
العديد من المخّيمات تعاني من وجود أنظمة تعليمية غير مالئمة، وذلك بسبب بعض المشكالت مثل انعدام 
األمان، وارتفاع التكاليف، وعدم االستدامة، وعدم وجود الكادر المؤهل.  

وبسبب ذلك، الكثير من األطفال ال يلتحقون في المدارس لفترات طويلة جدًا. وحتى إن توافرت المدرسة، ال 
تستمر لفترة طويلة، والكثير من الفتيات ال يلتحقن بها بسبب ثقافة المجتمع والجهل والخوف على أمنهن.  

الحظ برنامج نحن نحبّ القراءة هذه المشاكل وتدّخل ليوفّر حالً عمليًا وقابالً للتطوير لهذه المشكلة. 

في شهر أيار 2014، قام برنامج نحن نحبّ القراءة بعمل برنامج تجريبي في مخيّم الزعتري لالجئين السوريين ، قام برنامج نحن نحبّ القراءة بعمل برنامج تجريبي في مخيّم الزعتري لالجئين السوريين 
في شمال األردن. وفي عام 2016، دخل البرنامج جميع مخّيمات الالجئين السوريين في األردن، وتعاون مع 
المفوضية السامية لالجئين UNHCR و منظمة Plan  العالمية للعمل مع الالجئين السودانيين في مخيّم 
غامبيال في إثيوبيا. وحتى اليوم، يقرأ 218 سفير/ة قراءة في مخّيمات اللجوء لما يقارب 3500 طفل الجئ.  

ينّمي "نحن نحبّ القراءة" المرونة عند األطفال، ويكتسبون الشجاعة من أبطال القصص الذين يقرؤون عنهم. ينّمي "نحن نحبّ القراءة" المرونة عند األطفال، ويكتسبون الشجاعة من أبطال القصص الذين يقرؤون عنهم. 
ويساهم نحن نحبّ القراءة في منح القوة ودعم الغاية والكرامة للنساء والرجال داخل المخيّم ليتمكنوا من 
التحكم بزمام األمور في حياتهم. ويشّجع اآلباء ليرسلوا أطفالهم –وتحديدًا الفتيات- إلى المدارس. يدخل 
هؤالء األطفال إلى المدرسة كأبطال للقراءة، وبذلك تكون العودة إلى التعليم النظامي –ين يتوفّر- أسهل 

عليهم قارنة بغيرهم من األطفال.  
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القراءة تريح األطفال من هموم الحياة وتنسيهم ذكريات الحرب المؤلمة. بعض األطفال األميين يحفظون 
القصة ويأخذونها معهم إلى منازلهم ويسردونها ألخوانهم وأخواتهم باستخدام رسوماتها." 

نسرين حسن, مخيم األزرق، األردن 



Many refugee camps struggle to set up proper educaon systems because of safety concerns, high cost, 

lack of sustainability, and lack of qualified personnel. As such, many children are not in school for indefinite 

periods. Even in cases where there is a school, it is oen unsustainable and many girls are le out because 

of culture, work, safety, and ignorance. We Love Reading noced these problems and stepped in to provide 

a praccal and scalable program to address the issues. 

IIn May 2014, We Love Reading launched a pilot program inside the Za’atari Refugee Camp for Syrian 

refugees in northern Jordan. As of 2016, WLR has entered all Syrian refugee camps in Jordan and has 

partnered with UNHCR and Plan Internaonal to work with South Sudanese refugees in Gambella Camp in 

Ethiopia. As of today, our 218 refugee camp reading ambassadors have read to roughly 3,500 refugee 

children.  

WLRWLR builds resilience in the children, who draw courage from the heroes they read about; and it establishes 

agency, purpose, and dignity for the women and men in the camp, allowing them to take some control over 

their lives in the camp. It also encourages parents to send their children, especially their daughters, to 

school. The children in these camps step in as champions for reading, which makes it easier for them to 

catch up later once formal educaon systems are re-established. 

“ Reading relieves the life stress and makes the children forget the war memories. Some illiterate 
children memorize the story and take it to their houses to read to their brothers and sisters using 
the illustraons.”  ~ Nisreen Hasan , Azraq Camp, Jordan
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