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بالطبیعة االستثمار في یكمن النجاح سر أن أدركنا وخارجھا، األردن في نمّونا زاد كلما
اإلنسانیة لخدمة بشًرا یجعلنا ما وتوظیف البشریة

سواء والسالم، واالزدھار واالبتكار اإلبداع نحقق والنظام واالنضباط والتعاطف بالرحمة
عبر التدریب برامج أو القراءة، رخصة برنامج أو لوجھ وجًھا التدریب برامج خالل من

القیم ھذه كل یجّسد القراءة نحّب نحن ونموذج نطّورھا التي األطفال كتب عبر أو اإلنترنت
والمبادئ

العالم، أنحاء جمیع في لتنتشر التغییر موجات إحداث من واحد كمجتمع نتمّكن أن آمل
قیمة لھ فعل وكل فرٍد كل ویكون

المحیط؟ في ماء قطرة قیمة ما یقولون
مجتمعة؟ ماء قطرات سوى المحیط ھو ما أقول وأنا

الدجاني رنا د
القراءة نحّب نحن مبادرة سة مؤسِّ

رسالة من مؤسِّسة "نحن 
نحّب القراءة"..
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القراءة نحب نحن عن
عن األطفال لدى القراءة حب غرس إلى تھدف ربحیة وغیر مستقلة منظمة القراءة نحّب نحن برنامج راعیة تغییر جمعیة

المحلي المجتمع من متطّوعین خالل من أحیائھم في عاٍل بصوت لھم القراءة وھو القراءة نحّب نحن برنامج تطبیق طریق
تأسیس تم حیث العالم، حول دولة إلى األردن من وانتشر عام األردن في الدجاني رنا الدكتورة البرنامج ھذا أسست

القراءة نحّب نحن مكتبات من اآلالف
رؤیتنا

غرس حّب القراءة من أجل االستمتاع عند األطفال.

مھمتنا

لغرس یھدف مختلفة، بیئات في للتطبیق قابل عالیة، وفعالیة قلیلة تكلفة وذو متاح، مستدام، عال بصوت قراءة برنامج تقدیم
وتمكین إثراء خالل من نجاحنا نحقق العالم أرجاء وباقي األوسط، والشرق األردن في األطفال لدى االستمتاع ألجل القراءة حب
والدراسات العلمي النھج واتباع المستمر والتطور الشاملة الجودة إطار في المؤسسیة القدرة وبناء والداعمین، العاملین شركائنا

الفعالیة لزیادة التكنولوجیا وتسخیر

قیمنا
المجتمع تمكین االحترام، النزاھة، العالم، في المجتمع فئات جمیع إلى الوصول الجودة، والفرد، المجتمع مصلحة تحقیق
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In 2016, we organized 8,382 
reading sessions and read to a total 
of 172,741 children.

حّي ُكلّ في مكتبة

مالي
مصر

ُعمان
فرنسا
 فلسطین
قطر

كندا
كینیا
مالیزیا

باكستان
بریطانیا
بنغالدش
بولیفیا

القراءة● نحب نحن مبادرة قامت ، عام حتى

أنحاء جمیع في مكتبة بإطالق

األردن

التالیة● المحافظات في األردن في مكتبات بتأسیس قمنا
إربد، عجلون، جرش، الكرك، الزرقاء، عّمان،
المفرق، معان، البلقاء، مأدبا، الطفیلة، العقبة،

عربة ووادي األزرق،

مكتبة● بفتح قمنا ، عام في

األردن في جدیدة

القراءة● نحب نحن مبادرة انتشرت ، عام حتى

العالم حول دولة في

إثیوبیا
أذربیجان
أرجنتین
أسترالیا

السعودیة
أمریكا
ألمانیا
أوغندا

اإلمارات
األردن
الجزائر
الصومال

المغرب
المكسیك
الیمن
الیونان

تایالند
تركیا
تونس

جمھوریة الكونغو
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In 2016, we held 13,355 
reading sessions and read to 
15,520 children in Jordan. 
Since 2009, we have read to 
183,921 children. 

الحیاة مدى قارئاً طفالً اصنع

األطفال ینشرون حب القراءة..

