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 1. مقدمه:
 ثبات بین المللی و امنیت 

انسانی در 2020

دن اسمیت

به دنبال بدتر شدن شدید ثبات و امنیت جهانی در دهه گذشته، 
ترازنامه 2020 تا حد زیادی بی تغییر باقی ماند. در سالی که 
          همه گیری کووید -19 بر آن چیره شد، این نتیجه گیری ممکن 
است بیش  از حد خوش بینانه     به نظر بیاید. با این حال، شواهد 

موجود در پنجاه  و  دومین سالنامه سیپری آن را تأیید   می کند.
روندهای کلی نشان دهنده تصویری درهم آمیخته است: 

هزینه های نظامی جهانی همچنان در حال افزایش است، اما 
حجم انتقال های بین المللی تسلیحات به طور تقریبی ثابت مانده 

 است. کنترل تسلیحات  هسته ای همچنان رو به رکود بود؛ 
و ایاالت متحده از معاهده آسمان های باز در 1992 خارج 

شد، اما معاهده منع سالح های  هسته ای از حمایت کافی برای 
اجرایی شدن در ژانویه 2021 برخوردار شد. شمار 

 درگیری ها ی مسلحانه دگربار افزایش یافت، اما مجموع 
جان باختگان در جنگ به میزان قابل توجهی 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 گرم ترین 

سالی بود که دمای آن از 1850 ثبت شده بود- اما برخی 
پیشرفت ها در اجالس جوی اقلیم در دسامبر 2020 بدست 

آمد، اگرچه اهداف و تعهدات اعالم شده با هدف محدود 
کردن گرمایش زمین تا 2 درجه سانتی گراد ناکافی     به نظر 

    می رسند.

          همه گیری کووید-19

تا پایان 2020، حدود 82 میلیون نفر مبتال به کووید-19 
 ثبت شد؛ و شمار مرگ و میر گزارش شده به طور تقریبی 

1.8 میلیون نفر بود— اگرچه هر دو رقم  به طور احتمالی 
بسیار کم برآورد شده اند. در حالی که این بیماری           همه گیر 
تأثیر مستقیم چندانی بر   درگیری ها  ی مسلحانه در 2020 

نداشت، به افزایش فشار روانی و خشونت خانگی منجر شد. 
در ضمن، این           همه گیری پیامدهای اقتصادی و سیاسی 

عمده   ای داشت. این امر منجر به کاهش بازده اقتصادی در 
همه کشورها به استثنای 20 کشور شد، سه دهه پیشرفت در 

کاهش فقر را معکوس کرد، و به وخامت گسترده کیفیت 
مردم ساالری کمک کرد. همه اینها به نوبه خود پیامدهای 

امنیتی احتمالی در آینده خواهند داشت.

انتخابات       امریکا

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایاالت متحده به 
دولتی در       امریکا پایان داد که ویژگی های گوناگون نظام 

بین الملل را به  چالش کشیده بود. با این حال، دلیل کمی وجود 
دارد که تصور کنیم سیاست جهانی به سرعت کمتر تقابلی 

 خواهد شد، نظر به  این که رقابت ایاالت متحده با چین 
و روسیه  به طور احتمالی ادامه     خواهد داشت. در این ضمن، 

پشتیبانی زیادی در ایاالت متحده از سیاست  و سیاست های 
دولت  پیشین وجود دارد. این امر سایه   ای طوالنی بر روابط 

بین الملل خواهد افکند، هم چنان که سایر     دولت ها به این 
می اندیشند که تا چه حد     می توانند به قول و قرارها و تعهدهای 

ایاالت متحده اعتماد کنند.

همکاری بین المللی

 اختالف های سیاسی که در سراسر 2020 درباره مسئولیت 
منشاء کووید-19 تشدید شد، نشانه های یک شاکله سیاسی 

بین المللی بیمارگونه بود. با وجود این، بسیاری از نهادهای 
همکاری بین المللی همچنان پرجوش وخروش بودند، اما تنها 
به توجه و مراقبت بیشتری نیاز داشتند. شاید آنچه در آغاز 
2021 از همه       مهم تر است، تقویت و بازتوان بخشیدن  به 

کارهای روزمره همکاری های بین المللی باشد. •
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2. تحوالت جهانی در   درگیری ها  ی مسلحانه، فرایندهای 
صلح و عملیات صلح

درگیری ها  ی مسلحانه فعال در دست کم 39 کشور در 2020 
)5 مورد بیش از 2019( به وقوع پیوست: 2 مورد در قاره 

       امریکا، 7 مورد در آسیا و اقیانوسیه، 3 مورد در اروپا، 
7 مورد در خاورمیانه و شمال آفریقا ) منا( و 20 مورد در 

آفریقای جنوب صحرا. همانند سال های پیشین، بیشترین 
شمار این درگیری ها در یک کشور بین نیروهای دولتی و 

یک یا چند گروه مسلح غیردولتی )درون کشوری( روی داد. 
دو درگیری درون کشوری   درگیری ها  ی مسلحانه بزرگ )با 

بیش از 10 هزار کشته در سال( — در افغانستان و یمن — 
و 16 مورد درگیری مسلحانه با شدت زیاد )بین 9999-

1000 مرگ ناشی از درگیری( — در مکزیک، سوریه، 
نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، سومالی، 
مالی، عراق، سودان جنوبی، بورکینافاسو، موزامبیک، 
کامرون، لیبی، فیلیپین، هند و نیجر— بود. تنها در دو 

درگیری مسلحانه، جنگ بین     دو دولت  بود:   درگیری ها  ی 
پاینده بین هند و پاکستان، و درگیری مرزی بین ارمنستان و 
آذربایجان برای نظارت بر   ناگورنو-قره باغ، که به درگیری 

با شدت زیاد اوج گرفت. در دو درگیری مسلحانه دیگر )بین 
اسرائیل و  فلسطینی ها، و بین ترکیه و کردها(، زدوخورد 

بین نیروهای دولتی و گروه های مسلح دارای آرزوی 
استقالل رخ داد. 

پیامدهای درگیری مسلحانه

برای دومین سال متوالی به هر حال شمار کل مرگ مربوط 
به درگیری ها کاهش یافته است. شمار کل در 2020 حدود 
120000 نفر— 30 درصد کاهش نسبت به 2018 بود. 
این میزان کاهش در 2020 تا حد زیادی ناشی از کم شدن 

تلفات مربوط به  درگیری در آسیا و اقیانوسیه، و  منا بود. دو 
منطقه  این روند کاهشی را متوقف کردند: اروپا، به دلیل 
درگیری مسلحانه بین ارمنستان و آذربایجان، و آفریقای 

جنوب صحرا )به برآوردهای مرگ و میر ناشی از درگیری 
در آفریقای جنوب صحرا بنگرید(. در حالی که مرگ و میر 

مربوط به درگیری در سال های اخیر کاهش یافته است، 
سایر پیامدهای منفی درگیری مسلحانه )گه گاه در ترکیب با 

عوامل دیگر( از جمله آوارگی جمعیت، ناامنی غذایی، 
نیازهای بشردوستانه و نقض قوانین بشردوستانه بین المللی 

    به نظر     می رسد از لحاظ شدت افزایش یافته باشد.

درگیری ها  ی مسلحانه در 2020

  درگیری ھا  ی مسلحانھ بزرگ با ۱۰۰۰۰ 
یا بیشتر مرگ ناشی از درگیری 

در     ۲۰۲۰.

 درگیری ھا ی مسلحانھ زیاد-شدت با ۱۰۰۰ 
تا ۹۹۹۹ مرگ ناشی از درگیری 

در     ۲۰۲۰.

 درگیری ھا ی مسلحانھ کم-شدت با ۲۵ 
تا ۹۹۹ مرگ ناشی از درگیری 

در     ۲۰۲۰.

یادداشت: مرزهای استفاده شده در این نقشه داللت بر تایید یا پذیرش سیپری ندارد.
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توافق نامه های صلح و تاثیر کووید-19

در حالی که بسیاری از فرایندهای صلح در 2020 متوقف 
شده یا دچار پس رفت جدی   شدند، پیشرفت های مهمی در 
مذاکرات صلح در افغانستان حاصل شد.   افزون بر این، 

آتش بس در لیبی و سوریه حاکی از این است که هر دوی آن 
  درگیری ها   ممکن است در کوتاه         مدت و میان         مدت به  سوی 

نوعی حل و فصل پیش بروند. آتش بسی با پادرمیانی روسیه به 
جنگ در ناگورنو-  قره باغ پایان داد. هر چند در آفریقای 

جنوب صحرا، روند صلح در سودان تنها موردی بود که در 
2020 پیشرفت اساسی داشت. 

اثرگذاری کووید-19 بر   درگیری ها  ی مسلحانه در 2020 
جورواجور بود: تاحدی زوال موقت در خشونت های 

مسلحانه وجود داشت، اما شدت خشونت به طور کلی در 
همان سطح باقی ماند و در برخی موارد افزایش یافت.

روندهای عملیات صلح چندجانبه

62 عملیات صلح چندجانبه فعال در 2020، یکی بیش از 
سال پیش از آن، وجود داشتند. سه عملیات در 2020 به 

پایان رسیدند: ماموریت جامعه اقتصادی کشورهای غرب 
آفریقا در گینه بیسائو )اکومیب(؛ عملیات ترکیبی اتحادیه 

آفریقا )اِی یو( – سازمان ملل متحد در دارفور )یونامید(؛ و 
دفتر صلح سازی ترکیبی سازمان ملل متحد در گینه بیسائو 
)یونی اُگبیس(. سه عملیات در 2020 آغاز شد: ماموریت 

ناظران نظامی اتحادیه آفریقا در جمهوری آفریقای مرکزی 
)کار( )مویوآکا(، ماموریت مشورتی سیاست های امنیتی و 

دفاعی مشترک اتحادیه اروپا )ئی یو( در )کار( )ئی یوام آرکا( 
و ماموریت )اِی یو( در لیبی.

شمار پرسنل مستقر در عملیات صلح چندجانبه در طی 
2020 تا 7.7 درصد کاهش یافت، و به 127124 نفر در 

31 دسامبر 2020 رسید. این امر در اصل ناشی از کاهش 
برخی از عملیات های بزرگ صلح چندجانبه،   به ویژه 

ماموریت حمایت راسخ )آر اس ام( در افغانستان بود. سازمان 
ملل متحد همچنان سازمان پیشتاز در این زمینه با مسئولیت 

برای حدود  یک سوم تمام عملیات صلح چندجانبه و دو سوم 
کل پرسنل پابرجا ماند.

در 2020، ماموریت اتحادیه آفریقا )اِی یو( در سومالی 
)آمیسوم( با وجود کاهش نیروی بیشتر همچنان   بزرگ ترین 

عملیات صلح چندجانبه ادامه پیدا کرد. اتیوپی بزرگترین 
 کمک کننده سپاه بود، و به دنبال آن اوگاندا و بنگالدش 

قرار داشتند.
در 2020، نرخ تلفات ساالنه برای مرگ و میر 

خصومت آمیز پرسنل اونیفورم پوش در عملیات صلح 
سازمان ملل پایین     ترین حد در دهه 20-2011 بود. اگرچه 

نرخ تلفات برای مرگ و میر ناشی از همه علل، به دلیل 
افزایش قابل توجه شمار مرگ و میرهای ناشی از بیماری، 

دربرگیرنده کووید-19 بیش از سال های پیشین بود.
شمار عملیات هایی که »عملیات صلح چندجانبه« 

)آن طور که از سوی سیپری تعریف شده( به شمار نمی آیند، با 
سه اعزام نیروی جدید در 2020، افزایش یافت: یک »گروه 

حافظ صلح« روسیه در   ناگورنو-قره باغ؛ عملیات مدیترانه 
 ای ایرینی نیروی دریایی اتحادیه اروپا؛ و نیروی ویژه 

چندملیتی اروپایی تکوبا در ساحل. •

هجده مورد از 20 درگیری مسلحانه در آفریقای جنوب صحرا 
در 2020 دارای شمار تخمینی جان باختگان ناشی از 

  درگیری های بیشتری نسبت به 2019 بود — و افزایش خالص 
حدود 41 درصد بود. این منطقه دارای بیشترین تلفات مربوط 
به   درگیری ها در 2020 بود، و از خاورمیانه و شمال آفریقا 

پیشی گرفت.

برآورد  کشته شدگان مربوط به درگیری در آفریقای 
جنوب صحرا 
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3.  درگیری ها ی مسلحانه و فرایندهای صلح در قاره       امریکا

قاره       امریکا تصویری پیچیده و گوناگون برای صلح در    
2020، با بدتر شدن درگیری در برخی از کشورها، اما 

خشونت کمتر در چندین مورد، و تا حدودی در اثر 
قرنطینه های مربوط به           همه گیری 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 غیربین المللی در سرزمین های خود داشتند.

این منطقه میزبان سه عملیات صلح چندجانبه بود: 
ماموریت راستی آزمایی 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 2016 بین دولت کلمبیا و نیروهای 
مسلح انقالبی کلمبیا– ارتش خلق )فارک– ئی پی( به 

درگیری مسلحانه غیربین المللی که بیش از 50 سال تاب 
آورد، پایان داد. با این حال، اجرای توافق نامه صلح در 
2020 به مواجه شدن با مشکل ادامه داد.  درگیری ها ی 
مسلحانه غیربین المللی با گروه های غیردولتی مسلح و 

سازمان های شبه نظامی دیگر، از جمله ارتش آزادیبخش ملی 
)ئی ال ان(، ارتش آزادیبخش مردمی )ئی پی ال( و نیروهای 

دفاع-از خود گی تانیستای کلمبیا ادامه یافت. برخی از 
مخالفان فارک-وی پی به گروه های مسلح پیوستند و خشونت 

علیه کنشگران جامعه مدنی افزایش پیدا کرد. 

