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حول مسح األسلحة الصغيرة
نبذه عن امل�شروع

م�سح الأ�سلحة ال�صغرية هو مركز عاملي للتميز مهمته خلق املعرفة بحيادية
باال�ستناد �إلى الأدلة وال�سيا�سات ذات ال�صلة ،حول كل نواحي الأ�سلحة ال�صغرية
والعنف امل�سلح .وميثل امل�سح بالن�سبة �إلى احلكومات و�صناع ال�سيا�سات والباحثني
واملجتع املدين م�صدر ًا دولي ًا رئي�سي ًا للخربات واملعلومات والتحليالت حول ق�ضايا
الأ�سلحة ال�صغرية والعنف امل�سلح .ويقع امل�سح يف معهد الدرا�سات العليا للدرا�سات
الدولية والتنموية يف جنيف� ،سوي�سرا.
وقد ت�أ�س�س م�سح الأ�سلحة ال�صغرية يف العام  ،1999ويعمل بدعم من وزارة
اخلارجية ال�سوي�سرية وم�ساهمات حكومات كل من �أ�سرتاليا وبلجيكا والدمنارك
وفنلندة وفرن�سا و�أملانيا وهولندا ونيوزلندا والرنويج واململكة املتحدة والواليات
املتحدة الأمريكية واالحتاد الأوروبي ،كما كان املركز قد تلقى �شاكر ًا فيما م�ضى
دعم ًا من حكومات كل من كندا و�إ�سبانيا وال�سويد بالإ�ضافة �إلى العديد من
امل�ؤ�س�سات والهيئات �ضمن نظام الأمم املتحدة.

ويعمل يف امل�سح موظفون دوليون من ذوي اخلربات يف جماالت الدرا�سات
الأمنية ،والعلوم ال�سيا�سية ،والقانون ،واالقت�صاد ،والدرا�سات التنموية ،وعلم
االجتماع ،وعلم الإجرام .كما يتعاون املركز مع �شبكة من الباحثني وامل�ؤ�س�سات
ال�شريكة وامل�ؤ�س�سات الغري حكومية واحلكومات يف �أكرث من  50دولة.
معلومات االت�صال
م�سح الأ�سلحة ال�صغرية
معهد الدرا�سات العليا للدرا�سات الدولية والتنموية
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م�ؤلفو الف�صول
ف�صول م�سح الأ�سلحة ال�صغرية هي ح�صيلة درا�سات و�أبحاث
وا�سعة النطاق �أجراها الزمالء بالت�شاور مع اخلرباء وبالتعاون
مع املنظمات ال�شريكة .وم�ؤلفو الف�صول الرئي�سية مل�سح الأ�سلحة
ال�صغرية  :2015الأ�سلحة والعامل هم:
1.1يف وجه املدفع:
�صيد وحيدات القرن والفيلة الغري م�شروع
كري�ستوفر كارل�سون

()khristopher.carlson@smallarmssurvey.rg

وجوانا رايت وهانا دونغ�س

2.2التنقيب عن امل�شاكل:
العنف ومتدن احلدود
�أوليفية جوتر�سونك وهانا دونغ�س

()Hannah.donges@smallarmssurvey.org

3.3اجتماع بعد اجتماع:
�آخر م�ستجدات �أعمال الأمم املتحدة
غلني مكدونالد

()glen.mcdonald@smallsurvey.org

�4.4آخر م�ستجدات التجارة:
بعد «الربيع العربي»
بول هالتوم وكري�ستيل ريغال

()christelle.rigual@smallsurvey.org

5.5احل�صول على �أعلى قيمة لقاء مبلغ �أقل من املال:
�إدارة خمزونات الأ�سلحة يف جنوب �شرق �أوروبا
بيري غوبينية
( )pierre.gobinet@smallarmssurvey.orgوجوفانا
كارابيك
6.6تو�سيع الرت�سانات
�أ�سلحة املتمردون يف �شمال مايل
هولغر �أندرز ()holger_anders@hotmail.com
7.7ت�ضع�ضع التما�سك
�صعود وهبوط القوات الدميقراطية لتحرير رواندا
FOCA

رميوند ديبيل ونيكوال فوركوين

(@Nicolas.florquin

)smallarmssurvey.org

8.8خمزونات الأ�سلحة يف البحر:
م�ستودعات الأ�سلحة العائمة يف املحيط الهندي
�أيواني�س ت�شاب�سو�س ( )ab2705@coventry.ac.ukوبول
هولتوم
9.9بال حماية:
ال�شباب يف مرحلة ما بعد ال�صراع يف بوروندي
كلوديا �سيمور ()Claudia.seymour@smallarmss
ملزيد من املعلومات حول ف�صول معينة ،الرجاء االت�صال
بامل�ؤلفني على العناوين الربيدية املدرجة �أعاله.