جلسة عن تأخرت عندما األیام أحد في
الذین األطفال أحد فوجدُت وصلُت القراءة،

القراءة، سفیر وكأنھ قصة أمسك قد لھم أقرأ
خالل وجھھ وتعابیر صوتھ بتغییر یقوم كان إذ
حولھ تحلقوا الذین األطفال كان القصة قراءة
بتركیز إلیھ یستمعون نحوه انتباھھم وُجذب
أجاب تفعل؟ كنت ماذا سألتھ عندما بالغ

التي للقصة جداً متحمسین وكنا تأخرِت، لقد
لنا سترویھا

شكري ریم

إربد قراءة سفیرة

%95 من سفراء القراءة ة وجدوا أن البرنامج زرع 
حّب القراءة بین األطفال. و 75% من السفراء الحظوا 

تغیًّرا إیجابیا في سلوكیات األطفال.  

  في عام 2016، قمنا بتنظیم 13355 
حلقة قراءة، واستفاد من ھذه الجلسات 
15520 طفالً. ومنذ عام 2009، 
استفاد من جلساتنا 183921 طفالً.



القراءة  نحّب نحن ُسفراء
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3461
إجمالي عدد المتدّربین في األردن

 منذ 2009

3079
 إجمالي عدد سفراء القراءة حول العالم منذ

عام 2009

في عام 2016، دربنا 2423 رجالً وامرأة، 1010 منھم 
أصبحوا سفراء قراءة. 

الحیاة مدى تعّلم
الھویمل أحمد قصة

أطمح كنُت تقاعدي، منذ الكرك مدینة من ربیعاً ذو رجل "أنا
الستثمار عدیدة لمنظمات وانضممُت جدیدة، مھارات لتعّلم دائماً
قبل من عاٍل بصوت للقراءة تدریٌب أقیم وقّیم مفید ھو بما وقتي

قائمة في اسمي فسجلُت مدینتي، في القراءة نحّب نحن مبادرة
القراءة مھارة جدیدة مھارة سأتعلم أنني فكرة أحببُت الحضور

لألطفال عاٍل بصوت
كنُت حیث والتزاماً، سعادًة المشاركین أكثر من كنُت التدریب، خالل

بانتظار ألكون التدریب لجلسة المحدد الوقت قبل أحضر دائماً
المدّربین

أفراد بعض ودّربت بیتي، في مكتبة بفتح قمُت التدریب، انتھى عندما
القراءة سفراء من عائلًة وأصبحنا لألطفال القراءة على أسرتي

نحو مجتمعھ في تغییراً یصنع أن یرید من لكل مثاالً أكون أن أتمنى
األفضل



تمكین المرأة
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تدریجي نمو لدعم نطمح أننا حیث المركزیة، قیمنا إحدى المرأة تمكین نعتبر ، القراءة نحب نحن مبادرة تغییر جمعیة في ھنا
المشكالت تحدید ثم ومن ناقدة، بعیٍن محیطھّن بفحص أمامھن التحدي طرح خالل من وذلك المجتمع، في القیادي لدورھّن وطبیعي

یطّورن المكتبات فتح خالل من إنھّن إذ مجتمعھن، في تغییر إحداث على ونشجعھن القراءة سفیرات ندرب إننا لھا حلوٍل وإیجاد
السّیوري إیمان عن معّبرة قصة ھنا ونذكر الخلفیات، مختلف من یأتین سفیراتنا االجتماعیة الریادة مھارات

فقدان من تعاني عاماً، عمرھا إیمان السیوري، فتاة
أمھا مع إیمان أتت جّیداُ الكالم تستطیع لكنھا سمعھا، من

المركز إلى الخاصة االحتیاجات لذوي ممرضة تعمل والتي
عن المركز لمسؤولي بالشرح قیامنا خالل التدریب أقمنا حیث
في رغبتھا عن وعّبرت عالیة، حماسًة إیمان أظھرت تدریبنا،

فیھ المشاركة أیضاً وأرادت التدریب عن تفصیل كل معرفة
بالقراءة وبدأت قصًة أخذت یكفي، بما جّیدةٌ بأنھا تقنعنا ولكي

