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عن نحن نحب القراءة

ــن  ــة بي ــراءة للمتع ــب الق ــز ح ــدف  لتعزي ــج يه ــو برنام ــراءة ه ــب الق ــن نح نح
األطفــال، مــن خــال تدريــب الرجــال والنســاء والشــباب علــى عقــد جلســات قــراءة 
بصــوت عــاٍل فــي األماكــن العامــة فــي أحيائهــم حيــث تتــم قــراءة الكتــب بشــكل 
روتينــي بصــوت عــاٍل لألطفــال. تأسســت نحــن نحــب القــراءة فــي عــام 2006 مــن 
ــم،  ــول العال ــة ح ــي 46 دول ــرت ف ــي األردن، وانتش ــي ف ــا دجان ــورة رن ــل الدكت قب

حيــث تــم إنشــاء اآلالف مــن مكتبــات نحــن نحــب القــراءة.

رؤيتنا

قيمنا

رسالتنا

تعزيز حب القراءة للمتعة بين األطفال.

مصلحة المجتمع، رفاهية القوى العاملة لدينا، الجودة، إشراك الجميع دون تمييز مبني على الجنس أو 
الدين أو الوضع االجتماعي…، النزاهة، التأثير اإليجابي على األجيال القادمة، االحترام، الملكية واالنتماء، أن 

يكون اإلنسان محور نهجنا

توفير برنامج قراءة بصوت عال بسيط ومستدام وقابل للتطوير لتعزيز حب القراءة للمتعة بين األطفال في 
منطقة الشرق األوسط والعالم، ومصمم إلعطاء الملكية المجتمعات المحلية من خال تدريب المتطوعين 

المحليين  ليكونوا سفراء ”نحن نحب القراءة“. نحن نؤمن بتمكين وإشراك القوى العاملة لدينا،  إنشاء 
شراكات مع أصحاب المصلحة، اعتماد التميز في كل ما نقوم به، استخدام التكنولوجيا، وضمان التنمية 

الملموسة القائمة على البحث العلمي.

نهدف إلنشاء مكتبة في كل حّي.

نحــن نحــب القراءة
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رسالتنا إلى لعالم
ــوع  ــي التط ــراءة ف ــب الق ــن نح ــدأ نح ــة. مب ــذه الفرص ــزود ه ــي ت ــة الت ــة المنظم ــون لمصلح ــادة يك ــوع ع التط
مختلــف. مبدئنــا مبنــي علــى التطــوع لنفســك ولمجتمعــك. هــذا مــا يميزنــا. متطوعونــا مســتدامون ألننــا نركــز 
علــى المجتمــع. لهــذا الســبب مــا زال متطوعونــا يقــرؤون فــي أحيائهــم بعــد خمــس ســنين وفــي أصعــب الظروف. 
عندمــا تركــز علــى مســاعدات اآلخريــن تشــعر بشــكل جيــد ألنــه أصبــح لديــك غايــة تســعدك. األهــم، أنــت ال تفعــل 

هــذا ألنــه طلــب منــك، أنــت تفعــل هــذا ألنــك تريــد ذلــك. نحــن نحــب القــراءة تركــز علــى الســبب. 

نحــن نحــب القــراءة هــي فلســفة تنتشــر حــول العالــم 
ألنهــا مبنيــة علــى حــس المســؤولية لــدى النــاس. نحــن 
ــا  ــات ألنه ــف المجتمع ــي مختل ــح ف ــراءة ناج ــب الق نح
تركــز علــى “نعــم أســتطيع”، هــذا اإلحســاس اإلنســاني 

العالمــي. الــكل يريــد أن يشــعر أنــه يملــك الســيطرة. 
نحــن نحــب القــراءة هــي أنــت وأنــت نحــن نحــب القــراءة 

…… انطلــق وكــن نفســك.

د. رنا دجاني
مؤسسة البرنامج
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نتائج عاٍم من التوسع
2018

46

4,372

152,316

7,403

447,092

261,288

بلًدا

سفيًرا

جلسة قراءة

متدرًبا

طفل ُقرئ له

كتاًبا تم توزيعه

نحــن نحــب القراءة
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تأثير نحن نحب القراءة
نمــوذج برنامجنــا هــو أن كل مــن ســفراء نحــن نحــب القــراءة يقــوم بتدريــب أشــخاص آخريــن مــن مجتمعــه ويقــوم 
بالقــراءة بصــوت عــال لمــا يقــارب عشــرين طفــًا، ثــم يقــوم هــؤالء األطفــال بمشــاركة تجربتهــم مــع مجتمعهــم 

)العائلــة، األصدقاء...إلــخ(، ويقيمــون عاقــات قائمــة علــى العطــاء.