مکزیک

در مکزیک سه درگیری مسلحانه غیربین المللی وجود 
داشت: بین دولت مکزیک و کارتل نسل جدید جالیسکو، بین 
دولت و کارتل سینالوآ، و بین این دو کارتل. آدم کشی ها در 
2020 کمی کاهش پیدا کرد اما در سطح بسیار باالیی باقی 

ماند، هرچند تالش های دولت برای رویارویی با کارتل ها 
  به طور فزاینده   ای نظامی شد. گارد ملی جدید ایجادشده در 

2019 دارای حدود 100000 پرسنل تا پایان 2020 بود که 
از سوی فرماندهی عملیات نظامی نظارت     می شد. 

خشونت جنایی و ناآرامی سیاسی

نرخ آدم کشی در سراسر منطقه   به طور قابل توجهی متفاوت 
است. چندین کشور در قاره       امریکا، مانند جامائیکا، در میان 

کشورهای دارای بیشترین نرخ های آدم کشی در جهان در 
2020 باقی ماندند، حال آن که سایر کشورها، دربرگیرنده 

السالوادور، گواتماال، هندوراس و ونزوئال، کاهش 
چشمگیری در آدم کشی مشاهده کردند.

خشونت سیاسی هدفمند علیه فعاالن حقوق بشر و 
نمایندگان جنبش های اجتماعی در برخی از کشورها از جمله 

برزیل، کلمبیا، هندوراس و مکزیک در 2020 وجود 
داشت. بر اثر قرنطینه های مربوط به کووید-19، 2020 

تکرار تظاهرات و شورش های مردمی اغلب مواقع 
خشونت  آمیز را به همراه نیاورد که در طی 2019 در 
بولیوی، شیلی، کلمبیا و اکوادور به خاطر سرخوردگی 

عمومی ناشی از شرایط بد اقتصادی، نابرابری های فزاینده و 
فساد سیاسی به وقوع پیوسته بودند. با این وجود، اعتراضات 
مردمی     به صورت پراکنده در واکنش به بحران های سیاسی 

در بولیوی، شیلی، کلمبیا، گواتماال، نیکاراگوئه و پرو به راه 
افتاد. اتهام های پاسخ  شدید برقراری نظم عمومی نیروی 

پلیس در چندین مورد وجود داشت. •
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 4.  درگیری ها ی مسلحانه و فرایندهای 
صلح در آسیا و اقیانوسیه

در 2020— به همان میزان 2019، هفت کشور در آسیا و 
اقیانوسیه درگیری های مسلحانه فعال را تجربه کردند. سه تا 

در جنوب آسیا وجود داشت: افغانستان )جنگ داخلی 
بین المللی شده بزرگ(،    هندوستان )درگیری های مرزی 

بین کشوری با شدت زیاد و مسلحانه فروملی( و پاکستان 
)درگیری های مرزی بین کشوری کم شدت و مسلحانه 
فروملی(. چهارتای دیگر در آسیای جنوب شرقی— 
اندونزی، میانمار، فلیپین و تایلند—همه درگیری های 

مسلحانه فروملی  کم شدت بودند. کل تلفات جانی مربوط به 
درگیری در آسیا و اقیانوسیه در 2020 در مقایسه با 2019 

نزدیک به 50 درصد کاهش یافت.
سه روند پدیدار شده در   2020 همچنان جای نگرانی 

داشتند: )الف( رقابت رو  به رشد چین و ایاالت متحده امریکا 
همراه با سیاست خارجی جسورانه چین؛ )ب( خشونت 

فزآینده مربوط به سیاست هویت، متکی به قطب بندی قومی 
یا مذهبی یا هر دو؛ و )ج( افزایش گروه های جهادی خشن 
فراملی. برخی از سازمان یافته    ترین این گروه ها در آسیای 

جنوب شرقی به ویژه در اندونزی، مالزی و فیلیپین فعال 
بودند.

پنج عملیات صلح چندجانبه در آسیا و اقیانوسیه در 
2020 انجام شد – به همان اندازه  2019.

افغانستان

جنگ در افغانستان مرگبارترین درگیری مسلحانه در جهان با 
حدود 21000 جان باخته در 2020— کاهش 50 درصدی 
نسبت به 2019— باقی ماند. دلیلی برای خوش بینی در پی 
توافق صلح مشروط بین طالبان و ایاالت متحده امریکا در 

فوریه 2020 و آغاز گفتگوهای صلح بین-افغانی در سپتامبر 
2020 وجود داشت. به هر حال، در پایان سال، گفتگوها 

تضعیف شده بود، خشونت ادامه داشت و آینده روند صلح 
نامشخص ماند.

میانمار 

روند صلح در جریان در میانمار در طی سال در پس زمینه ای 
از خشونت ادامه دار ،   به ویژه در ایالت راخین پیشرفت چندانی 

نداشت. هرچند، ژاپن در نوامبر 2020 میانجی گر موفقیتی 
دیپلماتیک بین ارتش آراکان و نظامیان میانمار شد که شامل 
آتش بسی غیررسمی بود. این توافق نامه فضای مهمی برای 

گفتگو ایجاد کرد و بازگشت چند هزار آواره را ممکن ساخت. 
با این همه، چشم انداز روند صلح گسترده      تر و بازگشت 

داوطلبانه نزدیک به یک میلیون روهینگیایی که در 2017 
به زور آواره   شدند، با وجود رو به وخامت گذاشتن شرایط 

بشردوستانه در اردوگاه های پناهندگان در بنگالدش در پایان 

2020 همچنان نامشخص است. •

در اختالف سرزمینی بین هند و پاکستان بر سر کشمیر، 
وضعیت در 2020 بیشتر به وضعیت  به طور نسبی کم خشونت  
مسلحانه بازگشت. این دربرگیرنده تبادل مرتب آتش توپخانه و 
 درگیری ها ی دیگر بین نیروهای هندی و پاکستانی در سراسر 
خط کنترل، و حمالت شبه نظامیان و عملیات ضد شورشی هند 
در جامو و کشمیر بود. اگر چه برای           نخستین بار در بیش از 

پنج دهه، تنش های مرزی بین چین و هند در منطقه مورد 
مناقشه الداخ شرقی کشمیر در ژوئن 2020 مرگبار شد. 
رویارویی شدیدی که  در ظاهر استفاده از اسلحه را دربر 
نداشت، به کشته شدن دست کم 20 سرباز هندی و شمار 

نامشخصی از سربازان چینی منجر شد.

درگیری مسلحانه در کشمیر
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 5. درگیری های مسلحانه و فرایندهای 
صلح در اروپا

دو درگیری مسلحانه در اروپا در 2020 فعال بودند: 
درگیری مرزی بین کشوری ارمنستان و آذربایجان برای 

کنترل ناگورنو-  قره باغ، که در طی سال به درگیری با شدت 
زیاد اوج گرفت، و درگیری جاری مسلحانه فروملی، 

بین المللی شده  کم شدت در اوکراین. در جاهای دیگر در 
اروپا، تنش هایی  در  درگیری ها ی بیشتر غیرفعال اما 

حل و فصل نشده در فضای پسا شوروی، بالکان غربی و قبرس 
پابرجا ماند. تنش های دیرپایی نیز بین روسیه و   بخش های 
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.   افزون بر این، 
تروریسم و مهاجرت نامنظم— مرتبط با چالش های امنیتی 

جدی و پیچیده در همسایگی جنوبی اروپا و فراتر از آن — 
همچنان نگرانی های امنیتی مهم در 2020 باقی ماند.

در طی سال، سه سطح پیچیدگی دیگر به این تنش های 
 موجود افزوده شد: )الف( شیوع           همه گیری کووید-19؛ 

)ب( اعتراضات سیاسی در بالروس در پی انتخابات ریاست 
جمهوری مورد اختالف در اوت2020؛ و )ج( تنش های 

فزاینده در مدیترانه شرقی که متمرکز بر یونان و ترکیه بود، 
اما چند کشور دیگر را نیز دربر گرفت. در مورد نکته ای 

امیدوارکننده      تر، تنش زدایی جزئی کوزوو- صربستان با 
 میانجی گری ایاالت متحده امریکا در سپتامبر 2020 

انجام شد.

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

درگیری مسلحانه بین ارمنستان و آذربایجان

شش هفته درگیری مسلحانه که در 2020 بین ارمنستان و 
آذربایجان به وقوع پیوست، شدیدترین دوران نبرد از زمان 

جنگ ناگورنو-   قره باغ در 94-1988 بود. باور بر این است 
که آذربایجان با تقویت توان نظامی خود در طی چند سال، 
حمله را برنامه ریزی و آغاز کرده است. آذربایجان حمایت 

نظامی و سیاسی از ترکیه دریافت کرد، و به پهبادهای مسلح 
خریداری شده از اسرائیل و ترکیه دسترسی داشت. این 
عوامل     به نظر     می رسد در موفقیت نظامی آذربایجان در 

بازپس گیری نظارت بر حدود  یک سوم ناگورنو-  قره باغ و 
بیشتر سرزمین های مجاور تا زمان فروکش جنگ، نقش 

اساسی داشته است. شمار جان باختگان نظامی و غیرنظامی 
ناشی از جنگ در کل حدود 6700 نفر برآورد شده است.

یادداشت: مرزهای استفاده شده در این نقشه داللت بر تایید یا پذیرش سیپری ندارد

سرزمین مورد مناقشه   ناگورنو- قره باغ، ژوئیه 2020
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آتش بس پادرمیانی شده روسیه در نوامبر 2020 جنگ را 
متوقف کرد، و در پایان سال نیروهای حافظ صلح روسی به 
دو طرف برای حفظ آتش بس ناآرام کمک     می کردند. هرچند، 

چندین مسئله مهم از جمله وضعیت آینده و حکمرانی 
  ناگورنو-قره باغ، چگونگی سامان دادن به ادعاهای به طور 

بالقوه متناقض آوارگان داخلی بازگشته، نقش ترکیه در 
اجرای توافق، و آینده روند مینسک سازمان امنیت و 

همکاری اروپا هنوز باید شفاف سازی شوند. بن بست جدیدی-
اما با شرایط متفاوت از بن بست 30 ساله گذشته-اکنون 

ممکن     به نظر     می رسد.

اوکراین

اوکراین از 2014 کانون  درگیری ها ی قلمرویی اصلی اروپا 
بوده است. در 2020 باز هم امکان رفع  اختالف های اساسی 
بین طرفین در مورد ماهیت درگیری و دخالت آنها در آن و 

اجرای توافق نامه های کنونی وجود نداشت. توافق نامه 
آتش بس جدیدی در ژوئیه 2020 به موارد نقض آتش بس در 

سطوح بسیار کمتری در اواخر سال منجر شد. هرچند، با 
توجه به اینکه بیش از 20 تالش پیشین برای آتش بس در 
شش سال درگیری وجود داشته است، پیش بینی این که آیا 

آتش بس به قوت خود پابرجا خواهد ماند، و تا چه          مدتی دشوار 
است. 109 مورد مرگ برآورد شده مربوط به این درگیری 

در 2020 وجود داشت )کمتر از 403 نفر در 2019 و 
893 نفر در 2018(. بر اساس وضعیت اوکراین در پایان 

2020، نشانه هایی هست که این درگیری  به طور احتمالی به 
یکی دیگر از  درگیری ها ی حل وفصل نشده  ماندگار اروپا 

تبدیل خواهد شد. •

نقض آتش بس در اوکراین، 13 ژانویه تا 13 دسامبر 2020
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6. درگیری های مسلحانه و فرایندهای صلح در 
خاورمیانه و شمال آفریقا

هفت کشور با درگیری های مسلحانه فعال در خاورمیانه و 
شمال آفریقا )منا( در   2020 )مشابه همان شمار در 

19-2017( وجود داشت: مصر )درگیری مسلحانه فروملی 
کم شدت(، عراق )جنگ داخلی بین المللی شده(، اسرائیل 

)درگیری مسلحانه برون مرزی کم شدت(، لیبی )جنگ داخلی 
بین المللی شده(، سوریه )جنگ داخلی بین المللی شده(، ترکیه 
)درگیری مسلحانه  فروملی و برون مرزی کم شدت(، و یمن 

)جنگ داخلی بین المللی شده بزرگ(. همه درگیری های 
مسلحانه نسبت به 2019 تلفات جانی کمتری داشتند، و کل 

 کشته شدگان مربوط به درگیری در منطقه نزدیک به 
70 درصد از 2017 تاکنون کمتر شده است. با کاهش تلفات 

ناشی از درگیری در سوریه به زیر 10 هزار نفر در 
2020، جنگ در یمن تنها درگیری مسلحانه بزرگ منطقه 
باقی ماند. بسیاری از این     درگیری ها به هم مرتبط بودند و 

قدرت  های منطقه ای و بین المللی، و نیز کنشگران غیردولتی 
زیادی را گرفتار کردند. 

 آتش بس در استان ادلب در سوریه در مارس 2020 
و آتش بس سراسر کشوری توافق شده در اکتبر 2020 در 
لیبی حاکی از آن است که هر دوی این   درگیری ها ممکن 

است به زودی به شکلی حل و فصل شوند. هرچند، در یمن در 
اجرای توافق نامه استکهلم 2018 وقفه ایجاد شد.

          همه گیری کووید-19 بنظر می آید تأثیر کمی بر 
 درگیری ها ی مسلحانه منطقه داشته است، گرچه به طور 

آشکاری الیه دیگری از پیچیدگی را به چالش های 
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، سرزمین های فلسطینی و تونس اتفاق افتاد.   افزون بر 
این، تنش بین ایران و ایاالت متحده دوباره تهدید به تبدیل 

شدن به یک درگیری نظامی بین المللی جدی      تر     می شود.

