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رسالتنا إلى العالمعن نحن نحب القراءة

ــز حــب القــراءة مــن أجــل اإلســتمتاع بيــن األطفــال، مــن  نحــن نحــب القــراءة برنامــج يهــدف الــى تعزي
خــال تدريــب المجتمــع المحلــي مــن رجــال، نســاء وشــباب لعقــد جلســات القــراءة بصــوت مرتفــع فــي 
المســاحات العاّمــة فــي أحيائهــم؛ حيــث تقــرأ الكتــب بصــوت عــال وبشــكل روتينــي لألطفــال. تأسســت 
نحــن نحــب القــراءة فــي عــام 2006 فــي األردن مــن خــال الدكتــورة رنــا الدجانــي، وتوســعت حتــى 61 دولــة 

حــول العالــم، حيــث أنشــئت اآلالف مــن مكتبــات نحــن نحــب القــراءة.

عزيزي العالم..
إنهــا نهايــة عــام 2020 وبدايــة عــام جديــد، سلســة مســتمرة مــن الحكايــات، مثــل أوراق الخريــف 
التــي تســقط علــى األرض، ومــن ثــم تعــود للحيــاة مجــدًدا، لكــن الشــجرة تظــل موجــودة فــي 

مكانهــا دائًمــا
وفــي الواقــع، ليــس هنالــك نهايــة أو حتــى بدايــة، إنهــا تسلســل مســتمر .. كالنهــر فــي قلــب 

الطبيعــة!

والقــراءة بالطبــع، هــي طريقــة واحــدة عملّيـــة 
صّنــاع  لبنــاء  العقــول  تغييــر  بهــا  نســتطيع 

التغييــر.
ــا،  نحــن نحــّب القــراءة تحِمــُل هــذا الشــعار عالًي
ومًعــا ســنصل إلــى ُكـــــل طفل فــي كـــــّل حّي 

حــول العالــم؛ لنخلــق مســتقبًا أفضــل! 

لقــد أدركنــا مــن خــال جائحــة كورونــا كــم 
نتشــابه ونتصــل جميًعــا فــي جوهرنــا. هــذا 
العمـــق اإلنســاني هــو مــا يجعلنــا نترابــط مــع 
ــن  ــزنا ع ــا ويميـ ــا يبرزن ــو م ــض، وه ــا البع بعضن
بعضنــا أيًضــا بأجمــل مفارقــة ممكنــة، هــذا 
النمــط الُمكــرر فــي الطبيعــة عنوانــه الوحــدة 

والتنــّوع

                  رؤيتنا

قيمنا

تغيير أنماط التفكير من خال القراءة لتطوير صناع التغيير.

ــمولية  ــودة، الش ــا، الج ــة لدين ــوى العامل ــاه الق ــال، رف ــوق األطف ــة حق ــع، حماي ــة المجتم مصلح
ــى  ــر عل ــة، التأثي ــرق، النزاه ــة والع ــة اإلجتماعي ــن، الحال ــي، الدي ــوع اإلجتماع ــن الن ــر ع ــض النظ بغ

ــانية. ــات اإلنس ــول الحاج ــز ح ــج المتمرك ــة، النه ــال القادم ــة واألجي ــرام والملكي اإلحت

توفيــر فرصــة التدريــب علــى القــراءة بصــوٍت عــاٍل بطريقــة بســيطة ومســتدامة وقابلــة للتطويــر؛ 
لتعزيــز حــب القــراءة مــن أجــل اإلســتمتاع بيــن األطفــال فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
ــات  ــدى المجتمع ــة ل ــس الملكي ــح ح ــم ليمن ــوذج مصم ــم، النم ــتوى العال ــى مس ــا وعل إفريقي
ــب المتطوعيــن المحلييــن  كســفراء  المحليــة للتغلــب علــى الظــروف المحيطــة مــن خــال تدري