سفير نحن نحب القراءة الطفل الذي ُقرئ له

مجتمع سفير نحن نحب القراءة مجتمع الطفل

يــر الســنوي 2018 التقر
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46
بلًدا

نحن نحب القراءة
حول العالم

أثيوبيا. 1
أذربيجان. 2
أستراليا. 3
ألمانيا. 4
أندونيسيا. 5
أوغندا. 6
إيران. 7
إفريقيا الوسطى. 8
األرجنتين. 9

األردن. 10

اإلمارات العربية المتحدة. 11
الجزائر. 12
السودان. 13
الصومال. 14
الكونغو. 15
المغرب. 16
المكسيك. 17
المملكة العربية السعودية. 18
المملكة المتحدة. 19
النرويج. 20

نحــن نحــب القراءة
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الواليات المتحدة األمريكية. 21
اليمن. 22
اليونان. 23
باكستان. 24
بنغالديش. 25
بوليفيا. 26
تايالند. 27
تركيا. 28
تونس. 29
سلطنة عمان. 30

سوريا. 31
سييرا ليون. 32
فرنسا. 33
فلسطين. 34
فيتنام. 35
قبرص. 36
قطر. 37
كندا. 38
كوستاريكا. 39
كينيا. 40

لبنان. 41
مالي. 42
ماليزيا. 43
مصر. 44
مقدونيا. 45
هونج كونج. 46
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ــارات  ــر مه ــدة بتطوي ــة بش ــا مهتم ــه ”أن ــول إلي ــة الوص ــم لكيفي ــد يوجهه ــن ال أح ــة ولك ــون للمعرف ومتعطش
القــراءة عنــد األطفــال، وأؤمــن بقــوة بــأن نحــن نحــب القــراءة ســتحدث تغييــرات جذريــة )مهمــة وملموســة( لــدى 

الفييتنامييــن”  األطفــال 

كعضــو ســابق فــي المجلــس اإلداري لكليــة العلــوم التربويــة فــي جامعــة فيتنــام الوطنيــة فــي هانــوي؛ لــدى 
دانــغ العديــد مــن الخبــرات فــي المشــاريع التعليميــة التطوعيــة المتعلقــة باألطفــال،  هــذه الخبــرات ستســاهم 
فــي عمليــة قيــاس التغييــرات الحاصلــة مــن خــال اســتخدام أدوات القيــاس النفســي )الســيكومترية( إلثبــات التأثيــر 

القــوي واإليجابــي للمشــروع.

بــدأ المشــروع بفريــق مكــون مــن 16 شــخص. وخــال 6 اشــهر مــن المرحلــة التجريبيــة ضــم المشــروع 30 ســفيرا 
ــة إلفــادة نصــف  ــى 20000 ســفير للقــراءةو 2000 مكتب و500 طفــل مســتفيد. ويهــدف المشــروع للوصــول إل

مليــون طفــل خــال العشــر ســنوات القادمــة.

بــدأت القصــة مــن خــال لقــاء عبــر 
حيــث  الدجانــي.  د.رنــا  مــع  ســكايب 
أبــدى مجموعــة مــن المربيــن وعلمــاء 
فرنســا  فــي  الفييتنامييــن  النفــس 
اهتمامهــم وعبــروا عــن حماســهم 
نحــب  نحــن  دعــم  فــي  للمشــاركة 

القــراءة فــي فييتنــام.
ــي  ــة ف ــة فيتنامي ــغ، معلم ــغ دان هون
فرنســا ومعلمــة ومحاضــرة ســابقا 
عديــدة،  لســنوات  فييتنــام  فــي 
ــاء  ــام أذكي ــي فيتن ــال ف ــت ”األطف قال

نحن نحب القراءة تصل فيتنام

قصة هونغ دانغ، سفيرة نحن نحب القراءة في فييتنام

نحــن نحــب القراءة
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ــي  ــراءة ف ــب الق ــن نح ــات نح ــى جلس ــا أول ــام 2018، أقمن ــان لع ــهر نيس ــن ش ــق 21 م ــبت المواف ــوم الس ــي ي ف
ــة. ــي المدين ــة ف ــة العام المكتب

 فــي البدايــة كنــت متوتــرة قليــا حيــن لــم يــأت األطفــال فــي موعــد الجلســة، ولكــن مــع مــرور الوقــت بــدأ األطفــال 
بالوصــول الواحــد تلــو اآلخــر، وبــدأت ابتســامتي تكبر.