كنا الوقت ذات في اإلشارة لغة مستخدمًة عاٍل، بصوت لنا
كانت لكنھا قصة، تقرأ أن منھا نطلب لم ألننا بھا، مندھشین

فعالً تتقن أنھا وأظھرت ذلك، لتفعل كاٍف بشكل متحّمسة
اإلشارة ولغة األصوات استخدام

بالمسؤولیة اآلن أشعر قالت التدریب إیمان أنھْت عندما
مھم دوري أّن كم ً أیضا وأشعر مجتمعي، اتجاه
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 لیلى والدكتورة رنا

الفتاة تمكین

الفتیات لتمكین أنِت كوني مشروع بإطالق تغییر جمعیة قامت وكما
إرشاد خالل من الشخصیة الھویة عن مھمة دروساً وتعلیمھن الیافعات
المشروع ھذا في ممیزة فرصًة الفتیات ُمنحت مختّصین، ُكّتاب وتوجیھ

إلنشاء والكتابة بالرسم مھاراتھّن استخدمن إذ أنفسھن، عن للتعبیر
في األساسیة الجوانب لبعض الخاصة مفاھیمھّن عن تعّبر قصیرة قصص

والعائلة والسعادة النجاح مثل الحیاة،

تحّدثت ، أنِت كوني مشروع في المشاركات الفتیات إحدى جمال، لیلى
كوني في مشاركتي كانت العاشر الصف في فتاة أنا تجربتھا عن
وتحققت جدد، بأشخاص ألتقَي أن خاللھا من استطعُت مدھشة، أنِت

كیف المشروع ھذا في تعّلمت بكاتبة ألتقَي أن وھي أحالمي إحدى
والكتابة الرسم في مھاراتي أیضاً وطورُت ومناسبة، الئقة بطریقة أتحدث

والتعبیر الكتابة وعلى أفضل، بطریقة الرسم على قادرة أصبحُت الُحّرة
منھا شيء أي تغییر إلى أضطّر أن دون واضحة، بطریقة أفكاري عن

الزعتري مخیم في صورة حكایة مشروع

لجعل الغربي، اإلعالم قبل من الصور استعمال أسيء
دون عنھم تتحدث لعدسة موضوعاً السوریین الالجئین
ھذا تغییر جمعیة قامت الحرة إرادتھم وبدون اختیارھم
الزعتري مخّیم في صورة حكایة مشروع بعقد العام

بین أعمارھن تتراوح واللواتي فتاة عشرة إلحدى
للتعبیر فرصة الفتیات إعطاء إلى البرنامج یھدُف عاماً

قامت إذ صورھن، خالل من وحیاتھن أنفسھن عن
قصیرة قصص وكتابة محیطھن من صور بالتقاط الفتیات
كتاب في والقصص الصور كل جمع تّم الصور تلك تصف

المشروع نھایة في للفتیات أُھدي

یتشاركن ُكّن إذ فاعلة، بطریقة المشروع ھذا في الفتیات شاركت
بعضھن تجاه أكبر براحة یشعرَن وأصبحن بینھن، فیما القصص

المشروع نھایة بعد
قالت المشروع، في المشاركات من عاماً، عمرھا فتاةٌ بروج،

صحراویة أرضاً كانت مرة، أول الزعتري مخیم إلى وصلنا عندما
ھذه حّولنا كما واألزھار النباتات بمختلف زرعھا فحاولنا قاحلة،
ما یوماً سوریا إلى نعودة أن یمكننا خضراء، أرض إلى الصحراء
المستحیل أصبح كیف العالم نرَي أن یمكننا الكتاب، ھذا خالل من

التقطت التي الصورة إلى الكلمات ھذه في بروج تشیر ممكناًً
بروج منزل كرفان خلف المزروعة لألزھار مروة بعدسة

الیمین على الصورة الزعتري مخّیم في



القراءة في مخیّمات اللجوء
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مجتمعنا، أطفالنا، أنفسنا، ألجل نقرأ
ومستقبلنا

الزعتري مخیم في تجریبیاً برنامجاً القراءة نحب نحن مبادرة طبقت ، عام أّیار شھر في
القراءة نحب نحن مبادرة أن عام في المدھشة إنجازاتنا إحدى األردن شمالي السوریین لآلجئین
حتى إثیوبیا في اللجوء مخیمات وأحد األردن في للسوریین اللجوء مخیمات جمیع داخل ُتطّبق أصبحت