د. رنا الدجاني  
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

الــدرس الــذي تعّلمُتـــه هــو قــوة وأهميــة 
مـــرونتنا وقدرتنــا علــى الصمــود والتكّيــف، 
ومــا أعنيــه هنــا بالمرونــة هــو إيماننــا بأنفســنا 
ألن  والعزيمــة  القــوة  الطاقــة،  نملــك  بأننــا 
ــن  ــاعد اآلخري ــا، ونس ــكل تحدياتن ــول ل ــد الحل نج
ليصبحــوا صانعــي التغييــر بأنفســهم، خــاف 

ــًدا ــيء أب ــر ش ــن يتغي ــك ل ذل

مهمتنا 
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ي سيحتاجها الأطفال لتدعيم النمو الصحي للدماغ«
هتمام يشبه نوع التجارب ال�ت  »نموذج مث�ي جًدا للإ

الدكتورة ديما عمسو 
 جامعة كولمبيا الوليات المتحدة الأمريكية  

 نحن نحب القراءة
 في وقت جائحة كورونا: التدريب عبر االنترنت

Check our online training portal 
supported by GTAS

نحــن نحــب القــراءة قــد أسســت البرنامــج علــى مــر الســنين، والطلــب علــى البرنامــج قــد تزايــد. تتلقــى 
نحــن نحــب القــراءة طلبــات مــن األفــراد فــي جميــع أنحــاء العالــم يطلبــون أن يصبحــوا ســفراء قــراءة 
ــراءة  ــب الق ــن نح ــج نح ــفراًء لبرنام ــوا س ــأن يصبح ــون ب ــن يرغب ــراد الذي ــب األف ــم تدري ــج ت ــي البرنام ف

ولكنهــم ال يســتطيعون حضــور جلســات التدريــب وجًهــا لوجــه عبــر اإلنترنــت مجاًنــا.

تــدور فكــرة برنامــج نحــن نحــب القــراءة حــول تطــّوع المحلييــن ليقــرؤوا بصــوٍت عــال لألطفــال فــي 
أحيائهــم )فــي ســياق كوفيــد-19 فــي المنــزل(..

ــر  ــا عب  مــع إغــاق المــدارس وبقــاء األطفــال فــي المنــزل ، يعــّد برنامــج نحــن نحــب القــراءة برنامًج
اإلنترنــت موجًهــا لآلبــاء وألفــراد المجتمــع لتعلــم القــراءة بصــوِت عــال ألطفالهــم بطريقــة ممتعــة؛ 

إلبقائهــم علــى تواصــل مــع التعلــم.

تضّمــن التدريــب تعلــم أهميــة القــراءة بصــوٍت عــال مــن أجــل المتعــة لتغييــر أنمــاط التفكيــر وتطويــر 
صنــاع التغييــر عنــد كٍل مــن البالغيــن واألطفــال. يدّربــك البرنامــج علــى كيفيــة القــراءة بصــوٍت عــال 
مــن أجــل المتعــة ويدّربــك علــى كيفيــة بــدء جلســات القــراءة بصــوٍت عــال فــي األحيــاء القريبــة منــك 

بشــكل منتظــم. ويجــب أن تكــون القــراءة باللغــة األم للطفــل.

لزيــادة مــدى وصــول البرنامــج، عقدنــا شــراكة مــع ترانزلوجيــك للخدمــات االستشــارية الكبــرى، فــي 
ــا ولعــدد مســتخدمين غيــر محــدود. جنــوب إفريقيــا الســتضافة تدريبنــا عبــر اإلنترنــت مجاًن

الفرنسية
 أمل خليفة

الهندية
 خياط ديساي

الفارسية 
فرزانه شاهارتاش

األردية 
آمنة حسن كازمي

الفيتنامية 
 بيش هانغ

اإليطالية 
فرانشيسكا فيديلي

لوغاندا 
الدكتور سعود ناميالو

الصينية 
جيو تشن

اإلسبانية
 يسوع غونزاليس

والمنغولية   
تيمي تيمولين

بالتعــاون مــع متطوعيــن مــن جميــع أنحــاء العالــم، يتــم ترجمــة تدريــب نحــن نحب 
القــراءة عبــر اإلنترنــت إلــى عشــر لغــات إلــى جانــب العربيــة واإلنجليزية:
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2020 إختتام سنة من اإلزدهار

