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 .1مقدمه:
ثبات بینالمللی و امنیت
انسانی در 2020

دن اسمیت
به دنبال بدتر شدن شدید ثبات و امنیت جهانی در دهه گذشته،
ترازنامه  2020تا حد زیادی بیتغییر باقی ماند .در سالی که
همهگیری کووید  19-بر آن چیره شد ،این نتیجهگیری ممکن
است بیشاز حد خوشبینانهبهنظر بیاید .با این حال ،شواهد
موجود در پنجاهودومین سالنامه سیپری آن را تأییدمیکند.
روندهای کلی نشاندهنده تصویری درهمآمیخته است:
هزینههای نظامی جهانی همچنان در حال افزایش است ،اما
حجم انتقالهای بینالمللی تسلیحات بهطور تقریبی ثابت مانده
است .کنترل تسلیحاتهستهای همچنان رو به رکود بود؛
و ایاالت متحده از معاهده آسمانهای باز در  1992خارج
شد ،اما معاهده منع سالحهایهستهای از حمایت کافی برای
اجرایی شدن در ژانویه  2021برخوردار شد .شمار
درگیریهای مسلحانه دگربار افزایش یافت ،اما مجموع
جانباختگان در جنگ بهمیزان قابلتوجهی کاهش یافت .و
اگرچه شرایط ژئوپلتیک نامطلوب باقی ماند ،اما تعادل بین
تشدید احتمالی و محدودیت در اکثر نقاط ژئوپلتیک حفظ شد.
تغییرات آب و هوایی با سرعت ادامه یافت 2020 -گرمترین
سالی بود که دمای آن از  1850ثبت شده بود -اما برخی
پیشرفتها در اجالس جوی اقلیم در دسامبر  2020بدست
آمد ،اگرچه اهداف و تعهدات اعالم شده با هدف محدود
کردن گرمایش زمین تا  2درجه سانتیگراد ناکافیبهنظر
میرسند.

انتخاباتامریکا

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری  2020ایاالت متحده به
دولتی درامریکا پایان داد که ویژگیهای گوناگون نظام
بینالملل را به چالش کشیده بود .با این حال ،دلیل کمی وجود
دارد که تصور کنیم سیاست جهانی بهسرعت کمتر تقابلی
خواهد شد ،نظر بهاینکه رقابت ایاالت متحده با چین
و روسیهبهطور احتمالی ادامهخواهد داشت .در این ضمن،
پشتیبانی زیادی در ایاالت متحده از سیاست و سیاستهای
دولتپیشین وجود دارد .این امر سایهای طوالنی بر روابط
بینالملل خواهد افکند ،همچنانکه سایردولتها به این
میاندیشند که تا چه حدمیتوانند به قولوقرارها و تعهدهای
ایاالت متحده اعتماد کنند.
همکاری بینالمللی

اختالفهای سیاسی که در سراسر  2020درباره مسئولیت
منشاء کووید 19-تشدید شد ،نشانههای یک شاکله سیاسی
بینالمللی بیمارگونه بود .با وجود این ،بسیاری از نهادهای
همکاری بینالمللی همچنان پرجوشوخروش بودند ،اما تنها
به توجه و مراقبت بیشتری نیاز داشتند .شاید آنچه در آغاز
 2021از همهمهمتر است ،تقویت و بازتوان بخشیدنبه
کارهای روزمره همکاریهای بینالمللی باشد.

•

همهگیری کووید19-

تا پایان  ،2020حدود  82میلیون نفر مبتال به کووید19-
گومیر گزارش شده بهطور تقریبی
ثبت شد؛ و شمار مر 
 1.8میلیون نفر بود— اگرچه هر دو رقمبهطور احتمالی
بسیار کمبرآورد شدهاند .در حالیکه این بیماریهمهگیر
تأثیر مستقیم چندانی بردرگیریهای مسلحانه در 2020
نداشت ،به افزایش فشار روانی و خشونت خانگی منجر شد.
در ضمن ،اینهمهگیری پیامدهای اقتصادی و سیاسی
عمدهای داشت .این امر منجر به کاهش بازده اقتصادی در
همه کشورها به استثنای  20کشور شد ،سه دهه پیشرفت در
کاهش فقر را معکوس کرد ،و بهوخامت گسترده کیفیت
مردمساالری کمک کرد .همه اینها بهنوبه خود پیامدهای
امنیتی احتمالی در آینده خواهند داشت.

مقدمه
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 .2تحوالت جهانی در درگیریهای مسلحانه ،فرایندهای
صلح و عملیات صلح
درگیریهای مسلحانه فعال در دستکم  39کشور در 2020
( 5مورد بیش از  )2019بهوقوع پیوست 2 :مورد در قاره
امریکا 7 ،مورد در آسیا و اقیانوسیه 3 ،مورد در اروپا،
 7مورد در خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) و  20مورد در
آفریقای جنوب صحرا .همانند سالهای پیشین ،بیشترین
شمار این درگیریها در یک کشور بین نیروهای دولتی و
یک یا چند گروه مسلح غیردولتی (درونکشوری) روی داد.
دو درگیری درونکشوریدرگیریهای مسلحانه بزرگ (با
بیش از  10هزار کشته در سال) — در افغانستان و یمن —
و  16مورد درگیری مسلحانه با شدت زیاد (بین -9999
 1000مرگ ناشی از درگیری) — در مکزیک ،سوریه،
نیجریه ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،اتیوپی ،سومالی،

پیامدهای درگیری مسلحانه

برای دومین سال متوالی بههر حال شمار کل مرگ مربوط
به درگیریها کاهش یافته است .شمار کل در  2020حدود
 120000نفر—  30درصد کاهش نسبت به  2018بود.
این میزان کاهش در  2020تا حد زیادی ناشی از کمشدن
تلفات مربوط ب ه درگیری در آسیا و اقیانوسیه ،ومنا بود .دو
منطقهاین روند کاهشی را متوقف کردند :اروپا ،به دلیل
درگیری مسلحانه بین ارمنستان و آذربایجان ،و آفریقای
جنوب صحرا (به برآوردهای مرگومیر ناشی از درگیری
در آفریقای جنوب صحرا بنگرید) .در حالیکه مرگومیر
مربوط به درگیری در سالهای اخیر کاهش یافته است،
سایر پیامدهای منفی درگیری مسلحانه (گهگاه در ترکیب با
عوامل دیگر) از جمله آوارگی جمعیت ،ناامنی غذایی،
نیازهای بشردوستانه و نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی
بهنظرمیرسد از لحاظ شدت افزایش یافته باشد.

مالی ،عراق ،سودان جنوبی ،بورکینافاسو ،موزامبیک،
کامرون ،لیبی ،فیلیپین ،هند و نیجر— بود .تنها در دو
ت بود:درگیریهای
درگیری مسلحانه ،جنگ بیندو دول 
پاینده بین هند و پاکستان ،و درگیری مرزی بین ارمنستان و
آذربایجان برای نظارت برناگورنو-قرهباغ ،که به درگیری
با شدت زیاد اوج گرفت .در دو درگیری مسلحانه دیگر (بین
اسرائیل وفلسطینیها ،و بین ترکیه و کردها) ،زدوخورد
بین نیروهای دولتی و گروههای مسلح دارای آرزوی
استقالل رخ داد.
درگیریهای مسلحانه در 2020

درﮔﯾریھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑزرگ ﺑﺎ ۱۰۰۰۰
ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻣرگ ﻧﺎﺷﯽ از درﮔﯾری
در .۲۰۲۰

درﮔﯾریھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ زﯾﺎد-ﺷدت ﺑﺎ ۱۰۰۰
ﺗﺎ  ۹۹۹۹ﻣرگ ﻧﺎﺷﯽ از درﮔﯾری
در .۲۰۲۰

یادداشت :مرزهای استفادهشده در این نقشه داللت بر تایید یا پذیرش سیپری ندارد.
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درﮔﯾریھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﮐم-ﺷدت ﺑﺎ ۲۵
ﺗﺎ  ۹۹۹ﻣرگ ﻧﺎﺷﯽ از درﮔﯾری
در .۲۰۲۰

برآور د کشتهشدگان مربوط به درگیری در آفریقای
جنوب صحرا
هجده مورد از  20درگیری مسلحانه در آفریقای جنوب صحرا
در  2020دارای شمار تخمینی جانباختگان ناشی از
درگیریهای بیشتری نسبت به  2019بود — و افزایش خالص
حدود  41درصد بود .این منطقه دارای بیشترین تلفات مربوط
بهدرگیریها در  2020بود ،و از خاورمیانه و شمال آفریقا
پیشی گرفت.

توافقنامههای صلح و تاثیر کووید19-

در حالیکه بسیاری از فرایندهای صلح در  2020متوقف
شده یا دچار پسرفت جدیشدند ،پیشرفتهای مهمی در
مذاکرات صلح در افغانستان حاصل شد.افزونبر این،
آتشبس در لیبی و سوریه حاکی از این است که هر دوی آن
ها ممکن است در کوتاهمدت و میانمدت ب ه سوی
درگیری 
لوفصل پیش بروند .آتشبسی با پادرمیانی روسیه به
نوعی ح 
جنگ در ناگورنو-قرهباغ پایان داد .هر چند در آفریقای
جنوب صحرا ،روند صلح در سودان تنها موردی بود که در
 2020پیشرفت اساسی داشت.
اثرگذاری کووید 19-بردرگیریهای مسلحانه در 2020
جورواجور بود :تاحدی زوال موقت در خشونتهای
مسلحانه وجود داشت ،اما شدت خشونت بهطور کلی در
همان سطح باقی ماند و در برخی موارد افزایش یافت.

برای حدود یکسوم تمام عملیات صلح چندجانبه و دو سوم
کل پرسنل پابرجا ماند.
در  ،2020ماموریت اتحادیه آفریقا (اِییو) در سومالی
(آمیسوم) با وجود کاهش نیروی بیشتر همچنانبزرگترین
عملیات صلح چندجانبه ادامه پیدا کرد .اتیوپی بزرگترین
کمککننده سپاه بود ،و بهدنبال آن اوگاندا و بنگالدش
قرار داشتند.
در  ،2020نرخ تلفات ساالنه برای مرگومیر
خصومتآمیز پرسنل اونیفورمپوش در عملیات صلح
سازمان ملل پایینترین حد در دهه  2011-20بود .اگرچه
نرخ تلفات برای مرگومیر ناشی از همه علل ،به دلیل
افزایش قابلتوجه شمار مرگومیرهای ناشی از بیماری،
دربرگیرنده کووید 19-بیش از سالهای پیشین بود.
شمار عملیاتهایی که «عملیات صلح چندجانبه»
(آنطور که از سوی سیپری تعریفشده) بهشمار نمیآیند ،با
سه اعزام نیروی جدید در  ،2020افزایش یافت :یک «گروه
حافظ صلح» روسیه درناگورنو-قرهباغ؛ عملیات مدیترانه
ای ایرینی نیروی دریایی اتحادیه اروپا؛ و نیروی ویژه
چندملیتی اروپایی تکوبا در ساحل.

•

روندهای عملیات صلح چندجانبه

 62عملیات صلح چندجانبه فعال در  ،2020یکی بیش از
سال پیش از آن ،وجود داشتند .سه عملیات در  2020به
پایان رسیدند :ماموریت جامعه اقتصادی کشورهای غرب
آفریقا در گینه بیسائو (اکومیب)؛ عملیات ترکیبی اتحادیه
آفریقا (اِییو) – سازمان ملل متحد در دارفور (یونامید)؛ و
دفتر صلحسازی ترکیبی سازمان ملل متحد در گینه بیسائو
(یونیاُگبیس) .سه عملیات در  2020آغاز شد :ماموریت
ناظران نظامی اتحادیه آفریقا در جمهوری آفریقای مرکزی
(کار) (مویوآکا) ،ماموریت مشورتی سیاستهای امنیتی و
دفاعی مشترک اتحادیه اروپا (ئییو) در (کار) (ئییوامآرکا)
و ماموریت (اِییو) در لیبی.
شمار پرسنل مستقر در عملیات صلح چندجانبه در طی
 2020تا  7.7درصد کاهش یافت ،و به  127124نفر در
 31دسامبر  2020رسید .این امر در اصل ناشی از کاهش
برخی از عملیاتهای بزرگ صلح چندجانبه،بهویژه
ماموریت حمایت راسخ (آراسام) در افغانستان بود .سازمان
ملل متحد همچنان سازمان پیشتاز در این زمینه با مسئولیت
درگیری مسلحانه و مدیریت درگیریها
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.3درگیریهای مسلحانه و فرایندهای صلح در قارهامریکا
قارهامریکا تصویری پیچیده و گوناگون برای صلح در
 ،2020با بدتر شدن درگیری در برخی از کشورها ،اما
خشونت کمتر در چندین مورد ،و تا حدودی در اثر
قرنطینههای مربوط بههمهگیری کووید 19-ارائه کرد .در
برخی دیگر ،خشونت مسلحانه در سطحی مشابه با 2019
ادامه یافت .دو کشور—کلمبیا و مکزیک— چندین درگیری
مسلحانه موازی غیربینالمللی در سرزمینهای خود داشتند.
این منطقه میزبان سه عملیات صلح چندجانبه بود:
ماموریت راستیآزمایی سازمان ملل متحد در کلمبیا،
مأموریت سازمان کشورهای امریکایی برای پشتیبانی از
روند صلح در کلمبیا ،و دفتر هماگن سازمان ملل در هائیتی.
کلمبیا

توافق غیررسمی صلح  2016بین دولت کلمبیا و نیروهای
مسلح انقالبی کلمبیا– ارتش خلق (فارک– ئیپی) به
درگیری مسلحانه غیربینالمللی که بیش از  50سال تاب
آورد ،پایان داد .با این حال ،اجرای توافقنامه صلح در
 2020به مواجه شدن با مشکل ادامه داد.درگیریهای
مسلحانه غیربینالمللی با گروههای غیردولتی مسلح و
سازمانهای شبهنظامی دیگر ،از جمله ارتش آزادیبخش ملی
(ئیالان) ،ارتش آزادیبخش مردمی (ئیپیال) و نیروهای
دفاع-از خود گیتانیستای کلمبیا ادامه یافت .برخی از
مخالفان فارک-ویپی به گروههای مسلح پیوستند و خشونت
علیه کنشگران جامعه مدنی افزایش پیدا کرد.
مکزیک

