناافس فاي هاذح الساوق
العالميااة الناشاائة .سااتتطلا األنظمااة الكميااة الجدياادة تطااوير عناصاار أصااغر وأكثاار متانااة بكثياار مثاال اللياازر

المتخصد واألجهزة العالية التفريا وأنظماة الاتحكم اإللكترونياة وأجهازة كشاف الفوتاون؛ وكلهاا مجااالت تتمتاع
المملكااة المتحاادة فيهااا بقاادرات صااناعية عاليااة .وماان خااجل المركااز الااوطني للحوسا ة الكميااة وبرنااامج التقنيااات
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الكمية الوطني األوسع ستدعم الحكومة إنشاء قطاع حوس ة كمية مساتدام فاي المملكاة المتحادة  -عبار تمويال
الماانح ،وماانح عقااود إلنتاااج النماااذج األوليااة ،وبارامج االكتشاااف والتاادريا ،والعماال علااى تحفيااز البيئااة المناسا ة
للعمل التجاري ،ودعم الصجت بالمجتمع الدولي المتنامي.
دراسةةة حالةةة :الهندسةةة البيولوجيةةة .تحعنااى الهندسااة البيولوجيااة بتطبيااق م ااادئ الهندسااة علااى تصااميم وإعااادة
تصااميم األنظمااة البيولوجيااة ،فتسااخر التقاادم فااي مجاااالت مثاال علاام الجينااوم وتعااديل الجينااات وقااوة المعالجااة

والااتعلم اآللااي .ولااديها القاادرة علااى إحاادال تقاادم كبياار فااي مجموعااة ماان المجاااالت التااي تشاامل ال ادفاع واألماان
والبيئة واالقتصاد.
تحتل المملكة المتحدة مكانة قوية في هذا القطاع ،لكن عليها تسريع عملية الترويج التجاري  -التي ستدعمها
الحكومة من خجل آليات تيسر األبحال والتطوير والهندسة والتصنيع على نطاق واسع داخل المملكة المتحدة
في إطار البرنامج الوطني للهندسة البيولوجية.
دراسةةة حالةةة :الةةذااء االصةةطناعي .تمكنااا المملكااة المتحاادة ماان صاايارة دور ارئااد وحاساام فااي مجااال الااذكاء
االصااطناعي بف اال األبحااال التااي تجااري فااي الااداخل والشااركات الناشاائة وتاريخااً ماان االبتكااار فااي الحوس ا ة.
ونحن نقود سياساة الاذكاء االصاطناعي مان خاجل مكتاا الاذكاء االصاطناعي ،باإلضاافة إلاى مجلاس المملكاة

المتح اادة لل ااذكاء االص ااطناعي وشا اراكة بديم ااة ملي ااار جنيا ا تقري ا ااً ب ااين الحكوم ااة والقط اااع الص ااناعي والوس ااط

األكاديمي .وهذا ما يعزز موقع المملكة المتحدة باعت ارها قائداً عالمياً في تطاوير تقنياات الاذكاء االصاطناعي
عباار :تحسااين تااوفير المواهااا فااي الااذكاء االصااطناعي وتعزيااز المهااارات الرفيعااة بمااا فااي ذلااك ماان خااجل ماانح
زماااالت تورينا فااي مجااال الااذكاء االصااطناعي؛ وزيااادة االسااتثمار فااي األبحااال واالبتكااارات فااي مجااال الااذكاء
االصطناعي؛ ودعم االعتماد الفعال واألخجقي للذكاء االصطناعي وتقنيات البيانات؛ وتحدياد الفارص الدولياة
المناس ا ة للتعاااون ف ااي مج اال أبحااال وتط ااوير وأخجييااات وتنظ اايم الااذكاء االصااطناعي .تزي ااد اسااتثماراتنا ف ااي
قطاعااات الاادفاع واألماان ،محدث ا ًة تقاادماً س اريعاً فااي قاادرات الااذكاء االصااطناعي فااي التساايير الااذاتي ،واألم اان
السيبراني ،واللوجستيات واالستخ ارات .ونحن نراجع حاجاتنا في الذكاء االصطناعي للعقد المقبل لكي ن من
بقاء المملكة المتحدة س اقة ومتفوقة على المنافسة الدولية المتنامية.
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1.2

قوة سيبرانية مسؤولة وديمقراطية

 .11إن القوة السايبرانية هاي القادرة علاى حماياة وتعزياز المصاالح الوطنياة فاي الف ااء السايبراني ،ومان خجلا :
تحقيااق الفوائااد التااي يوفرهااا الف اااء الساايبراني لمواطنينااا واقتصااادنا ،والعماال مااع الشااركاء لتشااكيل ف اااء
سيبراني يعكس ييمناا ،واساتخدام القادرات السايبرانية مان أجال التاأثير فاي األحادال التاي تجاري علاى أرض
الواقع .وكما قوة العلوم والتكنولوجيا األوسع ،تعتمد القوة السيبرانية علاى تبناي الحكوماة جهاداً يشارك األماة
بأسرها ،فيجمع القطاع الصناعي واألكااديمي فاي إطاار مان الشاراكة .كماا يتطلاا إشاراك الماواطنين الاذين
ي طلعون بدور أساسي في أمننا السيبراني القومي.
 .12فااي العصاار الرقمااي ،ستشااكل قااوة المملكااة المتحاادة الساايبرانية محرك ااً هام ااً لتحقيااق أهاادافنا القوميااة .فااالقوة
الساايبرانية تحمااي أمننااا القااومي ومرونااة بنيتنااا التحتيااة الحيويااة وقاادرتها علااى المواجهااة .كمااا تاادعم النمااو
االقتصااادي ،وتمكاان المؤسسااات التجاريااة واألف اراد ماان االنتقااال بثقااة إلااى العااالم الرقمااي فتعاازز اإلنتاجيااة
وتاادفع باتجاااح االبتكااار الااذي سيسااتحدل ورااائف تتطلااا مهااارات جدياادة .كمااا تخلااق طرق ااً جدياادة لمتابعااة

وحمايااة مصااالحنا ،فتمكننااا ماان كشااف وردع وتعطياال خصااومنا فااي الف اااء الساايبراني ،كمااا علااى أرض
الواقع ،والتأثير في البيئة العالمية من أجل ضمان مستقبل رقمي آمن ومفيد لنا جميعاً.
 .13منذ عام  ،2011ط قا الحكومة استراتيجية وطنية طمو وبرنامج استثمار مستدام جعج المملكة المتحدة

رائدة عالمياً في المجال السيبراني ،يتمثل بها اآلخرون .لقد طورنا قدرات سيبرانية متقدمة بما في ذلك مان
خجل إنشاء المركز الوطني لألمن السيبراني والقوة السيبرانية الوطنية .وف جً عن بناء القادرات المطلوباة

فاي مجاال األماان القاومي ،دعام هااذا االساتثمار كااذلك تطاوير نظامااً بيئيااً سايبرانياً أوساع يشاامل قطااع أماان

ساايبراني مزدهاار ،في ا أكثاار ماان  1200شااركة و 43ألااف وريفااة تتطلااا يااداً عاملااة ماااهرة فااي كاال أنحاااء

المملكة المتحدة.

 .14ساايكون علينااا أن نسااتمر فااي التكيااف واالبتكااار واالسااتثمار ماان أجاال الحفاااظ علااى قاادرة المملكااة المتحاادة
التنافسية وتوسيعها بصفتها قوة سيبرانية مسؤولة وديمقراطية .فالتكنولوجيا تتغير ،تماماً كطريقة استخدامها
م اان قب اال األفا اراد والمنظم ااات .ويعم اال حلفاؤن ااا وخص ااومنا ك ااذلك عل ااى االس ااتثمار ف ااي ق اادراتهم ،فيم ااا يج ااد

خصومنا باستمرار طرقاً الستغجلها لتحقيق م ربهم الخاصة.
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 .15إن األمن السيبراني هو أساس القوة السيبرانية ،وهو يشكل نقطاة التركياز األولياة الساتراتيجيتنا حتاى اآلن،
لكاان ماان أجاال ترساايخ قاادرتنا التنافسااية ،ساانعتمد اآلن اسااتراتيجية ساايبرانية شاااملة ،فنتبنااى مقاربااة للف اااء
الساايبراني ككاال تأخااذ بعااين االعت ااار المجموعااة الكاملااة لقاادراتنا وتعطااي أهميااة أكباار لبناااء األف االية فااي
التقنيااات الساايبرانية الحيويااة ،كمااا فااي العماال الاادولي ماان أجاال التااأثير علااى مسااتقبل الف اااء الساايبراني.
وبهاادف اإلشاراف علااى هااذح المقاربااة ،شااكلنا مجموعااة و ازريااة مصااغرة توحااد عمليااة اتخاااذ القا اررات المعنيااة
بالف اء السيبراني في كل أجهزة الحكومة.
 .16ستنشر الحكوماة اساتراتيجية المملكاة المتحادة السايبرانية الجديادة فاي  .2021وفاي رال هاذح االساتراتيجية،
سنعطي األولوية للخطوات التالية:
 تعزيز النظام البيئي السايبراني البريطااني ،بشاكل يسامح بتبناي مقارباة وطنياة شااملة للمجاال السايبراني
ويوطااد الشاراكة بااين الحكومااة واألوساااو األكاديميااة والقطاااع الصااناعي .وساانعتمد مقاربااة أكثاار اتساااقاً
للمهارات والتوريف واألبحال والتطوير والتدريا واالبتكار في المجال السيبراني الادفاعي والهجاومي:

االسااتثمار فااي نظااام تعلاايم وتاادريا متكاماال ماان أجاال تطااوير مواهااا متنوعااة؛ ودعاام قاعاادة أبحااال
بريطانيااة قااادرة علااى منافسااة الحلفاااء والخصااوم ،باإلضااافة إلااى قاعاادة صااناعية تنااتج ساالعاً وخاادمات

سيبرانية أمنية مبتكرة وفعالة تساعد الجميع على ال قاء آمنين فاي الف ااء السايبراني؛ وتطاوير أحكامااً
تنظيمية وسياسات تحفز وجود بيئة أمن سيبراني بمستوز عالمي.

 بناء مملكة متحدة رقمية مرنة ومزدهرة ،حيث يشعر المواطناون باألماان فاي العاالم االفت ارضاي وبالثقاة
تج اااح حماي ااة بيان اااتهم .س اانمكن االقتص اااد البريط اااني م اان التح ااول إل ااى الع ااالم الرقم ااي ،فنع اازز أمنن ااا
السيبراني ونحرص على تمكاين شاعبنا ومؤسسااتنا التجارياة ومنظماتناا لكاي تعتماد التكنولوجياا الجديادة
وتساتطيع تحمال الهجمااات السايبرانية والتعاافي منهااا .وسنواصال االساتثمار فااي المركاز الاوطني لألماان
السيبراني ،ونواج نقاو ال اعف الرئيساة فاي القطااع العاام وبنيتناا التحتياة الحيوياة ،بماا فاي ذلاك تلاك
المتعلقة بالبيانات والعالم الرقمي ،ون من تطبيق الدروس التي استقيناها من الهجمات السيبرانية.
 تااولي موقااع الديااادة فااي مجااال التقنيااات ال اارورية للق اوة الساايبرانية مثاال المعالجااات الدييقااة وتصااميم
األنظمة اآلمنة والتقنيات الكمية واألنواع الجديدة من نقل البيانات .وسندعم قاعدتنا الصناعية النامية،
فنعمل ضمن إطار عمل االمتجك – والتعاون  -والوصاول مان أجال تأسايس أف الية فاي التكنولوجياا
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الحيويااة والسااعي وراء الفاارص االقتصااادية وتقلاايد مخاااطر االعتماااد علااى مصااادر اإلمااداد ماان رياار
الحلفاء حين تقت ي الحاجة .سنصوص أطر العمل السياسية والتنظيمية والقانونية المتطورة التي تمكن
ماان اعتماااد التطبيقااات الناشاائة للتكنولوجيااا الرقميااة  -فااي الماادن الذكيااة ،علااى ساابيل المثااال  -كمااا
سنعمل ماع اآلخارين لكاي ن امن أن تكاون القاوانين والمعاايير التاي تحكام التقنياات الرقمياة تساتند إلاى
الديم الديمقراطية.
 تعزيز ف اء سيبراني حر ومفتو وسلمي وآمن ،حسا وصف فاي  ،2.3والعمال ماع حكوماات أخارز
وقطاعات صناعية ،والبناء على دور المملكة المتحدة الفكري الرياادي فاي األمان السايبراني .وسانعمل
كااذلك علااى تعميااق وتوساايع ش اراكاتنا الدوليااة ماان أجاال النهااوض بأمننااا وازدهارنااا وييمنااا القوميااة ماان
خااجل تعزيااز قاادرتنا الساايبرانية علااى المواجهااة والعماال المشااترك ماان أجاال الاادفاع عاان المعااايير الدوليااة
ومحاس ة الخصوم على انتهاكها.
 كشااف وتعطياال عماال خصااومنا وردعهاام .وساانبني أنظمااة محكمااة للكشااف عاان معلومااات التهدياادات
الساايبرانية والتصاادي لهااا مااع القطاااع المعنااي بساارعة وعلااى نطاااق واسااع .ساانقوم كااذلك باسااتخدام كافااة
الوس ااائل المتاح ااة ف ااي المملك ااة المتح اادة بش ااكل أكث اار تك ااامجً وابتك ااا اًر واعتيادي ااة  -أدواتن ااا الدبلوماس ااية
والعس ااكرية واالس ااتخ اراتية واالقتص ااادية والقانوني ااة وأدوات اتص اااالتنا االس ااتراتيجية ،والق ااوة الس اايبرانية

الوطني ااة وانظ اار إل ااى اإلط ااارل  -لك ااي نف اارض تك اااليف عل ااى خص ااومنا ونم اانعهم م اان إلح اااق األذز
بالمصالح البريطانية ،ونصعا عملهم في المملكة المتحدة .وسيشمل هذا التصدي للنشااطات الخبيثاة
فااي الف اااء الس اايبراني والتحاارك ف ااي الع ااالم االفت ارضااي بش ااكل يخل ااف آثااا اًر عل ااى أرض الواق ااع ،عب اار
مكافحة الجماعات اإلرهابية أو جماعات الجريمة المنظمة مثجً ،ومان أجال دعام العملياات العساكرية.
كما سنعزز استجابة العدالة الجنائية للهجمات السيبرانية.
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تحويل القدرات السيبرانية للمملكة المتحدة :القوة السيبرانية الوطنية
تأسسا القوة السيبرانية الوطنية في عام  ،2020وهي تقوم بعمليات سيبرانية موجهة ومسؤولة وهجومية دعماً
ألولويات األمن القومي في المملكة المتحدة ،فتجمع بين القدرات الدفاعية واالستخ اراتية.

كما ااا ت ا اام القا ااوة ما ااورفين ما اان المقا اار ال ا ارئيس لجتصا اااالت الحكوميا ااة وو ازرة الا اادفاع ،باإلضا ااافة إلا ااى جها اااز
االستخ ارات السرية ومختبر الدفاع للعلوم والتكنولوجيا ،في رل ييادة موحدة للمرة األولى.
وإل ااى جان ااا الخبا ارة العملي ااة الت ااي تجلبه ااا و ازرة ال اادفاع ،والق اادرات العلمي ااة والتكنولوجي ااة لمختب اار ال اادفاع للعل ااوم
والتكنولوجيااا ،واالسااتخ ارات العالميااة للمقاار ال ارئيس لجتصاااالت الحكوميااة ،يقاادم جهاااز االسااتخ ارات الس ارية
خبرت في توريف وإدارة العمجء باإلضافة إلى قدرت الفريدة على إنتاج تكنولوجيا عملية سرية.
وقد تشمل األمثلة على العمليات السيبرانية التي تستخدم جن اً إلاى جناا ماع القادرات الدبلوماساية واالقتصاادية

والسياسية والعسكرية:

 التشويش على هاتف محمول لمنع إرهابي من التواصل مع جهات االتصال.
 المساعدة على منع استخدام الف اء السيبراني كمنصة عالمية للجرائم الخطيارة بماا فاي ذلاك االحتياال
واالستغجل الجنسي لألطفال.
 إبقاء الطائرات العسكرية البريطانية بمأمن من استهدافها بأنظمة األسلحة.
إن المملكااة المتحاادة ملتزمااة باسااتخدام قاادراتها الساايبرانية بطريقااة مسااؤولة ،تماشااياً مااع ق اوانين المملكااة المتحاادة

القانون الدولي .جرت العمليات السيبرانية في الساابق ،كماا ساتجري العملياات المساتقبلية ،تحاا ساقف القاوانين
السارية ،ومنها قانون أجهزة االستخ ارات و1994ل ،وقانون صجحيات التحقيق و2016ل ،وهو ما ي من أن
تكون العمليات السيبرانية مسؤولة وموجهة ومتكافئة ،على نديض العمليات التي يشنها بعض خصومنا.
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.2

تشكيل النظام الدولي المشرع على المستقبل

 .1حيعد انفتا المملكة المتحدة على تدفق التجارة ورؤوس األموال والبيانات واألفكار والمواها ،ركيزة أساساية
لتحقيق االزدهار وإرساء انتعاش طويل األجل .هذا الت ادل الدولي حيوي لتشجيع المنافساة الساليمة ،ورو
اإلبداع ونمو اإلنتاجية ،في مسيرتنا المستمرة نحو التعافي علطى نحاو أف ال مان آثاار كوفياد ، 19-وفاي
سعينا إلى االرتقاء بمساتوز الخادمات المعيشاية علاى نحاو متكاافىء فاي مختلاف أنحااء الا جد .إن ازدهاار
المجتمعات واالقتصادات المفتوحة الحرةع كتلك المعمول بها في المملكة المتحدة ،إنما يعتمد على فاعلية
أداء النظااام الاادولي المتمثاال فااي مجموعااة الق اوانين والقواعااد والمعااايير المعتماادة فااي إدارة عجقااات التعاااون
تمكاان الاادول ماان التكاااتف لمعالجااة
وأطاار المنافسااة علااى المسااتوز الاادولي ،والااروابط بااين المؤسسااات التااي ّ

المشكجت المشتركة.

 .2في المسار الادولي األكثار ترابطااً وتعادداً لألقطااب والمتناازع عليا الاذي سانواجه خاجل العقاد المقبال مان
الزمن ،يجا أن يكاون دور المملكاة المتحادة أكبار فاي تشاكيل النظاام الادولي المفتاو فاي المساتقبل ،وذلاك

باساتخدام قوتناا المتكاتفاة ،والتعااون ماع اآلخارين علاى ضامان أن يتناساا هاذا النظاام ومتطل اات القارن ال ا
 ،21وأن يكااون أكثاار قاادرة علااى الصاامود أمااام الصاادمات قصاايرة األجاال والتحااديات طويلااة األمااد .يتعا ّاين
علينااا أي ااً أن نعماال علااى اسااتعادة رو التعاااون بشااكل أكباار علااى المسااتوز الاادولي ،اسااتناداً إلااى الحاوار
والتوافق والتمسك في الوقا نفس بديمنا.

 .3يتألف النظام الدولي من أنظمة المؤسساات الدولياة القانونياة والقواعاد النارماة والمعاايير ،وعليناا أن نكياف
نهجنااا لمواك ااة الفاارص والتحااديات التااي نواجههااا فااي كاال منهااا :فااي االقتصاااد العااالمي الرقمااي المتنااامي،
والمجاااالت األكثاار حداثااة وتطااو اًر فااي مااا يتعلااق بالف اااء الساايبراني والخااارجي ،ال اواردة فااي هااذا الفصاال،

وأي اً في النظم األمنية والبيئية ،التي حيتطرق إليها في الفصلين الثالث والرابع.

 .4تواصل المملكاة المتحادة التمساك بالتزامهاا العمياق بالتعددياة ،ونحان ناثمن ع اويتنا فاي عادد مان الهيئاات
الدوليااة ومنهااا منظمااة األماام المتحاادة التااي تحعااد األكثاار أهميااة ،وعلينااا أن نعاازز تلااك المؤسسااات الحيويااة
لدوران عجلاة النظاام الادولي ،مثال منظماة التجاارة العالمياة و منظماة الصاحة العالمياة  ،وأن نعماق كاذلك

مشاااركتنا فااي المؤسسااات األخاارز المتناميااة ماان حيااث األهميااة ،بمااا فيهااا تلااك التااي تتااولى إدارة المعااايير
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الخاصة بالتكنولوجيا ،وحيثما ننخرو أكثار فاي أجازاء أخارز مان العاالم ،سانعمل ماع الهيئاات القائماة ،مثال
منظما ااة آسااايان  ASEANورابطا ااة دول جنا ااوب شا اارق آسا اايال فا ااي منطقا ااة المحيطا ااين الهنا اادي والها ااادئ،
وسننشط في السعي إلى انتخابنا لتولي مناصا عليا داخل مؤسسات دولية ،حيث تكاون مصاالحنا وييمناا
مهااددة بشااكل م اشاار .وماان خااجل ذلااك ساانطر مرشااحين أقوياااء يمثلااون التنااوع الحديقااي لمجتمعاتنااا فااي
إنجلت ار واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.
 .5نرمي أوالً إلى دعم المجتمعات المفتوحة والدفاع عن حقوق اإلنساان انطجقااً مان مكانتناا كقاوة عالمياة فاي
ساابيل الخياار العااام .إن النظااام الاادولي يسااتمد قوتا ومرونتا ومشااروعيت ماان الاادول التااي يتااألف منهااا ،لااذا

سندعم المجتمعات المفتوحة ،وهذح تتسم بحوكمة فاعلة وسياسة داخلية مرنة ،وتربطها عجقات تعاون مع
دول أخرز قائمة على أسس الشفافية والحوكمة الجيدة ونظام األسواق المفتوحة.
 .6ويرمااي هاادفنا الثاااني إلااى تشااكيل اقتصاااد عااالمي منف ااتح وماارن ،وعلااى اسااتعادة الثقااة فااي التجااارة الحا ارة
والعادلااة ،فااي وقااا نعيااد بناااء أنفساانا علااى نحااو أف اال ونتعااافى ماان كوفيااد ، 19-ولتحقيااق ذلااك علينااا
معالج ااة عوام اال التجزئ ااة والت ااذرر ،وبن اااء االقتص اااد الع ااالمي المس ااتقبلي ،عل ااى أن يك ااون اقتص اااداً رقميا ااً
ومسااتداماً ،وسيتساام اقتصاااد المملكااة المتحاادة بقاادرة أكباار علااى المنافسااة ضاامن هااذا المشااهد ،بحيااث يشااكل

مرك اًز رئيساً للبيانات والخدمات الرقمية العالمية التي ستكون متاحة أمام جميع مواطنينا.

 .7أمااا هاادفنا الثالااث فيرمااي إلااى تشااكيل النظااام الاادولي خااجل مواكبت ا للتطااورات المسااتقبلية ،وال ساايما فااي
مجاااالت الف اااء الساايبراني والخااارجي ،حيااث تشااهد إمكانااات النشاااو االقتصااادي واالجتماااعي والعسااكري
توسعاً متسارعاً ،بينما تكافح القواعد والمعايير المت عة في الوقا الراهن لمواك ة ذلك التقدم واللحاق برك ،
وعلينااا أن نسااعى بجهااد إلرساااء نظااام فاعاال للمساااءلة والرقابااة ي اامن حمايااة الداايم الديمقراطيااة ،والحاارص

على منع تجاوز الدولة سلطاتها.
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قوتنا في خدمة أجندة جيدة :القوة المشتراة للدبلوماسية والتنمية
القيادة الدبلوماسية في عالم متغير
إن الدبلوماسااية الفعالااة أداة مهمااة تمكاان المملكااة المتحاادة ماان خدمااة الم اواطنين البريطااانيين فااي العااالم ،فماان
خجل جهودنا لبناء العجقات والتفاهم المت اادل ماع الحلفااء والشاركاء والادول األخارز ،يمكنناا أن نم اي قادماً
ونحدد وجهتنا في خ م التوازنات المتغيرة وتوزع القوز وانتشارها.

وبغياة تشاكيل النظاام الادولي المسااتقبلي المشارع علاى االحتمااالت ،علينااا أن نعازز دبلوماسايتنا ونجاددها ،مااع
تكييف نظام الحكم لدينا ليواكا العصر الجديد ومتطل ات  .وفي الوقا الذي نقوم في بذلك ،يجا أن نتمسك
بم اواطن قوتنااا الراهنااة ،وستواصاال ش ا كتنا الدبلوماسااية المؤلفااة ماان  281مركا اًز فااي  178دولااة وإقليم ااً،
كثيا اًر َ
بناء العجقات والخبرات الجزمة لدعم أهدافنا الوطنية ،وتمثيل المملكة المتحادة بأكملهاا ،وتقاديم الادعم للشاعا
البريطاني في الخاارج بواساطة خادماتنا القنصالية ،وسايحاف دبلوماسايونا وخبراؤناا القاانونيون علاى إساهاماتهم
المهمة في صلا مؤسسات متعددة األطراف ،وست طلع المملكة المتحدة بدور مهم في عقد جلسات مناقشة
في ما يتعلق بالق ايا التي قد تنعكس على أمننا وازدهارنا المشتركين.
إضافة إلى ذلك ،سانحرص علاى االبتكاار وتحصاين جهازناا الدبلوماساي بماا يلازم لمواجهاة التحاديات المقبلاة.
لقد سبق أن قمنا بتغيير كبير على صعيد الجمع بين خبرتنا التنموياة واالمتاداد العاالمي لشا كتنا الدبلوماساية،
األماار الااذي عاازز إلااى حااد كبياار قاادرتنا علااى تحقيااق تغيياار طوياال األمااد فااي مختلااف أنحاااء العااالم ماان خااجل
قوتنا وأهدافها الحميدة ،وسنسعى إلى تعزيز هذا الجانا من خجل التركيز بشكل أكبر على العناصر اآلتية:
 دبلوماسية تنظيمية :الجماع باين الجهاات الحكومياة والهيئاات المنظماة للمعاايير والصاناعات المختلفاة
للتوص اال إل ااى وض ااع قواع ااد وأعا اراف ومع ااايير أف اال ،ال س اايما ف ااي المج اااالت سا اريعة التط ااور مث اال
الف اااء والف اااء الس اايبراني والتكنولوجي ااات الناش اائة والبيان ااات .وس اانعمل م ااع مجموع ااة واس ااعة م اان
بم اان ف اايهم ش ااركات التكنولوجي ااا وهيئ ااات المع ااايير المس ااتقلة والمجتم ااع الم اادني واألوس اااو
الش ااركاءَ ،
األكاديمية ،ضمن مجموعة متزايدة من المؤسسات الدولية المتخصصة.
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 دبلوماسااية العلااوم والتكنولوجيااا :تعزيااز أواصاار عجقاتنااا حااول العااالم ودعاام الم ازيااا االسااتراتيجية التااي
تتمتااع بهااا المملكااة المتحاادة ماان خااجل الحاارص علااى رفااد قطاااع العلااوم والتكنولوجيااا ،وتوساايع ش ا كة
العلوم واالبتكار التابعة لنا والمنتشرة في أكثر من  40دولة ،إضافة إلى دعم مراكز ال حث واالبتكار
التي أنشأناها في أفريديا والشرق األوسط والهند.
 الدبلوماسااية الساايبرانية :وهااي تشااكل عنص ا اًر حيوي ااً فااي قوتنااا ونفوذنااا الساايبراني ،إلااى جانااا ش ا كة
مسؤولينا الممتدة عبر ساا قاارات .وقاد عملناا إضاافة إلاى برامجناا الهادفاة لبنااء القادرات الجزماة فاي

مجال األمن السيبراني ،على تعزيز آليات الحوار مع الحكومات في  20دولة ،وسنواصل مان خاجل
هاذح الجهاود توسايع التحاالف الادولي ماع الادول الماؤازرة لناا ،مان أجال دعام ق ايتنا فاي إنشااء ف ااء
إلكتروني حر ومنفتح وسلمي وآمن ،والتصدي لألنشطة السيبرانية الخبيثة التي توج دفتهاا حكوماات
وردعها.
 دبلوماسية األمن القومي :تعزيز قاوة الاردع البريطانياة مان خاجل تبناي نهاج أكثار فاعلياة فاي التعامال
مااع التهدياادات التااي تسااتهدف الدولااة ،وتنساايق ساابل اسااتخدام العقوبااات لمحاس ا ة الجهااات الفاعلااة،
أكاناا حكوميااة أم رياار حكوميااة ،علاى التصارفات رياار المقبولااة ،إضااافة إلاى بااذل مزيااد ماان الجهااود
ماان أجاال التصاادي لتهدياادات الدولااة واإلرهاااب والجريمااة ،واحتوائهااا خااارج الدولااة قباال أن تصاال إلااى
المملكة المتحدة ،وسيتم تعزيز ذلك من خجل عمل أجهزة األمن واالستخ ارات.
 حاال الن ازعااات :اعتماااد نهااج أكثاار نجاعااة وتركي ا اًز فااي معالجااة الص اراعات واالضااطرابات ماان خااجل
العمل على تجنا حدوثها.

 الدبلوماسااية القانونيااة :دعاام المجتمعااات المفتوحااة ماان خااجل بناااء القاادرات وإصااج الاانظم الق ااائية،
وتعزيز الخادمات القانونياة فاي المملكاة المتحادة ،وضامان أن تحااف الم اادئ والدايم التاي يقاوم عليهاا
نظامنا المحلي على مكانتها مرجعاً عالمياً.
 التنميا ا ااة والدبلوماسا ا ااية المسا ا ااتندة إلا ا ااى المعطيا ا ااات :اعتما ا اااد حصا ا اايلة التحلا ا اايجت والا ا اارؤز المسا ا ااتقاة
ماان مختلااف المجاااالت فااي جميااع أنحاااء العااالم ،لتحسااين مسااتوز أدائنااا الدبلوماسااي فااي الخااارج علااى
نحو أكثر فاعلية ،ولتسليط ال وء على أوج السياسة المحلية.
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برنامج المساعدة اإلنمائية الرسمية  ODAللمملكة المتحدة :تعزيز مكانتنا اقوة عالمية تسعى إلى الخير
المملكة المتحدة هي إحادز أبارز الجهاات الفاعلاة فاي مجاال التنمياة فاي العاالم ،بادءاً مان مكافحاة الفقار علاى

الصااعيد العااالمي ،وص اوالً إلااى تحقيااق أهااداف التنميااة المسااتدامة بحلااول العااام  ،2030والحفاااظ علااى أعلااى
المعايير لجهة التزام الصديية ومعايير الشفافية في جميع أنشطتنا االستثمارية.

بصفتنا أحد أكبر مانحي المسااعدات اإلنمائياة الرسامية فاي العاالم ،بمساتوز يفاوق بكثيار متوساط المسااعدات
التااي تقاادمها منظمااة التعاااون االقتصااادي والتنميااة  ،OECDسنصااا تركيزنااا علااى توجيا المساااعدات إلااى
المناطق المهمة بالنس ة إلى توجهات سياسة المملكة المتحدة على الصعيد العاالمي ،وإلاى الادول التاي يمكنناا
أن نخلف فيها أكبر تأثير إيجابي على حياة األفراد على المدز الطويل ،وسنحاف على التزامنا تجاح أفريديا،
مع التركيز بشكل خاص على شرق أفريديا وعلاى بعاض الشاركاء المهماين مثال نيجيرياا ،إضاافة إلاى التركياز
على م اعفة جهودنا اإلنمائية في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ.
إننا عازمون على اعتماد مقاربة تهدف إلى وضع استراتيجية إنمائية دولية جديدة من شأنها أن تحقق مواءمة
وثيقااة بااين برنااامج المساااعدات البريطانيااة المرتقااا ابتااداء ماان العااام  2022ومااا بعاادح ،واألهااداف الحكوميااة
ال ا اواردة داخا اال ها ااذا اإلطا ااار االسا ااتراتيجي ،وستسا ااتند ها ااذح االسا ااتراتيجية إلا ااى الئحا ااة أولوياتنا ااا المخصصا ااة
للمساعدات اإلنمائية الرسامية خاجل الفتارة الممتادة باين عاامي  2021و  ،2022وتشامل ق اايا مثال المناات
والتنااوع البيولااوجي واألماان الصااحي العااالمي والمجتمعااات المفتوحااة وحاال الن ازعااات وتعلاايم الفتيااات والتأهااا
واإلراث ااة اإلنس ااانية واألم اان الغ ااذائي ،والح ااؤول دون المجاع ااة بش ااكل خ اااص ،والعل ااوم والتكنولوجي ااا والتنمي ااة
التجارية واالقتصادية.
إضا ااافة إلا ااى ذلا ااك ،ستشا ااتمل ها ااذح االسا ااتراتيجية علا ااى درس القا اادرة التنافسا ااية لعروضا اانا التجاريا ااة واإلنمائيا ااة
المخصصاة للبلاادان الناميااة ،وسانحرص علااى أن تكااون جمياع المساااعدات اإلنمائيااة الرسامية للمملكااة المتحاادة
متوافقة مع بنود اتفاق باريس  ،مما يعكس التزامنا بمعالجة ق ية تغير المناات وآثاارح ،باعت اارح عاامجً ياؤدي
إلى عدم االستقرار والفقر في المستقبل.
سنحاف على نهج ليبرالي في التنمية االقتصادية ،وإيجاد فرص أكبر للجميع بحيث تكاون قائماة علاى أسااس
المجتمعات المفتوحة ،وسنجمع بشكل أكثر فاعلية بين م ادراتنا الدبلوماسية ومساعداتنا في المجال التجاري،
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ماان خااجل العماال مااع شااركائنا علااى إعااادة تكييااف عروضاانا مااع الظااروف الراهنااة ،وعناادما تصا ح الحكومااات
قااادرة علااى تموياال األولويااات التنمويااة الخاصااة بهااا ،ساانتج تاادريجاً نحااو تااوفير الخب ارات البريطانيااة باادالً ماان
الماانح واللجااوء إلااى مجموعااة متنوعااة ماان نماااذج التموياال لمواجهااة التحااديات اإلقليميااة ،بمااا يخاادم مصااالحنا

المشتركة.
ستواصاال المملكااة المتحاادة الاادفاع عاان القااانون اإلنساااني الاادولي ،وتااأمين وصااول المساااعدات اإلنسااانية إلااى
الجهات المعنية ،وتقديم المساعدة اإلنسانية األولية فاي أوقاات األزماات ،وسانحاف علاى قادرتنا علاى مواجهاة
األحدال رير المتوقعة ،وتمويل البرامج الثنائية ومتعددة األطراف في مواقع األزمات اإلنسانية ،ويياادة حملاة
عالمية لحماية نحو  20مليون شخد من كارثة المجاعة .وفي سياق جهودنا لادعم هاذح األهاداف ،سنساعى
إلى إصج وتعزيز النظام اإلنساني الدولي ،وتشجيع استخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم دعم أسرع وأقل كلفة
للمت ررين الذين تأثروا باألزمات.
بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج
ساانحرص علااى أن يتحماال ساافراؤنا ومفوضااونا مسااؤولية كاملااة فااي مااا يتعلااق بم ارعاااة األهااداف المشااتركة بااين
الحكومااات ،ولاايس فقااط التركيااز علااى المهمااات المرت طااة بااو ازرة الخارجيااة والكومنولااث والتنميااة .FCDO
وإضافة إلى ذلك ،نريد أن ن من أي اً تمثيجً أف ل لو ازرة الخارجية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة ،بما

في ذلك زيادة عدد مورفينا في إيسا كيلبرايد بنس ة  50في المئة.
2.1

قوة من أجل الخير :دعم المجتمعات الحرة والدفاع عن حقوق اإلنسان

 .8تشاكل المجتمعاات المنفتحاة ركاائز أساسااية فاي نظاام دولاي مساتدام ،يمتاااز بنماوذج حوكماة شافافة وشاااملة
وخاضعة للمسااءلة .وماع ذلاك ،فمنهاا -كماا الحرياات الفردياة التاي بنياا عليهاا -تتعارض ل اغوو مت ازيادة
في عالمنا الواقعي كما االفتراضي على اإلنترنا .وقد حسجل تراجع عام للحرية العالمية في النصف األول
من القرن الحادي والعشرين ،الذي أص حا في األنظمة االستبدادية أكثر تعنتاً وانتشا اًر في مختلف أنحاء

العالم.
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 .9فاي سااعينا إلااى عكااس هااذا التادهور فااي الحريااة العالميااة ،يجااا أن تنطلاق جهودنااا ماان الااداخل ،ماان خااجل
تعزيااز التعاااون مااع المجتمعااات المفتوحااة لنعماال مع ااً علااى تعزيااز إدارتنااا المحليااة وقاادرتنا علااى الصاامود،

واالتفاق على أجندات عمل مشتركة في المستقبل ،والمواجهة السريعة للتحديات التي تقوض أمن مواطنينا

وازدهااارهم .ويعتباار الديااام بااذلك أم ا اًر بااال األهميااة علااى مسااتوز صااون سااجمة ديمقراطيتنااا علااى الماادز

الطوياال ،إضااافة إلااى الحفاااظ علااى قوتنااا الناعمااة وقاادرتنا علااى جااذب اآلخارين والتااأثير علاايهم انظاار إلااى

الند ضمن اإلطار الحقاً في هذا القسمع .هذح الحتمية هي التي تقاود جادول أعمالناا فاي مجموعاة الادول

الس ع  ،G7لجهة العمل مع زمجئنا األع اء ،ومان خاجل التواصال ماع أساتراليا والهناد وكورياا الجنوبياة،
على التعافي والخروج بشكل أف ل من وباء كوفيد . 19 -

 .10ستتعاون المملكة المتحدة أي اً في إطار حماية الديم الديمقراطية ،مع الحلفاء والشركاء الاذين يشااطرونها
التفكير نفس  ،وكذلك مع المجتمع المدني في جميع أنحااء العاالم ،وذلاك كجازء مان قوتناا مان أجال تحقياق

جاادول أعمااال جيااد .وسيشاامل ذلااك فااي كثياار ماان الحاااالت ،العماال الثنااائي مااع الاادول علااى تقويااة إدارتهااا
المحلية وبناء قدرتها على الصمود في وج التهديدات والمخاطر .ومن خجل الديام بذلك ،سنركز جهودنا
فااي المقااام األول علااى الج اوار األوروبااي األوسااع ،وعلااى شاارق أفريديااا ،وعلااى منطقااة المحيطااين الهناادي
والهادئ ،ووفقاً لذلك ،سنكيف نهجنا لتلبية االحتياجات المحلية ،والجمع باين دبلوماسايتنا والتنمياة والتجاارة
واألمن وأدوات أخرز .وستكون إجراءاتنا ذات األولوية بالنس ة إلينا هي اآلتية:

 الدفاع عن حقوق اإلنسان العالمية ،بما في العمل مع المجتمع المدني المحلي والمدافعين عان حقاوق
اإلنسااان .وسنسااتخدم إلااى جانااا جهودناا الثنائيااة ومتعااددة األطاراف التقليديااة ،بمااا فااي ذلااك فااي األماام
المتحاادة والمجل ااس األوروبااي ،نظ ااام عقوبااات مس ااتقجً لمحاس ا ة المت ااورطين فااي االنتهاك ااات الجس اايمة

لحقوق اإلنسان واالرتكابات في هذا المجال.

 تعزيز المساواة بين الجنساين ،والعمال ماع منظماات الادفاع عان حقاوق المارأة للتصادي للتميياز والعناف
وعدم المساواة التي تعوق المرأة .سنستخدم إنفاقنا على المساعدات والدبلوماسية لتحقيق هدفنا المتمثل
فااي التحاااق  40مليااون فتاااة إضااافية بالماادارس فااي الاادول منخف ااة ومتوسااطة الاادخل بحلااول الساانة
 ،2025انطجقاً من قماة الشاراكة العالمياة مان أجال التعلايم فاي السانة  .2021وسانعمل أي ااً علاى
تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة من خجل منظمة التجارة العالمية  WTOو مجموعة الدول الس ع
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 G7و منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDواألمم المتحدة و البنك الدولي  ،واتفاقات التجارة
الحرة.
 تش ااجيع الحك اام الفع ااال والش اافاف ،وتعزي ااز المؤسس ااات الديمقراطي ااة القوي ااة وس اايادة الق ااانون .وس ااتعمل
المملكة المتحدة في هذا اإلطار على دعم العمليات والمؤسسات السياسية القوية والشفافة ،التي تكاون
خاضااعة للمساااءلة فااي الخااارج ،بمااا فيهااا البرلمانااات واألح ازاب السياسااية ،وذلااك ماان خااجل مؤسسااة
ويستمنسااتر للديمقراطيااة  Westminster Foundation for Democracyومؤسسااات أخاارز.
وس اايتم ت اازخيم هاااذا العم اال مااان خ ااجل صا ااجحيات مع ااززة للمملك ااة المتحا اادة ترم ااي إلاااى دع اام مراي اااة
االنتخابات واألنشطة ،لتعزيز الجهود الراهنة متعددة األطراف ريار األحادياةع .وسننشاع أي ااً نظامااً
عالمي ااً جديااداً للعقوبااات المتعلقااة بالفساااد و ارجااع الااندل وننشااط جهودنااا فااي مجااال التصاادي للتموياال
رير المشروع.