عددھم البالغ القراءة سفراء أقامھا التي القراءة جلسات حضروا سوري طفل یقارب ما الیوم،
وسفیرة سفیراً

من التخفیف یمكن القراءة، خالل من قالت األزرق، مخیم في القراءة سفیرات إحدى الحسن، نسرین
بھا مّروا التي المؤلمة الذكریات ینسون أجعلھم أن وأستطیع األطفال، لدى القاسیة الحیاة ضغوطات

ألشقائھم لقراءتھا المنزل إلى معھم یأخذونھا ثم القصص إحدى یحفظون كانوا األمیین األطفال بعض
القصة داخل بالرسومات مستعینین وشقیقاتھم

الالجئین وتعطي وھدفاً، معنى تمنح القراءة نحب نحن مبادرة المبادرة سة مؤسِّ الدجاني، رنا الدكتورة
البرامج عكس على وھذا بأنفسھم، القرارات أخذ من وتمكنھم الخاصة حیاتھم على السیطرة على القدرة

أداة لیصبح یمتد القراءة نحب نحن أثر إن قصد دون التبعیة تكّرس التي التقلیدیة العالمیة التنمویة
والمرونة السعادة لزیادة وأداة والذھني النفسي التوتر لتخفیف



نحن نحّب القراءة في أفریقیا
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In 2016, We Love Reading added in more than 30 
countries around the world 

لألمم السامیة المفوضیة مع بالتعاون
الالجئین لشؤون المتحدة

القراءة نحب نحن مبادرة عملت ،
األطفال عند القراءة ثقافة تنمیة على

نحن مكتبات خالل من الآلجئین
في التخطیط بدأ القراءة نحب

أربعة دامت تجربة وبعد األردن،
وقابلیتھا الخطة فعالیة لضمان شھور

تطبیق تم واالستمرار، للتوسع
بالتعاون القراءة نحب نحن برنامج

منظمة مع
حیث إثیوبیا، في غامبیال مخیم داخل
جنوب من الجئ ألف یستضیف
التحاق مستوى وینخفض السودان،

بالمدارس والیافعین األطفال

الحدائق إلى واآلمنة الواسعة المساحاٍت من المخیم، داخل مختلفة أماكن في مكتبات أسسوا القراءة سفراء من متدرباً أربعون
البدء، من شھرین بعد طفل ألف من أكثر القراءة جلسات حضر البرنامج، انطالق من الثاني األسبوع بعد منازلھم خلف المظّللة
اآلن احتیاجاً أكثر ھي مساحة توفر ألن القراءة نحب نحن مبادرة تھدف البعید، األمد على المخیم في طفل ألفي البرنامج خدم

بالدھم تقالید عن تتحّدث التي القصص لحفظ

" بدأنا بالقراءة تحت األشجار.. حین رأى األطفالُ الكتب بدأوا بالتجمع. علینا أن نقرأ 
لھم بلغتنا.. "نحن نحب القراءة" تساعد أطفالنا."  شامبول (شاٌب الجئ في مخّیم 

غامبیال)



تطویر الكتب
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Throughout 2016, We Love Reading launched more 
than 695 libraries in 30 different countries

المحتوى یفتقد كم نعي المقابل في ونحن الناقد، التفكیر مھارات وتطّور األفضل نحو السلوك تغّیر القراءة بأن القناعة لدینا تترسخ
وعملنا عالیة، جودة ذات األطفال قصص من جدیدة سلسلة طّورنا لذلك، العربیة والثقافة الھویة مع یتماشى ما الكتب من العربي
أكثر القراءة نحب نحن مبادرة طّورت اآلن، حتى أردنیین تربویین ومستشارین لغویین ومدققین ومصممین ورسامین ُكّتاب مع
البیئة، حمایة تتضمن للقصص األساسیة الموضوعات سنوات و بین ما العمریة الفئات في لألطفال قصة ثالثین من

والآلجئین العنف، مناھضة االجتماعي، النوع في العدالة العقلیة، أو الجسدیة اإلعاقات ذوي تقّبل االجتماعي، الترابط

في وأیضاً إلكترونیة، مواقع وفي األردن، في محّلیة مكتبات في كتبنا ببیع سنقوم حیث عالمیة، كتب حملة بإطالق حالًیا نقوم
القراءة نحب نحن برنامج لتطویر ستستخدم المبالغ ھذه جمیع أخرى ومنظمات تعلیمیة مؤسسات

الیوم كتاباً واشتِر ادعمنا



أبحاثنا

13

We read for ourselves, our 
children, our community, 
our future….

