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معلومات عن مشروع مسح األسلحة الصغيرة
نبذة عن مسح األسلحة
الصغيرة
المشروع
مسح األسلحة الصغيرة مشروع بحث مستقل تابع لمعهد الدراسات العليا
للدراسات العالمية والتنموية بجنيف سويسرا .يحظى المشروع ،الذي
تأسسسنة  ،1999بدعم وزارة الشؤون الخارجية للفيدرالية السويسرية
وبمساهمات مستدامة من حكومات كندا وفنلندا وألمانيا وهولندا
والنرويج والسويد والمملكة المتحدة .كما يعبر المسح عن امتنانه للدعم
الذي قدم للمشروع في الماضي والحاضر من لدن حكومات أستراليا
وبلجيكا والدنمارك وفرنسا ونيوزيلندا واسبانيا والواليات المتحدة ،وكذلك

مؤلفو الفصول
تأتي فصول مسح األسلحة الصغيرة حصيلة الستعراض موسع
لألقران واستشارة مع الخبراء وبحوث مع منظمات شريكة المؤلفون
األساسيون لفصول طبعة  2010لمسح األسلحة الصغيرة الموسومة
بـ”عصابات وجماعات وبنادق” هم:
مقدمة
إميل لبرون وغلين مكدونالد
glenn.mcdonald@smallarmysurvey.org
 .1الخروج من العتمة :تجارة الذخائر العالمية
باتريك هيرون (،)smallarmssurvey.org@patrick.herron
ياسنا الزاريفيتش ،نيك مارش ،ومات شرودر

من مختلف وكاالت األمم المتحدة وبرامجها ومعاهدها.

 .2السيطرة على النقل الجوي :ممارسات وخيارات وتحديات سيلفيا
كاتانيو ()silvia.cattaneo@graduateinstitute.ch

بالبلدان والمناطق المتضررة على نحو خاص .ويضطلع بالمشروع موظفون

تقرير مصور .حياة العصابة :بين االنتماء واالستبعاد
تانيا إنولوكي ()smallarmssurvey.org@tania.inowlocki

واالقتصاد والدراسات اإلنمائية والعلوم االجتماعية .ويتعاون المشروع

 .3عصابات وجماعات وبنادق :نظرة عامة
جينيفر م .هازن ()jennifer.hazen@smallarmssurvey.org

يرعى المشروع إجراء البحوث الميدانية وجهود جمع المعلومات المتصلة
دوليون ذوو خبرات في الدراسات األمنية والعلوم السياسية والقانون
مع شبكة من الباحثين والمعاهد الشريكة والمنظمات غير الحكومية
وحكومات أكثر من خمسين بلدًا.

أهداف المشروع
أهداف مشروع مسح األسلحة الصغيرة هي:
أن يكون المصدر الرئيسي للمعلومات المتوفرة للعموم عن جميع
الجوانب المتصلة باألسلحة الصغيرة والعنف المسلح؛
أن يكون مركزًا مرجعيًا للحكومات وصنّاع السياسات والباحثين
والناشطين؛
أن يرصد المبادرات الوطنية والعالمية (حكومية وغير حكومية)
ذات الصلة باألسلحة الصغيرة؛
أن يدعم الجهود المبذولة لمعالجة تأثيرات انتشار األسلحة
الصغيرة وإساءة استخدامها؛
أن يكون مركزًا لتبادل المعلومات وتعميم أفضل الممارسات.
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معلومات االتصال
مسح األسلحة الصغيرة Small Arms Survey
Graduate Institute of International and Development
Studies
Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland 47
+41 22 908 5777
تلفون
+41 22 732 2738
فاكس
sas@smallarmssurvey.org
بريد إلكتروني
الموقع على اإلنترنت www.smallarmssurvey.org
مدير البرنامج :كيث كراوس
المدير اإلداري :إريك ج .بيرمان

 .4ترسانات مراوغة :األسلحة النارية للعصابات والجماعات
آرون كارب ()akarp@odu.edu
 .5عنف العصابات عالميًا :السياق والثقافة والبلد سكوت ه .ديكر
( )asu.edu@Scott.Deckerوديفيد سي بايروز
 .6خطر الزنزانات :عصابات السجون والجماعات المتشددة المسجونة
بنيامين ليسينغ ()benlessing@gmail.com
 .7النصف اآلخر :الفتيات في العصابات ,هيلين مويستو وياسنا
ازاريفيتش ()jasna.lazarevic@ smallarmssurvey.org
 .8بديل اكوادوري :إعادة إدماج العصابات
فانيسا جونستون ()vstellaj@yahoo.com
 .9المضي إلى ما وراء القمع :التدخالت المتصلة بعصابات الشوارع
تشارلز كابالن ( ،)cdkaplan@central.uh.eduألفارادو فالديز،
وأليس سيبيدا
 .10مضاعفة القوة :الجماعات المسلحة الموالية للحكومة
جينيفر م .هازن ()smallarmssurvey.org@jennifer.hazen
 .11العودة إلى حافة الهاوية :العنف المسلح في جنوب السودان
كلير ماكفوي ()smallarmssurvey.org@claire.mcevoy
وإميل لبرون
 .12خيارات التواصل :الجماعات المسلحة ومعايير األعمال اإلنسانية
نيكوالس فلوركن (nicolas.florquin@smallarmssurvey.
 )orgمع بونكارد باسكال وريتشارد إميليا
للحصول على معلومات عن فصول محددة ،يرجى االتصال بالمؤلفين
عبر عناوين البريد اإللكتروني المذكورة أعاله.