سياسة المملكة المتحدة للعقوبات المستقلة
أنشأت المملكة المتحدة فاي يولياو وتماوزل مان عاام  ،2020أول نظاام فارض عقوباات مساتقل خااص بناا .إنا
نظ ااام العقوب ااات المتعلق ااة بانته اااك حق ااوق اإلنس ااان الع ااالمي وش اابي بق ااانون مارنيتس ااكيل .وه ااو يم اانح المملك ااة
المتحدة أداة قوية جديدة لمحاس ة المتورطين في االنتهاكات أو االرتكاباات الجسايمة ضاد حقاوق اإلنساان ،مان
خجل فرض تجميد أصولهم وحظر سفرهم.
وسنسااتخدم فااي هااذا اإلطااار أنظمااة العقوبااات التااي نط قهااا ،جاازءاً ماان نهااج متكاماال لتعزيااز ييمنااا ومصااالحنا،
ولمكافح ااة تهدي اادات الدول ااة ،واإلره اااب ،والهجم ااات اإللكتروني ااة ،واس ااتخدام األس االحة الكيماوي ااة وانتش ااارها .إن

مغادرتنا لجتحاد األوروبي تعني أن بات في إمكاننا التحرك بسرعة أكبر من خجل القنوات متعاددة األطاراف،
الرسااخ مااع مجموعااة ماان الشااركاء المتقاااربين فااي
ألن ماان مصاالحتنا الديااام بااذلك ،فااي حااين نواصاال التنساايق ا
طريقة تفكيرنا .وقد أرهرناا فعاجً القادرة علاى إقارار عقوباتناا المساتقلة علاى وجا السارعة .ففاي سابتمبر وأيلاولل
من عام  ،2020كنا أول دولة أوروبية تفرض عقوبات على زعيم بايجروس وعادد مان المساؤولين فيهاا بسابا
تزوير االنتخابات وممارسة العنف ضد المتظاهرين.
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وستطلق المملكة المتحدة في  2021نظام عقوبات عالميااً ثانيااً ضاد الفسااد ،األمار الاذي يمنحناا قادرات علاى
منااع المتااورطين فااي الفساااد ماان الاادخول بحريااة إلااى المملكااة المتحاادة ،أو تحريااك األم اوال ماان خااجل نظامنااا

المااالي .وماان شااأن هااذا النظااام أن يكماال األدوات الراهنااة لمكافحااة الفساااد ،بمااا فيهااا ساالطات إنفاااذ القااانون،
وسيجعلنا قادرين على العمل مع الحلفاء الذين لديهم أنظمة مماثلة ،كالواليات المتحدة وكندا.
 العماال علااى تعزيااز حريااة الاادين أو المعتقااد  FoRBفااي الخااارج ،والم ااي قاادماً فااي تطبيااق توصاايات
أسااقف مدينااة تاارورو فااي المراجعااة المسااتقلة التااي أج ارهااا عااام  ،2019وزيااادة التوعيااة بالق ااايا ذات

األهميا ااة الخاصا ااة ،ال سا اايما ما اان خا ااجل التعا اااون ما ااع التحا ااالف الا اادولي للحريا ااة الدينيا ااة أو المعتقا ااد
 .International Religious Freedom or Belief Allianceوستست يف المملكة المتحدة في
 ،2022مؤتم اًر و ازرياً دولياً لجتفاق على خطوات تعزيز حرية الدين أو المعتقد لجميع الناس.
 الاادفاع عاان حريااة الصااحافة واإلعااجم ،ويشاامل ذلااك العماال ماان خااجل التزاماتنااا تجاااح صااندوق الاادفاع
عان وساائل اإلعااجم العالمياة  Global Media Defence Fundالاذي شااركنا فااي تأسيسا مااع
كندا .وسنعمل أي ااً إلاى جاناا جهودناا فاي مواجهاة الرقاباة علاى اإلنترناا ووساائل اإلعاجم الرقمياة،
على تعزيز الحماية المناس ة من األضرار عبر اإلنترنا .سنواج العنف عبر الش كة اإللكترونياة ،ال

ساايما من ا الموج ا ضااد النساااء والفتيااات ،وسنساااعد وسااائل اإلعااجم المسااتقلة فااي الاادول الناميااة علااى
إرساء نماذج أعمال جديدة ومرنة في العصر الرقمي .وسيسهم العمل المستقل لا الخدمة العالمية لهيئة
اإلذاعة البريطانية  BBC World Serviceفي دعم حرية وسائل اإلعجم.
 الحااد ماان ممارسااة االعتقااال التعساافي أو االحتجاااز أو إصاادار أحكااام بمعاي ااة رعايااا أجانااا لممارسااة
نفوذ علاى حكوماات أخارز .ساندعم م اادرة كنادا الهادفاة إلاى وضاع حاد لجحتجااز التعسافي للماواطنين
األجان ااا -بم اان ف اايهم األفا اراد ال ااذين يحمل ااون جنس ااي ًة مزدوج ااة -م اان دون ات اااع اإلجا اراءات القانوني ااة
الواج ااة ،وت ااأمين الحماي ااة القانوني ااة لمحاكم ااة عادل ااة .فه ااذح الممارس ااة تع ااد انتهاكا ااً اللت ازم ااات حق ااوق

اإلنسااان ،وتتنااافى مااع القااانون الاادولي ،وتقااوض العجقااات الدوليااة ،وتااؤثر ساال اً علااى الرعايااا األجانااا

الذين يسافرون ويعملون ويعيشون في الخارج.
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قوة عظمى تعتمد القوة الناعمة
القااوة الناعمااة للمملكااة المتحاادة متجااذرة فااي عمااق هويتنااا كدولااة ،ال ساايما فااي ييمنااا وطريقااة عيشاانا ،وحيويااة
اتحادنا وتنوع  .وتشكل طابعاً أساسياً لهويتنا الدولية بصفتنا بلداً منفتحاً وجدي اًر بالثقة ومبادعاً .إنهاا تساهم فاي
بناء تصورات إيجابية عن المملكة المتحدة ،وإنشاء روابط قوية باين النااس ورفاع الاوعي باالديم التاي نمتااز بهاا

ماان خااجل تعزيااز الت ااادل الثقااافي والقطاااع السااياحي .كمااا أنهااا تعاازز قاادرتنا علااى اجتااذاب األعمااال التجاريااة
الدولية والتعاون ال حثي والطجب -وفي نهاية المطاف ،تساعد على إحدال تغيير في العالم.
نجحا المملكة المتحدة في الحفاظ على مكانتها الريادية حتى يومناا هاذا ،بتصانيفها مان ضامن الادول الاثجل
األولااى فااي تقااارير مؤشاار القااوة الناعمااة  .وفااي عااام  ،2020حلااا المملكااة المتحاادة فااي مقاادم اسااتطجع أجاراح
المجلااس الثقااافي البريطاااني  British Councilمااع مؤسسااة إي سااوس مااوري  ،Ipsos MORIباعت ارهااا
الدولااة األكثاار جاذبيااة لفئااة الش ا اب مااا بااين دول مجموعااة العش ارين  .G20ويرتكااز هااذا األداء القااوي علااى:
نموذجنااا المعتمااد فااي الحكاام الااديمقراطي ،واألنظمااة القانونيااة ،وت ارال القااانون العااام ونظااام القااانون العرفاايل،
والنظ ااام الملك ااي ،ومؤسس اااتنا التعليمي ااة والعلمي ااة وال حثي ااة ذات المس ااتوز الع ااالمي ،وهيئ ااات وض ااع المع ااايير،
والصا ااناعات اإلبداعيا ااة والثقافيا ااة ،وقطا اااع السا ااياحة ،وقطا اااع الرياضا ااة ،وأن ا اواع الجاليا ااات المغتربا ااة الكبي ا ارة،
والمساهمة في مجال دعم التنمية الدولية.
يعود كثيار مان مصاادر القاوة الناعماة للمملكاة المتحادة إلاى خاارج الحكوماة ،ماا يشاكل اساتقجلية عان توجهاات
الدول ااة ال اارورية ل س ااط نفوذه ااا .ويمك اان فا اي ه ااذا اإلط ااار للحكوم ااة أن تس ااتخدم أص ااولها الخاص ااة كالشا ا كة
الدبلوماسااية ،واإلنفاااق علااى المساااعدات ،والق اوات المساالحة ،ماان أجاال المساااهمة فااي إرساااء حساان النيااة تجاااح
المملكة المتحدة -على سبيل المثل ،من خجل دعم جهود اإلراثة في حاالت الكوارل ،أو عبر عملناا الادولي
لحمايااة الت ارال الثقااافي فااي حاااالت الن ازاع .وفااي م اوازاة ذلااك ،يتركااز الاادور ال ارئيس للحكومااة علااى :إيجاااد بيئااة
مجئمااة يمكاان أن تزدهاار فيهااا المنظمااات واألصااول والش ا كات المسااتقلة فااي كاال جاازء ماان المملكااة المتحاادة،
ومساعدة تلك الجهات على بناء عجقات دولية ذات منفعة مت ادلة ،وتسخير منتجاتهم حيثما أمكن لرفد السلع
العالمية -وذلك باستخدام ال حث العلمي والتكنولوجيا لتقديم حلول للتحديات العالمية.
وعلااى الااررم ممااا تقاادم ،فاامن مشااهد القااوة الناعمااة آخااذ فااي التغياار .إن الجهااات التااي تتحاادز ياايم المجتمعااات
المفتوحة والديمقراطية ،تواصل الديام بذلك بشكل متزايد من خجل الثقافة ،بحيث تستثمر قاوز منافساة نظامياة
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حكومياةع مثال تلاك العائادة إلاى روساايا والصاين بكثافاة فاي تعزياز صااورتهم كقاوة ثقافياة عالمياة وفاي العمليااات
المتصلة باإلعجم .ويتبنى حلفاؤنا أي اً نهجاً أكثر استراتيجية ،فالعجقاات الثقافياة هاي إحادز الركاائز الاثجل

للسياسة الخارجية األلمانية ،وتعد جزءاً مهماً من السياسة الخارجية لفرنسا .ويتشاكل علاى نحاو مت ازياد تصاورنا

للاادول األخاارز -وتالي ااً لقوتهااا الناعمااة -فااي الف اااء الرقمااي ،ماادفوعاً ماان جانااا أف اراد وجهااات فاعلااة رياار
حكوميااة ،بمااا فااي ذلااك ماان خااجل الت االيل اإلعجمااي .وتؤكااد مثاال هااذح الااديناميكيات أن متانااة القااوة الناعمااة

للمملكة المتحدة ال يمكن اعت ارها أم اًر مسلماً ب  .ويتطلا األمر ،كجزء حيوي من سياستنا الخارجية ،اساتثما اًر
مدروساً يمكن أصولنا المحلية ونشاطنا الدولي من تحقيق االزدهاار علاى المادز الطويال .لاذا سنواصال دعمناا

القطاعااات اإلبداعيااة والثقافيااة فااي المملكااة المتحاادة ،بمااا فيا ماان خااجل :اسااتثمار  150مليااون جنيا اسااترليني
و 207مجيااين دوالر أميركاايل فااي إطااار صاافقة قطاااع الصااناعات اإلبداعيااة

Creative Industries

 ،Sector Dealوزيادة االستثمار على مستوز االقتصاد في ال حث والتطاوير إلاى  2.4فاي المئاة مان النااتج
المحلاي اإلجماالي بحلااول السانة  ،2027وتقااديم تمويال بديمااة  1.7ملياار جنيا اساترليني و 148مليااار دوالرل
سنوياً لنحو  45منظمة مستقلة تعمل على دعم التميز الثقافي والرياضي في المملكة المتحدة.
مواطن النفوذ في القوة الناعمة البريطانية
اإلعالم والثقافة
تحظااى هيئااة اإلذاعااة البريطانيااة بااي بااي سااي بااأكبر مقاادار ماان الثقااة بااين المحطااات التلفزيونيااة فااي مختلااف
أنحااء العاالم .وتصال خدماة باي باي ساي العالمياة " BBC World Serviceإلاى نحاو  468ملياون شاخد
كل أسبوع با 42لغة.
تحت اان المملكااة المتحاادة صااناعات إبداعيااة وثقافيااة ناب ااة بالحياااة .وماان بااين كاال ثمانيااة ألبومااات موساايدية
حااول العااالم ي اااع ألبااوم لفنااان بريطاااني .وتشااكل األفااجم بريطانيااة الصاانع ،ربااع عائاادات شا ابيك التااذاكر حااول
العالم .
يشاهد أكثر من  500مليون شخد فاي الاداخل والخاارج كال سانة ،العاروض فاي متاحفناا وصااالت العارض.
وساانقوم فااي الساانتين  2021و ،2022باسااتثمار أكثاار ماان  284مليااون جني ا اسااترليني و 392مليااون دوالر
أميرك اايل ف ااي المع ااارض والمت اااحف الت ااي ترعاه ااا الحكوم ااة .وف ااي الس اانة  ،2022س اايعرض مهرج ااان المملك ااة
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المتحاادة * Festival UKإبااداعات المملكااة المتحاادة وابتكاراتهااا للعااالم ،بحيااث يجمااع العلااوم والتكنولوجيااا
والهندسة والفنون والرياضيات في عشرة أعمال عامة واسعة النطاق.
ينتشاار فااي مختلااف أرجاااء المملكااة المتحاادة وعباار األقاااليم التابعااة لنااا مااا وراء ال حااار 32 ،موقع ااً ماان مواقااع
الترال العالمي المدرجة على قوائم منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ويونيسكول ،والتي تشكل نقطة

جذب رئيسة للزوار من جميع أنحاء العالم.
التعليم
اختار نحو  500ألاف طالاا أجنباي الد ارساة فاي المملكاة المتحادة فاي عاام  ،2019ماا يجعلهاا الوجهاة الثانياة
األكثاار شااعبية فااي هااذا المجااال .ويوجااد ،فااي أكثاار ماان دولااة ماان كاال  4دول حااول العااالم ،رئاايس لل ا جد أو
للحكومة ،تلقى تعليم في المملكة المتحدة.
"المجلاس الثقاافي البريطااني " British Councilيقادم خدماتا لنحاو  100ملياون شاخد فاي أكثار مان 100
دولة.
الحكوماة البريطانياة تطاار  3بارامج مخصصااة للمانح التعليميااة للجيال المقبال ماان القاادة العااالميين ،وهاي ماانح
الكومنولث و منح مارشال و منح تشيفنين .
الرياضة
نظما ااا المملكا ااة المتحا اادة منا ااذ است ا اافة أولمبيا اااد لنا اادن Olympics

 "Londonو أولمبيا اااد المعا ااوقين"

 Paralympicsفي عام  ،2012أكثر مئة حدل رياضي دولي كبير .وسنشارك فاي  ،2021فاي است اافة
كأس األمم األوروبية للرجال في كرة القدم  ،UEFA Men’s EUROوسنست يف في  2022كأس األمم
األوروبية للسيدات  ،"Women’s EUROو دورة ألعاب دول الكومنولث ."Commonwealth Games
أماا الادوري اإلنجليازي الممتااز لكارة القادم " Premier Leagueفيباث م ارياتا إلاى نحاو  188دولاة حاول
الع ا ا ااالم ،ويست ا ا اايف مواه ا ا ااا دولي ا ا ااة م ا ا اان أكث ا ا اار م ا ا اان  100بل ا ا ااد .ف ا ا ااي ح ا ا ااين تت ا ا ااابع بطول ا ا ااة ويمبل ا ا اادون
للتنس  "Wimbledon Championshipsجماهير رفيرة من حول العالم ،ويأتي لمشاهدتها أكثر من نصف
مليون زائر كل سنة.
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الروابط والعالقات ما بين الناس
يداايم مواطنونااا عجقااات فااي جميااع أنحاااء العااالم :فنحااو  9.5شااخد ماان الااذين يعيشااون فااي المملكااة المتحاادة
كانوا قد ولدوا خارج ال جد ،فيما يعيش أكثر من  5مجيين مواطن بريطاني في الخارج.
قاادم أكثاار ماان  40مليااون ازئاار ماان الخااارج إلااى المملكااة المتحاادة فااي عااام  ،2019وقاااموا ب ااخ نحااو 28.4
مليار جني استرليني و 39مليار دوالر أميركيل في االقتصاد البريطاني ،وأسهموا أي اً بتعزيز الوعي بديمنا.
حملتنا التي تحمل عنوان ووسم  loveisgrea#وتدعو إلى االحتفاء بالمساواة والتنوع ،تعمل على زيادة الوعي
بالمملكة المتحدة كوجهة ترحا بالزائرين من مجتماع المايم  +LGBTQولمثلياين/ات ،ومزدوجاي/ات التوجا
الجنسي ،ومتغيري/ات النوع االجتماعيل.
2.2

اقتصاد عالمي منفتح وقادر على الصمود

 .11يمثاال الحفاااظ علااى اقتصاااد عااالمي مفتااو  -ومااا ينطااوي علي ا ماان فوائااد -عنص ا اًر أساسااياً فااي سياسااتنا
الطموحااة الراميااة إلااى جعاال المملكااة المتحاادة مركا اًز عالميااً للخاادمات والحلااول الرقميااة والبيانااات ،مااا يرسااخ
األسااس الجزمااة لتحقيااق ازدهااار طوياال األمااد لمواطنينااا .هااذح الغايااة تعاازز نقاااو القااوة واسااعة النطاااق فااي

المملكاة المتحاادة علااى مسااتوز الخاادمات والحلااول الرقميااة ،وتباارز دورهااا الريااادي عالمي ااً فااي مجااال العلااوم
والتكنولوجيااا .إضااافة إلااى ذلااك ،تاانعكس فوائاادها إيجاب ااً علااى عاادد ماان االتجاهااات االقتصااادية العالميااة،
كالنمو في الط قة الوسطى العالمية ،ومركزياة دور اقتصاادع داتاا المعلوماات فاي النااتج المحلاي اإلجماالي

العااالمي .لكاان فااي المقاباال ،يواج ا االقتصاااد العااالمي المفتااو تحااديات كبي ارة تفاارض ضااغطاً كبي ا اًر علااى
المؤسسات الدولية و الئحة التشريعات التي تحكمها ،في وقا يشكل في وباء كوفيد  19 -تحادياً أكثار

تعقيداً.

 .12تتاوافر لاادينا اآلن فرصااة للتعااافي بشااكل أف اال ماان عاادوز كوفيااد  ، 19 -ماان خااجل العماال مااع حلفائنااا
وشاركائنا علاى تحقياق انتعااش اقتصاادي ،وإعاادة توحيااد الصافوف لادعم التجاارة الحارة واالساتثمار ،وإحياااء
الثقة في النظام االقتصادي الدولي العتماد حوكمة فاعلة وتأمين االستقرار.
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 .13سيبني نهجنا على نجاحاتنا طويلة األماد فاي تحقياق نتاائج تعاود بالفائادة علاى القادرة التنافساية االقتصاادية
في المملكة المتحدة وعلى المستهلكين .إن اندماجنا في النظام االقتصادي والمالي العالمي يساهل إمكانياة
الوصااول إلااى العناصاار األساسااية مثاال اإلماادادات الطبيااة ،ويفااتح ال اااب أمااام الشااركات البريطانيااة لوصااول
السلع والخدمات البريطانية حول العالم بشكل سريع إلى مراكز االبتكارات واألسواق المتنامية ،ويمكننا من
جذب االستثمارات إلى ال جد لدعم فرص العمل والنمو في الداخل .ومع ذلك ،فمن تعافينا من هاذح األزماة
االقتصادية ال بد من أن يقدم للناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة مزيداً من الخدمات المتكافئة.

اقتصاد المملكة المتحدة
 بل إجمالي التجارة نحو  62في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة المتحدة في عام .2019
 بلغااا نس ا ة االسااتثمار األجنبااي الم اشاار فااي المملكااة المتحاادة فااي الناااتج المحلااي اإلجمااالي  72فااي
المئة ،بحيث تقدم على فرنسا و 32في المئةل وألمانيا و 27في المئةل.

 تع ااد المملك ااة المتح اادة ارئ اادة عل ااى المس ااتوز الع ااالمي ف ااي مج ااال الخ اادمات المالي ااة ،وق ااد ض ااخا ه ااذح
الخا اادمات فا ااي عا ااام  2018مبل ا ا  132مليا ااار جني ا ا اسا ااترليني و 182مليا ااار دوالرل فا ااي االقتصا اااد
البريطاني وما يمثل  6.9في المئة من الناتج المحلي اإلجماليل.

 حقق القطاع الرقمي نحو  150مليار جنيا اساترليني و 207ملياارات دوالرل لجقتصااد البريطااني فاي
عام  - 2018بزيادة مقدارها  30في المئة منذ عام .2010

 يااؤمن القطاااع الرقمااي فااي المملكااة المتحاادة مليون ااً و 600ألااف وريفااة ،وتعماال فااي إطااارح نحااو 232
ألااف شااركة ،معظمهااا شااركات صااغيرة ومتوس اطة الحجاام ،وتحاال فااي المرت ااة الخامسااة فااي العااالم ماان

حيث صادرات السلع والخدمات.

 زيااادة االسااتثمار فااي مجااال ال حااث والتطااوير ليصاال إلااى  2.4فااي المئااة ماان الناااتج المحلااي اإلجمااالي
بحلول السنة .2027

 يؤمن قطاع الخدمات المالية في جميع أنحااء المملكاة المتحادة نحاو ملياون و 100ألاف وريفاة و3.2
في المئة من الورائف المختلفةل –  65في المئة منها خارج العاصمة لندن.

 بلا االسااتثمار فااي التكنولوجيااا الرقميااة فااي المملكااة المتحاادة مسااتوز يياسااياً فااي عااام  ،2019بعااد مااا

وصل إلى  10.1مليار جني اساترليني و 14ملياار دوالرل ،أي بزياادة  3.1ملياار جنيا اساترليني و4
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مليارات دوالرل عن عام  -2018وهو ما يمثال  33فاي المئاة مان إجماالي االساتثمار فاي التكنولوجياا
األوروبية.

 في العام الد ارساي  ،2019 -2018بلا عادد الطاجب الادوليين فاي المملكاة المتحادة نحاو  485ألفااً،
ما يشكل نحو  20.7في المئة من مجمل عدد الطجب في ال جد.

 .14علينا أي اً التعاون مع اآلخرين على تعزيز مرونة االقتصاد العالمي في مواجهة الصدمات قصيرة األجل
واالضااطرابات طويلااة األجاال ،واإلعااداد لمواجهااة التحااديات الهيكليااة المحتملااة فااي المسااتقبل .ويشاامل ذلااك

صاايارة قواعااد وق اوانين متوافقااة مااع متطل ااات القاارن الحااادي والعش ارين ،بحيااث تكااون ركيزتهااا قائمااة علااى
المع ااايير العالي ااة والد اايم الديمقراطي ااة ،وم اان ش ااأنها تمك ااين المجتمع ااات المفتوح ااة كالمملك ااة المتح اادة مااان
االستفادة بشكل أف ل من الفرص المستقبلية للنمو االقتصادي .وستهدف هذح القوانين كذلك إلى مساعدة
الدول النامية على االندماج في منظومة االقتصاد العالمي .
 .15وإلى تسريع وتيرة االنتقال إلى اقتصاد عالمي خال من الكربون ،تتصدر أولوياتنا الخطوات اآلتية:
 بناااء اقتصاااد قااوي فااي المملكااة المتحاادة يعااود بالفائاادة علااى جميااع الماواطنين ويتميااز بقاادرة أكباار علااى
المنافسة على المستوز الدولي .سنستخدم جمياع محركاتناا االقتصاادية المحلياة وأجنادة تجارتناا الدولياة
لتعزيز نماو اإلنتاجياة واالبتكاار ،بحياث تعام الفائادة علاى جمياع شارائح مجتمعناا ،باالتوازي ماع الجهاود
التااي نبااذلها ماان أجاال التعااافي والخااروج بشااكل أف اال ماان جائحااة كوفيااد  . 19 -وماان طريااق خطتنااا
الهادفااة إلااى تحقيااق النمااو وتطبيااق االسااتراتيجية الرقميااة ،ساانعمل علااى االسااتثمار فااي البنيااة التحتيااة
الوطنية وفاي مجااالت االبتكاار والمهاارات ،ساعياً إلاى تحقياق أولوياتناا اإلقليمياة والقطاعياة فاي توجيا

اسااتثمارات القطاااع الخاااص .ساانقوم أي ااً بتحديااد وتلبيااة احتياجااات المت ااررين والمتااأثرين ماان تغياار

النظام الهيكلي القتصادنا -على سابيل المثال ،الوراائف المفقاودة بسابا األتمتاة أو تاأثيرات االقتصااد
الصديق للبيئة على الذين تدفعهم كلفة الوقود إلى ما دون خط الفقر.
 تشااجيع االسااتثمار الااداخلي فااي الوقااا الااذي نعماال في ا علااى تقلاايد المخاااطر التااي قااد تهاادد أمننااا
القاومي .سنسااعى إلااى زيااادة مساااهمة االساتثمار األجنبااي الم اشاار " FDIفااي النمااو االقتصااادي فااي
جميع أنحاء المملكة المتحدة ،من خجل تحديث االستراتيجية المتعلقة باالستثمارات والسياسة التجارية
ومنهجية عمل مكتا االستثمار الجديد لدينا ومقرح فاي و ازرة التجاارة الدولياة ،ويقاودح وزيار االساتثمار
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بشراكة وثيقة مع رئاسة الوزراءل .وسنتدخل بشكل متناسا حيثماا تكاون هنااك ضارورة ،فاي معاامجت
االستثمار األجنبي الم اشر لحماية األمن القومي ،وذلك بموجا أحكام مشروع قانون األمن القومي
واالستثمار  ، National Security and Investment Billوبديادة وحدة حماية أمان االساتثمار
 Investment Security Unitالمساتحدثة .وتتعهاد المملكاة المتحادة االلتازام ببيئاة تنظيمياة شافافة
قابلة للتوقع ،في مواجهة أي موجة من التهديدات المحفوفة بالتعقيدات.
 تنشا اايط التجا ااارة الح ا ارة والعادلا ااة والشا اافافة عا اان طريا ااق تعزيا ااز نظا ااام التجا ااارة العا ااالمي وتحا ااديث نظا ااام
التشريعات الدولية ،ال سيما فاي ماا يتعلاق بالبيئاة والخادمات والقطااع الرقماي .إن الادول حاول العاالم-
سواء كانا كبيرة أو صغيرة ،متطورة أو نامية -هي في حاجة إلى أن تكون قادرة علاى المنافساة .لاذا
سااتعمل المملكااة المتحاادة مااع حلفائهااا وشااركائها ،علااى إعااادة تنشاايط آليااة منظمااة التجااارة العالميااة
WTOكي تص ح من خجل صيغة قواعدها واتفايياتها أكثر قادرة علاى التعامال ماع الق اايا التجارياة
الراهنة والمستقبلية .وسنسعى من ضمن هذا النهج ،إلى إعادة إنشاء منظومة لتساوية الن ازعاات ،تعمال
بكامل طاقتها على أف ل وج  .وسنبذل المزيد من الجهد أي اً لمواجهة أولئك الذين يواصلون الدياام

بممارسااات رياار عادلااة وم ارة باألعمااال التجاريااة -مثاال نقاال التكنولوجيااا واإلعانااات بااالقوة -بمااا فااي

ذلك من خجل مؤسسات مملوكة للدولة ،وكذلك أولئك الذين يسيئون استغجل حقوق التصنيف الذاتي
في المطال ة بوضع البلد النامي.
 التأسايس لريااادة عالمياة فااي مجاال التجااارة الرقمياة ،ودعاام األساواق الرقميااة الديناميكياة والتنافسااية التااي
تخدم شرائح مجتمعنا كافة .إن هدفنا يتمثل في تحقيق الحد األقصى من النمو االقتصادي ،فيما نقوم
بمواجهة أي اضطرابات محتملة قد تنجم عن المسار المتسارع للتقنيات المبتكرة في مجااالت مختلفاة،
ابتااداء م اان العم ااجت الرقمي ااة وصا اوالً إل ااى التج ااارة اإللكتروني ااة ونم اااذج األعم ااال الجدي اادة الت ااي تحق ااق
عائدات مالية من البيانات .وساتعمل المملكاة المتحادة علاى اساتخدام ريادتناا فاي التجاارة الرقمياة للادفع
ق اادماً بمفاوض ااات منظم ااة التج ااارة العالمي ااة ف ااي م اامار التج ااارة اإللكتروني ااة ،ودم ااج أحك ااام التج ااارة
الرقميااة والبيانااات الحديثااة فااي اتفاقاتنااا للتجااارة الح ارة .وسااتكون وحاادة األس اواق الرقميااة

Digital

 Markets Unitالجدياادة -التااي تست اايفها هيئااة المنافسااة واألساواق Competition and
 Markets Authority -ومدونة سلوك إلزامية جديدة للشركات الرقمية المهيمنة ،في صلا نظامنا
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الداعم للمنافسة في األسواق الرقمية .ومن خجل ترؤسنا لا مجموعة الس ع  ،G7سندعم عمل منظمة
التعاااون االقتصااادي والتنميااة  ،OECDل اامان دفااع الشااركات الرقميااة المترتااا عليهااا ماان الم ااال
المناس ا ة ماان ال ارائا ،فااي كاال دولااة تعماال فيهااا .وساانبذل أي ااً جهااوداً ماان أجاال ضاامان أن تحقااق

المعايير التقنية الرقمية التي طورتها هيئات المعايير الدولية ،فائدة للجميع.

 تعزيااز التجااارة الصااديقة للبيئااة كجاازء ماان حلااول معالجااة التغياار المناااخي وفقاادان التنااوع البيولااوجي.
وس اات قى المملك ااة المتح اادة عل ااى موقعه ااا المح ااوري ف ااي مناقش ااات منظم ااة التج ااارة العالمي ااة المتعلق ااة
بالتجارة والبيئاة ،واساتن او الفارص لتحريار السالع والخادمات البيئياة ،والتخفياف مان ان عاثاات الكرباون،
ووضع المعايير ذات الصلة ،وتحقيق تقدم نحو اعتماد نموذج االقتصاد الدائري.
 التصدي للجرائم االقتصادية والتمويجت رير المشروعة ،التاي تماد بالماال جماعاات الجريماة المنظماة
واإلرهابيين والجهات الخبيثة األخرز التاي تعمال علاى تقاويض الحوكماة الرشايدة والثقاة فاي اقتصاادنا،
وتشوح سمعتنا العالمية ،من خجل السما بحيازة أصول فاسدة في المملكة المتحدة .وسنقوم في إطار
خطاة مكافحاة الجريماة االقتصاادية  Economic Crime Planالتاي أقارت فاي عاام  ،2019بماا
يأتي :زيادة عدد المحققين الماليين المدربين ضمن وحدات الشرطة لدينا ،وإصج منظومتنا الخاصاة
بمعداد التقارير المتصلة باألنشطة المشابوهة  ،Suspicious Activity Reportsللتأكاد مان تاوفير
معلومات استخ ارية حيوية ومفيدة للتحديقات ،وتعزيز المركاز الاوطني لمكافحاة الجارائم االقتصاادية
 .National Economic Crime Centreوسنستحدل ،متى تسنى الوقا الاجزم للبرلماان ،تشاريعاً
يتصدز للجرائم االقتصادية وال سيما منها التي تعمل على استخدام بنى الشركات في المملكة المتحدة

في تسهيل العمليات المتطاورة لغسال األماوال .وسيشامل هاذا التشاريع إصاج آلياات تساجيل الشاركات
في وكالة  Companies Houseوجهة تسجيل الشركات في المملكة المتحدةل وشراكاتها المحدودة،
واعتماد سجل مرجعي للشركات والكيانات الخارجية التي تمتلك عقارات في المملكاة المتحادة .وإضااف ًة
إلاى ماا تقادم ،سانقوم ماان خاجل رئاساتنا ل ا مجموعة الادول السا ع  ،بتعزياز العمال علاى التازام الشااركات
مع ااايير الش اافافية وتسا اريع عملي ااات اس ااترداد األص ااول ،وسنس ااتخدم عجقاتن ااا المتين ااة باألسا اواق المالي ااة
الرئيسااة األخاارز كالواليااات المتحاادة ،إلضااافة الاازخم إلااى مسااعانا الجماااعي المشااترك نحااو تحقيااق هااذح
األهداف.
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 تنويااع مصااادر إماادادات المملكااة المتحاادة ماان الساالع األساسااية ،كالمعاادات الطبيااة والمعااادن الثمينااة
والنادرة ،من خجل عقد شراكات تجارية وتعزيز التعاون الدولي .وسنقوم اعت ا اًر من تاريخ تولينا رئاسة
مجموعااة الس ا ع بتحقيااق مااا يااأتي :اسااتخدام االسااتراتيجيات المرت طااة بالقطاعااات السااويية ،كااالترويج

التجاااري الموجا ا والتخفي ااف م اان العوائ ااق التجاري ااة ،واعتماااد من اااهج متع ااددة األطااراف لتقي اايم الثغاارات
القائماة فاي سلسالة التورياد العالمياة ،مان خاجل منظماة التعااون االقتصاادي والتنمياة  OECDعلاى
سبيل المثل .سنعمل على تعزيز المعايير العالمية من أجل دعم اقتصااد دائاري إعاادة التادويرع أوساع
نطاقاً ،بما ينسجم وطموحاتنا في تحقيق نماو مساتدام .وسانقدم علاى إبارام اتفاقاات للحفااظ علاى دوران
عجلااة تجااارة الساالع الحيويااة فااي أوقااات األزمااات .أمااا داخاال المملكااة المتحاادة ،فسنواصاال استكشاااف

الفرص المتعلقة باالستخراج المحلي للمعادن ال ارزة ومعالجتها ،مثل الليثيوم ،إضاف ًة إلاى العمال علاى
استعادتها وإعادة تدويرها واستخدامها مجدداً ضمن اقتصااد دائاري مساتدام .وتقاوم حكومتناا بادعم عادد
ماان المشاااريع التجريبيااة كتلااك القائمااة فااي منطقااة كورن اوال علااى ساابيل المثاال ،ماان خااجل صااندوق

 Getting Building Fundوأقرت الحكومة بديمة  900مليون جني استرليني لتوفير ورائف وإقامة
بنية تحتية في جميع أنحاء ال جدل ،وأي اً من خجل شراكة المشاريع المحلية Local Enterprise

 Partnershipوتعااون باين السالطات المحلياة والشاركات التجارياةل ،وبرناامج المانح الذكياة Smart
.Grants
 .16سنعمل على التوسال بالمجموعاة الكاملاة مان األدوات المحلياة والدولياة المتاحاة للحكوماة لتحقياق األهاداف
اآلتية :وضع سياستنا التجارية المستقلة في صلا سياستنا األمنية الدولية والقومية ،واستخدام الدبلوماسية

التنظيمية لصيارة المعايير والدايم التاي ساتدعم مساتد جً االقتصااد العاالمي كاي يتسانى لناا أن نكاون أكثار
قاادرة علااى المنافسااة .ماان هنااا فاامن التعاااون الاادولي ساايكون أساسااياً ماان خااجل تعاااون متعاادد األط اراف مااع
منظمة التجارة العالمية و منظمة التعااون االقتصاادي والتنمياة  ،وأي ااً ماع مجموعاة السا ع و مجموعاة
العشرين والتكتجت األخرز ،من أجل إرساء مقاربات جماعية ،وإرهار فوائد التعاون المشترك في التأثير
على المناقشات متعددة األطراف.
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التجارة نواة "بريطانيا العالمية"
نرمي ،باعت ارنا دول ًة تجاري ًة مستقلة ،إلى تعزيز االزدهار في جميع أنحاء المملكة المتحدة ،من خجل سياساة
تجاري ااة تعتم ااد ي اايم األسا اواق المفتوح ااة الحا ارة ،رف ااع القي ااود التجاري ااةع وتح ااديث قواع ااد التج ااارة الدولي ااة .وتس ااتند

سياسااتنا إلااى الم ااادئ األساسااية للديمقراطيااة وحقااوق اإلنسااان والمشاااريع الح ارة والمعااايير العاليااة فااي مجاااالت
عدة ،كحماية البيئة ،والغذاء ،وسجمة الحيوانات ،والبيانات.
"التعرفاة الجمركياة العالمياة للمملكاة المتحادة  UK Global Tariffالجديادة ،تتمياز بنظاام رساوم أكثار ت سايطاً
وأقل كلف ًة من التعرفاات الجمركياة الخارجياة المشاتركة  Common External Tariffالتاي يط قهاا االتحااد

األوروبي ،علماً أنها ت قي على الرسوم الجمركية المفروضة على قطاعات رئيساة معيناة .وهاي تعكاس التزامناا
دعم النمو العالمي من خجل التجارة ،وتصميمنا على الحفاظ علاى ساوق بريطانياة مفتوحاة وتنافساية ،لماا فيا

مصلحة المستهلكين في المملكة المتحدة.
فااي إطااار السااعي إلااى تحقيااق أهاادافنا الوطنيااة ،ساانعمل علااى اسااتخدام المجموعااة الكاملااة ماان أدوات التجااارة
المتاحة للحكومة في الوقا الراهن ،إلى جانا أدواتنا األخرز .وسنقوم على وج التحديد بما يأتي:
 دعم التجارة الحرة والعادلة وتنشيط آلية عمل منظمة التجارة العالمية  ،والعمال ماع شاركاء يشااطروننا
التوجهااات نفسااها ،علااى تحااديث دلياال قواعااد التجااارة ودعاام التجااارة المسااتدامة وضاامان معاملااة جميااع
الدول معامل ًة عادلة.
 التفاااوض علااى عقااد اتفاقااات ثنائيااة وإقليميااة تتعلااق بالتجااارة الح ارة ،وتقلاايد العوائااق التجاريااة ،وفااتح
الفاارص أمااام المصاادرين فااي المملكااة المتحاادة ،والحفاااظ علااى معااايير عاليااة ،وتنشاايط العجقااات مااع
الشااركاء التجاااريين القاادامى ماانهم والجاادد .ويتمثاال الت ازام الحكومااة الااذي تعهدت ا فااي بيانهااا ،فااي إب ارام
اتفاقااات تجاريااة مااع دول يعااود إليهااا نحااو  80فااي المئااة ماان تجااارة المملكااة المتحاادة ،فااي نهايااة عااام
 .2022فمضااف ًة إلاى اتفااق التجاارة والتعااون  Trade and Cooperation Agreementالاذي

وقعنااح مااع االتحاااد األوروبااي الشاريك التجااري األقاارب إلينااا ،نجحنااا فااي تاأمين اتفاقااات تجااارة حارة مااع

 66دول ااة م اان خ ااارج االتح اااد األوروب ااي ،كم ااا تق اادمنا بطل ااا االن اامام إل ااى اتف اااق الشا اراكة الش اااملة

Page | 74

والتقدمية عبر المحيط الهادئ  ،CPTPPللربط ما بين المملكة المتحدة وإحدز أكثار منااطق التجاارة
ديناميكي ًة في العالم.
 ضمان الوصول إلى األسواق واالضطجع بدور فاعل وماؤثر فاي ماا يخاد قواعاد شاركائنا التجااريين
وقاوانينهم والمعاايير التااي يط قونهاا .نعتاازم تحقياق ذلااك مان خااجل المنظماات الدوليااة والفارص المتاحااة
عبار النادوات الحوارياة ماا باين الحكوماات ،مثال الحاوارات االقتصاادية والمالياة Economic and
 ،Financial Dialoguesو مراجعاات التجاارة المشاتركة  ،Joint Trade Reviewsومفاوضاات
اللجاان االقتصاادية والتجارياة المشاتركة

Joint Economic and Trade Committees

) ،(JETCOsواتفاقات التعاون المت ادل ومعاهدات االستثمار الثنائية.
 تعزيز الصادرات ودعم األعمال التجارية في مختلاف أنحااء المملكاة المتحادة .سانوفر الادعم للشاركات
الت ااي تم ااارس مجموعا ا ًة م اان األنش ااطة عل ااى امت ااداد أ ارض ااي المملك ااة المتح اادة ،ويش اامل ذل ااك ،حم ااجت
التصدير في القطاعات الحيوية لنمو الصادرات ،وبرنامج ال عثات لدعم وترويج الصادرات مان خاجل

Export

المشاااركة ف ااي مع ااارض تجاريااة ،وتوس اايع شا ا كة ماادراء تموي اال الص ااادرات

Finance

 Managersالت ااي أنش ااأناها لتش اامل جمي ااع أنح اااء المملك ااة المتح اادة ،وافتت ااا

م ارك ااز جدي اادة للتج ااارة

واالساتثمار UK Trade and Investment Hubsفاي ويلاز وإيرلنادا الشامالية ،إضااف ًة إلاى تلاك
القائمة في اسكتلندا ،بغية شق الطريق أمام الشركات لجستفادة من الفرص المتاحة فاي مجاال التجاارة

الدولي ااة ،وتقا ااديم الا اادعم بواسا ااطة مجموعا ااة مستشا اااري التجا ااارة الدوليا ااة Trade

International

 Advisorsو برنااامج الفاارص الواعاادة  ،High Potential Opportunities Programودعاام
الشركات الصغيرة والمتوسطة أي اً في بناء قدراتها وإمكاناتها التصديرية من خجل خدمات إلكترونية
محسنة .وسنتعاون أي اً مع الشركاء لمواجهة سائر أنواع األنشطة األخرز التي تعرقل تكافؤ الفارص
في التجارة العالمية وتصاعا علاى الشاركات البريطانياة خاوض المنافساة .وتشامل هاذح المواجهاة علاى

س اابيل المث ااال ،الحص ااول عل ااى تموي اال بش ااروو ميسا ارة خاض ااعة لا ا عض ال ا اوابط م اان أج اال مس اااعدة
الشركات المحلية على الفوز بعقود خارجية.
 استخدام سياستنا التجارية لتوفير فرص عمل محلية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة .االستفادة مان
ف اارص التج ااارة العالمي ااة والمعولم ااةل أم اار حي ااوي ف ااي دع اام جهودن ااا لت ااوفير ور ااائف ،ونم ااو الم ااداخيل،
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وتعزيااز أداء االقتصاااد فااي جميااع أنحاااء المملكااة المتحاادة .وفااي المقاباال ،إن إيجاااد فاارص للتصاادير
سيشكل عامجً مهماً بشكل خاص ،دعم قطاع الصادرات ما يقدر بنحو  6.5مجيين وريفة في العاام
 2016وبشكل م اشر أو رير م اشرل وكان نحو ثجثة أرباع تلك الورائف خارج لندن.