14 عملیات صلح چندجانبه در منطقه منا در 2020 
 وجود داشت— مشابه شمار 2019. 

درگیری های مسلحانه پیچیده و پیوسته در عراق، سوریه و ترکیه

در طی 2020، دولت 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. آتش بس مارس 

 در استان ادلب به کاهش بیشتر عملیات جنگی گسترده 
منجر شد.

عراق در 2020 همچنان کشوری شکننده، به طور 
فراگیر پسا جنگ با نهادهای ضعیف و اعتراضات فزاینده 

باقی ماند. ایران هنوز حضور بانفوذی در عراق )و نیز در 
سوریه( داشت و تنش های ایران-      امریکا به عراق سرایت 
کرد. ترکیه عملیات نظامی خود را در شمال عراق تشدید 

کرد، و درگیری مسلحانه          متمادی در جنوب شرقی ترکیه نیز 
کماکان پایدار بود.

آتش بس ادلب میانجی گری شده  روسیه و ترکیه نقش آنها 
را   به عنوان کارگزاران اصلی قدرت در سوریه تقویت کرد، 

در حالی که نفوذ       امریکا به کاهش یافتن ادامه داد.

درگیری اسرائیل- فلسطین

تلفات جانی درگیری اسرائیلی ها و فلسطینیان در 2020 در 
پایین     ترین سطح در   دهه ی گذشته بود. »طرح صلح« نوی 

      امریکا، تهدید الحاق   بخش هایی از کرانه باختری و  مجموعه ای 
از توافق نامه های عادی سازی بین اسرائیل و چهار کشور 

)بحرین، مراکش، سودان و امارات متحده عربی( تحوالت 
مهمی در این سال بود. هزینه های اقتصادی و بشردوستانه ی 
اشغال اسرائیل برای مردم فلسطین کماکان شدید بود، و بنظر 
می رسید هنوز هم امید کمی برای رفع  اختالف های سرزمینی 

بنیادین اسرائیلی-فلسطینی وجود دارد.
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شمال آفریقا و درگیری مسلحانه در لیبی

شمال آفریقا در معرض هم سویی بحران ها، با اثرگذاری 
منفی بر ثبات کشورهای همسایه در مدیترانه شرقی و 
 آفریقای جنوب  صحرا قرار دارد. اختالف سرزمینی 
40 ساله 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 حالی که شورش های کم سطح سینای 
مصر در 2020 بدون هیچ نشانه   ای از فرجام یا پیامدی 

قطعی ادامه داشت.
پررنگ  شدن نقش مصر، روسیه و ترکیه در جنگ 

داخلی در لیبی تالش های 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. آتش بس به طور بین المللی حمایت شده 
 در لیبی در اکتبر 2020 دلیل تازه ای برای خوش بینی 

فراهم کرد.

یمن

با وجود تالش های 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 
بحران های بشردوستانه جهان بیشتر شدت بخشید. هیئتی از 

کارشناسان سازمان ملل به این نتیجه رسید که الگوی 
 درگیری ها ی مسلحانه در 2020 در بیشتر موارد به 

محرک های اقتصادی تغییر مسیر داده بود، در حالی که 
سازمان ملل متحد در اکتبر هشدار داد که این کشور در آستانه 

بحران مصیبت بار امنیت غذایی قرار داشت. در پایان سال، 
حوثی ها با نظارت خود بر یک سوم قلمروی این کشور و 

دو سوم جمعیت بر دورنمای سیاسی، اقتصادی و نظامی یمن 
کماکان تسلط داشتند. رسیدن به توافق برای حل و فصل سیاسی 
پایدار بازهم با مشکل روبروست، زیرا حوثی ها تا زمانی که 
بر ماریب، حدیده و تعز   به طور کامل نظارت نکنند، نبرد را 

متوقف     نمی کنند. •

یواِی ئی = امارات متحده عربی
یادداشت: مرزهای استفاده شده در این نقشه داللت بر تایید یا پذیرش سیپری ندارد.

مناطق   زیر سلطه و درگیری در یمن، مه 2020
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 7. درگیری های مسلحانه و فرایندهای 
صلح در آفریقای جنوب صحرا 

دست کم 20 کشور )از مجموع 49 کشور( دارای درگیری 
مسلحانه فعال در آفریقای جنوب صحرا در 2020 وجود 

داشت: آنگوال، بورکینافاسو، بروندی، کامرون، جمهوری 
آفریقای مرکزی )کار(، چاد، ساحل عاج، جمهوری 
دموکراتیک کنگو )دی آر سی(، اتیوپی، گینه، کنیا، 

ماداگاسکار، مالی، موزامبیک، نیجر، نیجریه، سومالی، 
سودان جنوبی، سودان و اوگاندا. ده  درگیری مسلحانه 

فروملی کم شدت، و 10  درگیری  مسلحانه با شدت زیاد 
)نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، سومالی، 

مالی، سودان جنوبی، بورکینافاسو، موزامبیک، کامرون و 
نیجر( بود. به  جز جمهوری آفریقای مرکزی و سومالی، همه 

18 درگیری مسلحانه دیگر در مقایسه با 2019 شمار 
تخمینی جان باختگان مربوط به   درگیری  بیشتری در 2020 

داشتند. کل افزایش منطقه ای حدود 41 درصد بود، که به این 
منطقه بیشترین تلفات جانی ناشی از درگیری را در سطح 

جهانی اعطا کرد.
نزدیک به همه  این درگیری های مسلحانه، در نتیجه 

دربرگیرندگی کنشگران دولتی و فعالیت  های فراملی 
گروه های اسالم گرای خشن، سایر گروه های مسلح و 

شبکه  های جنایتکار، بین المللی شده بودند. پویایی     درگیری و 
تنش  های قومی و مذهبی به کرات ریشه در ترکیبی از ضعف 

دولت، فساد، ارائه ناکارای خدمات اساسی، رقابت بر سر 
منابع طبیعی، نابرابری و احساس به  حاشیه رانده شدن داشتند. 
معماهای حل نشده امنیتی در آفریقای جنوب صحرا در 2020 
با خشونت  مربوط به انتخابات و تأثیر           همه گیری کووید-19، 

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 2020 پیشرفت زیادی داشت. در طی 

سال، 22 عملیات صلح چندجانبه در آفریقای جنوب صحرا 
وجود داشت-2 مورد بیش از 2019.

غرب آفریقا

وضعیت امنیتی در غرب آفریقا در    2020، همراه با گسترش 
قدرت گروه های مذهبی فراملی در منطقه، به سرعت رو 

به وخامت گذاشت. افزایش مستمر شبه نظامیان جامعه- پایه نیز 
 درگیری ها ی موجود را تشدید کرد.  درگیری ها ی مسلحانه در 

بورکینافاسو، مالی و نیجر،   به ویژه در منطقه سه مرزی 
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 سنتی      تر سازمان ملل متحد افزود. 
 درگیری ها ی مسلحانه در چاد و نیجریه نیز در گیرودار 

افزایش بی ثباتی در منطقه دریاچه چاد شدیدتر شد.

یادداشت: مرزهای استفاده شده در این نقشه داللت بر تایید یا پذیرش سیپری ندارد.

غرب آفریقا، ساحل مرکزی و دریاچه چاد

ی کــز مر حل  ســا
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آفریقای مرکزی

افزایش ناگهانی خشونت زیادی در شرق جمهوری 
دموکراتیک کنگو در آفریقای مرکزی به وجود آمد، 

به طوری که گروه های مسلح کنگویی و خارجی مشغول به 
چند درگیری مسلحانه با دولت شدند. این با بازخیز خشونت 

بین گروهی همراه بود. بیشتر این خشونت ها بر اثر رقابت بر 
سر منابع، فساد و حکمرانی ضعیف بود. دو درگیری 

مسلحانه نامرتبط در مناطق مختلف کامرون—شورش 
جدایی طلبی انگلیسی زبانان و شورش بوکوحرام— نیز در 

2020 بدتر شد.

شرق آفریقا

افزایش تلفات جانی برآورد شده مربوط به   درگیری  در شرق 
آفریقا از حدود 25600 نفر در 2019 به نزدیک به 36000 
نفر در  2020 بر اثر اوضاع امنیتی رو به  وخامت گذارده در 

اتیوپی، موزامبیک و سودان جنوبی، و نیز خشونت های 
گسترده جاری در سومالی بود. شش از نه کشور در شرق 

آفریقا که در 2020 گرفتار  درگیری ها ی مسلحانه   بودند، در 
شاخ آفریقا واقع   شده اند، منطقه ای که دربرگیرنده برخی از 
شکننده     ترین کشورها در جهان است.  اختالف های بین دولتی 
دربردارنده کشورهای شرق آفریقا بر سر تخصیص منابع و 

دسترسی در 2020 ادامه داشت. یکی از       مهم ترین این 
 اختالف ها، بین مصر، اتیوپی و سودان بر سر دسترسی به 

آب های نیل شرقی در 2020 در حالت  بن بست باقی ماند.

شورش اسالم گرایان در استان کابو دلگادو در شمال 
موزامبیک در 2020 تشدید شد. خشونت افزایش یافته علیه 

غیرنظامیان سبب شد که شمار آوارگان داخلی در طی سال با 
بیش از چهار برابرشدن فزون تر از 500000 نفر شود. گروه 
اسالم گرای مسلح الشباب در سومالی همچنان تهدیدی بزرگ، 
با وجود ادامه عملیات صلح به رهبری اتحادیه آفریقا و حمالت 

هوایی هدفمند ایاالت متحده علیه این گروه پابرجا ماند.
خشونت های بین گروهی در سودان جنوبی در 2020 

به شدت افزایش پیدا کرد، در حالی که تأخیر در اجرای توافق 
صلح 2018 بر وضعیت نامشخص امنیتی افزود.

در سودان، پیشرفت های به دست آمده در 2019 در فرایند 
صلح سودان، همراه با توافق های صلح مهم دیگر کسب شده با 

گروه های مسلح اصلی، در طی    2020 تسریع شد. اینها با 
امضای توافق نامه صلح جوبا بین دولت سودان و نمایندگان 

چند گروه مسلح در 3 اکتبر 2020 به اوج خود رسید. •

درگیری تیگرای

درگیری مسلحانه جدیدی در منطقه تیگرای اتیوپی شمالی در 
نوامبر 2020 بین نیروهای دولت فدرال و جبهه آزادیخواهان 

خلق تیگرای به وقوع پیوست که در آن هزاران نفر کشته و بیش 
از 46000 پناهنده مجبور به فرار به سودان شرقی شدند. 

ناامنی همچنین در بسیاری از مناطق دیگر اتیوپی در 2020 به 
دلیل  درگیری ها ی مسلحانه همزمان و سطح زیاد خشونت 

بین قومی پدیدار شد.
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8. هزینه  نظامی

هزینه  نظامی جهان در 2020، 1981 میلیارد دالر       امریکا 
برآورد شده است. مجموع هزینه ها 2.6 درصد بیش از 

2019 و 9.3 درصد بیش از    2011 بود. تحمیل نظامی 
جهانی—هزینه های نظامی جهان   به عنوان سهمی از تولید 

ناخالص داخلی جهان )جی دی پی( —با 0.2 درصد افزایش 
در 2020 به 2.4 درصد رسید. این   بزرگ ترین فزونی 

تحمیل نظامی از زمان بحران مالی و اقتصادی جهانی در 
2009 تاکنون بود.

هزینه  نظامی دست کم در چهار از پنج منطقه جهان 
افزایش یافت: 5.1 درصد در آفریقا، 4.0 درصد در اروپا، 

3.9 درصد در قاره       امریکا و 2.5 درصد در آسیا و 
اقیانوسیه. سیپری برای ششمین سال متوالی     نمی تواند 

برآوردی از کل هزینه  خاورمیانه ارائه دهد.

اثرگذاری کووید-19

در حالی که تاثیر           همه گیری کووید-19 بر هزینه  نظامی در 
سال های آینده آشکارتر     خواهد شد، هم اکنون چهار مشاهده 

کلی در مورد کارایی آن در 2020 می توان ارائه کرد. 
نخست، چند کشور )  به عنوان نمونه آنگوال، برزیل، شیلی، 

کویت، روسیه و کره جنوبی( شناخته شده اند که هزینه  
نظامی را برای رسیدگی به           همه گیری کاهش داده و یا 

دگرسو کرده اند. دوم، یک کشور— مجارستان— مسیر 
مخالف را در پیش گرفت و هزینه  نظامی خود را در 2020 

  به عنوان بخشی از بسته انگیزگر مالی در واکنش به 
          همه گیری افزایش داد. استدالل های برقراری پیوند بین هزینه  

نظامی بیشتر و بهبود اقتصادی احتمال دارد در کشورهای 
بیشتری مطرح      شود. سوم، تحمیل نظامی در بیشتر کشور ها 

در 2020 افزایش یافت. چهارم، بیشتر کشورها از 
دارایی های نظامی   به ویژه پرسنل، برای کمک به پاسخ های 

خود به شیوع کووید-19 استفاده کرده اند.