در مکزیک سه درگیری مسلحانه غیربینالمللی وجود
داشت :بین دولت مکزیک و کارتل نسل جدید جالیسکو ،بین
دولت و کارتل سینالوآ ،و بین این دو کارتل .آدمکشیها در
 2020کمی کاهش پیدا کرد اما در سطح بسیار باالیی باقی
ماند ،هرچند تالشهای دولت برای رویارویی با کارتلها
بهطور فزایندهای نظامی شد .گارد ملی جدید ایجادشده در
 2019دارای حدود  100000پرسنل تا پایان  2020بود که
از سوی فرماندهی عملیات نظامی نظارتمیشد.
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خشونت جنایی و ناآرامی سیاسی

نرخ آدمکشی در سراسر منطقهبهطور قابلتوجهی متفاوت
است .چندین کشور در قارهامریکا ،مانند جامائیکا ،در میان
کشورهای دارای بیشترین نرخهای آدمکشی در جهان در
 2020باقی ماندند ،حال آنکه سایر کشورها ،دربرگیرنده
السالوادور ،گواتماال ،هندوراس و ونزوئال ،کاهش
چشمگیری در آدمکشی مشاهده کردند.
خشونت سیاسی هدفمند علیه فعاالن حقوق بشر و
نمایندگان جنبشهای اجتماعی در برخی از کشورها از جمله
برزیل ،کلمبیا ،هندوراس و مکزیک در  2020وجود
داشت .بر اثر قرنطینههای مربوط به کووید2020 ،19-
تکرار تظاهرات و شورشهای مردمی اغلب مواقع
خشونتآمیز را بههمراه نیاورد که در طی  2019در
بولیوی ،شیلی ،کلمبیا و اکوادور بهخاطر سرخوردگی
عمومی ناشی از شرایط بد اقتصادی ،نابرابریهای فزاینده و
فساد سیاسی بهوقوع پیوسته بودند .با این وجود ،اعتراضات
مردمیبهصورت پراکنده در واکنش به بحرانهای سیاسی
در بولیوی ،شیلی ،کلمبیا ،گواتماال ،نیکاراگوئه و پرو بهراه
خ شدید برقراری نظم عمومی نیروی
افتاد .اتهامهای پاس 
پلیس در چندین مورد وجود داشت.

•

 .4درگیریهای مسلحانه و فرایندهای
صلح در آسیا و اقیانوسیه
در  —2020بههمان میزان  ،2019هفت کشور در آسیا و
اقیانوسیه درگیریهای مسلحانه فعال را تجربه کردند .سه تا
در جنوب آسیا وجود داشت :افغانستان (جنگ داخلی
بینالمللیشده بزرگ)،هندوستان (درگیریهای مرزی
بینکشوری با شدت زیاد و مسلحانه فروملی) و پاکستان
(درگیریهای مرزی بینکشوری کمشدت و مسلحانه
فروملی) .چهارتای دیگر در آسیای جنوب شرقی—
اندونزی ،میانمار ،فلیپین و تایلند—همه درگیریهای
مسلحانه فروملیکمشدت بودند .کل تلفات جانی مربوط به
درگیری در آسیا و اقیانوسیه در  2020در مقایسه با 2019
نزدیک به  50درصد کاهش یافت.
سه روند پدیدار شده در 2020همچنان جای نگرانی
داشتند( :الف) رقابت روبهرشد چین و ایاالت متحده امریکا
همراه با سیاست خارجی جسورانه چین؛ (ب) خشونت
فزآینده مربوط به سیاست هویت ،متکی به قطببندی قومی
یا مذهبی یا هر دو؛ و (ج) افزایش گروههای جهادی خشن
فراملی .برخی از سازمانیافتهترین این گروهها در آسیای
جنوبشرقی بهویژه در اندونزی ،مالزی و فیلیپین فعال
بودند.
پنج عملیات صلح چندجانبه در آسیا و اقیانوسیه در
 2020انجام شد – بههمان اندازه .2019
افغانستان

درگیری مسلحانه در کشمیر
در اختالف سرزمینی بین هند و پاکستان بر سر کشمیر،
وضعیت در  2020بیشتر به وضعیتبهطور نسبی کم خشونت
مسلحانه بازگشت .این دربرگیرنده تبادل مرتب آتش توپخانه و
درگیریهای دیگر بین نیروهای هندی و پاکستانی در سراسر
خط کنترل ،و حمالت شبهنظامیان و عملیات ضد شورشی هند
در جامو و کشمیر بود .اگر چه براینخستین بار در بیش از
پنج دهه ،تنشهای مرزی بین چین و هند در منطقه مورد
مناقشه الداخ شرقی کشمیر در ژوئن  2020مرگبار شد.
رویارویی شدیدی کهدر ظاهر استفاده از اسلحه را دربر
نداشت ،به کشته شدن دستکم  20سرباز هندی و شمار
نامشخصی از سربازان چینی منجر شد.
میانمار

روند صلح در جریان در میانمار در طی سال در پسزمینهای
از خشونت ادامهدار،بهویژه در ایالت راخین پیشرفت چندانی
نداشت .هرچند ،ژاپن در نوامبر  2020میانجیگر موفقیتی
دیپلماتیک بین ارتش آراکان و نظامیان میانمار شد که شامل
آتشبسی غیررسمی بود .این توافقنامه فضای مهمی برای
گفتگو ایجاد کرد و بازگشت چند هزار آواره را ممکن ساخت.
با این همه ،چشمانداز روند صلح گستردهتر و بازگشت
داوطلبانه نزدیک به یکمیلیون روهینگیایی که در 2017
بهزور آوارهشدند ،با وجود رو بهوخامت گذاشتن شرایط
بشردوستانه در اردوگاههای پناهندگان در بنگالدش در پایان
 2020همچنان نامشخص است.

•

جنگ در افغانستان مرگبارترین درگیری مسلحانه در جهان با
حدود  21000جانباخته در  —2020کاهش  50درصدی
نسبت به  —2019باقی ماند .دلیلی برای خوشبینی در پی
توافق صلح مشروط بین طالبان و ایاالت متحده امریکا در
فوریه  2020و آغاز گفتگوهای صلح بین-افغانی در سپتامبر
 2020وجود داشت .بههر حال ،در پایان سال ،گفتگوها
تضعیف شده بود ،خشونت ادامه داشت و آینده روند صلح
نامشخص ماند.
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 .5درگیریهای مسلحانه و فرایندهای
صلح در اروپا

 18عملیات صلح چندجانبه فعال در اروپا در —2020
همان شمار سال پیش وجود داشت.

دو درگیری مسلحانه در اروپا در  2020فعال بودند:
درگیری مرزی بینکشوری ارمنستان و آذربایجان برای
کنترل ناگورنو-قرهباغ ،که در طی سال به درگیری با شدت
زیاد اوج گرفت ،و درگیری جاری مسلحانه فروملی،
بینالمللیشده کمشدت در اوکراین .در جاهای دیگر در
اروپا ،تنشهایی دردرگیریهای بیشتر غیرفعال اما
حلوفصلنشده در فضای پساشوروی ،بالکان غربی و قبرس
پابرجا ماند .تنشهای دیرپایی نیز بین روسیه وبخشهای
بزرگی از بقیه اروپا بر سر مسائل مختلفی مانند حمالت
سایبری ،اوکراین ،پاسخ به کووید 19-و مسمومیت آلکسی
ناوالنی ،رهبر مخالفان روسیه وجود داشت.افزونبر این،
تروریسم و مهاجرت نامنظم— مرتبط با چالشهای امنیتی
جدی و پیچیده در همسایگی جنوبی اروپا و فراتر از آن —
همچنان نگرانیهای امنیتی مهم در  2020باقی ماند.
در طی سال ،سه سطح پیچیدگی دیگر به این تنشهای
موجود افزوده شد( :الف) شیوعهمهگیری کووید19-؛
(ب) اعتراضات سیاسی در بالروس در پی انتخابات ریاست
جمهوری مورد اختالف در اوت2020؛ و (ج) تنشهای
فزاینده در مدیترانه شرقی که متمرکز بر یونان و ترکیه بود،
اما چند کشور دیگر را نیز دربر گرفت .در مورد نکتهای
امیدوارکنندهتر ،تنشزدایی جزئی کوزوو -صربستان با
میانجیگری ایاالت متحده امریکا در سپتامبر 2020
انجام شد.

درگیری مسلحانه بین ارمنستان و آذربایجان

شش هفته درگیری مسلحانه که در  2020بین ارمنستان و
آذربایجان بهوقوع پیوست ،شدیدترین دوران نبرد از زمان
جنگ ناگورنو-قرهباغ در  1988-94بود .باور بر این است
که آذربایجان با تقویت توان نظامی خود در طی چند سال،
حمله را برنامهریزی و آغاز کرده است .آذربایجان حمایت
نظامی و سیاسی از ترکیه دریافت کرد ،و به پهبادهای مسلح
خریداریشده از اسرائیل و ترکیه دسترسی داشت .این
عواملبهنظرمیرسد در موفقیت نظامی آذربایجان در
بازپسگیری نظارت بر حدود یکسوم ناگورنو-قرهباغ و
بیشتر سرزمینهای مجاور تا زمان فروکش جنگ ،نقش
اساسی داشته است .شمار جانباختگان نظامی و غیرنظامی
ناشی از جنگ در کل حدود  6700نفر برآورد شده است.

سرزمین مورد مناقشهناگورنو -قرهباغ ،ژوئیه 2020

یادداشت :مرزهای استفادهشده در این نقشه داللت بر تایید یا پذیرش سیپری ندارد
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نقض آتشبس در اوکراین 13 ،ژانویه تا  13دسامبر 2020
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آتشبس پادرمیانیشده روسیه در نوامبر  2020جنگ را
متوقف کرد ،و در پایان سال نیروهای حافظ صلح روسی به
دو طرف برای حفظ آتشبس ناآرام کمکمیکردند .هرچند،
چندین مسئله مهم از جمله وضعیت آینده و حکمرانی
ناگورنو-قرهباغ ،چگونگی سامان دادن به ادعاهای بهطور
بالقوه متناقض آوارگان داخلی بازگشته ،نقش ترکیه در
اجرای توافق ،و آینده روند مینسک سازمان امنیت و
همکاری اروپا هنوز باید شفافسازی شوند .بنبست جدیدی-
اما با شرایط متفاوت از بنبست  30ساله گذشته-اکنون
ممکنبهنظرمیرسد.

اوکراین

اوکراین از  2014کانوندرگیریهای قلمرویی اصلی اروپا
بوده است .در  2020باز هم امکان رفعاختالفهای اساسی
بین طرفین در مورد ماهیت درگیری و دخالت آنها در آن و
اجرای توافقنامههای کنونی وجود نداشت .توافقنامه
آتشبس جدیدی در ژوئیه  2020به موارد نقض آتشبس در
سطوح بسیار کمتری در اواخر سال منجر شد .هرچند ،با
توجه به اینکه بیش از  20تالش پیشین برای آتشبس در
شش سال درگیری وجود داشته است ،پیشبینی اینکه آیا
آتشبس بهقوت خود پابرجا خواهد ماند ،و تا چهمدتی دشوار
است 109 .مورد مرگ برآورد شده مربوط به این درگیری
در  2020وجود داشت (کمتر از  403نفر در  2019و
 893نفر در  .)2018بر اساس وضعیت اوکراین در پایان
 ،2020نشانههایی هست که این درگیریبهطور احتمالی به
یکی دیگر ازدرگیریهای حلوفصلنشده ماندگار اروپا
تبدیل خواهد شد.

•
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 .6درگیریهای مسلحانه و فرایندهای صلح در
خاورمیانه و شمال آفریقا
هفت کشور با درگیریهای مسلحانه فعال در خاورمیانه و
شمال آفریقا (منا) در( 2020مشابه همان شمار در
 )2017-19وجود داشت :مصر (درگیری مسلحانه فروملی
کمشدت) ،عراق (جنگ داخلی بینالمللیشده) ،اسرائیل
(درگیری مسلحانه برونمرزی کمشدت) ،لیبی (جنگ داخلی
بینالمللیشده) ،سوریه (جنگ داخلی بینالمللیشده) ،ترکیه
(درگیری مسلحانهفروملی و برونمرزی کمشدت) ،و یمن
(جنگ داخلی بینالمللیشده بزرگ) .همه درگیریهای
مسلحانه نسبت به  2019تلفات جانی کمتری داشتند ،و کل
کشتهشدگان مربوط به درگیری در منطقه نزدیک به
 70درصد از  2017تاکنون کمتر شده است .با کاهش تلفات
ناشی از درگیری در سوریه به زیر  10هزار نفر در
 ،2020جنگ در یمن تنها درگیری مسلحانه بزرگ منطقه
باقی ماند .بسیاری از ایندرگیریها بههم مرتبط بودند و
قدرتهای منطقهای و بینالمللی ،و نیز کنشگران غیردولتی
زیادی را گرفتار کردند.
آتشبس در استان ادلب در سوریه در مارس 2020
و آتشبس سراسر کشوری توافقشده در اکتبر  2020در
لیبی حاکی از آن است که هر دوی ایندرگیریها ممکن
است بهزودی بهشکلی حلوفصل شوند .هرچند ،در یمن در
اجرای توافقنامه استکهلم  2018وقفه ایجاد شد.
همهگیری کووید 19-بنظر میآید تأثیر کمی بر
درگیریهای مسلحانه منطقه داشته است ،گرچه بهطور
آشکاری الیه دیگری از پیچیدگی را به چالشهای
بشردوستانه موجود افزود .اعتراضات ضددولتی در سراسر
منطقه ،با اعتراضات گسترده در الجزایر ،عراق و لبنان و
اعتراضات پراکنده در مصر ،ایران ،اسرائیل ،اردن،
مراکش ،سرزمینهای فلسطینی و تونس اتفاق افتاد.افزونبر
این ،تنش بین ایران و ایاالت متحده دوباره تهدید به تبدیل
شدن به یک درگیری نظامی بینالمللی جدیترمیشود.
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درگیری اسرائیل -فلسطین
تلفات جانی درگیری اسرائیلیها و فلسطینیان در  2020در
پایینترین سطح دردههی گذشته بود« .طرح صلح» نوی
امریکا ،تهدید الحاقبخشهایی از کرانه باختری و مجموعهای
از توافقنامههای عادیسازی بین اسرائیل و چهار کشور
(بحرین ،مراکش ،سودان و امارات متحده عربی) تحوالت
مهمی در این سال بود .هزینههای اقتصادی و بشردوستانهی
اشغال اسرائیل برای مردم فلسطین کماکان شدید بود ،و بنظر
میرسید هنوز هم امید کمی برای رفعاختالفهای سرزمینی
بنیادین اسرائیلی-فلسطینی وجود دارد.