 تجهيز المملكة المتحدة باألدوات الجزمة للتصدي للممارسات الجائرة والخطرة ،والحفاظ على الثقة في
التجااارة الح ارة والعادلااة .ساانعمل علااى إنشاااء هيئااة المعالجااات التجاريااة

Trade Remedies

 Authorityكيان ااً مسااتقجً ،بمااا يمكاان الشااركات العاملااة ضاامن مجموعااة ماان قطاعااات التصاانيع فااي

المملكة المتحدة ،وال سيما منهاا فاي مجاالي صاناعة الصالا والسايراميكل مان تعاويض األضارار التاي
تلحق بها نتيجة ممارسات تجارية رير عادلة ،مثل حاالت إرراق السوق بسلع منافسة وطر منتجات
مدعومااة ،والزيااادات رياار المتوقعااة فااي ال اواردات وفاارو االسااتيرادل .وماان شااأن هااذا المنحااى أن ياادعم
االستقرار وإمكانية التوقع بالنس ة إلى المصدرين والمستثمرين على حد سواء.
 تمكااين الاادول الناميااة ماان االنخ اراو فااي االقتصاااد العااالمي ،وإيجاااد شااركاء أقااوز للمسااتقبل فااي مجااال
التج ااارة واالس ااتثمار ،تحدي ااداً م اان خ ااجل عق ااد اتفاق ااات شا ا اركة اقتص ااادية وتحس ااين المخط ااط الخ اااص
باألف ليات التجارية أحادية الجانا ،ما من شأن أن يسهم في الحد من الفقر وتعزيز سجسل التوريد

لدينا.
2.3

توسيع النظام الدولي المنفتح والحر إلى آفاق مستقبلية

 .17مااع توج ا العااالم أكثاار فااأكثر نحااو العصاار الرقمااي القااائم علااى داتااا البيانااات ،سيسااهم االكتشاااف العلمااي
والتكنولوجيااات الناشاائة والقاادرة علااى اسااتغجل كميااات هائلااة ماان البيانااات ،فااي فااتح آفاااق جدياادة تتمثاال فااي
التوسااع الس اريع ألنشااطة القطاااع االقتصااادي واالجتماااعي والعسااكري فااي مجاااالت مثاال الحيااز اإللكترونااي
والف اء الخارجي .وفيما تحمال هاذح اآلفااق المساتقبلية فرصااً كبيارة لجزدهاار والرفاةياة فاي المساتقبل ،إال

أنهااا موضااع منافسااة شااديدة ،مااا يثياار تساااؤالت مهم ا ًة حااول التااأثيرات المت ادلااة بااين الفاارص االقتصااادية
ومجاالت األمن والمسائل األخجيية ،ومدز التوازن بين دور الدولة والشركات واألفراد.
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 .18علينا في سبيل االستفادة القصوز من الفرص المقبلة ،أن ن من تطور هذح اآلفاق المساتقبلية بماا يعكاس
الديم والمصالح الديمقراطية من خجل إنشاء أسواق مفتوحة وحرة وموثوقة ،وتحقيق ضمانات قوية لحماياة
حقوق اإلنسان ،ووضع أسس تخفض من مخاطر النزاع وتحد من الممارسات االستغجلية الخبيثة ،وإرساء
تعاون دولي بما يعود بالفائدة على مواطنينا واقتصااداتنا .وساتعمل المملكاة المتحادة ماع حلفائهاا وشاركائها
بمان فايهم قطااع الصاناعةل علاى توسايع
ووالمجموعة األوسع نطاقاً ألصحاب المصالح والجهات المعنيةَ ،
إطار النظام الدولي المفتو في النطاقات والمجااالت المساتقبلية ،بماا ي امن المسااءلة والرقاباة الفااعلتين،
لكن مع الحرص على منع تجاوز الدولة حدود التحكم والرقابة.
 .19إن تحقيااق مااا تقاادم يعتمااد علااى نجاحنااا فااي إرساااء قاادرة تنافسااية مميازة فااي مجااال التكنولوجيااات التااي تقااود
تطوير نطاقات المستقبل ،سواء من خجل قدراتنا السايبرانية والف اائية ،أو عبار زياادة نفوذناا فاي مجااالت
مثل الذكاء االصطناعي .من هنا يشكل بناء قدرات استراتيجية مميزة قائمة على العلم والتكنولوجياا أساسااً

مهماً لنهجنا.

 .20ستشاامل جهودنااا ثجثااة مجاااالت رئيسااة ماان األنشااطة ،الشااروع فااي تطااوير المعااايير التقنيااة المرتك ازة علااى
الصاناعة ،ووضاع أطار تنظيمياة للبنياة التحتياة والتقنياات والبياناات والنشااو التجااري ،ووضاع قواعاد تحاادد
السلوكيات المسؤولة التي يجا أن تلتزمها الدول والجهاات المعنياة ريار الحكومياة ،والتاي يجاا التفااوض

عليها بين البلدان .وستشمل األولويات نفسها إجراءاتنا في سبيل ذلك من طريق:

 تعزي ااز ف اااء إلكترون ااي ح اار ومفت ااو وس االمي وآم اان .س اانعمل م ااع حكوم ااات أخ اارز وبشا اراكة م ااع
الصااناعة الرقميااة علااى ضاامان أن يكااون هااذا الف اااء اإللكترونااي خاضااعاً لقواعااد ومعااايير تعاازز
األماان الجماااعي ،وتعاازز الداايم الديمقراطيااة ،وتاادعم النمااو االقتصااادي العااالمي ،وتكااافح انتشااار

االسااتبداد الرقمااي .وفااي هااذا السااياق ،تلتاازم المملكااة المتحاادة تعزيااز حكاام وساايادة القااانون فااي مااا
يتعلق بالف اء اإللكتروني من خجل التزام السلوكيات المسؤولة التي يتعين على الدول انتهاجها،
وتحديااد أف اال الممارسااات الدوليااة ،وتحفيااز االمتثااال للقواعااد ،وردع الهجمااات ،والمحاس ا ة علااى
الساالوك رياار المسااؤول للاادول .وسن ااع عنااد ال اارورة قواعااد جدياادة م ان شااأنها تطااوير األدوات
الجزمة للمواجهات السيبرانية واستخدامها على نحو مسؤول ،ووفقاً لموج ات للقانون الدولي.
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 حماياة شا كة إنترناا عالمياة تكاون قابلاة للعمال المشاترك وتتايح لألجياال العتيادة إمكانياة الوصاول
إليها ،ما ي من حماية حق الجميع في تشارك المعلومات والتواصل بحرية وأمان عبر اإلنترنا.
وسااتقوم المملكااة المتحاادة بمناه ااة الجهااود المبذولااة لوضااع إدارة الش ا كة تحااا ساايطرة حكوميااة
دولي ااة تقييدي ااة ،م ااا يعن ااي م اااعفة دعمن ااا للنم ااوذج ال ااذي ينط ااوي عل ااى التعددي ااة ب ااين أص ااحاب
المص االحة .س ااندعو أي ا ااً إل ااى التركي ااز أكث اار عل ااى مب اادأ التن ااوع ف ااي الهيئ ااات المختصا اة بتحدي ااد

المعايير.

األضرار عبر اإلنترنت
تعم اال المملك ااة المتح اادة عل ااى تأس اايس نه ااج جدي ااد إلدارة التقني ااات الرقمي ااة الت ااي تش ااكل دافعا ااً للنم ااو الش ااامل
والديناميكي عبر مجتمعنا بأكمل  .وتشمل األولويات تعزيز األسواق الرقمية التنافسية والديناميكية ،إضاف ًة إلاى

بناااء الثقااة ماان خااجل ضاامان السااجمة واألماان عباار اإلنترنااا ،وتسااليط ال ااوء علااى ييمااة البيانااات وأهميتهااا،
وحماية حرية التعبير عبر اإلنترنا وتعزيزها.

لكن ش كة اإلنترنا تسهم أي اً في تمكاين وتساهيل مجموعاة مان األنشاطة ال اارة واإلجرامياة التاي سنتصادز

لعاادد ماان جوانبهااا ماان خااجل نظااام جديااد لمكافح اة األض ارار عباار اإلنترنااا ملاازم قانوني ااً اسااتناداً إلااى مشااروع
قانون األمان على اإلنترنا  .إن الحكومة تدرك مدز التعقيد والتنوع والديناميكية التي ينطوي عليها االقتصااد
الرقمي .لقد صممنا النظام الجديد ليكون متناس اً مع مخاطر ال رر ،ومرناً بالمقادار الكاافي لم ارعااة األضارار

الناشئة والحلول الفنية.

هذا النظام سيحمي مستخدمي الش كة من األذز ويصون حرية التعبير والتعددية عبر اإلنترنا ،ويؤسس لنهج
جديد من المساءلة والرقابة لشركات التكنولوجيا التي تتجاوز حدود التنظيم الذاتي .سيكون على جمياع مقادمي
الخدمات عبر اإلنترنا أن تكون لديهم أنظمة وعمليات تعالج المحتوز والنشاو رير القانونيين على منصاتهم
األساسية ،وتحمي األطفال من المحتويات واألفعال ال ارة .وستكون الشركات حملزمة أن تتخاذ تادابير صاارمة
بشكل خاص للتصدي لجساتغجل الجنساي لألطفاال واإلرهااب .وس حايطلا مان أكبار الشاركات الكبارز أن ت اع

معايير تحدد الماواد المسامو بهاا قانونااً وتلاك المرفوضاة فاي خادماتها ،وأن تفارض باساتمرار وشافافية األحكاام
والشروو التي تعتمدها.
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سيساتكمل اإلطااار التنظيمااي عباار دعام حكااومي لمحااو األميااة اإلعجميااة ،وتحقياق النمااو واالبتكااار عباار قطاااع
تكنولوجيا السجمة في المملكة المتحدة.
 وضمان حماية حقوق اإلنساان عبار اإلنترناا علاى نحاو يحااكي مراعاتهاا فاي الواقاعل عبار تعزياز

حرية التعبير على الشا كة ،بماا فاي ذلاك مان خاجل تحاالف الحرياة علاى اإلنترناا Freedom

ااء علاى نهاج المملكاة
 ،Online Coalitionوحماية المواطنين من أضرار ومخااطر اإلنترناا ،بن ً
المتحدة الرائد في تحقيق األمان اإللكتروني .وفي هذا الساياق ،سنساعى إلاى ضامان الحفااظ علاى
الوصول القانوني إلى البيانات في رل تطاور التقنياات والخادمات الرقمياة ،بماا يتايح ألجهازة إنفااذ

القااانون واالسااتخ ارات اإلمكانااات للتحقيااق فااي أخطاار الجارائم ،إضاااف ًة إلااى حمايااة حااق األفاراد فااي
الخصوصية.

 ضمان إدراج الشفافية والمساءلة منذ مرحلة البداية في تصميم التقنيات الجديدة ونشرها .وساتعمل

المملكة المتحدة في هذا اإلطار مع القطاعات المعنية ومع معهاد المعاايير البريطانياة British
 Standards Institutionودول أخاارز ،لوضااع معااايير تقنيااة جدياادة وتطااوير مقاربااات جدياادة

للسياسات العامة فاي ماا يخاد التكنولوجياا ،مان شاأنها أن تشاجع االبتكاار والعمال المشاترك ،ماع

حمايا ااة الحقا ااوق والحريا ااات .وسنست ا اايف خا ااجل رئاسا ااتنا لمجموعا ااة الس ا ا ع منتا اادز تكنولوجيا ااا

المستقبل  Future Tech Forumالذي يجمع الحكومات وممثلي القطاعاات المعنياة واألوسااو
األكاديميااة والمجتم اع الماادني فااي جلسااات حواريااة تناااقش مجموع ا ًة أساسااية ماان الم ااادئ لتوجي ا
تطور النظام البيئي الدولي للتكنولوجيا.

 دعاام تاادفق البيانااات عباار الاادول ،بمااا يتاايح الت ااادل اآلماان والموثااوق والعماال المشااترك ،مااع الحفاااظ
على معايير الحماية .وتسعى استراتيجية البيانات الوطنية للمملكة المتحدة إلى االستفادة مان داتاا

المعلومااات لاادفع عجلااة النمااو االقتصااادي ،ودعاام ال حااث العلمااي ،وتحسااين السياسااات والخاادمات

العامة ،وإرساء مجتمع أكثر إنصافاً ،مع ضمان استخدام البيانات كلها على نحو مسؤول وبطرق
آمنااة وأخجييااة وخاضااعة للمساااءلة .وساانعمل علااى توساايع نطاااق هااذا الاانهج ليشاامل إدارة البيانااات

العالميااة ،والعماال مااع شااركائنا الاادوليين للتغلااا علااى المصاااعا التااي تحااول دون تاادفق البيانااات،
وتعزيز التزام معايير البيانات الدولية التي تسهم في تمكين النمو واالبتكار.

 ضاامان بيئااة ف ااائية آمنااة ومسااتدامة و ارجااع اإلطااار النصاايل .وفااي هااذا المجااال ،سنواصاال ييااادة
الجهااود الدوليااة الراميااة إلااى تطااوير معااايير وقواعااد وم ااادئ الساالوكيات المسااؤولة فااي المجاااالت

المتعلقة بالف اء ،لتقليد مخاطر النزاعات والتعامال ماع التهديادات التاي تواجا المملكاة المتحادة
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وحلفائها ،وضمان حريتنا في العمل والم ادرة .ستسعى المملكة المتحدة كذلك إلى وضاع المعاايير
واألنظمة المتعلقة باالساتخدام المادني للف ااء ،لحماياة بيئاة الف ااء ،ودعام نماو صاناعة ف اائية

مسااتقلة وساايادية فااي المملكااة المتحاادة .ساانلتزم ماان خااجل موقعنااا اإلداري لبيئتنااا الف ااائية تعزيااز
مرون ااة النظ ااام المعتم ااد ،وخ اادمات تحدي ااد الموق ااع والمجح ااة والتوقي ااا  PNTالت ااي يعتم ااد عليه ااا
اقتصااادنا و البنااى التحتيااة القوميااة الحيويااة  CNIالخاصااة بنااا ،إضااافة إلااى اسااتخدام األصااول

الف ائية لحل المشاكل المشتركة ودعم جهود التنمية ومساعي معالجة الكوارل.
سياسة فضائية متكاملة :ترسيخ المملكة المتحدة العباً فاعالً في مجال الفضاء

أثبا قطاع الف اء منذ عام  ،2010أن أحد أسرع القطاعات نمواً في المملكة المتحدة ،فحجم ت اعف في
ويدر دخجً سنوياً بديمة  14.8مليار
السنوات هذح ثجثة أضعاف .هذا القطاع يورف اآلن  42ألف شخد ،ح
جنيا ا اس ااترليني و 20.43ملي ااار دوالر أميرك اايل ،وق ااد س ااجل نق اااو ق ااوة مميا ازة ف ااي مج ااال تكنولوجي ااا األقم ااار
االصطناعية الصغيرة واتصاالت األقمار االصطناعية واتصاالت الف اء العميق ،والروبوتات ومراي اة أحاوال
األرض.
وفي هذا اإلطار ،تعتماد المملكاة المتحادة إلاى حاد كبيار علاى حلفائهاا فاي ماا يتعلاق باإلمكاناات الحيوياة ،مثال
إطااجق األقمااار االصااطناعية ،لكاان مااع حلااول عااام  ،2030تطمااح الحكومااة إلااى أن تمتلااك الا جد القاادرة علااى
مراي ااة مصااالحها وحمايتهااا والاادفاع عنهااا فااي الف اااء وعبارح ،ماان خااجل اسااتخدام مازيج ماان القاادرات الساايادية
وشراكات تقوم على تقاسم األع اء مع الحلفاء.
وفااي ساابيل تحقيااق هااذا الطمااو  ،ساايطور المجلااس الااوطني للف اااء  National Space Councilأول
استراتيجية ف اء وطنية للمملكة المتحدة في عام  .2021ومن شأن هذح االستراتيجية أن ت ع نهجاً متكامجً

يشمل سياسة الف اء على المستويين العسكري والمدني ،التي سنقوم بموجبها بما يأتي:

 إنشاء ييادة ف ائية جديادة بحلاول صايف عاام  ،2021بماا ي امن أن تمتلاك القاوات المسالحة قادرات
متطااورة لتعزيااز مصااالح المملكااة المتحاادة علااى األرض وفااي الف اااء  -وتوطيااد تعاوننااا مااع الحلفاااء
وضمان قدرتنا على منافسة أعدائنا.
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 تطوير نظام اإلطجق الف اائي التجااري مان المملكاة المتحادة  -يتمثال فاي إطاجق أقماار اصاطناعية
بريطانية من اسكتلندا بحلول عام  2022جزءاً من برناامج وكالاة الف ااء البريطانياة UK Space

 ،Agencyلتعزيز سوق خدمات رحجت الف اء على مستوز المملكة المتحدة .وسيمنحنا ذلك مقادا اًر
أكبر مان االساتقجلية االساتراتيجية والمروناة فاي مساألة ماا تقارر المملكاة المتحادة إطجقا إلاى الف ااء

وتحديد موعد ذلك.
 تطااوير قاادرات ف ااائية مهمااة أخاارز لجسااتخدامين العسااكري والماادني ،بمااا فيهااا برنااامج ساابر المجااال
الف ائي  Space Domain Awarenessالذي يستخدم الرصد واالستشعار المتكامل في الف ااء
واألرض لتت ااع الحطااام الف ااائي ،والتحقيااق فااي الح اوادل التااي تقااع هناااك ،واكتشاااف وتوقااع وتحديااد
مواصفات النشاو العدائي.
 دعم قطاع الف اء في المملكة المتحدة لتحقيق فوائاد اقتصاادية مان هاذح الساوق الجديادة والديناميكياة،
وتوسايع نفوذهااا فااي قطاااع الف اااء .وسااتعمل الحكومااة فااي إطااار تعزيااز المكانااة االسااتراتيجية للمملكااة
المتح اادة عب اار قط اااع العل ااوم والتكنولوجي ااا ،عل ااى بن اااء البيئ ااة الحاض اانة لص ااناعة مزدهاارة ف ااي المملك ااة
المتحدة في هذا الم مار لتطوير التقنيات الف ائية واألرضاية .وساندعم عروضااً ل ا مدز الحيااة مان
قطاع ال حث والتطوير ،من خجل تمويل عمليات األقمار االصطناعية ،وتطبيقات البياناات المتصالة
بممكانات اإلطجق ،وخدمات نهاية العمر االفتراضي لألجهزة .وسي اطلع الادفاع بمزياد مان األنشاطة
العلمية المتعلقة بالف اء ،وبال حث والتطوير ،والعروض التشغيلية للتصاميم التصورية.
 الحيلولة دون انتشار التكنولوجيا التي تشكل تهديداً في الف ااء ،مثال تكنولوجياا الصاواريخ ال اليساتية،
من خجل وضع ضوابط متشددة على التصدير وراجع 3.3.3ل.

 زيااادة التعاااون الاادولي للمملكااة المتحاادة ماان خااجل أهاادافنا المتعلقااة بالف اااء .وفااي هااذا اإلطااار ،نعتاازم
مواصلة مشاركتنا في برنامج االتحاد األوروباي للمراي اة كوبيرنيكاوس إيارل ،Copernicus Earth
وسنعمل على تعزيز تعاوننا مع حلف شمال األطلسي وناتول ،ومن خجل م ادرة العمليات الف ائية

المشتركة  .Combined Space Operationsسنقوم أي اً بتطاوير تعاونناا ماع الهيئاات بماا فيهاا
وكالة الف اء األميركية وناسال ،ووكاالت الف اء األوروبية والكندية واألسترالية واليابانية.
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المملكة المتحدة في العالم :دولة أوروبية ذات مصالح عالمية
تتمت ااع المملك ااة المتح اادة م ااا ب ااين ال اادول األوروبي ااة ،بمص ااالح وشا اراكات وق اادرات عالمي ااة فري اادة .وبص اافتنا أح ااد
األع اااء الخمس ااة دائم ااي الع ااوية ف ااي مجل ااس األم اان الت ااابع لألم اام المتح اادة  ،ونمتل ااك ص ااوتاً راجحا ااً ف ااي
منظم ااات ،مثا اال مجموعاااة الس ا ا ع  G7و مجموعاااة العشا ارين  ،G20ومنظم ااة الكومنول ااث رابطاااة الشا ااعوب
البريطانية  ،فمننا نملك رؤياة معولماة ومساؤوليات عالمياة .وتعاد أنماطناا للتجاارة واالساتثمار عالميا ًة بمقادار ماا

هااي أوروبي ااة ،وتعك ااس سياسااتنا الدولي ااة ه ااذا الواقااع .ويتمث اال ه اادفنا فااي أن نك ااون ف ااي وضااع جي ااد يس اامح لن ااا
باالسا ااتفادة ما اان األس ا اواق الناشا اائة ،والتح ا اوالت فا ااي االقتصا اااد العا ااالمي ،والتقا اادم العا ااالمي فا ااي مجا ااال العلا ااوم
والتكنولوجيااا ،وفااي تحماال نصاايبنا ماان العاااء المترتااا عاان ترساايخ االسااتقرار واألماان علااى المسااتوز العااالمي،
وكذلك في منطقاة الياورو ومنطقاة المحايط األطلساي .وساتكون هاذح االعت اارات بمثاباة مساار تاوجيهي للطريقاة
الت ااي نق ااوم م اان خجله ااا بتحدي ااد أولولي ااات جهودن ااا الدبلوماس ااية ،ومنه ااا تل ااك المتعلق ااة بتوجهاتن ااا نح ااو منطق ااة

المحيطين الهندي والهادئ.
ساات قى الواليااات المتحاادة أهاام حليااف وش اريك اسااتراتيجي للمملكااة المتحاادة .ويتمحااور جااوهر هااذح العجقااة علااى
اإلنس ااان ،وال س اايما ت اادفق األش ااخاص واألفك ااار ب ااين بل اادينا ،وتاريخن ااا المش ااترك ،واللغ ااة المش ااتركة .وف ااي ه ااذا
اإلطااار ،يوجااد نحااو مليااون م اواطن بريطاااني وأميركااي فااي بلاادان أخاارز يعيشااون ويااذها بع ااهم مااع ال ا عض
اآلخاار كاال يااوم إلااى العماال .وتعااد عجقتنااا هااي أي ااً ييمااة ماان الداايم المشااتركة  -وكااذلك اإليمااان المشااترك

ن
ااء علااى هااذح األسااس ،نقااوم بالتعاااون إلااى درجااة رياار
بالديمقراطيااة وبساايادة القااانو وبالحريااات األساسااية .وبنا ً
مساابوقة .وماان خااجل نطاااق كاماال للاادفاع واالسااتخ ارات والقااوة الساايبرانية ومكافحااة اإلرهاااب والمجااال النااووي،
تاادعم الشاراكة بااين الواليااات المتحاادة والمملكااة المتحاادة أمننااا وتنقااذ األروا  .سنواصاال تعميااق عجقتنااا ،بمااا فااي

ذلاك مان خااجل قاوة كااريير سااترايك راروب  Carrier Strike Groupوتشاكيل ماان نحاو  7500عنصاار،
وحاملااة طااائرات وط اراد وماادمراتل ،وعباار العماال المشااترك علااى التقنيااات الناشاائة ،والتعاااون فااي مجااال الااردع
النااووي فااي المسااتقبل .وتعااد الواليااات المتحاادة أكباار شاريك تجاااري ثنااائي منفاارد للمملكااة المتحاادة ،لجهااة التجااارة
التي تفاوق  230ملياار جنيا اساترليني و 318ملياار دوالرل ،وب ا 20فاي المئاة مان صاادرات المملكاة المتحادة،
كما أص حا أكبر مصدر منفرد لجستثمار األجنبي الم اشر فاي عاام  .2019وسنساعى إلاى زياادة هاذا النماو
م اان خ ااجل اتف اااق عل ااى التج ااارة الحا ارة ،األم اار ال ااذي سيس اااعد ف ااي تعافين ااا االقتص ااادي م اان وب اااء كوفي ااد،19-
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وطموحنااا المشاترك علااى االرتقاااء ببلاادينا ،وعباار وضااع معيااار جديااد للصاافقات التجاريااة المسااتقبلية فااي التجااارة
الرقمية ،وفي حماية الملكية الفكرية وفي تسريع الجهود في شأن اقتصاد منخفض ان عاثات الكربون .وسنسعى
كذلك إلى إقامة تعاون أوثق في التصدي للتمويل رير المشروع.
أمااا جيراننااا وحلفاؤنااا األوروبيااون فسااي قون شااركاء حيااويين لنااا .وسااتظل المملكااة المتحاادة أكباار مساااهم أوروبااي
منفرد في أمن المنطقة األوروبية األطلسية حتى عام  .2030سانعمل ماع شاركائنا مان أجال الادفاع عان ييمناا
المشااتركة ،ومواجهااة التهدياادات المشااتركة ،وبناااء مرونااة فااي مناطقنااا المجاااورة .ساانحاف كااذلك علااى العجقااات
ب ااين ش ااعوبنا وعل ااى ال ااروابط الثقافي ااة ،ون ح ااث ع اان ف اارص التع اااون ،وال س اايما ف ااي مج ااال تط ااوير التكنولوجي ااا
الصديقة للبيئة ،والتعافي المستدام من وباء كوفيد.19-
إننا ندرك الدور المهم الذي ي طلع ب االتحاد األوروبي في إرساء السجم واالزدهار في أوروبا ،وسنجد س جً

جديدة للعمل مع في مواجهة التحديات المشاتركة .وفاي هاذا اإلطاار ،ياوفر اتفااق التجاارة والتعااون Trade
 and Cooperation Agreementبيننااا منطلق ااً لحمايااة مصااالحنا االقتصااادية األساسااية والتعاااون عنااد

ال رورة ،ويمكننا من ات اع مقاربات اقتصادية وسياسية مختلفة في عدد من المجاالت بما يتوافق ومصالحنا.
وفي المقابل ،لدينا شراكة أمنية ودفاعية عميقاة وطويلاة األماد ماع فرنساا ،تادعمها معاهادات النكساتر هااوس
House

 Lancasterوتعا اااون فا ااي مجا ااالي الا اادفاع واألما اانل وتجسا اادها قا ااوة التا اادخل الس ا اريع المشا ااتركة

 .Combined Joint Expeditionary Forceوسنواصال العمال معااً للتصادي لررهااب وتهديادات الدولاة،

والحفاااظ علااى األماان الاادولي .إن إدارة عجقتنااا االقتصااادية باارو تعاونيااة وبناااءة ،وال ساايما لجهااة التعاماال مااع

حاادودنا المشااتركة فااي مااا يتعلااق بالتجااارة واألماان ،سااتكون مهم ا ًة ل اامان أن تحاااف العجقااة بشااكل عااام علااى

إيجابيتها .وننوي في المقابل تعزيز هذح الشراكة والبناء على معاهدات النكستر هاوس فاي القماة التاي تجماع
المملكة المتحدة وفرنسا في عام .2021
تربطنا بألمانيا ،الحليفة األساسية ،عجقات اقتصادية عميقة وشراكة متنامية في مجال السياسة الخارجية ،كما
ع ويتنا في مجموعة الدول األوروبية الثجل  E3 Groupوتحالف بين بريطانيا وألمانيا وفرنساا فاي مجاال
الدبلوماسااية واألماان مااا بعااد بريكسااا ل ،وكااذلك العجقااات الثنائيااة .وسنواصاال العماال مع ااً دفاعااً عاان منطقتنااا
وييمنا ،بما فاي ذلاك مان خاجل اإلعاجن المشاترك للسياساة الخارجياة Joint Declaration on Foreign
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 Policyالذي نأمل في أن نوقع في عام  .2021وسنسعى إلاى تعزياز هاذح العجقاة فاي السانوات المقبلاة ،وال
سيما التعاون في الق ايا المهمة كالتغير المناخي.
تؤكااد المملكااة المتحاادة التزامهااا الش اراكة الثنائيااة المتينااة مااع إيرلناادا ،التااي نتمتااع ماان خجلهااا با ا منطقة الساافر
المشااتركة  Common Travel Areaوترتي ااات تعطااي حريااة العبااور واإلقامااة الحااق فااي العماال لم اواطني
البلاادينل ،ولاادينا مسااؤولية مشااتركة ومصاالحة مت ادلااة أساسااية فااي دعاام اتفاااق بلفاسااا لعااام  1998بمختلااف
مندرجات ا  .وتشاامل هااذح المناادرجات ثجثااة مجاااالت :اإلدراة الداخليااة إليرلناادا الشاامالية ،والتعاااون بااين الشاامال
اإليرلندي وجنوبا  ،والعجقاات باين إيرلنادا والمملكاة المتحادة .وسنساعى إلاى العمال بشاكل بنااء ماع إيرلنادا علاى
ض اامان تنفي ااذ اتف اااق الخ ااروج البريط اااني م اان االتح اااد األوروب ااي الموق ااع ع ااام  ،2019بطريق ااة تحم ااي اتف اااق
بلفاسا  ،وت قي على المكاسا التي تحققا بشق األنفس من عملية السجم ،بما في ذلك االزدهار واالساتقرار
في إيرلندا الشمالية .وسنعمل إضافة إلى ذلك ،على تطوير عجقتنا من خجل زياادة االتصاال والنماو المساتدام
الصديق للبيئة والتعاون الدولي.
سي قى الشركاء األوروبيون اآلخرون ،ساواء الاذين هام داخال االتحااد األوروباي ،أو خارجا  ،أساسايين فاي نهاج
المملك ااة المتح اادة .ف اانحن نتمت ااع بشا اراكة وثيق ااة بش ااكل خ اااص م ااع إيطالي ااا ف ااي الوق ااا الا اراهن ،نتيج ااة رئاس ااتنا
مجموعااة الس ا ع و مجموعااة العشا ارين و مااؤتمر األماام المتحاادة ال ا ا 26للتغياار المناااخي  COP26فااي ع ااام
 .2021أما بولندا فتظل شريكاً بال األهمية في األمن األوروبي ،ونتشاطر معها تاريخاً عميقاً .ونعمل بالمثل
مااع شااركاء أوروبيااين آخ ارين ،بمااا فيهااا إس ا انيا والبرتغااال وهولناادا والاادانمرك والناارويج والسااويد وسويس ا ار ومااع
تركيااا ،علااى مجموعااة مركازة ماان المصااالح ،حيااث يمكننااا إيجاااد ق ااايا مشااتركة كااالديم والتجااارة الحارة وااللتازام
عبر األطلسي .ونعمل كذلك على الصعيد الثنائي ،ومن خجل حلاف النااتو وقاوة المشااة المشاتركة ،ماع جمياع
حلفائنا ،من أجل دعم أهدافنا المشاتركة فاي مواجهاة التحاديات الدفاعياة واألمنياة المشاتركة .وسنواصال تطاوير
النظام الجوي القتالي المستقبلي  Future Combat Air Systemمع إيطاليا والسويد.
تكاان المملكااة المتحاادة االحتارام لشااعا روساايا ولثقافتا وتاريخا  ،لكاان إلااى حااين تحساان العجقااات مااع حكومتا ،
سنعمل من منطلق الردع والدفاع على الرد على أي نشاو ضمن مجموعة كاملاة مان التهديادات الصاادرة عان
روساايا .وماان خااجل حلااف الناااتو ،سن اامن الديااام باسااتجابة رربيااة موحاادة ترتكااز علااى الجمااع بااين أصااولنا
العسااكرية والدبلوماسااية واالسااتخ اراتية لاادعم األماان الجماااعي .سنتمسااك بالقواعااد والمعااايير الدوليااة ونحاسااا
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روساايا علااى انتهاكاتهااا ،وساانعمل فااي هااذا المجااال مااع شااركائنا الاادوليين ،كمااا حصاال بعااد اعتااداء سااالزبوري
وتسميم الروسي سيرري سكري ال وابنت ل .سندعم أي اً دوالً أخرز في الجوار األوروبي الشرقي وخارج  ،على
تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تهديدات الدولة ،وهذا يشمل أوكرانيا ،حياث نواصال بنااء قادرات قواتهاا

المسلحة.
ستواصل المملكة المتحادة اساتثمارها العمياق فاي شاراكاتنا ماع أساتراليا وكنادا ونيوزيلنادا ،التاي تساتند إلاى تااريخ
مشااترك وياايم وعجقااات بااين األفاراد ،بمااا فااي ذلااك الع ااوية فااي رابطااة دول الكومنولااث .ونواصاال العماال علااى
المستوز الثناائي ماع الادول الاثجل فاي مجاال السياساة الخارجياة واألمان واالساتخ ارات وإنفااذ القاانون والادفاع.
ونعمل نحن األربع مع الواليات المتحدة مان خاجل شاراكتنا الفريادة وعالياة الديماة فاي تحاالف العياون الخماس
 .Five Eyesوقااد عززنااا تعاوننااا فااي هااذا التحااالف ليشاامل االسااتجابة لوباااء كورونااا ،وساانعمل علااى تطااوير
التعاون في مجال السياسات في ما يتعلق بمجموعة من الق ايا .وسنسعى بموجا سياستنا التجارية المستقلة
إلى عقد اتفاقات تجارة حرة مفصلة مع كل شريك.
تشااكل المملكااة المتحاادة إحاادز الاادول الا ا 54األع اااء فااي الكومنولااث ،وهااي رابطااة دوليااة تطوعيااة تقاادر ياايم
السيادة الديمقراطية ،وتمثل نحو مليارين و 400مليون شخد 60 ،في المئة منهم هم ماا دون سان الثجثاين.
ويعد الكومنولث مؤسس ًة مهما ًة فاي دعام نظاام دولاي مفتاو ومارن ،يجماع دوالً ذات مصالحة وطنياة فاي تعزياز
الديمقراطيااة والحفاااظ علااى الحريااات الفرديااة ،ودفااع التنميااة المسااتدامة ،وتمكااين التجااارة عباار الحاادود فااي مجااال

السلع والخدمات التي تدعم النمو االقتصادي.
تعتاازم المملكااة المتحاادة العماال خااجل العقااد المقباال ماان الاازمن ،تعميااق مشاااركتها فااي منطقااة المحيطااين الهناادي
والهادئ وراجع القسم التاليل ،بغية تأسايس ح اور أوساع وأكثار ث اتااً فيهاا مان أي دولاة أوروبياة أخارز .فهاذح

المنطقااة تحع ااد حيويا ا ًة القتص ااادنا وأمنن ااا ،وه ااي نقط ااة محوري ااة ف ااي التف اااوض عل ااى القا اوانين والقواع ااد والمع ااايير
الدوليااة ،وماان المتوقااع أن تسااهم باادور أكباار فااي تعزيااز ازدهااار المملكااة المتحاادة خااجل العقااد المقباال .وتحعتباار

اليابااان أحااد أقاارب شااركائنا االسااتراتيجيين ،ال ساايما فااي مجااال األماان ،ونحاان ملتزمااون تعميااق هااذح الش اراكة.
سنتطلع أي اً إلى تعزيز عجقاتنا مع كوريا الجنوبية والقاوز اإلقليمياة األخارز مثال إندونيسايا وفييتناام وماليزياا

وساانغافورة .وساانظل الش اريك رياار اإلقليمااي األكثاار الت ازم ااً بمسااألة ناازع كوريااا الشاامالية سااجحها النااووي تحااا
طائلااة فاارض عقوبااات عليهااا .وفااي المقاباال ،تربطنااا عجقااات تاريخيااة وثيقااة مااع باكسااتان ،وسنواصاال تطااوير
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عجقااة قويااة وحديثااة معهااا تركااز علااى األماان واالسااتقرار واالزدهااار .وسنواصاال دعاام االسااتقرار فااي أفغانسااتان،
كجزء من تحالف أوسع.
تتمياز العجقااة بااين المملكاة المتحاادة والهنااد باروابط قويااة ووثيقااة ،لكنناا سنسااعى خااجل السانوات العشاار المقبلااة،
إلى زيادة جذرية في تعاوننا ضمن النطاق الكامل لمصالحنا المشتركة .فالهند  -باعت ارها الديمقراطياة األكبار
في العالم  -تحعد جه ًة فاعلة على المستوز الدولي وتكتسا أهمي ًة متزايدة .وبما أن البلدين ع وان فاي رابطاة
الكومنولااث ،تربطنااا عجقااات ثقافيااة قويااة يعززهااا وجااود  1.5مليااون بريطاااني ماان أصاال هناادي ،إضااافة إلااى
التعااون الواساع الاذي يتمتاع با البلادان فاي قطااع التعلاايم .أماا التجاارة باين المملكااة المتحادة والهناد فقاد ارتفعااا
بأكثر من ال عف في الفترة الممتادة ماا باين عاامي  2007و  ،2019كماا أن عجقتناا االساتثمارية تساهم فاي
دعم أكثر من نصاف ملياون وريفاة فاي اقتصااد كال مان البلادين ،فيماا تحعاد المملكاة المتحادة ثااني أكبار شاريك

للهناد فاي مجاال ال حاول .إضاافة إلاى ذلاك ،إن قادرتنا علاى إبارام صافقات تجارياة خاصاة مان شاأنها أن تعاازز
تنمية عجقتنا االقتصادية أكثر ،بما فيها زيادة تدفقات االستثمار الثنائي.

تتمحااور رؤيتنااا حااول إعااادة تنشاايط عجلااة التجااارة واالسااتثمار لتكااون مرتكازة علااى العلااوم والتكنولوجيااا ،والعماال
علااى االرتقاااء بهااا إلااى مساتوز أعلااى فااي المملكااة المتحاادة والهنااد علااى حااد ساواء ،والتركيااز أي ااً علااى تعزيااز

التعاااون الاادفاعي الااذي ماان شااأن أن يعاازز األمااان واالسااتقرار فااي منطقااة المحاايط الهناادي ،وذلااك ماان خااجل
متابعاة حاوارات الاادفاع الو ازرياة نصااف السانوية الراهناة .ونتطلااع فاي المقاباال إلاى ت اافر الجهااود باين الديااادات
في كل من المملكة المتحدة والهناد فاي مواجهاة التحاديات العالمياة مثال تغيار المناات والطاقاة النظيفاة والصاحة
العالميااة .وساانخطو خطااوة كبي ارة نحااو تحقيااق هااذح الرؤيااة فااي عااام  2021عناادما نطلااق مشااروعنا لا ا الشراكة
التجارية المعززة  Enhanced Trade Partnershipمع الهند ليشكل خريطة طريق لصافقة تجارياة شااملة
مرتد ة .وسيتم تدعيم هذح العجقة من خجل ش كتنا الدبلوماسية التي تحعد األكبار فاي العاالم علاى مساتوز دولاة
واحدة ،مع وجود أكثر من  800مورف موزعين على  11مرك اًز دبلوماسياً.

تحعد مكانة الصين المتنامية على المستوز الدولي إلى حد كبيار ،أبارز عامال جيوسياساي فاي العاالم الياوم ،ماع
ما يترتا عن ذلك من تداعيات كبيرة على الديم والمصالح البريطانية ،وعلى بنياة النظاام الادولي وشاكل  .لكان
حديقة أن الصين تقوم علاى نظاام اساتبدادي يت ااين عان الدايم التاي نعتمادها ،إنماا يشاكل تحاديات بالنسا ة إلاى
المملكة المتحدة وحلفائنا على حد سواء .لكن الصاين ستساهم فاي النماو العاالمي أكثار مان أي دولاة أخارز فاي
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العقد المقبل ،مع تحقيق منافع لجقتصاد العالمي .وفيما تستفيد كل من الصين والمملكة المتحدة من العجقات
الثنائية لتعزيز االستثمار والت ادل التجاري ،إال أن األولى تشاكل فاي المقابال أكبار تهدياد مصادرح دولاة ،لألمان
االقتصادي البريطاني.
انطجقاً من ذلك ،ستكون هناك حاجة إلى وضع إطار دبلوماسي قوي لهذح العجقة ،يسمح لنا بمدارة الخجفات

والادفاع عان ييمناا والحفااظ علاى مساااحة مان التعااون تلتقاي فيهاا مصااالحنا .وتحعاد الصاين بشاكل مت ازياد شاريكاً

مهمااً فاي مواجهاة التحاديات العالميااة مثال الجاهزياة فاي مواجهاة األوبئااة والتناوع البيولاوجي وتغيار المناات .ماان
جانبنااا ،سنواصاال السااعي نحااو إقامااة عجقااة اقتصااادية إيجابيااة ،بمااا فااي ذلااك تعزيااز روابطنااا التجاريااة وجااذب

المزيااد ماان االسااتثمارات الصااينية إلااى المملكااة المتحاادة .وفااي الوقااا نفسا  ،ساانعمل علااى زياادة حمايااة البنطااى
التحتية القومية الحيوية  CNIوالمؤسسات والتكنولوجيا الحساسة لدينا ،وتعزيز مرونة سجسال التورياد الحيوياة
الخاصة بنا ،لتعزيز الثقة في عجقات التعااون بينناا .وفاي المقابال ،لان نتاردد فاي الادفاع عان ييمناا ومصاالحنا
حيثمااا تكااون مهااددة ،أو عناادما ترتكااا الص اين انتهاكااات لجتفاقااات القائمااة .وكانااا قااد ردت المملكااة المتحاادة
على تصرفات الصين في هون كون من خجل إنشاء مسار جديد لهجرة المواطنين البريطانيين وفاي الخاارجل
وأف اراد أساارهم المخااولين لااذلك مماان يتولااون إعااالتهم .وردت أي ااً علااى انتهاكااات الصااين لحقااوق اإلنسااان فااي

ش ااينجيان  ،م اان خ ااجل اعتم اااد مجموع ااة م اان الت اادابير للح ااؤول دون ض االوع أو تواط ااؤ منظم ااات بريطاني ااة ف ااي
عمليات مشبوهة أو االستفادة منها.
تحعااد أفريديااا القااارة األكثاار تنوعااً فااي العااالم مااع وجااود اتجاهااات متقابلااة كبيارة لااديها .ساانعقد شاراك ًة مااع االتحاااد
األفريقي في شاأن المناات والتناوع البيولاوجي ،واألمان الصاحي العاالمي ،والتجاارة الحارة ،وإدارة األزماات ،ومناع

النزاعات والوساطة ،وفاي ماا يتعلاق بتطبياق جادول أعماال المارأة والساجم واألمان Women, Peace and
 ،Securityوتعزيز الحكام الرشايد وحقاوق اإلنساان .وسانقوم بعاد نجاا

قماة االساتثمار األفريقاي التاي حعقادت

ف ااي ع ااام  ،2020بتنش اايط المش اااركة االقتص ااادية للمملك ااة المتح اادة م ااع أفريدي ااا ،وتعمي ااق الشا اراكات المت ادل ااة

وتطويره ااا ،والعم اال معا ااً لبن اااء اقتصا ااادات مرن ااة ومنتج ااة ومجتمع ااات منفتحا ااة ،إض اااف ًة إل ااى تحس ااين التنميا ااة
واالسااتثمار وعااروض التموياال ،والسااعي إلااى مزيااد ماان المعالجااات اإلنسااانية الفعالااة ،وزيااادة المرونااة المناخيااة

والحد من التهديدات األمنية.
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سنعمل في المقابل ،فاي شاراكة ماع جناوب أفريدياا ونيجيرياا وكينياا وإثيوبياا وراناا علاى وجا الخصاوص ،علاى
تعزيز أهدافنا المشتركة في االزدهار وييمنا الديمقراطية ومصالحنا األمنية .وتحعد جنوب أفريديا ونيجيريا قوتين

إقليميتين تحظيان بامتداد عالمي من خجل المنتديات الدولية التي نتشارك معها ييماً مشتركة ومصالح تجارية
وتنموية :وتمثال الادولتان معااً  46فاي المئاة مان النااتج المحلاي اإلجماالي فاي أفريدياا جناوب الصاحراء الكبارز

و 60في المئة من العجقات التجارية مع المملكة المتحدة.

