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عن نحن نحب القراءة

نحــن نحــب القــراءة هــو برنامــج يهــدف  لتعزيــز حــب القــراءة للمتعــة 
بيــــن األطفــال، مــن خـلـــال تدريــب الرجــال والنســــاء والشــباب علــى عقــد 
جلســــات قــراءة بصــوت عــال  فــي األماكــن العامــة فــي أحيائهــم حيــث 
تتــــم قــــراءة الكتــــب بشــــكٍل روتينــي بصــوت عــاٍل لألطفــال. تأسســت نحــن 
نحــب القــراءة عــام 2006 مــن قبــــل الدكتــــورة رنــــا دجانــــي فــــي األردن، 
وانتشــرت فــي 55 دولة حول العالم، 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 حي.

القراءة نحن نحب 
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رسالتنا إلى العالم

كيف؟ 
ــور  ــال التط ــن خ ــة م ــة العضوي ــال للتنمي ــاح المج ــق إفس ــن طري ع
ــوة  ــام لدع ــى اإلس ــا أت ــاح، كم ــر النج ــى جوه ــز عل ــي بالتركي الطبيع

ــى«. ــس وتوّل ــى »عب ــى األعم ــع حت الجمي
هذا كله في وصفتنا السرية! 

نحن نحب القراءة مبتكرة في ثاثة مستويات: 
1. نحــن نحــب القــراءة تمتلــك الوصفــة الســرية لتحفيــز كل مــن 
األطفــال والبالغيــن للســعي نحــو التعلــم بدافــع الحــب وليــس ألنهــم 

ــك.  ــى ذل ــرون عل مجب
2. نحــن نحــب القــراءة إطــار مرجعــي عــام مبنــي علــى قيــم إنســانية 
عالميــة مشــتركة حتــى يتســع العالــم بأكملــه لكــن فــي نفــس 

ــياق.  ــة أو س ــع أي ثقاف ــف م ــل للتكي ــرن وقاب ــت م الوق
ــن أن  ــدال م ــا ب ــا لخدمتن ــتثمر التكنولوجي ــراءة تس ــب الق ــن نح 3. نح
البالغــون علــى  بنــا، فيعمــل  التحكــم  التكنولوجيــا علــى  تعمــل 
اســتخدام التكنولوجيــا للبقــاء علــى اتصــال عــن طريــق المنصــة 

ربح البيع أبا يحيى! 
ــة  ــع، الصح ــن، المجتم ــن، اليافعي ــال، البالغي ــر: األطف ــا أث ــراءة له ــب الق ــن نح ــال نح ــي كل مج ــاع ف ــي كل قط ف

ــا..  ــوم وغيره ــا، العل ــم، التكنولوجي ــرة، التعلي ــة المبك ــرأة، الطفول ــة، الم ــادة المجتمعي ــية، الري النفس

د. رنا الدجاني
مؤسسة البرنامج

ــروري  ــاني ض ــل اإلنس ــان ألن التواص ــع إنس ــع م ــوت مرتف ــب بص ــراءة الكت ــال بق ــوم األطف ــا يق ــة بينم اإللكتروني
لبقائنــا، ألننــا كائنــات اجتماعيــة ومــن أجــل نمــو عقولنــا نحتــاج المحفــزات اإلنســانية التفاعليــة. 

نحــن نحــب القــراءة تصنــع األمــل ألنهــا تغيــر طريقــة التفكيــر إلــى »أنــا أســتطيع«. وحتــى يصبــح لألمــل معنــى البــد 
أن يكــون رحلــة، ونحــن نحــب القــراءة رحلــة للســفراء. 

نحن نحب القراءة ظاهرة فريدة. 

بالتطلــع نحــو هــذه الســنة المميــزة 2020 نحــن نحــب القــراءة تهــدف أن يكــون لهــا حضــور إلكترونــي عــن طريــق 
موقعهــا اإللكترونــي وورشــاتها وورشــات العمــل عــن بعــد بعشــر لغــات مختلفــة للوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن 

مــن الأشــخاص الجــدد تبعــا للنجــاح الــذي حققنــاه فــي الفيتنــام حيــث وصــل عــدد الســفراء 700 عــام 2019! 