حضر 12 طفًا وقرأنا 3 قصص ومع كل قصة كان الحماس وحب المشاركة يزداد ويزداد.

مــر الوقــت دون أن نشــعر بــه. كنــا أنــا واألطفــال نســتمتع بــكل دقيقــة تمــر، لقــد أحببــت الوقــت الــذي أمضيتــه 
ــا اســتمع ألفكارهــم. معهــم وأن

حالًيا لدينا جلسة قراءة ممتعة يوم السبت من كل أسبوع.

نحن نحب القراءة في النرويج

قصة آية مصطفى، سفيرة نحن نحب القراءة في النرويج

يــر الســنوي 2018 التقر
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قــال حمزة:”أخــذت القصــص معــي مــن عمــان. أردت أن اقــرأ لألطفــال فــي الحــرم، هنــاك دائًمــا حلقــات دينيــة فــي 
الحــرم، ولكنــي قــررت أن أمنــح األطفــال وقتــا ممتعــا مــن خــال حلقــة قــراءة علــى طريقــة نحــن نحــب القــراءة. 

عندمــا بــدأت كان هنــاك طفــان ولكــن األطفــال اســتمروا باالنضمــام. أجمــل مــا فــي األمــر كان وجــود أطفــال مــن 
مختلــف الثقافــات مجتمعيــن مًعــا يســتمتعون بالقصــص. كان معــي 3 قصــص فقــط ولكنهــم طلبــوا المزيــد. 

أعــدت نفــس القصــص اكثــر مــن مــرة دون ملــل. وعــن شــعوره قــال حمــزة: فــي البدايــة كنــت متــرددا وخائفــا مــن 
أن األطفــال لــن يســتمتعوا بالجلســة. ولكــن بعــد القصــة األولــى شــعرت بأننــي أنجــزت شــيئا. شــعرت بأننــي قــد 
تركــت ذكــري فــي قلوبهــم لألبــد. وبأنهــم ســيربطون هــذه الذكــرى مــع مــكان العبــادة. هــذا جعلنــي ســعيدا جــدا 

بأننــي رأيــت ســعادتهم مــن شــيء كان ينقصهــم فــي حياتهــم، القــراءة”.

جلسة قراءة في الحرم المّكي

قصــة حمــزة صابــر أبــو صالــح، ســفير نحــن نحــب القــراءة فــي مادبــا، 
األردن

ــي  ــراءة ف ــب الق ــن نح ــفير نح ــزة س حم
مادبــا، األردن. أتــّم التدريــب معنــا، وعلــى 
ــت  ــه الوق ــن لدي ــم يك ــه ل ــن أن ــم م الرغ
ــرة  ــتمرار بفك ــن باس ــال، آم ــرأ لألطف ليق
ــزة  ــرر حم ــا ق ــراءة. عندم ــب الق ــن نح نح
أن يذهــب لمّكــة ألداء للعمــرة، كانــت 
لديــه واحــدة مــن أروع األفــكار. أراد أن 
يعطــي األطفــال تجربــة روحانيــة ممتعة. 
عندمــا عــاد حمــزة إلــى عمــان توجــه 
إلــى مكاتــب نحــن نحــب القــراءة ليخبرنــا 

ــة. بالقص

نحــن نحــب القراءة
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زار  بنســلفانيا.  واليــة  بعثــة  برنامــج  مــن  كجــزء 
مجموعــة مــن طــاب جامعــة بنســلفانيا مكاتب نحن 
ــي  ــا الدجان ــي عمــان، والتقــوا د. رن نحــب القــراءة ف
ــا  ــاركت د. رن ــث ش ــراءة. حي ــب الق ــن نح ــس نح مؤس
قصتهــا مــع المبــادرة، ومــدى تأثيــر البرنامــج علــى 
ــرة،  ــة المبك ــة الطفول ــل: تنمي ــة مث ــي مختلف نواح
والتعلــم  المجتمعيــة  الريــادة  المــرأة،  تمكيــن 

االجتماعــي العاطفــي.