بزرگترین هزینه کننده های نظامی در 2020

رشد کل هزینه ها در 2020 تا حد زیادی تحت تأثیر الگوهای 
هزینه در ایاالت متحده و چین قرار گرفت. امریکا 

هزینه های نظامی خود را برای سومین سال بی وقفه افزایش 
داد تا به 778 میلیارد دالر در 2020 رسید، که افزایشی 

4.4 درصدی از 2019 اما کاهشی 10 درصدی از 2011 
بود. اقالم بودجه   ای که به این رشد اخیر کمک کرد 

دربرگیرنده پژوهش و توسعه، بهسازی زرادخانه  هسته ای 
      امریکا و خریدهای بزرگ- مقیاس تسلیحاتی بود. هزینه های 

نظامی چین در 2020، معادل 252 میلیارد دالر برآورد 
شده که نشان دهنده افزایشی 1.9 درصدی از 2019 و 

افزایشی 76 درصدی از 2011 بود. هزینه های  چین برای 

هزینه های نظامی جهان، 2020

تغییر هزینه    
)٪( )میلیارد دالر امریکا(  منطقه 

5.1  )43.2( آفریقا 
6.4  )24.7( آفریقای شمالی   
3.4  18.5 آفریقای جنوب صحرا   
3.9  853 قاره امریکا 

–0.2  8.6 امریکای مرکزی    
    و کارائیب 

4.3  801 امریکای شمالی   
–2.1  43.5 امریکای جنوبی   

2.5  528 آسیا و اقیانوسیه 
–8.4  1.9 آسیای مرکزی   

2.3  359 شرق آسیا   
5.6  30.7 اقیانوسیه   
1.3  90.1 آسیای جنوبی   
5.2  45.5 آسیای جنوب شرقی   
4.0  378 اروپا 
6.0  33.6 اروپای مرکزی   
3.4  71.7 اروپای شرقی   
3.9  273 اروپای غربی   
. .  . . خاورمیانه 
2.6  1981 کل جهان 
) ( = برآورد نامشخص؛     .. = در دسترس نبودن داده ها.

ارقام هزینه به دالر جاری )2019(    امریکا است. همه تغییرات 
    به صورت حقیقی برای دوره 20-2019 است.
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شفافیت در هزینه  نظامی

ردیابی هزینه نظامی کشورها مستلزم شفافیت است. بیشتر 
کشورها داده های مربوط به هزینه های نظامی را در 
گزارش های رسمی دولت ارائه  می دهند. با این حال، 

دسترسی به اطالعات گاهی دشوار است و گزارش دهی در 
انتشارات دولتی بسیار متفاوت است. یکی از عوامل احتمالی 

تاثیرگذار بر شفافیت، کیفیت نهادهای دموکراتیک است. 
  به عنوان نمونه، در آسیای جنوب شرقی، شاخص های اساسی 

شفافیت ملی— دسترسی، در دسترس بودن، رده بندی، 
فراگیرندگی، جداسازی و مرحله فرایند بودجه بندی که در آن 

گزارش دهی انجام     می شود—نشان     می دهد که شفافیت کلی 
در گزارش دهی دولت از هزینه های نظامی در این خرده 

منطقه تا حدودی خوب است. پنج کشور )اندونزی، مالزی، 
فیلیپین، تایلند و تیمور شرقی( شفاف اند، سه کشور )کامبوج، 
میانمار و سنگاپور( دارای شفافیت جزئی اند، و تنها برونئی 

دارالسالم، الئوس و ویتنام دارای شفافیت محدود یا 

بی شفافیت تشخیص داده شده اند. •

26 سال پی درپی افزایش داشته است—          بلند     مدت ترین 
افزایش بدون وقفه از سوی هر کشوری در پایگاه داده ای  

هزینه های نظامی سیپری. از آنجائی که اقتصاد چین کم وبیش 
به سرعت از محدودیت های مربوط به           همه گیری به جای اول 
بازگشت، این کشور احتمال دارد یکی از معدود کشورهایی 
باشد که     قادر است بدون افزایش تحمیل نظامی خود، افزایش 

پیاپی هزینه  نظامی را تامین مالی کند.
هزینه  72.9 میلیارد دالری هند، با افزایشی 2.1 درصدی 

در 2020، آن را   به عنوان سومین هزینه          کننده در جهان 
رتبه بندی کرد. کل هزینه  نظامی روسیه 61.7 میلیارد دالر 

بود. این رقم 2.5 درصد بیش از 2019، اما 6.6 درصد 
کمتر از بودجه آغازین برای 2020 بود که نشان دهنده 
پیامدهای اقتصادی گسترده کووید-19 است. شکاف در 

هزینه ها دربرگیرنده کسری حدود 1 میلیارد دالری  به طور 
احتمالی مرتبط با برنامه تسلیحات دولتی     بود. پنجمین 

هزینه          کننده بزرگ، انگلستان، هزینه  نظامی خود را در 
2020، 2.9 درصد افزایش داد. این دومین نرخ رشد ساالنه 
انگلستان در دوره 2020-2011 بود، دهه   ای که تا 2017 با 

کاهش هزینه های نظامی متمایز     می شد.
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9. انتقال بین المللی تسلیحات و تحوالت تولید اسلحه

حجم جابجایی بین المللی    سالح های مهم در دوره پنج ساله 
20-2016 به طور تقریبی در همان سطح 15-2011 بود، 
و از زمان پایان جنگ سرد تاکنون در باالترین سطح خود 

باقی ماند. با این حال، حجم جابجایی ها در سال های 
20-2016 هنوز 35 درصد کمتر از میزان حداکثری 

سال های 85-1981 در دوره اوج جنگ سرد بود.   به طور 
کلی،           همه گیری کووید-19 و بحران اقتصادی حاصله     به نظر 

    می رسید که تأثیر چندانی بر تحویل تسلیحات در 2020 یا 
سفارشات جدید سالح های مهم در طی سال نداشته باشند. 

تامین        کنندگان    سالح های مهم

پنج بزرگ ترین تأمین          کننده در 20-2016— ایاالت متحده، 
روسیه، فرانسه، آلمان و چین— 76 درصد از کل 

صادرات    سالح های مهم را تشکیل دادند. از 1950، ایاالت 
متحده و روسیه )یا اتحاد جماهیر شوروی پیش از 1992( 
همواره با اختالف زیاد   بزرگ ترین تامین        کنندگان بوده  اند. 

صادرات اسلحه ایاالت متحده 37 درصد از کل جهان را در 
20-2016 تشکیل می داد، و 15 درصد بیش از 2011-15 

بود. به طور تقریبی نیمی )47 درصد( از صادرات 
جنگ افزار    امریکا در 20-2016 به خاورمیانه رهسپار 
شد. در مقایسه، صادرات جنگ افزار روسیه 22 درصد 

کاهش یافت و سهم آن از کل جهان از 26 درصد در 
15-2011 به 20 درصد در 20-2016 تنزل کرد.

صادرات جنگ افزار فرانسه )با 44 درصد افزایش( و 
آلمان )با 21 درصد افزایش( بین 15-2011 و 2016-20 

رشد کرد، در حالی که رقم چین 7.8 درصد افت کرد.
بسیاری از 65 کشور که از سوی سیپری   به عنوان 

صادرکنندگان سالح مهم در 20-2016 شناسایی   شده اند، 
تنها حجم اندکی جنگ افزار عرضه     می کنند. 25 کشور برتر 

تأمین          کننده تسلیحات 99 درصد از کل صادرات جهانی را 
به خود اختصاص دادند. کشورهای    امریکای شمالی )یعنی 
کانادا و ایاالت متحده( و اروپا )شامل روسیه( 86 درصد 
از کل صادرات تسلیحات را دربرگرفتند. سه تامین          کننده 

بزرگ خارج از اروپا و    امریکای شمالی، چین )5.2 درصد 
از کل صادرات اسلحه(، اسرائیل )3.0 درصد( و کره 

جنوبی )2.7 درصد( بودند.
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روند جابجایی سالح های مهم، 1950-2020

یادداشت: نمودار میله   ای میانگین حجم انتقال سالح را برای دوره های 5 ساله و نمودار خطی حاصل جمع های ساالنه را نشان     می دهد



تولید اسلحه و خدمات نظامی

فروش تسلیحات 25 شرکت بزرگترین تولید          کننده اسلحه و 
خدمات نظامی جهان در کل 361 میلیارد دالر در 

   *2019—با افزایشی 8.5 درصدی در مقایسه با 2018 
بود. رتبه بندی 2019 سیپری برای           نخستین بار دربرگیرنده 
داده هایی برای برخی از شرکت های تسلیحاتی چینی است. 
25 شرکت برتر تسلیحاتی در 2019 در    امریکای شمالی 
)12 شرکت( و اروپا )8 شرکت( متمرکز   شده اند، اما این 

رتبه بندی 4 شرکت چینی و 1 شرکت از امارات متحده 
عربی را نیز دربر می گیرد. پنج شرکت برتر همه در ایاالت 

متحده مستقر هستند.
برای           نخستین بار، سیپری حضور بین المللی صنعت 

تسلیحاتی را با تمرکز بر 15 بزرگترین شرکت تسلیحاتی در 
2019 ترسیم کرد. مجموعه داده ها از 400 موجودیت 

خارجی که   به عنوان شعب، واحد های تابعه و شرکت های 
سرمایه گذاری مشترک ثبت شده در کشوری غیر از کشوری 

که دفتر مرکزی شرکت اصلی در آنجا قرار دارد، تشکیل 
شده است. با در نظر گرفتن این موجودیت های خارجی، 

حوزه نفوذ 15 بزرگترین شرکت تسلیحاتی جهان دست کم به 
49 کشور مختلف گسترش     می یابد. • 
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واردکنندگان سالح های مهم

سیپری 164 کشور را در 20-2016   به عنوان واردکنندگان 
سالح مهم شناسایی کرد. پنج بزرگ ترین واردکننده 

جنگ افزار عربستان، هند، مصر، استرالیا و چین بودند که 
باهم 36 درصد از کل واردات تسلیحات را به خود اختصاص 

 دادند. منطقه ای که بیشترین حجم تسلیحات مهم عرضه شده 
 را در 20-2016 دریافت کرد، آسیا و اقیانوسیه بود که 

42 درصد از جمع کل جهان را دربرگرفت و خاورمیانه پس 
از آن بود که 33 درصد دریافت کرد. جریان تسلیحات به دو 

منطقه بین 15-2011 و 20-2016 افزایش یافت: خاورمیانه 
)به میزان 25 درصد( و اروپا )به میزان 12 درصد(. با این 

حال، جریان به سه منطقه دیگر کاهش یافت: آفریقا )به میزان 
13 درصد(، قاره    امریکا )به میزان 43 درصد( و آسیا و 

اقیانوسیه )به میزان 8.3 درصد(.

ارزش مالی صادرات اسلحه کشورها

در حالی که داده  های سیپری در مورد جابجایی های اسلحه 
ارزش مالی آنها را ارائه  نمی  دهند، بسیاری از کشورهای 
صادرکننده اسلحه ارقام مربوط به ارزش مالی صادرات 

تسلیحات خود را منتشر   می کنند. بر اساس چنین داده  هایی، 
سیپری برآورد می کند که ارزش کل تجارت جهانی اسلحه 

در 2019* دست کم 118 میلیارد دالر بوده است. 

* آخرین سالی که برای آن داده در دسترس است.

واردات سالح های بزرگ، بر اساس منطقه

منطقه 
دریافت کننده

 سهم جهانی )٪(،
2016–20

 )٪( تغییر در 
 حجم واردات از 

15-2011 تا 2016-20

13–7.3آفریقا
43–5.4قاره امریکا

8.3–42آسیا و اقیانوسیه
1212اروپا

3325خاورمیانه

صادرکنندگان و واردکنندگان برتر سالح های مهم، 2016-20

سهم   
جهانی )٪( صادرکننده 

37 ایاالت متحده   1
20 روسیه   2
8.2 فرانسه   3
5.5 آلمان   4
5.2 چین   5
3.3 انگلستان    6
3.2 اسپانیا   7
3.0 اسرائیل   8
2.7 کره جنوبی    9
2.2 ایتالیا   10

سهم      
جهانی )٪( واردکننده 

11 عربستان سعودی   1
9.5 هندوستان   2
5.8 مصر   3
5.1 استرالیا   4
4.7 چین   5
4.3 الجزایر   6
4.3 کره جنوبی   7
3.8 قطر   8
3.0 یوای ئی   9
2.7 پاکستان   10

یو اِی ئی= امارات متحده عربی
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10. نیروهای   هسته ای جهان 

در آغاز 2021، 9 کشور—    ایاالت متحده امریکا، روسیه، 
انگلستان، فرانسه، چین،    هندوستان، پاکستان، اسرائیل و 

جمهوری دموکراتیک خلق کره )دی پی آر کی، یا کره شمالی( 
—    به طور تقریبی 13080 جنگ افزار   هسته ای در اختیار 
داشتند، که از آنها 3825 در نیروهای عملیاتی مستقر شده 

بودند. حدود 2000 مورد از اینها در وضعیت آماده باش 
عملیاتی باال نگه داشته      می شوند.

زرادخانه  های   هسته ای

به طور کلی، ذخایر کالهک  های   هسته ای همچنان در حال 
کاهش است. این امر بیشتر به دلیل برچیدن کالهک  های 
کنارگذاشته  شده از سوی ایاالت متحده     امریکا و روسیه 

است. کاهش جهانی کالهک های فعال     به نظر     می آید متوقف 
شده باشد، و شمار آنها ممکن است از نو افزایش یابد. 
همزمان،    ایاالت متحده امریکا و روسیه هر دو دارای 

برنامه های گسترده و پرخرج برای جای گزینی و نو سازی 
کالهک  های   هسته ای، سیستم  های پرتابگر موشکی و 

هواپیمایی، و تأسیسات تولید سالح   هسته ای خود هستند. 
به طور نمونه،    ایاالت متحده امریکا در 2020 استقرار 

کالهک  های کم قدرت جدیدی را در زیردریایی های اتمی 
حامل موشک های بالستیک )اس اس بی اِن( های خود تکمیل 
کرد، و در طرح هایش برای به میدان آوردن موشک کروز 

اتمی جدید پرتاب شونده از دریا )اس اِل سی ام( پیشرفت 

داشت. روسیه چهارمین )اس اس بی اِن ( از نوع بوریئی را به 
ناوگان خود افزود، و شمار موشک های بالستیک قاره پیمای 

یارس و آوانگارد، )اس اِل سی ام( تهاجمی-زمینی کالیبر و 
موشک های کوتاه -برد اسکندر را افزایش داد.