 14عملیات صلح چندجانبه در منطقه منا در 2020
وجود داشت— مشابه شمار .2019
درگیریهای مسلحانه پیچیده و پیوسته در عراق ،سوریه و ترکیه

در طی  ،2020دولت رئیس جمهور بشار اسد به تحکیم
قدرت خود در سوریه ادامه داد ،با مخالفان مسلح متمرکز
شده در دو منطقه :استان ادلب در شمال غرب ،و مناطقی در
شمال شرق تا حدودی زیر نظارت کردها .آتشبس مارس
در استان ادلب به کاهش بیشتر عملیات جنگی گسترده
منجر شد.
عراق در  2020همچنان کشوری شکننده ،بهطور
فراگیر پساجنگ با نهادهای ضعیف و اعتراضات فزاینده
باقی ماند .ایران هنوز حضور بانفوذی در عراق (و نیز در
سوریه) داشت و تنشهای ایران-امریکا به عراق سرایت
کرد .ترکیه عملیات نظامی خود را در شمال عراق تشدید
کرد ،و درگیری مسلحانهمتمادی در جنوبشرقی ترکیه نیز
کماکان پایدار بود.
آتشبس ادلب میانجیگریشده روسیه و ترکیه نقش آنها
رابهعنوان کارگزاران اصلی قدرت در سوریه تقویت کرد،
در حالیکه نفوذامریکا بهکاهش یافتن ادامه داد.

مناطقزیر سلطه و درگیری در یمن ،مه 2020

SA
AR

Red
Sea
۰
ﺗﻌز
ER IT
یواِیئی = امارات متحده عربی
یادداشت :مرزهای استفادهشده در این نقشه داللت بر تایید یا پذیرش سیپری ندارد.
شمال آفریقا و درگیری مسلحانه در لیبی

شمال آفریقا در معرض همسویی بحرانها ،با اثرگذاری
منفی بر ثبات کشورهای همسایه در مدیترانه شرقی و
آفریقای جنوب صحرا قرار دارد .اختالف سرزمینی
 40ساله بر سر جمهوری دموکراتیک عربی صحرا
(صحرای غربی) بین مراکش و جبهه مردمی برای آزادی
ساقیه الحمراء و ریو د اُرو (جبهه پولیساریو) در اواخر سال
باز سر برآورد ،در حالیکه شورشهای کمسطح سینای
مصر در  2020بدون هیچ نشانهای از فرجام یا پیامدی
قطعی ادامه داشت.
پررنگ شدن نقش مصر ،روسیه و ترکیه در جنگ
داخلی در لیبی تالشهای صلح را پیچیده کرد ،و خطرپذیری
رویارویی مستقیم نظامی بین نیروهای مسلح ترکی و
مصری یا روسی پشتیبان طرفین مخالف در درگیری
مسلحانه را افزایش داد .آتشبس بهطور بینالمللی حمایتشده
در لیبی در اکتبر  2020دلیل تازهای برای خوشبینی
فراهم کرد.

یمن

با وجود تالشهای پادرمیانی شده از سوی سازمان ملل متحد
برای پایان دادن به جنگ داخلی در یمن ،درگیری مسلحانه
در آنجا در تمام مدت سال ادامه داشت ،و به یکی از بدترین
بحرانهای بشردوستانه جهان بیشتر شدت بخشید .هیئتی از
کارشناسان سازمان ملل به این نتیجه رسید که الگوی
درگیریهای مسلحانه در  2020در بیشتر موارد به
محرکهای اقتصادی تغییر مسیر داده بود ،در حالیکه
سازمان ملل متحد در اکتبر هشدار داد که این کشور در آستانه
بحران مصیبتبار امنیت غذایی قرار داشت .در پایان سال،
حوثیها با نظارت خود بر یکسوم قلمروی این کشور و
دوسوم جمعیت بر دورنمای سیاسی ،اقتصادی و نظامی یمن
کماکان تسلط داشتند .رسیدن بهتوافق برای ح لوفصل سیاسی
پایدار بازهم با مشکل روبروست ،زیرا حوثیها تا زمانیکه
بر ماریب ،حدیده و تعزبهطور کامل نظارت نکنند ،نبرد را
متوقفنمیکنند.

•
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 .7درگیریهای مسلحانه و فرایندهای
صلح در آفریقای جنوب صحرا

دولت ،فساد ،ارائه ناکارای خدمات اساسی ،رقابت بر سر
منابع طبیعی ،نابرابری و احساس ب ه حاشیهرانده شدن داشتند.
معماهای حلنشده امنیتی در آفریقای جنوب صحرا در 2020
ت مربوط به انتخابات و تأثیرهمهگیری کووید،19-
با خشون 
و نیز ناامنی آب و تاثیر فزاینده تغییرات آب و هوا شکل
گرفته بود.
فرایند صلح در سودان تنها فرایند صلح در آفریقای جنوب
صحرا بود که در  2020پیشرفت زیادی داشت .در طی
سال 22 ،عملیات صلح چندجانبه در آفریقای جنوب صحرا
وجود داشت 2-مورد بیش از .2019

دستکم  20کشور (از مجموع  49کشور) دارای درگیری
مسلحانه فعال در آفریقای جنوب صحرا در  2020وجود
داشت :آنگوال ،بورکینافاسو ،بروندی ،کامرون ،جمهوری
آفریقای مرکزی (کار) ،چاد ،ساحل عاج ،جمهوری
دموکراتیک کنگو (دیآرسی) ،اتیوپی ،گینه ،کنیا،
ماداگاسکار ،مالی ،موزامبیک ،نیجر ،نیجریه ،سومالی،
سودان جنوبی ،سودان و اوگاندا .دهدرگیری مسلحانه
ی مسلحانه با شدت زیاد
فروملی کمشدت ،و 10درگیر 
(نیجریه ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،اتیوپی ،سومالی،
مالی ،سودان جنوبی ،بورکینافاسو ،موزامبیک ،کامرون و
نیجر) بود .ب ه جز جمهوری آفریقای مرکزی و سومالی ،همه
 18درگیری مسلحانه دیگر در مقایسه با  2019شمار
ی بیشتری در 2020
تخمینی جانباختگان مربوط بهدرگیر 
داشتند .کل افزایش منطقهای حدود  41درصد بود ،که به این
منطقه بیشترین تلفات جانی ناشی از درگیری را در سطح
جهانی اعطا کرد.
نزدیک به هم ه این درگیریهای مسلحانه ،در نتیجه
دربرگیرندگی کنشگران دولتی و فعالیتهای فراملی
گروههای اسالمگرای خشن ،سایر گروههای مسلح و
شبکههای جنایتکار ،بینالمللیشده بودند .پویاییدرگیری و
تنشهای قومی و مذهبی به کرات ریشه در ترکیبی از ضعف

غرب آفریقا ،ساحل مرکزی و دریاچه چاد

غرب آفریقا

در  ،2020همراه با گسترش
وضعیت امنیتی در غرب آفریقا 
قدرت گروههای مذهبی فراملی در منطقه ،بهسرعت رو
بهوخامت گذاشت .افزایش مستمر شبهنظامیان جامعه-پایه نیز
درگیریهای موجود را تشدید کرد.درگیریهای مسلحانه در
بورکینافاسو ،مالی و نیجر،بهویژه در منطقه سهمرزی
لیپتاکو-گورما بدتر شد .نیروی ویژه اروپایی جدید تاکوبا ،به
رهبری فرانسه ،به عملیات ضد تروریستی ملی و چندجانبه
خارجی موجود در مناطق ساحل و دریاچه چاد در کنار
عملیات صلح چندملیتی سنتیتر سازمان ملل متحد افزود.
درگیریهای مسلحانه در چاد و نیجریه نیز در گیرودار
افزایش بیثباتی در منطقه دریاچه چاد شدیدتر شد.

اﻟﺟزاﯾر

اﻗﯾﺎﻧوس اطﻠس

ﭼﺎد

ﻣورﯾﺗﺎﻧﯽ

ﻣﺎﻟﯽ

ﻧﯾﺟر

ﺳــﺎ ﺣل ﻣر ﮐــز ی

درﯾﺎﭼﮫ ﭼﺎد

ﺳﻧﮕﺎل

ﺑورﮐﯾﻧﺎﻓﺎﺳو
ﻧﯾﺟرﯾﮫ

ﺟﻣﮭوری
آﻓرﯾﻘﺎی ﻣرﮐزی
ﮐﺎﻣرون
Congo

ﺑﻧﯾن
ﺗوﮔو

ﺳﺎﺣل ﻋﺎج

ﻏﻧﺎ

Gabon

Dem.درﮔﯾریھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺷدت زﯾﺎد

Rep.
Congo

یادداشت :مرزهای استفادهشده در این نقشه داللت بر تایید یا پذیرش سیپری ندارد.
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ﮔﯾﻧﮫ

ﮔﺎﻣﺑﯾﺎ

ﮔﯾﻧﮫ ﺑﯾﺳﺎﺋو
ﺳﯾراﻟﺋون

ﻟﯾﺑرﯾﺎ

درﮔﯾریھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﮐمﺷدت

ﮐﺎﺑو ورد

آفریقای مرکزی

افزایش ناگهانی خشونت زیادی در شرق جمهوری
دموکراتیک کنگو در آفریقای مرکزی بهوجود آمد،
بهطوریکه گروههای مسلح کنگویی و خارجی مشغول به
چند درگیری مسلحانه با دولت شدند .این با بازخیز خشونت
بینگروهی همراه بود .بیشتر این خشونتها بر اثر رقابت بر
سر منابع ،فساد و حکمرانی ضعیف بود .دو درگیری
مسلحانه نامرتبط در مناطق مختلف کامرون—شورش
جداییطلبی انگلیسیزبانان و شورش بوکوحرام— نیز در
 2020بدتر شد.
شرق آفریقا

ی در شرق
افزایش تلفات جانی برآورد شده مربوط بهدرگیر 
آفریقا از حدود  25600نفر در  2019به نزدیک به 36000
نفر در 2020بر اثر اوضاع امنیتی رو بهوخامت گذارده در
اتیوپی ،موزامبیک و سودان جنوبی ،و نیز خشونتهای
گسترده جاری در سومالی بود .شش از نه کشور در شرق
آفریقا که در  2020گرفتاردرگیریهای مسلحانهبودند ،در
شاخ آفریقا واقعشدهاند ،منطقهای که دربرگیرنده برخی از
شکنندهترین کشورها در جهان است.اختالفهای بیندولتی
دربردارنده کشورهای شرق آفریقا بر سر تخصیص منابع و
دسترسی در  2020ادامه داشت .یکی ازمهمترین این
اختالفها ،بین مصر ،اتیوپی و سودان بر سر دسترسی به
آبهای نیل شرقی در  2020در حالتبنبست باقی ماند.

درگیری تیگرای
درگیری مسلحانه جدیدی در منطقه تیگرای اتیوپی شمالی در
نوامبر  2020بین نیروهای دولت فدرال و جبهه آزادیخواهان
خلق تیگرای بهوقوع پیوست که در آن هزاران نفر کشته و بیش
از  46000پناهنده مجبور به فرار به سودان شرقی شدند.
ناامنی همچنین در بسیاری از مناطق دیگر اتیوپی در  2020به
دلیلدرگیریهای مسلحانه همزمان و سطح زیاد خشونت
بینقومی پدیدار شد.

شورش اسالمگرایان در استان کابو دلگادو در شمال
موزامبیک در  2020تشدید شد .خشونت افزایشیافته علیه
غیرنظامیان سبب شد که شمار آوارگان داخلی در طی سال با
بیش از چهار برابرشدن فزونتر از  500000نفر شود .گروه
اسالمگرای مسلح الشباب در سومالی همچنان تهدیدی بزرگ،
با وجود ادامه عملیات صلح بهرهبری اتحادیه آفریقا و حمالت
هوایی هدفمند ایاالت متحده علیه این گروه پابرجا ماند.
خشونتهای بینگروهی در سودان جنوبی در 2020
بهشدت افزایش پیدا کرد ،در حالیکه تأخیر در اجرای توافق
صلح  2018بر وضعیت نامشخص امنیتی افزود.
در سودان ،پیشرفتهای بهدست آمده در  2019در فرایند
صلح سودان ،همراه با توافقهای صلح مهم دیگر کسبشده با
طی  2020تسریع شد .اینها با
گروههای مسلح اصلی ،در 
امضای توافقنامه صلح جوبا بین دولت سودان و نمایندگان
چند گروه مسلح در  3اکتبر  2020بهاوج خود رسید.