فــي هــذا العــام تــم نشــر أول كتــاب مــن مجموعــة كتــب تتحــدث عــن إنجــاز نحــن نحــب القــراءة. نحــن نحــب القــراءة 
ــة  ــى العائل ــل بالتركيزعل ــراط األه ــة وانخ ــية االجتماعي ــة النفس ــي الصح ــوث ف ــى البح ــز عل ــوم بالتركي ــوف تق س
ألننــا نؤمــن بأهميــة دور العائلــة فــي نحــن نحــب القــراءة. تــم اســتام طــرد نحــن نحــب القــراءة وأخيــرا مــن قبــل 
ــي  ــي الذات ــتقال المال ــى االس ــول إل ــق الوص ــي طري ــاص ف ــاع الخ ــات القط ــة ومؤسس ــر الحكومي ــات غي المنظم

الــذي نصبــو إلــى تحقيقــه مــع نهايــة هــذا العــام المميــز. 

نحــن نحــب القــراءة هــي نجاحــك ألنــك كنــت ســبب فــي قيامهــا. نحــن نحــب القــراءة لــم تســَع يومــا لحصــد لشــهرة 
أو الجوائــز أو التقديــر بــل فقــط فعــل مــا يجــب مهمــا تطلــب األمــر. 

كالسلحفاة بطيئة لكن واثقة نجمع الحكمة عبر الطريق. 
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نتائج عام من التوسع

2019

7,52956

4,478 497,972

266,213154,860

بلدًا

سفيرًا

جلسة قراءة

متدربًا

طفل قرئ له

كتابًا تم توزيعه

القراءة نحن نحب 
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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 ، ثــم يقــوم هــؤالء األطفــال بمشــاركة تجربتهــم مــع مجتمعهــمً بالقــراءة بصــوت عــال لمــا يقــارب 

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

سفير نحن نحب القراءة الطفل الذي قرئ له

مجتمع سفير نحن نحب القراءة مجتمع الطفل

2019 السنوي  التقرير 
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ــن  ــون م ــوا يضحك ــت وكان ــك الوق ــي ذل ــًرا ف ــي كثي ــال يعرفونن ــن األطف ــم يك ــب. ل ــت األصع ــى كان ــة األول الجلس
ــم. ــة له ــراءة قص ــرة” ق “فك

 بينمــا كنــت أقــرأ ، الحظــت أن األطفــال كانــوا يحضــرون الكراســي وجلســوا لاســتماع لــي. قــرأت قصــة )خّويــف( 
مرتيــن فــي تلــك المــرة. 

بعد انتهاء جلسة القراءة، سألوني بفارغ الصبر عن موعد جلستنا القادمة. 
ــي مســؤولية  ــي. هــذا يعطين ــي مجتمع ــد ف ــي معســكرنا وأشــعر كقائ هــذا البرنامــج هــو واحــد مــن نوعــه ف

ــم مــن كل جلســة قــراءة.  ــدة للتعل ــات جي ــن لديهــم أخاقي ــدة لألطفــال الذي ــي التقــاط قصــة جي ــى ف أعل
باإلضافــة إلــى ذلــك، أنــا شــخص منظــم ولكــن أيًضــا جلســات القــراءة أعطتنــي التزاًمــا بجمــع األطفــال فــي الوقــت 

الــذي نقــرره كل أســبوع. 

أنا ممتنة حًقا ألن أكون جزًءا من هذا المجتمع  
شكًرا “نحن نحب القراءة”! 

مــا يجعلنــي راضيــة حًقــا هــو الشــعور 
جلســة  كل  فــي  بــه  أشــعر  الــذي 
قــراءة! أعلــم أننــي أقــوم بمبــادرة 
فــي  المحروميــن  لألطفــال  رائعــة 

 ! مخيمــي
واجــه  وقــد  كثيــًرا.  يعانــون  انهــم 
النفســية  الصدمــات  بعضهــم 
واألحــداث الســيئة والمواقــف )بســبب 
ــك مــن خــال  االشــتباكات(. لمســت ذل
التقيــت  مــرة  أول  فــي  ســلوكهم 

بهــم. 

