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 ملخص

 نع ،لمنع عمليات النقل غير المسؤولة لألسلحة ،شاملةال غياب االلتزامات القانونية الدولية أسفر •
الحظر  ظلفي  ،ألقل من األسلحة والذخائرمليار دوالر على ا 2.2ستيراد بعض البلدان لما قيمته ا

 ؛2010و 2000المفروض على األسلحة بين عامي 
 لزمة قانونًاُممعايير تجارة األسلحة المأمولة بشأن معاهدة التأثير حقيقي، يجب أن تتضمن لتحقيق  •

إلى مناطق قد تواجه من جراء هذا النقل تهكي حقوق اإلنسان، أو تمنع عمليات نقل األسلحة إلى من
 ض التنمية أو تفاقم العنف المسلح؛يتقو خطر

من  اعتبارًاف :على المبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة تكز معاهدة تجارة األسلحةتريمكن أن  •
 تعهداتقليمية التي تشمل ات اإليفي مختلف االتفاق لالفعطرفًا ببلد  100 أصبحت ،2012عام 
 .ائرلمراقبة تجارة األسلحة والذخ لزمة قانونًاُم

 

  ألسلحةة اتنظيم تجارأوضاع 
آما تجري مراقبتها  ،دوليعلى المستوى الم ينظللتالسلع االستهالآية معظم التجارة العالمية في تخضع 
أية  وجد حاليًاال تو. رائاألسلحة والذخ فيلتجارة العالمية ي المقابل، األمر ليس آذلك بالنسبة لوف. بعناية
هذا على الرغم من و. م نقل األسلحة عبر الحدودتحُك ،ية وقابلة للتطبيق عالميًاقوو، قانونًا ةلزمُم معايير

ويسفر هذا االفتقار إلى التنظيم عن  1.قتلون آل يوم نتيجة للعنف المسلححقيقة أن أآثر من ألفي شخص ُي
 .ومعيشة الماليين من النساء والرجال واألطفال في جميع أنحاء العالمعميقة على حياة آثار 

 األمم المتحدةساري المفعول من جانب لألسلحة حظرًا  26، وعلى الرغم من 2010و 2000بين عامي 
بعض أن ُتقدر منظمة أوآسفام فإن  2تلك الفترة،خالل  أو على المستوى اإلقليمي أو متعدد األطراف

الحظر المفروض  ظلفي  ،ألقل من األسلحة والذخائرمليار دوالر على ا 2.2ت ما قيمته البلدان استورد
الُملزمة قانونًا مجموعة من القواعد الدولية وجود حاجة ماسة إلى في تجارة األسلحة إن  3.على األسلحة

 لزمة قانونًاُمامات الااللتزحددها تعتبات إلى  ن تستند هذه القواعد أو المعاييريجب أو .راقبة نقل األسلحةلم
اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني، وميثاق األمم المتحدة، وو، ن الدولي لحقوق اإلنسانالواردة في القانو
حافز آبير لمنع  الدول ال يوجد لدى بعضوبدون ذلك،  .ذات الصلةدة األمم المتح وعهود ومعاهدات

 .لألسلحة ةالتجارة غير المسؤول

 نظام عالمياألمر وجود تطلب ي، ًاملموس ًاأثرسلحة، وغيرة من أنواع الحظر، وحتى يحقق حظر األ
بمعنى  –أنواع من األنشطة  بعضعن أن تمتنع بالتزامات قانونية واضحة ال لبس فيها يفرض على الدول 

 اسيمؤتمر األمم المتحدة الدبلوم"انعقاد  2012عام  تموز/يوليو يشهد شهر...". أسلحة نقلت نالدول ل" أن
مم المتحدة فرصة تاريخية إلنشاء لدول األعضاء في األوهو يمنح ل. "معاهدة تجارة األسلحةبإبرام  نيالمع
هذه المفاوضات ولكي تحقق . العالميةالسالح يطرة على تجارة للس ،قواعدذات شاملة وو ،ليه عالميةآ

 إذ ؛القواعد التي تمنع نقل األسلحةاألثر اإلنساني الحقيقي، يجب أن تتفق الدول على مجموعة من النجاح و
 :قد آبير بأن تلك األسلحةخطر وجد ي

  الدولي ة للقانون خطير الدولي لحقوق اإلنسان، أو انتهاآات الرتكاب انتهاآات جسيمة للقانونُتستخدم
 ؛اإلنساني الدولي