61

4,565

156,924

7,706

513,272

267,433

بلًدا

سفيًرا 

جلسة قراءة

متدرًبا

طفل ُقرئ له

كتاًبا تم توزيعه

 تأثير نحن نحب القراءة

ــخاص  ــب أش ــوم بتدري ــراءة يق ــب الق ــن نح ــفراء نح ــن س ــو أن كل م ــا ه ــوذج برنامجن نم
آخريــن مــن مجتمعــه ويقــوم بالقــراءة بصــوت عــال لمــا يقــارب عشــرين طفًا،ثــم يقــوم 
هــؤالء األطفــال بمشــاركة تجربتهــم مــع مجتمعهــم )لعائلــة، األصدقاء،..إلـــخ( ويقيمــون 

عاقــاِت قائمــة علــى العطــاء.

سفير نحن نحب القراءة الطفل الذي ُقرئ له

مجتمع الطفل مجتمع سفير نحن نحب
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61
     بلًدا

 نحن نحب القراءة
حول العالم

   أفغانستان                           2018
الجزائر                                     2012
األرجنتين                                 2014
استراليا                                   2015
اذربيجان                                    2011
بنغاديش                                2012 
البحرين                                     2020
بوليفيا                                     2014
كندا                                          2014
افريقيا الوسطى                    2017

 

الكونغو                                    2014
كوستاريكا                                2016
قبرص                                       2017
الدينمارك                                  2019
مصر                                          2012
اثيوبيا                                        2014
فرنسا                                        2014
الماينا                                        2012
غانا                                            2019
اليونان                                        2011

جواتيماال                                  2019
هونغ كونغ                              2013
الهند                                        2019
اندونيسيا                                  2017
ايران                                          2018
العراق                                        2011
ايطاليا                                       2019
األردن                                         2006
كينيا                                          2015
لبنان                                            2010

  

مقدونيا                2018
ماليزيا                   2012
ماالوي                  2020
مالي                     2017
المكسيك             2012
المغرب                 2012
منغوليا                 2020
النرويج                  2018

ُعمان                     2012 
باكستان                2016

فلسطين                                2010
بنما                                        2019
البرتغال                                 2019
قطر                                        2016
الجمهورية العربية السعودية  2011
سيراليون                                2018
الصومال                                 2016
اسبانيا                                     2020

السودان                                   2014
السويد                                     2015

سوريا                                      2018
تاياند                                        2011
تونس                                       2010
تركيا                                         2010
اإلمارات العربية المتحدة      2012
اوغندا                                     2012
المملكة المتحدة                 2015
الواليات المتحدة األمريكية  2012
فيتنام                                     2018
اليمن                                       2016

نيجيريا 
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فــي عــام 2015 تحلــت أســماء بالثقــة الكافيــة لبــدء كتابــة قصصهــا الخاصــة، وُعــرض عليهــا الكتابــة بشــكل 
دائــم فــي مجلــة مخيــم الزعتــري الشــهرية، كمــا عرضــت عليهــا منظمــة حفــظ الطفولــة فــي عــام 2016 
ــا أن  ــج أخبره ــتها، إال أن البرنام ــل دراس ــم تكم ــا ل ــا ألنه ــأ له ــرض مفاج ــذا الع ــة، وكان ه ــح معلم أن تصب
قدرتهــا علــى العنايــة باألطفــال وإشــراكهم فــي القــراءة والتعلــم الممتــع تؤهلهــا لهــذه المهمــة ممــا 