نحن نحب القراءة في لبنان

قصة دينا الموعد، سفيرة نحن نحب القراءة في مخيم عين الحلوة في لبنان

القراءة نحن نحب 
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ســفيرة برنامــج نحــن نحــب القــراءة فــي غــزة، عدالــة حســين ابــو مديــن تنفــذ جلســة قــراءة خاصــة لألطفــال ذوي 
متازمــة داون بهــدف تنميــة المهــارات التفاعليــة لديهــم وتعزيــز المهــارات االدراكيــة. 

وهذا ما قالته عدالة: 
ــك  ــم تل ــن أفه ــم اك ــاب ” ل ــان كت ــي الزم ــس ف ــر جلي ــة “خي ــك الحكم ــرات تل ــذ أن ق ــر من ــراءة يكب ــي للق ــدأ حب “ب
الحكمــة جيــدا لــوال فضــل معلمتــي وروت لنــا بقصــة قــد حصلــت معهــا مــن قبــل وكيــف هــي أيضــا احبــت القــراءة 
وتعمقــت فــي تلــك الحكمــة ووجــدت أنهــا تحمــل الكثيــر مــن المعانــي الجميلــة ولهــذا قــررت ان ابــدا بالقــراءة 
ــادي بيــت  ــي دخــول ن ــي فرصــة ف ــك جــاء ل ــى القــراءة وبعــد ذل ــي تشــجيعي عل ــرا ف ــي كبي ــي وأب وكان دور أم
ــة  ــة القص ــي لرواي ــي حب ــر ف ــة دور كبي ــي القاص ــل وكان لمعلمت ــان للطف ــن القط ــد المحس ــز عب ــي مرك االدب ف
ــي  ــد وصول ــعر ,عن ــاء الش ــة الق ــى وكيفي ــتخدام الدم ــال واس ــوت ع ــة بص ــراءة القص ــر كق ــا الكثي ــت منه وتعلم
للمرحلــة اإلعداديــة كانــت معلمتــي اللغــة العربيــة تحفزنــي وتدعمنــي وتصفنــي بانــي امتلــك شــخصية قويــة 

ولــي مســتقبل باهــر 
ــة العظيمــة الــى أن  ــي الــى تلــك المرحل ــي فــي وصول ــم لعائلتــي ومدرســتي وأحبائ ــه أواًل ث ــر لل فالفضــل الكبي
جــاءت لــي فكــرة بــأن أقــدم فــي برنامــج نحــن نحــب القــراءة حــول العالــم ألجعــل االخريــن مــن مجتمعــي محبيــن 

للقــراءة ونشــر الوعــي الثقافــي كمبــادرة خيريــة.«

نحن نحب القراءة في غزة

قصة عدالة حسين أبو مدين، سفيرة نحن نحب القراءة في غزة
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ــن  ــدد كاف م ــاك ع ــن هن ــم يك ــه ل ــماع أن ــا، وس ــي غان ــا ف ــي حيه ــا ف ــا حديًث ــم تجديده ــة ت ــاف مكتب ــد اكتش بع
ــها!  ــك بنفس ــر ذل ــا لتغيي ــيء م ــل ش ــى عم ــيا عل ــت بريس ــال، صمم ــراءة لألطف ــات الق ــام بجلس ــخاص للقي األش

“صادفــت موقــع” نحــن نحــب القــراءة “وفّكــرت: واو! أرغــب كثيــًرا بــأن أبــدأ شــيًئا كهــذا هنــا فــي غانــا. قــررت فــي 
ــة  ــط الحتمالي ــت فق ــم إن وتحّمس ــاون معه ــا للتع ــد طريًق ــة وأن أج ــذه المنظم ــى ه ــرف عل ــت أن أتع ــك الوق ذل

تنفيــذ البرنامــج هنــا فــي غانــا”  

 وفعــًا بــدأت بريســيا جالســات القــراءة فــي المكتبــة ودربــت شــخصين آخريــن علــى القــراءة حتــى يقــرآن فــي حــال 
كانــت هي مشــغولة. 