•
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 .8هزینه نظامی
هزین ه نظامی جهان در  1981 ،2020میلیارد دالرامریکا
برآورد شده است .مجموع هزینهها  2.6درصد بیش از
 2019و  9.3درصد بیش از 2011بود .تحمیل نظامی
جهانی—هزینههای نظامی جهانبهعنوان سهمی از تولید
ناخالص داخلی جهان (جیدیپی) —با  0.2درصد افزایش
در  2020به  2.4درصد رسید .اینبزرگترین فزونی
تحمیل نظامی از زمان بحران مالی و اقتصادی جهانی در
 2009تاکنون بود.
هزین ه نظامی دستکم در چهار از پنج منطقه جهان
افزایش یافت 5.1 :درصد در آفریقا 4.0 ،درصد در اروپا،
 3.9درصد در قارهامریکا و  2.5درصد در آسیا و
اقیانوسیه .سیپری برای ششمین سال متوالینمیتواند
برآوردی از کل هزین ه خاورمیانه ارائه دهد.
اثرگذاری کووید19-

در حالیکه تاثیرهمهگیری کووید 19-بر هزین ه نظامی در
سالهای آینده آشکارترخواهد شد ،هماکنون چهار مشاهده
کلی در مورد کارایی آن در  2020میتوان ارائه کرد.
نخست ،چند کشور (بهعنوان نمونه آنگوال ،برزیل ،شیلی،
کویت ،روسیه و کره جنوبی) شناخته شدهاند که هزینه
نظامی را برای رسیدگی بههمهگیری کاهش داده و یا
دگرسو کردهاند .دوم ،یک کشور— مجارستان— مسیر
مخالف را در پیش گرفت و هزین ه نظامی خود را در 2020
بهعنوان بخشی از بسته انگیزگر مالی در واکنش به
همهگیری افزایش داد .استداللهای برقراری پیوند بین هزینه
نظامی بیشتر و بهبود اقتصادی احتمال دارد در کشورهای
بیشتری مطرحشود .سوم ،تحمیل نظامی در بیشتر کشور ها
در  2020افزایش یافت .چهارم ،بیشتر کشورها از
داراییهای نظامیبهویژه پرسنل ،برای کمک به پاسخهای
خود به شیوع کووید 19-استفاده کردهاند.
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هزینههای نظامی جهان2020 ،
هزینه
(میلیارد دالر امریکا)

تغییر
()٪

آفریقا
آفریقای شمالی
آفریقای جنوب صحرا
قاره امریکا
امریکای مرکزی
و کارائیب
امریکای شمالی
امریکای جنوبی
آسیا و اقیانوسیه
آسیای مرکزی
شرق آسیا
اقیانوسیه
آسیای جنوبی
آسیای جنوبشرقی
اروپا
اروپای مرکزی
اروپای شرقی
اروپای غربی
خاورمیانه

()43.2
()24.7
18.5
853
8.6

5.1
6.4
3.4
3.9
–0.2

801
43.5
528
1.9
359
30.7
90.1
45.5
378
33.6
71.7
273
..

4.3
–2.1
2.5
–8.4
2.3
5.6
1.3
5.2
4.0
6.0
3.4
3.9
..

کل جهان

1981

2.6

منطقه

( ) = برآورد نامشخص؛  = ..در دسترس نبودن دادهها.
ارقام هزینه به دالر جاری ()2019امریکا است .همه تغییرات
بهصورت حقیقی برای دوره  2019-20است.
بزرگترین هزینهکنندههای نظامی در 2020

رشد کل هزینهها در  2020تا حد زیادی تحت تأثیر الگوهای
هزینه در ایاالت متحده و چین قرار گرفت .امریکا
هزینههای نظامی خود را برای سومین سال بیوقفه افزایش
داد تا به  778میلیارد دالر در  2020رسید ،که افزایشی
 4.4درصدی از  2019اما کاهشی  10درصدی از 2011
بود .اقالم بودجهای که به این رشد اخیر کمک کرد
دربرگیرنده پژوهش و توسعه ،بهسازی زرادخانههستهای
امریکا و خریدهای بزرگ-مقیاس تسلیحاتی بود .هزینههای
نظامی چین در  ،2020معادل  252میلیارد دالر برآورد
شده که نشاندهنده افزایشی  1.9درصدی از  2019و
ی چین برای
افزایشی  76درصدی از  2011بود .هزینهها 

تحمیل نظامی ،بر اساس منطقه2011-20 ،
۶
۵

۳
۲
۱

ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫﻋﻧوان درﺻدی
از ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص داﺧﻠﯽ

۴

۰
۲۰۲۰
آﻓرﯾﻘﺎ

۲۰۱۹

۲۰۱۸
ﻗﺎره اﻣرﯾﮑﺎ

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۱۵

آﺳﯾﺎ و اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ

است— بلندمدتترین

 26سال پیدرپی افزایش داشته
افزایش بدون وقفه از سوی هر کشوری در پایگاه دادها 
ی
هزینههای نظامی سیپری .از آنجائی که اقتصاد چین کموبیش
بهسرعت از محدودیتهای مربوط بههمهگیری بهجای اول
بازگشت ،این کشور احتمال دارد یکی از معدود کشورهایی
باشد کهقادر است بدون افزایش تحمیل نظامی خود ،افزایش
پیاپی هزین ه نظامی را تامین مالی کند.
هزین ه  72.9میلیارد دالری هند ،با افزایشی  2.1درصدی
در  ،2020آن رابهعنوان سومین هزینهکننده در جهان
رتبهبندی کرد .کل هزین ه نظامی روسیه  61.7میلیارد دالر
بود .این رقم  2.5درصد بیش از  ،2019اما  6.6درصد
کمتر از بودجه آغازین برای  2020بود که نشاندهنده
پیامدهای اقتصادی گسترده کووید 19-است .شکاف در
هزینهها دربرگیرنده کسری حدود  1میلیارد دالریبهطور
احتمالی مرتبط با برنامه تسلیحات دولتیبود .پنجمین
هزینهکننده بزرگ ،انگلستان ،هزین ه نظامی خود را در
 2.9 ،2020درصد افزایش داد .این دومین نرخ رشد ساالنه
انگلستان در دوره  2011-2020بود ،دههای که تا  2017با
کاهش هزینههای نظامی متمایزمیشد.

۲۰۱۴

۲۰۱۳
اروﭘﺎ

۲۰۱۲

۲۰۱۱
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ

ﺟﮭﺎن

شفافیت در هزین ه نظامی

ردیابی هزینه نظامی کشورها مستلزم شفافیت است .بیشتر
کشورها دادههای مربوط به هزینههای نظامی را در
گزارشهای رسمی دولت ارائهمیدهند .با این حال،
دسترسی به اطالعات گاهی دشوار است و گزارشدهی در
انتشارات دولتی بسیار متفاوت است .یکی از عوامل احتمالی
تاثیرگذار بر شفافیت ،کیفیت نهادهای دموکراتیک است.
بهعنوان نمونه ،در آسیای جنوبشرقی ،شاخصهای اساسی
شفافیت ملی— دسترسی ،در دسترس بودن ،ردهبندی،
فراگیرندگی ،جداسازی و مرحله فرایند بودجهبندی که در آن
گزارشدهی انجاممیشود—نشانمیدهد که شفافیت کلی
در گزارشدهی دولت از هزینههای نظامی در این خرده
منطقه تا حدودی خوب است .پنج کشور (اندونزی ،مالزی،
فیلیپین ،تایلند و تیمور شرقی) شفافاند ،سه کشور (کامبوج،
میانمار و سنگاپور) دارای شفافیت جزئیاند ،و تنها برونئی
دارالسالم ،الئوس و ویتنام دارای شفافیت محدود یا
بیشفافیت تشخیص داده شدهاند.

•

هزینههای نظامی و تسلیحات
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 .9انتقال بینالمللی تسلیحات و تحوالت تولید اسلحه
حجم جابجایی بینالمللیسالحهای مهم در دوره پنجساله
 2016-20بهطور تقریبی در همان سطح  2011-15بود،
و از زمان پایان جنگ سرد تاکنون در باالترین سطح خود
باقی ماند .با این حال ،حجم جابجاییها در سالهای
 2016-20هنوز  35درصد کمتر از میزان حداکثری
سالهای  1981-85در دوره اوج جنگ سرد بود.بهطور
کلی،همهگیری کووید 19-و بحران اقتصادی حاصلهبهنظر
میرسید که تأثیر چندانی بر تحویل تسلیحات در  2020یا
سفارشات جدید سالحهای مهم در طی سال نداشته باشند.
تامینکنندگانسالحهای مهم

پنج بزرگترین تأمینکننده در  —2016-20ایاالت متحده،
روسیه ،فرانسه ،آلمان و چین—  76درصد از کل
صادراتسالحهای مهم را تشکیل دادند .از  ،1950ایاالت
متحده و روسیه (یا اتحاد جماهیر شوروی پیش از )1992
همواره با اختالف زیادبزرگترین تامینکنندگان بودهاند.

صادرات اسلحه ایاالت متحده  37درصد از کل جهان را در
 2016-20تشکیل میداد ،و  15درصد بیش از 2011-15
بود .بهطور تقریبی نیمی ( 47درصد) از صادرات
جنگافزارامریکا در  2016-20به خاورمیانه رهسپار
شد .در مقایسه ،صادرات جنگافزار روسیه  22درصد
کاهش یافت و سهم آن از کل جهان از  26درصد در
 2011-15به  20درصد در  2016-20تنزل کرد.
صادرات جنگافزار فرانسه (با  44درصد افزایش) و
آلمان (با  21درصد افزایش) بین  2011-15و 2016-20
رشد کرد ،در حالیکه رقم چین  7.8درصد افت کرد.
بسیاری از  65کشور که از سوی سیپریبهعنوان
صادرکنندگان سالح مهم در  2016-20شناساییشدهاند،
تنها حجم اندکی جنگافزار عرضهمیکنند 25 .کشور برتر
تأمینکننده تسلیحات  99درصد از کل صادرات جهانی را
بهخود اختصاص دادند .کشورهایامریکای شمالی (یعنی
کانادا و ایاالت متحده) و اروپا (شامل روسیه)  86درصد
از کل صادرات تسلیحات را دربرگرفتند .سه تامینکننده
بزرگ خارج از اروپا وامریکای شمالی ،چین ( 5.2درصد
از کل صادرات اسلحه) ،اسرائیل ( 3.0درصد) و کره
جنوبی ( 2.7درصد) بودند.

روند جابجایی سالحهای مهم1950-2020 ،
۵۰
۴۰

۲۰
۱۰

ﺣﺟم ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺳﻼح
)ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ارزشھﺎی روﻧد -ﺷﺎﺧص(

۳۰

۰
–۵
۵
۱۹
۵۶
–۶
۰
۱۹
۶۱
–۶
۵
۱۹
۶۶
–۷
۰
۱۹
۷۱
–۷
۵
۱۹
۷۶
–۸
۰
۱۹
۸۱
–۸
۵
۱۹
۸۶
–۹
۰
۱۹
۹۱
–
۱۹
۹۵
۹۶
–۲
۰۰
۲۰ ۰
۰۱
–۰
۵
۲۰
۰۶
–۱
۰
۲۰
۱۱
–۱
۵
۲۰
۱۶
–۲
۰

۱۹
۵۱

یادداشت :نمودار میلهای میانگین حجم انتقال سالح را برای دورههای  5ساله و نمودار خطی حاصلجمعهای ساالنه را نشانمیدهد

14

سالنامه سیپری  ،2021خالصه

صادرکنندگان و واردکنندگان برتر سالحهای مهم2016-20 ،
صادرکننده
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

			
سهم
جهانی ( )%واردکننده

ایاالت متحده
روسیه
فرانسه
آلمان
چین
انگلستان
اسپانیا
اسرائیل
کره جنوبی
ایتالیا

37
20
8.2
5.5
5.2
3.3
3.2
3.0
2.7
2.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

سهم
جهانی ()%

عربستان سعودی
هندوستان
مصر
استرالیا
چین
الجزایر
کره جنوبی
قطر
یوایئی
پاکستان

11
9.5
5.8
5.1
4.7
4.3
4.3
3.8
3.0
2.7

یواِیئی= امارات متحده عربی
واردکنندگان سالحهای مهم

سیپری  164کشور را در 2016-20بهعنوان واردکنندگان
سالح مهم شناسایی کرد .پنج بزرگترین واردکننده
جنگافزار عربستان ،هند ،مصر ،استرالیا و چین بودند که
باهم  36درصد از کل واردات تسلیحات را بهخود اختصاص
دادند .منطقهای که بیشترین حجم تسلیحات مهم عرضهشده
را در  2016-20دریافت کرد ،آسیا و اقیانوسیه بود که
 42درصد از جمع کل جهان را دربرگرفت و خاورمیانه پس
از آن بود که  33درصد دریافت کرد .جریان تسلیحات به دو
منطقه بین  2011-15و  2016-20افزایش یافت :خاورمیانه
(بهمیزان  25درصد) و اروپا (بهمیزان  12درصد) .با این
حال ،جریان به سه منطقه دیگر کاهش یافت :آفریقا (بهمیزان
 13درصد) ،قارهامریکا (بهمیزان  43درصد) و آسیا و
اقیانوسیه (بهمیزان  8.3درصد).
ارزش مالی صادرات اسلحه کشورها

در حالیکه دادههای سیپری در مورد جابجاییهای اسلحه
ارزش مالی آنها را ارائهنمیدهند ،بسیاری از کشورهای
صادرکننده اسلحه ارقام مربوط به ارزش مالی صادرات
تسلیحات خود را منتشرمیکنند .بر اساس چنین دادههایی،
سیپری برآورد میکند که ارزش کل تجارت جهانی اسلحه
در  *2019دستکم  118میلیارد دالر بوده است.

واردات سالحهای بزرگ ،بر اساس منطقه

منطقه
دریافتکننده
آفریقا
قاره امریکا
آسیا و اقیانوسیه
اروپا
خاورمیانه

( )%تغییر در
سهم جهانی ( ،)٪حجم واردات از
 2011-15تا 2016-20
2016–20
7.3
5.4
42
12
33

–13
–43
–8.3
12
25

تولید اسلحه و خدمات نظامی

فروش تسلیحات  25شرکت بزرگترین تولیدکننده اسلحه و
خدمات نظامی جهان در کل  361میلیارد دالر در
*—2019با افزایشی  8.5درصدی در مقایسه با 2018
بود .رتبهبندی  2019سیپری براینخستین بار دربرگیرنده
دادههایی برای برخی از شرکتهای تسلیحاتی چینی است.
 25شرکت برتر تسلیحاتی در  2019درامریکای شمالی
( 12شرکت) و اروپا ( 8شرکت) متمرکزشدهاند ،اما این
رتبهبندی  4شرکت چینی و  1شرکت از امارات متحده
عربی را نیز دربر میگیرد .پنج شرکت برتر همه در ایاالت
متحده مستقر هستند.
براینخستین بار ،سیپری حضور بینالمللی صنعت
تسلیحاتی را با تمرکز بر  15بزرگترین شرکت تسلیحاتی در
 2019ترسیم کرد .مجموعه دادهها از  400موجودیت
خارجی کهبهعنوان شعب ،واحدهای تابعه و شرکتهای
سرمایهگذاری مشترک ثبتشده در کشوری غیر از کشوری
که دفتر مرکزی شرکت اصلی در آنجا قرار دارد ،تشکیل
شده است .با در نظر گرفتن این موجودیتهای خارجی،
حوزه نفوذ  15بزرگترین شرکت تسلیحاتی جهان دستکم به
 49کشور مختلف گسترشمییابد.

•

* آخرین سالی که برای آن داده در دسترس است.