تتشاطر المملكة المتحدة ماع إثيوبياا وكينياا مخااوف أمنياة كبيارة وأخارز فاي مجاال مكافحاة اإلرهااب فاي القارن
األفريقي .سنعمل على استثمار أكبر في االستقرار اإلقليمي ،وسندفع فاي اتجااح تعااون دفااعي أوثاق ماع كينياا

وإثيوبيا إذا سمح الوضع هناك .سنلتزم اتفاق الشراكة االستراتيجية بين المملكة المتحدة وكينيا UK-Kenya
بناء على عجقتنا التاريخية العميقة.
ً ،Strategic Partnership
ستواصاال المملكااة المتحاادة جهودهااا لحاال الصاراعات وتحقيااق االسااتقرار فااي الصااومال والسااودان ،والعماال علااى
ضاامان حريااة المجحااة فااي خلاايج عاادن ،والحفاااظ علااى األماان ال حااري فااي المحاايط الهناادي .إضااافة إلااى ذلااك،
ستستمر في مسااندتها عملياات حفا الساجم األممياة واألفريدياة  -بماا فاي ذلاك مان خاجل زياادة االلتازام بادعم
بعثة االتحاد األفريقي في الصومال وأميسومل  - AMISOMللتصدي للهموم األمنية المشتركة وحماية أكثر
الفئا ااات ضا ااعفاً .وقا ااد أرسا االنا ق ا اوات بريطانيا ااة إلا ااى بعثا ااة األما اام المتحا اادة المتكاملا ااة متعا ااددة األبعا اااد لتحقيا ااق
االستقرار في مالي وMINUSMAل ،كما قدمنا التدريا للقوات األفريدية المشاركة في بعثات األمم المتحدة.

تتمتااع المملكااة المتحاادة بعجقااات ثنائيااة تاريخيااة قويااة فااي منطقااة الشاارق األوسااط وشاامال أفريديااا -علااى ر ارار
عجقاتهااا مااع األردن وساالطنة عمااان -التااي تحعااد حيويااة الزدهااار المملكااة المتحاادة وأمنهااا .سنسااعى إلااى تعميااق
هااذح الااروابط لنص ا ح أحااد الشااركاء األساساايين فااي مجااال التجااارة واالسااتثمار علااى مسااتوز المنطقااة ،وتعزيااز

أه اادافنا المناخي ااة .وس اانقوم ب اااقت ار نه ااج أمن ااي أكث اار تك ااامجً لحماي ااة مص ااالحنا ،والتص اادي للعوام اال المس ااب ة
لررهاب ،والعمل مع شركائنا علاى تعزياز وتحاديث منظاومتهم وإمكانااتهم األمنياة ل امان االساتقرار الادائم فاي
المنطقااة .وستواصاال قواتنااا المساالحة اإلسااهام فااي التحااالف العااالمي ضااد داعااش فااي العاراق وسااوريا .وساانبني
أي اً على شراكاتنا األمنية الوثيقة ،بما في ذلك مع دولة إسرائيل والمملكة العربية الساعودية ،مان أجال حماياة
مصالحنا في المنطقة بشكل أف ل.
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وسنعمل على تعزيز المرونة االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،بشكل أكبر ،بما في ذلك في بلدان رئيسية مثل
مصاار .ساانتعاون مااع شااركائنا علااى بناااء مجتمعااات أكثاار انفتاح ااً وشاامولية ومرونااة ،ال ساايما مناص ارة ودعاام

مشا اااركة الم ا ارأة وتعلا اايم الفتيا ااات .وسنسا ااعى إلا ااى زيا ااادة التعا اااون ما ااع شا ااركائنا الخليجيا ااين فا ااي مجا ااال التجا ااارة
واالستثمار ،لدعم جدول تنمية األعمال الخاص بالمملكة المتحدة .إضافة إلى ذلك ،سنشجع على التعاون فاي
مجاالت مثل علوم الحياة والتكنولوجيا الخ راء مع المملكة العربية السعودية واإلمارات وإسرائيل ،فيما سندعم
المساااعي إلااى تحقيااق النمااو المسااتدام ومواجهااة تغياار المنااات فااي كاال ماان الع اراق والمغاارب .فااي سااياق م اواز،
سنزيد من تعاوننا مع شريكنا الوثيق دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في مواجهة التدفقات المالية العالمياة ريار

المشروعة.
وتتصاادر األولويااات أن نواصاال العماال مااع الشااركاء فااي شااأن تجديااد جهودنااا الدبلوماسااية للحااؤول دون تطااوير
إيران سجحاً نووياً ،ومحاسبتها على أي أنشطة تحاول من خجلها زعزعة االستقرار في المنطقة ،بماا فاي ذلاك
السااعي إلااى تحقيااق تقااارب إقليمااي .وفااي منحااى متصاال ،ستواصاال المملكااة المتحاادة العماال علااى التوصاال إلااى

حلااول سياسااية دائمااة فااي الاايمن وليبيااا .ونعتاازم أي ااً معالجااة الت عااات اإلنسااانية واالقتصااادية واإلقليميااة التااي
تسبا بها الصراع في ساوريا ،فاي ماوازاة الساعي إلاى إيجااد حال سياساي دائام ،بماا فاي ذلاك تقاديم الادعم الاجزم

لألردن ولبنان.
وفي ما يتعلق بأميركا الجتينية وال حر الكاريبي ،ستحرص المملكة المتحدة على تعزيز جهودها لبناء مجموعة
قوية مان الشاراكات المبنياة علاى الدايم الديمقراطياة المشاتركة ،وتحقياق نماو شاامل ومارن ،ودعام التجاارة الحارة،
وحماية المصالح المشتركة في التصدي للجرائم الخطيرة والمنظمة والفساد .وفيما يوجد في هاذح المنطقاة ماا ال
يقل عن  23في المئة من الغاباات االساتوائية فاي العاالم ،و 30فاي المئاة مان االحتياطاات العالمياة مان الميااح
العذبة ،و 25في المئة من األراضي الصاالحة للز ارعاة فاي العاالم ،فمنهاا تحعاد بالتاالي شاريكاً حيويااً فاي معالجاة
تغير المنات وإعادة إحياء التنوع البيولوجي.

ساانحرص فااي المقاباال علااى تعميااق عجقاتنااا مااع الب ارزياال والمكساايك ،وتعزيااز اتفاقااات الش اراكة فااي مجاااالت
التج ااارة ،واالبتك ااار ،والمن ااات ،واألم اان ،والتنمي ااة ،إل ااى جان ااا العم اال م ااع األرجنت ااين وتش اايلي وكولومبي ااا ل اادعم
مصالحنا المت ادلة .سنستمر أي اً في الدفاع عن سيادة المملكة المتحدة على جزر فوكجند وجورجيا الجنوبية
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وجاازر ساااندويتش الجنوبيااة ،وضاامان حمايااة مصااالح  3500شااخد يعيشااون هناااك ،وذلااك ماان منطلااق حااق
هؤالء في تقرير المصير.
بحلول عام  ،2021سيكون قد م ى على معاهدة أنتاركتيكا  60عاماً .وكانا المملكة المتحدة أولى الدول

الموقعة على المعاهدة التي تحمي القارة القطبياة الجنوبياة باعت ارهاا قاارًة للتعااون العلماي السالمي .ومان خاجل
استخدامنا لسفينة األبحال القطبية الحديثة  ،RRS Sir David Attenboroughوعبر تعزيز اساتثمارنا فاي
محطاتنااا وقاادراتنا العلميااة فااي أنتاركتيكااا القطااا الجنااوبيع ،سنواصاال دعاام وتعزيااز نظااام معاهاادة أنتاركتيكااا
والحفاظ على ريادتنا في درس اآلثار العالمية لتغير المنات في القارة القطبية الجنوبية.
تحعااد المملكااة المتحاادة أقاارب دولااة مجاااورة لمنطقااة القطااا الشاامالي .ماان هنااا ،سنسااهم ماان خااجل دورنااا ع اواً
مراي ااً فااي مجلااس القطااا الشاامالي ،فااي الحفاااظ علااى مكانااة المنطقااة وجه ا ًة تتساام بالتعاااون العااالي والتااوتر

الماانخفض .وساانحاف أي ااً علااى إسااهاماتنا الكبيارة فااي علااوم القطااا الشاامالي ،إضاااف ًة إلااى التركيااز علااى فهاام
العواقاا المترت اة عاان تغيار المناات .ونحاان ملتزماون العمال مااع شاركائنا علاى ضاامان إخ ااع فارص الوصااول
المتعارم إلى المنطقة ومواردها لرقابة ت من إدارتها بشكل آمن ومستدام ومسؤول.
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اال نعطا

نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ :إطار عمل

منطقاة المحيطااين الهناادي والهااادئ بالغااة األهميااة بالنسا ة إلااى المملكااة المتحاادة :فهااي حيويااة القتصااادنا وأمننااا
وطموحنا العالمي إلاى دعام المجتمعاات المفتوحاة .وفيماا يعايش فاي مختلاف دول تلاك المنطقاة ماا ال يقال عان
 1.7مليون مواطن بريطاني ،تواصل عجقاتنا التجارية معهاا النماو بشاكل م اطرد .ومان المنتظار أن تماتحن
هااذح المنطقااة فااي العقااود المقبلااة عاادداً ماان التحااديات العالميااة األكثاار إلحاح ااً ،باادءاً ماان مسااائل المنااات ماارو اًر
بالتنوع البيولوجي وصوالً إلى األمن ال حري والمنافسة الجيوسياسية المرت طة بصوص النظم والمعايير.
تتمحور حاجة المملكة المتحدة إلى االنخراو بشكل أعمق في منطقة المحيطين حول اآلتي:
 من أجل الفرص االقتصادية  -تعد منطقاة المحيطاين الهنادي والهاادئ محركااً للنماو فاي العاالم :ففيهاا
يعيش نحو نصف ساكان العاالم ،وتشاكل نحاو  40فاي المئاة مان النااتج المحلاي اإلجماالي فاي العاالم،

وتصنف من بين االقتصادات األسرع نمواً ،وتأتي في مقدم الترتي ات التجارياة العالمياة الجديادة ،فهاي
تقود االبتكارات والمعايير الرقمية والتكنولوجياة وتعمال علاى بنائهاا ،وتساتثمر بقاوة فاي مصاادر الطاقاة

المتجااددة والتكنولوجيااا الصااديقة للبيئااة ،مااا يجعلهااا حيويااة ألهاادافنا االسااتثمارية وعلااى مسااتوز سجساال
التوريااد المرنااة .أمااا حصااة منطقااة المحيطااين الهناادي والهااادئ ماان التجااارة العالميااة البريطانيااة ،فتبل ا
 17.5فااي المئااة ،و 10فااي المئااة ماان االسااتثمارات األجنبيااة الم اشارة ،وساانعمل علااى زيااادة ذلااك ،بمااا
في من خجل اتفاقات التجاارة الجديادة والحاوارات والشاراكات األعماق فاي مجااالت العلاوم والتكنولوجياا
والبيانات.
 من أجال أمنناا  -فالمنطقاة تقاع فاي وساط المنافساة الجيوسياساية المتنامياة المقترناة بعادد مان المساائل
المحمومة المحتملة :النزاعات اإلقليمية المعلقة من رير حل ،االنتشار النووي والحسابات الخطاأ ذات
الصاالة ،تغياار المنااات والتهدياادات رياار الصااادرة عاان الاادول كاإلرهاااب أو الجارائم الخطارة والمنظمااة.
وتقف المنطقة على تماس مع التحديات األمنياة الجديادة ،بماا فيهاا علاى مساتوز الف ااء اإللكتروناي.
ويعتمد جزء كبير من تجارة المملكة المتحدة مع آسايا علاى قطااع النقال الاذي يمار عبار مجموعاة مان
الم ااايق ب ااين المحيط ااين الهن اادي واله ااادئ .ل ااذا ،يع ااد الحف اااظ عل ااى حري ااة المجح ااة فيه ااا أما ا اًر حيويا ااً
للمصالح الوطنية للمملكة المتحدة .بدأنا العمل عن كثا مع الشركاء اإلقليميين هناك ،وسنبذل المزيد
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ماان الجهااد ماان خااجل المشاااركة المسااتمرة ماان جانااا قواتنااا المساالحة وبناااء قاادراتنا األمنيااة علاى نطاااق
أوسع.
 م اان أج اال ييمن ااا  -علين ااا تعمي ااق شا اراكاتنا م ااع دول المنطق ااة وتوس اايعها ،به اادف تعزي ااز المجتمع ااات
المفتوحة ،ودعم القواعد والمعايير الدولية التي تؤيد التجاارة الحارة واألمان واالساتقرار .ماا زلناا ملتازمين
التنمية في منطقة ت م نحو ثلث أفقر سكان العالم .سنتعاون تعاوناً وثيقاً في شراكات ثنائية ومتعددة
األط اراف مااع شااركاء يشاااركوننا الموقااف نفس ا ماان مسااائل عالميااة بمااا فيهااا األولويااات الدوليااة كتعلاايم

الفتيات ومعالجة تغير المنات.
هةةدفنا :أن نكااون الشاريك األوروبااي الااذي يتمتااع بأوسااع ح ااور فااي منطقااة المحيطااين الهناادي والهااادئ وأكثارح
تكامجً -والذي يلتزم شاراكات أكثار متاناة وعمقااً علاى المادز الطويال ،وكاذلك علاى المساتويين الثناائي ومتعادد

األطراف.

دورنا :سنتولى الديادة حيثما نجد أننا أف ل المخولين للديام بذلك ،وسنشارك اآلخرين وندعمهم وفق ال رورة
من أجل تحقيق أهدافنا .وسيشمل ذلك الحفاظ على الشراكات الثنائية ومتعددة األطاراف ودعمهاا فاي المنطقاة،
مثاال إجاراءات الاادفاع للقااوز الخمااس ) Five Power Defence Arrangements (FPDAوتعاااون
أستراليا وماليزياا ونيوزيلنادا وسانغافورة والمملكاة المتحادة فاي الارد علاى أي تهدياد مسالحل ،والعمال ماع منظماات

مثال رابطاة دول جناوب شارق آسايا وآسايانل  ASEANو منتادز جازر المحايط الهاادئ Pacific Island
 .Forumسان حث فاي المقابال عان طارق للعمال بشاكل أوثاق فاي تلاك المنطقاة ماع الشاركاء األوروبياين ،بمان
فيهم فرنساا وألمانياا .سانكون شاريكاً تجاريااً منفتحااً وليبراليااً ،ونقادم بصاديية ون ازهاة علاى إجاراء أعماال تجارياة،
ونعمل على االستفادة من خبراتنا العميقة ومشاركاتنا في الق ايا المتعلقة بالسجم واألمن الدوليين.

إجراءاتنا :طموحنا هذا سيتحقق من خجل إقامة مشاركات مع حكومات المنطقة بحساا األولوياة ،تركاز علاى
تسعة مجاالت:
 إبرام اتفاقات تجارية ثنائية جديدة ماع كال مان أساتراليا ونيوزيلنادا والم اي فاي تنفياذها ،واالتفااق علاى
ش اراكة تجاريااة معااززة مااع الهنااد تشااكل نقطااة انطااجق نحااو إب ارام صاافقة تجاريااة شاااملة ،إضاااف ًة إلااى
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خااوض ح اوارات وإج اراء مراجعااات تجاريااة جدياادة مااع الشااركاء فااي مختلااف أنحاااء منطقااة المحيطااين
الهندي والهادئ.
 االن امام إلااى اتفاااق الشاراكة الشاااملة والتقدميااة عبار المحاايط الهااادئ

Comprehensive and

 Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnershipل امان زياادة فارص التجاارة
واالستثمار ،وتنويع روابطنا التجارية وسجسل التوريد ،وتبني التجارة المفتوحة ومبدأ التكامل.
 تعزيز مرونة سجسل التوريد للسلع األساسية والمواد الخام  ،بما فيها اإلمدادات الطبية.
 أن تص ح المملكة المتحدة شريك حوار مع رابطاة دول جناوب شارق آسايا  ،للعمال معااً علاى مواجهاة
التحااديات العالميااة ،ودعاام الاادور المركاازي لرابطااة آساايان فااي االسااتقرار واالزدهااار اإلقليمااي وتعزيااز

التنمية المستدامة في جنوب شرق آسيا.
 تعزياز التعااون فااي مجاالي الادفاع واألماان ،بماا فاي ذلااك األمان ال حاري ،وزيااادة االعتمااد علاى قواعاادنا
العسااكرية فااي الخااارج والمساااهمة الراهنااة فااي منطقااة المحيطااين الهناادي والهااادئ ،وتعزيااز مشاااركتنا
وممارسااتنا مااع شااركائنا ف اي إج اراءات الاادفاع للقااوز الخمااس  ،FPDAوزيااادة مسااتوز مشاااركتنا فااي
التجمعات األمنية اإلقليمية.
 التعاون في األمن السيبراني وبناء قدرات في هذا المجال.
 معالجة تغير المنات ،عبر اللجوء إلاى تكيياف األنشاطة الم ارة بالبيئاةع والتخفياف مان اآلثاار البيئياة
لاادعم االنتقااال إلااى نمااو صااديق للبيئااة وماارن ومسااتدام فااي منطقااة المحيطااين الهناادي والهااادئ ،ويكااون
ذلك من خجل التأثير على مصادر االن عال الرئيسة والمتنامياة والبلادان األكثار هشاشاة أماام ت عاات
التغياار المناااخيع والوثيقااة الصاالة باسااتراتيجيتنا األوسااع فااي مااؤتمر األماام المتحاادة السااادس والعشاارون

لتغير المنات .COP26
 تسااخير دورنااا الديااادي فااي خدمااة أجناادة ترفااع لاواء الخياار العااام ،وتعزيااز المجتمعااات المفتوحااة وحمايااة
السالع الحيويااة ماان طريااق الحاؤول دون الن ازعااات ،وبسااط ساايادة قوياة للقااانون ،واحتارام حقااوق اإلنسااان
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وحريااات اإلعااجم ،وتعلاايم الفتيااات ،واإلراثااة اإلنسااانية .وسنواصاال فااي المقاباال تعميااق الااروابط بااين
الشعوب ومن ضمن هذح المساعي المواسم الثقافية الثنائية مع اليابان وأستراليا والهند.
 استخدام مساعداتنا اإلنمائية الرسامية علاى نحاو أكثار اساتراتيجية لادعم كثيار مان تلاك األهاداف .وفاي
هذا اإلطار سنواصل دعم البلدان الشريكة في المنطقة على مواجهة الفقر المدقع ،وحيث يمكن للدول
أن تمااول تنميتهااا ،سااننتقل تاادريجياً ماان تقااديم الماانح إلااى تااوفير الخب ارة البريطانيااة ورأس المااال القاباال
لجسااترجاع ،لمواجهااة التحااديات اإلقليميااة ماان أجاال مصاالحتنا المشااتركة .وسيشاامل ذلااك دعاام البنيااة

التحتية عالية الجودة.
يشاكل تعمياق التعااون فااي مجاال العلاوم والتكنولوجياا مااع الشاركاء فاي مختلاف أنحاااء المنطقاة ،عنصا اًر أساسااياً
بالنس ة إلاى شاراكتنا الشااملة ماع منطقاة المحيطاين الهنادي والهاادئ ،األمار الاذي يعازز نجاحناا المساتقبلي فاي

جميع هذح المجاالت.
حضةورنا :قاماا المملكااة المتحادة حتاى اآلن باالساتثمار إلااى حاد كبيار فااي هاذح المنطقاة ماان خاجل شا كة ماان
 52مرك اًز ،افتتح أربعة منها منذ عام  .2018وجرز في عام  2020تعيين مدير عام جديد لا مكتا الخارجية
والكومنولث والتنمية البريطاني ،يكون مسؤوالً عن منطقة المحيطين الهندي والهاادئ ،كماا كاان عاين فاي عاام

 2019سفير مخصد لا رابطة دول جنوب شرق آسيا  .ونعتمد منذ عام  ،2018مفوضين تجاريين إقليمياين
يتخذون من سنغافورة وموم اي وشنغهاي مق اًر لهام .وقاد عقادنا خاجل عاام  ،2020اتفاقاات تجارياة جديادة ماع

اليابااان وساانغافورة وفيتنااام .ونملااك انتشااا اًر بحري ااً طوياال األمااد فااي منطقااة الخلاايج والمحاايط الهناادي ماان خااجل
عمليااة كيبيااون  Operation Kipionومرابطااة بحريااة طويلااة األمااد لتعزيااز السااجم واالسااتقرارل .وفااي عااام

 ،2019شهدت الجوالت المجحية والدبلوماسية الدفاعية نمواً عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ األوسع.
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.3

تعزيز األمن والدفاع في الداخل والخارج

 .1ال يمكن للمملكة المتحدة االستفادة القصوز من انفتاحنا إال إذا كنا أقوياء وآمناين فاي ديارناا -بماا ي امن
عيش مواطنينا في مأمن من األذز ،مع حماية ديمقراطيتنا واقتصادنا والبنية التحتية الوطنية الحيوية التي
ويعتباار األماان حيويااً أي ااً لنظااام دولااي ،حيااث يمكاان أن تزدهاار المجتمعااات
تعتمااد عليهااا الحياااة اليوميااة .ح
واالقتصادات المنفتحة مثل المملكة المتحدة وتتعاون في السعي لتحقيق أهداف مشتركة ،بعيداً عن اإلكاراح

والتدخل.

 .2سنتخذ نهجاً أكثر قوة اساتجابة لتادهور البيئاة األمنياة العالمياة ،والتكياف ماع المنافساة المنهجياة ومجموعاة
أوسع من التهديدات الصادرة من الدول ورير الدول كيانات ليسا بدولع والتاي تعززهاا التكنولوجياا .وفاي

سبيل الديام بذلك ،علينا تحسين قادرتنا علاى اكتشااف وتعطيال التهديادات التاي نواجههاا فاي العاالم الماادي
وفي الف اء اإللكتروني ،وصدها وردعها .وقاد تكاون هاذح التهديادات صاادرة مان دول ،ساواء فاقاا العت اة
التقليدي ااة للح اارب أم ل اام تتجاوزه ااا ،أو التح ااديات األمني ااة الع ااابرة للح اادود الوطني ااة مث اال اإلره اااب والجريم ااة
المنظمااة والخطي ارة ،أو مزيج ااً ماان هااذح .وساانبين أننااا قااادرون ومسااتعدون للاارد حااين اسااتهداف مواطنينااا
ومصالحنا ،بما في ذلك بالقوة إذا لزم األمر.

 .3على نحو مماثل ،عليناا أن نادرك أنا ال يمكنناا تعطيال أو ردع كال تهدياد فاي عالمناا األكثار ترابطااً حياث
تتزايد صعوبة التمييز بين األمن المحلي واألمن الدولي .لذا ،علينا أن نصعا أكثر على الجهات الفاعلاة

الخبيثااة -الحكوميااة ورياار الحكوميااة علااى حااد س اواء -تحقيااق نتائجهااا المرجااوة ،ونجعاال ذلااك أكثاار تكلفااة
بالنس ة لها .وسيشمل هذا تقليل مكامن ال عف لدينا وتحسين قدرتنا على الصمود في مواجهة التهديدات
المسااتمرة .ويجااا علينااا أي ااً الحااد ماان فرصااة اآلخ ارين فااي اسااتغجل الص اراع وعاادم االسااتقرار لتحقيااق
مكاسبهم الخاصة ،وتعزيز الحوكمة والبنية الدولية التي تساعد في الحفاظ على السجم.

 .4ساايكون التعاااون مااع الحلفاااء والشااركاء الااذين يشاااطروننا الم ااادئ نفسااها أساسااياً فااي هااذا الجهااد .وبصاافتنا
واحدة من الدول الخمس دائمة الع وية في مجلس األمن الدولي ،تقع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في

األمن الدولي .وباعت ارنا قوة أوروبية ذات امتداد عالمي ،فمننا في موقع جياد يمكنناا مان الدياام باذلك ،مان
خااجل نهااج أمنااي واسااع ومتكاماال يعااالج مجموعااة ماان التحااديات التااي تواج ا أمننااا وازدهارنااا المش ااترك.
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وسنعمل على تكييف وجودنا ودعمنا بحسا كل دولة ومنطقة ،وسنستمر في تركيز جهودنا األمنية بشكل
أساسااي علااى المنطقااة األوروبيااة األطلسااية وتقااديم الاادعم فااي أفريديااا -ال ساايما فااي شاارق أفريديااا ولشااركاء
مهمااين فااي راارب أفريديااا مثاال نيجيريااا ،وفااي الشاارق األوسااط .كمااا ساانركز بشااكل أكباار ماان ذي قباال علااى
منطقاة المحيطاين الهناادي والهاادئ ،مماا يعكااس أهميتهاا فاي مواجهااة العدياد مان التحااديات العالمياة األكثاار
إلحاحاً في العقد المقبل ،مثل األمن ال حري والمنافسة المرت طة بالقوانين والقواعد واألعراف.
 .5هدفنا األول هو مواجهة التهديدات الصادرة من الدول داخل وطننا وخارج  .في هذا الصدد ،ين غاي عليناا
تحسين قدرتنا -وقادرة حلفائناا وشاركائنا– فاي اكتشااف وفهام وتحدياد مصادر مجموعاة مان التهديادات التاي
نواجهها والصادرة من دول أخارز والتصادي لهاا .ويشامل هاذا تقاسام المخااطر وتجمياع القادرات مان خاجل
األمن الجماعي ،واستخدام قواتنا المسلحة للتعطيل والردع من خجل االشت اك المستمر في الخارج ،وبنااء
قدرتنا الجماعية لمواجهة التهديدات الصادرة من دول في العالم المادي وفي الف اء اإللكتروني.
 .6هدفنا الثاني هو مواجهة الصراعات واالضطرابات .وسنسعى إلى معالجة دوافعهما طويلاة األماد والحيلولاة
دون وقوع الصراع وحدت  ،والحد من فرص الدول والجهات الفاعلة رير التابعة للدول إلعاادة رسام ماوازين
القوز وتقويض األمن الدولي.
 .7هدفنا الثالث هو تعزيز األمن الداخلي للمملكة المتحدة من خجل مجابهة التحديات األمنية العاابرة للحادود
الوطنية ،ومعالجة مجموعة من التهديدات المتداخلة بشكل متزايد ألمننا فاي الاداخل والخاارج .وتشامل هاذح
التطرف واإلرهاب والجريمة المنظمة والخطيرة ،وانتشار القدرات الكيماوية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية
والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
3.1

مواجهة تهديدات الدول :الدفاع والتعطيل والردع

 .8تتزايد تهديدات الادول ضاد المملكاة المتحادة وحلفائهاا وتتناوع ماع اشاتداد المنافساة المنهجياة والبنيوياة .ولقاد
أصا حا الاادول حازمااة بشااكل مت ازيااد فااي كيفيااة تحقيااق أهاادافها الخاصااة وفااي اسااتعدادها لتقااويض أهاادافنا.
وفي حين أن أفعالها ال ترقى رال اً إلى مستوز الصراع المفتو  ،إال أن بممكانها التهديد والتدخل فاي أمنناا
واقتصااادنا الحاار والمفتااو وتهديااد الديمقراطيااة والتماسااك االجتماااعي ،مااا ينطااوي علااى مخاااطر التصااعيد
واالنزالق إلى الحرب .وتستمر التهديدات الصادرة عن الدول وتتخذ أشكاالً متعددة ،بما فاي ذلاك التجساس
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والتدخل السياسي والتخريا واالرتيال والتسميم والتدخل االنتخابي والت ليل اإلعجمي والدعاية والعمليات
السايبرانية وسارقة الملكيااة الفكرياة .ويمكاان أي ااً اللجااوء إلاى أدوات اإلكاراح والتاادخل مان طريااق الجمااع بااين

أساليا هجينة وأساليا القوة الخشنة الناريةع التقليدية.

 .9يعتبر التنافس بين القوز العظمى فيما بينها وانتهازية دول مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية مان العوامال
الرئيسة في تدهور البيئة األمنية وإضعاف النظام الادولي .لكان ديناميكياات المنافساة المنهجياة باتاا أكثار
تعقيااداً وتواج ا المملكااة المتحاادة تهدياادات ماان مجموعااة أوسااع ماان ال ادول .وتشااارك الجهااات الفاعلااة رياار

التابعااة للاادول أي ااً فااي هااذا التنااافس ،ورال ااً مااا تسااتخدم األساااليا نفسااها ،مثاال الهجمااات اإللكترونيااة
والت ليل اإلعجمي الستهداف مواطنينا واستغجل انفتاحنا لتحقيق مكاسبها الخاصة .وتعمل الدول بشاكل

متزايد مع الجهات الفاعلة رير الحكومية لتحقياق أهادافها ،بماا فاي ذلاك اساتخدامها كاوكجء فاي الن ازعاات.
وهذا يمنح الدول القدرة على اإلنكار ويمنع التمييز بين تهديدات الدولة وأنواع أخرز من التهديدات األمنية
مثل اإلرهاب والجريمة المنظمة والخطيرة.
 .10على المملكة المتحدة أن تطور قدرتها على اكتشاف وفهام وتحدياد والارد علاى مصادر العادوان النااجم عان
مجموعااة ماان التهدياادات الصااادرة ماان الاادول ساواء فااي المجااال المااادي أو فااي الف اااء اإللكترونااي ،وساواء
كانااا ذات طبيعااة عسااكرية أو رياار عسااكرية .كمااا يجااا أن نعماال مااع حلفائنااا وشااركائنا ماان أصااحاب
الم ااادئ والمصااالح نفسااها ماان أجاال توحيااد الخط اوات ،حتااى نكااون مع ااً أكثاار قاادرة علااى الصاامود وردنااا
الجمااعي أكباار ماان جاازء منفاارد علااى حاادة .وساايمكننا ذلاك ماان إدارة التصااعيد ،ماان خااجل الاارد فااي المجااال
وفااي الوقااا الااذي نختااارح .كمااا ساايعزز ذلااك المجتمعااات واالقتصااادات المنفتحااة واألماان الاادولي والنظااام
الدولي.
 .11هذا يعني أن الرد على تهديدات الدول لم يعد يمكن اعت اارح أجنادة ضايقة فاي األمان القاومي أو الادفاع .
يجاا أن نجمااع فااي اسااتجابة متكاملااة ،عناصا َار عملنااا عبار هااذا اإلطااار االسااتراتيجي فااي الااداخل والخااارج
وجميع األدوات المتاحة للحكومة.
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 3.1.1الدفاع عن المملكة المتحدة وعن شعبنا في الداخل والخارج
 .12إن المسااؤولية األولااى للحكومااة هااي الاادفاع عاان المملكااة المتحاادة ومواطنيهااا .وهااذا يشاامل مسااؤوليتنا فااي

ض اامان أم اان  14إقليما ااً ف ااي م ااا وراء ال ح ااار وملحق ااات الت اااج البريط اااني ف ااي بيليوي ااك جيرس ااي وبيليوي ااك
ريرنسي وجزيرة مان .كما لدينا مسؤوليات تجااح خمساة مجياين بريطااني يعيشاون خاارج المملكاة المتحادة،
وتجاح المواطنين البريطانيين أثناء زياراتهم إلى الخارج .وفي إطار الوفاء بهذح المسؤوليات ،تتمثل أولويتنا

في اتخاذ اإلجراءات التالية:
 تأمين األ ارضاي البريطانياة ضاد التاورجت المادياة ريار الرقمياةع .وساتظل ال حرياة الملكياة البريطانياة
نشااطة فااي المياااح اإلقليميااة والمنطقااة االقتصااادية الخالصااة ،بمااا فااي ذلااك ماان طريااق االسااتثمار فااي
قدرات جديدة لحماية البنية التحتية لكابجت االتصاالت تحا سطح ال حار .وستواصال القاوات الجوياة
الملكيااة تااوفير قااوة رصااد إلطااجق رد الفعاال الساريع علااى ماادار  24ساااعة للاادفاع عاان المجااال الجااوي
للمملكة المتحدة ،وستقوم طائرات الدوريات ال حرية الجديدة مان طاراز بوساايدون بادوريات فاي شامال
األطلسي من قاعدتها في راف لوسيمول في اسكتلندا.
 دعام أقااليم ماا وراء ال حاار وملحقاات التااج البريطااني فاي الاردع والادفاع ضاد التهديادات الصاادرة مان
الدول ومن الجهاات ريار التابعاة للادول .كماا ستواصال القاوات المسالحة ردع وتحادي عملياات التورال
في المياح اإلقليمية لجبال طاارق البريطانياة .وسي امن االساتثمار الكبيار فاي منااطق القاعادة السايادية
فااي قباارص قاادرتنا علااى المساااهمة مااع حلفائنااا فااي أماان شاارق ال حاار األباايض المتوسااط .كمااا سااتحتف
الق اوات المساالحة بوجااود دائاام فااي جاازر فوكجنااد وجزي ارة أسنساايون وإقلاايم المحاايط الهناادي البريطاااني؛
ومرابطة بحرية دائمة في المحيط األطلسي ومنطقة ال حر الكااريبي ،مماا يسااهم فاي عملياات مكافحاة
االتجااار وتقااديم المساااعدة اإلنسااانية واإلراثااة ماان الكاوارل خااجل موساام األعاصااير الساانوي .وساانعمل
علااى تعزيااز حااق تقرياار المصااير لشااعوب أقاااليم مااا وراء ال حااار وسنواصاال الاادفاع عاان ملحقااات التاااج
البريطاني الثجل وتمثيلها دولياً .وسوف نحاف على التزامات المملكة المتحدة في معاهدة أنتاركتيكا،
بما في ذلك االلتزامات المتعلقة بمقليم أنتاركتيكا البريطاني المقاطعة البريطانية في القطا الجنوبيع.
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 تعزيااز الاادعم والمساااعدة المتاااحين لماواطني المملكااة المتحاادة فااي الخااارج ،وتقااديم مجموعااة واسااعة ماان
الخ اادمات الرقمي ااة للمس اااعدة القنص االية .وس اات قى القا اوات المس االحة عل ااى اس ااتعداد إلج ااجء بريط ااانيين
محاصرين في أحدال خارجية عند الحاجة.
 3.1.2الدفاع والردع من خالل األمن الجماعي
 .13تعد ش كة التحالفات والشراكات العساكرية البريطانياة محاور قادرتنا علاى الادفاع وردع الادول المعادياة .كماا
تعد تعبي اًر قويااً علاى االلتازام الجمااعي باالترابط الطاوعي باين الادول ذات السايادة واالساتعداد لتقاسام عااء

الحفاظ على نظام دولي منفتح.

 .14يعتبار حلاف شامال األطلساي ركيازة األمان الجمااعي فاي المنطقاة األوروبيااة األطلساية ،حياث يظال التزامنااا
بالبنااد  5ماان معاهاادة الشاامال األطلسااي بنااد الاادفاع المشااتركع أقااوز رادع فااي حوزتنااا .ففااي عصاار يشااهد
تطورات متسارعة في التكنولوجيا والعقيدة ،يجاا أن يكاون الحلاف مجها اًز للتعامال ماع مجموعاة كاملاة مان
التهدياادات المحتملااة .وتشاامل هااذح التهدياادات األساالحة الهجوميااة الدييقااة بعياادة الماادز واألساالحة الساايبرانية

واألساالحة التااي تهاادف إلااى إضااعاف البنيااة التحتيااة الف ااائية .كمااا تشاامل النشاااو الخبيااث الااذي يرمااي إلااى
امتحان الحد الفاصال باين الساجم والحارب ،بماا فاي ذلاك عزيمتناا علاى الارد .وتمثال روسايا التهدياد األكبار
ف ااي المنطق ااة ،وس اانعمل م ااع حلف اااء الن اااتو ل اامان رد فع اال ررب ااي موح ااد يجم ااع ب ااين الجه ااود العس ااكرية
واالسااتخ اراتية والدبلوماسااية .وسنواصاال دعاام التعاااون العملااي الوثيااق بااين الناااتو واالتحاااد األوروبااي فااي
السعي لتحقيق هذا الهدف .وسانتعاون ماع االتحااد األوروباي فاي ق اايا األمان والادفاع كشاركاء مساتقلين،
عندما يكون ذلك في مصلحتنا.
 .15لتعزي ااز األم اان الجم اااعي م ااع حلفائن ااا ف ااي جمي ااع أنح اااء الع ااالم  -ال س اايما ف ااي منطق ااة أوروب ااا والمح اايط
األطلسي ،مع تركيز جديد على منطقة المحيطين الهندي والهادئ  -ستكون إجراءاتنا ذات األولوية:
 إعادة تأكيد التزامنا بالديادة في حلف الناتو ،ودعم تصدي للتهديادات ماا فاوق وماا أسافل عت اة الحارب
بموج ااا الق ااانون ال اادولي .وف ااي ه ااذا الص اادد ،س اانزيد ميزانيتن ااا الدفاعي ااة ب ااأكثر م اان  24ملي ااار جنيا ا
استرليني على مدز السنوات األربع المقبلة ،وسنظل أكثر دولة أوروبياة تنفاق علاى الادفاع فاي النااتو،
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حيااث تبل ا نفقاتنااا حالي ااً  2.2فااي المئااة ماان الناااتج المحلااي اإلجمااالي .وسااوف نسااتمر فااي :االلت ازام

بتاوفير تشاكيلة كاملاة مان القاوات للحلاف ،مان الاردع الناووي إلاى القادرات الهجومياة السايبرانية؛ وتقااديم

مساااهمة ارئاادة فااي قااوة التواجااد األماميااة واالسااتجابة المعااززة لحلااف الناااتو؛ وضاامان كوننااا فااي طليعااة
تنفيذ مفهوم الردع والدفاع الجديد لحلاف النااتو .كماا سنساتمر فاي العمال كدولاة إطاار قاادرة علاى رباط
سينشاار المزيااد ماان العتاااد البريطاااني فااي ألمانيااا لتسااهيل الاارد
وتنساايق قاوات الناااتو بشااكل فعااال ،بينمااا ح
السريع .ومن خجل العمل على نطاق المنطقة األوروبية األطلسية ،مع التركيز على األجزاء الشمالية
والجنوبياة ألوروبااا ،ساندعم األماان الجمااعي ماان ال حار األسااود إلاى أقصااى الشامال ،فااي دول البلطيااق
والبلقان وال حر األبيض المتوسط.
 لتحس ااين إمكاني ااة التش ااغيل المت ااادل م ااع حلفائن ااا األوروبي ااين األطلس اايين ،س اانعزز العجق ااات الثنائي ااة-
بخاصااة ،ولكاان لاايس فقااط ،مااع حلفائنااا الرئيساايين الواليااات المتحاادة وفرنسااا وعباار معاهاادات النكسااتر
هااوس وقاوة االساتطجع المشاتركة الموحادةل وألمانياا -إضاافة إلاى المجموعاات متعاددة األطاراف مثال
قااوة االس ااتطجع المش ااتركة ،الت ااي ت اام المملك ااة المتح اادة وال اادنمارك وإسااتونيا وفنلن اادا والتفي ااا وليتواني ااا
وهولندا والنرويج والسويد.
 تح ااديث القا اوات المس االحة للمملك ااة المتح اادة ،والحف اااظ عل ااى مجموع ااة كامل ااة م اان الق اادرات ،كم ااا ه ااو
منصوص علي فاي ورقاة رياادة الادفاع .وساوف نعطاي األولوياة لتطاوير ودماج التقنياات الجديادة -بماا
فاي ذلاك المطلوباة فااي القتاال المتطاور التقنيااة باين األناداد -و العماود الفقااري الرقماي لتقوياة العمليااات
متع ااددة المج اااالت وتحس ااين ق اادرة التش ااغيل المت ااادل م ااع الحلف اااء والش ااركاء .ف ااي المنطق ااة األوروبي ااة
األطلسااية ،سااتكون المملكااة المتحاادة واحاادة ماان اثنااين فقااط ماان أع اااء حلااف شاامال األطلسااي التااي
ستوفر أسلحة نووية وإلكترونية هجومية دييقة وطائرات هجومية من الجيال الخاامس .وسنسااهم أي ااً
فاي الادفاع الصاااروخي ،وتعزياز الااوعي بأهمياة الف ااء والقاادرة علاى التكيااف وبماا فاي ذلااك مان خااجل
خلااق ييااادة ف ااائية جدياادةل وج ا األساالحة الكيماويااة والبيولوجيااة واإلشااعاعية والنوويااة .وساايدعم جياال
جدي ااد م اان الس اافن الحربي ااة دورن ااا الت اااريخي ف ااي إبق اااء ش اامال األطلس ااي مفتوحا ااً ،حي ااث س ااتكون قواتن ااا
المجوقلااة الجويااة والبرمائيااة عاليااة الحركااة قااادرة علااى دعاام الحلفاااء فااي وقااا قصااير .ماان ناحيتهااا،

ستخ ع قوتنا البرية لتحديث سيكون األكثر شمولية منذ عقدين من الزمن ،لتص ح أكثار انادماجاً ماع
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المجاالت األخرز وأكثر قدرة على التدخل بسرعة وفعالياة علاى نطااق مساافات كبيارة ،ومحمياة بشاكل
أف ل من التهديدات اإللكترونية والجوية وتهديدات الطائرات مان دون طياار ،وتكاون أكثار قادرة علاى
التصاادي للخصاام علااى مسااافة بعياادة .وسااتكون قواتنااا الخاصااة جاااهزة للعماال فااي أكثاار البيئااات عدائيااة
وضاد خصاومنا األكثار تطاو اًر .وماع الشاركاء الاادوليين بماا فاي ذلاك إيطالياا والساويد ،سنواصال تطااوير

النظام الجاوي القتاالي المساتقبلي وFCASل كباديل لطاائرات تاايفون الساريعة ،باالعتمااد علاى التقنياات
الرائدة من قطاع الدفاع وخارج .
 تحسين قدرتنا على إدارة وخفض تصعيد أزماة متعاددة المجااالت ،بماا يعكاس زياادة حادة المنافساة مان

خصااومنا المحتملااين وطاارق التصااعيد األكثاار تعقيااداً ،بمااا فااي ذلااك اإلك اراح النااووي .وفااي هااذا اإلطااار،

سااتجري المملكااة المتحاادة سلساالة ماان التاادري ات علااى المسااتوز الااوطني واالسااتراتيجي الخت ااار قاادرتها
علااى التكيااف وقاادرتنا علااى تجاااوز األزمااات .وسااوف ناادعم بشااكل فعااال مناااورات مماثلااة لحلااف شاامال
األطلسي واالتحاد األوروبي والناتو.
 الحفاظ على التزامنا باألمن الجماعي خارج منطقة األوروبية  -األطلساية ،وتعزياز روابطناا وتفاهمناا.
ونظ ا اًر لألهميااة المت ازياادة لمنطقااة المحيطااين الهناادي والهااادئ ،ساانعزز بصااورة خاصااة التزامنااا تجاااح

ترتي ات دفاع القوز الخمسة وFPDAل ونزيد من وجودنا ال حري اإلقليمي لدعم األعراف والقوانين في
المنطق ااة .ف ااي ع ااام  ،2021س ااتقود

ال ارج ااة أت ااش أم أس الملك ااة إليزابي ااث سلس االة بعث ااات متع ااددة

الجنساايات فااي جولااة عالميااة ستشاامل زيااارة منطقااة ال حاار األباايض المتوسااط والشاارق األوسااط والمحاايط
الهندي والمحيط الهادئ.
تحديث الدفاع وإعداده لعصر تنافسي
علينا تحديث قدرتنا على الردع للرد على تصاعد المنافسة بين الدول علاى مساتوز ال يرقاى إلاى عت اة الحارب
بموجا القانون الدولي .وكماا هاو موضاح فاي المفهاوم التشاغيلي المتكامال لعاام  ،2020فامن هاذا يعناي القادرة
على التنقل بسجسة بين التشغيل و القتال  .وسيتطلا هذا ةيكل قوة يمارس الاردع بشاكل أساساي مان خاجل
االشاات اك المسااتمر علااى قاااب قوسااين ماان الحاارب ،مااع االسااتعداد للقتااال عنااد ال اارورة .فكاال نشاااو ،بمااا فااي
ذلك النشاو الذي كان حينظر إلي سابقاً على أن روتيني ،قادر على تقييد أو ردع الخصوم.
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من الناحية العملية ،يعني االنخراو المستمر نشر المزيد من قواتناا فاي الخاارج فاي كثيار مان األحياان ولفتارات
زمنيااة أطااول ،س اواء فااي إطااار الناااتو أو إلااى جانااا ش ا كتنا األوسااع ماان الحلفاااء والشااركاء .وساايؤدي التواجااد
العاالمي األكباار إلااى تحسااين فهمناا لألحاادال ،ويساااعدنا علااى اكتشاااف المشاكجت ومواجهتهااا فااي وقااا م كاار،
ويمنحنااا أساس ااً للاارد علااى نحااو أكثاار حزم ااً علااى التهدياادات .وسااتظل قواتنااا المساالحة علااى اسااتعداد لخااوض

حروب كبرز لكنها ستعمل كقوة حمجت مرنة.

