
الشبكــــة الســـــوريـــــة لحقــــوق اإلنســان ترشح الطفلة سيرين 
مظلـــــوم نعســــان التـــــي تنقــــل معاناة األطفال في سوريا من 
خالل الفن، للحصـــول على جائزة السالم الدولية لألطفال 2022 

 وتم قبول الترشيح

  الســبت 29 تشــرين األول 2022
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بــيــــــان صحفي

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.



بنــاًء علــى عالقــة التنســيق والتعــاون بيــن منظمــة حقــوق الطفــل العالميــة والشــبكة الســورية لحقــوق 
الطفلــة  بترشــيح  العــام  هــذا  فــي  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  اإلنســان منــذ ســنوات، قامــت 
الســورية/ الكرديــة ســيرين مظلــوم نعســان للحصــول علــى جائــزة الســالم الدوليــة لألطفــال لعــام 2022، 
وذلــك تقديــرًا لجهودهــا االســتثنائية فــي دعــم أقرانهــا األطفــال ونقــل معاناتهــم جــراء االنتهــاكات التــي 
ــم قبــول ترشــيح  ــه قــد ت ــان أن ــر هــذا البي ــزاع المســلح فــي ســوريا، ونعلــن عب ــة الن ــى خلفي تعرضــوا لهــا عل
ــزة عــن هــذا العــام. ــم، ونأمــل أن تفــوز بالجائ ــة مــن حــول العال ــة 170 طفــاًل وطفل ــب قراب ــى جان ســيرين إل

ســيرين مظلــوم نعســان، طفلــة تبلــغ مــن العمــر 13 عامــًا، مــن مدينــة عفريــن بريــف حلــب، منــذ ســنوات 
حملــت ســيرين علــى عاتقهــا مســؤولية مناصرة األطفــال أمثالها، فانخرطت في نشــاطات فنية وفعاليات 
مجتمعيــة موجهــة لألطفــال، كانــت عبرهــا تشــارك أقرانهــا مــا تتقنــه مــن مواهــب مــن رســم، وعــزف وغنــاء، 
وكان مــن أبــرز تلــك األنشــطة زيارتهــا لمخيمــات النازحيــن، ومشــاركة األطفــال نشــاطات عــزف وأغنيــات 
تنــادي للحريــة والســالم، إضافــًة إلــى نشــاطات رســم تكللــت بمعــارض فنيــة عرضــت خاللهــا رســوماتها، 
إضافــًة إلــى رســومات أطفــال آخريــن عبــروا مــن خــالل رســمها عــن طموحاتهــم، ونقلــوا واقعهــم وواقــع 

أقرانهــم.

دعمــت ســيرين أقرانهــا مــن األطفــال ممــن تأثــروا ومــا زالــوا يتأثــرون بتداعيــات النــزاع المســلح فــي ســوريا، 
وظهــرت فــي مقاطــع مصــورة تــم بثهــا عبــر اإلنترنــت، تحدثــت فيهــا عــن رســالتها فــي دعــم أقرانهــا، عبــر 
مشــاركتهم أنشــطة فنيــة، وندائهــا للحريــة والســالم. وظهــرت فــي العديــد مــن المقاطــع متحدثــًة باللغــة 
الكرديــة والعربيــة، لتنقــل للعالــم رســالتها “أوقفــوا الحــرب .. نريــد أن يتمتــع أطفــال ســوريا بحقوقهــم 
ــد مــن  ــة وأدت مــع زمالئهــا العدي ــى فرقــة محلي ــم”. انضمــت ســيرين إل األساســية مثــل كل أطفــال العال

األغانــي التــي نــادت بحقــوق األطفــال فــي مناطــق النــزاع والحــروب، وتنــادي للحريــة والســالم.

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 أفكارهم ومشــاركتهم الشــخصية في 
الدفــاع عــن حقــوق الطفــل. وقــد أظهــر جميــع الفائزيــن بهــذه الجائــزة التزامــًا فــي مكافحــة المشــكالت التــي 
ــحت  تواجــه مالييــن األطفــال فــي جميــع أنحــاء العالــم، وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد رشَّ

الطفــل محمــد نــور األســمر لجائــزة عــام 2021، والطفلــة أنــار الحمــراوي لجائــزة عــام 2020.

ــرة  ندعــم فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حصــول المرشــحة الســورية الطفلــة ســيرين علــى جائ
هــذا العــام 2022، فهــي تســتحقها نظــرًا لــكل مــا بذلتــه مــن جهــود اســتثنائية علــى الرغــم مــن الصعوبــات 
الســورية  الشــريكة  المنظمــات  وندعــو  لهــا،  تعرضــت  التــي  والجســدية  والماديــة  النفســية  واألهــوال 

والدوليــة، ووســائل اإلعــالم أن تدعــم هــذا الترشــيح، ونأمــل أن تنــال ســيرين الجائــرة هــذا العــام.
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صور لسيرين مظلوم نعسان

https://drive.google.com/file/d/19_cuD8CAmbxsUQf9pROjFJY3CYOXryHq/view
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