 فاسدة؛ أوممارسات  ضماالقتصادية، أو ت–قوض التنمية االجتماعيةت  

 أو تؤدي نوع الجنس، لعنف المسلح القائم على ، بما في ذلك المسلحة أو العنف المسلحالنزاعات ا تثير
 .هاإلى تفاقم
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األثر اإلنساني لعمليات نقل األسلحة إلى آوت آان 
ت تخضع لحظر بينما آان صارخًا، ديفوار

نسمة  26,000، لجأ 2006في عام و. سلحةاأل
ظل بلدان أخرى، و إلى يفوريينألاتقريبًا من 
 .نسمة مشردين داخليًا 709,000

 :المصدر

UNHCR 2006 Statistical Yearbook 
; http://www.unhcr.org/478ce34a2.html 

UNHCR Global Report 2006 
http://www.unhcr.org/4666d2340.html 

 ما أهمية ذلك؟
 قف انتهاآات حقوق اإلنسانو. 1

حقوق اإلنسان هاآات انتتيح لمرتكبي ي ،تحُكم بيع األسلحة ونقلها ،إن االفتقار إلى تعهدات ُملزمة قانونًا
، على سبيل المثال، ما تزيد قيمته 2010استوردت سوريا في عام فقد  .باألسلحة مترساناته تزويد ةواصلم

، الذخائر األخرىغيرها من واألسلحة الخفيفة، والذخائر، و ،األسلحة الصغيرةمن  4على مليون دوالر
بعض هذه األسلحة  لعبو. من نظم الدفاع الجوي والصواريخ 5مليون دوالر 167فضًال عن ما قيمته 

مدنيًا عام  7500والتي ُقتل فيها ما يصل إلى  6،ينفي حملة الحكومة السورية على المتظاهر محوريًا دورًا
 مكتب األمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان أصدرآما . وفقًا لتقديرات األمم المتحدة 20117
ضد المتظاهرين " القتل إطالق النار بقصد" ةات الحكومة، بما في ذلك سياسسلسلة انتهاآيحدد  تقريرًا

الموارد الواسعة التي توضح قدمة إلى اللجنة المعلومات الُم"أن  وذآر التقرير أيضًا 8.صةبرصاص القنا
باإلضافة إلى الوحدات ف. االحتجاجات السيطرة علىجهود الرامية إلى للالحكومة والقوات المسلحة  هاآرست

القناصة، ووحدات القوات الخاصة، ة، نشر الجيش بأسلحة أوتوماتيكي ةمسلحالالعسكرية النظامية 
  9".لمظاهراتا إنهاء أثناء عملياتفي  ،وحدات المخابرات ،رعةوحامالت الجنود المد ،الدباباتو

 

 األسلحة منع نقلفي الحظر والصكوك األخرى إخفاق . 2

، ةمن األسلح يار دوالرمل 2.2 قيمتهالدول المخالفة للحظر استوردت ما أن بمنظمة أوآسفام قدير تُيعد 
عمليات نقل المتعلقة بهناك نقص في البيانات ف. أعلى بكثير المبلغ الفعليفمن المرجح أن  – ًامحافظ تقديرًا

وباإلضافة  .للعديد من البلدان ذات الصلةبالنسبة األسلحة 
 تمسك بناصية ال تقديرات منظمة أوآسفام فإنإلى ذلك، 

البلدان التي ل األسلحة إلى كبيرة من عمليات نقالكميات ال
األسلحة فرض حظر  قبلهشة أوضاع تعاني من 

 10.، آما حدث في آوت ديفوار، وإيران، وسوريامباشرة
التي تشهد عدم حاالت ال أيضًاوال تشمل هذه التقديرات 

على الرغم تفاق متعدد األطراف، إمكانية التوصل إلى ا
. ام بذلكمن وجود مبررات أخالقية وإنسانية قوية للقي

في  2012-2011 خاللمجلس األمن وُيعتبر إخفاق 
بينما تواصل الحكومة  - فرض حظر أسلحة على سوريا

أحدث  مجرد -السورية استيراد األسلحة والذخائر بحرية 
 .مثال لتوضيح تلك المسألة

ال سيما  -ة سلحاألبة اقمرالجهود السابقة في من تعلم الدول الدروس المستفادة تعالوة على ذلك، يجب أن 
بيد أن هذا البرنامج هو آلية غير . سلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفةبرنامج عمل األمم المتحدة المعني باأل