نحن نحب القراءة تصل غانا

قصة بريسيال، سفيرة نحن نحب القراءة قي غانا
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جلســت هبــة العمــري بفخــر أمــام شــجرة 
مرســومة علــى جــدران مركــز مجتمعــي. 
حمــل كل فــرع مــن الشــجرة قصــة علــى 
بالتحضيــر،”  طويــل  وقــت  “اخدنــا  رف. 
أخبرتنــا، “بــس الحمــد للــه طلعــت حلــوة!”. 

تخبرنــا أن برنامــج “نحــن نحــب القــراءة” 
كان مصــدر إلهــام لمركــز حكايــة فراشــة، 
المركــز المجتمعــي الــذي تــم إنشــاؤه 
مــن  مســتوحى  المركــز  اســم  جديــدا. 
تدريبنــا ألننــا ندمــج تأثيــر الفراشــة ونظريــة 
الفوضــى فــي موادنــا والمفهــوم القائــل 
ــون  ــن أن يك ــرة يمك ــال الصغي ــأن االعم ب

ــدى.  ــدة الم ــار بعي ــا آث له

ــي  ــد ف ــي إرب ــراءة” ف ــب الق ــن نح ــب “نح ــرت تدري ــذ أن حض ــال من ــن األطف ــات م ــال لمجموع ــوت ع ــة بص ــرأ هب تق
عــام 	201 واســتلمت مجموعــة تضــم 25 كتاًبــا لألطفــال. حضــرت هبــة التدريــب الــذي اســتمر يوميــن، والــذي تــم 

تقديمــه فــي الكثيــر مــن المواقــع فــي األردن. 

شــجعت الــدورات التدريبيــة عــدد كبيــر مــن المتطوعيــن فــي جميــع أنحــاء البــاد على القــراءة بصــوت عــاٍل لألطفال 
فــي أحيائهــم أينمــا وجــدوا المــكان والزمان. 

يدير مركز حكاية فراشة نادي صيفي، وتعقد هبة جلسات قراءة هناك 5 أيام في األسبوع. 
تخبرنــا أنهــا كانــت تحــب القــراءة عندمــا كانــت طفلــة، واآلن تحــب القــراءة لألطفــال. وتقــول عــن المركز “اي شــخص 

بدخــل المــكان بحــس انــه جــزء منــه وهــاد االنتمــاء كان أحــد اهدافــي ببدايــة تأسيســه”. 

نحن نحب القراءة في إربد، األردن

قصة هبة العمري، سفيرة نحن نحب القراءة في إربد، األردن 

2019 السنوي  التقرير 
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الجوائز

المبتكــرة  التكنولوجيــة  الحلــول  مســابقة 
مــن أجــل أهــداف التنميــة المســتدامة

الحلــول  مســابقة  فــي  القــراءة  نحــب  نحــن  فــوز 
التنميــة  أهــداف  أجــل  المبتكــرة مــن  التكنولوجيــة 
المســتدامة )يوليــو 2019( مــن ضمــن 350 مشــاركا 
بالحلــول  المعنيــة  المتحــدة  األمــم  مســابقة  فــي 
التنميــة  أهــداف  أجــل  المبتكــرة مــن  التكنولوجيــة 
ــن  ــن بي ــراءة م ــب الق ــن نح ــار نح ــم اختي ــتدامة، ت المس

عشــرة فائزيــن مــن كل أنحــاء العالــم.  

زمالة اشوكا 2019

زمــاء أشــوكا هــم رواد األعمــال االجتماعييــن الرائديــن 
فــي العالــم. إنهــم يناصــرون األفــكار الجديــدة المبتكــرة 
التــي تحــول أنظمــة المجتمــع ، ممــا يوفــر فوائــد 

ــخاص. ــن األش ــاة مايي ــن حي ــع ويحس للجمي

القراءة نحن نحب 
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التقدير

مقال نيويورك تايمز

تــم إدراج نحــن نحــب القــراءة فــي نيويــورك تايمــز فــي 
مقــال )لألطفــال الاجئيــن، القــراءة تســاعد فــي معالجة 
الصدمــة(، الــذي يوضــح العاقــة بيــن التعليــم والصحــة 
النفســية، واألثــر الــذي يتركــه برنامــج نحــن نحــب القراءة 

فــي األطفــال األكثــر هشاشــة وتعرضــا للصدمــة.   