وفي سبيل إرساء أسس دعم خارجي أكثر رسوخاً ،سنستثمر في المراكز االستراتيجية التي تمنح قواتنا إمكانياة

الوصول والدخول والتأثير والرؤية .وإضافة إلى االستثمار في منش تنا وبنيتنا التحتية فاي قبارص وجبال طاارق
وألمانيا ،سنعمل على تحسين تلك الموجودة في حعمان وسنغافورة وكينياا .كماا سنساتثمر نحاو  60ملياون جنيا
استرليني في توسيع وتحسين ش كتنا العالمية من مورفي الدفاع البريطانية ،وزيادتها بمقدار الثلث تقري اً.
س اانولي أولوي ااة أكب اار لتحدي ااد وتموي اال وتط ااوير ونش اار التقني ااات والق اادرات الجدي اادة بش ااكل أس اارع م اان خص ااومنا
المحتملين ،بناء على استراتيجية و ازرة الادفاع الخاصاة باالعلوم والتكنولوجياا لعاام  .2020وسيسامح هاذا لقواتناا
باأن تكاون حاسامة علااى نطااق أوساع ،واالناادماج بشاكل أف ال مااع الحلفااء وأن تكاون أكثاار كفااءة وفعالياة ماان
حيث التكلفة ،بما يحاد مان االعتمااد علاى منصاات أقال وذات تكلفاة مت ازيادة .كماا أنا سايعزز القاعادة الوطنياة
للعلااوم والتكنولوجيااا فااي كاال ماان قطاااع الصااناعة واألوساااو األكاديميااة .وسنسااتثمر مااا ال يقاال عاان  6.6مليااار
جني استرليني على مادز السانوات األرباع المقبلاة فاي ال حاث والتطاوير فاي مجااالت تشامل الف ااء واإلنترناا
والتقنيااات الكميااة وهندسااة علاام األحياااء وأساالحة الطاقااة الموجهااة والصاواريخ المتطااورة عاليااة الساارعة .وساايؤدي
االستثمار في تحديات مسارع الادفاع واألمان ،إضاافة إلاى شا كة م اركاز االبتكاار التابعاة لاو ازرة الادفاع ،ضامن
مجموعات التكنولوجيا المهمة في المملكة المتحدة ،إلى تحسين ترجمة هذح ال حث والتطوير إلى معادات فائقاة
التطااور .كمااا سننشاار اسااتراتيجية الااذكاء االصااطناعي الدفاعيااة ونسااتثمر فااي مركااز جديااد لتساريع اعتماااد هااذح
التكنولوجيا عبر مجموعة كاملة من قدراتنا وأنشطتنا.
أخي اًر ،سنقوم بتنفيذ استراتيجية صناعية دفاعية وأمنية جديدة تتماشى مع خطة الحكومة للنمو .وستشكل نهجاً
أكثر استراتيجية لقاعدتنا الصناعية األساسية ،من بناء السفن فاي اساكتلندا والمرك اات المدرعاة فاي ويلاز ،إلاى

تصاانيع الطااائرات فااي إنجلت ا ار واألقمااار الصااناعية فااي إيرلناادا الشاامالية .وماان خااجل اسااتثمارنا فااي المع اادات
والتقني ااات الحيوي ااة لتلبي ااة المتطل ااات األمني ااة الوطني ااة ال ا ا 74الا اواردة ف ااي خط ااة المراجع ااة المتكامل ااة ،س اانحول
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االبتكار إلى فرص تجارية بشكل أكثر فاعلية وندعم االزدهار والنمو في االقتصاد األوسع .بذلك سانبتعد عان
سياسااة المنافسااة التلقائيااة لعااام  2012ونعطااي األولويااة للقاادرة الصااناعية فااي المملكااة المتحاادة عنااد ال اارورة
ألس ا اب تتعلااق باااألمن القااومي والتشااغيل .وساانقوم أي ااً بمصااج وتنشاايط نهجنااا فااي االسااتحواذ والتصاادير

والتعاون الدولي ،بما في ذلك زيادة االستفادة من الترتي ات بين الحكومات.
 3.1.3مواجهة تهديدات مصدرها دول لديمقراطيتنا ومجتمعنا واقتصادنا

 .16إن جهودنا األوسع نطاقاً في التصدي لتهديدات الدول ستعزز أمننا الجماعي .لاذا سنساعى لاردع األعماال
العدائيااة للاادول مااع احتمااال معاقبتهااا ،ماان خااجل الكشااف عاان العاادوان والجهااة التااي تقااف وراءح والاارد عليا

ااء علااى لااذلك ،وعاان طريااق سااد الطريااق أمااامهم بتقلاايد مكااامن ال ااعف لاادينا وتقويااة مناعتنااا .فااي
بن ا ً
المنجز في برنامج الدفاع عن الديمقراطية  -وهو برنامج
المملكة المتحدة ،سيشمل ذلك الجمع بين العمل ح
مشترك بين القطاعات الحكومية لحماية مؤسساتنا والمساؤولين المنتخباين مان الترهياا والتادخل والتجساس

– والجهااود التااي نبااذلها فااي حمايااة أمننااا االقتصااادي وتعزيااز األماان الساايبراني للمملكااة المتحاادة وتطااوير
اتصاالت أمننا القومي وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود.
 .17لقاد أرهارت تجربااة هجاوم سااالزبوري فاي عااام  2018ييماة الارد الجماااعي علاى العاادوان .وبصاورة مماثلااة،
هناك بعض التهديدات مثل الهجمات اإللكترونياة وانتشاار المعلوماات الم اللة التاي تعبار الحادود بساهولة
وتتطلااا إج اراءات دوليااة .لااذلك يجااا علينااا أي ااً العماال مااع الحلفاااء والشااركاء الااذين يشاااطروننا التفكياار
نفس لتعزيز نهجهم في مواجهة التهديدات الصادرة عن الدول .وسيشمل ذلاك تعمياق عجقاتناا األمنياة فاي

المنطق ااة األورو-أطلس ااية وأفريدي ااا والش اارق األوس ااط ،م ااع التركي ااز بش ااكل أكب اار عل ااى المحيط ااين الهن اادي
والهادئ .ومن خجل دعمنا ليخرين في بناء القدرات ،سنقوم بتطوير فهم مشاترك للتهديادات األمنياة التاي
نواجههااا ،بمااا فااي ذلااك ماان طريااق زيااادة ت ااادل المعلومااات ،والديااام بأنشااطة التوعيااة والتاادريا والمناااورات
المشتركة؛ وتقديم المساعدة والخبرة في تطوير السياسات والتشريعات واألطر التنظيمية.
 .18اإلجراءات ذات األولوية:
 ات اااع نهااج حكااومي متكاماال لحمايااة الديمقراطيااة فااي المملكااة المتحاادة ،ودعاام نظااام ديمق ارطااي عااادل
وآم اان وش اافاف .ويتمث اال ه اادفنا بموج ااا برن ااامج ال اادفاع ع اان الديمقراطي ااة ف ااي ض اامان ن ازه ااة العملي ااات
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الديمقراطية في بريطانيا والحفاظ على ثقة العامة بها .كما نعمل على تعزياز قادرات الحكوماة ل امان
التنظيم اآلمن لألحدال الديمقراطية .ويشمل ذلك الهياكل التنظيمية مثل خلياة االنتخاباات ،التاي تاوفر
آلية للمراي اة واالساتجابة ،ووحادة مكافحاة الت اليل المعلومااتي عبار القطاعاات الحكومياة .وسيت امن
برنااامج عملنااا :فاارض اإلدالء بهويااة الناخااا فااي م اركااز االقتاراع ،وتحسااين شاافافية الحمااجت السياسااية
عبر اإلنترنا باستخدام نظام بصمات رقمي ،وفرض عقوبة انتخابية جديدة للتصدي للتجااوزات .كماا
نعمل على تكثيف جهودنا مع الشاركاء الادوليين للادفاع عان الديمقراطياة والادفاع عان الدايم المشاتركة،
بطرق مختلفة منها رئاستنا لمجموعة الس ع وانظر 2.1ل.
 تعزيااز نهجنااا الحكااومي الشااامل لمواجهااة تهدياادات الاادول .وفااي هااذا اإلطااار ،ساانقوم بمصااج القاوانين
والسياس ا ااات والممارس ا ااات إل ازل ا ااة عوائ ا ااق حماي ا ااة األم ا اان الق ا ااومي ،م ا ااع ض ا اامان تمت ا ااع أجها ا ازة األم ا اان
واالسااتخ ارات والشاارطة بالصااجحيات المناس ا ة لمكافحااة جميااع التهدياادات التااي نواجههااا اآلن وحمايااة
الحقااوق القانونيااة لألف اراد بشااكل مناسااا .كمااا ساانقدم تش اريعاً للتصاادي لتهدياادات الاادول عناادما يساامح
الوقا البرلماني بذلك .وسيراجع هذا التشاريع الجارائم الحالياة  -للتعامال بشاكل أكثار فعالياة ماع خطار

التجسااس  -وتحديااد ج ارائم جدياادة بهاادف تج اريم األنشااطة ال ااارة األخاارز التااي تقااوم بهااا الاادول وم ان
ينااوب عنهااا .وساايقدم التش اريع أي ااً نظااام تسااجيل الوكياال األجنبااي خاااص بالمملكااة المتحاادة .وحيااث
يتقاطع التشريع مع اتفايية سيويل ،سنسعى للحصول علاى موافقاة تشاريعية ومان البرلماناات المفوضاة

في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشماليةل ،إضافة إلى أخذ آراء اإلدارات المفوضة والعمل معها.
 ض اامان األم اان المس ااتقبلي لشا ا كة االتص اااالت ف ااي المملك ااة المتح اادة كأس اااس لواجه ااة شا ا كة حاوي ااات
وCNIل آمنااة وسااالمة .وبموجااا قااانون وأماانل االتصاااالت الماادعوم باسااتراتيجية تنويااع سلساالة توريااد
ش ا كة الجياال الخااامس ساانقوم بمااا يلااي :إدارة وتخفي ااف المخاااطر المترت ااة علااى التعاماال مااع ب ااائعين
شديدي الخطورة؛ تقديم إطار أمني جديد وقوي لجتصااالت ل امان أمان ومناعاة شا كاتنا فاي مواجهاة
التحديات المساتقبلية؛ والعمال ماع الشاركاء ،بماا فاي ذلاك تحاالف العياون الخماس ،إلنشااء قاعادة إماداد
أكثر تنوعاً وتنافسية لش كات االتصاالت.
 تعزيااز قاادرات األماان الساايبراني والتعاااون م اع الشااركاء الااذين تجمااع بيننااا الم ااادئ والمصااالح .وسااوف
تستفيد برامجنا الثنائية في بناء القدرات مان الرياادة الفكرياة للمملكاة المتحادة وخبرتهاا فاي مجاال األمان
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السيبراني ،في الحكومة والقطاع الخاص .وستعمل هذح البرامج على تعزيز المناعة السياسية لشركائنا
ضااد التهدياادات المشاتركة ذات الصاالة بالاادول وريرهااا ماان التهدياادات المسااتمرة فااي الف اااء الساايبراني،
وتاادعيم البنيااة التحتيااة الخارجيااة ،وت ااادل المعلومااات بشااأن التهدياادات والمخاااطر التااي تواج ا سلساالة
التوريااد ،وزيااادة قاادرة شااركائنا فااي إنفاااذ القااانون الساايبراني .كمااا سنواصاال توساايع تعاوننااا فااي تحااالف
العيون الخمس في مجال سياسة األمن السيبراني وتعزيز المنصات اإلقليمية والمتعددة األطراف لبنااء
القدرات.
 تعزيز جهود مكافحاة الت اليل المعلومااتي فاي الاداخل والخاارج .وفاي هاذا اإلطاار سانعمل علاى تقوياة
مناعة المجتمع في المملكة المتحدة ضد جميع أشاكال الت اليل المعلومااتي مان خاجل إطاار تنظيماي
جديد بموجا قانون السجمة على اإلنترنا واستراتيجية التثديف اإلعجمي .كماا سيسااعدنا االساتثمار
فااي الخب ارة الحكوميااة فااي مجااال العلااوم الساالوكية واستكشاااف اآلفاااق واالتصاااالت االسااتراتيجية علااى
تحسااين اسااتجابتنا لحمااجت الت االيل المعلوماااتي .وإضااافة إلااى ب ارامج بناااء القاادرات الثنائيااة لشااركائنا
الرئيساايين فااي الخااارج ،ساايقوم برنااامج مكافحااة الت االيل المعلوماااتي وتطااوير وسااائل اإلعااجم بتموياال
الم ادرات لفهم وكشف تهديد الت اليل ودعام وساائل اإلعاجم المساتقلة ،وبخاصاة فاي البلادان المجااورة
لروسيا .كما سنعزز التعاون الدولي من خجل المجموعات متعددة األطراف مثل مجموعة الس ع.
 اساتخدام قواتناا المسالحة الكتشااف وفهام وردع تهديادات ال ترقاى إلاى عت اة الحارب وتقاف وراءهاا دول
مان طريااق االنخاراو المسااتمر فااي الخاارج و ارجااع اإلطاار الخاااص بالاادفاعل .وستنشار المملكااة المتحاادة
المزيااد ماان قواتنااا المساالحة فااي الخااارج بااوتيرة أكباار ولفت ارات زمنيااة أطااول ،للتاادريا وإج اراء مناااورات
والعمل جن اً إلى جنا مع الحلفااء والشاركاء فاي جمياع المنااطق التاي تشاكل أولوياة بالنسا ة لناا .ومان

خجل العمل على الصعيد الثنائي مع الشركاء ودعماً لمهام الناتو ،سنقوم ببناء قدرات اآلخارين للاردع
وال اادفاع ض ااد تهدي اادات ال اادول وس اانقدم ال اادعم والتوجيا ا والمس اااعدة عن ااد ال اارورة لل اادول ف ااي مواجه ااة
التحديات الناشئة من جهات رير تابعة للدول وتقوية ش كة عجقاتنا.
 إدراج الدبلوماسااية فااي صاالا الجهااود الدوليااة لمواجهااة تهدياادات الاادول ،وبناااء تحالفااات دوليااة وتحديااد
مصادر التهديد والرد عليها ،بما في ذلك من خجل العقوبات .وسنقدم أي اً الدعم الدبلوماسي والفناي
للمنظمات متعددة األطراف التي تتمسك باألعراف الدولية المتعلقة باألمن ،مثل الناتو ومنظماة األمان
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والتعاون في أوروبا وOSCEل ومجلس أوروبا .وسيشمل ذلك تقديم دعام قاوي ل عثاة المراي اة الخاصاة
التابعة للمنظمة في أوكرانيا ولموقف مجلس أوروبا ضد نشاو روسيا العدائي والمزعزع لجستقرار.
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الردع النووي
تتمتع المملكة المتحدة بردع نووي مستقل منذ أكثر من  60عاماً ويهدف لردع التهديدات األكثر خطاورة علاى

أمننااا القااومي وأساالوب حياتنااا ،مااا يساااعد علااى ضاامان أمننااا وأماان حلفائنااا .ولقااد حااددنا سااابقاً المخاااطر التااي

تواجا المملكااة المتحاادة ماان الاادول الكباارز المساالحة نوويااً ،وماان الاادول النوويااة الناشاائة واإلرهاااب النااووي الااذي
ترعاح الادول ،وال تازال هاذح المخااطر قائماة .وتقاوم بعاض الادول اآلن بزياادة وتنوياع ترسااناتها النووياة إلاى حاد

كبياار ،وتسااتثمر فااي تقنيااات نوويااة جدياادة وتطااور أنظمااة نوويااة حربيااة جدياادة ياادمجونها فااي اسااتراتيجياتهم
وعقائدهم العسكرية وفي خطابهم السياسي لل غط على اآلخرين .إن زيادة المنافسة العالمية ،والتحديات التاي
تواجا ا ا النظ ا ااام ال ا اادولي ،وانتش ا ااار التقني ا ااات الت ا ااي يحتم ا اال أن تك ا ااون م ا اادمرة ،كله ا ااا تش ا ااكل تهدي ا ااداً لجس ا ااتقرار

االستراتيجي .وين غي على المملكة المتحدة ضمان عدم السما للخصوم المحتملين باستخدام قدراتهم لتهديادنا
أو تهديد حلفائنا في الناتو .كما ال يمكننا الساما لهام بتقيياد قادرتنا علاى اتخااذ القارار فاي أزماة ماا أو الساما
لهم برعاية اإلرهاب النووي.
الحد األدنى من الردع النووي الموثوق والمضمون للمملكة المتحدة

إن الغايااة األساسااية ماان أساالحتنا النوويااة هااي الحفاااظ علااى الساالم والحااؤول ماان دون التهدياادات واإلك اراح وردع
العاادوان .وال ي ازال الحفاااظ علااى الحااد األدنااى ماان الااردع النااووي المسااتقل والموثااوق المنااوو بالاادفاع عاان الناااتو
ض اارورياً ل اامان أمنن ااا وأم اان حلفائن ااا .ف ااي ع ااام  ،2010أعلن ااا الحكوم ااة عزمه ااا خف ااض الس ااقف اإلجم ااالي

لمخزوننااا ماان الاارؤوس الحربيااة النوويااة ،ممااا ال يزيااد علااى  225إلااى مااا ال يزيااد علااى  180بحلااول منتصااف
عشارينيات القارن ال ا  ،21لكان وإد اركااً للبيئاة األمنيااة التاي تتشاكل حاليااً ،بماا فااي ذلاك مجموعااة مان التهدياادات

التكنولوجيااة والعقائديااة اآلخااذة فااي التطااور ،فاامن هااذا لاام يعااد ممكن ااً ،وسااتنتقل المملكااة المتحاادة إلااى مخاازون
إجمالي من األسلحة النووية ال يزيد على  260رأساً حربياً.

ول مان عدم تعرض ردعنا النووي ل ربات است ايية من قبل أعاداء محتملاين ،فمنناا سانحاف علاى رواصااتنا
األربااع بحيااث تكااون واحاادة علااى األقاال دائم ااً فااي دوريااة ردع مسااتمر فااي ال حاار .ولاادز رواصاااتنا التااي تقااوم
نوجا صاواريخنا علاى أياة دولاة ،ونحان ال
بالدوريات في ال حر مهلة أيام إلطجق النار ،ومنذ العام  1994لم ّ
ن ازال ملتاازمين بالحفاااظ علااى الحااد األدنااى ماان القااوة التدميريااة الجزمااة ل اامان صااديية وفعاليااة الااردع النااووي
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للمملكة المتحدة ضد التهديدات النووية للدول كافة من أي اتجاح ،وسنواصل إبقاء وضعنا النووي قيد المراجعة
المستمرة في ضوء بيئة األمن الدولي وأعماال خصاومنا المحتملاين ،كماا سانحاف علاى القادرة المطلوباة لفارض
حكلف على الخصوم تفوق بكثير الفوائد التي يمكن أن يأملوا بتحديقها إذا هددوا أمننا أو أمن حلفائنا.
سياسة األسلحة النووية للمملكة المتحدة
تعااد األساالحة النوويااة للمملكااة المتحاادة مسااتقلة ماان الناحيااة التشااغيلية ،وال يحااق إال ل ارئيس الااوزراء التاارخيد
باساتخدامها ،وهااذا ي امن الااتحكم السياساي باألساالحة النووياة فااي جمياع األوقااات ،وساننظر السااتخدام أساالحتنا
النووية فقط في الظروف القصوز للدفاع عن النفس ،بما في ذلك الدفاع عن حلفائنا في الناتو .
وعلى الررم مان أن عزمناا وقادرتنا علاى الدياام باذلك عناد ال ارورة أمار ال شاك فيا  ،إال أنناا سانلتزم الغماوض
المتعمد في شأن متى وكيف وعلى أي نطاق سنفكر في استخدام األسلحة النووية .وبالنظر إلى البيئة األمنية
والتكنولوجيااة المتغي ارة ،ساانقوم بتوساايع سياسااة الغمااوض المتعماادة والطويلااة األمااد هااذح ،ولاان نعطااي بعااد اآلن
أرقاماً عامة حول مخزوننا التشغيلي أو الرؤوس الحربية أو أعداد الصواريخ المنتشرة ،ومن شأن هذا الغموض

أن يعقااد حسااابات المعتاادين المحتملااين ،ويقلاال ماان أخطااار االسااتخدام النااووي المتعمااد ماان قباال أولئااك الااذين
يسعون إلى الحصول على ميزة ال ربة األولى ،ويسهم في االستقرار االستراتيجي.
لن تستخدم المملكة المتحدة أو تهدد باساتخدام األسالحة النووياة ضاد أياة دولاة ريار حاائزة علاى أسالحة نووياة،
وتعد طرفاً في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعاام  .1968وال ينطباق هاذا التعهاد علاى أياة دولاة تنتهاك

مادي ااً الت ازمااات عاادم االنتشااار تلااك .ومااع ذلااك ،فمننااا نحااتف بااالحق فااي مراجعااة هااذا التعهااد إذا كااان التهديااد
المساتقبلي ألسالحة الادمار الشااامل ،مثال القادرات الكيميائيااة والبيولوجياة أو التقنياات الناشائة التااي قاد يكاون لهااا

أثر مماثل ،يجعل ذلك ضرورياً.
العمل مع الناتو والواليات المتحدة وفرنسا
ياادرك الناااتو أن ماان شااأن أي اسااتخدام لألساالحة النوويااة ضاادح تغيياار طبيعااة النازاع بشااكل أساااس ،لااذا فمنا مااا
دام ااا األس االحة النووي ااة موج ااودة فس اايظل الن اااتو تحالفا ااً نوويا ااً .ومن ااذ الع ااام  ،1962أعلن ااا المملك ااة المتح اادة

تخصاايد ق اادرتنا النووي ااة لل اادفاع ع اان الحل ااف ،وسنسااتمر ف ااي ه ااذا ال اانهج لحماي ااة األم اان األوروب ااي واألورو-

أطلس ااي ،كم ااا س اانعمل م ااع الحلف اااء ل اامان بق اااء ق اادرات ال ااردع الن ااووي لحل ااف الن اااتو آمن ااة ومؤمن ااة وفعال ااة،
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والتكيف مع التحديات الناشئة بما في ذلك التهديدات النووية المتزايدة والمتنوعاة التاي قاد يتعارض لهاا الحلاف،
والمساهمة في األمن الذي ال يتج أز للحلف.
يظاال التعاااون النااووي عنصا اًر مهمااً فااي العجقااة بااين الواليااات المتحاادة والمملكااة المتحاادة بمااا يعاازز األماان عباار

األطلسااي ،وسنواصاال العماال بشااكل وثيااق مااع الواليااات المتحاادة فااي شااأن المسااائل النوويااة ،بمااا فااي ذلااك فااي

سياسة الردع النووي .ولقد كان اتفاق الدفاع المت ادل للعام 1958محورياً في خدمة األهاداف المشاتركة ألمنناا

النووي ،ونحن ملتزمون بتجديدح في العام .2024

ومنااذ العااام  ،1995صاارحا فرنسااا والمملكااة المتحاادة ،القوتااان النوويتااان الوحياادتان فااي أوروبااا ،أن ا ال يمكاان
تصور رروف ال يشكل فيهاا تهدياد المصاالح الحيوياة إلحاداهما تهدياداً للمصاالح الحيوياة لألخارز ،وسنواصال
تعاوننا اليومي ورير المسبوق في ملف الق ايا النووية ،بما في ذلك تعاوننا بموجا معاهدة توتيتس المبرمة
عام .2010
قدرتنا المستقبلية
يكتسي ردعنا النووي المستقل أهمية في الحاضر ،وسيظل كذلك في المستقبل القرياا ،ولهاذح األسا اب التزمناا
ببرنامج لتحديث قواتنا النووية مارة كال جيلاين ،ويوضاح هاذا االساتثمار فاي األمان المساتقبلي لكال مان المملكاة
المتحدة وحلفائنا أن االلتزام النووي البريطاني ال يزال على حال من الث ات.
صوت البرلمان لتجديد ردعنا النووي واستبدال الغواصات من فئة فانغارد بأربع رواصات جديدة من فئة
لقد ّ
دريدنوت  ،وال يزال البرنامج في حدود الموازنة ويسير على نحو جيد نحو إدخال الغواصة األولى إلى الخدمة
أوائل العام .2030
ول مان الحفاظ على ردع فعال خجل فترة إنتاج رواصات دريدنوت  ،سنقوم باستبدال الرأس الحرباي الناووي
التااابع لنااا ،ولهااذا الغاارض ساانعمل مااع مؤسسااة األساالحة الذريااة إلعااداد الفاارق ذات المهااارات العاليااة ،وتشااييد
المرافق والقدرات الجزمة لتحقيق ذلك ،مع الحفاظ أي اً على الرأس الحربي الحالي حتى حيسحا من الخدمة.
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في ر ون ذلك ،سنواصل العمل عن كثا مع الواليات المتحدة ل مان بقاء رأسنا الحرباي متجئمااً ماع نظاام
األسالحة االساتراتيجية تريادنا  ،واساتمرار تعاونناا المادعوم باتفااق الادفاع المت اادل واتفااق مبيعاات "باوالريس

لعام .1963
س اايكون اس ااتكمال تح ااديث ال ااردع الن ااووي مرهونا ااً بموافق ااات الحكوم ااة عل ااى البرن ااامج الا ارئيس والرقاب ااة عليا ا ،
وسنواصل إطجع البرلماان علاى آخار المساتجدات فاي شاأن  ،فاي حاين سانعمل بشاكل تعااوني عبار القطاعاات

النووية الدفاعية والمدنية لتحسين المؤسسة النووية الدفاعية للمستقبل ،بما ي من تاوفر المملكاة المتحادة علاى
حد أدنى من الردع النووي الموثوق والمستقل طالما كان ذلك ضرورياً.
الحد من التسلح ونزع السالح وعدم االنتشار :التزامنا بالمعاهدات الدولية
ساانظل ملتاازمين بالهاادف الطوياال األجاال المتمثاال فااي عااالم خااال ماان األساالحة النوويااة ،وسنواصاال العماال ماان
أجل تعزيز التدابير الفعالة والمحافظة عليها ،للحد من التسلح ونازع الساج وعادم االنتشاار ،ماع م ارعااة البيئاة
األمنيااة السااائدة .وفااي هااذا الصاادد نحاان ملتزمااون الت ازم ااً قوي ااً بالتنفيااذ الكاماال لمعاهاادة عاادم انتشااار األساالحة

النوويااة ماان جميااع جوانبهااا ،بمااا فااي ذلااك ناازع السااج النااووي وعاادم االنتشااار واالسااتخدامات الساالمية للطاقااة

النووية .وعلى الررم من انعدام طريق يعتد بها لنزع السج الناووي ،إال أن المملكاة المتحادة تسالك نهجااً ثابتااً
ورائداً نحو نزع السج النووي ،إذ تمتلك أصغر مخزون من بين الدول النووية المعتارف بهاا فاي معاهادة عادم

انتشار األسلحة النووية ،كما أننا الدولة الوحيدة من بين تلاك الادول التاي تشاغل نظاام ساج ناووي واحاد فقاط،
ولااذا سنواصاال ال ااغط ماان أجاال اتخاااذ خطاوات رئيسااة نحااو ناازع السااج المتعاادد األطاراف ،بمااا فااي ذلااك باادء
تنفيااذ معاهاادة الحظاار الشااامل للتجااارب النوويااة ومخرجااات المفاوضااات الناجحااة فااي شااأن معاهاادة وقااف إنتاااج
المواد االنشطارية في مؤتمر نزع السج  ،كما سنواصل االطجع بدور دولي رائد في التحقق مان نازع الساج
النووي ،والذي يعد خطوة أساساً لنزع السج النووي تحا رقابة دولية صارمة وفعالة.
ستواصاال المملكااة المتحاادة العماال علااى الصااعيد الاادولي للحااد ماان أخطااار الصاراع النااووي وتعزيااز الثقااة واألماان
المت ادلين ،وسندافع عن الحد من األخطار االستراتيجية ،ونساعى إلاى خلاق حاوار باين الادول الحاائزة لألسالحة
النوويااة ،وبينهااا وبااين الاادول رياار الحااائزة لألساالحة النوويااة ،لزيااادة التفاااهم وتقلياال أخطااار سااوء التأوياال وسااوء
التقادير .إن المملكااة المتحاادة تأخااذ بجدياة مسااؤولياتها كدولااة حااائزة لألسالحة النوويااة ،وستواصاال تشااجيع الاادول
األخرز على أن تحذو حذوها.
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3.2

النزاعات وغياب االستقرار

 .11لن يكون ممكناً الحؤول دون جميع النزاعات عن طريق الردع والتحصل واكتساب المناعة ضد التهديادات
األمنية ،إذ سيستمر الصراع وعدم االستقرار في اخت ار األمن والمناعة الدوليين بشكل كبير ،بسبا وجود

دول ضعيفة وفاشلة وانتشار الفقر المدقع وتفاقم التحديات األمنية العابرة لألوطان .ويسهم فاي ذلاك أي ااً
تزايد التدخل الخارجي في الن ازعاات ،إذ تساعى الادول إلاى إعاادة التفااوض علاى ماوازين القاوز والطعان فاي

القوانين واألعراف الدولية.
 .20سااتعمل المملكااة المتحاادة علااى الحااد ماان ت اواتر الص اراعات وشاادتها وغياااب االسااتقرار ،وتخفيااف المعاناااة
جهودنا الثنائياة
وستركز
وتقليد فرص الجهات الفاعلة الحكومية ورير الحكومية لتقويض األمن الدولي.
ّ
ح
على السياقات ذات األولوية التي يلتقي فيها التهديد المتزايد مع قدرتنا على الصاد والتاأثير .كماا سنواصال
دعم الجهود العالمية من خجل مساندة القانون اإلنساني الدولي والمساهمة بقدرات خاصة في الشراكة ماع
الحلفاء والمنظمات متعددة األطراف ،ومن خجل عملنا في األمم المتحدة ومعها وكمساهم ماالي وعساكري
في بعثات حف السجم التابعة لها .وفي هذا اإلطار ،ستكون إجراءاتنا ذات األولوية:
 وضع نهج أكثر تكامجً للعمل الحكومي حول الصاراع وعادم االساتقرار ،ماع التركياز بشاكل أكبار علاى
معالج ااة دواف ااع الصا اراع ومث اال المظ ااالم والتهم اايش السياس ااي واالقتص ااادات اإلجرامي ااةل ،ومن ااع الفظ ااائع
وتعزيز مناعة البلدان الهشة في مواجهة التدخل الخارجي .كما سنركز علاى المقارباات السياساية لحال
الن ازعااات ،بتسااخير القاادرات الحكوميااة كافااة ألهااداف سياسااية ونظريااات تغيياار محااددة وواضااحة .هااذا
تغيار مساار العملياة والغارق فاي وحولهااع أو إحادال
سيعزز تأثيرنا ويقلل من مخااطر زحاف المهماة ّ
ال رر عن رير قصد.
 إنشااء مركاز جدياد معناي بالن ازعاات داخال مكتاا الشاؤون الخارجياة والكومنولاث والتنمياة وFCDOل.
وساايعتمد هااذا المركااز علااى الخبارة المكتسا ة عباار الحكومااة وخارجهااا لتطااوير وييااادة أجناادة اسااتراتيجية
لمعالجااة الصاراعات ،ماان خااجل تخصاايد القاادرات الواسااعة فااي التعاماال مااع الصاراع ونشاار االسااتقرار
والعمل مع الشركاء لزيادة تأثيرنا في منع واحتواء وحل النزاعات في المناطق ذات األولوية.
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 زي ااادة زخ اام الجه ااود المبذول ااة لمن ااع العن ااف الجنس ااي ف ااي ح اااالت النا ازاع .وبش ااكل خ اااص ،س اانعمل م ااع
اآلخرين لتعزيز العدالاة للنااجين مان العناف الجنساي المارت ط باالنزاع ،ف اجً عان تقاديم الادعم للنااجين
وا ألطفال المولودين من العنف الجنسي المرت ط بالنزاع .وعند الدياام باذلك ،سنواصال ات ااع مبادأ عادم
إلحاق ال رر واتخاذ نهج يركز على الناجين.
 تش ااديد التركي ااز عل ااى إنش اااء ص ااندوق الصا اراع واالس ااتقرار واألم اان المش ااترك ب ااين قطاع ااات الحكوم ااة.
وساانعطي األولويااة فااي صاارف ماواردح للعجقااة األساسااية بااين االسااتقرار والمناعااة واألماان ،وللعماال مااع
وسيدعم هذا النشاو
الحكومات والمجتمع المدني في المناطق ذات األولوية القصوز للمملكة المتحدة .ح
بتمويل قدرح  874مليون جني استرليني خجل فترة .2022-2021
3.3

تحديات األمن الداخلي وتحديات األمن العابرة لألوطان

 .21ال ت ازال التهدياادات األمنيااة العااابرة للحاادود الوطنيااة ،مثاال اإلرهاااب والجريمااة الخطي ارة والمنظمااة ،وانتشااار
األسالحة الكيماوياة والبيولوجياة واإلشاعاعية والنووياة والتكنولوجياا العساكرية المتقدماة ،تشاكل تهدياداً م اشا اًر
لماواطني المملكااة المتحاادة ومصااالحها وييمهااا ،ساواء نشااأت هااذح التهدياادات ماان داخاال المملكااة المتحاادة أو
ماان خارجهااا .ومااع تطااور هااذح التهدياادات وتااداخلها بشااكل مت ازيااد ،ساانحاف علااى التزامنااا األماان الااداخلي
ونبني على خبرتنا الكبيرة وربط جهودنا الوطنية والدولية.
 3.3.1مكافحة التطر واإلرهاب
 .22ال يزال اإلرهاب يشكل تهديداً رئيساً لمواطني المملكة المتحدة ومصالحنا في الداخل والخارج .وعلى الررم
م اان تط ااور المخ اااطر ف ااي الس اانوات األخيا ارة ،ال يا ازال اإلره اااب اإلس ااجمي يش ااكل التهدي ااد الاارئيس للمملك ااة

المتح اادة .لك اان هن اااك أي ا ااً تهدي ااداً متنوعا ااً م اان اليم ااين المتط اارف ،وبدرج ااة أق اال ،م اان اليس ااار المتط اارف
واإلرهاب األنااركي والقاائم علاى ق اية واحادة .ففاي إيرلنادا الشامالية ،يساتمر تهدياد الجمهاوريين المنشاقين،

بحيااث ال ت ازال هناااك أقليااة تهاادف إلااى زعزعااة اسااتقرار عمليااة السااجم .وي اايف النشاااو ش ا العسااكري
واإلجرامي لكل من الجماعات المنشقة من الجمهوريين والموالين وللمملكة المتحادةل إلاى التحاديات األمنياة
األوسع نطاقاً التي نواجهها في إيرلندا الشمالية.
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 .23ساانت ع نهج ااً قوي ااً وشااامجً فااي الاارد .وسيشاامل هااذا معالجااة الظااروف المغذيااة لررهاااب ،بمااا فااي ذلااك ماان
خ ااجل مكافح ااة الت ااأثير المتط اارف لألفا اراد أو الجماع ااات المتش ااددة ،وك ااذا الحف اااظ عل ااى الق اادرات المتط ااورة

لتعطيل وردع الهجمات اإلرهابية .ومن خجل العمل داخل المملكة المتحدة ومع شركائنا فاي الخاارج  -ال
سيما في الجوار األوروبي األوسع وأفريديا والشرق األوسط  -سنعطي األولوية لرجراءات التالية:
 تعزيز نظام مكافحة اإلرهاب الخاص بالمملكة المتحدة .ومن خجل البناء علاى المسااعي التاي حباذلا
منااذ مراجعااة أندرسااون ومراجعااة تحسااين العمليااات ،ساانقوم بمااا يلااي :دمااج قاادرات المملكااة المتحاادة فااي
مكافحة اإلرهاب في مركز عمليات مكافحة اإلرهاب الجديد وانظر مربع الندل؛ تعزياز نظاام العدالاة

الجنائية بموجا قانون مكافحة اإلرهاب وإصادار األحكاام وقاانون المجارمين اإلرهاابيين وتقيياد اإلفاراج

الم ك اارل لع ااام 2020؛ والحف اااظ عل ااى الزي ااادة ال الغ ااة  70ملي ااون جنيا ا اس ااترليني ف ااي تموي اال ش اارطة
مكافحااة اإلرهاااب فااي إنجلت ا ار وويلااز خااجل فت ارة  .2022-2021وهناااك مبل ا مماثاال متااا للحكومااة
االسكتلندية والجهاز التنفيذي إليرلندا الشمالية لدعم شرطة مكافحة اإلرهاب.

مراز عمليات مكافحة اإلرهاب
سيقوم جهاز عمليات مكافحة اإلرهاب الجديد ) (CTOCبمنشاء مركاز واحاد ومتكامال لمكافحاة اإلرهااب للمارة
األولى ،إذ سيعمل جمياع الفااعلين الرئيسايين جن ااً إلاى جناا للحفااظ علاى ساجمة الماواطنين فاي جمياع أنحااء
المملكة المتحدة .وسيعمل المركز على تنسيق جهود اإلدارات الحكومية ،وأجهزة األمن واالستخ ارات ،وشركاء

إنفاذ القانون والعمليات وعناصر من النظام الق ائي.
سيؤدي هذا النهج المتكامال إلاى :تحساين سارعة الارد ،فاي رال وجاود فارق حيوياة مان هيئاات متعاددة لمعالجاة
الحاوادل فااور وقوعهااا؛ تعزيااز اإلدارة الشاااملة لمكافحااة المجاارمين اإلرهااابيين؛ وتشااجيع االبتكااار ،بمااا فااي ذلااك
تطااوير ونش اار قاادرات جدي اادة ماان ش ااأنها أن تس اااعد المملكااة المتح اادة علااى اس اات اق التهدياادات المتط ااورة الت ااي
نواجهها.
 تعزيز نهجنا تجاه مكافحة التطةر واإلرهةاب فةي المملكةة المتحةدة .سنواصال تحساين تنفياذ برناامج
المعرضااين للتطاارف ،بمااا فااي ذلااك إجاراء مراجعااة مسااتقلة
بريفنااا وPREVENTل لحمايااة األشااخاص
ّ
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محدثة لصاانعي السياساات والممارساين عاام  .2021وسايفرض مشاروع قاانون
لفاعليت وحزمة تدريا ّ
واجااا الحمايااة وProtect Dutyل الجديااد علااى أصااحاب ومشااغلي األماااكن العامااة اتخاااذ تاادابير

لحماية الجمهور من الهجمات اإلرهابية.
 الحد من القدرات العملياتيةة ونيةة المتةورطين فةي اإلرهةاب المتصةل بايرلنةدا الشةمالية .سانعمل علاى
إضااعاف الظااروف األوسااع التااي تاادعم تهديااد اإلرهاااب المتصاال بميرلناادا الشاامالية ماان خااجل اسااتجابة
عمجنية أكثر مرونة .وستشمل جهودنا لردع األفراد والجماعات عن االنخراو في هذا اإلرهاب تعزي َاز

الجناااة لتقلياال احتماليااة عااودتهم إلااى
المسااارات البديلااة .كمااا سااندعم إدخااال تحسااينات فااي التعاماال مااع ح
اإلجرام.
 معالجة الظرو

التي تؤدي إلةى ههةور اإلرهةاب فةي الخةارج مان خاجل دعمناا للمجتمعاات المنفتحاة

وجهودنااا لمعالجااة الصاراع وعاادم االسااتقرار .وفااي هااذا اإلطااار ،سنواصاال أي ااً تعزيااز قاادرات الشااركاء

الدوليين في مكافحة اإلرهاب وإنفاذ القانون والتعاون االستخ اري.