زرادخانه  های   هسته ای سایر کشورهای   دارای 
جنگ افزارهای هسته ای به طور چشمگیری کوچک تر 

هستند، اما همه آنها در حال توسعه یا استقرار سیستم  های 
تسلیحاتی جدید هستند، یا قصد خود را برای انجام چنین 
کاری به اطالع رسانده اند. چین در میانگاه نو سازی و 

گسترش مهم زرادخانه هسته ای خود است، و    هندوستان و 
پاکستان نیز به نظر می آید در حال افزایش میزان ذخایر 

سال ح های   هسته ای خود باشند. کره شمالی به اولویت بخشی 
به برنامه   هسته ای نظامی به عنوان عنصر اصلی راهبرد 

امنیت ملی خود ادامه   می دهد، هرچند در 2020 هیچ گونه 
آزمایش سالح  های   هسته ای یا سیستم  های پرتابگر 

موشک  های بالستیک دوربرد انجام نداد.

امریکا 
۵۵۵۰

روسیھ
۶۲۵۵

نگلستان  ا
۲۲۵

فرانسھ 
۲۹۰

چین
۳۵۰

   ھندوستان 
۱۵۶

پاکستان
۱۶۵

اسرائیل
۹۰

کره 
لی شما

۴۰–۵۰

= 10 کالھک
= امریکا و روسیھ

= چین، فرانسھ و انگلستان 
=    ھندوستان و پاکستان

=      اسرائیل و کره شمالی

انباشته های سالح های   هسته ای جهان، ژانویه 2021

یادداشت: مرزهای استفاده شده در این نقشه داللت بر تایید یا پذیرش سیپری ندارد.



صورت برداری شده، خودداری      می کند، گرچه این اطالعات 
را با امریکا درمیان می گذارد. چین اکنون نیروهای   هسته ای 

خود را با تناوب بیشتری نسبت به گذشته به طور آشکار 
به نمایش      می گذارد، اما اطالعات کمی در مورد شمار نیروها 
یا برنامه  های توسعه آینده منتشر      می کند. دولت  های    هندوستان 

و پاکستان در مورد برخی آزمایش  های موشکی خود  
بیانیه هایی صادر      می کنند، اما هیچ اطالعاتی در مورد 

وضعیت یا اندازه زرادخانه  های خود در دسترس نمی گذارند. 
کره شمالی انجام آزمایش  های موشکی و سالح   هسته ای را 
پذیرفته است، اما هیچ اطالعاتی در مورد اندازه زرادخانه 
  هسته ای خود ارائه     نمی  دهد. اسرائیل دارای سیاست دیرین 

اظهارنظر نکردن در مورد زرادخانه   هسته ای خود است. •
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سطوح شفافیت کم

در دسترس بودن اطالعات موثق در مورد وضعیت 
زرادخانه  های   هسته ای و توانایی های کشورهای دارای 

سالح های   هسته ای بسیار متفاوت است.    ایاالت متحده امریکا 
پیشتر اطالعات مهمی در مورد ذخایر و توانایی های 

  هسته ای خود آشکار کرده بود، اما در   2020 —مانند 
2019— دولت رئیس جمهور دونالد جی. ترامپ از افشای 

علنی اندازه ی انباشته های امریکا سر باز زد. انگلستان و 
فرانسه نیز تاحدی اطالعات اعالم کرده اند. روسیه از افشای 

آشکار تفکیک تفصیلی نیروهای خود که براساس معاهده 
2010 اقدامات برای کاهش و محدودسازی بیشتر سالح  های 

تهاجمی استراتژیک )استارت جدید( 

نیروهای هسته ای جهان، ژانویه 2021

کل  سایر   کالهک های     
موجودی  کالهک ها  مستقر  کشور 

5550  3750  1800 ایاالت متحده امریکا 
6255  4630  1625 روسیه 
225  105  120 انگلستان 
290  10  280 فرانسه 
350  350  – چین 
156  156  – هندوستان 
165  165  – پاکستان 
90  90  – اسرائیل 
]40–50[  ]40–50[  – کره شمالی 
13080  9255  3825 کل* 

– = صفر یا ارزش بی اهمیت؛ ) ( = رقم نامشخص، در کل 
لحاظ نشده است.

 * حاصل جمع به نزدیک ترین عدد صحیح 5 کالهک گرد 
شده است.

یادداشت ها: »سایر کالهک  ها« دربرگیرنده کالهک  های فعال 
که در انبار نگه داشته      می شوند، و کالهک  های ازکارافتاده ی در 

انتظار برچیدن می شوند.

ارقام مربوط به روسیه و    ایاالت متحده امریکا ممکن است با 
آمار ابراز شده آنها در معاهده 2010 اقدامات برای کاهش و 
محدودسازی بیشتر سال ح های تهاجمی استراتژیک )استارت 

جدید( به دلیل قوانین شمارش این معاهده مطابقت نداشته باشند.

همه برآوردها تقریبی اند. سیپری هر ساله داده  های نیروهای 
  هسته ای جهانی خود را بر اساس اطالعات جدید و به روزرسانی 

ارزیابی های پیشین بازبینی      می کند.

مواد اولیه برای سالح  های   هسته ای مواد شکافت پذیر، اورانیوم 
غنی شده با عیار باال )اچ ئی یو( یا پلوتونیوم جداسازی شده است. 
چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایاالت متحده     امریکا هر دو 
)اچ.ئی.یو( و پلوتونیوم را برای استفاده در سالح  های   هسته ای 
خود تولید کرده اند؛    هندوستان و اسرائیل بیشتر پلوتونیوم تولید 
کرده اند؛ و پاکستان    به طور عمده )اچ.ئی.یو( تولید کرده است، 

اما در حال افزایش توانایی خود برای تولید پلوتونیوم است. کره 
شمالی پلوتونیوم را برای استفاده در سالح  های   هسته ای تولید 

کرده است، اما باور بر این است که )اچ.ئی.یو( برای 
سالح  های   هسته ای نیز تولید      می کند. همه کشور  های دارای 
صنعت   هسته ای غیرنظامی قادر به تولید مواد شکافت پذیر 

هستند.
پانل بین المللی مواد شکافت پذیر اطالعاتی را در مورد 

ذخایر جهانی مواد شکافت پذیر گردآوری      می کند

ذخایر جهانی، 2020   

1330~ تن اورانیوم بسیار غنی شده 

پلوتونیوم جداسازی شده 
220~ تن    ذخایر نظامی  
320~ تن    ذخایر غیرنظامی  

ذخایر جهانی مواد شکافت پذیر، 2020
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معاهده منع    سالح های  هسته ای الزم االجرا شد

اگرچه، با درنظر گرفتن تمام جوانب،   2020 برای کنترل 
   سالح های  هسته ای و تالش های عدم گسترش سال دشواری 

بود، اما شاهد رویداد مهمی برای توسعه هنجارهای 
بین المللی درباره خلع سالح  هسته ای بود: در 24 اکتبر 

2020 هندوراس پنجاهمین کشوری شد که معاهده 2017 
منع    سالح های  هسته ای )تی پی اِن دبلیو( را تصویب  کردند یا 

ملحق شدند، و 90 روز بعد محرک الزم ااالجرا شدن آن 
شدند. تی پی اِن دبلیو نخستین معاهده   ای است که ممنوعیت 

فراگیرنده تسلیحات  هسته ای، دربرگیرنده توسعه، استقرار، 
مالکیت، استفاده و تهدید به استفاده از آنها را برقرار کرد. با 

این حال، این ممنوعیت تنش بین خلع سالح  هسته ای و 
بازدارندگی  هسته ای را نمایان ترکرده است: در حالی که 

جامعه مدنی و بسیاری از کشورهای بدون سالح  هسته ای از 
الزم االجرا شدن این معاهده استقبال کردند، کشورهای دارای 

سالح  هسته ای )چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایاالت 
متحده( و هم پیمانان آنها آن را به عنوان تضعیف نظم  هسته ای 

موجود بر اساس معاهده 1968 منع گسترش    سالح های 
 هسته ای )معاهده منع گسترش، اِن پی تی( در نظر گرفتند.

          همه گیری کووید-19 به تعویق انداختن دهمین کنفرانس 
بازنگری اِن پی تی منجر شد. این برای بزرگداشت پنجاهمین 

سالگرد الزم االجرا شدن اِن پی تی در 1970، و  گذشت 
یک ربع قرن   از زمان تمدیدشدن به طور نامحدود در 1995 

می بود. بسیاری از این تعویق استقبال کردند، از آنجا که 
کنفرانس     به نظر     می رسید در اوضاع سیاسی غالب در 2020 

با شکست مواجه شود— اوضاعی که  به طور عمده با 
شکست دیرینه برای پیشرفت در خلع سالح  هسته ای شکل 

گرفت.

کنترل سالح های   هسته ای روسیه-    امریکا

در راستای بیش از  یک دهه بن بست دیپلماتیک برای کنترل 
دوجانبه تسلیحات  هسته ای بین روسیه و ایاالت متحده 

امریکا، پیشرفت کمی در مذاکرات آنها در 2020 حاصل 
شد. افزون بر بدتر شدن روابط سیاسی و امنیتی روسیه-

غرب به طور کلی، تحوالت امروزی در فناوری نظامی نیز 
پویایی راهبردی را پیچیده کرده و به این بن بست کمک کرده 
است. با وجود تالش های آنها برای رسیدگی به موضوعات 

مربوطه در چارچوب »گفتگوی امنیتی راهبردی«، تا پایان 
2020 روسیه و ایاالت متحده هنوز در مورد تمدید آخرین 

معاهده دوجانبه کنترل تسلیحات  هسته ای باقی مانده خود، 
معاهده 2010 اقدامات برای کاهش و محدودسازی بیشتر 
سالح  های تهاجمی استراتژیک )استارت جدید( که انتظار 
می رفت در 5 فوریه منقضی شود، به توافق نرسیده بودند. 

سرنوشت استارت جدید به دلیل رویکردها و اهداف متفاوت 
طرفین نامعلوم باقی ماند: روسیه بر حفظ این معاهده 

متمرکز شد، در حالی که ایاالت متحده تالش کرد تا چین را 
متقاعد کند—بدون  موفقیت—به این توافق نامه بپیوندد و 

آن را از لحاظ تسلیحات پوشش داده شده و اقدامات 
راستی آزمایی اعمال شده فراگیرتر کند. 

ایران و برنامه جامع اقدام مشترک

آینده برنامه جامع اقدام مشترک 2015 )برجام( نیز در 
2020 نامعلوم است. برجام توافقی بین ایران و شش کشور 

شرکت          کننده دیگر به همراه اتحادیه اروپا است که برای ایجاد 
اعتماد بین المللی در مورد ماهیت صلح  آمیز برنامه  هسته ای 

ایران به  ازای لغو تحریم ها طراحی شده است. ایران در 
2020 کماکان شرکت          کننده در برجام بود، اگرچه مفاد اصلی 

این توافق را دیگر رعایت     نمی کرد. در واکنش به سیاست 
»فشار حداکثری« ا   یاالت متحده —که پس از خروج    امریکا 

از برجام در 2018—دربرگیرنده تحریم های شدیدتر علیه 
ایران بود، ایران در 2019 فراتر رفتن از محدودیت های 

برجام در مورد     فعالیت های  هسته ای خود را آغاز کرده بود. 
ایران همچنان ادعا کرد به محض این که سایر شرکت        کنندگان 

به پایبندی کامل بازگردند، همان کار را انجام خواهد داد. 
چشم انداز احیای این توافق  هسته ای بیمارگونه در 2021 با 
انتخاب رئیس جمهور جدید ایاالت متحده در اواخر 2020 
بهبود پیدا کرد. با این حال، فرصت برای ایران و ایاالت 
متحده برای به توافق رسیدن در مورد شرایط بازگشت به 

تعهدات برجامی مربوط به آنها اندک است.

11. خلع سالح  هسته ای، کنترل تسلیحات و عدم 
گسترش    سالح های  هسته ای



عدم گسترش، کنترل تسلیحات و خلع سالح    19

کره شمالی

از زمان شکست دیپلماسی  هسته ای کوتاه         مدت بین ایاالت 
متحده و جمهوری دموکراتیک خلق کره )دی پی آر کی، کره 
شمالی( در 19-2018 بن بستی ایجاد شده است، و این امر 

در سراسر 2020 ادامه داشت. در ژانویه کره شمالی اعالم 
کرد که توقف موقتی یک جانبه خود را در مورد انفجارهای 

آزمایش  هسته ای و پروازهای آزمایشی موشک های بالستیک 
دوربرد که در 2018 اعالم کرده بود، دیگر رعایت 

  نمی کند. در حالی که در طی سال چنین آزمایش هایی را انجام 
نداد، اما به توسعه موشک های بالستیک با برد کوتاه تر خود 

ادامه داد. 