مقال ناشونال 

تــم نشــر مقــال علــى موقــع ناشــونال )نحــن نحــب 
القــراءة: عالمــة بيولوجيــا جزيئيــة تســعى مــن أجــل 
إعــداد مكتبــة فــي كل حــي فــي األردن( الــذي يتنــاول 
ــرة  ــذ أن كان فك ــراءة من ــب الق ــن نح ــج نح ــة برنام رحل
ــال  ــه األطف ــدم توج ــا ع ــا وماحظته ــورة رن ــدى الدكت ل

ــة.    ــل المتع ــن أج ــراءة م ــى الق إل

نسيم

مجموعــة مقــاالت عالميــة مراجعــة مــن قبــل األقــران 
تتمحــور حــول قطــاع التعليــم احتــوت علــى فصــل كتبته 
الدكتــورة رنــا بعنــوان: مــا هــي الوصفــة الســرية؟ 
قصــة برنامــج نحــن نحــب القــراءة. فــي مقالتهــا كتبــت 
ــا عــن مســاهمة نحــن نحــب القــراءة فــي  الدكتــورة رن
دعــم قطــاع التعليــم فــي خلفيــات مــا بعــد الصــراع 

ــة.  ــادر القليل والمص

2019 السنوي  التقرير 
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فعالياتنا  

عقد مؤتمر ”تعاوٌن ِلُمستقبٍل أفضل؛ نهٌج جديد السِتداَمة النجاح”
 

تحــت رعايــة دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور عمــر الــرزاز، عقــدت ُمبــادرة “نحــُن ُنحــبُّ القــراءة” مؤتمــرًا بعنــوان “تعاوٌن 
ِلُمســتقبٍل أفضــل؛ نهــٌج جديــد الســِتداَمة النجــاح” فــي فنــدق جرانــد حيــاة عمان.

  

ُيرّكز المؤتمر على أشكاٍل جديدة للشراكات التي تساعد وتدعم نجاح مبادرة “نحن نحب القراءة”: 

1. شــراكات فريــدة بيــن ســفراء مبــادرة “نحــن نحــب القــراءة” وبيننــا. إّن هــذه الشــبكة الشــعبية القاعديــة التــي 
ــن  ــادرة “نح ــج. مب ــذا البرنام ــوام ه ــّكل ِق ــذي ُيش ــيج ال ــي النس ــتَرَكة ه ــة ُمْش ــًا عالمي ــون ِقَيم ــًا يعتنق ــُم ُأناس تض
نحــب القــراءة” عبــارة عــن ُمنتــٍج فّعــال وبســيط، جــاذب لســوقه الُمكــّون معظمــه مــن األطفــال واألمهــات. تعتمــد 
ــر  ــداث تغيي ــعى إلح ــًة تس ــّكلون حرك ــن ُيش ــّبان الذي ــاّبات والُش ــال والش ــاء والرج ــن النس ــبكات م ــى ش ــادرة عل المب
ــادرة  ــل األمــد. وتوفــر المب ــر ثقافــي طوي ــادرة إلــى عمــل تغيي اجتماعــي مــن خــال القــراءة، كمــا وتهــدف المب
خدمــات تحتــاج إلــى أنظمــة دعــم، فهــي تخلــق إمكانيــات لــدى المئــات مــن النســاء والرجــال والشــباب ُتمّكنهــم 
مــن أْن يكونــوا مبدعيــن ألنفســهم. تحتــاج المنظمــات إلــى قــادة؛ أمــا الحــركات فتحتــاج إلــى غايــات وقيــم وأهــداف 
ــى إدراك  ــال عل ــثُّ األطف ــي ح ــة فه ــا الغاي ــيلة، أم ــي الوس ــراءة ه ــد. الق ــا َمْقص ــدد له ــا وتح ــتركة ُتثّبته مش
ل نمــوذج المبــادرة بطريقــٍة تســمح  مقدرتهــم علــى –وأنــه يتوّجــب عليهــم– التفكيــر مــن أجــل أنفســهم. ُشــكِّ
ألي شــخص بتعديلــه ليتائــم مــع الثقافــة واالحتياجــات المحليــة دون المســاس بجوهــره، ممــا ُيســاعد علــى بنــاء 

