
�صلحة ال�صغرية 2007 م�صح الأ

�صلحة واملدينة الأ

�صلحة ال�صغرية وخمزوناتها وعمليات  �صلحة واملدينة معلومات جديدة وحمدثة حول اإنتاج الأ �صلحة ال�صغرية 2007: الأ يقدم م�صح الأ

عالن عن  جراءات اخلا�صة بها، مبا فى ذلك الرتكيز ب�صفة خا�صة على ال�صوابط املفرو�صة على عمليات نقلها. وفى �صوء الإ نقلها والإ

اأن ما يربو على ن�صف �صكان العامل اليوم يعي�صون فى املدن، فاإن الق�صم املو�صوعى املتخ�ص�ص هذا العام ي�صتك�صف الق�صية املعقدة 

اخلا�صة بالعنف فى املدن م�صفوعة بدرا�صات حالة عن بوروندى والربازيل، عالوة على مقال م�صور للو�صيان ريد الفائز بجائزة اأف�صل 

عمال حربية. كما تعر�ص هذه الطبعة ف�صول عن الدرو�ص امل�صتفادة من اقتفاء اأثر الذخائر التى مت تغيري وجهتها فى �صماىل  م�صور لأ

�صلحة ال�صغرية فى  �صلحة النارية واحتمالت ن�صوب �رصاع، والدور الذى ت�صطلع به الأ اأوغندا وريو دى جانريو، والعالقة بني اأ�صعار الأ

جنوبى ال�صودان فى فرتة ما بعد ال�رصاع.

�صلحة ال�صغرية �صنويا من قبل فريق من الباحثني مقره جنيف ب�صوي�رصا، بالتعاون مع �صبكة من الباحثني املحليني فى �صتى اأنحاء العامل. وغدا  وي�صدر م�صح الأ

�صلحة ال�صغرية  �صناع ال�صيا�صات والدبلوما�صيون واملنظمات غري احلكومية ينظرون اإليه بتقدير خا�ص باعتباره م�صدرا حيويا لتحديد بواعث القلق املتعلقة بالأ

عالوة على ا�صرتاتيجيات احلد من العنف.

�صبق، كولومبيا)1995-97 و 04-2000(: ونورد فيما يلى كلمة اإ�صادة من اأنتانا�ص موك�ص، عمدة بوجوتا الأ

فراد واملنظمات الذين يوؤثر  �صلحة النارية واملدينة بو�صع النقاط على احلروف لتحديد همزة الو�صل الت��ى تربط بني الأ �صلحة ال�صغ��رية 2007: الأ »يق��وم م�ص��ح الأ

قليمية والدولية. وباإقدامه على هذا، وكذلك بتذكريه لنا باأننا  تقاع�صهم اأو اأفعالهم على م�صتويات العنف امل�صلح على م�صتوى الدوائر البلدية املحلية والوطنية والإ

منى، فاإن ه��ذا الكتاب يعد مادة اأ�صا�صية ينبغى اأن ي�صطلع عليها كل من هو معنى بتخفي��ف وطاأة املعاناة التى يت�صبب فيها العنف  منل��ك �صب��ل حت�ص��ني الو�صع الأ

�رص واملجتمعات فى جميع ربوع العامل«. امل�صلح لالأ

�صا�صية   النتائج الأ

نتاج واملخزونات املوجودة بحوزة املدنيني وعمليات النقل وال�صفافية الإ

يتم �صنويا اإنتاج ما يرتاوح بني 530 األف و580 األف بندقية ع�صكرية وبندقية هجومية وبندقية ق�صرية كل عام برتخي�ص اأو كقطع غري مرخ�صة، متثل  	•
نتاج ال�صنوى. ما بني 60-80 فى املائة من اإجماىل الإ

�صلية ب�صهولة. يفوق عدد الدول التى حت�صل على التكنولوجيا عدد الدول التى متلك التكنولوجيا الأ 	•

57 فى املائة فقط. �صلحة التى ينتجها من ح�صلوا على التكنولوجيا مبقت�صى ترخي�ص  ل تتعدى ن�صبة الأ 	•

اإنفاذ القانون والقوات الع�صكرية. 875 مليون �صالح نارى بحوزة املدنيني وقوات  هناك اليوم فى العامل ما ل يقل عن  	•

جماىل املعروف. وميتلك املدنيون  		ميتل��ك املدني��ون زه��اء 650 ملي��ون �ص��الح نارى فى جميع اأنحاء العامل، وهو ما ميثل تقريبا 75 فى املائة م��ن الإ 	•
�ص��كال التو�صيحية املرفقة  ف��ى الولي��ات املتح��دة وحده��م نحو 270 ملي��ون �صالح نارى م��ن بينها، فهن��اك 90 �صالحا ناريا ل��كل 100 �صخ�ص)انظ��ر الأ