آان  يجة لذلك،نتو .على قواعد قابلة للتطبيق عالميًاوضع نظام قائم  منكن تملم يوبالتالي ، وُملزمة قانونًا
 .2001في عام  بدايتهمنذ  ًاأو معدوم ضئيًال اآلثر اإلنساني الذي أمكن للبرنامج توليده

 

 ت القانونيةبشأن االلتزاما ةواضح اتتوجيهوجود ضمان . 3

 .للدول األعضاء ال لبس فيهاوتوجيهات واضحة لتزامات قانونية تتضمن ا معاهدة تجارة األسلحة يجب أن
يمكن أن يسفر عن سهو أو  لتفسيرفمجال ا .المسؤولياته الدول تفسيرمن نطاق و األمر الذي يقلص وه

آانت و ،سلحة على سوريااألعلى  فرض االتحاد األوروبي حظرًاعلى سبيل المثال، و. ينريخط تقاعس
توجيهات محددة بشأن آيفية  بيد أن االفتقار إلى. 2011 أيار/مايو منتنفيذه لزمة بجميع الدول األعضاء ُم

 ،تحتوي على أسلحة وذخائرفي وقف سفينة بضائع ة السلطات القبرصيا الحظر قد أسفر عن فشل إنفاذ هذ
  2012.11 آانون الثاني/ينايرميناء ليماسول في  هاعند عبور ،جهة إلى سورياومتمن روسيا قادمة 
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 فرص إساءة استخدام األسلحة تقليص. 4

نظر في المخاطر عند ال تقييمتي تعمل على الوهي المبادئ  ،واضحة للحكوماتالتوجيهية المبادئ تتسم ال
نقل لاألخيرة وتطرح العمليات  .معاهدة تجارة األسلحةحاسمة لنجاح أهمية ب ،نقل األسلحة والذخائر
تصوروا وجود ي مل ينصدري األسلحة األوروبيُم أنالشرق األوسط وشمال أفريقيا  األسلحة إلى منطقة

هذا وقد اسُتخدم  12.البلدفي داخل ضد السكان المدنيين  األسلحة الثقيلةهذه  ستخدامآبير ال احتمال
وجود أدلة من رغم على ال، 2010في عام  لتبرير مبيعات األسلحة إلى حكومات ليبيا مؤخرًا االفتراض

المتظاهرين استهداف في عمد عن بعض هذه األسلحة  وفيما بعد، اسُتخدمت 13.ذلك عكستؤآد موثوق بها 
 .المناطق المدنية علىفي الهجمات العشوائية  خدمت أيضًاواسُت ،المدنيين

 

 ؟لمعاهدة تجارة األسلحة أن تساعدآيف يمكن 

تقييم تضمن مجموعة شاملة من معايير ت ،قانونًا ةلزمُمأن ُتنشئ معاهدة تجارة األسلحة وثيقة يجب 
 العواقبتغطي وة، قوبالالمعايير  تسم هذهيجب أن تو. المخاطر لجميع عمليات نقل األسلحة في المستقبل

-اإلنساني، والتنمية االجتماعية والقانون ،قانون حقوق اإلنسانعلى ليات نقل األسلحة عملالمحتملة 
ال لبس يجب أن تكون واضحة هذه المعايير  أن لكن األهم من ذلك .حوالعنف المسل ،االقتصادية، والفساد

 .ر الوضع الراهنغيتوبدون ذلك، لن ي .قانونًا ةلزمفيها، وُم

فاعلين المسلحين لا على صعبسي آان األسلحة، نقل عمليات لمراقبة وشاملة ويةق ةليآقد توفرت إذا آانت ف
 خالل متطورة صينيةوذخيرة  أسلحة على لحصولا -للتحرير  إيالم تاميل نمور مثل -دول ال غير من

 بشراءقاموا  التاميل نمور أن على أدلة وهناك. عامًاسنوات النزاع في سري النكا والتي بلغت عشرين 
 أن التقارير أحدآما ورد ب. الصين من) والمدفعية الهاون مدافع مثل( الثقيلة لألسلحة ذخائرو صغيرة ةأسلح

 ضحوت -لكترونية المؤيدة لنمور التاميل اإل مواقعوالتي ظهرت على ال ،المتمردة للقوات األخيرة الصور‘
  mm QBZ-95 5.56الحديثةها البنادق الهجومية في بماالجديدة  الصينية األسلحة وجود مجموعة من

 بين اعنزال تصاعد في ذلك قد أسهمو 14.الحكومة قوات من تكون ُأسرت أن يمكن ال التي متعددة العمل،
 األمم ريتقدويذهب . النكا سري في المدنيين على وخيمة عواقب وأسفر عن الحكومة،قوات و التاميل نمور