ــة للمشــروع.  اســتدامٍة وِملكّي

2. شــراكات بيــن منظمــات عالميــة ونظيراتهــا المحليــة. لقــد طّورنــا شــراكات متســاوية فــي هــذا الســياق نفخــر 
بهــا، وُتعــّد أبرزهــا شــراكتنا مــع مبــادرة القــراءة والحســاب للصفــوف المبكــرة )PMAR(؛ فقــد تمّكنــا مــع هــذه 
ــا بــكّل معنــى الكلمــة. إّن مبــادرة الـــPMAR عبــارة عــن ائتــاف مكــون مــن عــّدة  المبــادرة مــن تخطــي أهدافن
شــركاء ومانحيــن، منهــم وزارة التربيــة والتعليــم ومنظمــة ITR العالميــة والوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة 

 .)DIFD( ــة ــة البريطاني ــة الدولي )DIASU( ووزارة التنمي

ــاِدرًا وُمفَعمــًا  ــن األكاديميــة والمهنيــة. عــادة مــا يكــون هــذا النــوع مــن الشــراكات ن 3. الشــراكة مــا بيــن البيئَتْي
بســوء الفهــم واإلحبــاط نظــرًا العتــكاف كّل شــخٍص فــي برجــه العاجــي الخــاص. ولكننــا اســتطعنا أن نطــّور شــراكات 

ناجحــة أْســَفَرت عــن برامــج أفضــل وأبحــاٍث ذات أثــٍر أكبــر. 

4. شراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء شراكات مستدامة من أجل المستقبل. 
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إّن هــذا المؤتمــر هــو احتفاليــة بهــذه الشــراكات؛ ونريــده أن يكــون بمثابــة شــهادة للعالــم بــأّن المســتحيل ال وجــود 
لــه، وأنــه بالمثابــرة والعمــل الــدؤوب وُحســن النّيــة باألشــخاص ُيْمكــن للمــرء أن ُيحــّول األحــام إلــى واقــٍع نعيشــه. 

ــو  ــورك أب ــدن وجامعــة نيوي ــي لن ــراون وجامعــة شــيكاغو وجامعــة الملكــة مــاري ف وقــام علمــاء مــن جامعــة ب
ظبــي، الــذي أجــروا بْحثــًا حــول أثــر مبــادرة “نحــن نحــب القــراءة” علــى األطفــال وأوليــاء األمــور والمجتمــع، بعــرض 
ــين  ــن تحس ــن م ــوار لنتمك ــي الح ــج ف ــك النتائ ــن تل ــاص لتضمي ــاع الخ ــوة القط ــم دع ــر. وت ــال المؤتم ــم خ نتائجه

ــق االســتدامة ُمســَتْقبًا.  ــي لتحقي ــل المحل التموي

وحضــر المؤتمــر معالــي الســيد حمــدي الطبــاع ومعالــي وزيــر الثقافــة والشــباب ومعالــي وزيــرة التنميــة 
االجتماعيــة، إضافــة إلــى ســعادة الســفيَر الكويتــي. 

ــة المبكــرة ألنهــا الفتــرة التــي تبنــى فيهــا شــخصية الطفــل  ”ركــزوا علــى ســنوات الطفول
ليشــكلوا مســتقبلهم. مــن المهــم العمــل مــع المعلميــن ولكــن الجــزء األصعــب هــو إشــراك 

األهــل. نحــن نحــب القــراءة لديهــم الحــل.”
- د. عمر الرزاز
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تطوير القصص في نحن نحب القراءة  