هزینههای نظامی و تسلیحات
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 .10نیروهای هستهای جهان
در آغاز  9 ،2021کشور—ایاالت متحده امریکا ،روسیه،
انگلستان ،فرانسه ،چین،هندوستان ،پاکستان ،اسرائیل و
جمهوری دموکراتیک خلق کره (دیپیآرکی ،یا کره شمالی)
—بهطور تقریبی  13080جنگافزارهستهای در اختیار
داشتند ،که از آنها  3825در نیروهای عملیاتی مستقر شده
بودند .حدود  2000مورد از اینها در وضعیت آمادهباش
عملیاتی باال نگهداشتهمیشوند.
زرادخانههایهستهای

بهطور کلی ،ذخایر کالهکهایهستهای همچنان در حال
کاهش است .این امر بیشتر به دلیل برچیدن کالهکهای
کنارگذاشت ه شده از سوی ایاالت متحدهامریکا و روسیه
است .کاهش جهانی کالهکهای فعالبهنظرمیآید متوقف
شده باشد ،و شمار آنها ممکن است از نو افزایش یابد.
همزمان،ایاالت متحده امریکا و روسیه هر دو دارای
برنامههای گسترده و پرخرج برای جایگزینی و نوسازی
کالهکهایهستهای ،سیستمهای پرتابگر موشکی و
هواپیمایی ،و تأسیسات تولید سالحهستهای خود هستند.
بهطور نمونه،ایاالت متحده امریکا در  2020استقرار
کالهکهای کمقدرت جدیدی را در زیردریاییهای اتمی
حامل موشکهای بالستیک (اساسبیاِن)های خود تکمیل
کرد ،و در طرحهایش برای بهمیدان آوردن موشک کروز
اتمی جدید پرتابشونده از دریا (اساِلسیام) پیشرفت

داشت .روسیه چهارمین (اساسبیاِن) از نوع بوریئی را به
ناوگان خود افزود ،و شمار موشکهای بالستیک قارهپیمای
یارس و آوانگارد( ،اساِلسیام) تهاجمی-زمینی کالیبر و
موشکهای کوتاه-برد اسکندر را افزایش داد.
زرادخانههایهستهای سایر کشورهایدارای
جنگافزارهای هستهای بهطور چشمگیری کوچکتر
هستند ،اما همه آنها در حال توسعه یا استقرار سیستمهای
تسلیحاتی جدید هستند ،یا قصد خود را برای انجام چنین
کاری به اطالع رساندهاند .چین در میانگاه نوسازی و
گسترش مهم زرادخانه هستهای خود است ،وهندوستان و
پاکستان نیز بهنظر میآید در حال افزایش میزان ذخایر
سالحهایهستهای خود باشند .کره شمالی به اولویتبخشی
به برنامههستهای نظامی بهعنوان عنصر اصلی راهبرد
امنیت ملی خود ادامهمیدهد ،هرچند در  2020هیچگونه
آزمایش سالحهایهستهای یا سیستمهای پرتابگر
موشکهای بالستیک دوربرد انجام نداد.

انباشتههای سالحهایهستهای جهان ،ژانویه 2021

اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
۲۲۵

روﺳﯾﮫ
۶۲۵۵

ﻓراﻧﺳﮫ
۲۹۰
ﮐره
ﺷﻣﺎﻟﯽ
۴۰–۵۰
ﭼﯾن
۳۵۰

ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
۱۶۵

اﺳراﺋﯾل
۹۰

ھﻧدوﺳﺗﺎن
۱۵۶

=  10ﮐﻼھﮏ
= اﻣرﯾﮑﺎ و روﺳﯾﮫ
= ﭼﯾن ،ﻓراﻧﺳﮫ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
= ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
= اﺳراﺋﯾل و ﮐره ﺷﻣﺎﻟﯽ

یادداشت :مرزهای استفادهشده در این نقشه داللت بر تایید یا پذیرش سیپری ندارد.
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اﻣرﯾﮑﺎ
۵۵۵۰

نیروهای هستهای جهان ،ژانویه 2021

ذخایر جهانی مواد شکافتپذیر2020 ،
مواد اولیه برای سالحهایهستهای مواد شکافتپذیر ،اورانیوم
غنیشده با عیار باال (اچئییو) یا پلوتونیوم جداسازی شده است.
چین ،فرانسه ،روسیه ،انگلستان و ایاالت متحدهامریکا هر دو
(اچ.ئی.یو) و پلوتونیوم را برای استفاده در سالحهایهستهای
خود تولید کردهاند؛هندوستان و اسرائیل بیشتر پلوتونیوم تولید
کردهاند؛ و پاکستانبهطور عمده (اچ.ئی.یو) تولید کرده است،
اما در حال افزایش توانایی خود برای تولید پلوتونیوم است .کره
شمالی پلوتونیوم را برای استفاده در سالحهایهستهای تولید
کرده است ،اما باور بر این است که (اچ.ئی.یو) برای
سالحهایهستهای نیز تولیدمیکند .همه کشورهای دارای
صنعتهستهای غیرنظامی قادر به تولید مواد شکافتپذیر
هستند.
پانل بینالمللی مواد شکافتپذیر اطالعاتی را در مورد
ذخایر جهانی مواد شکافتپذیر گردآوریمیکند
ذخایر جهانی2020 ،
اورانیوم بسیار غنی شده

 ~1330تن

پلوتونیوم جداسازی شده
ذخایر نظامی
ذخایر غیرنظامی

 ~220تن
 ~320تن

سطوح شفافیت کم

در دسترس بودن اطالعات موثق در مورد وضعیت
زرادخانههایهستهای و تواناییهای کشورهای دارای
سالحهایهستهای بسیار متفاوت است.ایاالت متحده امریکا
پیشتر اطالعات مهمی در مورد ذخایر و تواناییهای
هستهای خود آشکار کرده بود ،اما در— 2020مانند
 —2019دولت رئیس جمهور دونالد جی .ترامپ از افشای
علنی اندازهی انباشتههای امریکا سر باز زد .انگلستان و
فرانسه نیز تاحدی اطالعات اعالم کردهاند .روسیه از افشای
آشکار تفکیک تفصیلی نیروهای خود که براساس معاهده
 2010اقدامات برای کاهش و محدودسازی بیشتر سالحهای
تهاجمی استراتژیک (استارت جدید)

کشور

کالهکهای
مستقر

سایر
کالهکها

کل
موجودی

ایاالت متحده امریکا 1800
1625
روسیه
120
انگلستان
280
فرانسه
–
چین
–
هندوستان
–
پاکستان
–
اسرائیل
–
کره شمالی

3750
4630
105
10
350
156
165
90
[]40–50

5550
6255
225
290
350
156
165
90
[]40–50

3825

9255

13080

کل*

– = صفر یا ارزش بیاهمیت؛ ( ) = رقم نامشخص ،در کل
لحاظ نشده است.
* حاصلجمع به نزدیکترین عدد صحیح  5کالهک گرد
شده است.
یادداشتها« :سایر کالهکها» دربرگیرنده کالهکهای فعال
که در انبار نگهداشتهمیشوند ،و کالهکهای ازکارافتادهی در
انتظار برچیدن میشوند.
ارقام مربوط به روسیه وایاالت متحده امریکا ممکن است با
آمار ابراز شده آنها در معاهده  2010اقدامات برای کاهش و
محدودسازی بیشتر سالحهای تهاجمی استراتژیک (استارت
جدید) به دلیل قوانین شمارش این معاهده مطابقت نداشته باشند.
همه برآوردها تقریبیاند .سیپری هر ساله دادههای نیروهای
هستهای جهانی خود را بر اساس اطالعات جدید و بهروزرسانی
ارزیابیهای پیشین بازبینیمیکند.

صورتبرداری شده ،خودداریمیکند ،گرچه این اطالعات
را با امریکا درمیان میگذارد .چین اکنون نیروهایهستهای
خود را با تناوب بیشتری نسبت به گذشته بهطور آشکار
بهنمایشمیگذارد ،اما اطالعات کمی در مورد شمار نیروها
یا برنامههای توسعه آینده منتشرمیکند .دولتهایهندوستان
و پاکستان در مورد برخی آزمایشهای موشکی خود
بیانیههایی صادرمیکنند ،اما هیچ اطالعاتی در مورد
وضعیت یا اندازه زرادخانههای خود در دسترس نمیگذارند.
کره شمالی انجام آزمایشهای موشکی و سالحهستهای را
پذیرفته است ،اما هیچ اطالعاتی در مورد اندازه زرادخانه
هستهای خود ارائهنمیدهد .اسرائیل دارای سیاست دیرین
اظهارنظر نکردن در مورد زرادخانههستهای خود است.

•

هزینههای نظامی و تسلیحات
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 .11خلع سالح هستهای ،کنترل تسلیحات و عدم
گسترش سالحهای هستهای
معاهده منعسالحهایهستهای الزم االجرا شد

اگرچه ،با درنظر گرفتن تمام جوانب 2020،برای کنترل
سالحهایهستهای و تالشهای عدم گسترش سال دشواری
بود ،اما شاهد رویداد مهمی برای توسعه هنجارهای
بینالمللی درباره خلع سالحهستهای بود :در  24اکتبر
 2020هندوراس پنجاهمین کشوری شد که معاهده 2017
منعسالحهایهستهای (تیپیاِندبلیو) را تصویب کردند یا
ملحق شدند ،و  90روز بعد محرک الزمااالجرا شدن آن
شدند .تیپیاِندبلیو نخستین معاهدهای است که ممنوعیت
فراگیرنده تسلیحاتهستهای ،دربرگیرنده توسعه ،استقرار،
مالکیت ،استفاده و تهدید به استفاده از آنها را برقرار کرد .با
این حال ،این ممنوعیت تنش بین خلع سالحهستهای و
بازدارندگیهستهای را نمایانترکرده است :در حالیکه
جامعه مدنی و بسیاری از کشورهای بدون سالحهستهای از
الزماالجرا شدن این معاهده استقبال کردند ،کشورهای دارای
سالحهستهای (چین ،فرانسه ،روسیه ،انگلستان و ایاالت
متحده) و همپیمانان آنها آنرا بهعنوان تضعیف نظمهستهای
موجود بر اساس معاهده  1968منع گسترشسالحهای
هستهای (معاهده منع گسترش ،اِنپیتی) در نظر گرفتند.
همهگیری کووید 19-بهتعویق انداختن دهمین کنفرانس
بازنگری اِنپیتی منجر شد .این برای بزرگداشت پنجاهمین
سالگرد الزماالجرا شدن اِنپیتی در  ،1970و گذشت
یکربع قرناز زمان تمدیدشدن بهطور نامحدود در 1995
میبود .بسیاری از این تعویق استقبال کردند ،از آنجا که
کنفرانسبهنظرمیرسید در اوضاع سیاسی غالب در 2020
با شکست مواجه شود— اوضاعی کهبهطور عمده با
شکست دیرینه برای پیشرفت در خلع سالحهستهای شکل
گرفت.
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کنترل سالحهایهستهای روسیه-امریکا

در راستای بیش ا ز یکدهه بنبست دیپلماتیک برای کنترل
دوجانبه تسلیحاتهستهای بین روسیه و ایاالت متحده
امریکا ،پیشرفت کمی در مذاکرات آنها در  2020حاصل
شد .افزونبر بدتر شدن روابط سیاسی و امنیتی روسیه-
غرب بهطور کلی ،تحوالت امروزی در فناوری نظامی نیز
پویایی راهبردی را پیچیده کرده و به این بنبست کمک کرده
است .با وجود تالشهای آنها برای رسیدگی به موضوعات
مربوطه در چارچوب «گفتگوی امنیتی راهبردی» ،تا پایان
 2020روسیه و ایاالت متحده هنوز در مورد تمدید آخرین
معاهده دوجانبه کنترل تسلیحاتهستهای باقیمانده خود،
معاهده  2010اقدامات برای کاهش و محدودسازی بیشتر
سالحهای تهاجمی استراتژیک (استارت جدید) که انتظار
میرفت در  5فوریه منقضی شود ،بهتوافق نرسیده بودند.
سرنوشت استارت جدید به دلیل رویکردها و اهداف متفاوت
طرفین نامعلوم باقی ماند :روسیه بر حفظ این معاهده
متمرکز شد ،در حالیکه ایاالت متحده تالش کرد تا چین را
متقاعد کند—بدونموفقیت—به این توافقنامه بپیوندد و
آنرا از لحاظ تسلیحات پوشش دادهشده و اقدامات
راستیآزمایی اعمالشده فراگیرتر کند.
ایران و برنامه جامع اقدام مشترک

آینده برنامه جامع اقدام مشترک ( 2015برجام) نیز در
 2020نامعلوم است .برجام توافقی بین ایران و شش کشور
شرکتکننده دیگر بههمراه اتحادیه اروپا است که برای ایجاد
اعتماد بینالمللی در مورد ماهیت صلحآمیز برنامههستهای
ایران ب ه ازای لغو تحریمها طراحی شده است .ایران در
 2020کماکان شرکتکننده در برجام بود ،اگرچه مفاد اصلی
این توافق را دیگر رعایتنمیکرد .در واکنش به سیاست
«فشار حداکثری» ایاالت متحده —که پس از خروجامریکا
از برجام در —2018دربرگیرنده تحریمهای شدیدتر علیه
ایران بود ،ایران در  2019فراتر رفتن از محدودیتهای
برجام در موردفعالیتهایهستهای خود را آغاز کرده بود.
ایران همچنان ادعا کرد بهمحض اینکه سایر شرکتکنندگان
به پایبندی کامل بازگردند ،همان کار را انجام خواهد داد.
چشمانداز احیای این توافقهستهای بیمارگونه در  2021با
انتخاب رئیسجمهور جدید ایاالت متحده در اواخر 2020
بهبود پیدا کرد .با این حال ،فرصت برای ایران و ایاالت
متحده برای بهتوافق رسیدن در مورد شرایط بازگشت به
تعهدات برجامی مربوط به آنها اندک است.

