
واحدة من القيم الجوهرية الموجودة في برنامج نحن نحبّ القراءة  هي تمكين المرأة. نطمح لدعم التنمية 
التدريجية للقيادة النسائية في المجتمع.  نقوم بتدريب النساء من خالل برنامج نحن نحب القراءة ليصبحن 

سفيرات قراءة ونشّجعهن ليغيّرن مجتمعاتهن كقائدات ورائدات مجتمع.  

كما طوّرنا سلسلة من البرامج لتمكين الفتيات اليافعات. برنامج "كوني أنتِ" يساعد الفتيات في تطوير مهارة كما طوّرنا سلسلة من البرامج لتمكين الفتيات اليافعات. برنامج "كوني أنتِ" يساعد الفتيات في تطوير مهارة 
الكتابة لديهن وتحسين قدرتهن على التعبير عن أنفسهن، وبرنامج "حكاية صورة" في مخيّم الزعتري لتمكين 
الفتيات الآلجئات عن طريق إخبار قصصهنّ و التعافي من ذكريات الحرب المؤلمة. وبرنامج "لنمكّنها" الذي 
يهدف إلى إنشاء جيل من الفتيات يحببن ويحترمن ويؤمنن بأنفسهن من خالل تدريبيهن على طرق تحديد 

المشكالت التي تواجههن وإيجاد حلول عملية لها، ليصبحن قائدات وصانعات تغيير في مجتمعهن.   

نحن نحب القراءة 
تمكين المرأة والفتيات اليافعات 
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"المشاركة في برنامج "كوني أنتِ" كانت رائعة. قابلت أناس جدد، وتحققت أحد أهم أحالمي وهي مقابلة 
كاتبة محترفة.. وأصبحت قادرة على الكتابة والرسم بشكل أفضل من غير الحاجة لتغيير أفكاري.." 

ليلى جمال  
األردن 



At We Love Reading, one of our core values is women’s empowerment. We aspire to support the gradual 

development of women leadership within the community. We train women reading ambassadors and 

encourage them to change their community as leaders and social entrepreneurs.

WWe have also developed a series of programs to empower young girls. The “Be You” Project helps girls 

improve their wring skills and express themselves beer. The “A Story of a Picture” project in Za’atari Camp 

empowers refugee girls to tell their own stories and to heal from traumac war memories. The “Empower 

Her” project aims to create a generaon of females that love, respect and believe in themselves by training 

girls how to idenfy their challenges and develop praccal soluons for them in order to become change 

makers. 

“Parcipang in the “Be You Project” was amazing. I met new people and one of my dreams 
became true, which is meeng a professional writer…I became capable of drawing beer and 
wring without having to change my ideas.”
Leila Jamal
 Jordan
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