
آيار ٢٠٢١



1  دورات تدريبية للمستحقين في مشروع زراعة األسطح

زراعة  للمستحقين في مشروع  تدريبية  دورات  أيار عدة  نظمت مؤسسة جفرا خالل شهر 
األسطح في لبنان ضمن مخيمات شاتيالن برج البراجنة، وعين الحلوة.

التدريبات استمرت على مدار يومين ليبدأ بعدها المشاركون تجهيز حديقتهم الخاصة على 
األسطح بدعم وتوجيه من فريقنا التقي الذي زوردهم بكل ما يلزم من معدات وبذور وشتالت 

وتربة وأوعية لتنفيذ مشروعهم ويصبحوا أكثر استقاللية من حيث الغذاء.
المشروع المدعوم من قبل Welthungerhilfe سيتيح لهم الفرصة لزراعة محاصيل مختفلة 

على اسطح منازلهم واالستفادة منها. 



2 القضية الفلسطينية والتراث حاضران في مراكز جفرا

بالتزامن مع األحداث األخيرة في فلسطين المحتلة والحرب العدوانية لالحتالل على قطاع 
غزة كان البد لنا من العمل على نشر الوعي حول مايجري خصوصًا لمن هم في مراكزنا، ولذا 
عمل فريقنا على إعداد جلسات توعوية استهدفت األطفال بالدرجة األولى تحدثنا خاللها عن 
طبيعة األحداث القائمة حاليًا في فلسطين المحتلة وتاريخ نشأتها، كما شرحنا لألطفال 

عن تاريخ المدن والقرى الفلسطينية وتراثها الغني.
الجلسات شملت كل مراكزنا في سورية ولبنان وشهدت تفاعاًل ملحوظًا من جانب األطفال 
الذين عبروا بطرق مختلفة عن تضامنهم مع فلسطين وأطفالها في وجه ما يتعرضون له 

من ظلم وعدوان.



3 مراكز جفرا في سورية تفتح باب التسجيل في النادي الصيفي

أكملت مراكز جفرا في سورية تسجيل الراغبين باالستفادة من نشاطات النادي الصيفي من 
عمر 6 سنوات وحتى 18 سنة.

سيضم النادي أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتعليم، فإلى جانب الرسم واألشغال 
وحتى  األول  الصف  من  أيضًا  لألطفال  متاحًا  سيكون  والرياضة،  ولغناء  والتمثيل  اليدوية 

السابع فرصة تعلم مهارات الكومبيوتر والحساب الذهني وغيرها من المعارف.

تفاصيل أكثر عن النادي ونشاطاته تجدونها على حساب المؤسسة في فيسبوك:
www.facebook.com/Jafra.Foundation



4 مركز حمص يستكمل دورات التنمية الشبابية

عاد مركز جفرا في حمص الستكمال الدورات في مشروع التنمية الشبابية للمستحقين 
بعد انقطاع ألكثر من شهر.

الدورات تشمل اللغة اإلنجليزية والكومبيوتر، يحضرها أكثر من 30 شابًا وشابة وستستمر 
مدة 3 أشهر.

معلومات أكثر عن الدورات وأخبارها على صفحة المؤسسة في فيسبوك:
www.facebook.com/Jafra.Foundation



5 مشاريع تنموية لدعم األهالي في جنوب دمشق

يواصل فريق جفرا جنوب دمشق تقديم الدعم واالستشارة للمستحقين في مشروع التنمية 
الزراعية.

األكثر  العوائل  بالتعاون مع  واستثمارها  استصالحها  أعدنا  األراضي  دونمًا من   30 أكثر من 
احتياجًا، كالسيد نبيل الذي لم يمنعه وضعه الصحي من متابعة العمل في األرض من أجل 

توفير ما يلزم من حاجات غذائية لعائلته.
المشروع مستمر حتى الشهر الثامن ونجح حتى اللحظة في توزيع قسم كبير من المحاصيل 

على مئات العائالت في المنطقة.
الحال ذاته بالنسبة لعائلة السيدة ليلى التي اختارت تربية الدواجن إلى جانب 30 عائلة أخرى.

يوفر فريق جفرا لهم الدعم الكامل والمتابعة من قبل اختصاصيين لضمان تقديم الرعاية 
التامة للدواجن وصواًل إلى تأمين العلف الخاص وغيرها من المستلزمات.



6 فريق جفرا في سورية يتضامن مع فلسطين

تنديدًا بجرائم االحتالل اإلسرائيلي شارك متطوعو مؤسسة جفرا في الوقفة التضامنية مع 
أيار 2021 أمام مكتب ممثل األمم المتحدة في  التي أقيمت منتصف  الشعب الفلسطيني 

دمشق.
رفعت خالل الوقفة أعالم فلسطين وشعارات ترفض جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق أهلنا 
في  والسوري  الفلسطيني  الشاب   ليثبت  خصوصًا  والقدس  وغزة  عموما  فلسطين  في 

سوريا تمسكهم بالقضية الفلسطينية.



7 ورشة عمل حول تحليل مركز القوة لكادر جفرا اإلداري في بيروت

نظمت مٔوسسة جفرا لإلغاثة والتنمية الشبابية ورشة عمل حول تحليل مركز القوة
 “SWOT analysis” لكاردها اإلداري في بيروت.

بحضور  سباعنة  وسام  للمٔوسسة  العام  المدير  قدمها  واحد  ليوم  استمرت  التي  الورشة 
منسقي المراكز في لبنان، وهي عبارة عن تمرين ذهني الكتشاف مكامن القوة والضعف 
سنوية  عمل  وخطة  استراتيجية  إلعداد  الخارجية  والفرص  والمخاطر  العمل  ٔاماكن  في 

للمٔوسسة في المخيمات الفلسطينية داخل لبنان.



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

