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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ترشح الطفلة 
أنار الحمراوي التي نقلت معاناة أطفال الغوطة 

الشرقية للحصول على جائزة السالم الدولية 
لألطفال 2020 وتم قبول الترشيح

بــيــــــان

بنــاء علــى عالقــة التنســيق والتعــاون بيــن منظمــة حقــوق الطفــل العالميــة والشــبكة الســورية لحقــوق 

اإلنســان منــذ ســنوات، قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي هــذا العــام بترشــيح الطفلــة الســورية 

أنــار  للحصــول علــى جائــزة الســام الدوليــة لألطفــال لعــام 2020، وذلــك تقديــرًا لجهودهــا االســتثنائية فــي 

نقــل معانــاة المجتمــع الســوري وبشــكل خــاص األطفــال جــراء االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا مــن قبــل 

النظــام الســوري وحلفائــه اإليرانــي والروســي، ونعلــن عبــر هــذا البيــان أنــه قــد تــم قبــول ترشــيح أنــار  إلــى جانــب 

142 طفــل وطفلــة مــن حــول العالــم، ونأمــل أن تفــوز أنــار بالجائــزة عــن هــذا العــام.

اإلثنين 19 تشرين األول 2020
ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.

https://www.thekidsrightschangemakers.org/en/about-kidsrights
https://kidsrights.org/persons/enar/
https://kidsrights.org/persons/enar/
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أنــار  -تعــرف بـ”نــور” علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي- طفلــة مــن مدينــة دمشــق انتقلــت مــع عائلتهــا 

للعيــش فــي الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق بعــد انــدالع الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار/ 

ــر وبــث عــدد  ــار  البالغــة مــن العمــر وقتهــا 10 ســنوات مــع أختهــا آالء -8 ســنوات- بتصوي 2011، وقامــت أن

كبيــر مــن الصــور والمقاطــع المصــورة، وتحدثــت عبــر هــذه المقاطــع المصــورة ليــس فقــط عمــا تعرضــت 

لــه هــي وأســرتها مــن معانــاة وحرمــان، بــل وأيضــًا عمــا يتعــرض لــه المجتمــع ككل فــي الغوطــة الشــرقية، 

وذلــك بســبب الحصــار الخانــق الــذي فرضــه النظــام الســوري منــذ عــام 2012 حتــى نيســان 2018، وعمليــات 

القصــف العشــوائي شــبه اليوميــة بمختلــف أنــواع األســلحة بمــا فيهــا األســلحة الكيميائيــة والبراميــل 

المتفجــرة، وقــد شــهدت الطفلتــان هجــوم النظــام الســوري باألســلحة الكيميائيــة علــى الغوطــة الشــرقية 

بريــف دمشــق فــي 21/ آب/ 2013، والــذي أدى إلــى مقتــل 99 طفــاًل خنقــًا )مــن بيــن 1144 شــخصًا قتلــوا إثــر 

الهجــوم الكيميائــي الــذي اســتهدف غوطتــي دمشــق الشــرقية والغربيــة( بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان.

https://twitter.com/Noor_and_Alaa
https://twitter.com/Noor_and_Alaa/status/966683307428720645?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E966683307428720645%7Ctwgr%5Eshare_3%2Ccontainerclick_0&ref_url=https%3A%2F%2F
https://twitter.com/Noor_and_Alaa/status/966683307428720645?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E966683307428720645%7Ctwgr%5Eshare_3%2Ccontainerclick_0&ref_url=https%3A%2F%2F
https://twitter.com/Noor_and_Alaa/status/1315700766871638016
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التقطــت أنــار  عــددًا مــن المقاطــع المصــورة، التــي صــورت مــن خاللهــا الدمــار الحاصــل، فكانــت طفلــة تنقــل 

تفاصيــل يوميــة غالبيتهــا عــن انتهــاكات مروعــة شــهدتها بنفســها، ولــم تخلــو بعــض تلــك المقاطــع مــن 

ــة  ــة، كمــا تحدثــت باللغــة العربي ــة، وقــد تحدثــت فــي معظمهــا باللغــة اإلنكليزي االبتســامة وفــرح الطفول

أيضــًا، وقــد خاطبــت المجتمــع الدولــي واألمــم المتحــدة وطالبــت مــرارًا بحمايــة األطفــال والمدنييــن، 

وبمعاقبــة النظــام الســوري علــى كل هــذه الجرائــم، وقــد ظهــرت أنــار وشــقيقتها آالء فــي العديــد مــن 

وســائل اإلعــام العالميــة فــي تغطيتهمــا لمــا يجــري مــن أحــداث فــي الغوطــة الشــرقية. 