شمار کل سالحهای تهاجمی استراتژیک روسیه وامریکا در استارت جدید 5 ،فوریه  1 ،2011مارس  2020و  1سپتامبر 2020
روسیه
گروه دادهها
آیسیبیامها ،اسالبیامها و بمبافکنهای
سنگین مستقرشده
کالهکها در آیسیبیامها ،اسالبیامها
و بمبافکنهای سنگین مستقرشده a
پرتابگرهای مستقرشده و غیرمستقر در
آیسیبیامها ،اسالبیامها و بمبافکنهای
سنگین مستقرشده

محدودیتهای
معاهده

ایاالت متحده امریکا
مارس
2020

فوریه
2011

سپتامبر فوریه
2011 2020

مارس
2020

سپتامبر
2020

700

521

485

510

882

655

675

1550

1537

1326

1447

1800

b1373

1457

800

865

754

764

1124

800

800

آیسیبیا م = موشک بالستیک قارهپیما؛ اسالبیام = موشک بالستیک پرتابشونده از زیردریایی.
یادداشت :این معاهده در  5فوریه  2011الزم االجرا شد .محدودسازیهای معاهده باید تا  5فوریه  2018بدست میآمد.
 aهربمبافکن سنگین بهعنوان حامل تنها  1کالهک محاسبهمیشود.
 bدرنخستین رونمایی عمومی دادههای کلی امریکا  1373اعالم شد .رونماییهای دادههای بعدی  1372را ذکر کرد.
کره شمالی

از زمان شکست دیپلماسیهستهای کوتاهمدت بین ایاالت
متحده و جمهوری دموکراتیک خلق کره (دیپیآرکی ،کره
شمالی) در  2018-19بنبستی ایجاد شده است ،و این امر
در سراسر  2020ادامه داشت .در ژانویه کره شمالی اعالم
کرد که توقف موقتی یکجانبه خود را در مورد انفجارهای
آزمایشهستهای و پروازهای آزمایشی موشکهای بالستیک
دوربرد که در  2018اعالم کرده بود ،دیگر رعایت
نمیکند .در حالیکه در طی سال چنین آزمایشهایی را انجام
نداد ،اما به توسعه موشکهای بالستیک با برد کوتاهتر خود
ادامه داد.

اختالفنظرهای مربوط به معاهده منع جامع آزمایشهایهستهای

شرایط سیاسی دشوار برای کنترل تسلیحاتهستهای در
رابطه با معاهده  1996منع جامع آزمایشهایهستهای
(سیتیبیتی) —معاهده بینالمللی که همه انفجارهای
آزمایشهستهای را زمانی که الزماالجرا شود ،در همه
محیطها ممنوع خواهدکرد ،نیز آشکار بود .در 2020
مقاماتامریکایی بنا بر گزارشها گزینه انجام انفجار
هستهای بهاصطالح اعتراضی را ،کهنخستین آزمایش
انفجاریهستهای ایاالت متحده از  1992خواهدبود ،مورد
بحث قرار دادند .تا پایان سال ،با توجه به واکنشهای سیاسی
منفی ،دگرگونیهای سیاسی در ایاالت متحده پس از
انتخابات در نوامبر ،و مشکالت فنی مختلف ،چنین آزمایشی
نامحتملبهنظرمیرسید .در این میان ،مانند سالهای پیشین،
ایاالت متحده امریکا این پرسش را مطرح کرد که آیا چین و
روسیه به توقف موقتی آزمایش یکجانبه خود پایبند هستند یا
نه .هر دو ادعاهای ایاالت متحده را که با شواهد در دسترس
عموم اثبات نشده است ،رد کردند.

•

عدم گسترش ،کنترل تسلیحات و خلع سالح
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 .12تهدیدهای امنیتی شیمیایی و بیولوژیک
همهگیری در حال وقوع کووید19-

همهگیری کووید 19-جهان را در  2020به شیوهای تغییر داد
که شمار کمی پیشبینیکرده بودند .بیش از  82میلیون مورد
ابتال به کووید 19-و بیش از  1.8میلیون جانباخته تا پایان
 2020در سراسر جهان ثبت شده بود ،اگرچه بهدلیل موارد
تشخیص دادهنشده وبهطور کلی دادههای ضعیف مربوط به
کووید ،19-اعداد واقعی بهطور احتمالی بهمیزان قابلتوجهی
بیشتر بود .تاثیر اقتصادی-اجتماعی جهانی اینهمهگیری در
سطوح بیهمتایی از جنگ جهانی دوم تاکنون بود.
ی در مورد کووید 19-و منشأ آن در
بنابر وضعیت آگاه 
پایان  ،2020بهطور کلی تصورمیشد که شیوع بیماری
طبیعی باشد،که نخستین بار در ووهان چین در آخرین روز
 2019شناسایی شد ،اگرچه شناخت کمی در مورد چگونه،
کجا و چه وقت شروع به پخششدن کرد ،وجود داشت .در
حالیکه نظریه «فراگیرشدن طبیعی» غالب بود ،نظریهای
حاشیهایتر باور داشت که ویروسمیتواند از حادثهای
مرتبط با پژوهش نشأت گرفته باشد .شناسایی منبع بیماری
باید امر عادی علمیبوده باشد؛ بهجای آن بسیار سیاسی شد.
چینبهویژه تالشهای مهمی برای مهار روایت ریشههای
همهگیری انجام داد .سازمان بهداشت جهانی (دبلیواچاُ) در
مه  2020مأموریت پیدا کرد تا برای تشخیص منشأ ویروس
چا ُ
تالش کند و یک هیئت اعزامی بینالمللی به رهبری دبلیوا 
در اوایل  2021به چین رهسپار شود.
همهگیری کووید ،19-و تاثیر اقتصادی-اجتماعی آن،
همچنین مشکلی را که همهدولتها با آن روبروند ،نمایانتر
کرد :چگونه بهطور موفقیتآمیزی برای تهدیدهای مرتبط با
امنیت زیستی شهروندان و امنیت ملی و بینالمللی پیشبینی
کرد و آماده شد .طیف تهدیدهای بیولوژیک پیچیده و در حال
تحول است ،و شیوع طبیعی بیماری ،پیامدهای ناخواسته
حادثههای آزمایشگاهی ،استفاده عمدی از بیماریبهعنوان
سالح و همانطور که در جریان اینهمهگیری نشان داده
شد ،اکنون شایدجنگ اطالعاتی بیولوژیک را نیز دربر
میگیرد.
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استفاده از گروه عامل نوویچوک
تحوالت بیشتری در رابطه با مواد شیمیایی سمی از گروه عامل
اعصاب نوویچوک در  2020وجود داشت .اینها دربرگیرنده
الزماالجرا شدن تغییرات فنی در جدول زمانی  1مواد شیمیایی
در کنوانسیون 1993سالحهای شیمیایی و مورد جدیدی از
ادعای استفاده در مسمومیت آلکسی ناوالنی رهبر مخالفان
روسیه بود .سازمان منعسالحهای شیمیایی تأیید کرد که از
مهارکننده کولیناستراز از گروه نوویچوک برای مسمومیت
ناوالنی استفاده شده بود ،اگرچه این نوعی بود که در جدول
زمانی ذکر نشده است.
کنترلسالحهای بیولوژیک

اینهمهگیری بر عملکردفعالیتهای مهم خلع سالح و منع
گسترش سالحهای بیولوژیک در  2020نیز بهطور
قابلتوجهی اثر گذاشت .گردهماییهای بینجلسهای کارشناسان
و نشست کشورهای عضو در کنوانسیون 1972سالحهای
بیولوژیک و سمی (بیدبلیوسی) تا  2021بهتعویق افتاد.با
ت و تحول مهم مربوط به بیدبلیوسی
وجود این ،چند فعالی 
بازهم در طی  2020بهوقوع پیوست .اینها دربرگیرنده
چهلوپنجمین سالگرد الزماالجرا شدن بیدبلیوسی ،مناظره
علنی شورای امنیت سازمان ملل در موردهمهگیریها و
امنیت در ژوئیه  ،2020و پیشنویس قطعنامه جدید
بحثبرانگیز مجمع عمومی سازمان ملل در مورد مکانیسم
دبیرکل سازمان ملل (آناسجیام) برای بررسی ادعاهای
استفاده ازسالحهای شیمیایی و بیولوژیک بود.

بررسی ادعاهای مربوط به استفاده از سالح شیمیایی

معرفی قطعنامه آناسجیام از سوی روسیه همسو با سایر
تالشهای چند کنشگر از جمله کارزارهای دروغپراکنی و
کژآگاهسازی برای کماهمیت کردن و بهچالش کشیدن اقتدار
قانونی و اقدامات گروههای تحقیقوتفحص در سازمان منع
سالحهای شیمیایی (اُپسیدبلیو) و سازمان ملل متحد بود.
بررسی درباره تسلیحات شیمیایی سوریه که در  2020ادامه
داشت ،همینطور سایر تجربهها نشانمیدهد که تالشها
برای پیبردن به حقیقت بحثبرانگیزتر ،پیچیده ومهم شده
است .در جلسات شورای امنیت سازمان ملل در مورد
سوریه وسالحهای شیمیایی در  2020نیز اختالفهایی
آشکار بود.
کنترل تسلیحات و خلع سالح شیمیایی

همهگیری باعث تاخیراندازی بازرسیهای عادی و نوع
دیگر از سوی دبیرخانه فنی اُپسیدبلیو طی  2020شد.
بیستوپنجمین نشست کنفرانس کشورهای عضو (سیاسپی)
کنوانسیون  1993تسلیحات شیمیایی (سیدبلیوسی) بهشکلی
تغییر دادهشده ،و با دومین بخش برنامهریزیشده برای
 2021پیش برده شد .اختالفهای سیاسی بار دیگر در
سیاسپی و در جلسات شورای اجرایی اُپسیدبلیو آشکار
بود ،بهویژه در مورد پیشنویس برنامه و بودجه و در رابطه
با تالشهایی برای رسیدگی به تهدید ناشی از مواد شیمیایی
که بر سیستم عصبی مرکزی عمل میکنند.
 98.3درصد از سالحهای شیمیایی گروه  1اعالمشده
(یعنی آنهایی که بر اساس مواد شیمیایی در جدول زمانی 1
سیدبلیوسی قرار دارند) تا  30نوامبر  2020زیر نظر
راستیآزمایی بینالمللی نابود شده بودند .ایاالت متحده تنها
کشور دارنده سالح شیمیایی اعالمشده و هنوز نابودنشده
است ،اما انتظار میرود فعالیتهای تخریب باقیمانده خود
را طبق آخرین جدول زمانی تکمیل کند.

•

همهگیری کووید 19-در  ،2020رویدادهای منتخب
چین بیش از  40مورد ابتال به ذاتالریه
 3ژانویه
همهگیرانه با علت نامعلوم را که براینخستین
بار در دسامبر  2019در ووهان چین شناسایی
چاُ)
شد ،به سازمان جهانی بهداشت (دبلیوا 
گزارشمیدهد.
علت شیوع بیماری در ووهان یک ویروس
 9ژانویه
جدید کرونا شناسایی شد.نخستین مرگ دو روز
بعد گزارش میشود.
ووهان قرنطینه میشود.
 23ژانویه
دبلیواچا ُ ویروسکرونا را یک فوریت بهداشت
 30ژانویه
عمومی با اهمیت بینالمللی اعالم میکند.
چا ُ نوع جدید ویروسکرونا را «کووید»19-
 11فوریه
دبلیوا 
مینامد.
یک هیئت مشترک دبلیواچا ُ -چین برای ارزیابی
 16فوریه
جدیبودن بیماری جدید آغاز بهکار میکند.
 7-8مارس موارد تایید شده کووید 19-در جهان از
 100000نفر فراتر میرود .ایتالیانخستین
کشوری است که شهروندان خود را در قرنطینه
قرار میدهد.
دبلیواچا ُ کووید 19-را یکهمهگیری اعالم
 11مارس
میکند.
 4آوریل
موارد تاییدشده کووید 19-از  1میلیون نفر در
سراسر جهان عبورمیکند.
 18-19مه دبلیواچا ُ مأموریت برای تالش جهت
مشخصکردن منشاء ویروس پیدا میکند.
موارد تاییدشده کووید 19-از  10میلیون نفر در
 30ژوئن
سراسر جهان عبور میکند؛ شمار جانباختگان
جهانی از  500000نفر فراتر میرود.
روسیه اعالممیکند کهنخستین واکسن
 11اوت
کووید 19-جهان را تایید کرده است.
 30سپتامبر شمار جان باخنگان جهان در اثر کووید 19-از
 1میلیون نفر فراتر میرود.
چا ُ
 5نوامبر
حیطه اختیارات برای پژوهش جهانی دبلیوا 
در مورد منشا سارس-کوو 2-منتشر میشود.
موارد تاییدشده کووید 19-از  50میلیون نفر در
 8نوامبر
سراسر جهان عبورمیکند.
 31دسامبر با  1.8میلیون مورد مرگ برآوردشده ثبتشده،
موارد تأییدشده کووید 19-از  82میلیون نفر در
سراسر جهان عبور میکند.
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 .13کنترل تسلیحات متعارف و مهار
فناوریهای سالحهای نوین
کنترل تسلیحات متعارف از سویدولتها بهطور معمول در
یکی از دو رویکرد کلی قرارمیگیرد :محدود کردن یا
ممنوعیتجنگافزارهایی که غیرانسانی یا بیتبعیض
درنظر گرفتهمیشوند؛ یا تنظیم و مدیریت تهیه ،تولید،
جابجایی و تجارت جنگافزارها ،بهمنظور جلوگیری از
انباشت بیثباتکننده ،واراهی یا سوءاستفاده از آنها .گروه
نخست دربرگیرنده کنوانسیون  1981سالحهای متعارف
خاص (سیسیدبلیو) ،کنوانسیون  1997مین ضد نفر
(ایپیاِم) و کنوانسیون  2008مهمات خوشهای (سیسیاِم)
است .گروه دوم شامل معاهده تجارت اسلحه  2013میشود.
برخی از انواع جنگافزار ممکن است در معاهده خاصی
پوششداده نشده نباشند .در چنین موردی،دولتهامیتوانند
معاهدهای جدید یا—مانند سیستمهای سالحهای خودمختار
مرگبار (الز) —گسترش پوشش یک رژیم موجود را در
نظر بگیرند .در مواردی که این رویکرد شکست خورده
است،دولتها ممکن است رویکردهای جایگزین و کمتر
رسمی —مانند موردسالحهای انفجاری در مناطق
پرجمعیت (ئیویپا) را مورد مالحظه قرار دهند .در موارد
پیچیدهتر ،مانند تنظیم فضای مجازی یا فعالیت در فضا،
مناسبترین رویکرد ممکن است منوط به بگومگوی پرتنش
باشد.
همچون تکمیلکننده کنترل تسلیحات ،امنیت بینالمللی
میتواند توسطدولتهایی که برای اعتمادسازی متقابل اقدام
میکنند ،بهبود یابد .اینمیتواند با سازوکارهای چندجانبه
بهطور نسبی ساده برای به اشتراکگذاری اطالعات در
مورد تهیه و تدارک تسلیحات یا هزینههای نظامی انجام
شود .در هر حال ،ابزارهای موجود نیاز فوری به بازپویایی
دارند ،بهخاطر اینکه مشارکت کم است و دادههای ارائه شده
از نظر سودمندی محدود است.
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مینهای ضد نفر و مهمات خوشهای