�صو�صيتدبر�صى(. لأ

.2004-2002 36 بلدا خالل الفرتة  اإىل  اأ�صلحة �صغرية غري م�صئولة  60 دولة باإر�صال ما ميكن اعتباره ب�صورة معقولة �صحنات  قام ما ل يقل عن  	•

�صلحة اخلفيفة مازالت متدنية  �صلحة ال�صغرية والأ �صلحة ال�صغرية فى عام 2007 اإىل اأن ال�صفافية بني كبار م�صدرى الأ ي�صري مقيا�ص ال�صفافية اخلا�ص بالأ 	•
فى الكثري من البلدان. ويعد اأكرثها �صفافية هناك الوليات املتحدة وفرن�صا واإيطاليا والرنويج واململكة املتحدة واأملانيا. واأقلها �صفافية هى بلغاريا وكوريا 

ال�صمالية وجنوب اأفريقيا.

�صلحة النارية واملدينة الأ

اأن احل�رصنة وا�صعة النطاق واخلارجة عن ال�صيطرة ترتبط بزيادة معدلت العنف امل�صلح. يبدو  	•

من واإقامة العدالة. اأمام توفري الأ مان العام، مما ي�صكل حتديات خطرية  تقرتن احل�رصنة املت�صارعة عموما بزيادة م�صتويات الأ 	•

جرامى  جرامى عليه، حيث يت�صم العنف الإ وفى مناطق العامل اجلنوبية، يغلب الطابع ال�صيا�صى على العنف احل�رصى بنف�ص القدر الذى يغلب به الطابع الإ 	•
بهيكل وتنظيم اجتماعى وجغرافى.

Small Arms Survey 2007
GUNS AND THE CITY

The Small Arms Survey 2007: Guns and the City offers new and updated information on small arms produc-

tion, stockpiles, transfers, and measures, including a special focus on transfer controls. In view of the decla-

ration that more than half of the world’s population now resides in cities, this year’s thematic section explores 

the complex issue of urban violence with case studies on Burundi and Brazil as well as a photo essay by 

award-winning combat photographer Lucian Read. This edition also features chapters on lessons learned from 

the tracing of diverted ammunition in northern Uganda and Rio de Janeiro, the relationship between the 

prices of firearms and the likelihood of conflict, and the role of small arms in post-conflict South Sudan.

The Small Arms Survey is produced annually by a team of researchers based in Geneva, Switzerland, and 

a worldwide network of local researchers. Policy-makers, diplomats, and non-governmental organizations have come to value it as

a vital resource for identifying small arms-related concerns as well as violence reduction strategies.

Praise for the Survey from Antanas Mockus, former Mayor of Bogotá, Colombia (1995–97 and 2000–04):

‘The Small Arms Survey 2007: Guns and the City connects the dots between the individuals and organizations whose inaction 

or actions affect levels of armed violence at the municipal, national, regional, and international levels. In so doing, and in 

reminding us that we have the means to improve security, this book is essential reading for anyone concerned with mitigat-

ing the suffering armed violence causes families and communities around the world.’

Key findings

Production, civilian inventories, transfers, and transparency

•   Every year, 530,000 to 580,000 military rifles, assault rifles, and carbines are produced under licence or as unlicensed copies,

representing 60 to 80 per cent of total annual production.

• States that are owners of original technology are easily outnumbered by those that acquire it.

• Only 57 per cent of weapons produced by technology acquirers are produced under licence.

• There are at least 875 million combined civilian, law enforcement, and military firearms in the world today.

•   Civilians own approximately 650 million firearms worldwide, roughly 75 per cent of the known total. US citizens alone own 

some 270 million of these, with about 90 firearms for every 100 people (see enclosed AP graphs).

• At least 60 states made what could reasonably be interpreted as irresponsible small arms shipments to 36 countries during the 

period 2002–04.

•   The 2007 Small Arms Transparency Barometer indicates that transparency among the major exporters of small arms and light 

weapons remains poor in many countries. Among the most transparent are the United States, France, Italy, Norway, the United 

Kingdom, and Germany. The least transparent are Bulgaria, North Korea, and South Africa.

Guns and the City

• Large-scale and uncontrolled urbanization appears to be associated with increased rates of armed violence. 

•   Rapid urbanization is generally coupled with decreasing levels of public safety, posing serious challenges to the provision of 

security and justice.

•   In the global South, urban violence is often political as much as criminal in nature, with criminal violence socially and geographi-

cally structured and organized.

• In Brazil, firearm homicide is correlated to urbanization and social inequality.

