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 استراليا  -لجنة الدفاع عن حقوق االنسان  

   

دعما لتصفية اسلحة اليورانيوم في العالم وتخليص العراق من األثار 

 والمخلفات الخطيرة ألستخدامها

  
  
  
   

  

Mr. Doug Weir 

Coordinator International Coalition to Ban Depleted Weapons  

Email: office@icbuw.org 

  

  

لسيد دوغ ويرا  

  

 منسق التحالف العالمي من اجل حظر اسلحة اليورانيوم

  

  
 
 

تناقش الجمعية العامة لألمم المتحدة مطلع نوفمبر القادم قرارا يدعو الدول والمؤسسات 

. الدولية الى مساعدة الدول المتضررة من استعمال اسلحة اليورانيوم المخصب   

 

مشروع القرار يذكر العالم بأألثار الكارثية ألستخدام هذه االسلحة الذي شمل بلدانا 

مؤخرا بعد صدور قانون حرية  اشارت االرقام التي تم اطالقها اذ,من بينها العراق  عدة

    تداول المعلومات في الواليات المتحدة

Freedom of Information Act (FOIA) 

الى ان اليورانيوم المخصب قد استخدم في االسلحة التي اعتمدتها قوات التحالف بقيادة  

وان هناك مايزيد على  3002و  1991العامين الواليات المتحدة خالل دخولها العراق في 

موقع ملوث باليورانيوم في ارجاء مختلفة في العراق 1000 . 

 
 

اننا نشاطر قطاعات واسعة من المجتمع الدولي والمنظمات االنسانية وخبراء الصحة 

قلقها حول العواقب الوخيمة ألستعمال اسلحة اليورانيوم المخصب على حاضر ومستقبل 

. لتي شملها هذا االستخدام على مختلف المستويات الصحية والبيئية والتنموية المناطق ا  

  

في دعم القرار الذي ستصوت , اذ نصطف مع كل االخيار ومحبي السالم في العالم,واننا 

التحالف الدولي لحظر فأننا ندعم في الوقت ذاته, عليه الجمعية العامة في نوفمبر القادم    
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سوية مع , سعيه  دولة في 43منظمة من  861أكثر من الذي يمثل  اسلحة اليورانيوم
الى الحظر الشامل السلحة اليورانيوم وجميع أسلحة , جميع قوى السالم والحرية في العالم

    الدمار الشامل في جميع انحاء المعمورة

 
  

  

  
  
  
  
  
  

 "استراليا  –لجنة الدفاع عن حقوق االنسان "
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