وتمكین المبكرة الطفولة تنمیة مثل مختلفة جوانب على أبحاثاً أخرى مؤسسات مع بالتعاون القراءة نحب نحن مبادرة ُتجري
المرأة

السنة ھذه ُنشر
 رندة علي محاسنة، مایكل رومانوسكي، ورنا باسم الدجاني (2017). " قراءة قصص اجتماعیة  في المجتمع: وسیلة واعدة لتعزیز

الوعي والسلوك البیئي لدى األطفال" مجلة التعلیم البیئي.

عن األردن في مختلفة مجتمعات في اجتماعیة قصص بقراءة قامت التي منظمتنا إلیھ توصلت ما الدراسة ھذه تلخص تلخیص
وعي زیادة یظھر حیث المباشر، غیر التعلیمي التدخل من النوع لھذا واضح تأثیر إلى النتائج تشیر البیئیة المشاكل تخص مواضیع

سلوكھم في إیجابي بتغّیر مصحوباً البیئیة، المواضیع یخص بما األطفال

Ohio (2016) رنا الدجاني وعبدهللا عوض. " نحن نحب القراءة - برنامج محو األمیة لدى النساء في العالم العربي" مجلة 
.ASCD

التواصل أسالیب إلى االجتماعیة والریادة القیادة مھارات من واسعاً مجاالً تغطي التفاعلیة القراءة نحب نحن تدریبات تلخیص
إیجابیة تغییرات إلحداث مجتمعھن في كقائدات النساء تمكین إلى البرنامج یھدف الثقة وبناء

التطبیق قید أبحاث

براون جامعة

خالل األطفال لدى والعاطفي العقلي النمو على القراءة نحب نحن برنامج تأثیر قیاس
المدرسة قبل ما سنوات

قطر وجامعة الیونیسیف

في االلتحاق في ووالدیھم األطفال ورغبة القراءة نحو األطفال سلوك في التغییرات تقییم
المدرسة

شیكاغو جامعة

مستوى دراسة خالل من االجتماعي االندماج تجاه األطفال لدى اإلیجابي السلوك قیاس
التعاطف

ھارفارد جامعة

واألبوین الطفل بین العالقة على القراءة نحب نحن برنامج أثر قیاس
 

جامعة ییل 
 قیاس تأثیر برنامج نحن نحب القراءة على الحالة النفسیة واالجتماعیة لدى سفراء 

نحن نحب القراءة.



التطلّع نحو المستقبل

 أخذت الصورة من قبل: سارة عوض14

المزید ندّرب األطفال، من لمزید بالقراءة سنستمر مستقبالً، القراءة نحب نحن لمبادرة مثمرة سنة كانت لقد لدعمكم، شكراً
ً وعالمیا محلیاً ببرنامجنا وسنتوّسع القراءة، سفراء من

عام في بھا سنستمّر أو سنطلقھا التي والمبادرات البرامج من مزید ھنا

نحب نحن مبادرة قبل من معتمدة المؤسسة أو الفرد بأن تصریح ھي الرخصة إن القراءة نحب نحن رخصة
بإقامة المرّخصة للمؤسسات سُیسمح كما العالم في المناطق مختلف في برنامجنا ولتطبیق مصادرنا الستخدام القراءة

سنویا الرخصة تجدید وسیتم القراءة نحب نحن تدریبات

نحّب نحن سفراء بین التواصل من شبكة سیصنع الھاتف تطبیق إن الموبایل الذكي الھاتف تطبیق
وكذلك التوثیق، المعلومات، جمع لنا وسیتیح العالم حول مًعا والتواصل خبراتھم لمشاركة الفرصة لھم متیحاً ، القراءة