 تعطيةل الجماعةات اإلرهابيةة ذات األولويةة القصةوى فةي الخةارج باسةتخدام قةدراتنا اافةة فةي مكافحةة
اإلرهةةةاب .وتشاامل هااذح برنااامج تعقااا وPursueل المتطااور ،الااذي حينفااذ ماان طريااق نشاااو عسااكري
مسا ااتهدف وت ا ااادل المعلوما ااات االسا ااتخ ارية والتعا اااون ما ااع الشا ااركاء الا اادوليين .وفا ااي إطا ااار انخراطها ااا
المسااتمر ،ستواصاال قواتنااا المساالحة المساااهمة فااي التحااالف الاادولي ضااد داعااش فااي العاراق وسااوريا،
وتقديم الدعم لحكومة أفغانستان ودعم العمليات الفرنسية في منطقة الساحل.
 منع النشاط اإلرهابي على اإلنترنت .إن هدفنا هو ضمان غياب مساحات آمنة علاى اإلنترناا يمكان
لررهااابيين اسااتغجلها للتاارويج آلرائهاام المتطرفااة أو مشاااركتها .ولتحقيااق ذلااك ،سنواصاال تحاادي وجااود
اإلره ااابيين عب اار اإلنترن ااا ،والعم اال م ااع ش ااركات التكنولوجي ااا والش ااركاء ال اادوليين ومنظم ااات المجتم ااع
الم اادني ،والمس اااعدة م اان خ ااجل منت اادز اإلنترن ااا الع ااالمي متع اادد األطا اراف لمكافح ااة اإلره اااب وعب اار
منظمات إنفاذ القانون في المملكة المتحادة .وسايعمل نظامناا الجدياد لمكافحاة أضارار اإلنترناا وانظار
اار عبار اإلنترناا
مربع الند رقم 2.3ل على تعزيز االستجابة للمحتوز ريار القاانوني والقاانوني ال ّ
ف ااي المملك ااة المتح اادة والع ااالم ،ومعالج ااة الما اواد والمحت ااوز اإلره ااابي المتعل ااق باالس ااتغجل واالعت ااداء
الجنسي على األطفال على وج الخصوص.
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 تعزيةةز أمةةن الطيةران اقطةةاع النقةةل الجةةويح فةةي جميةةع أنحةةاء العةةالم ،بماا فااي ذلااك مان خااجل برامجنااا
الثنائية مع أكثر من  25دولة .فمن خجل العمل مع منظمة الطيران المادني الادولي وماؤتمر الطياران
الم اادني األوروب ااي وش ااركائنا ف ااي تح ااالف العي ااون الخم ااس ،سن اامن التنفي ااذ الفاع اال لمع ااايير األم اان
العالمية ،است اقاً للتهديدات المتطورة التي تواج قطاع الطيران.
وااالت أمن واستخبارات عالية المستوى
تعمل وكاالت األمن واالستخ ارات في المملكة المتحدة على حماية البلد واإلسهام بشكل حيوي في نظام دولي
منفتح ،من خاجل مسااعدتنا فاي فهام واسات اق الجهاات الفاعلاة الخبيثاة ،والشاراكة ماع الحلفااء فاي جمياع أنحااء
الع ااالم للح ااؤول دون وق ااوع ال اارر ،وتحس ااين إس ااناد المس ااؤولية ع اان الهجم ااات واالنتهاكا اات ،وتعزي ااز ال ااردود
الجماعية عليها.
وتشمل وكاالت األمان واالساتخ ارات جهااز االساتخ ارات السارية وSISل والمركاز الارئيس التصااالت الحكوماة
وGCHQل وجه اااز األم اان وMI5ل .وتعم اال ه ااذح األجها ازة عل ااى مجموع ااة م اان الق ااايا بم ااا ف ااي ذل ااك مكافح ااة
اإلرهاااب وتهدياادات الاادول واألماان الساايبراني والجريمااة الخطي ارة والمنظمااة ،ومكافحااة انتشااار األساالحة وتعزيااز
الدفاع في المملكة المتحدة.
ومنااذ العااام  ،2019ارتفعااا الموازنااة الداعمااة لهااذا النشاااو بمعاادل  5.4فااي المائااة ساانوياً بالديمااة الحديديااة،

لتص اال إل ااى  3.1ملي ااار جنيا ا اس ااترليني ف ااي  .2022-2021وتش اامل  695ملي ااون جنيا ا اس ااترليني كتموي اال
إضافي لل حث والتطوير بين  2022 - 2021و 2025 - 2024لدعم تطوير قدرات متقدمة للغاية.
يقوم نهجنا في مجال االستخ ارات على تقويم صارم ومستقل من أجل وضع سياسة فعالة لألمان القاومي ،ماع
إش اراف لجنااة االسااتخ ارات المشااتركة علااى تحلياال االسااتخ ارات فااي الحكومااة .كمااا تحاارص التش اريعات القويااة
علااى احت ارام وكاااالت األماان واالسااتخ ارات فااي عملهااا بشااكل كاماال ييمنااا فااي الخ ااوع للمساااءلة الديمقراطيااة
والتزام الشفافية قدر اإلمكان ،والوفاء بالتزاماتنا في مجال حقوق اإلنسان.
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 3.3.2الجريمة المنظمة والخطيرة
 .24تقوض الجريمة المنظمة 2والخطيرة بشكل م اشر سجمة مواطني المملكة المتحدة ،ونزاهة الدولة والثقة في
نظامنااا المااالي ،ممااا يكلااف المملكااة المتحاادة مااا ال يقاال عاان  37مليااار جني ا اسااترليني كاال عااام .وي ارت ط
اإلجرام المنظم بكثير من الجرائم التي تعرفها المجتمعات المحلية .وتشير التقديرات إلاى أن  45فاي المئاة
ماان جمي ااع جا ارائم السا ارقة يرتكبه ااا أش ااخاص يتع اااطون الهي ااروين أو الكوك ااايين أو الكا اراك كوك ااايين بش ااكل
منتظم ،وأن ما يقرب من  50فاي المئاة مان جارائم القتال مرت طاة بالمخادرات .وفاي الخاارج تشاكل الجريماة
المنظمااة والخطيارة تهديااداً لألماان واالزدهااار الاادوليين ،فهااي توسااع نطاااق الصااراعات وتااؤدي إلااى تفاقمهااا
وتقوض استقرار الحلفاء والشركاء وتلحق أض ار اًر اقتصادية كبيرة بالبلدان األقل دخجً.

 .25تتسم جماعات الجريمة المنظمة بالمناعة ضد محةاوالت تعطيلهةا إذ تنتقال باين أنشاطة إجرامياة متنوعاة
الس ااتغجل الف اارص وبحثا ااً ع اان الا اربح اإلج ارم ااي .وتس ااتخدم المجموع ااات األكث اار تط ااو اًر التكنولوجي ااا مث اال

االتصااالت المشافرة لل قااء خاارج نطااق رصاد سالطات إنفااذ القاانون ،لاذا عليناا معالجاة األعاراض وعوامال
تش ااجيع

الجريم ااة المنظم ااة والخطيا ارة واألسا ا اب الكامن ااة وراءه ااا ،وتعطي اال وتفكي ااك وت اادمير المؤسس ااات

اإلجراميااة فااي الااداخل والخااارج .وتقت ااي الطبيعااة العااابرة للحاادود للجريمااة المنظمااة والخطيارة فااي جوهرهااا
ضاارورة ربااط الجهااود المحليااة لمكافحتهااا مااع الجهااود اإلقليميااة والوطنيااة والدوليااة .وفااي إطااار االسااتجابة
لمراجعة ماكي  Mackey Reviewلعام  ،2020سنعطي األولوية لرجراءات التالية:
 لتعزيز استجابتنا للتهديدات األكثر إلحاحاً التي تواجهها المملكة المتحدة من المجةرمين المنظمةين،
بماا فاي ذلاك الجريمااة االقتصاادية والتمويال رياار المشاروع واالحتياال ،مااع اساتثمار إضاافي بديمااة 83

مليااون جني ا اسااترليني ل اامان أماان اقتصااادنا لممارسااة األعمااال التجاريااة وانظاار 2.2ل .التصاادي
لجعتااداء الجنسااي علااى األطفااال ماان خااجل اسااتراتيجية حكوميااة شاااملة وجدياادة تاام نشاارها فااي يناااير
 ،2021م ا اااعفة اسا ااتثماراتنا فا ااي قطا ااع خطا ااوو إما ااداد وتوريا ااد المخا اادرات علا ااى مسا ااتوز المحلا ااي،
والتصاادي ألفظااع الج ارائم اإللكترونيااة مثاال فيروسااات الفديااة ،بمااا فااي ذلااك عاان طريااق حظاار النشاااو
2

عرف الجريمة المنظمة والخطيرة على أنها التخطيط والتنسيق وارتكاب جرائم خطيرة ،سواء بشكل فردي أو في مجموعات و  /أو كجزء من
تُ ّ
شبكات عابرة للحدود .وتتمثل فئات الجرائم الخطيرة الرئيسة التي يشملها المصطلح في االعتداء الجنسي على األطفال والعبودية الحديثة واالتجار
بالبشر وجريمة الهجرة المنظمة والمخدرات غير المشروعة واألسلحة النارية غير القانونية وجرائم السرقة المنظمة والجريمة اإللكترونية والنصب
واالحتيال وغسل األموال والرشوة والفساد والتهرب من العقوبات.
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ال اار عباار اإلنترنااا بواسااطة برنااامج الاادفاع الساايبراني الفعااال وActive Cyber Defenceل.
وسنتخذ أي اً تدابير ل مان نشر الجيل التالي من التكنولوجيات الرقمية بطريقة تحمي أمنهم.
 تعزيةةةز الواالةةةة الوطنيةةةة لمكافحةةةة الجريمةةةة المنظمةةةة ) (NCAوالوف اااء بالتزامن ااا الرس اامي وتط ااوير
البيانااات الحيويااة ،وقاادرات التحقيااق واالسااتخ ارات التااي تتطلبهااا الوكالااة لديااادة نظااام إنفاااذ القااانون فااي
إنجلت ار وويلز .وسنسعى إلى تحقيق تكامل أكبار حياث يوجاد تاداخل ماع تهديادات أخارز مثال اإلرهااب
وتهديادات الادول ،وسانحرص أي ااً علاى أن تادعم آلياة تمويال الوكالاة تساليم األهاداف طويلاة األجال،
وقدرتها على التكيف مع التهديدات المتغيرة.

 زيةةادة قةةدرات الشةةرطة اإلقليميةةة والمحليةةة .ساانعزز وحاادات مكافحااة الجريمااة المنظمااة علااى الصااعيد
اإلقليمي بالتنسيق مع الشرطة المحلية والوكالة الوطنياة لمكافحاة الجريماة ،وهاذا يشامل تورياف 300
شاارطي مخصصااين لمكافحااة الجريمااة المنظمااة والخطي ارة فااي  ،2022 - 2021كجاازء ماان التزامنااا
بتوريف ما مجموع  20ألف شرطي إضافي بحلاول العاام  ،2023وسانراجع الحاجاات االساتراتيجية
للشارطة مان أجال أن تادعم ،بشاكل أكثاار فعالياة ،تصادي الشارطة للتهديادات الوطنياة .وفااي - 2021
 2022سنجرب تحسين استخدام نظم مناع الجارائم الخطيارة لمناع الجارائم قبال وقوعهاا ،كماا سيسااعد
اسااتثمارنا لمبلا إضااافي قاادرح  275مليااون جنيا اسااترليني فااي نظااام العدالااة الجنائيااة علااى تقااديم مزيااد
من الجناة إلى العدالة.
 تعزيز الجهود الدولية لتعطيل وتفكية شةبكات الجريمةة المنظمةة والخطيةرة .فاي هاذا الصادد ،سانبني
على عمل ش كاتنا الدبلوماسية والتشغيلية مثل ض او االتصاال فاي الوكالاة الوطنياة لمكافحاة الجريماة
والعمل عن كثاا ماع الشاركاء الادوليين مثال تحاالف العياون الخماس واالتحااد األوروباي ،بماا فاي ذلاك
عب اار ضا ا او االتص ااال ل اادينا ف ااي اليوروب ااول .وعل ااى وجا ا الخص ااوص ،س اانعمل م ااع الش ااركاء ال ااذين
يشاااطروننا الم اادئ والداايم لتعزيااز دعاام اإلنتربااول لساالطات إنفاااذ القااانون فااي الخطااوو األماميااة ،ماان
خجل زيادة مشاركة البيانات واالستثمار في قدرات الجهاز التقنية.
 التصدي للجريمة المنظمة والخطيرة في المياه اإلقليميةة للمملكةة المتحةدة مان خاجل تنسايق العمال
باين قااوة الحاادود البريطانيااة وسالطات إنفاااذ القااانون وال حريااة الملكيااة ،وتنفيااذ اسااتراتيجية حاادود المملكااة
المتحاادة  2025وانظاار مربااع الااندل .وبالتنساايق الوثيااق مااع فرنسااا علااى وجا الخصااوص ،سنواصاال
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العم اال م ااع الش ااركاء األوروبي ااين إلدارة المس اااحات ال حري ااة المش ااتركة مث اال القن اااة وال حا ارين الش اامالي
واإليرلندي.
حدود المملكة المتحدة :بوابة بريطانيا العالمية
تتمثل رؤيتنا في جعل حدود المملكة المتحدة األكثر فعالياة فاي العاالم بحلاول عاام  .2025وتعاد الحادود أكثار
من مجرد خط على الخريطة .إنهاا مازيج مان السياساات واإلجاراءات واألنظماة التاي تقادمها المؤسساات العاماة
والخاصااة عباار أكثاار ماان  270نقطااة عبااور معتاارف بهااا ،والعديااد ماان نقاااو الاادخول األصااغر األخاارز عباار
المملكة المتحدة.
حيعد سير العمل السلس على المعابر الحدودية أم اًر حيوياً القتصاد المملكة المتحادة ،ألنا يتايح السافر والتجاارة
مااع بديااة العااالم ،كمااا تعتباار الحاادود نقطااة تاادخل فرياادة لتعزيااز األماان واألماان البيولااوجي البريطاااني ماان طريااق
الحااؤول ماان دون وصااول اإلرهااابيين والمجاارمين والساالع رياار المشااروعة إلااى شاوارعنا ،والتصاادي للهجارة رياار
الشاارعية وحمايااة سااجمة الن ااات والحي اوان واإلنسااان .ومااع ذلااك ،فاامن االتجاهااات المتغي ارة فااي التجااارة والهج ارة
واألمن ،ف جً عن األحدال الكبرز مثل جائحة كوفيد ، 19-تعني أن حدودنا تتعرض ل غوو أكبر من أي
وقا م ى.
سيعتمد عملنا في قطاعات الحكومة كافة بموجا اساتراتيجية حادود المملكاة المتحادة لعاام  ،2025علاى تنفياذ
نظااام الهجا ارة الجدي ااد الق ااائم عل ااى النق اااو ،واس ااتراتيجية الحكوم ااة ال حري ااة لع ااام  2050واس ااتراتيجية التص اادير،
وجهودنا في التصدي للهجرة رير الشرعية وانظر مربع الند في 4.3ل.
ومن خجل العمل مع اإلدارات والسلطات المحلية وسلطات إنفاذ القاانون والشاركات والشاركاء الادوليين ،سانقدم
التحاوالت السااتة ونمااوذج العماال المسااتهدف الااجزم لتحقيااق رؤيتنااا ،وسيشاامل هااذا االسااتخدام األف اال للبيانااات
والتحليجت المتقدمة والتكنولوجيا واالبتكار ،وإنشاء قوة عاملة ذات مهارات عالية.
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استراتيجية حدود المملكة المتحدة لعام 2025
سنزيد من فعالية حدود المملكة المتحدة من خجل سا تغييرات جوهرية من شأنها تعزيز االزدهار واألمن:
 تطوير نهج منسق لتصميم وتطوير المعابر الحدودية بما يتيح االبتكار
 الجمع بين رصيد الحكومة وضمانها واستخدامها للبيانات
 إنشاء موانع المستقبل مرنة عند نقاو العبور الحدودية
 مراجعة االمتثال لقواعد العبور قبل الوصول إلى الحدود الفعلية عند الحاجة
 بناء قدرات المورفين المسؤولين عن إنجاز اإلجراءات الحدودية
 رسم وج التطور المستقبلي للحدود في العالم لتسهيل التجارة والسفر
 3.3.3تعزيز الحد من التسلح العالمي ونزع السالح ومكافحة االنتشار
 .26يعتبار مكافحاة االنتشاار 3جازءاً ال يتجا أز مان أمان المملكاة المتحادة وازدهارهاا ،إذ يسااعد فاي الحفااظ علاى
االسااتقرار اإلقليمااي والعااالمي ،ويحااد م ان التهديااد ضااد مواطنينااا وقواتنااا المساالحة ،ويسااهل التجااارة اآلمنااة
لصااناعتنا ،ويحمااي الورااائف التااي تتطلااا مهااارات عاليااة فااي جميااع أنحاااء المملكااة المتحاادة .لقااد أسااهما
نجاحاتنا في السنوات الخمس الماضية  -بما في ذلك الرد علاى الهجاوم الاذي نفذتا روسايا فاي ساالزبوري
وإدانة استخدام األسلحة الكيماوية في سوريا – في تحسين سمعتنا العالمية كقوة للخير والعلم والتكنولوجيا.
 .27لحمايااة هااذح المكاسااا ،علينااا :معالجااة التهدياادات المت ازياادة ماان دول مثاال إي اران وروساايا وكوريااا الشاامالية،
والتصدي للتهديدات الناشئة مثل الحيازة رير المشروعة للتكنولوجيات المتقدمة وذات االساتخدام المازدوج،
وتعزي ااز البن ااى العالمي ااة لمكافح ااة االنتش ااار ض ااد ال ااغوو المت ازي اادة ،وتش ااكيل مس ااتقبلها بم ااا يص ااا ف ااي
مصلحتنا .وفي هذا اإلطار ،سنعطي األولوية لرجراءات التالية:
 تعزيز المراي ة الدولية على حصول الدول على األسلحة الكيماوية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية أو
الم اواد أو التكنولوجيااا ذات الصاالة ،ماان خااجل عملنااا مااع هيئااات المعاهاادات ذات الصاالة ،وبخاصااة
3

يتم تعريف مكافحة االنتشار هنا على أنها منع انتشار أو تطوير األسلحة الكيماوية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية ووسائل إيصالها ،أو التكنولوجيا
العسكرية المتقدمة من قبل جهات فاعل ة حكومية أو غير حكومية يمكن أن تهدد مصالح المملكة المتحدة أو االستقرار اإلقليمي.
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منظمة حظر األسلحة الكيماوية والوكالة الدولية للطاقة الذرياة ،التاي سانعزز نظاام ضاماناتها النووياة.
المنظماة وانظار قسام الاردع الناوويل.
وبصورة خاصة ،سنبذل المزياد لف اح عادم االمتثاال للمعاهادات ح

وإلااى جانااا حلفائنااا ،ستحاسااا المملكااة المتحاادة إياران علااى نشاااطها النااووي ،مااع ال قاااء منفتحااة علااى
المحادثااات بشااأن اتفاااق نااووي وإقليمااي أشاامل .كمااا ساانظل الشاريك رياار اإلقليمااي األكثاار انخ ارطااً فااي
نزع السج النووي لكوريا الشمالية وفرض العقوبات.

 الحااد ماان التااوترات فااي جنااوب آساايا ،ماان خااجل تشااجيع الح اوار اإلقليمااي حااول المسااؤوليات النوويااة،
والعمل مع الدول هناك لشر مخاطر السجمة واألمن في المنطقة واالستجابة لها.
 التص اادي النتش ااار األس االحة ب ااين ال اادول ،حي ااا سنس ااتخدم التحلي اال االس ااتخ اراتي لرص ااد أولئ ااك ال ااذين
يسااعون للحصااول علااى األس الحة الكيماويااة والبيولوجيااة واإلشااعاعية والنوويااة ،والتكنولوجيااا العسااكرية
المتقدمااة وذات االسااتخدام الماازدوج .وسااوف نتصاادز لش ا كات وتموياال نشاار األساالحة وطاارق وآليااات
نقله ااا م اان خ ااجل تحدي ااد مك ااامن الخط اار .وسيس اااعد إدخ ااال تحس ااينات عل ااى مخط ااط الموافق ااة عل ااى
التكنولوجيااا األكاديميااة فااي من اع الاادول ماان اسااتخدام العجقااات ال حثيااة مااع األوساااو األكاديميااة ف ااي
المملك ااة المتح اادة لسا ارقة الملكي ااة الفكري ااة والحص ااول عل ااى المعرف ااة الت ااي يمك اان توريفه ااا ف ااي تط ااوير
األس االحة الكيماوي ااة والبيولوجي ااة واإلش ااعاعية والنووي ااة ووس ااائل إيص ااالها ،أو ف ااي تط ااوير التكنولوجي ااا
العسكرية المتقدمة.
 مكافحة االنتشار إلى الجهات الفاعلة رير الحكومية ،وتعزياز أمان وساجمة الماواد النووياة فاي البلادان
ذات األولويااة .وساانعمل أي ااً علااى تقلاايد مخاااطر حصااول اإلرهااابيين علااى الم اواد البيولوجيااة ماان
خجل برنامجنا الدولي لألمان البيولاوجي والشاراكة العالمياة لمجموعاة السا ع ضاد انتشاار أسالحة وماواد

الدمار الشامل.
 تحقي ااق التا اوازن ب ااين الف اارص الت ااي تتيحه ااا التقني ااات الجدي اادة وضا اوابطها ،والحف اااظ عل ااى اس ااتثماراتنا
المشااروعة ودعاام اسااتخدام الاادول المسااؤولة األخاارز للتكنولوجيااات الجدياادة ماان خااجل التعاااون التقنااي.
ومن خجل العمل ماع الخباراء والشاركات والحلفااء ،ساتحاف المملكاة المتحادة علاى نظاام فعاال لمراي اة
الصادرات في ما يتعلق باألسلحة وتكنولوجيا االستخدام المزدوج التاي تتكياف ماع التغيار التكنولاوجي.
كم ااا س ااوف نوص ااي ب اامجراء تغييا ارات عل ااى أنظم ااة مكافح ااة االنتش ااار والرقاب ااة الدولي ااة الت ااي تأخ ااذ ف ااي
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االعت ا ااار الطا اارق الجديا اادة النتشا ااار األسا االحة الكيماوياااة والبيولوجيا ااة واإلشا ااعاعية والنوويا ااة واألسا االحة
المتقدمة التي أتاحتها التكنولوجيا.
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.4

بناء القدرة على التكيف في الداخل والخارج

 . .1من المست عد أن يكون كوفياد 19-آخار أزماة تحاط رحالهاا علاى ال شارية فاي عشارينيات القارن الحاادي
والعشرين .فمع ازدياد العالم ترابطاً وتنازعاً ،حيحتمل أن تحسفر الحوادل في هاذح المنطقاة أو تلاك ،مان قبيال
تفشااي فيااروس جديااد أو فقاادان موائاال أو هجااوم ساايبراني عباار اإلنترنااا ،عاان عواقااا منهجيااة تطااال العااالم
أجمااع ،عواقااا ال حيمكاان دائم ااً التنبااؤ بهااا أو تجنبهااا .وهااذا يعنااي أننااا بااأمس الحاجااة ألن حنعاازز ةياكلنااا
األمنية ونبني قدرتنا على التكيةف فاي أنحااء إنجلتا ار واساكتلندا وويلاز وإيرلنادا الشامالية :معالجةة األسةباب
الجذريةةة للمخةةاطر وزيةةادة تمهةةب المملكةةة المتحةةدة وجاهزيتهةةا للصةةمود فةةي وج ة األزمةةات عنااد حاادوثها
والتعافي منها.
 .2حيمكن القول إن قدرة المملكاة المتحادة علاى التصادي للمخااطر واألزماات وثياق الصالة بالعاالم وقدرتا علاى
المواجهااة .فثمااة عاادد كبياار ماان التحااديات العااابرة للاادول ،ماان تغياار المنااات وفقاادان التنااوع البيولااوجي إلااى
أزمتي األمن البيولوجي وأمن الطاقة .وطابعها هذا خير دليل على أن ليس بوسع حكومة واحادة التصادي
لها بمفردها .لكن فيروس كوفياد 19-أرهار سارعة تعثار التّعااون الادولي تحاا ثقال ال اغوو ،كماا سالط
ال وء على مكامن ال عف الناجماة مان الميال العاالمي لترشايد الحوكماة والعملياات مان أجال الفعالياة ،ال

من أجل المرونة.
ونمكان عادداً أكبار مان
 .3فيما يتعافى العالم من الجائحة ،ال بد من أن ُنعزز قدرت على التكيف والصةمود ،ح
الدول القادرة على التأقلم مع الكوارل من توحيد الجهود لتذليل أكثر التحديات المشتركة إلحاحاً مان خاجل
مؤسسااات دوليااة أقااوز .وإلااى جانااا جهودنااا لمواجهااة رااروف أمنيااة أكثاار صااعوبة ،ماان المهاام أن نتساالح
بقدرةعالية على التكيف بما ي من لنا نظاماً دولياً يشرع لجقتصادات والمجتمعات الحرة باب االزدهار.
 .4يكمةةن هةةدفنا األول فةةي بنةةاء القةةدرة الوطنيةةة التةةي نحتاجهةةا للحااد ماان أثاار الصاادمات الحااادة والتحااديات
طويلااة األمااد علااى حياااة الناااس فااي المملكااة المتحاادة ومعيشااتهم .والمعااروف عاان القاادرة الوطنيااة أنهااا نتاااج
عوامال مختلفااة ،ماان ضاامنها ،الحوكماة الفاعلااة والموثوقااة والقاادرات الحكومياة واللحمااة االجتماعيااة ومرونااة
األف اراد واألعمااال التجاريااة .وماان أجاال تحقيااق هااذا الهاادف ،ال بااد ماان بااذل جهااود وطنيااة تاادعمها أجناادة
حكوميااة محليااة أوسااع .وعلي ا  ،ساانتبنى علااى وج ا التحديااد نهجااً جديااداً للتأهااا ومواجهااة المخاااطر ،حيس اّلم
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تسااليماً كااامجً بقاادرة األخطااار الطبيعي اة وريرهااا ماان الصاادمات وال ااغوو علااى تعطياال المصااالح الرئيسااة

للمملكة المتحدة بقدر التهديدات األمنية.

 .5يكمن هدفنا الثةاني فةي التصةدي للتغيةر المنةاخي وفقةدان التنةوع البيولةوجي .األمار الاذي يقت اي اتخااذ
إجراءات فورية ومت افرة على مستوز العالم .وسيكون هذا الهدف في صدارة األولويةات الدوليةة للمملكةة
ااء عل ااى التزامن ااا المحل ااي ببل ااوص مس ااتوز ص اافر ان عاث ااات كربوني ااة بحل ااول  .2050وف ااي ه ااذا
المتحةةةدة ،بن ا ً
اإلطااار ،ساانعمل علااى تساريع عمليااة انتقالنااا إلااى اقتصاااد عااالمي ماان دون ان عاثااات كربااون وحمايااة التنااوع
البيولاوجي واسااتعادة حيويتا ودعاام التكياف والقاادرة علااى الصامود ،ال ساايما فاي أوساااو أكثار الفئااات ضااعفاً

في العالم.

 .6يكمةةن هةةدفنا الثالةةث فةةي بنةةاء قةةدرات صةةحية علااى المسااتويين المحلااي والاادولي ،إقا ار اًر بالطبيعااة المترابطااة
سنركز جهودنا على تحسين قدرتنا مان أجال مواجهاة
لنظامنا الصحي العالمي .وألجل تحقيق هذا الهدف ،ح

الجوائح التي حيمكن أن تتهدد مجتمعاتنا في المستقبل ،منتهجين مقارباة صاحة واحادة  ،وإلصاج
الصحة العالمية ) (WHOفي ضوء ما تعلمناح من أزمة كوفيد. 19-
4.1

منظماة

بناء القدرات الوطنية للمملكة المتحدة

 .7لطالما كان الصمود والقدرة على االحتمال جزءاً ال يتج أز مان مقارباة المملكاة المتحادة األمان القاومي .لكان

فااي عااالم ياازداد ترابط ااً وال يمكاان التنبااؤ في ا بكاال التحااديات المسااتقبلية أو إيقافهااا ،نحاان بحاجااة ألن حنجاادد
عدنا كدولة لألزمة التالية ،مهما كانا.
نهجنا ،ونجعل من المرونة
مسعى وطنياً حي ّ
ً

 .8ستحواصال الحكوماة اسااتعداداتها لمواجهاة المخااطر الفرديااة ،ساواء كاان مصاادرها عملياات إرهابياة أو ساايول

أو جائحة جديدة .وعلاى ضاوء األمثاوالت التاي تعلمناهاا مان كوفياد ، 19-سنساعى أي ااً إلاى اساتخجص

فهاام أف اال لماواطن القااوة وال ااعف فااي المملكااة المتحاادة وتحسااين قاادراتنا الوطنيااة علااى التأهااا والتصاادي
عبر دورة المخاطرة بأكملها ،منذ االست اق وحتى التعافي .وعلي  ،ستح ادر الحكوماة فاي 2021إلاى تطاوير

اسةةتراتيجية وطنيةةة شةةاملة للصةةمود ،وذلااك باالشااتراك مااع اإلدارات المسااتقلة ذاتي ااً والمناااطق اإلنجليزيااة
والحكومة المحلية والقطااعين العاام والخااص .وبموجاا هاذح االساتراتيجية ،ساتحركز إجراءاتناا ذات األولوياة

على ما يلي:
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 إرسةةاء مقاربةةة مجتمشيةةة شةةاملة للصةةمود مقاربااة تتاايح لألف اراد والشااركات والمنظمااات علااى الس اواء
المشاااركة فااي بناااء قاادارت الصاامود فااي أنحاااء المملكااة المتحاادة .وسنسااعى إلااى تطااوير نهااج تكاااملي
يجمع بين كل مستويات الحكومة والجهات المشغلة لا البنى التحتياة القومياة الحيوياة ) (CNIوالقطااع
الخاص األوسع نطاقاً والمجتمع المدني والرأي العام .وكجزء مان هاذا المساعى ،ساوف ،نحسان طريقاة
تواصل الحكومة مع الرأي العام في مسائل أشكال الجاهزية واالستعداد ،ونعزز دور منتاديات القادرات
المحلياة ومسااؤولياتها فااي إنجلتارا ،وناادرس نطاااق عماال الجهااات المشااغلة وتلااك المالكااة ل ا البنى التحتيااة
القوميااة الحيويااة ومسااؤولياتها ،حرص ااً علااى معااايير وقاادرات صاامود ارسااخة فااي هااذا الم اامار .هااذا

ط عاً إلى جاناا تشاريعات ضارورية خاصاة بقطاعاات محاددة ،علاى رارار مشاروع قاانون االتصااالت
الساالكية والجساالكية .وماان شااأن االسااتراتيجية الساايبرانية الجدياادة أن تااؤدي إلااى هااذح المقاربااة الشاااملة

وتحعاازز قاادرة المملكااة المتحاادة علااى مواجهااة المخاااطر اإللكترونيااة .وهااذا يت اامن رفااع مسااتوز األماان

السااايبراني فاااي مختلاااف قطاعا ااات البنا ااى األساساااية الحيوي ااة الوطنيا ااة وزياااادة اعتمااااد إطا ااار التقيا اايم
السيبراني الصادر عن المركز الوطني لألمن السيبراني ).(NCSC
 النظةةر فةةي التهديةةدات واألخطةةار القائمةةة حتاى نااتمكن ماان بناااء قادرات صاامود وطنيااة تجاااح المخاااطر
المتنوعااة التااي تتاربد بالمملكااة المتحاادة ماان كاال جانااا ،خبيثااة ورياار خبيثااة ،م اش ارة ورياار م اش ارة،
حااادة ومزمنااة ،بخاصااة المخاااطر ذات االحتمااال الماانخفض واألثاار الكااارثي .وهااذا معناااح دمااج األماان
القومي باالقتصاد ،والصحة بالسياسة البيئياة ،واتخااذ مقارباة تغطاي دورة المخااطر بأكملهاا ،االسات اق
والتحوو واالستعداد واالستجابة والتعافي .وفاي هاذا الساياق ،سانعمل بصاورة أوثاق علاى رباط تحركاتناا

المحلية والدولية ب ع ها بع اً ،مع زيادة التركيز على التدخل األولي لاوأد المخااطر فاي مهادها ،مان

العماال فااي مجااال حمايااة المنااات إلااى بناااء القاادرات الساايبرانية ،وص اوالً إلااى مكافحااة الجريمااة المنظمااة
العابرة للحدود.
 تطوير مزيد من القدرات – أشخاص وافةاءات وتجهيةزات – ُيمكةن اسةتخدامها علةى شةكل مجموعةة
مةن السةيناريوهات .ساوف حنحسان قادرتنا علااى اخت اار إمكاناتناا وتنميتهاا مان خاجل التخطايط لحاااالت
الطوارئ وإجراء التدري ات المنتظمة وجمع جهود كل من الحكومة وخدمات الطوارئ والقاوات المسالحة
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والقطاعااات المحلي ااة والجه ااات المعال.ج ااة األخ اارز .ه ااذا وستسااتمر القا اوات المس االحة ف ااي ت ااأمين ال اادعم
للمعالجااات الطارئااة ،كمااا فااي حالااة كوفيااد 19-ماان خااجل تااأمين المساااعدات العسااكرية للساالطات
المدني ااة ) .(MACAوثم ااة مخط ااط لزي ااادة اس ااتخدامنا لجحتياط ااات العس ااكرية دعما ااً ألولوي ااات األم اان
القومي المحلي وكيفية توسيع نطاق ذلك ليشمل الكادر االحتياطي المدني للدعم في أوقات األزمات.

 إعادة النظر في النهج الذي نتبع لتقييم المخاطر .منهجية تقييم مخاطر األمن القومي )(NSRA
هااو مسااتند سااري ويت اامن تعااداداً وتقييم ااً ألثاار وماادز احتماليااة أباارز المخاااطر فااي مواجهااة المملكااة

أع ااد ه ااذا المس ااتند بالتع اااون م ااع ال اادوائر والوك اااالت المعرض ااة
المتح اادة ومص ااالحها ف ااي الخ ااارج .وق ااد ح
للخطر ،كما أعيد النظار فاي نتائجا فاي رال جائحاة كوفياد . 19-حنشارت النساخة المتاحاة منا علنااً،

المعروف ااة ب ا ا السجل ال ااوطني للمخ اااطر ف ااي ديس اامبر وك ااانون األولل  .2020وف ااي الوق ااا الحاض اار،
يج ااري العم اال عل ااى ق اادم وس اااق الس ااتعراض الطريق ااة المت ع ااة إلع ااداد منهجي ااة تقي اايم مخ اااطر األم اان
القااومي  ،وماان شااأن ذلااك أن حيعااالج كاال جانااا ماان جواناا هااذح المنهجيااة ،بمااا فااي ذلااك كيفيااة وضااع
أوج الترابط والمخاطر المتتالية والمرك ة في الحس ان.
 تعزيز أدواتنا التحليلية والسياسةية والتشةغيلية – بمةا فةي ذلة جمةع البيانةات واسةتخدامها – لتقيةيم

سننشااع مرك ا اًز جديااداً للعمليااات ،الغاي اة من ا تااوفير
المخةةاطر الشةةةاملة والمعقةةدة علةةةى نحةةو أفضةةةل .ح
البيانااات الم اش ارة والتحلاايجت الس اريعة ،ودعاام التعاااون فااي مااا بااين مختلااف أجه ازة الحكومااة والق ا اررات
المدروسااة وقااا األزمااات .وسنسااتثمر أي ااً فااي التحااول الرقمااي لوكاااالت األماان واالسااتخ ارات وفااي
التقييم الشامل الذي يجمع ما بين المعلومات االستخ اراتية وتلك مفتوحة المصدر.

4.2

معالجة التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي

 .9مع تقلد الفرصة السانحة أمام العالم لمعالجة أزمة المنات والتنوع البيولوجي ،تظهر حاجاة ملحاة التخااذ
إجراءات عاجلة لوقف معادل االحت ااس الحاراري عناد عت اة  1.5درجاة مئوياة ووضاع حاد لتنااقد األناواع
والتاادمير البيئااي .فماان دون إجاراءات مماثلااة ،حيمكاان لخسااارة موائاال الطبيعااة أن يااؤدي إلااى تكلفااة اقتصااادية
تراكمي ااة تص اال إل ااى ح ااد  10تريليون ااات دوالر م ااا ب ااين  2011و .2050له ااذا ،علين ااا أن حنس اارع االنتق ااال
العااالمي إلااى تصاافير ان عاثااات الكربااون ،تمهيااداً لخلااق نمااو مسااتقبلي وفاارص عماال جدياادة ومسااتدامة فااي
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قطاع ااات المس ااتقبل .وعلين ااا ك ااذلك أن نزي ااد ق اادرتنا الجماعي ااة عل ااى مواجه ااة ال اارر ال ااذي وق ااع بالفع اال،
وخصوصا ااً دع اام أكث اار الفئ ااات ض ااعفاً ف ااي الع ااالم ومس اااعدتها ف ااي الت ااأقلم م ااع الت ااأثيرات المناخي ااة وفق اادان

الطبيعة.

