
حزيران ٢٠٢١



1 اختتام دورة صناعة األغذية في البقاع و التحضير للعمل في مناطق جديدة

اختتمت مؤسسة جفرا مطلع حزيران التدريب على صناعة األغذية في البقاع شمال لبنان 
وبدأ التحضير إلطالق أخرى جديدة للنساء في مخيمات شاتيال وبرج البراجنة.

ستتعلم خاللها المشاركات أفضل الطرق إلنتاج األغذية وحفظها وفق أعلى معايير الصحة 
والسالمة وضمان الجودة.

وبدعم من منظمة WHH نجحنا في توزيع ماتم إنتاجه خالل تدريب البقاع على األسر األشد 
احتياجًا في المنطقة.

100  عائلة حصلت على مواد غذائية طبيعية كافية لشهر واحد، واحتوى كل طرد غذائي على 
15 كغ من المواد الغذائية المصنوعة يدوًيا مثل اللبنة والجبنة والمربى والزعتر المجفف 

والبازالء المجففة.



2 إتمام االستعدادات الفتتاح مركز جفرا للتدريب المهني في لبنان

أكملت مؤسسة جفرا معظم االستعدادات الالزمة إلطالق مشروع التدريب المهني الجديد 
في لبنان.

التدريب  مركز  لدورات  المتقدمين  والشابات  للشباب  المقابالت  من  كبيرًا  قسمًا  أنجزنا 
المهني في خلدة ونعمل حاليًا على استكمال التحضيرات اللوجيستية الفتتاح المركز كي 

يكون جاهًزا الستقبال الشباب.
الفخار،  الغرافيكي، صناعة  التصميم  اإلعالم،  تدريبية في مجاالت  دورات   6 المركز سيقدم 

صيانة ألواح الطاقة الشمسية، صناعة الصابون ومواد التنظيف إضافة لتربية الدواجن.
المشروع مدعوم من قبل BMZ و WHH، الدورات مجانية والزال هناك بعض األماكن المحدودة.

تفاصيل أكثر عن المشروع تجدونها على حسابنا في فيسبوك: 
www.facebook.com/Jafra.Foundation



3 متطوعو جفرا في قدسيا يشاركون في خدمة المجتمع

تطوع عشرة شباب وشابات من فريقنا العامل سورية للمساهمة بتقديم خدمة مجتمعية 
للناس بمنطقة قدسيا منتصف شهر حزيران.

على مدار نهار كامل كانوا حاضرين للمساعدة بتنظيف الطريق الواصل بين قدسيا وضاحية 
قدسيا ضمن الحملة اللي نظمتها منظمة شبيبة الثورة وبلدية قدسيا.

النتيجة كانت مرضية للغاية وحظيت بإعجاب الجميع.



4 فعالية وطنية في سورية نصرة لفلسطين

بالداخل  ألهلنا  نصرة  دمشق  في  وطنية  فعالية  حزيران  منتصف  جفرا  مؤسسة  نظمت 
المحتل وتأكيدًا لوحدة شعبنا ورفضًا النتهاكات الكيان الصهيوني في األراضي المحتلة. 

شارك بالحفل أطفال ومتطوعين من مراكز جفرا في جرمانا و قدسيا والمنطقة الجنوبية. 
وتخلله فقرات الغناء والكورال و الشعر الفلسطيني ومسرحية تحدثت عن معاناة أهلنا في 

الداخل الفلسطيني المحتل.
األطفال  لتعريف  جفرا  مراكز  نظمتها  متنوعة  لنشاطات  استكمااًل  الفعالية  هذه  جاءت 
بطبيعة مايجري في فلسطين حالًيا وتذكيرهم بضرورة التمسك بالقضية ورفع مستوى 

الوعي لديهم.



5 نشاط للعمل في مراكز سوريا 

شهدت مراكز جفرا في سورية خالل شهر حزيران نشاطًا كثيفًا في مختلف البرامج لتقديم 
آفضل الخدمات للمستحقين في المخيمات الفلسطينية.

مراكز جنوب دمشق، جرمانا، قدسيا وحمص شهدت جلسات عدة طوال الشهر في برامج 
التعليم والتدريب المهني والدعم النفسي تمكنا خاللها من تقديم الدعم الالزم لرواد المراكز 
في مجاالت متنوعة كاإلرشاد والدعم لطالب الثانوية العامة إضافة لدورات في مجاالت اللغة 
اإلنجليزية والكومبيوتر وغيرها من مهارات الحياة وتطوير الذات لتمكين وتنمية الشباب.



6 من آثينا.. رسالة تضامن مع فلسطين عبر الفن

حرصًا منهم على أهمية الجرافيتي الذي أصبح جزءًا ال يتجزأ من أنواع النضال لنشر القضية 
لدى الشعب الفلسطيني، وبعد ساعات من العمل أكمل متطوعو مؤسسة جفرا 

في اليونان وبمشاركة عدد من األصدقاء والمتطوعين خالل شهر حزيران رسم جدارية 
المكان  هذا  ذاكرة  من  جزءًا  لتظل  أثينا،  اليونانية  العاصمة  وسط  إكسارخيا  منطقة  في 

التاريخي.
الرسم تضمن رسمًا تعبيريًا لخريطة فلسطين وعلمها مع الكوفية الفلسطينية 

إضافة لشخصية حنظلة الخالدة في الذاكرة كرمز للمقاومة.



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

