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1 رغم الحجر المنزلي.. نشاطات جفرا مستمرة في برج البراجنة

الحجر الصحي كغيرها من  الفلسطينية في لبنان منذ فترة إلجراءات  المخيمات  تخضع 
المناطق بسبب فايروس كورونا.

توقفت كل مراكزنا عن استقبال المستفيدين لكن ذلك لم يمنعنا من مواصلة أنشطتنا إذ 
يحرص الميسرون والناشطون على دوام التواصل مع األطفال خصوصًا.

ولذا قامت جفرا بتحضير األنشطة المتنوعة والمواد الالزمة لها وزيارة األطفال في منازلهم، 
لنخلق معًا الكثير من األفكار التعليمية والترفيهية المساعدة على استغالل الوقت بشكل 

جيد.
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انطالقا من حرصنا على أن يمضي أطفالنا أوقاتًا ممتعة مليئة بالتسلية و الفائدة، قام ميسرو 
مركز جفرا في قدسيا بتوزيع مصنفات تحتوي عدد من مواد األشغال والرسم ليستفيد منها 

األطفال أثناء اإلجازة.
جنوب دمشق، عمل فريق الدعم النفسي على إنشاء مجموعات خاصة على منصات التواصل 

اإلجتماعي هدفها استكمال ما بدأناه مع األطفال.
األطفال  األنشطة ويشرحونها بشكل بسيط وممتع كي يستفيد منها  الميسرون  يوثق 

خالل فترة الحجر الصحي.

مركزا قدسيا وجنوب دمشق يواصالن األنشطة عن بعد



3 جفرا تنجح في إنتاج أسمدة عضوية بشهادة الفحوص المخبرية

لعام كامل عملت جفرا على تجربة فكرة جديدة في مجال الزراعة العضوية في المخيمات 
أسطح  باستخدام  الخضراء  المساحات  زيادة  على  الالجئين  تشجيع  بهدف  الفلسطينية، 

المنازل.
نجحت المؤسسة خالل شهر نيسان في إنتاج أسمدة عضوية باستخدام مخلفات األغذية 
البسيطة  اإلمكانات  وفق  العلمية  األسس  على  مبنية  محددة  لخطة  وفقًا  المخيم،  في 

المتاحة.
فحوص  بموجب  وموثقة  للغاية  مرضية  نتائج  على  حصولنا  بعد  نجاحها  أثبتت  التجربة 

مخبرية أثبتت فعالية هذه التجربة.



4 مركز جفرا في حمص يشارك في حملة محلية للتبرع بالدم

تحت رعاية الهيئة العامة لالجئين الفلسطينين في مخيم العائدين بحمص 
شاركت مؤسسة جفرا مع مؤسسات المجتمع المحلي في حمص بحملة تبرع بالدم

بعنوان “ دمك عطاءك “.
الهدف من الحملة هو دعم المراكز الطبية والمشافي لتلبية حاجة أي مريض عند الضرورة.

متطوعو جفرا كعادتهم لم يبخلوا في المشاركة خدمة للمجتمع.



5 لمواجهة كورونا.. حملة تعقيم للمخيمات الفلسطينية في سورية ولبنان

المخيمات نظمت مؤسسة  العامة في  السالمة  فايروس كورونا وضمان  لمواجهة خطر 
جفرا حملة تطوعية هدفها تعقيم كافية المخيمات الفلسطينية في سورية ولبنان.

دمشق  جنوب  قدسيا،  “جرمانا،  مخيمات  تعقيم  في  نيسان  شهر  طيلة  الحملة  نجحت 
الحسينية وحمص” في سورية.

كما شملت الحملة مخيمات “شاتيالن برج البراجنة وعين الحلوة” في لبنان.
الحملة كانت بالشراكة مع المجالس المحلية واللجان األهلية ومؤسسات المجتمع المدني 

في كل المخيمات.
هدفنا واحد وهو خلق بيئة أمنة وصحية للسكان.

تفاصيل إضافية عن الدورات على حسابنا في فيسبوك:
/https://www.facebook.com/Jafra.Foundation



6 توزيع كمامات بالمجان في المخيمات

الكمامة حق من أبسط حقوق أي شخص هذه األيام للحماية من أي مخاطر صحية محتملة 
غير أن األوضاع المعيشية الصعبة وغالء األسعار حرم كثيرين منها.

ولهذا بادرت مؤسسة جفرا الستثمار الوقت واإلمكانيات المتاحة لصناعة كمامات ذات ثالث 
طبقات ليتم توزيعها بالمجان  لتلبية الحاجة الملحة لها.

تمكن فريقنا في قدسيا من إنتاج أكثر من 3000 كمامة وتوزيعها داخل المخيمات في سورية، 
والزال العمل مستمرًا لضمان صحة وسالمة األهالي.



زوروا صفحاتنا

https://www.facebook.com/pg/Jafra.Foundation 
https://www.instagram.com/jafra.foundation
https://www.linkedin.com/company/jafra-foundation
https://twitter.com/jafra_sy