 .10تتصدر المملكة المتحدة بالفعل إجاراءات مواجهاة التغيارات المناخياة .فمناذ عاام  ،2000خّف انا ان عاثاات
راز الكربون بسرعة أكبر من أي دولة أخرز في مجموعة الدول العشرين وكنا أول اقتصاد رئيس يعتمد

التزاماً قانونياً لتحقيق صافي ان عاثات صفرية بحلول  .2050وبين أبريل ونيسانل  2016ومارس وآذارل

 ،2021استثمرت المملكة المتحدة مبل  5.8مليارات جني استرليني في التمويل الدولي للمنات ).(ICF
للتغيار
وفي نوفمبر وتشرين الثانيل  ،2021ستست يف الدورة السادسة والعشرين ل ا مؤتمر األمام المتحادة ّ

المناخي ) (COP26في رجسكو ،حيث سيجتمع األطراف الا 197التي ان ما إلى اتفايية باريس أو
تغير المنات والتأقلم مع وتمويل .
وّقعا عليها التخاذ المزيد من اإلجراءات بشأن تخفيف آثار ّ
التغيار المنااخي وفقادان التناوع البيولاوجي باألولويةة الدوليةة التةي يسةتحقها مةن
 .11سيحظى التصدي لمسألة ّ
المملكة المتحدة وذلك عن طريق عقد مؤتمر األمم المتحادة للتغيار المنااخي وماا بعادح ،كماا مان خاجل
اإلجراءات المهمة التالية:

 التعجيةةل بتحة لةول المملكةةة المتحةةدة إلةةى تصةةفير صةةافي الكربةةون بحلةةول  ،2050ماان خااجل العماال
الحثيث مع اإلدارات المستقلة ذاتياً وباالستناد إلى نقاو القوة والخبرة في المملكة المتحدة فاي مجااالت
الهياادروجين األخ اار وطاقااة الريااا فااي ويلااز .وعلي ا  ،نعتاازم اتخاااذ مقاربااة طموحااة تشاامل خطااة ماان
عشاار نقاااو لثااورة صااناعية خ اراء ،قاال سلساالة وشاايكة ماان اسااتراتيجيات قطاعيااة وعلااى شاااكلة خطااة
إزالة الكربون من وسائل النقلل واستراتجيتنا الشاملة لتصفير االن عاثات .ونهدف بذلك إلاى أن نصا ح
المركااز ال ارئااد عالمي ااً فااي مجااال التكنولوجيااا الخ اراء والتموياال وطاقااة الريااا  ،فنسااتقطا اسااتثمارات
حكومية بديمة  12مليار جني استرليني واساتثمارات خاصاة إضاافية لخلاق ودعام ماا يزياد علاى 250
ألف فرصة عمل في أنحاء المملكة المتحدة .سنعمل كذلك على تعزياز دعمناا لجبتكاارات الخالياة مان
االن عاثات والقطاعات الجديدة ،بما فيها إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون والتقاو الكربون وتخزين .
وتحااا مظل ااة ص اافقة تح ا ّاول الطاقااة ف ااي منطق ااة بح اار الش اامال  ،سااندعم مجمع ااات ال اانفط والغ اااز ف ااي
المملكااة المتحاادة حتااى تتنااوع وتنقساام إلااى طاقااات حديثااة ،مااا ماان شااأن أن يخلااق فاارص عماال جدياادة
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ويحمااي فاارص العماال القائمااة فااي مناااطق مختلفااة ،علااى ر ارار شاامال ش ارقي إنجلت ا ار واسااكتلندا .وفااي
 ،2021ستصدر المملكة المتحدة أول سند أخ ر سيادي ،وستمسي بالتاالي أول دولاة فاي مجموعاة
ال اادول العشا ارين تجع اال م اان الكش ااف ع اان البيان ااات المالي ااة المح ااددة م اان قب اال فري ااق العم اال المعن ااي
باااإلق اررات الماليااة المتعلقااة بالمنااات ،إلزاميااة علااى مسااتوز االقتصاااد ككاال بحلااول  ،2025وذلااك عماجً
باالشتراطات التي سيبدأ تطبيقها بحلول .2023
تحول العالم إلى تصفير انبعاثات الكربون والحرص على أن يكون في متناول الجميع تشاارك
 تسريع ل
فرص النمو النظيف في القريا العاجل .وتقت ي النقلة النوعية إلى اقتصاد عالمي أخ ار إجاراءات
من الجميع – من أكبر االقتصادات وأكثرها تقدماً إلى الدول النامية والدول الجزرية الصاغيرة النامياة،
وصوالً إلى الحكومات ومؤسسات األعمال والمواطنين األفراد .وبوصفها رئيسة ماؤتمر األمام المتحادة

للتغياار المناااخي  ،ستسااعى المملكااة المتحاادة إلااى التوصاال إلااى حصاايلة تفاااوض إيجابيااة ت اوازن بااين
ّ
التغياار المناااخي  ،مااع إسااهامات
مصااالح األط اراف كافااة فااي اتفاييااة األماام المتحاادة اإلطاريااة بشااأن ّ
طموحاة محاددة وطنيااً واساتراتيجيات إل ازلاة الكرباون علاى األماد الطويال .ومان منطلاق التزامناا مواءماة

مساعداتنا اإلنمائية الرسمية مع بناود اتفايياة بااريس  ،سنساعى إلاى وضاع ح ّاد نهاائي ألي دعام ماالي
أو ترويجي م اشر وجديد لقطاع الوقود األحفوري ما وراء ال حار.
التغيةر المنةاخي التةي ال يمكةن تجنبهةا أو عكةس مسةارها ،عان
 تعزيز القدرة على التمقلم مع تاثيرأت ل
للتغيار المنااخي المرتقاا،
طريق دعم الفئاات األكثار ضاعفاً حاول العاالم .وفاي ماؤتمر األمام المتحادة ّ
للتكيااف والمرونااة .وقااد ساابق للمملكااة المتحاادة أن
ساانطالا بالت ازمااات طموحااة بشااأن التموياال الااجزم ّ
خصصااا مبل ا  11.6مليااار جني ا اسااترليني لا ا التمويل الاادولي للمنااات بااين  2021و ،2025كمااا

ضاااعفا مساااهماتها لا ا صندوق المنااات األخ اار حتااى وصاالا إلااى  1.44مليااار جني ا اسااترليني.
للتكيااف و2018ل علااى وضااع اسااتراتيجية
وعلااى المسااتوز المحلااي ،ساايعمل البرنااامج الااوطني الثاااني ّ
التكياف مااع التغيارات المناخياة والتحاارك لمواجهاة الساايول
خمساية تزياد ماان قادرة المملكاة المتحاادة علاى ّ
وساواها ماان المخاااطر األكثاار إلحاح ااً .وسااندأب علااى إيجاااد حلااول قائمااة علااى الطبيعااة ،مثااال تحاادي

التعافي األخ ر ال الغة ييمتا  80ملياون جنيا اساترليني – والمساؤول عان تمويال المشااريع المعنياة
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بمع ااادة تأهي اال الطبيع ااة – و ص ااندوق الطبيع ااة ف ااي خدم ااة المن ااات ال الغ ااة ييمتا ا  640ملي ااون جنيا ا
استرليني والمعني بزراعة األشجار واستصج الخث.
 عكس مسار فقةدان التنةوع البيولةوجي بحلةول  ،2030محققاين كال مان األهاداف المنصاوص عليهاا
تعهااد القااادة ألجاال الطبيعااة
فااي اتفاييااة باااريس وااللت ازمااات المنبثقااة ماان اتفاييااة التناوع البيولااوجي و ّ
المباارم فااي  .2020وانطجقااً ماان ذلااك ،سنسااعى إلااى حمايااة الطبيعااة وإعااادة تأهيلهااا عاان طريااق حشااد
الاادعم الااجزم لألهااداف العالميااة الطموحااة ذات الصاالة أثناااء مااؤتمر األماام المتحاادة للتنااوع البيولااوجي

المزمااع عقاادح فااي كونمين ا فااي  ،2021باعت ااار هااذح األهااداف ركاان تحسااين قاادرة الاانظم البيئيااة علااى
الصمود وتعافي األنواع ومعالجة أس اب فقادان الطبيعاة .هاذا وسانوارا علاى المناشادة باتفااق عاالمي
قاادر علااى حماياة  30فااي المئااة علاى األقاال ماان يابساة العااالم ومحيطا بحلاول  ،2030معا ّاولين علااى
التحالف العالمي للمحيطات وعلاى دور المملكاة المتحادة كرئيساة مشااركة ماع كوساتاريكا وفرنساا فاي
ييااادة االئااتجف الطمااو العااالي ماان أجاال الطبيعااة وال ش ارية  .وساانبذل مااا فااي وسااعنا لجعاال المملكااة
المتحدة قدوة حيحتذز بها في تأمين الحماية لا 30في المئة من بحارها وأراضيها بحلول .2030
ستروج المملكاة المتحادة
 الحث على االستخدام الشرعي والمستدام للموارد الطبيشية .في هذا اإلطار،
ّ
اذاء أكثاار صااحة واسااتدامة .وساانعقد الحاوار
للز ارعااة التااي ماان شااأنها أن تجاادد الاانظم البيئيااة وتااؤمن را ً
المتعلاق بتجاارة الغابااات والز ارعاة والسالع األساسااية  ،جاامعين ماا بااين أكبار الادول المنتجااة للسالع التااي

تشا ّاكل خط ا اًر علااى الغابااات فااي العااالم والاادول المسااتهلكة لهااذح الساالع ،لجتفاااق علااى إج اراءات تعاونيااة

اروج فااي الوقااا ذات ا للتجااارة والتنميااة .وعلااى المسااتوز المحلااي ،ساانجتهد إلصاادار
تحمااي الغابااات وتا ّ
إزلاة الغاباات بصاورة ريار شارعية داخال
قانون جديد يمناع تجاارة المنتجاات التاي يمكان أن تاؤدي إلاى ا
البري ااة ري اار
المملك ااة المتح اادة .وسنواص اال العم اال م اان أج اال وض ااع ح ا ّاد للس ااوق الخاص ااة بالمنتج ااات ّ
المشروعة وتدعيم جهود إنفاذ القانون ودعم مصادر الرزق البديلة والمستدامة.
 االستثمار في الطبيعة وفي اقتصاد "ذي طةابع إيجةابي" عان طرياق دماج التناوع البيولاوجي بصاناعة
الق ا اررات االقتصااادية اسااتجاب ًة لنتااائج تقياايم داسااغوبتا .وفااي هااذا السااياق ،ساانزيد التموياال المخصااد
التغيار المنااخي ،كيافن بمنفااق ماا ال يقال عان 3
للطبيعة والحلول المراعية للطبيعة من أجل مواجهاة ّ
مليارات جني إسترلني من التمويل الدولي للمنات على حماياة الطبيعاة فاي السانوات الخماس المقبلاة،
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وباادعم الموائاال المهااددة وإعااادة تأهيلهااا ،تحااا مظلااة صااندوق المنااارر الطبيعيااة المتنوعااة بيولوجي ااً

و صندوق الكوكا األزرق .

خطة النقاط العشر لثورة صناعية خضراء
 استثمارات بديمة  12مليار جني استرليني لحكومة صاح ة الججلة
 دعم ما يزيد على  250ألف وريفة خ راء تتطلا مهارات عالية بحلول 2030
 حشد  3أضعاف استثمارات القطاع الخاص في االقتصاد األخ ر بحلول 2030
 فااي مجااال اسااتثمار الريااا ال حريااة :إنتاااج  40جيغاااواو – أي مااا يكفااي لتزويااد كاال مناازل ماان منااازل
المملكة المتحدة بالطاقة الكهربائية

 اعتماد هيدروجين منخفض الكربون :ثمة مساع إلنتاج  5جيغاواو بحلول  2030واستكشااف تجاارب
التدفئة بالهيدروجين

 توفير طاقة نووية جديدة ومتطورة :االساتثمار فاي الجيال التاالي مان التكنولوجياا النووياة ومعامال كبيارة
وصغيرة ومفاعجت نموذجية متقدمةل

 المرك ااات الخاليااة ماان االن عاثااات :وقااف عمليااات بيااع الساايارات والشاااحنات الجدياادة العاملااة بااالوقود
والديزل بحلول  ،2030مع دعم قطاع السيارات با 2.8مليار جني استرليني

 اسااتخدام وسااائل النقاال الخ اراء وركااوب الاادراجات والمشااي :اسااتثمار  5مليااارات جني ا اسااترليني فااي
وسائل النقل العام الخالية من االن عاثات

 الطااائرات النفاث اة ماان دون وقااود والساافن الخ اراء :إج اراء أبحااال علااى مشاااريع تهاادف إلااى تطااوير
طائرات وسفن خالية من االن عاثات وإنتاج وقود حيوي مستدام

 الم اااني األكثاار خ ارة :تخصاايد مليااار جني ا اسااترليني إلنشاااء منااازل وماادارس ومستشاافيات أكثاار
خ رًة وأكثر دفئاً وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة
 التقاااو الكربااون :اسااتثمار مليااار جنيا اسااترليني ماان أجاال أن نصا ح دولااة ارئاادة عالميااً فااي تكنولوجيااا
التقاو االن عاثات الم ّرة وتخزينها
 الطبيع ااة :حماي ااة بيئتن ااا الطبيعي ااة وإع ااادة تأهيله ااا ،بم ااا ف ااي ذل ااك تخص اايد مبلا ا  5.2ملي ااار جنيا ا
استرليني للتحصن ضد السيول والفي انات

 االبتكار والتمويل :تطوير تقنيات حديثة منخف ة الكربون وإصدار سندات خ راء سيادية جديدة
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أمن الطاقة
حيعا ّاد ضاامان تااوفير الطاقااة اآلمنااة والنظيفااة بأسااعار معقولااة أم ا اًر أساسااياً لمصااالح المملكااة المتحاادة الوطنيااة.
التحول إلاى الطاقاة النظيفاة .وكماا هاو ماذكور
ولهذا السبا ،سنركز جهودنا في السنوات المقبلة على عملية
ّ

فااي الورقااة البي اااء المتعلقااة بالطاقااة ،سا حانزيل الكربااون ماان نظااام الطاقااة الخاااص بنااا ،فااي محاولااة منااا لاادعم
إنتاج الطاقة النظيفة وخفض كلفة التقنيات الجديدة عن طريق توسيع رقعة انتشارها.

وبينمااا نقااوم بهااذا التغيياار ،سااي قى الاانفط والغاااز جاازًءا مهم ااً ماان إماادادات الطاقااة فااي المملكااة المتحاادة ،وإن
ت اءل استخدامهما .وسنعمل مع شركائنا الدوليين للحفاظ على إمدادات النفط العالمية ،ال سيما في الشرق
األوسط .وبصفتها ع واً في وكالة الطاقة الدولية  ،ستحاف المملكة المتحدة على مخزوناات الانفط الدولياة

التي يمكن التعويل عليهاا عناد حادول اضاطرابات ضاخمة .هاذا وساندعم الجهاود المبذولاة فاي سابيل ضامان
أمن الغاز األوروبي ،تجن اً لجضطرابات التي يمكن أن تترك أث اًر بالغاً في األسعار واإلمدادات.

وعلى نطاق أوسع ،سنوّفر الحماية لا البنى األساسية الوطنية الحيوية في المملكة المتحدة التي ال تزال هدفاً

جذاباً لهجمات الجهات الفاعلاة الحكومياة وريار الحكومياة مان اإلرهاابيين والمجارمين .وهاذا سيت امن تاوفير

دفاعا اات مؤاتيا ااة ضاااد المخا اااطر األمنياااة السااايبرانية الجديااادة ،ما ااع ازديااااد اعتمااااد نظاااام الطاق ااة لااادينا علاااى
التكنولوجيا الرقمية .إلى ذلك ،سنعمل على تعزيز السجمة النووية والمعايير وال مانات الرفيعة ،سواء علاى
أساس ثنائي أو من خجل مشاركتنا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ).(IAEA
في دعم محيط قادر على الصمود
تتشااارك دول العااالم محيط ااً واحااداً .والمعااروف عاان المحاايط أن ا يااوّفر  50فااي المئااة ماان األكسااجين الااذي

نتنفس ويدعم سبل كسا العيش في جميع أنحاء العاالم ويحتاوي علاى ماوارد معدنياة وبيولوجياة مهولاة ،عادا
عان أنا يتّسام بأهمياة بالغاة بالنسا ة إلاى التجاارة .لكان التغيارات المناخيااة والتادهور البيئاي حتلقاي بثقلهاا عليا ،

إلى جانا الهجرة والقرصنة وضوابط النظام والتنظيم وال اغوو المتنامياة حاول نقااو االختنااق ال حرياة ،بماا
فيها م يق هرمز وبحر الصين الجنوبي.
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وتتلخد رؤية المملكة المتحدة في أن تص ح ميااح المحيطاات بيئاة م ابوطة بشاكل فاعال ونظيفاة وصاحية
وآمن ااة ومنتج ااة ومتنوع ااة بيولوجيا ااً بحل ااول  ،2030بيئ ااة تا اربط ب ااين مختل ااف المجتمع ااات الس اااحلية المزدها ارة
والمرنااة حااول العااالم وتاادعم النمااو االقتصااادي المسااتدام فااي المملكااة المتحاادة وأقاااليم مااا وراء ال حااار واألقاااليم

التابعة للتاج .ولتحقيق هذح الرؤية ،سنجمع بين عملنا على مستوز األمن ال حري وعملنا على مستوز البيئة
والتجااارة .وماان األم اور األساسااية فااي هااذا الصاادد ،االلت ازام المطلااق بالتمسااك بمختلااف أبعاااد اتفاييااة األماام
المتحدة لقانون ال حار  ،باعت ارها عامل تمكين أساسي لجزدهار العالمي وألمن الكوكا وصحت .
وماان المفتاارض با ا سفينة مراي ااة المحيطااات المتعااددة األدوار التابعااة لل حريااة الملكيااة أن تثبااا هااذح المقاربااة
المتكاملة علاى أرض الواقاع عان طرياق تاأمين الحماياة ال ارورية الحيوياة فاي عارض ال حار وتحساين معرفتناا
بالبيئااة ال حريااة .أمااا ساافن الاادوريات ال حريااة التابعااة أي ااً لل حريااة الملكيااة ،فستسااتمر ،ومعهااا ق اوات مراي ااة

الحدود في المملكة المتحدة ،في دعم الرقابة على الحدود وسجمة النقل ال حري وحماية البيئاة ال حرياة ومراي اة
أنشطة صيد السمك وعمليات ال حث واإلنقاذ وإنفاذ القوانين الجمركية.
سن ادر إلى:
إضافة إلى ذلك ،ح
 حماية البيئة ال حرية ودعم الخطوات الدولية عبار تحاالف المحيطاات العاالمي الاذي ت أرسا المملكاة
المتحاادة وس اواح ماان االئتجفااات ،وساانقوي معرفتنااا فااي مياادان العلااوم ال حريااة ماان طريااق اإلسااهام فااي
عقاد األماام المتحاادة لعلاوم المحيطااات ماان أجال التنميااة المسااتدامة  .وسنساتعين ب ا صااندوق الكوكااا
األزرق الجدي ااد لحماي ااة وإع ااادة تأهي اال ال اانظم البيئي ااة ال حري ااة وموارده ااا ،ودع اام التنمي ااة المس ااتدامة
وسنوارا على تعزيز الحماية ال حرياة فاي محايط أقااليم
لمصائد األسماك والتخفيف من حدة الفقر .ح
مااا وراء ال حااار ،بمااا فااي ذلااك البيئااة ال حريااة التااي تمتااد علااى مساااحة  4.3مليااون كيلااومتر مربااع،
وتخ ع لحماية برنامج الحزام األزرق .
 نشر المزيد من أصولنا ال حرية حول العالم لحماية ممرات سفن النقل ال حري ودعام حرياة المجحاة،
وسيساند المركاز المشاترك لألمان ال حاري هاذح الخطاوة معاز اًز تنسايق العملياات ال حرياة علاى نطااق
ح
الحكوم ااة .وم اان جهته ااا ،ستحواص اال يي ااادة العنص اار ال ح ااري التابع ااة لل حري ااة الملكي ااة ف ااي ال حا ارين
حرصها على ضمان تدفق حركة التجارة في الخليج ،بتأييدها جزءاً من نظام األمن ال حري الدولي

الجديد.
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 اإلسهام في توسيع نطاق األمن ال حري عبر التصدي ألعمال القرصنة ي الة سواحل رارب أفريدياا،
بص اافتنا الا ارئيس المش ااارك ل ا ا مجموع ااة أص اادقاء خل اايج ريني ااا التابع ااة لمجموع ااة ال اادول السا ا ع ف ااي
.2021
4.3

بناء المرونة الصحية

 .12ماان الماارجح أن تحمسااي حاااالت تفشااي األم اراض المعديااة أكثاار ت اوات اًر خااجل الساانوات المقبلااة ،فيمااا سااتظل

مقاومة م ادات الميكروبات ) (AMRتحدياً طويال األماد لصاحة اإلنساان .وكماا ب ّاين لناا وبااء كوفياد-
 ، 19حيمكن ألزمات صحية بهذا الحجم أن تترك أث اًر مادم اًر علاى اإلنساان واالقتصااد والحيااة االجتماعياة،
باستنزافها التعاون الدولي ووضعها المعالجات الوطنية والنظام الصحي العالمي تحا مجهر االخت ار.

 .13علينااا أن نسااتخلد العباار ماان راااهرة كوفيااد 19-وُنعةةزز تحرااتنةةا المحليةةة والدوليةةة لمواجهةةة األخطةةار
الصحية العالمية كجزء من نهج أوسع نطاقاً إزاء األمن البيولوجي ،ولو فعلنا ذلك فسنتمكن من االساتفادة
من مقاربة الصحة الواحدة التي تقر بالرابط الوثيق بين صحة اإلنسان والحيوان والبيئاة ،وم ارعااة لطبيعاة

نظامنااا الصااحي العااالمي المترابطااة ،سا حانحاف علااى دعمنااا للبارامج الصااحية فااي الاادول الناميااة ،وسنواصاال

تعاوننااا مااع الشااركاء ،وفااي مقاادمهم االتحاااد األوروبااي والمصااارف اإلنمائيااة متعااددة األط اراف ،فااي شااأن
ق اايا مختلفااة ماان قبياال مقاومااة م ااادات الميكروبااات وماارض نقااد المناعااة المكتسا ة والساال والمجريااا،
وستشمل إجراءاتنا ذات األولوية ما يلي:
 التعجياال فااي إمكااان الحصااول العااادل عل ااى أدوات تشااخيد كوفيااد 19-ولقاحات ا وعججات ا ح ااول
العاالم ،كونهاا السابيل األسارع لتحقياق التعاافي المحلااي والعاالمي مان األزماة الراهناة .ويتمثال هادفنا فااي
تقاديم الجرعاة األولاى مان اللقاا الم ااد لفيااروس كوروناا لجمياع ساكان المملكاة المتحادة ال االغين قباال
نهاية يوليو وتموزل  ،2021وذلك في إطاار برنامجناا المحلاي للتلدايح الاذي يمتاد إلاى أقاليمناا ماا وراء
ال حار .وستحتابع المملكة المتحدة بذل الجهود في سبيل تأمين لقاحات كوفيد 19-للدول النامية عبر
الت ازام السااوق المساابق كوفاااكس  ،إلااى جانااا مساااهمتنا بمبل ا  548مليااون جني ا اسااترليني ،وييادتنااا
المسااتمرة ل ارأب ثغ ارة التموياال ودعاام الموافقااة الس اريعة علااى اللقاحااات وفق ااً للمعااايير الدوليااة للسااجمة

والجااودة والفعاليااة ،فاانحن ملتزمااون بااأن نساالم كوفاااكس أكثريااة اللقاحااات التااي سااتفيض عنااا مسااتد جً،
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علااى أن حيسااهم تعهاادنا بتخصاايد مبل ا  1.65مليااار جني ا اسااترليني لا ا التحااالف العااالمي للقاحااات
والتحصين في دعم تحصين األطفال في دول العالم األكثر فق اًر على مدز خمس سنوات .ومان أجال
تعزيز القدرة على رصد متحورات جديدة من كوفيد 19-حول العالم ،سيستعين خبراؤنا بمنصة تقويم

المتحورات الجديدة كوسيلة لتقديم الدعم للدول األخرز في مجال التسلسل الجينومي.
 إعادة النظر في النهج المشترك بين الحكومات إزاء األمن البيولوجي 4وتوطيةده ،كجازء مان جهودناا
الساتخجص العبار مان االساتجابة ل ا كوفياد ، 19-وبنااء قادرتنا الوطنياة علاى المواجهاة .أماا مراجعتناا
الجاريااة لمسااؤولياتنا إزاء األماان البيولااوجي داخاال الحكومااة ،فسااتكون سااند اعت ااارات مسااتقبلية مرت طااة
بالتوصل إلى استراتيجية منقحة لألمن البيولوجي وتغيرات محتملة في آليات الحكومة.
 تعزيةةز اسةةتعداد المملكةةة المتحةةدة لمواجهةةة الج ةوائح فةةي المسةةتقبل باتبةةاع نهةةج "الصةةحة الواحةةدة".
وتأسيساً على عملية إنشاء المركز المشترك لألمن البيولوجي و المعهد الاوطني لحماياة الصاحة فاي

سنحسان منهجيااات مراي ااة نشااوء التهدياادات الصااحية المحليااة والعااابرة للحاادود ،مثاال األماراض
 ،2020ح

الحيوانية المصادر ،5وفهمهاا واإلباجص عنهاا .وسانقوم بتحليال السايناريوات والتخطايط لحااالت الطاوارئ
ضمن المملكة المتحدة ،بما ي من مرونة سجسل إمداداتها الطبياة .عادا عان ذلاك ،س حانعيد النظار فاي
مخزونن ااا ال ااوطني م اان الت اادابير الم ااادة السا اريرية والما اواد االس ااتهجكية ،عل ااى را ارار أجها ازة الحماي ااة
الشخصية وتوسيع نطاق قدرات االخت ار ومعدات المختبرات ،ل مان التزامها االعت اارات التخطيطياة
الوارد ذكرها في سجل األخطار الوطني لعام . 2020
 إصالح النظام الصحي العالمي وتقوية اللحمة بين مختلف فاروع البنياان الادولي ،وماا باين المؤسساات
الص ااحية واالقتص ااادية ،وتفعي اال إمكان ااات البيان ااات لزي ااادة الرقاب ااة العالمي ااة عل ااى الص ااحة .وف ااي ه ااذا
الخص ااوص ،سنس ااعى إل ااى إص ااج

منظم ااة الص ااحة العالمي ااة ) ،(WHOم اان خ ااجل زي ااادة التموي اال

األساااس المخصااد لهااا بنس ا ة  30فااي المئااة ،ليصاال إلااى  340مليااون جني ا اسااترليني علااى ماادز
الساانوات األربااع المقبلااة ،وسا حانقوي األنظمااة الصااحية حااول العااالم ونجعلهااا أقاادر علااى االمتثااال لّل اوائح
الصااحية الدوليااة .وفااي ساابيل ترساايخ نهااج الصااحة الواحاادة حااول العااالم ،ساانعمل علااى إنشاااء مركااز

يُعرف األمن البيولوجي بأنه حماية المملكة المتحدة ومصالحنا من األخطار البيولوجية ،خصوصا ً حاالت التفشي الملحوظ لألمراض ،سواء نشأت
بشكل طبيعي أو جراء حادثة أقل احتماالً ،مثل تسرب مواد خطيرة من منشئات مخبرية أو نتيجة هجوم بيولوجي متعمد ،فمثل هذه األخطار تؤثر في
اإلنسان والحيوان والنبات على السواء.
5
أمراض تُسببها الفيروسات أو البكتريا أو الطفيليات التي تنتقل من الحيوانات إلى اإلنسان.
4
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عا ااالمي لجسا ااتخ ارات الص ا احية الواحا اادة  ،يما اانح الا اادول والمنظما ااات مصا ااد اًر اسا ااتخ اراتياً وحيا ااداً عا اان
األخطار ال شرية والحيوانية والبيئياة ،وشا كات عالمياة مان خباراء األماراض حيوانياة المصادر ،وم اركاز

امتياز في مجال األمراض حيوانية المصدر ،بما فيها مركاز واحاد فاي المملكاة المتحادة .هاذا وس حانعزز
الجهود المحلية والدولية لمكافحة التهديدات الناتجة من تزايد مقاومة م ادات الميكروبات.

 رفع مستوى الجهوزية العالمية إزاء الجةوائح باالساتناد إلاى خطاة رئايس الحكوماة المؤلفاة مان خماس
نقاو ،والرامية إلى الوقاية من الجوائح المساتقبلية .وفاي هاذا الصادد ،ساتححاول المملكاة المتحادة تساريع
عملية تطوير وتوزياع أدوات تشاخيد األماراض الناشائة ولقاحاتهاا وعججاتهاا ،مساتفيدين مان رئاساتنا

لمجموعااة الاادول الس ا ع ،وماان الش اراكة بااين الحكومااات والقطاعااات والمنظمااات الدوليااة لتقلاايد وقااا
تطااوير وتوزيااع اللقاحااات الم ااادة لألم اراض ذات األولويااة إلااى  100يااوم .إلااى ذلااك ،ساانعمل علااى
تحسين رروف بحث وتطوير أدوات التشخيد واللقاحات والعججات المطلوبة من طريق فك تسلسل
الجينااوم  ،وتقااويم الااروابط الحيوانيااة المنشااأ ،وتعزيااز االبتكااار فااي مجااال التخ ازين والتوزيااع ،ووضااع
معايير للتجارب السريرية وتسخير البيانات .وسنحرص على توفير التمويل المستدام لمواجهة الجاوائح
واالستجابة إليها ،وسنستكشف معاهدة التأهاا لألوبئاة بدياادة منظماة الصاحة العالمياة  ،بغياة تطاوير
التعاون والتنسيق الدوليين.
الصمود والهجرة
ماان الم اارجح أن ت اازداد حركااة الهجا ارة عب اار الح اادود خااجل العق ااد المقب اال ،والس اابا تنااامي ع اادد س ااكان الع ااالم
والتغيرات المناخية وانعادام االساتقرار والعوامال االقتصاادية ،وسايكون لهاذا األمار عواقاا علاى عادد مان دول
العالم ،بما فيها المملكة المتحدة.
وبالنس ة إلاى المملكاة المتحادة تحدياداً ،فهاي تملاك تاريخااً طاويجً وإيجابيااً ماع الهجارة ،ومعظام القاادمين إليهاا

يااأتون عباار طاارق آمنااة وشاارعية ،وبااذلك فاامن الفوائااد االقتصااادية التااي يجلبونهااا معهاام ضااخمة جااداً للدولااة

الم يفة ،في هذح الحالة المملكة المتحدة ،ولمسقط الرأس بواسطة التحويجت المالية.

لكن بعد مغادرتنا االتحاد األوروبي ،ننوي استخدام نظاام هجارة جدياد يعتماد علاى النقااو ،والغاياة منا تاأمين
المواها ال رورية للقطاعات األساسية في اقتصادنا ،والحفاظ بالتالي على تفوقنا التنافساي فاي مجاال العلام
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والتكنولوجيااا ،باعت ااار هااذح المي ازة عااامجً محوري ااً فااي إنتاجيااة وفاارص قطاعااات أخاارز علااى مسااتوز المملكااة

المتحدة ككل.

وبوصفها قوة لخير العالم ،ستحواصل المملكة المتحدة مراعاتها ألوضاع الججئين وملتمساي اللجاوء ،وتاريخناا
مجيد في تأمين الحماية لمن يحتاجها بما يتماشى مع التزاماتنا الدولية ،وقد أسهما خططنا إلعادة التوطين

فااي تااوفير معااابر آمنااة وشاارعية لعش ارات اآلالف ماان األشااخاص ال اراربين فااي باادء حياااة جدياادة فااي المملكااة
المتحدة.
طنااا أكثاار ماان  25ألااف الجااع عباار مختلااف برامجنااا ذات الصاالة ،نصاافهم تقري ااً ماان
ومنااذ العااام  ،2015و ّ

األطفال وكثيرون بينهم ضحايا النزاع في سوريا.

إلى ذلك ،تلتزم المملكة المتحدة في التعامل مع حركة الهجارة ريار المنتظماة التاي تحعارض حيااة األشاخاص،
الم ايفة .وفاي هاذا اإلطاار ،سانتعاون
وأرلبهم مان الفئاات األكثار ضاعفاً ،للخطار ،ح
وتلقاي بثقلهاا علاى الادول ح
مع شركائنا األوروبيين وريرهم إلدارة التحركات داخل مناطق أوروبا الواسعة وباتجاح المملكة المتحدة ،ساواء

أكانوا حينشدون فرصاً اقتصادية في الخارج أو يهربون من انعدام االستقرار في وطنهم األم.
وبمااا أن ا حيمكاان لمثاال هااذح التاادفقات أن تكااون معقاادة وأن تمتااد علااى واليااات ق ااائية عاادة وعلااى مسااافات
شاسعة ،سننتهج مقاربة تشمل جميع الطرق وسنعمل جن اً إلى جنا ماع شا كتنا الدبلوماساية واإلنمائياة علاى
طاول طارق الهجارة الرئيساة ،مان أفريدياا عبار المتوساط ومان الشارق األوساط عبار شارق بحار المتوساط ومان
آس اايا عب اار أوروب ااا الش ااريية ،وبه ااذح الطريق ااة سنس ااهم ف ااي تعزي ااز االس ااتقرار وتحس ااين الظ ااروف االجتماعي ااة
واالقتصااادية فااي المناااطق الهشااة ،وساانعالج المشااكجت الكامنااة وراء حركااة الهجارة رياار المنتظمااة فااي المقااام
األول ،وساانبني القاادرات فااي الم ارحاال األولااى لرنفاااذ ،بقصااد مكافحااة جريمااة الهج ارة المنظمااة التااي تسااتغل
ال ااعفاء ،وسا اانؤمن الحمايا ااة للفئا ااات األكث اار ضا ااعفاً ما اان خا ااجل دع اام ضا ااحايا االتجا ااار والعبوديا ااة الحديثا ااة
واالستغجل.

كمااا أننااا سا حانعيد األشااخاص الااذين ال يحااق لهاام ال قاااء فااي المملكااة المتحاادة إلااى أوطااانهم األصاالية أو إلااى دولااة
آمنااة أخاارز ،فااي مسااعى إلعااادة التاوازن إلااى نظااام اللجااوء وإ ازلااة طاارق محااددة رياار شاارعية ،وتشااديد إجاراءات
العودة.
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عدا عن ذلك ،سنعزز قدرتنا على مواجهة تدفقات المهاجرين عبر القناة اإلنجليزية ،واضعين حداً نهائياً لعبور

القا اوارب الص ااغيرة وري اار الجزم ااة ،الخطيا ارة وري اار الش اارعية ،بالتع اااون الوثي ااق م ااع فرنس ااا وريره ااا م اان ال اادول
المجاورة.
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خامساً :تنفيذ المراجعة الشاملة
 .1لقااد أرسااا المراجعااة الشاااملة طموحااات جدياادة ومتطل ااة تتعلااق باااألمن القااومي والسياسااات الدوليااة للمملكااة
المتحاادة فااي سااياق عااالمي مت ازيااد التارابط والتنااازع والتعقيااد ،وساايعتمد تحقيااق هااذح الطموحااات علااى توساايع
نطاق البنى والقدرات االبتكارية واإلبداعية والتكاملية لتتجاوز الحكومة المركزية عند االقت اء.
 .2لاايس اإلدماااج موضااوعاً رري ااً عاان الاانهج الااذي تت ع ا المملك اة المتحاادة إزاء األماان القااومي ،كاال مااا فااي
األم اار أن الص اايارة المس ااتخدمة لوص ااف تغي اارت م ااع م اارور ال اازمن ،وق ااد ازدادت األنظم ااة والق اادرات ب ااين

اإلدارات وداخلهااا تكااامجً ،وتتجلااى هااذح الصااورة بأوضااح مااا يكااون فااي الوحاادات المشااتركة وآليااات التموياال
المشتركة وآليات الحوكمة البرلمانية ،وعلاى أرساها مجلاس األمان القاومي  .وفاي  2020جااء إنشااء و ازرة
الخارجياة وشااؤون الكومنولااث وFCDOل بمثابااة دلياال علااى نيااة الحكومااة ضاامان التكاماال األعمااق لقاادرات
المملكة المتحدة الدولية وإيصالها ،باعتراف باألهمية الدائمة للهياكل التنظيمية األساسية .وفي هذا الفصل
سيماو اللثام عن األولويات الرئيسة والجزمة لصناعة استراتيجيات متكاملة وإيصالها إلدارات
من التقرير ،ح
الحكومة كافة وخارجها ،بما ي من نجا تنفيذ الطموحات الوارد ذكرها في االستعراض المتكامل.
تعزيز االستراتيجية والتطبيق
 .3ساايظل مجلااس األماان القااومي اآلليااة الرساامية األباارز التااي حيمكاان للااوزراء ماان خجلهااا وضااع اسااتراتيجيات
وسياسااات األماان القااومي واإلش اراف علااى تنفيااذها .وفااي اسااتعراض قاادرات األماان القااومي لعااام ، 2018
وكشااف النقاااب عاان آليااات برلمانيااة جدياادة
أحصاالحا البنااى المسااؤولة عاان دعاام مجلااس األماان القااومي  ،ح
لت ااوفير النص ااح واإلرش اااد م اان جه ااة ،ودع اام تنفي ااذ أولوي ااات المجل ااس م اان جه ااة أخ اارز ،وق ااد كان ااا ه ااذح

اإلصااجحات فعالااة فااي بعااض المجاااالت ،لناحيااة تأمينهااا نصااائح أكثاار اتساااقاً وإحكام ااً فااي شااأن ق ااايا
استراتيجية معقدة ،ودعمها عمليات التنفيذ المنسقة على نحاو أف ال .لكان وبشاكل عاام ،ثماة حاجاة ملحاة

إلى مزيد من المرونة في طريقة تعامال الاو ازرات ماع التحاديات الشااملة ،وال باد لهاذح الحاجاة مان أن تكاون
مصاحوبة بمحاسا ة أوضاح عان التنفياذ تحاا إشاراف وزاري أقاوز ،ويعناي ذلاك أن يلتازم الاوزراء مجتمعااين
بالم ارحاال األولااى ماان صااناعة السياسااات ،وينتقل اوا بعاادها إلااى التركيااز الشااديد علااى التنفيااذ الفعااال مااع مااا
يشمل من تقديم تقارير إلى مجلس األمن القومي واستعراضها.
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 .4وعلي  ،سيتولى مستشار األمن القومي إعادة النظر في إجراءات األمن القومي وأنظمت  ،للتأكد من تحقيق
أهااداف االسااتعراض المتكام اال واإلج اراءات ذات األولوي ااة والق ا اررات السياسااية المس ااتقبلية بساارعة وفعالي ااة،
وإرساء أنظمة تدعم مجلس األمن القومي بشكل أف ل.
أولويات اإلصالح
 .5القدرة االسةتراتيجية :يكتساي تعزياز القادرة االساتراتيجية الجماعياة أهمياة أساساية بالنسا ة إلاى إتماام عملياة
تنفيااذ ناجحااة ومتكاملااة .وفااي سااياق االسااتعراض المتكاماال ،طورنااا أو اسااتخدمنا عاادداً ماان أدوات وتقنيااات

التحليل االستراتيجي والتقويم وتحديد التحديات ،ووطدنا الراوبط القوية مع عدد من الهيئات الخارجية لدعم

تطوير السياسات ،وسيجري العمل على تنمياق هاذح القادرة للحصاول علاى الادعم الادائم والاجزم الساتحدال
االستراتيجيات وتنفيذها ،ويشمل هذا:

 أف ل المهارات والقدرات التكنولوجية ضمن إطار الورائف االستراتيجية.
 االتصاالت االستراتيجية والمشاركة الجماهيرية.
 الوصا ااول المعا اازز إلا ااى األدلا ااة ،بما ااا فيها ااا المعا ااامجت اآلجلا ااة وتقنيا ااات الت صا اار المرتد ا ااة والبيانا ااات
والتحديات.
وخياار مثااال علااى نااوع القاادرة التااي سا حان ادر إلااى بنائهااا ماان أجاال دعاام صااناعة االسااتراتيجيات المشااتركة بااين
الحكومات ،هي وريفة التقويم الصافي الجديد  Net Assessment functionضمن و ازرة الدفاع.
 .6الرقميةةةات والبيانةةةات :المطل ااوب ه ااو التركي ااز المس ااتمر عل ااى قابلي ااة التكام اال المت ااادل م اان طري ااق األط اار
والمعااايير وأساااليا التنميااة ،حتااى تااتمكن الفاارق الحكوميااة ماان العماال معااً بفعاليااة علااى مختلااف مسااتويات
األم اان ،وين غ ااي له ااذا األم اار أن يس ااتند إل ااى اس ااتثمارات ف ااي الجي اال المقب اال م اان المنص ااات الرقمي ااة اآلمن ااة

للبي انات والتكنولوجيا والمهارات ،وتركيز كبيار علاى تحساين أسااليا إدارة المعلوماات والمعاارف .وفاي هاذا
الص اادد ،سنص ااا اهتمامن ااا عل ااى االس ااتخدام المس ااؤول لمنص ااات بيان ااات جدي اادة وأدوات رقمي ااة وعملي ااات
تشاركية تهدف إلاى دعام صاناعة السياساات وتعزياز الشامولية والشافافية ،وسايكون مكتبناا المركازي الجدياد
للرقميات والبيانات محف اًز مهماً إلجراء مزيد من التغيرات.
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 .7الثقافة والتنوع واإلدماج :التأسيس لثقافة تدعم التكامل والتأقلم واالبتكار أمر راية فاي األهمياة ،وقاد كاان
مجتمااع األماان القااومي ماان بااين الفااروع الحكوميااة األولااى التااي اعتنقااا مقاربااة مدنيااة خدماتيااة جديادة علااى
سبيل التجربة ،ولغاياة إحقااق التغييار فاي واقاع الثقافاة .واعت ارفااً مناا باأن التعددياة والشامولية مان الحتمياات
التشااغيلية ،أطلقنااا م ااادرات عاادة علااى شاااكلة م ااادرة المهمااة الحساسااة لطاااقم العاااملين ومجااالس الظاال،
مستخلصااين العباار ماان تقااارير سااابقة ذات صاالة ،نااذكر ماان بينهااا علاى ساابيل المثاال ال الحصاار ،مراجعااة
أسلحة الدمار الشامل االستخ اراتية وباتلرل و تقرير التحقيق في العراق وشيلكول و الدروس المستخلصة
م اان ف اايحة وين اادراش وويلي ااامزل .واختبرن ااا ك ااذلك االبتك ااار ف ااي التوجيا ا العكس ااي والتوري ااف والتط ااوير
المحااددي الهاادف ،والتحااول الاادقيق علااى مسااتوز األماان القااومي ،والتعااديجت ف اي أماااكن العماال والتوعيااة
الرقمية.
 .8لكن هناك كثي اًر مما ين غي عمل من أجل االستفادة من الخبرات ووجهاات النظار المختلفاة التاي تادير دفاة
االبتكار والتأقلم ،ومن أجل الحفاظ على سالوكيات تعاونياة مرناة وشااملة تتايح تحقياق التكامال ،وال باد مان

أن نتعلم من الترتي ات التي اتخذناها أثناء تفشاي جائحاة كوفياد ، 19-والتاي أرهارت إمكاان العمال بمزياد
من المرونة والشمولية ،ولتحقيق ذلك فنحن بحاجة إلى أن:
 حنعزز ارت اطنا باألشخاص الاذين نخادمهم ونزياد تمثيلناا لهام .وعلاى الاررم مان إحاراز بعاض التقادم فاي
هذا االتجاح ،ال يزال أمام األوساو المعنية باألمن القومي والسياسات الدولية شوو طويل لتقطع .
 ننهض بثقافة تحشاجع علاى التصادي ألناواع كثيارة ومختلفاة مان التحاديات ،ماع الم اي قادماً فاي مساار
تطااوير القاادرات ،ماان قبياال إنشاااء فاارق حم اراء فااي إطااار التاادري ات فاارق تمثاال العاادوع ،للتخفيااف ماان
التحيز المعرفي الذي حيؤثر في صناعة الق اررات.

