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 رئـيس جمهوريـة     صدام حسين برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس       
 جهود قامت بها لجنة تنسيق المنظمات اإلقليمية والعالمية         ةونتيجالعراق  

  -:للطلبة والشباب والمؤلفة من
  .)NASYO( طلبة وشباب عدم االنحياز ناسيو منظمة - 1
 ).WAY(مجلس الشباب العالمي  - 2

 ).AYC(اب االسيوي مجلس الشب - 3

 ).ASA(ين يرابطة الطلبة االسيو - 4

 ).PAM(حركة الشبيبة االفريقية  - 5

 ).WSCF(االتحاد العالمي المسيحي للطلبة  - 6

 ).IIFSO(االتحاد العالمي للطلبة المسلمين  - 7

 المـؤتمر   2001 نـوفمبر عـام       تشرين الثاني  8-6غداد للفترة من    انعقد في ب  
وقد حضرت الجبهـة العربيـة      ومعاناته  العالمي حول انتهاكات حقوق الطفل      

وكان تمثيل  . لتحرير االحواز واالتحاد العام لطلبة وشباب االحواز هذا المؤتمر        
الجبهة العربية لتحرير االحواز تمثيال متميزا نال اهتمام جميع الوفود المشاركة           

  .في المؤتمر
 فـي  وقد شرح وفد الجبهة العربية لتحرير االحواز فـي كلماتـه ومداخالتـه          

الفارسي الجلسات معاناة الطفل العربي في االحواز العربية من جراء االحتالل           
البغيض لها كما قامت الجبهة بالتعريف بالقضية االحوازية وذلك لتوزيع بحوث 

، وحضي الوفد بتأييد كافة الوفود العربية الشقيقة منها والصديقة          تخص االحواز 
 من احـزاب ومنظمـات وجمعيـات        وابدت هذه الوفود  المشاركة في المؤتمر    

وصحافة واعالم استعدادها لمساندة قضية االحواز العربية العادلة عبـر كـل            
 وقد قـدمت    وسائل االعالم العالمية ومنظمات حقوق االنسان العربية والعالمية       

عن الممارسات الالانسانية التي تمارسها     الجبهة على السادة المؤتمرين صورا      



الوحشـية  بجرائمهـا    ابناء الشعب العربي االحـوازي       السلطات االيرانية ضد  
ضد الشعب العربي االحـوازي     واعدامات النظام االيراني ضد شعبنا المناضل       

والقوميات االخرى غير الفارسية من قتل لالطفال وحرمان شعبنا في االحواز           
  .من فتح المدارس العربية

كما كان لشبكة االحواز لالنترنت دورا فاعال في المؤتمر حيث تم توزيع اخبار 
االحواز حول تلويث االنهر العربية في االحواز والصحيفة االسـالمية التـي            

ومصادرة االراضي العربية بالقوة المسلحة ومحاولة الروسـي        تحتقر العرب   
الخبار بعـد سـحبها     ووزعت هذه ا  العامل بالتسلح الجرثومي االيراني الهرب      

على جميع الوفود المشاركة، اضافة الى مطالبة المؤتمرين ومنظمة اليونيسيف          
بضرورة الرعاية الصحية للطفل العربي االحوازي من خالل زيارات ميدانية          

  .للقرى العربية في االحواز
كما طالبت الجبهة العربية لتحرير االحواز من المؤتمر المطالبة برفع المعاناة           

 الشعب العراقي ورفع الحصار الجائر المفروض عليه منذ اكثر من احـد             عن
وااللتفات الى دول امريكيا الالتينيـة  رفع الحصار عن كوبا   عشر عاما وكذلك    

كما نددت الجبهة بالعدوان االمريكي البريطاني الجائر على الشـعب          وافريقيا  
ائنا العـرب فـي     االفغاني المسلم االعزل وكذلك وقف الظلم الحاصل على اشق        

واالمريكيـة بحـق اطفـال      فلسطين المحتلة من جراء الممارسات الالانسانية       
  .فلسطين وعمليات هدم المنازل لشعبنا الشقيق في فلسطين

وقد رفع وفد الجبهة مذكر الى المؤتمر ورئاسته واعتبارها وثيقة من وثـائق              
ا الى االمم المتحدة    التي سيتم رفعه  المؤتمر وقد تبنت جميع الوفود هذه المذكرة        

مؤيدة على هذه المـذكرة جميـع الوفـود         من قبل منظمة ناسيو حيث وقعت       
  .المشاركة

         . وكان وفد الجبهة يمثل تنظيمات الداخل وفي العالم
 

 