ــا المثمــر  كمــا قــام الفريــق أيًضــا باســتعراض عملن
قصــة   32 تطويــر  خــال  مــن  الكتــاب.  بتطويــر 
ــة الكتــب.  ــن بنوعي ــوا منبهري لألطفــال. الطــاب كان
وشــاركوا  د. رنــا وفريــق نحــن نحــب القــراءة آرائهــم 

وأفكارهــم.

ــه  ــال عطلت ــراءة  خ ــب الق ــن نح ــرة نح ــا فك ــه غابري ــارك والدت ــا. ش ــن مقدوني ــاب م ــد الط ــكي، أح ــه بتوس آندري
ــا. ــي مدينته ــرة ف ــق الفك ــا بتطبي ــت غابريل ــراءة قام ــة الق ــن بأهمي ــا تؤم ــة، وألنه الصيفي

كانت د. رنا الدجاني في زيارة لمقدونيا لحضور مؤتمر وقامت بمقابلة آندريه وغابريا وصديقتهم كريستين.
غابريــا اعتــادت أن تقــرأ ألطفالهــا كل ليلــة ألنهــا تؤمــن بأهميــة القــراءة. غابريلــا امــرأة مميــزة مليئــة بالطاقــة 
والحــب لألطفــال، تريــد مــن خــال نحــن نحــب القــراءة أن تســاعد األطفــال علــى االجتمــاع ســويا وأن يحبــوا القــراءة 
باألخــص فــي األماكــن البعيــدة عــن المــدن. كمــا أن كريســتين عبــرت عــن نواياهــا فــي العمــل علــى نشــر نحــن نحــب 

القــراءة فــي مقدونيــا.
 

نحن نحب القراءة في مقدونيا

قصة غابريال باتوسكا، سفيرة نحن نحب القراءة في مقدونيا
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الجوائز

جائزة كالوس جاكوبز

جوائز   10 من  واحدة  الدجاني  رنا  الدكتورة  تسلمت 
والتفاعل  المجتمعي  اإلبداع  في  جاكوبز  كاوس 
في 2018. تخطط الدكتورة رنا لتطوير برنامج تدريبنا 
اإللكتروني عن كيفية إطاق نحن نحب القراءة في 
مجتمعاتهم عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيا 
المتاحة.  اللغات  عدد  زيادة  وأيضا  التربية  وأدوات 
تجديده  سيتم  الهاتف  تطبيق  لذلك،  باإلضافة 
ليشمل عدة لغات جديدة حتى يستطيع سفراء نحن 
تحدياتهم،  مشاركة  العالم  حول  من  القراءة  نحب 
االستدامة،  لضمان  ومواردهم  نجاحهم  قصص 

واالستمرارية. الجودة 

مشاركة فاعلة لتطوير القراءة والكتابة 
عن طريق جمعية غير حكومية أو جمعية 
خيرية، مؤتمر القراءة والكتابة العالمي 

في جامعة أوكسفورد

فاعلة  )مشاركة  جائزة  تسلمت  القراءة  نحب  نحن 
غير  جمعية  طريق  عن  والكتابة  القراءة  لتطوير 
المؤتمر  خال   18-2 مارس  من   26 في  حكومية( 
أوكسفورد.  جامعة  في  العالمي  والكتابة  القراءة 
الهولندية  األميرة  الجائزة سلمت عن طريق سمو 
الرنتين للدكتورة رنا الدجاني، رئيسة ومؤسسة نحن 
نحب القراءة. هذه الجائزة تعبر عن االمتنان لجهود 
نحن نحب القراءة في تطوير القراءة والكتابة لدى 

األطفال

نحــن نحــب القراءة
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التقدير

فوربس

 تم إدراج الدكتورة رنا الدجاني ونحن نحب القراءة في 
مجلة فوربس في مقال )هذا الرائد جعل مستثمر 
يقول ”خذ مليون دوالر وأفعل بها ما شئت”(. هذا 
المقال يوضح الطريقة التي استخدمتها نحن نحب 
أدى  وكيف  وأسلوبها،  برنامجها  لتطوير  القراءة 
هذا لزيادة عدد المستثمرين فيها مثل اليونيسف.

