
تشرين الثاني  2020



1 حفل لكوادر جفرا في سورية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني  الذي يصادف الـ29 من تشرين 
في  المؤسسة  كوادر  جمع  حفاًل  الشبابية  والتنمية  لإلغاثة  جفرا  مؤسسة  أقامت  الثاني 

سورية.
تخلل الحفل عدد من األنشطة الثقافية المتنوعة التي حضرها متطوعوا جفرا وركزت على 

حق العودة والتأكيد على الهوية  الفلسطينية وضرورة التمسك بها.
شارك في الحفل أكثر من  130 شابًا وشابة من كوادر المؤسسة في سورية من مختلف المراكز.



2

العنف ضد  العالمي للقضاء على  اليوم  الثاني في كل عام ذكرى  الـ25 من تشرين  يصادف 
المرأة.

البيانات والتقارير  اندالع جائحة كوفيد - 19، أظهرت  إذ منذ  العام كان الوضع مختلفًا،  هذا 
الحقوقية زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي.

ولذا شاركنا في حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
من  عددًا  اإلنسان،  حقوق  يوم  ديسمبر،   10 حتى  المستمرة  الحملة  خالل  للناس  سنقدم 

المعلومات والحقائق التي يجب علينا جميعًا مكافحتها.
تفاصيل أكثر عبر حسابنا في فيسبوك:

/https://www.facebook.com/Jafra.Foundation

حملة للتضامن مع حقوق المرأة



3 ورشة تدريبية في لبنان حول إدارة المنظمات غير الحكومية

إدارة  حول  أيام  لثمانية  استمرت  بيروت  في  تدريبية  ورشة  الشهر  هذا  خالل  جفرا  نظمت 
المنظمات غير الحكومية.

التدريب الذي شمل 17 شابًا وشابة من جنسيات مختلفة كان فرصة هامة لتزويدهم بالمهارات 
الالزمة لإلنضمام إلى الجهات الفاعلة اإلنسانية ومساعدة المجتمع في اإلستجابة لحاالت 

الطوارئ.
الدولية وتعلم خالله  القدرات  ببناء  تدريب مختصة  بالتعاون مع مراكز  التدريب  تنفيذ  تم 
والمعايير  والمبادئ  الحكومية  غير  للمنظمات  اإلنساني  العمل  أساسيات  المشاركون 

الناظمة للعمل.
تفاصيل أكثر عبر حسابنا في فيسبوك:

/https://www.facebook.com/Jafra.Foundation



4 مركز قدسيا يجمع 150 طفاًل من مستفيديه 

كل طفل له وقت مخصص لحضور األنشطة ولذا من الصعب أن يلتقي هؤالء األطفال معًا 
داخل المركز.

ولذا قررنا في مركز جفرا بقدسيا جمع كل هؤالء األطفال معًا لتعريفهم ببعضهم البعض 
وإفساح المجال لهم لبناء صداقات جديدة.

أكثر من 150 طفاًل كانوا حاضرين معًا للمشاركة في األنشطة الترفيهية العديدة التي قدمها 
المتطوعون.



5 ورشات تدريبية للشباب في حمص

يستمر مركز جفرا بحمص في تقديم كل المتاح لدعم وتمكين الشباب من خالل عدد من 
الورشات والدورات التدريبية.

خالل شهر تشرين الثاني قدم المركز للشباب دورتين لدعهم عمليًا.
األولى كانت حول طرائق التدريس وتعلموا خالل أساليب ومهارات تعليمية ضرورية لخلق 
لدخولهم  تمهيدًا  والبصرية  السمعية  الذاكرة  وتنمية  الطالب  مع  للتفاعل  تربوية  بيئة 

سوق العمل بمجال التدريس، وضمت 14 مشاركًا.
الدورة الثانية كانت في مجال السكرتارية حيث تعرف خاللها مجموعة من الشباب والشابات 

على أساسيات إدارة المكاتب. 



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