 اختالف نظر های مربوط به معاهده منع جامع آزمایش  های   هسته ای 

شرایط سیاسی دشوار برای کنترل تسلیحات  هسته ای در 
رابطه با معاهده 1996 منع جامع آزمایش  های   هسته ای 
)سی تی بی تی( —معاهده بین المللی که همه انفجارهای 

آزمایش  هسته ای را زمانی که الزم االجرا شود، در همه 
محیط ها ممنوع خواهد   کرد، نیز آشکار بود. در 2020 
مقامات       امریکایی بنا  بر گزارش ها گزینه انجام انفجار 

 هسته ای به اصطالح اعتراضی را، که           نخستین آزمایش 
انفجاری  هسته ای ایاالت متحده از 1992 خواهد  بود، مورد 

بحث قرار دادند. تا پایان سال، با توجه به واکنش های سیاسی 
منفی، دگرگونی های سیاسی در ایاالت متحده پس از 

انتخابات در نوامبر، و مشکالت فنی مختلف، چنین آزمایشی 
نامحتمل     به نظر     می رسید. در این میان، مانند سال های پیشین، 
ایاالت متحده امریکا این پرسش را مطرح کرد که آیا چین و 
روسیه به توقف موقتی آزمایش یک جانبه خود پایبند هستند یا 
نه. هر دو ادعاهای ایاالت متحده را که با شواهد در دسترس 

عموم اثبات نشده است، رد کردند. •

شمار کل سالح های تهاجمی استراتژیک روسیه و       امریکا در استارت جدید، 5 فوریه 2011، 1 مارس 2020 و 1 سپتامبر 2020

گروه داده ها
محدودیت های 

معاهده

ایاالت متحده امریکاروسیه

فوریه 
2011

مارس 
2020

سپتامبر 
2020

فوریه 
2011

مارس 
2020

سپتامبر 
2020

 آی سی بی ام ها، اس ال بی ام ها و بمب افکن های 
    سنگین مستقر شده

700521485510882655675

 کالهک ها در آی سی بی ام ها، اس ال بی ام ها 
a و بمب افکن های سنگین مستقر شده    

15501537132614471800b13731457

 پرتاب گر های مستقرشده و غیرمستقر در
    آی سی بی ام ها، اس ال بی ام ها و بمب افکن های 

سنگین مستقر شده

8008657547641124800800

آی سی بی ام  = موشک بالستیک قاره پیما؛ اس ال بی ام = موشک بالستیک پرتاب شونده از زیر دریایی.
یادداشت: این معاهده در 5 فوریه 2011 الزم االجرا شد. محدودسازی های معاهده باید تا 5 فوریه 2018 بدست می آمد.

a هر   بمب افکن سنگین به عنوان حامل تنها 1 کالهک محاسبه     می شود.

b در           نخستین رونمایی عمومی داده های کلی امریکا 1373 اعالم شد. رونمایی های داده های بعدی 1372 را ذکر کرد.
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12. تهدیدهای امنیتی شیمیایی و بیولوژیک

همه گیری در حال وقوع کووید-19

          همه گیری کووید-19 جهان را در 2020 به شیوه ای تغییر داد 
که شمار کمی پیش بینی     کرده بودند. بیش از 82 میلیون مورد 

ابتال به کووید-19 و بیش از 1.8 میلیون جان باخته تا پایان 
2020 در سراسر جهان ثبت شده بود، اگرچه به دلیل موارد 
تشخیص داده نشده و   به طور کلی داده های ضعیف مربوط به 

کووید-19، اعداد واقعی به طور احتمالی به میزان قابل توجهی 
بیشتر بود. تاثیر اقتصادی-اجتماعی جهانی این           همه گیری در 

سطوح بی همتایی از جنگ جهانی دوم تاکنون بود.
بنابر وضعیت آگاهی  در مورد کووید-19 و منشأ آن در 
پایان 2020، به طور کلی تصور     می شد که شیوع بیماری 

طبیعی باشد،           که نخستین بار در ووهان چین در آخرین روز 
2019 شناسایی شد، اگرچه شناخت کمی در مورد چگونه، 
کجا و چه وقت شروع به پخش شدن کرد، وجود داشت. در 
حالی که نظریه »فراگیرشدن طبیعی« غالب بود، نظریه ای 

حاشیه   ای تر باور داشت که ویروس     می تواند از حادثه ای 
مرتبط با پژوهش نشأت گرفته باشد. شناسایی منبع بیماری 

باید امر عادی علمی  بوده باشد؛ به جای آن بسیار سیاسی شد. 
چین   به ویژه تالش های مهمی برای مهار روایت ریشه های 
          همه گیری انجام داد. سازمان بهداشت جهانی )دبلیو اچ اُ( در 

مه 2020 مأموریت پیدا کرد تا برای تشخیص منشأ ویروس 
تالش کند و یک هیئت اعزامی بین المللی به رهبری دبلیو اچ اُ 

در اوایل 2021 به چین رهسپار شود.
          همه گیری کووید-19، و تاثیر اقتصادی-اجتماعی آن، 

همچنین مشکلی را که همه         دولت ها با آن روبروند، نمایان تر 
کرد: چگونه به طور موفقیت آمیزی برای تهدیدهای مرتبط با 
امنیت زیستی شهروندان و امنیت ملی و بین المللی پیش بینی 

کرد و آماده شد. طیف تهدیدهای بیولوژیک پیچیده و در حال 
تحول است، و شیوع طبیعی بیماری، پیامدهای ناخواسته 

حادثه های آزمایشگاهی، استفاده عمدی از بیماری   به عنوان 
سالح و همان طور که در جریان این           همه گیری نشان داده 
شد، اکنون شاید     جنگ اطالعاتی بیولوژیک را نیز دربر 

می گیرد.

کنترل    سالح های بیولوژیک

این           همه گیری بر عملکرد     فعالیت های مهم خلع سالح و منع 
گسترش سالح  های بیولوژیک در 2020 نیز به طور 

قابل توجهی اثر گذاشت. گردهمایی های بین جلسه ای کارشناسان 
و نشست کشورهای عضو در کنوانسیون    1972 سالح های 
بیولوژیک و سمی )بی دبلیوسی( تا 2021 به تعویق افتاد.     با 
وجود این، چند فعالیت  و تحول مهم مربوط به بی دبلیوسی 

بازهم در طی 2020 به وقوع پیوست. اینها دربرگیرنده 
چهل وپنجمین سالگرد الزم االجرا شدن بی دبلیوسی، مناظره 

علنی شورای امنیت سازمان ملل در مورد           همه گیری ها و 
امنیت در ژوئیه 2020، و پیش نویس قطعنامه جدید 

بحث برانگیز مجمع عمومی سازمان ملل در مورد مکانیسم 
دبیرکل سازمان ملل )آن اس جی ام( برای بررسی ادعاهای 

استفاده از    سالح های شیمیایی و بیولوژیک بود. 

استفاده از گروه عامل نوویچوک 

تحوالت بیشتری در رابطه با مواد شیمیایی سمی از گروه عامل 
اعصاب نوویچوک در 2020 وجود داشت. اینها دربرگیرنده 

الزم االجرا شدن تغییرات فنی در جدول زمانی 1 مواد شیمیایی 
در کنوانسیون       1993 سالح های شیمیایی و مورد جدیدی از 

ادعای استفاده در مسمومیت آلکسی ناوالنی رهبر مخالفان 
روسیه بود. سازمان منع       سالح های شیمیایی تأیید کرد که از 
مهارکننده کولین استراز از گروه نوویچوک برای مسمومیت 
ناوالنی استفاده شده بود، اگرچه این نوعی بود که در جدول 

زمانی ذکر نشده است.
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بررسی ادعاهای مربوط به استفاده از سالح شیمیایی

معرفی قطعنامه آن اس جی ام از سوی روسیه همسو با سایر 
تالش های چند کنشگر از جمله کارزار های دروغ پراکنی و 
کژآگاه سازی برای کم اهمیت کردن و به چالش کشیدن اقتدار 
قانونی و اقدامات گروه های تحقیق و تفحص در سازمان منع 
   سالح های شیمیایی )اُپ سی دبلیو( و سازمان ملل متحد بود. 

بررسی درباره تسلیحات شیمیایی سوریه که در 2020 ادامه 
داشت، همین طور سایر تجربه ها نشان     می دهد که تالش ها 

برای پی بردن به حقیقت بحث برانگیزتر، پیچیده       و       مهم شده 
است. در جلسات شورای امنیت سازمان ملل در مورد 

سوریه و       سالح های شیمیایی در 2020 نیز اختالف هایی 
آشکار بود. 

کنترل تسلیحات و خلع سالح شیمیایی

همه گیری باعث تاخیراندازی بازرسی های عادی و نوع 
دیگر از سوی دبیرخانه فنی اُپ سی دبلیو طی 2020 شد. 

بیست و پنجمین نشست کنفرانس کشورهای عضو )سی اس پی( 
کنوانسیون 1993 تسلیحات شیمیایی )سی دبلیو سی( به شکلی 

تغییر داده شده، و با دومین بخش برنامه ریزی شده برای 
2021 پیش برده شد. اختالف های سیاسی بار دیگر در 

سی اس پی و در جلسات شورای اجرایی اُپ سی دبلیو آشکار 
بود، به ویژه در مورد پیش نویس برنامه و بودجه و در رابطه 
با تالش هایی برای رسیدگی به تهدید ناشی از مواد شیمیایی 

که بر سیستم عصبی مرکزی عمل می کنند.
98.3 درصد از سالح های شیمیایی گروه 1 اعالم شده 

)یعنی آنهایی که بر اساس مواد شیمیایی در جدول زمانی 1 
سی دبلیوسی قرار دارند( تا 30 نوامبر 2020 زیر نظر 

راستی آزمایی بین المللی نابود شده  بودند. ایاالت متحده تنها 
کشور دارنده سالح شیمیایی اعالم شده و هنوز نابود نشده 

است، اما انتظار می رود فعالیت های تخریب باقی مانده خود 

را طبق آخرین جدول زمانی تکمیل کند. •

          همه گیری کووید-19 در 2020، رویدادهای منتخب

چین بیش از 40 مورد ابتال به ذات الریه 3 ژانویه
همه گیرانه با علت نامعلوم را که برای           نخستین 
بار در دسامبر 2019 در ووهان چین شناسایی 

شد، به سازمان جهانی بهداشت )دبلیو اچ اُ( 
گزارش     می دهد.

علت شیوع بیماری در ووهان یک ویروس 9 ژانویه
جدید کرونا شناسایی شد.           نخستین مرگ دو روز 

بعد گزارش می شود.
ووهان قرنطینه می شود.23 ژانویه
دبلیو اچ اُ ویروس کرونا را یک فوریت بهداشت 30 ژانویه

عمومی با اهمیت بین المللی اعالم می کند.
دبلیو اچ اُ نوع جدید ویروس کرونا را »کووید-19« 11 فوریه

می نامد.
یک هیئت مشترک دبلیو اچ اُ -چین برای ارزیابی 16 فوریه

جدی  بودن بیماری جدید آغاز به کار می کند.
موارد تایید شده کووید-19 در جهان از 8-7 مارس

100000 نفر فراتر می رود. ایتالیا           نخستین 
کشوری است که شهروندان خود را در قرنطینه 

قرار می دهد.
دبلیو اچ اُ کووید-19 را یک           همه گیری اعالم 11 مارس

  می کند.
موارد تایید شده کووید-19 از 1 میلیون نفر در 4 آوریل

سراسر جهان عبور   می کند.
دبلیو اچ اُ مأموریت برای تالش جهت 19-18 مه

مشخص کردن منشاء ویروس پیدا می کند.
موارد تاییدشده کووید-19 از 10 میلیون نفر در 30 ژوئن

سراسر جهان عبور می کند؛ شمار جان باختگان 
جهانی از 500000 نفر فراتر می رود.

 روسیه اعالم   می کند که           نخستین واکسن 11 اوت
کووید-19 جهان را تایید کرده است.

 شمار جان باخنگان جهان در اثر کووید-19 از 30 سپتامبر
1 میلیون نفر فراتر می رود.

حیطه اختیارات برای پژوهش جهانی دبلیو اچ اُ 5 نوامبر
در مورد منشا سارس-کوو-2 منتشر می شود.

موارد تاییدشده کووید-19 از 50 میلیون نفر در 8 نوامبر
سراسر جهان عبور   می کند.

با 1.8 میلیون مورد مرگ برآوردشده ثبت شده، 31 دسامبر
موارد تأییدشده کووید-19 از 82 میلیون نفر در 

سراسر جهان عبور می کند. 
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 13. کنترل تسلیحات متعارف و مهار 
فناوری های سالح های نوین 

کنترل تسلیحات متعارف از سوی         دولت ها به طور معمول در 
یکی از دو رویکرد کلی قرار     می       گیرد: محدود کردن یا 
ممنوعیت       جنگ افزارهایی که غیرانسانی یا بی تبعیض 

درنظر گرفته     می شوند؛ یا تنظیم و مدیریت تهیه، تولید، 
جابجایی و تجارت جنگ افزارها، به منظور جلوگیری از 

انباشت بی ثبات          کننده، واراهی یا سوء استفاده از آنها. گروه 
نخست دربرگیرنده کنوانسیون 1981 سالح  های متعارف 

خاص )سی سی دبلیو(، کنوانسیون 1997 مین ضد نفر 
)ای پی اِم( و کنوانسیون 2008 مهمات خوشه   ای )سی سی اِم( 
است. گروه دوم شامل معاهده تجارت اسلحه 2013 می شود.