 ن ع نهجاً استراتيجياً للتوريف والتنمية من أجل زياادة الحاراك المجتمعاي وتناوع منابااع النااس ،بماا
ي من لنا خط إمداد قوي من المواها المت اينة والمتنوعة في المستقبل.
ونحادد مجموعاة أوساع مان األدوار
 نستهدف أدوا اًر للتوريف الخارجي حيثما تكون هذح التجربة مفيدة ،ح
في كافة مناطق المملكة المتحدة.
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 .9اإلعداد المهني والتدريب والمهارات :سيتوقف تطبيق محتوز المراجعة الشاملة على توافر األشخاص
الااذين يمتلكااون المهااارات والخب ارات والتصاااريح األمنيااة المناس ا ة وال اارورية لتشااكيل فاارق قااادرة تتساام
بالمرونااة ومتنوعااة ومتعااددة التخصصااات .وتلعااا تجربااة العماال المشااترك والجهااود الج ااارة التااي حبااذلا

فااي الساانوات األخي ارة إلعااداد دورات مهنيااة ذات صاالة وتطااوير مجموعااة خاادمات تاادقيق أمنااي ،دو اًر
حيوياً في بناء هذح القدرات .بيد أن من ال روري أن نتقدم بخطى أسرع .وتح اي اًر للمراجعاة األمنياة

التاليااة ،سا حانعيد النظاار فااي المسااألة لمصاالحة كليااة متخصصااة فااي األماان القااومي  ،كجاازء ماان خدمااة
ويمكان لهاذا األمار أن يرتقاي بمساتوز القاوز
المنهج التعليمي لمهارات الحكومة ) (GSCUالجديادة .ح
ويحرك بالتاالي دفاة التغييار الثقاافي وياؤمن منصاة للتعااون الادولي
العاملة لدينا واألدوات المتاحة لها ،ح
ويرسخ العلم والتكنولوجيا كمهارة أساسية .وفي هذا السياق أي اً ،سنستعين بقوات االحتياو العسكرية
ح
لاادعم المجموعااة الكاملااة ماان أولويااات األماان القااومي واستكشاااف الخيااارات المتاحااة الحتياااطي ماادني
أوسع نطاقاً.
التنفيذ
ويحاادد
 .10أطلقااا الحكومااة إطااار عماال جديااد للتخطاايط واألداء وهااي بصاادد إنشاااء فاارق عماال معنيااة بااالتقييم .ح
هذا اإلطار النتائج ذات األولوية ،من ضمنها أرباع نتاائج حيفتارض بأنهاا تشامل أبارز المساائل الاوارد ذكرهاا
ف ااي المراجع ااة الش اااملة والت ااي س ااتدعمها إدارات حكومي ااة متع ااددة .وس اايكون عل ااى ها اذح اإلدارات أن ت ااع
خطط تقديم نتائج يتلقى الوزراء علاى أساساها تقاارير أداء منتظماة .ومان شاأن ذلاك أن ياوفر القادرة علاى
مراي ااة مسااار تنفيااذ والمشاااريع والب ارامج والنتااائجل ويياااس أثرهااا والنتااائج والفوائاادل ،ويسااتكمل آليااات رقابيااة
أخرز لتت ع اإلنجازات ،مثل حافظة المشاريع الحكومية الكبرز.
سنصادر تقريار ييااادة الادفاع باالتزامن مااع المراجعاة الشااملة ،وسااينطوي هاذا التقريار علااى تفاصايل الخطااط
 .11ح
الدفاعي ااة .وف ااي وق ااا الح ااق ،سننش اار اس ااتراتيجيات أخ اارز بش ااأن المرون ااة والق اادرات والتنمي ااة الحاس ااوبية
والدولية .ومن المفترض بمراجعات اإلنفاق المساتقبلية أن تحاوفر فرصااً إضاافية لمواءماة خطاط اإلنفااق ماع

األولويات المحددة في المراجعة المتكاملة الشاملة.
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الملحق أ :أولويات المراجعة الشاملة المشمولة في مراجعة اإلنفاق لعام 2020
توضاح المراجعاة الشااملة رؤياة رئايس الحكومااة مان أجال بنااء مملكاة متحاادة أقاوز فاي الاداخل والخاارج ،بشااكل
ي من لناا مواءماة طموحاتناا لبريطانياا عالمياة معولماة .وتانعكس هاذح الرؤياة فاي قا اررات اإلنفااق الماذكورة فاي
اسااتعراض اإلنفاااق لعااام  ،2020بمااا فيهااا تسااويات اإلدارات وتموياال الم ااادرات الجدياادة .وقااد وضا َاعنا مراجعااة
اإلنفاق لعام  2020علاى المساار الماؤدي إلاى تحقياق ماا نصابو إليا  ،ماع تاأمين التمويال المطلاوب للمجااالت
ذات األولوية في إطار المرونة واألمن والتغير المناخي وال حث والتطوير والتكنولوجياا النظيفاة ،والحفااظ علاى
ش ا ا كتنا العسا ااكرية والدبلوماسا ااية المتقدما ااة .وسا اايقوم إطا ااار العما اال االسا ااتراتيجي بتوجي ا ا استع ارضاااات اإلنفا اااق
سيتيح المزيد من الفرص لمواءمة الموارد مع الطموحات على المدز األطول.
المستقبلية ،وهو ما ح
سيكشف عن التدابير المحددة في مراجعة اإلنفاق لعام  2020والداعمة لتحقيق محتوز إطار
وفي هذا القسم ،ح
العماال االسااتراتيجي .وقااد قساامنا المعلومااات أدناااح إلااى فئااات فرعيااة ،لكاان معظاام القاادرات الموصااوفة تتااداخل
ب ع ها ال عض وستحستخدم لدعم األنشطة الوارد ذكرها في أكثر من فصل.

إلتزامات استعراض اإلنفاق لعام 2020

الوصف

 .1الميزة االستراتيجية بواسطة العلم والتكنولوجيا
تكنولوجيا الطاقة النظيفة )(BEIS

 تخصيد مليار جني استرليني اللتقاو الكربون
وتخزين ولدعم قطاع إنتاج الهيدروجين منخفض

الكربون؛ إنشاء صندوق جديد بديمة  240مليون
جني استرليني لتحقيق صافي صفر من الهيدروجين
وإنفاق مبل  81مليون جني لريادة تجارب التدفئة

بالهيدروجين.
أنشطة البحث والتطوير في مجال
تكنولوجيا الطاقة النظيفة

تمويل بديمة  15مليار جني استرليني تقري اً ويشمل:

 التزاماً بزيادة االستثمارات االقتصادية في مجال
التطوير وال حث إلى  2.4في المئة من الناتج

المحلي اإلجمالي بحلول .2027
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 تسوية الوضع المالي تشمل سنوات لميزانيات
ال حول األساسية الخاصة باألكاديميات الوطنية
و وكالة االبتكار واألبحال في المملكة المتحدة

) (UKRIوالتي ستنمو بأكثر من  400مليون جني

استرليني كمعدل وسطي سنوي لفترة الثجل سنوات

المقبلة.

 بحلول  ،2024-2023ستستثمر الحكومة مبل

 1.4مليار جني استرليني إضافي في السنة في

التمويل الرئيسي المخصد لقاعدة أبحاثها الرائدة
عالمياً.

 تخصيد ما يصل إلى  17مليون جني استرليني
بين  2021و 2022إلنشاء وحدة وصندوق

جديدين حيركزان على كل شاردة واردة في ق ايا
ويسهمان في ترجمة أصول المعرفة في
االبتكار ح

القطاع العام ومن عمليات بحث وتطوير وملكيات

فكرية وأصول أخرز رير ملموسةل إلى ورائف

جديدة في مجال التكنولوجيا العالية ونمو ملحوظ

على مستوز االقتصاد واألعمال.

 توفر برامج المنح لا إينوفايا يو كاي و كاتابولا
نتوورك دعماً حيوياً للشركات االبتكارية الصغيرة
والمتوسطة الحجم؛ وحيرتجى من مبل  490مليون

جني استرليني المكرس للميزانيات األساسية

لا إينوفايا يو كاي العام المقبل أن يدعم شركات

التكنولوجيا العالية في أنحاء المملكة المتحدة
ويساعدها في تطوير تكنولوجيات المستقبل.
أنشطة البحث والتطوير في مجال الدفاع

 استثمار ما ال يقل عن  6.6مليار جني استرليني
في أنشطة ال حث والتطوير ،مما يسمح بمجراء
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بحول في مجال الذكاء االصطناعي وسواح من
التكنولوجيات الحاسمة للمعارك ،كجزء من تسوية
و ازرة الدفاع الرباعية وأنظر أدناحل.

أنشطة البحث والتطوير في القطاع األمني
واالستخباراتي في المملكة المتحدة

 ضخ مبل  695مليون جني استرليني لتمويل
أنشطة ال حث والتطوير في الفترة الممتدة بين

 22-2021و25-2024؛ ودعم عملية صقل
وتأهيل القدرات المتقدمة في الوكاالت.

"القوة السيبرانية الوطنية" (وزارة الدفاع)

 تت من تسوية و ازرة الدفاع إتاحة التمويل لا القوة
السيبرانية الوطنية بالشراكة مع الوكاالت األمنية
واالستخ اراتية لتعزيز موقع المملكة المتحدة كقوة

سيبرانية ديمقراطية ومسؤولة.
األمن السيبراني (البرنامج الوطني لألمن

السيبراني)

 مواصلة استثمار مبل  305مجيين جني استرليني
في البرنامج الوطني لألمن السيبراني )(NCSP

الشامل للحكومة بين  2021و2022؛ تمويل

مشاريع األمن السيبراني التحويلية لدعم اإلدارات

والقطاع الخاص والمجتمع األوسع نطاقاً .ومن شأن

هذا االستثمار أن حيمكن المملكة المتحدة من ال قاء
في طليعة التحرك الدولي لتأمين مستقبل رقمي آمن
وتبني تكنولوجيا جديدة لزيادة مرونة االقتصاد

وتحفيز النمو االقتصادي؛ تكريس مبل  18مليون

جني استرليني إضافي للمشاريع الخاصة با صندوق
معالجةع النزاعات واالستقرار واألمن والبرامج

الرقميات والبيانات (وزارة الشؤون الرقمية
والثقافة واإلعالم والرياضة)

الدولية لبناء القدرات الحاسوبية والرقمية والبيانات.

 ضخ  45مليون جني استرليني في البرامج لتحريك
عجلة النمو من خجل االستناد إلى البيانات

والتكنولوجيات الرقمية مع تعزيز األمن والسجمة

على ش كة اإلنترنا.
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 .2بلورة النظام الدولي المفتوح للمستقبل
الشبكة الدبلوماسية (وزارة الخارجية
وشؤون الكومنولث)

التجارة (وزارة التجارة الدولية)

 االستثمار في أبرز المشاريع العقارية الخاصة بو ازرة
الخارجية وشؤون الكومنولث من أجل تأمين منصة
آمنة وحديثة لش كتنا في الخارج.

 مواصلة تطبيق السياسة التجارية المستقلة الجديدة
للمملكة المتحدة – بما في ذلك المفاوضات التجارية
المستمرة مع األمم المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا

وان مام المملكة المتحدة إلى اتفاق الشراكة الشاملة

والتقدمية عبر المحيط الهادئ وCPTPPل – من

أجل تمكين االتفاييات التجارية من تغطية  80في
المئة من تجارة المملكة المتحدة بحلول نهاية
القوة الناعمة (وزارة الخارجية وشؤون

الكومنولث /وزارة الشؤون الرقمية والثقافة
واإلعالم والرياضة /وزارة التعليم)

.2022

 مواصلة دعم المجلس البريطاني وتخصيص من
قبل و ازرة الخارجية وشؤون الكومنولث بمنح مساعدة
إنمائية رسمية بديمة  150مليون جني استرليني
ومنح تمويل خارج المساعدة اإلنمائية الرسمية بديمة
 39مليون جني استرليني لعام  22-2021ومدح
بالمزيد من الدعم المالي حتى حيتا ل اإلصج
واالستثمارل.
 تكريس ما يزيد على  284مليون جني استرليني
لصاالت العرض والمتاحف.
 االستمرار في تعزيز البنى البريطانية التحتية للثقافة
والترال من خجل دعمها بمبل  150مليون جني

استرليني وعن طريق صندوق البنية التحتية

القوة الناعمة (وزارة الخارجية وشؤون

الكومنولث /وزارة الشؤون الرقمية والثقافة

للمتاحف و صندوق االستثمارات الثقافية .

 تقديم أكثر من  100مليون جني استرليني على
شكل استثمارات رأسمالية للهيئات المدعومة من
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واإلعالم والرياضة /وزارة التعليم)

و ازرة الشؤون الرقمية والثقافة واإلعجم والرياضة
والعاملة في مجاالت الثقافة والترال والرياضة.
 تكريس مبل  72مليون جني استرليني لدعم
االلتزامات الرامية إلى بناء  20معهداً للتكنولوجيا
بين  2021و.2022

 تخصيد أكثر من  42مليون جني استرليني لهيئة
السياحة البريطانية فيزيا بريتين من أجل

مساعدتها على الترويج للمملكة المتحدة حول العالم

وتعزيز اإللمام بديمها.

الجريمة االقتصادية (وزارة الداخلية)

 حشد مبل  63مليون جني استرليني لمكافحة
الجريمة االقتصادية ،بما في ذلك إصج نظام
تقارير األنشطة المشبوهة ،واالرتقاء با المركز
الوطني للجرائم االقتصادية ) (NECCالذي ينسق
بين المعالجات المتصلة بمنفاذ القانون وأنشطة
تبييض األموال.
 ضمان مبل  20مليون جني استرليني لدعم إصج
سجل شركة كوم انيز هاوس .

 .3تعزيز األمن والدفاع في الداخل والخارج
الدفاع (وزارة الدفاع)

 ازدياد الديمة النقدية بأكثر من  24مليار جني
استرليني على مدز أربع سنوات ،من ضمنها 6.6
مليارات جني استرليني على األقل لتحفيز أنشطة
ال حث والتطوير وكما حذكر آنفاًل حفاراً على نظام
عسكري متقدم .وهذا يؤكد من جديد االلتزام الذي

تعهدت ب المملكة المتحدة إزاء حلفائها ،كما يجعل
منها أكبر دولة أوروبية حمنفقة على الدفاع في
الناتو وثاني قوة عسكرية في هذا الحلف.
Page | 146

سيسهم التمويل اإلضافي لهذح التسوية في:
ح
 فتح المجال امام إجراء أبحال في الذكاء
االصطناعي وسواح من التكنولوجيات الحاسمة
للمعارك.
 إعادة ةيكلة القوات المسلحة في المملكة المتحدة
وتهيئتها لعصر يتسم بمزيد من التنافسية.
 إرساء ييادة ف ائية جديدة وتعزيز اتساع نطاق
قدراتنا في ميدان الف اء.
 مواصلة عملية تجديد الردع النووي الخاص بالمملكة
المتحدة.
 تطوير الجيل التالي من السفن الحربية ،من ضمنها
بارجات من طراز  32وسفن دعم ناري لألساطيل؛
وتنفيذ مخططنا لحيازة ثماني بوارج من نوع 26
وخمس بوارج من نوع .31
 تعزيز إمكانات حامجت طائراتنا الهجومية لتشمل
 48طائرة من طراز أف 35-على األقل بحلول
.2025
 تطوير النظام الجوي القتالي المستقبلي الخاص
با السج الجوي الملكي البريطاني ) (RAFوتسليم
رادارات محدثة لرصد األعاصير المدارية.
 تعزيز موقع المملكة المتحدة كقوة سيبرانية ديمقراطية
ومسؤولة وكما هو مذكور أعجحل

القدرة على اشف المواد الكيماوية

والبيولوجية واإلشعاعية والنووية – القدرة

بشكل خاص
على رصد المواد النووية
ٍ

(وزارة الداخلية)

 ضمان تمويل ييمت  22مليون جني استرليني بين
 2021و 2022وتمويل رأسمالي بديمة 329

مليون جني استرليني للفترة الممتدة بين 22-2021
و 25-2024من أجل تعزيز القدرة على رصد
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"صندوق معالجة النزاعات واالستقرار

واألمن"

المواد النووية.

 توفير مبل  874مليون جني استرليني لدعم

الصمود واألمن القومي في المملكة المتحدة عن

طريق المشاركة الخارجية وبالتركيز على معالجة
غياب االستقرار ومنع نشوب النزاعات وتحفيز

عملية بناء القدرات.

الحدود (وزارة الداخلية /مكتب رئاسة

الوزراء)

 إعطاء و ازرة الداخلية مبل  217مليون جني
استرليني من أجل إرساء نظام الهجرة والحدود
المستقبلي  ،وهو نظام هجرة قائم على أركان جديدة
تتماشى مع طموحات الحكومة بامتجك أكثر الحدود
فعالية في العالم بحلول .2025
 منح دائرة الجمارك وال رائا الملكية )(HMRC
مبل مليار جني استرليني إضافي إلصج النظام
الجمركي في المملكة المتحدة ،على أن يكون
مصحوباً بمبل  363مليون جني استرليني ل م

 1100مورف إلى القوة الحدودية فيتولون مسؤولية

اإلجراءات الجمركية الخاصة بالمرور العابر
الترانزياع ويستمرون في دعم التعاون مع الدول
األع اء في االتحاد األوروبي في المجاالت
المتعلقة بمنفاذ القانون اعت ا اًر من  1يناير وكانون

الثانيل .2021

 تقديم تمويل أولي بديمة  16مليون جني استرليني
إلى مكتا رئاسة الوزراء حتى يقدمها بدورح إلى

مجموعة الحدود وبروتوكول النقل لتقوم بأعمال

بارزة على الحدود ،دعماً لمسار تطوير نافذة وحيدة

للتجارة.
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مكافحة اإلرهاب (وزارة الداخلية /الوااالت

األمنية واالستخبارية في المملكة المتحدة)

 اإلبقاء على الميزانية المخصصة لسياسات مكافحة
اإلرهاب في إنجلت ار وويلز ،ناةيك عن مبل الا70
مليون جني استرليني الوارد في تقرير السنة المالية
األخيرة ،لا.2022-2021
 إنشاء مركز عمليات لمكافحة اإلرهاب )،(CTOC
والهدف :تحويل قدرتنا على التصدي لررهاب

بمرساء مركز متكامل لمكافحة هذح اآلفة.
الجريمة المنظمة والخطيرة (وزارة الداخلية)

 الحفاظ على التمويل الحالي لمحاربة الجريمة

المنظمة والخطيرة ومواصلة تأمين مبل الا 30مليون

جني استرليني المخصد لمواجهة االستغجل

الجنسي لألطفال في مراجعة اإلنفاق لعام . 2019

الوااالت األمنية واإلستخبارية في المملكة

المتحدة

 إنفاق  695مليون جني استرليني على تمويل

أنشطة إضافية في مجال ال حث والتطوير تدعم

صقل المهارات المتقدمة في الوكاالت خجل الفترة
الممتدة بين  2022-2021و.2025-2024

تنوع االتصاالت السلكية والالسلكية (وزارة

الشؤون الرقمية والثقافة واإلعالم

 في سبيل إحراز تقدم سريع في مجال تنويع

االتصاالت السلكية والجسكلية ومن تحفيز حيحقق
رؤيتنا على المدز الطويل ،التزما الحكومة

والرياضة)

باستثمار أولي بديمة  250مليون جني استرليني
لبدء العمل على أولوياتنا األساسية.

 .4بناء القدرة على التكيف في الداخل والخارج
مراز العمليات وغر اإلحاطة الخاصة

بمكتب رئاسة الوزراء (مكتب رئاسة

الوزراء)

 تخصيد  9.3مليون جني استرليني لتوفير الدعم
المستمر للفريق المعني بفض أزمات ررف

اإلحاطة الخاصة بمكتا رئاسة الوزراء وCOBRل
وإنشاء مركز عمليات يؤمن ألصحاب القرار

توضيحات وتحليجت وبيانات م اشرة عما يجري في

المملكة المتحدة والعالم؛ ومن شأن ذلك أن يعزز
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قدرتنا على تحديد أزمات وق ايا األمن القومي
وفهمها واالستجابة لها.

التغير المناخي والتنوع البيولوجي

 استثمار  12مليار جني استرليني في الثورة
الصناعية الخ راء ،بما في ذلك تكنولوجيات
الطاقة النظيفة المبتكرة ،وإنتاج الهيدروجين منخفض
الكربون ،والتقاو الكربون وتخزين  ،والطاقة النووية
وطاقة الريا ال حرية؛ تأمين التمويل الجزم لخطة
رئيس الوزراء التي تتألف من عشر نقاو والتي
أماطا اللثام عن رؤية الحكومة في مواجهة
التغيرات المناخية من دون المس بمئات آالف
الورائف في أنحاء المملكة المتحدة.
 في  ،2019تعهد رئيس الوزراء بم اعفة
استثمارات التمويل الدولي للمنات ) (ICFفي
المملكة المتحدة لتصل إلى  11.6مليار جني
استرليني على األقل بين  2021و .2025ومن
المفترض با التمويل الدولي للمنات أن حيساعد الدول
النامية في الحد من ان عاثات رازات الدفيئة لديها
والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي.
 إنفاق  5.2مليار جين استرليني على برنامج الدفاع
عن السواحل ومواجهة الفي انات للسنوات السا
المقبلة و 200مليون جني استرليني على إجراءات
مرونة مبتكرة للفترة نفسها .وهذا كل يصا في
مصلحة تعزيز حماية منازل إنجلت ار ومجتمعاتها من
السيول والفياضانات والحرص على تجهيزها لتكون
على أة ة االستعداد لها فور وقوعها.
 ويصحا ذلك اعتمادات مخصصة لا صندوق
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الطبيعة في خدمة المنات و 92مليون جني
استرلينيل و صندوق تحدي التعافي األخ ر و80
مليون جني استرلينيل ،ناةيك عن  7مجيين جني
استرليني إضافية للحفاظ على التنوع البيولوجي في
أقاليم ما وراء ال حار.
المرونة الصحية (وزارة الصحة والرعاية
االجتماعية إدارة األعمال والطاقة

واالستراتيجية الصناعية وزارة اإلسكان

والمجتمعات والحكم المحلي وزارة

الخارجية وشؤون الكومنولث)

 تكريس  6مليارات جني استرليني لتطوير وشراء
لقاحات م ادة لا كوفيد ، 19-و 5.4مليار جني
استرليني لمساعدة السلطات المحلية في مواجهة
كوفيد 19-بين  2020و.2021
 تخصيد و ازرة الصحة والرعاية االجتماعية با1.3
مليار جني استرليني إلجراء أنشطة ال حث والتطوير
التي تلزمها لموار ة عملها الرائد عالمياً في المعهد

الوطني ألبحال الصحة ) (NIHRو جينوميكس

إنغجند وتيسير أبحاثها الرامية إلى منح المرضى
نتائج أف ل ،بما فيها األبحال حول كوفيد. 19-
هذا إضافة إلى دعم قطاع علوم الحياة األوسع
نطاقاً في المملكة المتحدة.

 تأمين  548مليون جني استرليني عبر التزام السوق
المتقدم لمجموعة كوفاكس لتعزيز إمكانات حصول
الدول النامية على اللقاحات الم ادة لا كوفيد. 19-
قدرات الصمود الصحي (وزارة الصحة

والرعاية االجتماعية إدارة األعمال والطاقة

واالستراتيجية الصناعية وزارة اإلسكان

والمجتمعات والحكم المحلي مكتب

الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية)

 مساندة منظمة الصحة العالمية ) (WHOبمساهمة
أساسية ييمتها  340مليون جني استرليني على
مدز أربع سنوات .ومن شأن هذح المساهمة التي
تمثل زيادة بنس ة  30في المئة في التمويل الحالي،
أن تحرسخ موقع المملكة المتحدة كثاني أكبر دولة
مساهمة بين الدول األع اء في المنظمة.
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 دعم التحالف العالمي للقاحات والتحصين ورافيل
با 1.65مليار جني استرليني على مدز خمس

سنوات ل مان تحصين األطفال في أكثر دول

العالم فق اًر .وهذا سوف حيساعد في الحؤول دون
تقويض كوفيد 19-الجهود العالمية المبذولة

لحماية المجتمعات من األمراض التي حيمكن الوقاية
منها.
المساعدة اإلنمائية الرسمية ()ODA

 استخدام  10مليارات جني استرليني من المساعدة

اإلنمائية الرسمية لا 2022-2021من أجل مكافحة
الفقر والتصدي لمشكلة تغير المنات ودعم تعليم

الفتيات وتعزيز الصحة العالمية في الخارج .وهذا
يعني بأن المملكة المتحدة تعتزم إنفاق ما يساوي

 0.5في المئة من الدخل القومي اإلجمالي

كمساعدات خارجية في .2021
تنفيذ وإرساء المراجعة الشاملة
نظام تكنولوجيا المعلومات ""ROSA

(مكتب رئاسة الوزراء)

 تخصيد  2.2مليون جني استرليني لتعزيز األمن

المحدقة بها
وحماية بياناتنا الحساسة من التهديدات ح
عن طريق االستثمار في نظام تكنولوجيا المعلومات
. ROSA
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الملحق ب :األدلة والمشاراة
 .1يتط اارق ه ااذا الملح ااق إل ااى مقاربتن ااا ف ااي بن اااء قاع اادة األدل ااة والبي ااات المطلوب ااة للمراجع ااة الش اااملة .واله اادف
المنشااود هااو مااد المراجعااة بأف اال األدلااة والتحلاايجت والخبارات المتاحااة ماان طريااق االسااتناد إلااى مجموعااة
متنوعااة ماان المصااادر عاليااة الجااودة لتحديااد أركااان منحااى السياسااات الخارجيااة ،ومااع أخااذ وجهااات نظاار
المساهمين والشركاء األساسيين في الحس ان واعتماد األدلة والدقة في صيارة االستراتيجيات.
 .2م اان أج اال تحقي ااق ه ااذا المس ااعى ،تعه اادنا االلتا ازام ببرن ااامج منهج ااي للمش اااركة والتحلي اال والتح اادي .والتزمن ااا
عمليات ومنتجات جديدة حيثما كانا هناك حاجة لرأب الثغ ارت وتنوير عملية صناعة الق اررات على نحاو
أف اال .وسااتححدد العباار التااي استخلصااناها ماان هااذح العمليااة كيفيااة اسااتخدامنا لألدلااة ونهااج المشاااركة الااذي

سنت ع مستد جً.
المقاربة

صمم هذا البرنامج لدعم كل مرحلة من مراحل عملية وضع االستراتيجيات وصيارتها .وهذا يشمل العمال
 .3ح
الاادؤوب مااع اإلدارات والوكاااالت الحكوميااة ،وش ا كات المملكااة المتحاادة فااي الخااارج ،والخب اراء والممارسااين،
والشركاء من أنحاء العالم .وقد سعينا بصفة خاصة إلى:
 تحديد االتجاهات الثابتة والناشئة على مستوز النظامين المحلي والدولي وفهمها.
 تسليط ال وء على ما يجا أن تتعلم المملكة المتحدة من الدول األخرز والقطاع الخاص.
 توض اايح مك ااامن الق ااوة وال ااعف ف ااي الق اادرات واألنظم ااة والعملي ااات والسياس ااات الحالي ااة ف ااي المملك ااة
المتحدة وتحديد ما يلزم تغييرح.
 .4أحنش اائا آلي ااات جدي اادة لم ااافرة الجه ااود ب ااين مختل ااف قطاع ااات الحكوم ااة وإتاح ااة الفرص ااة أم ااام المراجع ااة
لجستفادة من المجموعة الكاملة من الموارد والخبرات المتاحة ،بماا فيهاا ماوارد وخبارات الشا كات الخارجياة

والمحليااة واسااعة النطاااق وقاادرات ال حااث والتقياايم .واسااتححدثا ثجثااة ب ارامج لألنشااطة :المشاااركة؛ التحلياال
والتقييم؛ التحدي والتأمين.
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المشاراة
 .5لقااد صااممنا المشاااركة علااى نحااو يمااد الجس ااور بااين مختلااف اآلراء واألفكااار السياسااية ماان جميااع أنح اااء
المملكااة المتحاادة والعااالم .وكيفنااا البرنااامج فااي ضااوء جائحااة كوفيااد 19-لجسااتفادة التامااة ماان المنصااات
اإللكترونية وأصدرنا دعوة عامة للحصول على أدلة.
 .6الشةةةرااء الةةةدوليون واألطةةة ار

المعنيةةةة :بوج ا عااام ،عماال مكتااا رئاسااة الااوزراء ومع ا مكتااا الخارجيااة

وشؤون الكومنولث ،والحقاً مكتا الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية وFCDOل ،علاى تطاوير وتنفياذ
برنامج مشاركة دولية افتراضية أسهم فيا رؤسااء ال عثاات والاوزراء وك اار المساؤولين .وعلاى نحاو خااص،

نظاام مسااؤولون رفيعااو المسااتوز – بياانهم نائااا مستشااار األماان القااومي للمراجعااة الشاااملة ومستشااار رئاايس
الوزراء فاي شاؤون السياساة الخارجياة – أكثار مان  100مشااركة ماع أكثار مان  20دولاة فاي قاارات العاالم
السا ،مع تركيز خاص على الحلفاء والشركاء الرئيسيين .وبدعم من وكالة ويلتون بارك  ،اجتمعناا ب ا22
م ان القااادة الش ا اب والخب اراء الناشاائين ماان  14دولااة مختلفااة لتحقيااق فهاام أف اال لوجهااات نظاار الش ا اب
وطموحاتهم المستقبلية.
 .7مشاراة اإلدارات :استشاارت الوكااالت واإلدارات الحكومياة األطاراف المعنياة والشا كات فاي أنحااء المملكاة
المتح اادة والع ااالم م اان أج اال م ااد المراجع ااة الش اااملة بالمعلوم ااات .وف ااي ه ااذا اإلط ااار ،أنش ااأ مكت ااا الش ااؤون
الخارجيااة والكومنولااث والتنميااة فريق ااً ماان الخب اراء واست اااف طاااوالت مسااتديرة بشااأن مواضاايع أساس اية.

وتشا اااور المكتا ااا الحكا ااومي للعلا ااوم ما ااع ش ا ا كات قائما ااة ،علا ااى ر ا ارار ش ا ا كة العلا ااوم واالبتكا ااار )(SIN

البريطانيااة ،لتنس اايق مجموعااة م اان الم اادخجت ماان خبا اراء خااارجيين .أم ااا ك ااار المستشااارين العلمي ااين ف ااي
مختلف قطاعات الحكومة ،فلعبوا دو اًر مهماً في تحسين معايير اساتخدام األدلاة فاي كافاة م ارحال المراجعاة

الشا اااملة .وقا ااد شا اامل ذلا ااك الا اادعم المقا اادم ما اان قسا اام األبحا ااال واألدلا ااة التا ااابع لا ا ا مكتا الشا ااؤون الخارجيا ااة
والكومنولث والتنمية إلعادة النظر في قاعدة أدلة االستعراض المتكامل.
 .8المشاراة العامة :كان الحصول على وجهات نظر الرأي العاام أما اًر حيويااً إلثاراء المراجعاة الشااملة ،علاى

الررم من تقويض انتشار كوفيد 19-هذح العملية .وفي هذا الصدد ،أحجريا أبحال جديدة لفهم تصورات

العامااة فااي مااا يتعلااق بالسياسااة الخارجيااة واألماان القااومي فااي الااداخل والخااارج .وفااي  13أرسااطس وآبل
 ،2020أطلقنااا عمليااة جمااع معلومااات وتوجهااات ودعينااا الجميااع للمساااهمة ف اي مروحااة ماان األساائلة ذات
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صلة باألمن والدفاع والتنمية والسياسة الخارجية .وكانا النتيجة أن تلقينا أكثر من  450رساالة مان أفاراد
ومنظمااات .وأمااا بالنس ا ة إلااى المنظمااات التااي اسااتجابا ولبااا النااداء ،فشااملا ممثلااين عاان مجموعااة ماان
القطاعا ااات والمنظما ااات ريا اار الحكوميا ااة والمنظما ااات الدولي ا اة والمؤسسا ااات األكاديميا ااة والمجا ااامع الفكريا ااة
والحكومة المحلية والمنتديات المحلية عن المروناة واإلعاجم والمنظماات الدينياة وأجهازة الشارطة واإلطفااء.
وبعد اطجعنا على الرسائل ،قمنا بفرزها وفهرستها لنعود بعادها ونتشااركها ماع أصاحاب السياساات وك اار
المسؤولين في مختلف قطاعات الحكومة.
 .9المشةةاراة البرلمانيةةة :اسااتخدمنا علااى نطاااق واسااع التقااارير التااي أعاادتها اللجااان البرلمانيااة المعنيااة .وأثناااء
عملية إعداد المراجعة الشاملة ،أطلع المسؤولون اللجان المختارة من مجلس العموم على آخر المساتجدات
والتطورات فاي مجاال الادفاع والشاؤون الخارجياة والتنمياة الدولياة .وأدلاى رئايس الاوزراء بشاهادت أماام لجناة
االتص ااال المعني ااة بالمراجع ااة الش اااملة .وق اادم وزي اار الخارجي ااة ووزي اار ال اادفاع أدلتهم ااا إل ااى اللج ااان الو ازري ااة
المختارة ،فيما قدم مستشار األمن القومي آنذاك أدلت إلى اللجنة المشتركة المختصاة باساتراتيجيات األمان
القومي .أما وزير الدفاع ومجلس اللورداتل ،فترأس من جهت جلسات إحاطة ألع اء مجلس اللوردات.
 .10الخبةراء والتنفيةةذيين :باادعم ماان ويلتااون بااارك وفريااق االبتكااار الحاار التااابع للحكومااة ،اسااتقدمنا أكاااديميين
وخبراء من  30مؤسسة و 20دولة مختلفاة ،ونظمناا خماس جلساات نقااش ميسارة وثاجل طااوالت مساتديرة
مع ك ار المسؤولين الذين قاموا بادورهم بجاوالت افت ارضاية علاى المجاامع الفكرياة القائماة وهيئاات األبحاال
الجدياادة .وفااي سااياق المراجعااة الشاااملة ،تت عنااا عاان كثااا العماال الحاصاال فااي الصااحف والمجااامع الفكريااة
ذات الصاالة وس اواها ماان هيئااات األبحااال حااول العااالم .وقااد شاامل هااذا العماال م اراجعتين تفصاايليتين ل ارأي
الخبراء ينطويان على مدخجت من  45أكاديمياً وممارساً .وكان الهدف من وراء هاتين المراجعتين تقريا

وجهات النظر حول دور المملكة المتحدة في العالم خجل السنوات العشر المقبلة واإلطجع على إمكاناتها

في الميادين ذات الصلة وإلى أي مدز تدعم األنظمة الحالية استخدامها على نحو فعال.
التحليل والتقييم
 .11طلبنااا إج اراء تقييمااات وتحلاايجت جدياادة لسااد الفج اوات القائمااة وحاادثنا الد ارسااات التحليليااة المتاحااة وطورنااا
منتجات تحليلية جديدة لتوجي عملية صنع القرار وتطوير االستراتيجيات.
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 .12اآلفةةاق االسةةتراتيجية العالميةةة :قامااا جماعااة التقياايم بتنساايق تحلياال شااامل لكافااة إدارات الحكومااة بشااأن
االتجاهات التي ستفرض نفسها على الساحة العالمية حتى عاام  .2030وقاد اساتند تحليلهاا إلاى مجموعاة
ماان الخب ارات ،بمااا فيهااا رصااد اآلفاااق والتغي ارات واستش اراف القااادم فااي مركااز الم ااادئ والمفاااةيم والتنميااة
) (DCDCالتااابع لااو ازرة الاادفاع و المكتااا الحكااومي لتشااجيع العلااوم ) (GO-Scienceو مكتااا الشااؤون
الخارجيااة والكومنولااث والتنميااة ) ،(FCDOماان أجاال اسااتخجص أباارز االتجاهااات ومسااب اتها والمتغي ارات
العالمية وما يترتا عليها في األمن القومي والسياسات الخارجية في العقد المقبل.
سعينا إلاى تطاوير فهام مفصال ألنظماة المملكاة المتحادة وإمكاناتهاا فاي توجيا عملياة
 .13اإلمكانات واألنظمةَ :
بل ااورة القا ا اررات االس ااتراتيجية وتل ااك المتعلق ااة بتخص اايد الما اوارد .وأجرين ااا تقييما ااً ش ااامجً لمختل ااف إدارات
الحكومااة حيقاادم لمحااة عامااة عاان اإلنفاااق الحكااومي .هااذا وأجرينااا مقارنااة بااين قاادرات المملكااة المتحاادة وبااين
نظرائها من الشركاء الرئيسيين وأجرينا تحليجً لثقافة دوائر األمن القومي.

 .14تقييم المخاطر :منهجية تقييم مخاطر األمن القومي وNSRAل هو مستند سري ويت من تعداداً وتقييمااً
أعد هذا المساتند
آلثار واحتمالية أبرز المخاطر التي تواجهها المملكة المتحدة ومصالحها في الخارج .وقد ح
بالتعاون مع الدوائر والوكاالت المعرضاة للخطار ،كماا أحعياد النظار بنتائجا فاي رال جائحاة كوفياد. 19-

حنش اارت النس ااخة المتاح ااة منا ا علنا ااً والمعروف ااة ب ا ا السجل ال ااوطني للمخ اااطر ف ااي ديس اامبر وك ااانون األولل

.2020

 .15المنتجات الالزمة لدعم عملية صنع القةرار وتطةوير االسةتراتيجيات :دأبناا علاى تحساين إمكانياة الوصاول
المساتن طة مان
إلى قاعدة معلومات واستخجص النتائج .وقد ت من ذلاك الت اادل المناتظم لوجهاات النظار ح
قاعدة معلومات وأدلة علمية وموثوقة.

التحديات والضمانات
 .16وضعنا تحديات وضمانات موضع التنفيذ الخت ار افتراضاتنا وتوجهاتنا الفكرية الناشئة عن عملياة تطاوير
االسااتراتيجيات .وقااد اسااتحقيا هااذح التحااديات وال اامانات ماان مجموعااة ماان األدوات واألساااليا ،نااذكر ماان
بينها على سبيل المثل ال الحصر:
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 البحث في ايفية التخفيف من التحيز المعرفةي علاى صاعيد األمان القاومي والسياساات الدولياة .وفاي
ه ااذا اإلط ااار ،اطل ااع فري ااق االبتك ااار المفت ااو عل ااى ع اادد م اان مقارب ااات التحلي اال الب ااديل ودق ااق ف ااي
الم ادرات القائمة وأجرز مقابجت مع عشر مسؤولين و 17خبي اًر خارجيين ،منهم أكاديميون.
 تشةةكيل "فةةرق حم ةراء" اتمثةةل وجهةةة نظةةر اآلخةةرح لتحاادي التوجهااات الفكريااة الناشاائة واخت ارهااا ماان
منظور أطراف ثالثة ال تقتصر على الحلفاء والخصوم.
 تكةةوين مجموعةةات ق ةراءة ماان مسااؤولين ك ااار يتمتعااون بخب ارة موضااوعية محااددة وينتمااون إلااى إدارات
ووكاالت حكومية مختلفة للمساهمة واإلدالء بتعقي ات حول اإلطار االستراتيجي الجديد.
تحد لمناقشة االفت ارضاات واألحكاام الرئيساية التاي تقاوم عليهاا المراجعاة الشااملة ماع
 إنشاء مجموعات ٍ
مشاركين من قطاعات حكومية مختلفة ومن ش كتنا في الخارج.
 ضمان الجودة في كل مرحلة من مراحل إعداد التقرير المتكامال لتقيايم األدلاة المساتند إليهاا فاي ساياق
إطااار العماال والتحقااق ماان األرقااام ،وإبااداء المجحظااات بشااأن مااا إذا كانااا المراجعااة الشاااملة قاادما
نظرية تغيير واضحة أو ال.
األولويات المستقبلية
 .17أسااهم برنااامج المشاااركة والتحلياال والتقياايم المااتخمض عاان المراجعااة الشاااملة فااي زيااادة الحاجااة إلااى تحسااين
االسااتناد إلااى األدلااة علااى نطاااق الحكومااة .وهااا نحاان ملتزمااون اآلن بتعزيااز اسااتخدام األدلااة والتحلاايجت
والتحااديات المنبثقااة ماان مصااادر متنوعااة لصاايارة اسااتراتيجيات األماان علااى المسااتويين الاادولي والااوطني
وتنفيذها.
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الملحق ج :فهرس المصطلحات
المصطلح

التعريف

AI

الذكاء االصطناعي

AMR

مقاومة م ادات الميكروبات

ASEAN

منظمة دول جنوب شرقي آسيا

BEIS

و ازرة األعمال والطاقة واالستراتيجية الصناعية

CBRN

القدرة على كشف المواد الكيماوية والبيولوجية
واإلشعاعية والنووية

CJEF

القوة االستطجعية المشتركة

CO

مكتا رئاسة الوزراء

COBR

ررف اإلحاطة الخاصة بمكتا رئاسة الوزراء

COP26

الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف المعني

COVAX

الم اد لفيروس
مصلحة الوصول العالمي للقا ح
كوفيد 19-وكوفاكسل

CPTPP

اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ

CNI

البنية التحتية الوطنية األساسية  :البنى التحتية

CT

مكافحة اإلرهاب

CTOC

مركز عمليات مكافحة اإلرهاب

بتغير المنات :مؤتمر األطراف السادس والعشرين

القومية الحيوية

DCMS

و ازرة الشؤون الرقمية والثقافة واإلعجم والرياضة

DHSC

و ازرة الصحة والرعاية االجتماعية

Dstl

مختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعية

EU

االتحاد األوروبي

FCAS

منظومة القتال الجوي المستقبلي

FCDO

مكتا الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية
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FDI

االستثمار األجنبي الم اشر

FoRB

حرية الدين أو المعتقد

FPDA

ترتي ات دفاع القوز الخمس

FTA

اتفايية التجارة الحرة

GCHQ

مركز االتصاالت الحكومية البريطانية

GDP

إجمالي الناتج المحلي  ::الناتج المحلي اإلجمالي

GNI

الدخل القومي اإلجمالي  ::إجمالي الدخل القومي

HO

و ازرة الداخلية

IAEA

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ICF

التمويل الدولي للمنات

LRF

منتدز المرونة المحلي

MHCLG

و ازرة اإلسكان والمجتمعات والحكم المحلي

MOD

و ازرة الدفاع

NATO

منظمة حلف شمال األطلسي
َ
الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة

NCF

القوة السيبرانية الوطنية

NCSC

المركز الوطني لألمن السيبراني

NCSP

السياسة الوطنية لألمن السيبراني

NECC

المركز الوطني للجرائم االقتصادية

NSC

مجلس األمن القومي

NSRA

منهجية تقييم مخاطر األمن القومي

ODA

المساعدة اإلنمائية الرسمية

NCA

OECD

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

OPCW

منظمة حظر األسلحة الكيماوية

OSCE

منظمة األمن والتعاون في أوروبا

RAF

سج الجو الملكي  ::القوات الجوية الملكية

R&D

أنشطة ال حث والتطوير
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SDGs

أهداف التنمية المستدامة

SIS

جهاز االستخ ارات السرية – المعروف أي اً با أم

SOC

الجريمة المنظمة والخطيرة

SR

استعراض اإلنفاق

S&T

العلوم والتكنولوجيا

UN

األمم المتحدة

آي 6

UNHCR

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الججئين

VTD

اللقاحات والمعالجات ووسائل التشخيد

WHO

منظمة الصحة العالمية

WTO

منظمة التجارة العالمية
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