در حالیکه کاربردهای جدید ایپیاِم از سوی کشورها
هماکنون بسیار نادر است ،اما استفاده گروههای مسلح
غیردولتی دردرگیریها ،وبهویژه از بمبهای دستساز
(آیئیدی)های فعالشونده توسط قربانیان مشکلی روبهرشد
است( .ایپیاِم)ها از سوی چنین گروههایی در دستکم شش
کشور در فاصله زمانی بین اواسط  2019و اکتبر 2020
بهکار گرفته شدند :افغانستان ،کلمبیا ،هند ،لیبی ،میانمار و
پاکستان .از زمان الزماالجرا شدن کنوانسیون ایپیاِم،
 31کشور عضو پاکسازی همه (ایپیاِم)ها از قلمروی خود
را کامل کردهاند؛ و شیلی و انگلستان در  2020اقدام به
اینکار کردهاند.
تازهترین مورد استفاده از مهمات خوشهای در اکتبر
 2020در زمان درگیری مسلحانه در ناگورنو-قرهباغ بین
ارمنستان و آذربایجان (هر دو غیرعضو سیسیاِم) اتفاق
افتاد .استفاده ادامهدار از مهمات خوشهای در سوریه در
 2019-20نیز وجود داشت.
جنگافزارهای انفجاری در مناطق پرجمعیت

نگرانی بینالمللی در مورد استفاده از ئیویپا روبهافزایش
است .پیشرفت کمی در این مساله در چارچوب کنوانسیون
سیسیدبلیو در سالهای اخیر به دلیل نبود اجماع و
مانعتراشی شمار اندکی از کشورها برای پیشبر د دستور کار
کنوانسیون در این زمینه میسر بوده است .دشواریهای این
مذاکرات با ناتوانی برای مالقات حضوری در  2020بهدلیل
همهگیری کووید—19-که در همه گفتگوهای کنترل
تسلیحات متعارف در طی سال اثرگذار بود ،تشدید شد .نبود
پیشرفت در ئیویپا در درون رژیم سیسیدبلیو ،برخی
کشورها را وادار به کندوکاو فرایندی جداگانه کرده است.
این فرایند با رهبری ایرلند در نظر دارد اعالمیهای سیاسی
برای رسیدگی به آسیبهای بشردوستانه ناشی از استفاده از
ئیویپا تهیه کند .گفتگوها به دلیلهمهگیری کووید 19-آهسته
شده بود ،اما انتظارمیرود که رایزنیهای بیشتر به تصویب
اعالمیهای در  2021منجر شود.

معاهده  1992آسمانهای باز

حکمرانی فضای مجازی

ایاالت متحده امریکا ،با استناد به کوتاهی روسیه برای پایبند
بودن به این توافقنامه ،در مه  2020اعالم کرد کهبهطور
رسمی از معاهده  1992آسمانهای باز خارجمیشود .این
معاهده رژیم پروازهای شناسایی هوایی غیرمسلح بر فراز
قلمروهای  34کشور شرکتکننده را بر اساس عمل متقابل
برقرار کرد .از زمان الزماالجرا شدن این معاهده در ،2002
بیش از  1500پرواز تجسسی انجام شده است .با وجود
درخواستهای بینالمللی از ایاالت متحده امریکا ،از جمله از
سوی همپیمانان ،برای بازنگری در برنامه خروج آن،
کنارهگیری از  22نوامبر  2020اجرایی شد .اگرچه بیشتر
طرفین باقیمانده در معاهدهبهنظرمیرسید مصمم به ادامه
اجرای آن باشند ،در پایان  2020آینده بلندمدتتر معاهده
نامشخص بود.

در چارچوب تنشهای ژئوپلیتیک جاری پیرامون امنیت
فناوری اطالعات و ارتباطات (آیسیتی) ،گفتگو در زمینه
حکمرانی آیسیتی و هنجارهای سایبری در سطوح مختلف
انجام شده است .تالشهای اصلی هدایتشده دولتی در
 2020در دو فرایند موازی سازمان ملل ادامه داشت :گروه
کاری تعدیلپذیر و جیجیئی .با این حال ،با وجود تغییرات
در دورنمای دیجیتالی ایجادشده بر اثرهمهگیری کووید19-
که نیاز به اقدام را افزایش داده است ،منافعدولتها و
اولویتهای هنجاری متفاوت سد راه تالشهای بینالمللی
برای نظارت بر استفاده خرابکارانه از آیسیتی شده است.
در صورت نبود اجماع ،در آینده نزدیک رسیدن به
توافقنامه قانونی الزامآور نامحتملبهنظرمیرسد.

سیستمهای سالحهای خودمختار مرگبار

تالش برای سامان دادن الز در چارچوب کنوانسیون
سیسیدبلیو در  2014آغاز شد و از  2017تاکنون توسط
گروهی تعدیلپذیر از کارشناسان دولتی (جیجیئی) هدایت
میشود .این گفتگوها در  2020تا حد زیادی بر شناسایی
زمینههای مهم همسویی بهمنظور آگاهسازی ششمین کنفرانس
بازنگری کنوانسیون سیسیدبلیو ،که قرار بود در 2021
برگزار شود ،متمرکز بود .با این حال ،افزونبر تحت تأثیر
محدودیتهای مربوط بههمهگیری قرار گرفتن ،گفتگوها
توسطاختالفهای اساسی مزمن بر سر نتیجه و دستورکار
جیجیئی،بهویژه بین هیئتهای غربی ،جنبش عدم تعهد و
روسیه مختل شده بود .این امر پرسشهای جدی را مطرح
کرد در مورد اینکه جیجیئی قادر به دستیابی به چه چیزی
فراتر از  11اصل راهنمای تصویبشده در 2019
خواهد بود.

پیشرفت در امنیت فضا

با وجود خطرپذیری روبهرشد درگیری در فضا ،بحث و
گفتگوی بینالمللی در مورد جنبههای امنیتی و ایمنی
فعالیتهای فضایی کماکان مسکوت ماند .مسائل
بیثباتکنندهای که در  2020بوجود آمد دربرگیرنده عملیات
دیدار و همجواری جنجالی و آزمایشهای ضد ماهوارهای
روسیه ،و نیز اتخاذ سیاستهای فضایی یکجانبه از سوی
ایاالت متحده بود .بههر حال ،در دسامبر  2020مجمع
عمومی سازمان ملل ابتکار جدید امیدوارکننده پیشنهادشده از
سوی انگلستان را در مورد هنجارهای رفتار مسئوالنه در
فضا تصویب کرد .مایه امیدواری است که این امر به
بازگشت رویکردهای نظارتی چندجانبه برای امنیت فضا
منجر خواهد شد.

•
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 .14کنترلهای تجارت اسلحه و کاربرد دوگانه
تالشهای جهانی ،چندجانبه و منطقهای در 2020برای
تقویت نظارتها بر تجارت جنگافزارهای متعارف و اقالم
دارای کاربرد دوگانه مرتبط با سالحهای متعارف،
بیولوژیك ،شیمیایی وهستهای و سیستمهای پرتاب آنها ادامه
داشت .عضویت در تشکیالت مختلف بینالمللی و چندجانبه
که در پی ایجاد و پیشبرد استانداردهای توافقشده برای
تجارت اسلحه و اقالم دارای کاربرد دوگانهاند ،ثابت باقی
ماند .همزمان ،نشانههای فزایندهای وجود داشت که میزان
اثر این تشکیالتبهطور فزایندهای به وسیلهی منابع ملی
زیر فشار قرار گرفته و تنشهای ژئوپلتیک گستردهتر در
بوته آزمایش گذاشتهمیشود .این را میتوان در کاهش
گزارشدهی به معاهده تجارت اسلحه ( 2013آتیتی)،
تخلفهای مختلف گزارششده از تحریمهای تسلیحاتی
سازمان ملل متحد ،و تالشهای یکجانبه ایاالت متحده برای
اعمال تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران پس از
 2020مشاهده کرد.
معاهده تجارت اسلحه

ششمین کنفرانس کشورهای عضو (اِیتیتی) دراوت
 2020با رویه کتبی و بدون مالقات حضوری برگزار شد.
افزونبر اختالل مربوط به کووید ،19-برخی از مشکالتی
که اِتیتیاز پیش تحمل میکرد،بهویژه کمبودهایی در
پایبندی به گزارشدهی الزامی و کاهش شمار گزارشهای
در دسترس عموم همچنان پابرجاست .دو تحول اصلی ایجاد
مجمع تبادل اطالعات واراهی ،و الحاق چین به اِتیتی بود.
تحریمهای تسلیحاتی چندجانبه

 13تحریم سازمان ملل متحد 21 ،تحریم اتحادیه اروپا
(ئییو) و  1تحریم اتحادیه کشورهای عرب در  2020در
حال اجرا بود .تحریم تسلیحاتی چندجانبه جدیدی وضع نشد و
تحریم سازمان ملل برای عرضه تسلیحات مهم به ایران و
صادرات هرگونه سالح از ایران بهپایان رسید ،اگرچه
جنبههای دیگر تحریم کماکان پابرجا بود .ده تا از تحریمهای
تسلیحاتی اتحادیه اروپا با گسترهی تحریمهای وضعشده از
سوی سازمان ملل همخوانی داشت ،س ه تا به لحاظ مدت،
دامنه جغرافیایی یا انواع سالحهای پوششدادهشده گستردهتر
بودند؛ و هشت تا همتای سازمان ملل نداشتند .تنها تحریم
تسلیحاتی اتحادیه عرب ،برای سوریه ،دارای همتای
سازمان ملل نبود 2020 .سال آزمایشی برای تحریم
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تحریمهای تسلیحاتی چندجانبه در حال اجرا2020 ،
سازمان ملل ( 13تحریم)
• افغانستان (اِنجیاف ،طالبان) • جمهوری آفریقای مرکزی
(جزئی؛ اِنجیاف) • جمهوری دموکراتیک کنگو (جزئی؛
اِنجیاف) • ایران (جزئی) • عراق (اِنجیاف) • آیسل،
داعش ،القاعده و افراد و موجودیتهای وابسته • کره شمالی
• لبنان (اِنجیاف) • لیبی (جزئی؛ اِنجیاف) • سومالی
(جزئی؛ اِنجیاف) • سودان جنوبی • سودان (دارفور) (جزئی)
• یمن (اِنجیاف)
اتحادیه اروپا ( 21تحریم)
اجرای تحریمهای سازمان ملل (:)10
• افغانستان (اِنجیاف ،طالبان) • جمهوری آفریقای مرکزی
(جزئی؛ اِنجیاف) • جمهوری دموکراتیک کنگو (جزئی؛
اِنجیاف) • عراق (اِنجیاف) • آیسل ،داعش ،القاعده و
افراد و موجودیتهای وابسته • کره شمالی • لبنان
(اِنجیاف) • لیبی (جزئی؛ اِنجیاف) • سومالی (جزئی؛
اِنجیاف) • یمن (اِنجیاف)
تحریمهای تسلیحاتی اتحادیه اروپا با پوشش گستردهتری از
همتای سازمان ملل (:)3
• ایران • سودان جنوبی • سودان
تحریمهای اجرا شده بدون همتای سازمان ملل (:)8
• بالروس • چین • مصر • میانمار • روسیه • سوریه
• ونزوئال • زیمبابوه
اتحادیه عرب ( 1تحریم)
• سوریه
آیسل = دولت اسالمی در عراق و شام؛ اِنجیاف = نیروهای
غیردولتی؛ (جزئی) = تحریم اجازه انتقال اسلحه به دولت در
کشور هدف را فراهممیکند ،مشروط بر اینکه شرایط خاصی
برآورده شده باشد.

تسلیحاتی چندجانبه بود :ایاالت متحده امریکابهطور
یکجانبه درصدد تمدید تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل
علیه ایران فراتر از اکتبر  2020بود؛ مانند سالهای پیشین،
بررسیهای سازمان ملل موارد گزارششدهی بیشماری از
تخلفها را بهویژه در ارتباط با تحریم تسلیحاتی سازمان ملل
بر لیبی آشکار کرد؛ و درگیری مسلحانه بین ارمنستان و
آذربایجان پرسشهایی را درباره اجرا و اعمال تحریم
تسلیحاتی داوطلبانه سازمان امنیت و همکاری اروپا بر
ناگورنو-قرهباغ مطرح کرد.

شمار کشورهای عضو معاهده تجارت اسلحه ارائهکننده گزارشهای ساالنه2015-19 ،
۱۰۰
۸۰

۴۰

ﺷﻣﺎر ﮔزارشھﺎ

۶۰

۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷
وادار ﺑﮫ اراﺋﮫ ﮔزارش

رژیمهای کنترل صادرات

هیچ یک از چهار رژیم کنترل صادرات چندجانبه— گروه
استرالیا (در مورد سالحهای شیمیایی و بیولوژیک) ،رژیم
کنترل فناوری موشکی ،گروه تامینکنندگانهستهای ،و
ترتیبات وازنار در زمینه کنترل صادرات سالحهای متعارف
و کاالها و فناوریهای دارای کاربرد دوگانه— به دلیل
محدودیتهایهمهگیری کووید 19-قادر به برگزاری مجمع
عمومی ساالنه نبودند .چندین رژیم برای بهبود تابآوری در
رسیدگی به انواع چالشهای ناشی از کووید 19-اقداماتی
انجام دادند و یا فرایندهایی را تسریع کردند.هیچیک از چهار
رژیم دولت مشارکتکننده (یا شریک) جدیدی را در طی
 2020نپذیرفت.