ــر قصــص األطفــال. نحــن نهــدف إلــى  ــر / برنامــج نحــن نحــب القــراءة قســم متخصــص لتطوي لــدى جمعيــة تغيي
تطويــر كتــب ممتعــة وخاقــة تتيــح للطفــل إطــاق العنــان لخيالــه. يتــم تطويــر الكتــب وفًقــا لمعاييــر ومنهجيــات 
محــددة مــع مراعــاة موضــوع الكتــاب وماءمتــه لثقافــة الطفــل وخلفيتــه ولغتــه وعمــره. يتعــاون برنامــج نحــن 
ــل  ــات مــن ِقَب ــع المحتوي ــم مراجعــة جمي ــن وتت ــن وناشــرين محليي ــاب ورســامين ومصممي نحــب القــراءة مــع كّت
مستشــارين فــي مجــال التعليــم باإلضافــة إلــى خبــراء مستشــارين كٌل حســب اختصاصــه ضمــن موضوعــات 
المحتــوى ذات الصلــة. حتــى اآلن قــام البرنامــج بتطويــر 32 قصــة لألطفــال تــدور حــول مواضيــع مختلفــة وعديــدة 
ذات أهميــة مثــل الحفــاظ علــى البيئــة والتعاطــف والتماســك االجتماعــي والنــوع االجتماعــي وتقبــل ذوي اإلعاقــة 
ومحاربــة العنــف. ابتــداًء مــن عــام 	201 قــام برنامــج نحــن نحــب القــراءة بتوزيــع أكثــر مــن 266،213 قصــة فــي 

ــات األردن. ــف محافظ مختل

قمنا بتطوير 32 كتابًا لألطفال تغطي المواضيع التالية:

1. البيئة: الحفاظ على الموارد وعدم إلقاء القمامة
2. التعاطف والتماسك االجتماعي 

3. نبذ العنف 
	. الاجئين

5. النوع االجتماعي 
6. تقبل اإلعاقة

بعض األمثلة من كتب األطفال التي قمنا بتطويرها:

القراءة نحن نحب 
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كتالوج قصص األطفال متوفر على موقعنا اإللكتروني:

2019 السنوي  التقرير 

19



سلسلة كتب إرشادية

ــب  ــن الكت ــلة م ــًا سلس ــا أيض ــد أصدرن ــراءة، فق ــب الق ــن نح ــي  نح ــرناها ف ــال نش ــة أطف ــى 32 قص ــة إل باإلضاف
اإلرشــادية حــول مواضيــع مختلفــة:
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األبحاث الجارية

تحسين االدراك العاطفي وصنع القرار بين األطفال الالجئين في األردن: 
تقييم تدخل منخفض التكلفة وقائم على القراءة. 

تنسيق اهتمام الطفل ووالده أو والدته: استكشاف آليات حقيقية 
لالهتمام المشترك من خالل قراءة احد الوالدين كتابا للطفل. 

كيف يستمر متطوعي “نحن نحب القراءة” ليصبحوا روادًا في العمل 
اإلجتماعي. تمكين الناس إلحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم 

فعالية التدخالت منخفضة التكلفة كبديل لألمراض العقلية ، على 
وجه التحديد اضطراب ما بعد الصدمة ، عالجات عالية التكلفة 
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األبحاث المنشورة

استكشاف أداة قياس تم تطويرها حديثا لتقييم 
اهتمام األطفال بالمدرسة في األردن. 

قدمت في المؤتمر السنوي الثالث والستين للتعليم 
المقارن والدولي في سان فرانسيسكو 2019 

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

في األردن.

القراءة عن مشاعر الناس تزيد من االهتمام والتعاطف 
لدى األطفال.

التقرير النهائي: أثر البرنامج التدريبي “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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مجاالت التأثير وأهداف التنمية المستدامة

ما هي أهداف التنمية المستدامة؟

لقــد توصلــت الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة البالــغ عددهــا 193 دولــة إلــى توافــق فــي اآلراء بشــأن وثيقــة 
ــا: خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030«.  ــل عالمن ــدة للتنميــة المســتدامة بعنــوان »تحوي ختاميــة لخطــة جدي
ــب األرض،  ــاس، وكوك ــة: الن ــاالت التالي ــى المج ــل عل ــز العم ــة، تحف ــًا و 169 غاي ــة 17 هدف ــذه الخط ــن ه وتتضم

واالزدهــار، والســام، والشــراكة.

تقوم نحن نحب القراءة بالعمل على أهداف التنمية المستدامة وباألخص األهداف التالية:
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شركاؤنا
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ادعم قضيتنا

اقرأ لألطفال في حيك

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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