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على المجتمع المدني السوري

شهرية صادرة عن منظمة «كش ملك»..
تس ّلط الضوء على نشاطات السوريين والمجتمع المدني في سوريا والعالم

من حقهم عيد
ورشات لتعزيز الثقة بالمجالس المحلية
التسرب المدرسي مسؤولية الجميع
العدد  - 0آب 2018

برنامج
التعليم المسرع
يقدم مركز سكاكر في مدينة كفرنبل جنوب محافظة إدلب برامج التعليم المسرع لألطفال المنقطعين
عن التعليم من عمر  5سنوات وحتى  15سنة والذين يبلغ عددهم  200طفل.
كما يعمل المركز على تقديم نشاطات الدعم النفسي لهؤالء االطفال ضمن مساحات آمنة تساعدهم
على تفريغ طاقاتهم واستغالل مواهبهم بشكل إيجابي ،بما في ذلك برنامج «أنا أتعامل» الذي يهدف
من خالل وحداته المختلفة التي تركز على جميع الجوانب النفسية إلى دمج األطفال مع بعضهم ومع
المجتمع.
يقدم أيضًا مركز سكاكر وهو أحد مراكز مؤسسة رعاية الطفل في كفرنبل ،حمالت توعية موجهة
للفتيات المراهقات من خالل نقاشات توعية لرفع ثقافتهن المجتمعية.

ورشات لتعزيز الثقة بالمجالس المحلية
عقدت لجنة إعادة االستقرار في مدينة جرابلس شمال محافظة حلب ورشة تفاعلية بهدف تعزيز الثقة
بالمجلس المحلي وزيادة المشاركة في اتخاذ القرارات وتنظيم النشاطات بين مختلف الجهات والمكونات
في المجتمع ،وذلك من خالل تبادل األفكار والرؤى في طرق استخدام الموارد المادية والبشرية إلعادة إعمار
البنى التحتية والمؤسسات الخدمية.
حضر الورشة ممثلون عن المجلس المحلي ومنظمات المجتمع المدني باإلضافة إلى عدة شخصيات مدنية.
KESH MALEK
كش ملك

«ومضة» مجلة تصدرها منظمة «كش ملك» وهي منظمة مجتمع مدني سورية تسعى لمجتمع مدني ديمقراطي
وحكومة في سوريا تحترم حقوق اإلنسان ،والعدالة والمواطنة ومبدأ التعددية االجتماعية والسياسية.
تهدف المجلة إلى تسليط الضوء على المجتمع المدني السوري الذي تم أحياؤه عقب الثورة السورية عام  ،2011إلظهار
المبادرات المدنية ومشاركة قصص نجاح لحركات مدنية صغيرة ومجموعات العمل المدني داخل وخارج سوريا.
تسعى «ومضة» لتكون مصدرًا موثوقًا للقراء المهتمين بمعرفة المزيد عن سوريا ،تاريخها ،مجتمعها وحضارتها التي
تعود آلالف السنين.

شركاؤنا
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نظم فريق ملهم التطوعي احتفالية لـ300
طفل من أطفال مخيمات ريف الالذقية
وذلك بمناسبة عيد الفطر الذي يعد من أهم
المناسبات الدينية واالجتماعية في سوريا.
أقام المركز المدني للتواصل والخدمات في
مدينة إعزاز -شمال حلب ورشات تدريبية متنوعة
استهدفت عددًا من النساء الناشطات في
المجتمع المدني.

ال لألمية
تستمر دورات محو األمية للنساء التي يشرف
عليها مركز براعم الرامي التعليمي في بلدة
الرامي وسط محافظة إدلب ،بعد حوالي سنة
ونصف من إطالقها ضمن مشروع «ال لألمية».
حيث يعمل المركز على إطالق دورة جديدة
كل شهرين ،تتضمن تدريس الجزء الرشيدي
باإلضافة إلى سلسلة «أبجديتنا» والتي تشرف
عليها جمعية المنال.
تستهدف هذه الدورات النساء الراغبات في
التعليم سواء من نساء البلدة ومهجريها أو
من خارجها.
كما تتضمن الروضة نشاطات تفاعلية
تعليمية لألطفال تعزز قدرة الطفل على
التركيز باإلضافة إلى النشاطات الترفيهية.

