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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ترشح الطفل محمد نور األسمر الذي نقل 

معاناة أطفال إدلب، للحصول على جائزة السالم الدولية لألطفال 2021 وتم 

قبول الترشيح

بــيــــــان صحفي

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 الطفــل الســوري محمــد نــور األســمر  

للحصــول علــى جائــزة الســام الدوليــة لألطفــال لعــام 2021، وذلــك تقديــرًا لجهــوده 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 محمــد إلــى جانــب 162 طفــل وطفلــة مــن حــول 

العالــم، ونأمــل أن يفــوز محمــد بالجائــزة عــن هــذا العــام، وهــو الطفــل العربــي الوحيــد المرشــح عــن فئــة الســالم لجائــزة 

هــذا العــام.

اإلثنين 11 تشرين األول 2021 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.
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محمــد نــور عزيــز األســمر، طفــل يبلــغ مــن العمــر 13 عامــًا، مــن بلــدة بنــش في محافظــة إدلب، منذ ســنوات حمل محمد 

علــى عاتقــه مســؤولية مناصــرة األطفــال أمثالــه، فانخــرط فــي نشــاطات فنيــة وفعاليــات مجتمعيــة موجهــة لألطفــال، 

كان عبرهــا يشــارك أقرانــه مــا يتقنــه مــن مواهــب مــن رســم، وحســاب ذهنــي وغيــر ذلــك، وكان مــن أبــرز تلــك األنشــطة 

مشــاركته بإشــراف والــده الفنــان عمــر عزيــز فــي رســم لوحــات “غرافيتــي” علــى ركام األبنيــة المدمــرة، بمــا فــي ذلــك 

المــدارس، ضمــن حمــالت يشــارك فيهــا األطفــال. 

نقــل محمــد معانــاة األطفــال فــي مجتمعــه، وظهــر فــي العديــد مــن الصــور والمقاطــع المصــورة تــم بثهــا عبــر اإلنترنت، 

تحــدث عبرهــا عمــا يتعــرض لــه هــؤالء األطفــال مــن غياب ألبســط مقومات الحياة األساســية، كما تحدث عــن المعاناة 

التــي يعيشــها أطفــال المخيمــات فــي شــمال غــرب ســوريا. وظهــر فــي العديد من المقاطــع متحدثًا باللغــة اإلنكليزية 

لينقــل للعالــم االنتهــاكات الواقعــة علــى األطفــال فــي ســوريا، وما خلفتــه العمليات العســكرية لقوات الحلف الســوري 

الروســي مــن تداعيــات علــى حاضرهــم ومســتقبلهم، وفقدانهــم ألبســط حقــوق الطفــل من التعليــم، والعيــش الكريم، 

واللعــب، واألمــان وغيــر ذلــك مــن حقــوق أساســية. واهتــمَّ محمــد بشــكل خــاص بمناصــرة األطفــال المصابيــن، ممــن 

يعانــون إصابــات بليغــة أو تعرضــوا لبتــر فــي األطــراف جــراء عمليــات القصــف الهمجــي الــذي تعرضــت لــه منطقــة 

إدلــب مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي طــوال ســنوات.

شــارك محمــد أيضــًا فــي لقــاءات وبرامــج علــى شاشــات العديــد مــن القنــوات التلفازيــة ووكاالت اإلعــالم، العربيــة 

واألجنبيــة، متحدثــًا عــن حقــوق األطفــال ومعاناتهــم وعارضــًا للمخاطــر الجســدية والنفســية التــي يتكبدونهــا جــراء 

ــر  ــن وتوفي ــة األطفــال والمدنيي ــب بحماي ــب، وطال ــى محافظــة إدل ــات العســكرية لقــوات النظــام الســوري عل العملي

ــة لهــم. الرعاي

https://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2021/4/12/%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.facebook.com/100027828232838/videos/796385987965668/
https://www.facebook.com/100027828232838/videos/796385987965668/
https://www.facebook.com/aziz.asmar.3344/videos/787082425562691/?t=87
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https://drive.google.com/file/d/1bIs7CY5d3sbMErl7uFI2DCS9eHBxHggc/view
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تعــرض محمــد للنــزوح مــن منزلــه مــرات عديــدة، وكابــد مــا يعانيــه أقرانــه مــن األطفــال إال أنــه اســتمرَّ بشــجاعة فــي دعــم 

ــز بهــا، ودعمهــم حتى في الخيــام، وال يــزال محمد حتى  األطفــال المحيطيــن بــه وخلــق مســاحة لمشــاركتهم مهــارات تميَّ

اليــوم يتابــع نشــاطه إلــى جانــب األطفــال فــي محافظــة إدلــب ويعيــش ضمــن ظــروف خطيــرة مــن اســتمرار عمليــات 

القصــف وتدهــور األوضــاع الصحيــة جــراء تفشــي فيــروس كوفيــد-19. 

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 قبــل مــارك دواليــرت رئيــس منظمــة 

حقــوق الطفــل العالميــة خــالل مؤتمــر القمــة العالمــي للحائزيــن 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 فــي مكافحــة المشــكالت التــي تواجــه مالييــن األطفــال فــي جميــع أنحــاء العالــم، وكانــت 

ــحت الطفلــة أنــار الحمــراوي لجائــزة عــام 2020. الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد رشَّ

https://drive.google.com/file/d/1zEyaG9UfTsLoMl8DWDNp24ohjb6oM5ka/view
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ــول منظمــة حقــوق  ــو بقب ــر فيدي ــي عب ــد الغن ــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الســيد فضــل عب وقــد رحــب مدي

الطفــل العالميــة ترشــيح الطفــل محمــد نــور األســمر، وندعــم في الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان حصول المرشــح 

الســوري الطفــل محمــد علــى جائــرة هــذا العــام 2021، فهــو يســتحقها نظــرًا لــكل مــا بذلــه مــن جهــود اســتثنائية علــى 

الرغــم مــن الصعوبــات واألهــوال النفســية والماديــة والجســدية التي تعرض لها، وندعو المنظمات الشــريكة الســورية 

والدوليــة، ووســائل اإلعــالم أن تدعــم هــذا الترشــيح، ونأمــل أن ينــال محمــد الجائــرة هــذا العــام.
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