القراءة جلسات في الطرق أفضل مشاركة

والعالم األردن في جدیدة معاییر وضع على القراءة نحب نحن مبادرة في نعمل األخرى المنّظمات مساعدة
أخرى منظمات مع بالتعاون أیضاً نقوم برامجھا تقییم في استخدامھ یمكنھا حتى للمنظمات ُكتّیب عرض خالل من العربي

لتطویر للمنظمات إرشادیة خطة عمل یمكن كیف المانحة والجھات للمنظمات النصح تقدیم بعنوان بحثیة ورقة تطویر على
مستدام تمویلي نموذج
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وشركاؤنا المانحة جھاتنا

16

تقییم األثر

القراءة نحب نحن تدعم خاصة شركات
مبادرة خالل من لدعمنا الخاصة الشركات تشجیع على القراءة نحب نحن مبادرة تقوم

السنة، ھذه التمویل مصادر تنویع بھدف وذلك ، للشركات االجتماعیة المسؤولیة
مركز في القراءة نحب نحن تدریبات إلجراء بمساعدتنا معان شمس شركة قامت
في المحلي المجتمع من امرأة وأربعین ولسبع یومین مدى على الثقافي الحسین األمیر

معان

الذكر سبیل على نذكر المانحة، الجھات لكل العمیق واالمتنان الشكر نوّجھ أن أیضاً نوّد
التقریر ھذا في ِالمذكورة الجھات الحصر ال

القراءة نحب نحن رخصة برنامج خالل من الشراكة
ً سنویا مجددة رخصة بشراء یقوموا أن الخاصة الشركات أو المنظمات من للمھتمین ُیمكن

قامت السنة، ھذه الترخیص برنامج من من كجزء وذلك ، القراءة نحب نحن برنامج لتطبیق
رخصتنا بشراء الالجئین لشؤون العلیا السامیة والمفوضیة منظمة

النوع ھذه من الشراكات من مزید إلى المستقبل في نتطلع نحن إثیوبیا في غامبیال مخیم إفریقیا في برنامجنا لتطبیق

القراءة نحب نحن برنامج ألثر مستقل تقییم بإجراء منظمة قامت العام، ھذا
التالیة بالجوانب وذلك القراءة نحب نحن لمبادرة المعلنة لألھداف راجعة تغذیة توفیر إلى یھدف التقییم، ھذا

والتوصیات الرئیسیة النتائج بعض ھنا والتقییم والمراقبة االستدامة، الفعالیة، المالءمة،

في والمجتمعات والمتطوعین، األطفال، حاجات وتلبي مھّمتھا، مع متماشیة القراءة نحب نحن مبادرة المھمة مع التماشي
النموذج في التفكیر طریقة بوضوح تبین وثیقة إلى تحتاج كمؤسسة لكنھا القراءة ثقافة غرس

الفعال التدریب برنامج تنفیذ في و األطفال بین القراءة حب تعزیز في واضح بشكل مؤثرة القراءة نحب نحن مبادرة الفعالیة
المؤسسة لبناء مراجعة الحسبان في تضع أن القراءة نحب نحن لمبادرة ینبغي المؤسساتي، األداء یتطور حتى لكن قلیلة بكلفة

المسؤولیات وتفویض الموظفین، تمكین التواصل، كفاءة لزیادة وذلك

نسبیاً تكلفة وبال المجتمع، في متأسس اإلنسان، حول متمركز أنھ بحیث مستدام القراءة نحب نحن نموذج إن االستدامة
مع والتعامل إضافیة، قصص قراءة مادة توفیر التدریبات، من المزید لعمل المواقع إیجاد في تتمثل االستدامة ھذه تحّدیات

األطفال سلوكیات

والتقییم للمتابعة شامل إطار في ُیوضع لم النظام ھذا ولكن الجودة، إلدارة نظام القراءة نحب نحن تطّور والتقییم المتابعة
األثر ولقیاس التغییر على للحصول االستراتیجي التخطیط أھداف مع الحالیة والتقییم المتابعة إجراءات لمواءمة الحاجة یعكس مما
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