التسرب المدرسي

مسؤولية الجميع

تضمنت الورشات:
وقد عملت مجموعة من المتطوعين في
فريق ملهم على إعادة أجواء الفرح المرتبطة
بهذه المناسبة ألطفال المخيم من خالل
تحضير سندويش الشاورما على الرغم من
ً
إضافة
افتقارها ألي خبرة في هذا المجال،
إلى تجهيز ساحة لأللعاب وتنظيمها بحيث
يتسنى لجميع األطفال فرصة اللعب وقضاء
وقت ممتع.
واختتم الفريق االحتفالية بتوزيع الجوائز
النقدية (عيدية) على األطفال والتي قام
الفريق مسبقًا بجمعها من المتبرعين من
جميع أنحاء العالم.

مع بداية العام الدراسي
 2019-2018في سوريا ،تقوم
فرق منظمة أطفال عالم
واحد بتنظيم نشاطات
ترفيهية وجلسات توعية لألطفال
بهدف الحد من ظاهرة التسرب المدرسي التي
ارتفعت نسبتها خالل الحرب ،والتأكيد على
االلتحاق بالمدارس.

محاور متنوعة عن العدالة االنتقالية وركائزها
وتجاربها حول العالم.
باإلضافة إلى ورشات الشفافية والمساءلة
وتعريفهما وتطبيقهما في المجالس
المحلية.
كما تضمنت تمارين وجلسات نقاش وحوار.

ثالثة وعشرون متدربًا هم المستفيدون
من الدورة التدريبية في األعمال الحرفية
والتراثية التي أطلقتها منظمة سداد
في مركز حزارين في الريف الجنوبي
لمحافظة إدلب.

«حوار مجتمعي» هو عنوان الندوة التي
أقامها مركز شام التعليمي في مدينة معرة
النعمان جنوب محافظة إدلب ،والتي أشرف
عليها المحاضر محمد الحسون وحضرتها
مجموعة من السيدات المهجرات قسرًا.
وكان من أهم مخرجات الندوة وضع حلول
للمشاكل التي يواجهها أفراد المجتمع
من مقيمين ومهجرين باإلضافة إلى طرق
مساهمة هؤالء األفراد في تحقيق أهداف
المشاريع ضمن حملة « مدينتي مدينتك».

دورة تدريبية
في األعمال الحرفية والتراثية

استمرت الدورة  13يومًا تدريبيًا منقسمة إلى
مرحلة نظرية وأخرى عملية ،يتعرف فيها
المتدربون على طرق صناعة لوحات الفسيفساء
وذلك ضمن رؤية عامة لبرنامج سداد التدريبي
الهادف لرفع المستوى الثقافي والمعيشي
في المجتمع.

كما عملت الفرق على عقد جلسات توعية
لألهالي للتأكيد على حق التعليم لألطفال،
وبيان أهمية دورهم في إرسال أبنائهم
إلى المدارس.
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إنجاز كبير

للسينما السور ّية

الفيلم الروائي الطويل
ُ
أضعت ظ ّلي»
« The Day I Lost My Shadowيوم
للسور ّية سوؤدد كعدان يفوز بجائزة LION OF THE
 FUTUREفي مهرجان فينيسيا السينمائي.

مسابقة

Glimpse
للتصوير

عن الفيلم:
في ن ّية حقيقية لتقديم شيء مختلف عن السائد
حول الوضع السوري المستمر منذ سبع سنوات وصد
يصور الفيلم
األفكار النمطية التي تتناقلها الميديا،
ّ
شخصية سناء التي تحاول إيجاد َمخرج لها والبنها في
ظروف معيشية صعبة .إنها السيدة التي سنرافقها
في رحلة بحثها عن قارورة غاز في شتاء دمشق
القارص لتحضير وجبة البنها ،قبل أن تحاصرها المدينة
الواقعة في أتون العنف خالل ثالثة أيام.

معرض فني

لليافعين
نظم فريق صناع األمل التطوعي
معرضًا ألعمال اليافعين الفنية
والعلمية في بلدة كفر دريان
شمال محافظة إدلب ،وذلك
ضمن مشروع اليافعين الذي كان
قد أطلقه الفريق بداية العام.
ويهدف المعرض الذي أقيم
في مركز صناع األمل لليافعين
بمشاركة من أطفال روضة
براعم األمل ،إلى تحديد ميول
المشاركين سواء العلمية أو
الفنية من خالل عرض أعمالهم
ومهاراتهم.
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عندك هواية التصوير؟
عندك لقطات بتحبا وحابب تشاركها وتنشرها؟
بانتظاركن لتشاركونا هي اللقطات ورح يتم نشر أجمل صورتين شهريًا
ضمن عدد الشهر التالي وموقع المجلة على اإلنترنت:

Glimpse.keshmalek.org

بإمكانكم إرسال الصور على البريد اإللكتروني:

Interaction@keshmalek.org
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