مسح األسلحة الصغيرة 2008

معلومات عن مشروع مسح األسلحة الصغيرة

المشروع

مؤلفو الفصول

مسح األسلحة الصغيرة مشروع بحث مستقل تابع لمعهد الدراسات العليا
للدراسات الدولية بجنيف سويسرا .ويحظى المشروع ،الذي تأسس العام
 ،1999بدعم وزارة الشؤون الخارجية للفيدرالية السويسرية وبمساهمات
مستدامة من حكومات بلجيكا وكندا وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد
والمملكة المتحدة .كما يعبر المسح عن امتنانه للدعم الذي قدم للمشروع
في الماضي والحاضر من لدن حكومات أستراليا والدنمارك وفرنسا وألمانيا
ونيوزيلندا والواليات المتحدة ،وكذلك من مختلف وكاالت األمم المتحدة
وبرامجها ومعاهدها.

تأتي فصول مسح األسلحة الصغيرة حصيلة الستعراض
موسع لألقران واستشارة مع الخبراء وبحوث أجريت مع
المنظمات الشريكة .والمؤلفون األساسيون لفصول
طبعة  2008لمسح األسلحة الصغيرة هم:

كما يرعى المشروع إجراء البحوث الميدانية وجهود جمع المعلومات المتصلة
بالبلدان والمناطق المتضررة على نحو خاص .ويضطلع بالمشروع موظفون
دوليون ذوو خبرات في الدراسات األمنية والعلوم السياسية والقانون
واالقتصاد والدراسات اإلنمائية والعلوم االجتماعية .ويتعاون المشروع 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 العامة عن جميع الجوانب
المتصلة باألسلحة الصغيرة والعنف المسلح؛
أن يكون مركزًا مرجعيًا للحكومات وصنّاع السياسات والباحثين
والناشطين؛
أن يرصد المبادرات الوطنية والدولية (حكومية وغير حكومية) ذات
الصلة باألسلحة الصغيرة؛
أن يدعم الجهود المبذولة لمعالجة تأثيرات انتشار األسلحة الصغيرة
وإساءة استخدامها؛
أن يكون مركزًا لتبادل المعلومات ونشر أفضل الممارسات.
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معلومات لالتصال

مسح األسلحة الصغيرة Small Arms Survey
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

للحصول على معلومات عن فصول محددة في هذه الطبعة من المسح،
يرجى االتصال بالمؤلفين عبر البريد اإللكتروني المدرجة أعاله.

مقدمة
إميلي لبرون sas-com@hei.unige.ch
 .1أسلحة خفيفة
المنتوجات والمنتجون وانتشار األسلحة
إريك ج .بيرمان وجونا ليف
eric.berman@smallarmssurvey.org
 .2ترسانة عائمة
تحويل وجهة األسلحة والذخائر
جيمس بيفان
james.bevan@smallarmssurvey.org
 .3عملية شبه آلية؟
تحديد فائض األسلحة العسكرية وتدميرها
آرون كارب akarp@odu.edu
 .4خداع قاتل
تحويل وجهة نقل األسلحة
مات شرودر وهيلين كلوز وكريس ستيفنسن
mschroeder@fas.org
 .5من الشاري؟ شهادة المستعمل النهائي
غلين مكدونالد
glenn.mcdonald@smallarmssurvey.org
 .6معنى الخسارة
تحويل وجهة األسلحة النارية في جنوب أفريقيا
غريغوري مثمبو – سالتر وغاي المب
gmsalter@gmail.com
 .7الحد من العنف المسلح مقاربة الصحة العمومية
جنيفر م .هيزن
jennifer.hazen@smallarmssurvey.org
 .8مخاطر ومرونة :فهم احتماالت العنف
جنيفر م .هيزن
jennifer.hazen@smallarmssurvey.org
.9استهداف أعمال العنف المسلح:
تدخالت الصحة العمومية
جنيفر م .هيزن وكريس ستيفنسن
jennifer.hazen@smallarmssurvey.org