https://twitter.com/Noor_and_Alaa/status/932679768826368000
https://www.middleeasteye.net/news/eastern-ghouta-home-noor-and-alaa-destroyed-syrian-bombs
https://www.dailymail.co.uk/video/news/video-1645756/Video-Syrian-girls-Noor-Alaa-aftermaths-airstrike-Ghouta.html
https://www.middleeasteye.net/news/eastern-ghouta-home-noor-and-alaa-destroyed-syrian-bombs
https://twitter.com/Noor_and_Alaa/status/1296812963773513729


الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ترشح الطفلة 4
إينار التي نقلت معاناة أطفال الغوطة الشرقية 

للحصول على جائزة السالم الدولية لألطفال 2020 
وتم قبول الترشيح

تشــردت أنــار  قســريًا مــع أســرتها ومجتمعهــا عندمــا ســيطر النظــام الســوري وحليفــه الروســي علــى 

الغوطــة الشــرقية فــي نيســان/ 2018، حيــث اتجهــت نحــو شــمال ســوريا، ولــم تتوقــف الطفلــة البطلــة عــن 

نقــل معانــاة األطفــال ومجتمعهــا فــي أثنــاء رحلــة التشــريد القســري هــذه.

بعــد مــدة مــن الزمــن دخلــت أنــار  إلــى تركيــا، ومــع ذلــك لــم تتوقــف عــن مناصــرة قضايــا األطفــال الســوريين 

ومــا يتعرضــون لــه مــن مآســي، وبــدأت بتعلــم اللغــة التركيــة وســجلت عــددًا مــن الفيديوهــات تخاطــب 

فيهــا الــرأي العــام التركــي، كمــا اســتمرت بتســجيل فيديوهــات باللغتيــن العربيــة واإلنكليزيــة.

تعــاود أنــار مــع أســرتها الدخــول إلــى األراضــي الســورية فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظام الســوري 

بشــكل متكــرر، ومــا زالــت حتــى يومنــا هــذا مســتمرة فــي نقــل معانــاة أطفــال ســوريا المشــردين فــي 

المخيمــات، وتحدثــت عــن احتياجــات النازحيــن هنــاك فــي ظــل جائحــة كوفيــد – 19.

https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-43645727
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-43645727
https://twitter.com/NurveEla1/status/1263932994487758849
https://twitter.com/NurveEla1/status/1263932994487758849
https://www.yahoo.com/news/noor-alaa-children-east-ghouta-074012865.html
https://twitter.com/Noor_and_Alaa/status/1281630008411291649
https://twitter.com/Noor_and_Alaa/status/1281630008411291649
https://www.yahoo.com/news/noor-alaa-children-east-ghouta-074012865.html
https://twitter.com/Noor_and_Alaa/status/965588043028746240?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E965588043028746240%7Ctwgr%5Eshare_3%2Ccontainerclick_1&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.middleeasteye.net%2Fnews%2Feastern-ghouta-home-noor-and-alaa-destroyed-syrian-bombs
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تمنــح جائــزة الســالم الدوليــة لألطفــال ســنويًا لطفــل ناضــل مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق األطفــال، 

ويتــم تســليمها مــن قبــل جمعيــة الفائزيــن بجائــزة نوبــل، وقــد أطلقــت هــذه الجائــزة منــذ عــام 2005 مــن 

ــن  ــة خــالل مؤتمــر القمــة العالمــي للحائزي ــرت رئيــس منظمــة حقــوق الطفــل العالمي ــل مــارك دوالي قب

علــى جائــزة نوبــل للســالم فــي رومــا. وتوفــر الجائــزة منصــة لألطفــال للتعبيــر عــن أفكارهــم ومشــاركتهم 

الشــخصية فــي الدفــاع عــن حقــوق الطفــل. وقــد أظهــر جميــع الفائزيــن بهــذه الجائــزة التزامــًا بمكافحــة 

المشــكالت التــي تواجــه مالييــن األطفــال فــي جميــع أنحــاء العالــم.

ندعــم فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حصــول المرشــحة الســورية الطفلــة أنــار  علــى جائــرة هــذا 

العــام 2020، فهــي تســتحقها نظــرًا لــكل مــا بذلتــه مــن جهــود اســتثنائية علــى الرغــم مــن الصعوبــات 

واألهــوال النفســية والماديــة والجســدية التــي تعرضــت لهــا، وندعــو المنظمــات الشــريكة الســورية 

ــرة هــذا العــام. ــار  الجائ ــال أن ــة، ووســائل اإلعــالم أن تدعــم هــذا الترشــيح، ونأمــل أن تن والدولي
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