• Brazilian men are 17 times more likely to be victimized by firearm violence in urban areas than women, but that difference 

diminishes in rural areas.

• An important risk factor for firearm violence in Brazil is being young (aged 15–29 years), out of school, and out of work.

small arms survey 2007

guns and the city

A Project of the Graduate Institute of International Studies, Geneva



جحاف الجتماعى. �صلحة النارية فى الربازيل باحل�رصنة والإ ترتبط جرائم القتل با�صتخدام الأ 	•

�صلحة النارية فى املناطق احل�رصية مبا يبلغ 17 مرة من الن�صاء، ولكن هذا الفارق يتقل�ص فى  الرجال الربازيليون اأكرث عر�صة للوقوع �صحايا لعنف الأ 	•
املناطق الريفية.

�صلحة النارية فى الربازيل فى فئة ال�صباب)15- 19 عاما(، غري امللتحق باملدار�ص والعاطل  يكمن اأحد عوامل اخلطر املهمة بالن�صبة للعنف با�صتخدام الأ 	•
عن العمل.

من. تقبع عا�صمة بوروندى، بوجمبورا، متخلفة عن �صائر البالد من ناحية متتع الب�رص بالأ 	•

�صلحة اليدوية-  �صلحة ال�صغرية- مثل الأ يدف��ع العن��ف احل�رصى فى مرحلة ما بعد ال�رصاع العديد من �ص��كان بوجمبورا لالحتفاظ باأنواع دفاعية من الأ 	•
غرا�ص احلماية ال�صخ�صية. لأ

الدرو�س امل�صتفادة من البحث امليدانى

�صلحة ال�صغرية والقنابل اليدوية متداول فى بوروندى، عقب حرب اأهلية دارت رحاها على مدى 10 �صنوات. مازال ما يقدر بنحو 100 األف قطعة من الأ 	•

غرا�ص اأمني��ة اأو لرتكاب جرائم اأو للم�صاركة فى ال�رصاع اإىل رف��ع اأ�صعار بنادق كال�صينكوف  �صلحة لأ ف��ى الع��راق، اأدى الطل��ب املرتفع ممن ي�صرتون الأ 	•
�صلية امل�صنوعة من اخل�صب من 80-150 دولر فى عام 2003 اإىل 400-800 دولر فى عام 2006. الهجومية الأ

خرى املتعلقة بال�رصاع. اأهلية، بعيدا عن عوامل اخلطر الأ اإىل زيادة خطر ن�صوب حرب  �صلحة  اأ�صعار الأ يوؤدى رخ�ص  	•

اأمريكى عن املتو�صط العاملى. 200 دولر  فريقية بنحو  اأ�صعار البنادق الهجومية فى البلدان الأ تقل  	•

من بنق��ل الذخائر اإىل مقاتلى كاراموجا، فى معار�ص��ة �صافرة ملبادرات نزع ال�صالح  ف��ى كاراموج��ا باأوغندا توج��د �صواهد على قيام اأفراد من قوات الأ 	•
الناجحة وامل�صتمرة.

من توؤجج جانبا من العنف امل�صلح  ف��ى ري��و دى جانريو بالربازي��ل توجد �صواهد-  �صواء من خالل التجارة اأو الفقدان اأو ال�رصقة- باأن ذخائر ق��وات الأ 	•
املحتدم فى املدينة.

من بالن�صبة لقطاعات كبرية من ال�صكان. 2005 فى جنوب ال�صودان فى حت�صني الأ اأخفق اتفاق ال�صالم ال�صامل املربم عام  	•

�رص اأن بحوزتهم ه��م اأو بع�ص من يقطنون ف��ى جممعهم ال�صكنى �صالح  ف��ى ولي��ة البح��ريات بجنوب ال�ص��ودان، ذكر 35 فى املائة ممن �صمله��م م�صح الأ 	•
نارى.

للمزيد من املعلومات، يرجى الت�صال على:

�صلحة ال�صغرية م�صح الأ

Small	Arms	Survey

Avenue	Blanc	47، 1202	Geneva، Switzerland

هاتف: 41229085777 +

فاك�ص: 41227322738 +

              smallarm@hei.unige.ch :بريد اإلكرتونى

www.smallarmssurvey.org  :املوقع على النرتنت
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)Paperback: GBP 17.99/USD 34.99 )ISBN 978-0-521-70654-4

)Hardback: GBP 45/USD 90 )ISBN 978-0-521-88039-8

ميكن �رشاء ن�سخ عرب:  www.cambridge.org. ومكتبات بيع الكتب عرب االنرتنت، مبا فى ذلك: www.amazon.com. توجد متاحة لال�ستعرا�ض والتعليق بناء 

على الطلب.