برخی از انواع جنگ افزار ممکن است در معاهده خاصی 
پوشش داده نشده نباشند. در چنین موردی،     دولت ها     می توانند 
معاهده ای جدید یا—مانند سیستم  های سالح های خودمختار 
مرگبار )الز( —گسترش پوشش یک رژیم موجود را در 
نظر بگیرند. در مواردی که این رویکرد شکست خورده 
است،     دولت ها ممکن است رویکردهای جایگزین و کمتر 

رسمی —مانند مورد       سالح های انفجاری در مناطق 
پرجمعیت )ئی وی پا( را مورد مالحظه قرار دهند. در موارد 

پیچیده      تر، مانند تنظیم فضای مجازی یا فعالیت در فضا، 
مناسب     ترین رویکرد ممکن است منوط به بگومگوی پرتنش 

باشد.
  همچون تکمیل کننده کنترل تسلیحات، امنیت بین المللی 

    می تواند توسط     دولت هایی که برای اعتمادسازی متقابل اقدام 
    می کنند، بهبود یابد. این     می تواند با سازوکار های چندجانبه 

 به طور نسبی ساده برای به اشتراک گذاری اطالعات در 
مورد تهیه و تدارک تسلیحات یا هزینه های نظامی انجام 

شود. در هر حال، ابزارهای موجود نیاز فوری به بازپویایی 
دارند، به خاطر این که مشارکت کم است و داده های ارائه شده 

از نظر سودمندی محدود است.

مین های ضد نفر و مهمات خوشه ای

در حالی که کاربردهای جدید ای پی اِم از سوی کشورها 
هم اکنون بسیار نادر است، اما استفاده گروه های مسلح 

غیردولتی در   درگیری ها، و   به ویژه از بمب  های دست ساز 
)آی ئی دی(های فعال شونده توسط قربانیان مشکلی رو به رشد 
است. )ای پی اِم (ها از سوی چنین گروه هایی در دست کم شش 

کشور در فاصله زمانی بین اواسط 2019 و اکتبر 2020 
به کار گرفته شدند: افغانستان، کلمبیا، هند، لیبی، میانمار و 

 پاکستان. از زمان الزم االجرا شدن کنوانسیون ای پی اِم، 
31 کشور عضو پاکسازی همه )ای پی اِم(ها از قلمروی خود 

را کامل کرده اند؛ و شیلی و انگلستان در 2020 اقدام به 
این کار کرده اند.

تازه ترین مورد استفاده از مهمات خوشه   ای در اکتبر 
2020 در زمان درگیری مسلحانه در ناگورنو-  قره باغ بین 
ارمنستان و آذربایجان )هر دو غیرعضو سی سی اِم( اتفاق 
افتاد. استفاده ادامه دار از مهمات خوشه   ای در سوریه در 

20-2019 نیز وجود داشت.

جنگ افزارهای انفجاری در مناطق پرجمعیت

نگرانی بین المللی در مورد استفاده از ئی ویپا رو به افزایش 
است. پیشرفت کمی در این مساله در چارچوب کنوانسیون 

سی سی دبلیو در سال های اخیر به دلیل نبود اجماع و 
مانع تراشی شمار اندکی از کشورها برای پیشبرد  دستور کار 
کنوانسیون در این زمینه میسر بوده است. دشواری های این 

مذاکرات با ناتوانی برای مالقات حضوری در 2020 به دلیل 
          همه گیری کووید-19—که در همه گفتگوهای کنترل 

تسلیحات متعارف در طی سال اثرگذار بود، تشدید شد. نبود 
پیشرفت در ئی ویپا در درون رژیم سی سی دبلیو، برخی 

کشورها را وادار به کندوکاو فرایندی جداگانه کرده است. 
این فرایند با رهبری ایرلند در نظر دارد اعالمیه ای سیاسی 
برای رسیدگی به آسیب های بشردوستانه ناشی از استفاده از 

ئی ویپا تهیه کند. گفتگوها به دلیل           همه گیری کووید-19 آهسته 
 شده بود، اما انتظار     می رود که رایزنی های بیشتر به تصویب 

اعالمیه   ای در 2021 منجر شود.



سیستم  های سالح های خودمختار مرگبار

تالش برای سامان دادن الز در چارچوب کنوانسیون 
سی سی دبلیو در 2014 آغاز شد و از 2017 تاکنون توسط 
گروهی تعدیل پذیر از کارشناسان دولتی )جی جی ئی( هدایت 

    می شود. این گفتگوها در 2020 تا حد زیادی بر شناسایی 
زمینه های مهم هم سویی به منظور آگاه سازی ششمین کنفرانس 

بازنگری کنوانسیون سی سی دبلیو، که قرار بود در 2021 
برگزار شود، متمرکز بود. با این حال، افزون بر تحت تأثیر 

محدودیت های مربوط به           همه گیری قرار گرفتن، گفتگوها 
توسط  اختالف های اساسی مزمن بر سر نتیجه و دستورکار 
جی جی ئی،   به ویژه بین هیئت های غربی، جنبش عدم تعهد و 
روسیه مختل شده بود. این امر پرسش های جدی را مطرح 

کرد در مورد این که جی جی ئی قادر به دستیابی به  چه چیزی 
 فراتر از 11 اصل راهنمای تصویب شده در 2019 

خواهد بود. 
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ایاالت متحده امریکا، با استناد به کوتاهی روسیه برای پایبند 
بودن به این توافق نامه، در مه 2020 اعالم کرد که   به طور 
رسمی از معاهده 1992 آسمان های باز خارج     می شود. این 
معاهده رژیم پروازهای شناسایی هوایی غیرمسلح بر فراز 
قلمروهای 34 کشور شرکت          کننده را بر اساس عمل متقابل 

برقرار کرد. از زمان الزم االجرا شدن این معاهده در 2002، 
بیش از 1500 پرواز تجسسی انجام شده است. با وجود 

درخواست های بین المللی از ایاالت متحده امریکا، از جمله از 
سوی هم پیمانان، برای بازنگری در برنامه خروج آن، 

کناره گیری از 22 نوامبر 2020 اجرایی شد. اگرچه بیشتر 
طرفین باقی مانده در معاهده     به نظر     می رسید مصمم به ادامه 

اجرای آن باشند، در پایان 2020 آینده بلند         مدت تر معاهده 
نامشخص بود.

حکمرانی فضای مجازیمعاهده 1992 آسمان های باز 

در چارچوب تنش های ژئوپلیتیک جاری پیرامون امنیت 
فناوری اطالعات و ارتباطات )آی سی تی(، گفتگو در زمینه 
حکمرانی آی سی تی و هنجارهای سایبری در سطوح مختلف 

انجام شده است. تالش های اصلی هدایت شده دولتی در 
2020 در دو فرایند موازی سازمان ملل ادامه داشت: گروه 
کاری تعدیل پذیر و جی جی ئی. با این حال، با وجود تغییرات 
در دورنمای دیجیتالی ایجاد شده بر اثر           همه گیری کووید-19 

که نیاز به اقدام را افزایش داده است، منافع     دولت ها و 
اولویت های هنجاری متفاوت سد راه تالش های بین المللی 

برای نظارت بر استفاده خرابکارانه از آی سی تی شده است. 
در صورت نبود اجماع، در آینده نزدیک رسیدن به 
توافق نامه قانونی الزام آور نامحتمل     به نظر     می رسد. 

پیشرفت در امنیت فضا

با وجود خطرپذیری روبه رشد درگیری در فضا، بحث و 
گفتگوی بین المللی در مورد جنبه های امنیتی و ایمنی 

    فعالیت های فضایی کماکان مسکوت ماند. مسائل 
بی ثبات          کننده   ای که در 2020 بوجود آمد دربرگیرنده عملیات 

دیدار و همجواری جنجالی و آزمایش های ضد ماهواره   ای 
روسیه، و نیز اتخاذ سیاست های فضایی یک جانبه از سوی 

ایاالت متحده بود. به هر حال، در دسامبر 2020 مجمع 
عمومی سازمان ملل ابتکار جدید امیدوار          کننده پیشنهاد شده 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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14. کنترل  های تجارت اسلحه و کاربرد دوگانه

تالش  های جهانی، چندجانبه و منطقه ای در   2020 برای 
تقویت نظارت ها بر تجارت جنگ افزار  های متعارف و اقالم 

دارای کاربرد دوگانه مرتبط با سالح  های متعارف، 
بیولوژیك، شیمیایی و   هسته ای و سیستم  های پرتاب آنها ادامه 
داشت. عضویت در تشکیالت مختلف بین المللی و چندجانبه 

که در پی ایجاد و پیشبرد استانداردهای توافق شده برای 
تجارت اسلحه و اقالم دارای کاربرد دوگانه اند، ثابت باقی 
ماند. هم زمان، نشانه  های فزاینده  ای وجود داشت که میزان 
اثر این تشکیالت    به طور فزاینده  ای به وسیله ی منابع ملی 

زیر فشار قرار گرفته و تنش  های ژئوپلتیک گسترده    تر در 
بوته آزمایش گذاشته      می شود. این را می توان در کاهش 
گزارش دهی به معاهده تجارت اسلحه 2013 )آ تی تی(، 
تخلف های مختلف گزارش شده از تحریم  های تسلیحاتی 

سازمان ملل متحد، و تالش های  یک جانبه ایاالت متحده برای 
اعمال تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران پس از 

2020 مشاهده کرد. 

معاهده تجارت اسلحه

ششمین کنفرانس کشورهای عضو )اِی تی تی( در   اوت 
  2020 با رویه کتبی و بدون مالقات حضوری برگزار شد. 
  افزون بر اختالل مربوط به کووید-19، برخی از مشکالتی 

که اِتی تی   از پیش تحمل می کرد،   به ویژه کمبودهایی در 
پایبندی به گزارش دهی الزامی و کاهش شمار گزارش های 

در دسترس عموم همچنان پابرجاست. دو تحول اصلی ایجاد 
مجمع تبادل اطالعات واراهی، و الحاق چین به اِ تی تی بود.

تحریم های تسلیحاتی چندجانبه

13 تحریم سازمان ملل متحد، 21 تحریم اتحادیه اروپا 
)ئی یو( و 1 تحریم اتحادیه کشورهای عرب در 2020 در 

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 به پایان رسید، اگرچه 
جنبه های دیگر تحریم کماکان پابرجا بود. ده تا از تحریم  های 

تسلیحاتی اتحادیه اروپا با گستره ی تحریم  های وضع شده از 
سوی سازمان ملل هم خوانی داشت، سه  تا به لحاظ مدت، 

دامنه جغرافیایی یا انواع سالح  های پوشش داده شده گسترده    تر 
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 

تسلیحاتی چندجانبه بود: ایاالت متحده امریکا     به طور 
یک جانبه درصدد تمدید تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل 

علیه ایران فراتر از اکتبر 2020 بود؛ مانند سال های پیشین، 
بررسی های سازمان ملل موارد گزارش شده ی بی شماری از 

تخلف ها را به ویژه در ارتباط با تحریم تسلیحاتی سازمان ملل 
بر لیبی آشکار کرد؛ و درگیری مسلحانه بین ارمنستان و 

آذربایجان پرسش هایی را درباره اجرا و اعمال تحریم 
تسلیحاتی داوطلبانه سازمان امنیت و همکاری اروپا بر 

  ناگورنو-قره باغ مطرح کرد.

تحریم های تسلیحاتی چندجانبه در حال اجرا، 2020

سازمان ملل )13 تحریم(
• افغانستان )اِن جی اف، طالبان( • جمهوری آفریقای مرکزی 

)جزئی؛ اِن جی اف( • جمهوری دموکراتیک کنگو )جزئی؛ 
اِن جی اف( • ایران )جزئی( • عراق )اِن جی اف( • آی سل، 

 داعش، القاعده و افراد و موجودیت های وابسته • کره شمالی 
• لبنان )اِن جی اف( • لیبی )جزئی؛ اِن جی اف( • سومالی 

)جزئی؛ اِن جی اف( • سودان جنوبی • سودان )دارفور( )جزئی( 
• یمن )اِن جی اف(

اتحادیه اروپا )21 تحریم(
اجرای تحریم های سازمان ملل )10(:

•  افغانستان )اِن جی اف، طالبان( • جمهوری آفریقای مرکزی 
)جزئی؛ اِن جی اف( • جمهوری دموکراتیک کنگو )جزئی؛ 
اِن جی اف( • عراق )اِن جی اف( • آی سل، داعش، القاعده و 

افراد و موجودیت های وابسته • کره شمالی • لبنان 
)اِن جی اف( • لیبی )جزئی؛ اِن جی اف( • سومالی )جزئی؛ 

اِن جی اف( • یمن )اِن جی اف(
تحریم های تسلیحاتی اتحادیه اروپا با پوشش گسترده تری از 

همتای سازمان ملل )3(: 
• ایران • سودان جنوبی • سودان

تحریم های اجرا شده بدون همتای سازمان ملل )8(:
 • بالروس • چین • مصر • میانمار • روسیه • سوریه 

• ونزوئال • زیمبابوه

اتحادیه عرب )1 تحریم(
• سوریه

آی سل = دولت اسالمی در عراق و شام؛ اِن جی اف = نیروهای 
غیردولتی؛ )جزئی( = تحریم اجازه انتقال اسلحه به دولت در 

کشور هدف را فراهم     می کند، مشروط بر این که شرایط خاصی 
برآورده شده باشد.
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رژیم  های کنترل صادرات

هیچ یک از چهار رژیم کنترل صادرات چندجانبه— گروه 
استرالیا )در مورد سالح  های شیمیایی و بیولوژیک(، رژیم 

کنترل فناوری موشکی، گروه تامین کنندگان   هسته ای، و 
   ترتیبات وازنار در زمینه کنترل صادرات سالح  های متعارف 

و کاالها و فناوری های دارای کاربرد دوگانه— به دلیل 
محدودیت های           همه گیری کووید-19 قادر به برگزاری مجمع 
عمومی ساالنه نبودند. چندین رژیم برای بهبود تاب           آوری در 

رسیدگی به انواع چالش های ناشی از کووید-19 اقداماتی 
انجام دادند و یا فرایندهایی را تسریع کردند.   هیچ یک از چهار 

رژیم دولت مشارکت          کننده )یا شریک( جدیدی را در طی    
2020 نپذیرفت. 