منتدى فليتشر للعالقات العالمية

أمضت المصورة السويسرية ساسيكا باري كيلي 10 
أيام في توثيق عمل نحن نحب القراءة في األردن. 
مقالها )التصوير الصحفي: خلق حياة أفضل لألطفال 
األزرق  لمخيم  زيارتها  يوثق  السوريين(  الاجئين 
لدى  السعادة  بجلب  القراءة  جلسات  قامت  وكيف 
المقال نشر في منتدى فليتشر  الاجئين.  األطفال 
العاقات  عن  الطابية  المجلة  العالمية،  للعاقات 
والدبلوماسية  للقانون  فليتشر  كلية  في  العالمية 

أمريكا. تيفتس،  جامعة  في 
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ــم تحريرهــا تجمــع بيــن تحليــات حقــوق اإلنســان مــن مجــاالت متعــددة. ضمــن المجــال األكاديمــي،  مجموعــة ت
ســيحظى هــذا الكتــاب باهتمــام العلمــاء الذيــن يســتثمرون فــي مجــال حقــوق اإلنســان كمجــال للدراســة، فضــًا 

عــن أولئــك الذيــن يبحثــون عــن ممارســات حقــوق اإلنســان ويشــاركون فيهــا.

مناهــج متعــددة التخصصــات لحقــوق اإلنســان: التاريــخ، والسياســة، والممارســة )تحرير: 
راجينــي ســريكانث وإلــورا حليم شــودري(

نحــن نحــب القراءة
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حوار مع رنا دجاني، مؤسس نحن نحب القراءة

ــة  ــي كلي ــط )MEPLI( ف ــرق األوس ــي الش ــي ف ــم المهن ــادرة التعلي ــارك لمب ــر المش ــي، المدي ــن مرع ــرى أمي أج
هارفــارد للدراســات العليــا، مقابلــة مــع الدكتــورة رنــا دجانــي - مؤســس كتــاب ”نحــن نحــب القــراءة” - حــول أهميــة 

القــراءة بصــوت عــاٍل لألطفــال وعملهــا مــن خــال برنامــج نحــن نحــب القــراءة.

اقرأ المزيد:
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فعالياتنا
الربط بين البحث والتطبيق بشكل ناجح، أغسطس 2018

ــي تضمنــت كلمــات مــن بروفيســور ديمــا أمســو مــن  ــدوة الت ــة، عقــدت الن ــة االجتماعي ــر التنمي ــة وزي تحــت رعاي
ــدوة  ــر. الن ــة قط ــن جامع ــن م ــدا محس ــور رن ــورك وبروفس ــة نيوي ــن جامع ــي م ــور أنتج ــراون، بروفيس ــة ب جامع
ــًا للقطــاع الخــاص،  ــا ممث ــي حمــدي طاب ــر التنميــة اإلجتماعيــة، معال ــي وزي تضمنــت حلقــة نقــاش شــملت معال
ربــورت جينكنــس ممثــا لليونيســف وبروفيســور ديمــا أمســو مــن جامعــة بــراون. حضــر النــدوة عــدد مــن الجمعيــات 
النحليــة والعالميــة، ممثليــن مــن القطــاع الحكومــي والخــاص، إعاميــون وأكثــر. النــدوة ناقشــت أهميــة البحــث 
ــراون  ــة ب ــن جامع ــاب م ــم األعص ــي عل ــاء ف ــانية. علم ــة اإلنس ــاق التنمي ــي نط ــة ف ــج فاعل ــق برام ــق لخل الدقي
وجامعــة نيويــورك، باإلضافــة إلــى ممثليــن مــن جامعــات محليــة قدمــوا بحوثهــم عــن أهميــة إيصــال برنامــج ” 
نحــن نحــب القــراءة” فــي األردن. مــن خــال حلقــة نقــاش، تــم بحــث موضــوع التحديــات والطــرق التــي يمكــن أخذهــا 
لخلــق شــراكة فاعلــة بيــن البحــث العلمــي والتطبيــق العلمــي علــى أرض الواقــع. حلقــة النقــاش شــملت معالــي 
وزيــر التنميــة اإلجتماعيــة هالــة لطــوف، معالــي حمــدي طابــا ممثــا للقطــاع الخــاص، ممثــل اليونيســف روبــرت 
جينكنــس والبروفيســور ديمــا أمســو مديــرة التطويــر فــي مختبــر األعصــاب فــي جامعــة بــراون. تــم إطــاق دليــل 
جديــد عــن كيفيــة عمــل تجــارب عشــوائية باللغــة العربيــة، متبنــى مــن مختبــر جميــل عبداالطيــف لمحاربــة الفقــر. 
النــدوة أصــدرت توصيــة لتشــجيع المســتثمرين. النــدوة أتاحــت المجــال لخلــق عاقــات وبنــاء شــراكات بيــن الحاضريــن 

مــن جمعيــات محليــة وعالميــة لمســتثمرين وصنــاع قــرار وعلمــاء.