 ألف 200 من أآثر وتشرد مصرعهم، لقوا صشخ ألف 100وألف  80 بينما يتراوح  أنإلى  المتحدة
 15.القرن العشرين اتيثمانين في الحرب بدء منذ النكا سري في شخص

ة والمواضيعية واإلقليمية يليكمالتمبادرات التاريخية للجمع بين  تمثل معاهدة تجارة األسلحة فرصة
 ساييقسن مالتي ت ،قانونًاالُملزمة  والمعايير .شاملواحد إطار  فينقل األسلحة مراقبة والموازية المتعلقة ب

قوية  تعهداتبمختلفة  آليات إقليمية طراف فيبلدان األمن ال 100 بالفعل ترتبط: غريبةليست  ،عالية
في صكوك  فاطرمن البلدان األ خربلدًا آ 35وهناك  16.رائمراقبة تجارة األسلحة والذخل لزمة قانونًاوُم

اتفاق واسينار، : تحديدًا، وهي مشترك يعملياتقياس شاء مى إلى إنالتي تسع، أي الصكوك األسلحةمراقبة 
آلية من آل وتوضح  .بشأن األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفةووثيقة منظمة األمن والتعاون في أوروبا 

عمليات صنع  تحديدًاو -علة افمعاهدة تجارة األسلحة لجعل  ضروريةالعناصر الرئيسية ال من هذه اآلليات
و تسهم أ ،تؤثر على حقوق اإلنسان والتنمية ًاسلب تؤثراألسلحة سأن  ن هناك خطراآإذا المحظورة  القرار

صك عالمي بين هذه المبادرات في  ومن شأن معاهدة تجارة األسلحة التنسيق. لحفي الفساد أو العنف المس
 .لزم قانونًاواحد شامل وُم
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 توصيات للمفاوضينالدعوة إلى العمل و
وجود ن معاهدة تجارة األسلحة عإبرام ية التحضيرية التي تقوم بها األمم المتحدة في اتجاه العملآشفت 
ضمان أن المعاهدة في ن التحدي ويكم. لدى الدول األعضاء على االتفاق حول إبرام معاهدةآبيرة رغبة 

عالمية  رح آليةفإنها يجب أن تط لة،اعفمعاهدة تجارة األسلحة لكي تكون و .ينآافي تتسم بنوعية وجوهر
 .طرق ةيمكن تحقيق ذلك بثالثو. قدر اإلمكانب اال لبس فيهو لزمة قانونًاشاملة وقوية وُم

 

 ’ال يجوز‘ لغة. 1

أن يجب . حظرعلى لغة ال هاتأآيد فهي ضرورةنسانية آبيرة إأي قيمة  ة تجارة األسلحةداهعلمإذا آان 
في جميع اللغات  المصطلحات المكافئةو –’ لن‘، و’يال ينبغ‘، و’ال يجوز‘معاهدة مصطلحات مثل م الستخدت

فردية والسياقية العتبارات االصياغة المعايير، مما يعني  أهمية أآبر عند وهو األمر الذي يمثل. األخرى
 .األسلحةأية طلبات بعينها لنقل أو تمنع  تيحتالتي 

 

 ’ال يجوز‘ ـعايير شاملة ترتبط بم. 2

من توجد مخاطر آبيرة  حيثما نقل األسلحةالمحتملة لعمليات اليجب حظر  بموجب معاهدة تجارة األسلحة،
 :أنها قد

  الدولي ة للقانون خطيرانون الدولي لحقوق اإلنسان، أو انتهاآات الرتكاب انتهاآات جسيمة للقُتستخدم
 ؛اإلنساني

 فاسدة؛ أوممارسات  ضماالقتصادية، أو ت–قوض التنمية االجتماعيةت  

 أو تؤدي نوع الجنس، لعنف المسلح القائم على ، بما في ذلك المسلحة أو العنف المسلحالنزاعات ا تثير
 هاإلى تفاقم

 

 القائمة ات اإلقليمية والمتعددة األطرافين االتفاقعالعالمية  قاييسالمتقل  اليجب أ. 3

دنيا المقبولة لعمليات ات القائمة لتفادي أي لبس حول الحدود الياالتفاق ارتكازًا علىلمية معاهدة عا اءنبيجب 
قل ت وال - مع آليًا بمعاهدة تجارة األسلحة اتساقًامعايير عمليات نقل األسلحة  تسقيجب أن ت .نقل األسلحة