کنترل های اتحادیه اروپا

برای اجرای چهار رژیم کنترل صادرات در بازار مشترک 
خود، اتحادیه اروپا مبنای قانونی مشترکی برای نظارت ها 

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 2020 رسید، و فرایند 

بازنگری و بازنویسی را که در 2011 آغاز شد، به  پایان 
رساند. سطح شفافیت و قابلیت دسترسی گزارش ساالنه 

اتحادیه اروپا در مورد صادرات اسلحه را نیز بهبود 

بخشید. •
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پیوست ها

 توافق نامه های کنترل تسلیحات و خلع سالح در حال اجرا، 
1 ژانویه 2020

پروتکل منع استفاده از گازهای خفه کننده، سمی یا سایر   1925
گازها و روش های جنگی میکروبی در جنگ )پروتکل 

ژنو 1925(
کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات نسل کشی   1948

)کنوانسیون نسل کشی(
کنوانسیون ژنو در حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ؛   1949
و پروتکل های یک و دو سال 1977 در رابطه با حمایت 

از قربانیان درگیری های مسلحانه بین المللی  و غیربین المللی 
معاهده جنوبگان  1959

معاهده منع آزمایش سالح های هسته ای در جو، فضای   1963
ماورای جو، و زیر آب )معاهده منع محدود آزمایش، 

پی تی بی تی(
معاهده اصول حاکم بر فعالیت های دولت ها در کاوش و   1967
بهره برداری از فضای ماورای جو، شامل ماه و دیگر 

اجرام آسمانی )معاهده فضای ماورای جو(
معاهده منع سالح های هسته ای در       امریکای التین و   1967

کارائیب )معاهده تالتلولکو(
معاهده عدم گسترش سالح های هسته ای )معاهده عدم   1968

گسترش، اِن پی تی( 
معاهده منع استقرار سالح های هسته ای و دیگر سالح های   1971

کشتار جمعی در بستر دریا و کف اقیانوس و خاک زیر آن 
)معاهده بستر دریا(

کنوانسیون منع توسعه، تولید و انباشت سالح های میکروبی   1972
)بیولوژیک( و سمی و انهدام آنها )کنوانسیون سالح های 

بیولوژیک و سمی، بی تی دبلیو سی(
معاهده محدودیت آزمایش های زیرزمینی سالح های   1974
هسته ای )معاهده منع آزمایش آستانه ای، تی تی بی تی(

معاهده انفجارهای  هسته ای زیرزمینی برای اهداف   1976
صلح آمیز )معاهده انفجارهای هسته ای صلح آمیز، 

پی ان ئی تی(
کنوانسیون منع کاربرد نظامی یا هرگونه استفاده  دشمنانه   1977

از فنون تغییردهنده محیط زیست )کنوانسیون اِن ماد(
کنوانسیون حفاظت فیزیکی مواد هسته ای و تاسیسات   1980

هسته ای
کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سالح های متعارف   1981
خاص که ممکن است واردآورنده جراحات بیش از حد یا 
دارای اثرات بدون تبعیض  باشند )کنوانسیون سی سی دبلیو 

یا کنوانسیون سالح های غیرانسانی(
معاهده منطقه عاری از سالح های هسته ای در جنوب   1985

اقیانوس آرام )معاهده راروتونگا(
معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا )معاهده   1990

سی اف ئی(
معاهده آسمان های باز   1992

کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سالح های   1993
شیمیایی و نابودی آنها )کنوانسیون سالح های شیمیایی، 

سی دبلیو سی(
معاهده منطقه عاری از سالح های هسته ای آسیای جنوب   1995

شرقی )معاهده بانکوک(
معاهده منطقه عاری از سالح های هسته ای آفریقایی   1996

)معاهده پلیندابا(
توافق نامه کنترل تسلیحات خرده منطقه ای  )توافق نامه   1996

فلورانس(
کنوانسیون بین-      امریکایی ضدتولید غیرمجاز و قاچاق   1997

اسلحه، مهمات، مواد منفجره و سایر مواد مرتبط )سیفتا(
کنوانسیون منع کاربرد، انباشت، تولید و انتقال مین های   1997

ضدنفر و نابودی آنها )کنوانسیون اِی پی ام( 
کنوانسیون بین -        امریکایی شفافیت در خرید تسلیحات   1999

متعارف
پروتکل کنترل سالح های گرم، مهمات و سایر مواد مرتبط   2001

در منطقه جامعه توسعه آفریقای جنوبی )اس ا دی سی(
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پروتکل نایروبی برای منع، کنترل و کاهش سالح های   2004
کوچک و سبک در منطقه دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا

کنوانسیون اکوواس سالح های کوچک و سبک، مهمات آنها   2006
و سایر مواد مرتبط 

معاهده منطقه   عاری از سالح های هسته ای در آسیای   2006
مرکزی )معاهده سمی پاالتینسک(

کنوانسیون مهمات خوشه ای  2008
معاهده اقدامات برای کاهش و محدودسازی بیشتر   2010

سالح های تهاجمی استراتژیک )استارت جدید(
کنوانسیون آفریقای مرکزی برای کنترل سالح های کوچک   2010
و سبک، مهمات آنها و تمام قطعات و اجزای قابل کاربرد 

برای ساخت، تعمیر و مونتاژ آنها )کنوانسیون کینشاسا( 
سند وین 2011 در مورد اقدامات اعتمادسازی و   2011

امنیت سازی 
معاهده تجارت اسلحه )اِی تی تی(  2013

معاهده منع سالح  های هسته ای )الزم االجرا شده در   2017 
22 ژانویه 2021(

موافقت   نامه هایی که هنوز الزم االجرا نیستند، 1 ژانویه 2021

معاهده منع جامع آزمایش هسته ای )سی تی بی تی(  1996
توافق نامه در مورد تعدیل معاهده سی اف ئی  1999

نهادهای همکاری امنیتی

تحوالت در   2020 دربرگیرنده عضو شدن مقدونیه شمالی در 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(، عضو شدن کومور در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا )ئی یو( 
بود. در طی یک دوره گذار تا 31 دسامبر 2020، انگلستان بخشی 

از بازار واحد ئی یو باقی ماند، اما دیگر در نهادهای سیاسی آن 

شرکت نکرد. •

3 ژانویه.  سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس ایران 
در حمله هوایی ایاالت متحده کشته می شود.

ایاالت متحده امریکا و طالبان توافق نامه صلح  29 فوریه. 
مشروطی را امضا می کنند.

دبیرکل سازمان ملل فراخوان آتش بس فوری  23 مارس. 
جهانی برای رسیدگی به چالش                     همه گیری 

کووید-19 را اعالم می کند.

دو افسر ارشد پیشین ارتش سوریه به اتهام  23 آوریل. 
جنایات جنگی در آلمان محاکمه     می شوند.

قتل جورج فلوید به دست یک افسر پلیس در  25 مه. 
مینیاپولیس امریکا به اعتراضات ملی و 

بین المللی جرقه می زند.

درگیری مرزی بین چین و هند به           نخستین تلفات  15 ژوئن. 
جانی در خط کنترل کنونی در 45 سال گذشته 

    می انجامد.

آتش بس بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان  22 ژوئیه. 
طرفدار روسیه در شرق اوکراین مقرر می شود.

کودتای نظامی در مالی، رئیس جمهور ابراهیم  18 اوت. 
بوباکار کیتا را مجبور به استعفا می کند.

دولت افغانستان و طالبان گفتگوهای صلح بین- 12 سپتامبر. 
افغانی را آغاز     می کنند.

دولت انتقالی سودان و گروه های مختلف مسلح  3 اکتبر. 
مخالف سودان توافق نامه صلح جوبا را امضا 

می کنند.

جو بایدن   به عنوان چهل وششمین رئیس جمهور  7–3 نوامبر. 
ایاالت متحده انتخاب     می شود.

اتحادیه اروپا و انگلستان برای توافق نامه جامع  24 دسامبر. 
تجارت آزاد به توافق می رسند.

گاه شمار 2020، رویدادهای منتخب 
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بانک داده های هزینه های نظامی  سیپری

هزینه های نظامی ساالنه کشورها را از 1949 ارائه 
    می دهد، و امکان مقایسه ی هزینه های نظامی کشورها را به 
ارز محلی با قیمت های جاری؛ به دالر     امریکا با قیمت های 
جاری؛ به دالر     امریکا با قیمت های ثابت و نرخ تبدیل ارز؛ 

و به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی فراهم می آورد.

بانک داده های صنعت اسلحه سازی  سیپری

داده های ساالنه از کل درآمد و درآمد حاصل از فروش 
اسلحه و خدمات نظامی را از 2002 برای 100 شرکت با 

باالترین میزان فروش اسلحه در جهان )به استثنای 
شرکت های چینی( دربرمی گیرد.

بانک داده های انتقال اسلحه  سیپری

تمام موارد جابجایی  بین المللی  سالح های متعارف عمده را از 
1950 نشان     می دهد. این جامع ترین منبع اطالعات به طور 

عمومی در دسترس در مورد انتقال بین المللی    جنگ افزار  است.

بانک داده های تحریم های تسلیحاتی سیپری

اطالعات مربوط به تمام تحریم های تسلیحاتی را که از سوی 
یک نهاد بین المللی ، مانند اتحادیه اروپا یا سازمان ملل یا 

گروهی از ملت ها وضع شده است، ارائه می کند. دربرگیرنده 
تمام تحریم هایی که از 1998 در حال اجرا هستند، و یا به 

مرحله اجرا در آمده اند، می شوند.

بانک داده های گزارش های ملی  سیپری

ارتباط به تمام گزارش های ملی قابل دسترسی در مورد 
صادرات اسلحه را فراهم می آورد؛ و به طور مداوم به روز 

    می شود تا پیوند به گزارش های ملی تازه منتشر شده در 
مورد صادرات اسلحه را در برگیرد.

بانک داده های عملیات صلح چندجانبه  سیپری

اطالعات مربوط به تمام عملیات صلح سازمان ملل و 
غیرسازمان ملل که از 2000 اجرا شده است، دربرگیرنده 
مکان، تاریخ استقرار و عملیات، دستورالعمل، کشورهای 

شرکت کننده،     شمار پرسنل، بودجه ها و کشته شدگان را ارائه 
    می دهد.

 دسترسی به داده های  سیپری می تواند در تارنمای  سیپری 

پیدا شود. •

بانک داده های سیپری

https://www.sipri.org/databases


نحوه سفارش  سالنامه سیپری 2021 

سالنامه سیپری 2021:  تسلیحات، خلع سالح و امنیت بین المللی  

منتشر شده به صورت چاپ شده  و برخط از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد

 شابک   7-284757-19-0-978، گالینگور
شابک 4-193988-19-0-978، آنالین

اطالعات بیشتر در www.sipriyearbook.org در دسترس است

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



بین المللی   پژوهشکده 
استکهلم صلح 

تسلیحات، خلع سالح و امنیت بین المللی 
 سالنامه  سیپری 2021

 سالنامه  سیپری منبع معتبر و مستقلی از داده ها و تحلیل هایی در مورد تسلیحات، خلع سالح و امنیت بین المللی  است. مروری 
از تحوالت در امنیت بین المللی ، تسلیحات و فناوری، هزینه های نظامی، تولید اسلحه و تجارت اسلحه، درگیری های مسلحانه 

و مدیریت درگیری ها را به همراه تالش  هایی برای کنترل تسلیحات متعارف، هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک ارائه     می دهد.

این جزوه پنجاه و دومین جلد از  سالنامه ی  سیپری که تحوالت در طی 2020 را پوشش می دهد، خالصه می کند، شامل

•  درگیریهایمسلحانهومدیریتدرگیریها، با مرور کلی درگیری های 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 

و منطقه ای  در عملیات صلح و درخواست سازمان ملل برای آتش بس جهانی تا به همه گیری کووید-19 رسیدگی شود.
هزینههاینظامی،انتقالبینالمللیتسلیحاتوتحوالتتولیداسلحه  •

نیروهایهستهایجهان، با مرور کلی هر یک از نه کشور هسته ای و برنامه های نوسازی هسته ای آنها  •
 •  کنترلتسلیحاتهستهای، دربردارنده تحوالت در گفتگوی راهبردی روسیه–    امریکا، توافق هسته ای ایران 
و معاهده های خلع  سالح و کنترل سالح های هسته ای شامل الزم االجرا شدن معاهده منع سالح های هسته ای. 

•  تهدیدهایامنیتیشیمیاییوبیولوژیک، از جمله تأثیر در حال وقوع همه گیری کووید- 19،  بررسی ادعاهای مربوط 
به استفاده از سالح شیمیایی در سوریه  و تحوالت در ابزارهای حقوقی بین المللی علیه جنگ شیمیایی و بیولوژیک
•  کنترلتسلیحاتمتعارف، با تمرکز بر ابزارهای جهانی، دربرگیرنده تالش هایی برای تنظیم سیستم  های سالح های 

خودمختار مرگبار، رفتار دولتی در فضا و فضای سایبری، و تحوالت در معاهده آسمان های باز.
•  کنترلهایتجارتاسلحهوکاربرددوگانه، از جمله تحوالت در معاهده تجارت اسلحه، تحریم های تسلیحاتی چندجانبه 

و رژیم های کنترل صادرات، و فرایندهای بازنگری در چارچوب قانونی اتحادیه اروپا برای این گونه نظارت ها

 و نیز پیوست های ارائه کننده فهرست وار توافق نامه های کنترل تسلیحات و خلع سالح، نهادهای همکاری امنیتی بین المللی، 
و رویدادهای مهم 2020.

www.sipriyearbook.org
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