نحــن نحــب القراءة
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تطوير قصص األطفال في نحن نحب القراءة
فــي برنامــج نحــن نحــب القــراءة، لدينــا قســم مخصــص لتطويــر وإصــدار كتــب مصــورة مصممــة لألطفــال لألعمــار 
بيــن 4 و10 ســنوات. يتــم تطويــر هــذه الكتــب بنــاًء علــى معاييــر وفلســفة واضحــة، وتصــدر هــذه الكتــب بشــراكة 
مــع كّتــاب ورســاميين وناشــرين محلييــن. يقــوم خبــراء لغــة وخبــراء تعليــم بمراجعــة الكتــب والتأكــد مــن مائمتهــا 
ــا،  ــار للقصــة للتأكــد مــن أن الكتــب ممتعــة لألطفــال. حالًي للمواضيــع المطروحــة. كمــا نقــوم أيًضــا بجلســات اختب
تســتخدم كتــب نحــن نحــب القــراءة فــي بعــض المناهــج المدرســية كمناهــج مدرســة البكالوريــا فــي األردن.  بــدأ 
برنامــج نحــن نحــب القــراءة بتطويــر كتــب األطفــال الخاصــة بــه عــام 2012، بالتعــاون مــع مشــروع الكتــاب العربــي 
ــن 8  ــن م ــباب األردنيي ــن الش ــة م ــع مجموع ــا م ــى عملن ــا األول ــي مبادرتن ــي األردن. ف ــة ف ــفارة األمريكي والس
محافظــات مختلفــة لترجمــة ”Bridge To Tirabithia“ و”Apple Tree“ إلــى اللغــة العربيــة. قامــت ناديــن وايكنديــن، 

مصممــة معروفــة عالمًيــا، بالعمــل مــع فريــق مــن 6 فنانيــن أردنييــن لتصميــم هــذه الكتــب. 

 .USAID وفــي العــام التالــي، تــم البــدء بتشــكيل قســم تطويــر الكتــب فــي نحــن نحــب القــراءة بدعــم مــن
ــول  ــب ح ــورت الكت ــنوات. وتمح ــر 4-6 و7-10 س ــن عم ــال م ــب ألطف ــر 10 كت ــم بتطوي ــذا القس ــام ه ق
ــاب  ــع كت ــا م ــر. وعملن ــادة التدوي ــاء وإع ــاء والكهرب ــر الم ــة توفي ــى أهمي ــزت عل ــة، ورك ــة البيئي التوعي
ومصمميــن أردنييــن لتكــون الكتــب مناســبة للهويــة والثقافــة والعــادات العربية.  بعــد نجــاح المشــروع 

األول، قــام قســم تطويــر الكتــب بعمــل أبحــاث دقيقــة لزيــادة الخبــرة لدينــا فــي أدب األطفــال.

ــا  ــوا بعده ــة، وقام ــر العالمي ــب المعايي ــال حس ــب األطف ــر كت ــي تطوي ــة ف ــة الازم ــى المعرف ــق عل ــل الفري حص
ــر خاصــة تناســب الثقافــة والمجتمــع األردني. يتمحــور عمــل نحــن نحــب القــراءة حــول الشــراكة  ــم معايي بتصمي
مــع األفــراد المحلييــن، وعمــل فريــق تطويــر الكتــب لتخطــي صعوبــة إيجــاد كّتــاب ومصمميــن أردنييــن متخصصيــن 
ــى  ــاًء عل ــل 10 بن ــار أفض ــن، واختي ــاب ومصممي ــل كت ــن عم ــودات م ــول مس ــق قب ــن طري ــال ع ــي أدب األطف ف
ــر الكتــب  ــم يقــوم خبــراء تعليــم ومدققــون بمراجعــة الكتب.   قــام قســم تطوي ــدة الموضوعــة. ث ــر الجدي المعايي
مؤخــًرا بالعمــل مــع كتــاب ومصمميــن أردنييــن وعــرب، باإلضافــة إلــى اليونيســيف، لتطويــر مجموعــة مــن 10 كتــب 