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۰

ﮔزارش ارﺳﺎلﺷده

کنترلهای اتحادیه اروپا

برای اجرای چهار رژیم کنترل صادرات در بازار مشترک
خود ،اتحادیه اروپا مبنای قانونی مشترکی برای نظارتها
بر صادرات ،داللی ،ترانزیت و ترابری اقالم دارای کاربرد
دوگانه و تا حدی اقالم نظامی ایجاد کرده است .اتحادیه اروپا
به توافقی موقت در مورد متن نهایی نسخه جدید مقررات
کاربرد دوگانه اتحادیه اروپا در  2020رسید ،و فرایند
بازنگری و بازنویسی را که در  2011آغاز شد ،به پایان
رساند .سطح شفافیت و قابلیت دسترسی گزارش ساالنه
اتحادیه اروپا در مورد صادرات اسلحه را نیز بهبود
بخشید.

•

عدم گسترش ،کنترل تسلیحات و خلع سالح
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پیوستها
توافقنامههای کنترل تسلیحات و خلع سالح در حال اجرا،
 1ژانویه 2020
 1925پروتکل منع استفاده از گازهای خفهکننده ،سمی یا سایر
گازها و روشهای جنگی میکروبی در جنگ (پروتکل
ژنو )1925
 1948کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات نسلکشی
(کنوانسیون نسلکشی)
 1949کنوانسیون ژنو در حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ؛
و پروتکلهای یک و دو سال  1977در رابطه با حمایت
ی و غیربینالمللی
از قربانیان درگیریهای مسلحانه بینالملل 
 1959معاهده جنوبگان
 1963معاهده منع آزمایش سالحهای هستهای در جو ،فضای
ماورای جو ،و زیر آب (معاهده منع محدود آزمایش،
پیتیبیتی)
 1967معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در کاوش و
بهرهبرداری از فضای ماورای جو ،شامل ماه و دیگر
اجرام آسمانی (معاهده فضای ماورای جو)
 1967معاهده منع سالحهای هستهای درامریکای التین و
کارائیب (معاهده تالتلولکو)
 1968معاهده عدم گسترش سالحهای هستهای (معاهده عدم
گسترش ،اِنپیتی)
 1971معاهده منع استقرار سالحهای هستهای و دیگر سالحهای
کشتار جمعی در بستر دریا و کف اقیانوس و خاک زیر آن
(معاهده بستر دریا)
 1972کنوانسیون منع توسعه ،تولید و انباشت سالحهای میکروبی
(بیولوژیک) و سمی و انهدام آنها (کنوانسیون سالحهای
بیولوژیک و سمی ،بیتیدبلیوسی)
 1974معاهده محدودیت آزمایشهای زیرزمینی سالحهای
هستهای (معاهده منع آزمایش آستانهای ،تیتیبیتی)
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 1976معاهده انفجارهای هستهای زیرزمینی برای اهداف
صلحآمیز (معاهده انفجارهای هستهای صلحآمیز،
پیانئیتی)
 1977کنوانسیون منع کاربرد نظامی یا هرگونه استفاده دشمنانه
از فنون تغییردهنده محیطزیست (کنوانسیون اِنماد)
 1980کنوانسیون حفاظت فیزیکی مواد هستهای و تاسیسات
هستهای
 1981کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سالحهای متعارف
خاص که ممکن است واردآورنده جراحات بیش از حد یا
دارای اثرات بدون تبعیض باشند (کنوانسیون سیسیدبلیو
یا کنوانسیون سالحهای غیرانسانی)
 1985معاهده منطقه عاری از سالحهای هستهای در جنوب
اقيانوس آرام (معاهده راروتونگا)
 1990معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا (معاهده
سیافئی)
 1992معاهده آسمانهای باز
 1993کنوانسیون منع توسعه ،تولید ،انباشت و کاربرد سالحهای
شیمیایی و نابودی آنها (کنوانسیون سالحهای شیمیایی،
سیدبلیوسی)
 1995معاهده منطقه عاری از سالحهای هستهای آسیای جنوب
شرقی (معاهده بانکوک)
 1996معاهده منطقه عاری از سالحهای هستهای آفریقایی
(معاهده پلیندابا)
 1996توافقنامه کنترل تسلیحات خردهمنطقهای (توافقنامه
فلورانس)
 1997کنوانسیون بین-امریکایی ضدتولید غیرمجاز و قاچاق
اسلحه ،مهمات ،مواد منفجره و سایر مواد مرتبط (سیفتا)
 1997کنوانسیون منع کاربرد ،انباشت ،تولید و انتقال مینهای
ضدنفر و نابودی آنها (کنوانسیون اِیپیام)
 1999کنوانسیون بین -امریکایی شفافیت در خرید تسلیحات
متعارف
 2001پروتکل کنترل سالحهای گرم ،مهمات و سایر مواد مرتبط
در منطقه جامعه توسعه آفریقای جنوبی (اسادیسی)

 2004پروتکل نایروبی برای منع ،کنترل و کاهش سالحهای
کوچک و سبک در منطقه دریاچههای بزرگ و شاخ آفریقا
 2006کنوانسیون اکوواس سالحهای کوچک و سبک ،مهمات آنها
و سایر مواد مرتبط
منطقه عاری از سالحهای هستهای در آسیای

 2006معاهده
مرکزی (معاهده سمیپاالتینسک)
 2008کنوانسیون مهمات خوشهای

گاهشمار  ،2020رویدادهای منتخب
 3ژانویه	.سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس ایران
در حمله هوایی ایاالت متحده کشته میشود.
 29فوریه.

ایاالت متحده امریکا و طالبان توافقنامه صلح
مشروطی را امضا میکنند.

 2010معاهده اقدامات برای کاهش و محدودسازی بیشتر
سالحهای تهاجمی استراتژیک (استارت جدید)

 23مارس.

 2010کنوانسیون آفریقای مرکزی برای کنترل سالحهای کوچک
و سبک ،مهمات آنها و تمام قطعات و اجزای قابل کاربرد
برای ساخت ،تعمیر و مونتاژ آنها (کنوانسیون کینشاسا)

دبیرکل سازمان ملل فراخوان آتشبس فوری
جهانی برای رسیدگی به چالشهمهگیری
کووید 19-را اعالم میکند.

 23آوریل.

 2011سند وین  2011در مورد اقدامات اعتمادسازی و
امنیتسازی

دو افسر ارشد پیشین ارتش سوریه به اتهام
جنایات جنگی در آلمان محاکمهمیشوند.

 25مه.

قتل جورج فلوید بهدست یک افسر پلیس در
مینیاپولیس امریکا به اعتراضات ملی و
بینالمللی جرقه میزند.

 15ژوئن.

درگیری مرزی بین چین و هند بهنخستین تلفات
جانی در خط کنترل کنونی در  45سال گذشته
میانجامد.

 22ژوئیه.

آتشبس بین نیروهای دولتی و جداییطلبان
طرفدار روسیه در شرق اوکراین مقرر میشود.

 18اوت.

کودتای نظامی در مالی ،رئیس جمهور ابراهیم
بوباکار کیتا را مجبور به استعفا میکند.

 12سپتامبر.

دولت افغانستان و طالبان گفتگوهای صلح بین-
افغانی را آغازمیکنند.

 3اکتبر.

دولت انتقالی سودان و گروههای مختلف مسلح
مخالف سودان توافقنامه صلح جوبا را امضا
میکنند.

 2013معاهده تجارت اسلحه (اِیتیتی)
 2017معاهده منع سالحهای هستهای (الزماالجرا شده در
 22ژانویه )2021
موافقتنامههایی که هنوز الزم االجرا نیستند 1 ،ژانویه 2021
 1996معاهده منع جامع آزمایش هستهای (سیتیبیتی)
 1999توافقنامه در مورد تعدیل معاهده سیافئی
نهادهای همکاری امنیتی
تحوالت در 2020دربرگیرنده عضو شدن مقدونیه شمالی در
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) ،عضو شدن کومور در آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ،و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا (ئییو)
بود .در طی یک دوره گذار تا  31دسامبر  ،2020انگلستان بخشی
از بازار واحد ئییو باقی ماند ،اما دیگر در نهادهای سیاسی آن
شرکت نکرد.

•

 3–7نوامبر .جو بایدنبهعنوان چهلوششمین رئیس جمهور
ایاالت متحده انتخابمیشود.
 24دسامبر.

اتحادیه اروپا و انگلستان برای توافقنامه جامع
تجارت آزاد به توافق میرسند.

پیوستها
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بانک دادههای سیپری
بانک دادههای هزینههای نظامیسیپری

هزینههای نظامی ساالنه کشورها را از  1949ارائه
میدهد ،و امکان مقایسهی هزینههای نظامی کشورها را به
ارز محلی با قیمتهای جاری؛ به دالرامریکا با قیمتهای
جاری؛ به دالرامریکا با قیمتهای ثابت و نرخ تبدیل ارز؛
و بهعنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی فراهم میآورد.
بانک دادههای صنعت اسلحهسازیسیپری

دادههای ساالنه از کل درآمد و درآمد حاصل از فروش
اسلحه و خدمات نظامی را از  2002برای  100شرکت با
باالترین میزان فروش اسلحه در جهان (به استثنای
شرکتهای چینی) دربرمیگیرد.
بانک دادههای انتقال اسلحهسیپری

ی سالحهای متعارف عمده را از
ی بینالملل 
تمام موارد جابجای 
 1950نشانمیدهد .این جامعترین منبع اطالعات بهطور
عمومی در دسترس در مورد انتقال بینالمللیجنگافزا ر است.
بانک دادههای تحریمهای تسلیحاتی سیپری

اطالعات مربوط به تمام تحریمهای تسلیحاتی را که از سوی
یک نهاد بینالمللی ،مانند اتحادیه اروپا یا سازمان ملل یا
گروهی از ملتها وضع شده است ،ارائه میکند .دربرگیرنده
تمام تحریمهایی که از  1998در حال اجرا هستند ،و یا به
مرحله اجرا در آمدهاند ،میشوند.
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بانک دادههای گزارشهای ملیسیپری

ارتباط به تمام گزارشهای ملی قابل دسترسی در مورد
صادرات اسلحه را فراهم میآورد؛ و بهطور مداوم بهروز
میشود تا پیوند به گزارشهای ملی تازه منتشر شده در
مورد صادرات اسلحه را در برگیرد.
بانک دادههای عملیات صلح چندجانبهسیپری

اطالعات مربوط به تمام عملیات صلح سازمان ملل و
غیرسازمان ملل که از  2000اجرا شده است ،دربرگیرنده
مکان ،تاریخ استقرار و عملیات ،دستورالعمل ،کشورهای
شرکتکننده،شمار پرسنل ،بودجهها و کشتهشدگان را ارائه
میدهد.
دسترسی به دادههایسیپری میتواند در تارنمایسیپری

پیدا شود• .

نحوه سفارش سالنامه سیپری 2021
سالنامه سیپری  :2021تسلیحات ،خلع سالح و امنیت بینالمللی

منتشر شده بهصورت چاپشده و برخط از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد
شابک  ،978-0-19-284757-7گالینگور
شابک  ،978-0-19-193988-4آنالین
اطالعات بیشتر در  www.sipriyearbook.orgدر دسترس است

Signalistgatan 9
SE-169 72 Solna, Sweden
Telephone: +46 8 655 97 00
Email: sipri@sipri.org
Internet: www.sipri.org

پژوهشکده بینالمللی
صلح استکهلم

سالنامه سیپری 2021
تسلیحات ،خلع سالح و امنیت بینالمللی

ی است .مروری
سالنامهسیپری منبع معتبر و مستقلی از دادهها و تحلیلهایی در مورد تسلیحات ،خلع سالح و امنیت بینالملل 
از تحوالت در امنیت بینالمللی ،تسلیحات و فناوری ،هزینههای نظامی ،تولید اسلحه و تجارت اسلحه ،درگیریهای مسلحانه
و مدیریت درگیریها را بههمراه تالشهایی برای کنترل تسلیحات متعارف ،هستهای ،شیمیایی و بیولوژیک ارائهمیدهد.
این جزوه پنجاهودومین جلد ازسالنامهیسیپری که تحوالت در طی  2020را پوشش میدهد ،خالصه میکند ،شامل
•	درگیریهای مسلحانه و مدیریت درگیریها ،با مرور کلی درگیریهای مسلحانه و فرایندهای صلح در قاره امریکا،
آسیا و اقیانوسیه ،اروپا ،خاورمیانه و شمال آفریقا ،و آفریقای جنوب صحرا ،و نیز تمرکز بر روندهای جهانی
ی در عملیات صلح و درخواست سازمان ملل برای آتشبس جهانی تا به همهگیری کووید 19-رسیدگی شود.
و منطقها 
ی تسلیحات و تحوالت تولید اسلحه
• هزینههای نظامی ،انتقال بینالملل 
• نیروهای هستهای جهان ،با مرور کلی هر یک از نه کشور هستهای و برنامههای نوسازی هستهای آنها
•	کنترل تسلیحات هستهای ،دربردارنده تحوالت در گفتگوی راهبردی روسیه–امریکا ،توافق هستهای ایران
و معاهدههای خل ع سالح و کنترل سالحهای هستهای شامل الزماالجرا شدن معاهده منع سالحهای هستهای.
•	تهدیدهای امنیتی شیمیایی و بیولوژیک ،از جمله تأثیر در حال وقوع همهگیری کووید ،19 -بررسی ادعاهای مربوط
به استفاده از سالح شیمیایی در سوریه و تحوالت در ابزارهای حقوقی بینالمللی علیه جنگ شیمیایی و بیولوژیک
•	کنترل تسلیحات متعارف ،با تمرکز بر ابزارهای جهانی ،دربرگیرنده تالشهایی برای تنظیم سیستمهای سالحهای
خودمختار مرگبار ،رفتار دولتی در فضا و فضای سایبری ،و تحوالت در معاهده آسمانهای باز.
•	کنترلهای تجارت اسلحه و کاربرد دوگانه ،از جمله تحوالت در معاهده تجارت اسلحه ،تحریمهای تسلیحاتی چندجانبه
و رژیمهای کنترل صادرات ،و فرایندهای بازنگری در چارچوب قانونی اتحادیه اروپا برای اینگونه نظارتها
و نیز پیوستهای ارائهکننده فهرستوار توافقنامههای کنترل تسلیحات و خلع سالح ،نهادهای همکاری امنیتی بینالمللی،
و رویدادهای مهم .2020
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