االقتصادية لدول الجماعة  الموقف المشترك لالتحاد األوروبي، اتفاقية :اآلليات القائمة مثل -ن ع طموحًا
ات يهذه االتفاق جميعتضم . النموذجي منظمة الدول األمريكيةع تشريوبروتوآول نيروبي، وغرب أفريقيا، 

 .في نصوصها ’ال يجوز‘مثل لغة قانونًا لزمة اإلقليمية معايير شاملة والتزامات ُم

فرصة  ،2012يمثل المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة تجارة األسلحة، المقرر عقده في عام 
 اقبولة لعمليات نقل األسلحة، وجعلهالمعايير الم حديدألمم المتحدة لتالدول األعضاء في اأمام  تاريخية

آما يجب  .األسلحة ة معايير نقلقوى ن علوالمفاوض أال يساوملهذه الغاية، يجب  وتحقيقًا .لزمة قانونًاُم
عواقب د ووجيمكن أن يسفر فيها هذا النقل عن مخاطر في الحاالت التي حظر نقل األسلحة صراحة 

 .ةسلبي
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الحواشي
 

مباشر من العنف المسلح  نسمة، ُيقتلون بشكل 526,000يبلغ  2011عام " األمانة العامة إلعالن جنيف"آان الرقم الرئيسي في تقرير  بينما 1
حالة  2092أي  –سنويًا  742,000آل عام، فقد ازداد الرقم بصورة مأساوية عند إضافة الوفيات غير المباشرة في النزاع بحيث بلغ تقديره 

 :انظر –وفاة في المتوسط آل يوم 

Geneva Declaration Secretariat (2011), ‘Global Burden of Armed Violence 2011: Lethal 
Encounters’, Geneva, Geneva Declaration Secretariat, pg.70 

 

  http://www.sipri.org/databases/embargoesDatabase SIPRI Arms Embargoes: انظر 2 

 
، بما فيها مبادرات األمم 2010و 2000التي آانت سارية المفعول بين عامي هذا الرقم ُمستمد من تحليل لجميع حاالت حظر السالح   3

ولم يوضع في االعتبار سوى الحظر الكامل على الدول األعضاء في األمم . المتحدة، والمنظمات اإلقليمية، والمبادرات متعددة األطراف
ولم ُتحسب سوى السنوات الكاملة . ن جانب القوى غير الحكوميةالمتحدة، ولم تؤخذ في االعتبار جميع حاالت الحظر الجزئي أو المفروض م

. التي آانت فيها حاالت الحظر هذه سارية المفعول، حيث لم يتم االلتفات إلى السنوات الجزئية التي ُفرضت أو ُرفعت خاللها حاالت الحظر
 UNCOMTRADE  (http://comtrade.un.org/)  )آومتريد( "تجارة السلع األساسية قاعدة بيانات" :اسُتخدمت بيانات من مصدرين

، SIPRI (http://www.sipri.org/databases/armstransfers) )سيبري" (بيانات معهد ستوآهولم الدولي لبحوث السالم قاعدة"و
اسُتخدمت  ،"سيبري"و" آومتريد" في حالة زيمبابوي، حيث تعارضت بيانات. أو المشتروات/اعتمادًا على أرقام أحدهما لتحديد الواردات و

البيانات مليار دوالر تقديرًا ُمحافظًا، ارتكازًا على  2.2 الرقمولهذا، ُيعد .  .ألنها آانت تعكس بصورة أآثر دقة الواقع الفعلي" سيبري" بيانات
المتاحة ألربعة بلدان أخرى تخضع لحظر مفروض من األمم المتحدة، وخمسة بلدان تخضع لحظر مفروض من االتحاد األوروبي، وبلد واحد 

ولم تتوفر في فترة البحث بيانات ثمانية بلدان تخضع لحظر من األمم المتحدة، . يخضع لحظر مفروض من منظمة األمن والتعاون في أوروبا
وعالوة على ذلك، لم ُتدرج بيانات االستيراد . ن تحت حظر مفروض من االتحاد األوروبي، وست حاالت حظر على قوى غير حكوميةوبلدي

أن هناك دليًال ملموسًا يطرح أن أعضاء االتحاد األوروبي بيد . من الصين؛ ذلك أن الصين ال تخضع لحظر آامل من جانب االتحاد األوروبي
 . لدوام شروط هذا الحظر الجزئي خالل الفترة محل الدراسةآانوا يخرقون على ا

 
 :، انظر)آومتريد(قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية   4

United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN COMTRADE), 
http://comtrade.un.org/db/default.aspx. 