ــل القســم. ــر الموضوعــة مــن قب ــب لتناســب المعايي لألطفــال. صممت هــذه الكت
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ناقشــت هــذه الكتــب مواضيــع مختلفــة مثــل تقبــل اإلعاقــة الجســدية والعقليــة، التقبــل االجتماعــي ومواجهــة 
العنــف. حيــث عمــل قســم تطويــر الكتــب بشــكل متواصــل فــي كل مراحــل تطويــر الكتــب مــع مدققيــن وخبــراء 

للتأكــد مــن الجــودة.

قمنا بتطوير 32 كتاًبا لألطفال نغطي المواضيع التالية:

1. البيئة: الحفاظ على الموارد، ومكافحة القمامة
2. التعاطف والتماسك االجتماعي

3. الاعنف
4. الاجئون

5. النوع االجتماعي
6. اإلعاقة
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سلسلة كتبنا
باإلضافة إلى 32 قصة أطفال نشرناها في  نحن نحب القراءة، فقد أصدرنا أيًضا سلسلة من الكتب اإلرشادية حول 

مواضيع مختلفة:
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األبحاث الجارية

تقييم التغيرات اإليجابية في مواقف األطفال وممارساتهم تجاه 
القراءة وتقييم استعداد األطفال وأولياء أمورهم لاللتحاق بالمدرسة.

تقييم تأثير برنامج نحن نحب القراءة على نمو األطفال المعرفي 
والعاطفي خالل سنوات ما قبل المدرسة.

تقييم السلوك اإليجابي لألطفال من حيث االندماج االجتماعي من 
خالل دراسة التعاطف مع اآلخرين.

تقييم تأثير نحن نحب القراءة  على العالقة بين الوالدين والطفل.
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األبحاث المنشورة

قراءة القصص االجتماعية في المجتمع: تدخل 
واعد لتعزيز المعرفة والسلوك البيئي لألطفال 

في األردن.

القراءة عن مشاعر الناس تزيد من القلق 
والتعاطف لدى األطفال.

التقرير النهائي: أثر البرنامج التجريبي ”نحن 
نحب القراءة” على الصحة النفسية واالجتماعية 

لألطفال المشاركين من مخيم الزعتري لالجئين.

نحن نحب القراءة - برنامج لمحو األمية يركز على 
المرأة في العالم العربي.
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شركاؤنا
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ادعم قضيتنا

اقرأ لألطفال في حّيك

اشتري كتبنا أو تبرع إلنشاء مكتبة جديدة

انشر كلمتنا!

admin@welovereading.org  تواصل مع

)CSR( اجعلنا جزًءا من المسؤولية االجتماعية للشركات
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التطلع للمستقبل
50 هــو رقــم مميــز, نصــف قــرن, الرقــم الــذري للقصديــر. الرقــم الــذري 50 يعتبــر رقًمــا ســحرًيا فــي الفيزيــاء وهــو 
أعلــى رقــم فــي النظائــر المســتقرة. القصديــر هــو واحــد مــن أقــدم المعــادن المكتشــفة, حيــث اكتشــف قبــل أكثــر 

مــن 3500 قبــل الميــاد. 

كمؤسســة “نحــن نحــب القــراءة”, هــذا العــام ســـأكمل 50 ســنة. “نحــن نحــب القــراءة” وصلــت ل50 دولــة. نمــو هــذا 
البرنامــج ســيتخطاني و يمتــد ألبعــد. نتطلــع للوصــول للمزيــد مــن األحيــاء واألطفــال.

“نحــن نحــب القــراءة” تتطلــع نحــو نشــر البرنامــج لــدى الحكومــات عــن طريــق مختلــف الــوزارات مقــل وزارة التربيــة 
والتعليــم, التنميــة االجتماعيــة, الثقافــة و الشــباب واســتهداف مختلــف الفئــات العمريــة. هدفنــا هــو جعــل “نحــن 
نحــب القــراءة” أولويــة وطنيــة وحركــة تغييــر فــي األردن. هــذه الخطــوة مهمــة حتــى يصبــح البرنامــج مؤسســًيا 

لاســتدامة المســتقبلية, حتــى يســتطيع البرنامــج البقــاء لألبــد. 

~رنا دجاني 
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