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 "خطر في الحقوق: 2004-الصغيرة سلحةاأل مسح"يوفّر
 األسلحة إنتاج حول محدثة ومعلومات أصيلة جديدة أبحاثاً

 وعند. بها والتجارة منها المخزونة والكميات الصغيرة

 وانتهاكات الصغيرة األسلحة بين الصالت على التركيز

 الصغيرة األسلحة مسح من الطبعة هذه فإن اإلنسان، حقوق

 ودور النزاع، مناطق إلى األسلحة راتصاد أثر تستقصي

 قوات وتطبيق الدولية، والجريمة الدولي العنف في األسلحة

 وينشر. اإلنسان حقوق لمعايير العالم أرجاء في الشرطة

 من لقضايا تغطيةً والتفصيل، العمق من بنوع أيضاً، المسح

 يحملها التي الجوي الدفاع بأنظمة المتنامي االهتمام مثل

 الهادي المحيط منطقة في الصغيرة األسلحة ودور اإلنسان،

 .وكيرجستان

 
 الباحثين من فريقٌ سنوياً الصغيرة األسلحة مسح يصدر

 

 الرئيسةالنتائج

 

 90 من أكثر في شركة 1.249 عن يقل ال ما هناك •

 ألسلحةا إنتاج جوانب بعض في منخرطة دولة

 .الخفيفة واألسلحة الصغيرة

 أو سرقتها تتم مدني سالح قطعة مليون عن يقل ال ما •

 .العالم أرجاء في سنوياً فقدها

 الصغيرة باألسلحة التجارة شفافية باروميتر يكشف •

 مصدري كبار بين شفافية األكثر الدول أن عن النقاب

 فرنسا، هي الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة

 المتحدة والواليات المتحدة والمملكة لمانيا،وأ

 .األمريكية

 بها المرخّص للتجارة التقديرية القيمة مجموع يبلغ •

 في أمريكي دوالر مليارات 4 الصغيرة باألسلحة

 .السنة

 والتابعة الصغيرة لَألسلحة الصانعة الجهات تعتمد •

 وألمانيا البرازيل، مثل دول في الكبار للمنتجين

 أجل من األسلحة هذه صادرات على الروسي دواالتحا

 .البقاء

 فإنها موجودة، الوطنية السمسرة أنظمة كانت حيثما •

 وإمكانية محتملة ثغرات محدثةً واسعاً، اختالفاً تختلف

 .األنظمة تلك حول وااللتفاف للمراوغة

 في سنوياً تحدث وفاة واقعة 200.000 عن يقل ال ما •

 عن ناتجة ولكنها لحروببا مرتبطة غير العالم،

 منها العظمى والغالبية النارية، األسلحة استعمال

 .قتل حوادث

 ملتزم غير العالم أرجاء في الدول من كبير عدد •

 .واألمن النظام لحفظ الدولية بالمعايير



 المسح، تقدمه التي والتحاليل المعلومات من المزيج وبحكم. المحليين الباحثين من عالمية وشبكةٌ سويسرا، جنيف، في المقيمين

 .الحكومية غير والمنظمات السياسات وصانعي وماسيين،للدبل عنه غنى ال مصدراً أضحت فقد

 

 :المسح على ثنائها معرِض في السابق، اإلنسان لحقوق المتحدة لألمم السامي المفوض ،روبنسون ماري قالت وقد

 

 التجارة لشفافية ةالوطني المستويات ليقيس تصميمه تم جديد باروميتر العام لهذا الصغيرة األسلحة مسح في المبتكرة األشياء من"

 إلى الساعين والنشطاء والمناصرين السياسات صانعي لدى بها مرحب أداة أنّه على الباروميتر هذا يبرهن وسوف. باألسلحة

 تنتظرها الدول معظم فإن الصغيرة، باألسلحة التجارة شفافية باروميتر يشير وكما. ومجابهتها الملتزمة غير الحكومات مراقبة

 ."العام للتدقيق لديها الصغيرة األسلحة سياسات فتح سبيل في لتشقُّها ةطويل طريق

 
 :مع االتصال يرجى المعلومات، من للمزيد

Sٍmall Arms survey 
Avenue Blanc 47 
1202 Geneva, Switzerland 

 +41 22 908 5777 هاتف

 +41 22 732 2738 فاكس

 smallarm@hei.unige.ch: اإللكتروني البريد

 www.smallarmssurvey.org: اإللكتروني عالموق
 

 2004 يونيو/حزيران :النشر تاريخ

 0-19-927334-0: للمسح الدولي التصنيف رقم

 أمريكي دوالر 29.95 استرليني، جنيه 17.99

 

 الطلب حسب لمراجعةل نسخ تتوافر

 

اإلنترنت على اإللكتروني موقعال خالل من النسخ شراء مكني: 

www.oup.co.uk, www.oup-usa.org إلى باإلضافة 

 فيها بما اإلنترنت على اإللكترونية المواقع في الكتب بيع متاجر
www.amazon.com  

 

 

 