 HS1996[إلخ؛ ... األسلحة الحربية، على خالف المدافع، والسيوف، ] HS1996 code 930100: [القوانين الجمرآية المشار إليها
code 930200 [ المسدسات؛]HS1996 code 930510 [؛ قطع غيار وملحقات المسدسات]HS1996 code 930690 [ ذخائر

 .ت، وقطع غيارمقذوفا/، ذخائرالحرب

 
-2006سلحة إلى سوريا، حول واردات األ TIVقيمة مؤشر االتجاه ، جداول "سيبري" قاعدة بيانات معهد ستكهولم الدولي لبحوث السالم  5

2010 ،http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php 
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مليون دوالر من الطائرات، ونظم  423، استوردت إيران ما قيمته "سيبري"وأخيرًا، ووفقًا لبيانات . 2011آيار /مايو 9االتحاد األوروبي في 
 6الحظر الذي فرضته األمم المتحدة في ، أي مباشرة قبل 2006الدفاع الجوي، والعربات المدرعة، والمحرآات، والصواريخ في عام 
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؛  اتفاقية الجماعة االقتصادية )بلدًا 35ُيلزم ( CIFTA؛ تشريع منظمة الدول األمريكية )بلدًا 25ُيلزم (موقف االتحاد األوروبي المشترك   16

؛ بروتوآول الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي بشأن األسلحة النارية )بلدًا 12ُيلزم (؛ بروتوآول نيروبي )بلدًا 15لزم ُت(لدول غرب أفريقيا 
ويطرح موقف االتحاد األوروبي المشترك نظامًا متدرجًا ). بلدًا، من بينهم ثالثة بلدان موقعة أيضًا على بروتوآول نيروبي 16ُيلزم (والذخيرة 
 . يه في معاهدة تجارة األسلحةال يجب تبن



 

8 2012آيار /، ورقة إحاطة من أوآسفام، مايوالشيطان يكمن في التفاصيل                              

 2012 أيار/مايومنظمة أوآسفام الدولية  ©

 

آًال من أّنا ماآدونالد، وإد آيمس، وجوناثان مازلياه،  أوآسفام منظمة شكرتو .ديبايان باسو راي هذه الورقةآتب 
ل، اإلدارة القانونية لمعاهدة تجارة األسلحة، ومارتن بوتشر، وهيلينا واودانييل غوريفان، وآلير مورتيمر، و

 .ي إنتاجهالمساعدة فل ونيكوالس فيرآن،

، والحمالت ،ةمناصراستخدام النص مجانًا ألغراض الكية الفكرية، مع إمكانية ملحقوق المطبوعة لال ههذتخضع 
ملكية الفكرية تسجيل جميع هذه صاحب حقوق الويطلب  .المصدر بالكامل ذآروالبحث، شريطة  ،والتعليم

في  النص إعادة استخدامظروف أخرى، أو  ةلنسخ في أيعند ا. التأثيرتقييم خص تض اغرأل االستخدامات لديه،
البريد . ، وقد يتطلب األمر سداد رسومإذنالحصول على يجب ، عديلهأخرى، أو ترجمته أو ت طبوعاتم

 publish@oxfam.org.uk: اإللكتروني

 :التالي البريد اإللكترونيمراسلة رجى ُي ،في هذه الورقة ةراثمالقضايا ال لحولمزيد من المعلومات 
 advocacy@oxfaminternational.org 

 .طبعهاوقت ة في صحيحطبوعة الم المعلومات الواردة في هذه

www.oxfam.org 

  2012أيار /، في مايوالدولية منظمة أوآسفام عملية النشر لصالحبالمملكة المتحدة أوآسفام تولت 
ISBN  978-1-78077-084-0 

 ):المملكة المتحدة(عنوان أوآسفام 
Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK.  

 

 أوآسفام منظمة
 من مزيد على لالطالع، والظلم للفقر دائمة حلول إليجاد بلدًا 92 في معًا تعمل منظمة 17 يضم دولي اتحاد هي منظمة أوآسفام

 :اإلنترنت على موقعنا زيارة أو  األسلحة لمراقبة الدولي بالتحالف األعضاء منظماتال من أي مراسلة ُيرجى المعلومات،
www.oxfam.org 

  

 

 

 

 

 

www.oxfam.org       


