معلومات عن المشروع

نبذة عن مسح األسلحة الصغيرة
المشروع

مسح األسلحة الصغيرة مشروع بحث مستقل تابع لمعهد
الدراسات العليا للدراسات الدولية والتنموية بجنيف سويسرا.
يحظى المشروع ،الذي تأسس عام  ،1999بدعم وزارة الشؤون
الخارجية للفيدرالية السويسرية وبمساهمات من حكومات
أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وهولندا
والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والواليات المتحدة .ويعبر
المشروع عن امتنانه للدعم الذي تلقاه في الماضي من حكومات
فرنسا ونيوزيلندا واسبانيا .كما يود األعراب عن شكره للمساعدة
المالية التي تلقاها على مدى السنوات من مؤسسات ووكاالت
تابعة لألمم المتحدة.
يرعى المشروع إجراء البحوث الميدانية وجهود جمع المعلومات
المتعلقة بالبلدان والمناطق المتضررة على نحو خاص .ويضطلع
بالمشروع موظفون دوليون ذوو خبرات في الدراسات األمنية
والعلوم السياسية والقانون واالقتصاد والدراسات اإلنمائية
والعلوم االجتماعية وعلم الجريمة .ويتعاون المشروع مع شبكة
من الباحثين والمعاهد الشريكة والمنظمات غير الحكومية
وحكومات أكثر من خمسين بلدًا.

أهداف المشروع

مؤلفو الفصول
تأتي فصول مسح األسلحة الصغيرة حصيلة مراجعات
واسعة من قبل األقران واستشارات مع الخبراء وبحوث مع
منظمات شريكة .المؤلفون األساسيون لفصول « مسح
األسلحة الصغيرة  :2012أهداف متحركة» هم:
 .1عالقة قاتلة :البنادق والموت في أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي
إليزابيث جيلجن
()elisa.gilgen@smallarmssurvey.org
 .2عندما تغدو األعمال التجارية دموية :سياسة الدولة
وعنف المخدرات
بنيامين ليسينغ ()benlessing@gmail.com
 .3مسألة بقاء :عنف السالح الناري غير المميت
آنا ألفازي ديل فراتيه
()anna.alvazzi@smallarmssurvey.org
 .4سماء زرقاء وسحب داكنة :كازاخستان واألسلحة
الصغيرة
نيكوالس فلوركين
(،)nicolas.florquin@smallarmssurvey.org
دورين أبين و تاخمينا كاريموفا
 .5بين الدولة والالدولة :نظام األمن الناشئ في أرض
الصومال
جانيس غروبيسكي

أهداف مشروع مسح األسلحة الصغيرة هي:
•أن يكون المصدر الرئيسي للمعلومات الحيادية والمتاحة للجميع
عن جميع الجوانب المتصلة باألسلحة الصغيرة والعنف المسلح؛
•أن يكون مصدرًا مرجعيًا للحكومات وصنّاع السياسات
والباحثين والناشطين فيما يخص المعلومات والبحوث ذات
الصلة بقضايا األسلحة الصغيرة والعنف المسلح؛
•أن يكون راصدًا مستق ً
ال لمبادرات السياسات الوطنية والدولية
وغير الحكومية ذات الصلة باألسلحة الصغيرة والعنف المسلح؛
•أن يكون منفذا للبحوث ذات الصلة بالسياسات بشأن قضايا
األسلحة الصغيرة والعنف المسلح؛
•أن يكون منتدى تبادل المعلومات؛ و
•أن يعمم أفضل الممارسات والمبادرات التي تتعاطى مع قضايا
األسلحة الصغيرة والعنف المسلح.

 .8قطعة قطعة :النقل المصرح به للقطع والمكمالت
جانيس غروبيسكي

معلومات االتصال

()janis.grzybowski@smallarmssurvey.org
نيكوالس مارش ،ومات شرودر

Small Arms Survey
Graduate Institute of International and Development Studies
47 Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland
تليفون +41 22 908 5777 :فاكس+41 22 732 2738 :
البريد اإللكترونيsas@smallarmssurvey.org :
الموقع اإللكترونيwww.smallarmssurvey.org :
مدير البرنامج :كيث كراوس
المدير اإلداري :إريك ج .بيرمان

()janis.grzybowski@smallarmssurvey.org
ودومينيك بالثازار
 .6التصعيد في البحر :القرصنة الصومالية وشركات
األمن الخاصة
نيكوالس فلوركين
()nicolas.florquin@smallarmssurvey.org
 .7سابقة قيد الصنع :اجتماع االمم المتحدة للخبراء
الحكوميين
غلين ماكدونالد
()glenn.mcdonald@smallarmssurvey.org

 .9نقطة نقطة :اتجاهات في الشفافية
جاسنا الزاريفيتش ()jasna.lazarevic@smallarmssurvey.org
 .10مسح ساحة المعركة :األسلحة غير المشروعة في
أفغانستان والعراق والصومال
بنيامين كنج ()benjamin.king@smallarmssurvey.org
ومات شرودر
للحصول على معلومات عن فصول محددة ،يرجى االتصال
بالمؤلفين عبر عناوين البريد اإللكتروني المذكورة أعاله.