عــزز ثقتهــا فــي نفســها أكثــر وشــعرت باإللهــام لفعــل المزيــد. 
وفــي عــام 2017 بــدأت أســماء بتدريــب الفتيــات المراهقــات علــى القــراءة بصــوت عــاٍل ليســتطيعوا القــراءة 

لألطفــال فــي أحيائهــم أيًضــا.
واليــوم مــع انتشــار جائحــة كورونــا فــي أنحــاء العالــم ظلــت أســماء فــي الحجــر الصحــي المفــروض لحمايــة 
الاجئيــن مــن انتشــار الفيــروس، وبســبب اإلســتجابة المبكــرة للحكومــة واإلجــراءات الذكيــة الحتــواء القطــاع 
الصحــي فــي المنطقــة لــم يتــم تســجيل أي حالــة إصابــة فــي المخيــم، لذلــك اســتطاعت أســماء بمســاعدة 
الفتيــات الاتــي دربتهــّن مواصلــة القــراءة لألطفــال الموجوديــن فــي الجــوار داخــل عربــات خاصــة لهــم، فقد 
تمكــّن مــن إبقــاء األطفــال منشــغلين بالقــراءة والتعلــم علــى الرغــم مــن إغــاق المــدارس؛ ألن المعلميــن 

كانــوا يأتــون مــن خــارج المخيــم قبــل الجائحــة.
 ارتفعــت روح المبــادرة لــدى أســماء وازداد شــعورها بالمســؤولية تجــاه مجتمعهــا ككل، واتخــذت خطــوة 
جديــدة فــي ريــادة األعمــال االجتماعيــة، وبــدأت حملــة لجمــع األمــوال لدعــم مبــادرات كوفيــد 19 فــي مخيــم 

الزعتــري .

إن مقاطعتنــا منطقــة محرومــة حًقــا، ورأيــت أن المفتــاح لتغييــر هــذا الوضــع هــو المعرفــة والقــدرة.  نظــًرا 
ألننــي مــررت بتجربــة القــراءة بصــوت عــال البنــي وألطفــال جيراننــا، فقــد اخترت القــراءة بصــوت عــاٍل لألطفال 

كخطــوة أولــى.
  لــذا، بــدأت القــراءة بصــوت عــاٍل وبــدأت القيــام بأنشــطٍة أخــرى مثــل مســرح األطفــال فــي المســجد، وبدأنــا أنــا 
وبعــض أصدقائــي الذهــاب فــي رحــاٍت شــهرية إلــى القــرى الصغيــرة.  وأثنــاء ذلــك، كنت أقــوم بأشــياء أخرى؛ 
مثــل التدريــس بــدوام جزئــي فــي الجامعــة والمــدارس الثانويــة المحيطــة.  لكننــي لــم أجــد بيئــة الجامعــات 
والمــدارس الثانويــة مناســبة لتطويــر ثقافــة القــراءة.  لــذا، تركتهــا وركــزت علــى الطفولــة المبكــرة.  بعــد 
فتــرة قصيــرة غــادرت المســجد، وبــدأت فصــًا فــي الكتابــة فــي مدرســة ابنــي.  كمــا واصلــت أنشــطتي فــي 
المســجد، غيــر نشــاط القــراءة بصــوت عــاٍل، كان لدينــا أيًضــا فصــواًل فــي كتابــة القصــص ومجموعــات المســرح
وعندمــا رأيــت أهميــة األنشــطة فــي القــرى الصغيــرة، قمــت بزيــادة عــدد الرحــات إلــى القــرى إلــى مرتيــن 
ــض  ــت بع ــجد، فكان ــي المس ــاكل ف ــض المش ــت بع ــبوع.  واجه ــي األس ــدة ف ــرة واح ــم لم ــهر، ث ــي الش ف

ــه مســجد وليــس روضــة! ــار الســن علــى أن اإلحتجاجــات مــن كب
لذا، غادرت المسجد وبدأت رحلًة يومية إلى القرى بعد الظهر. 

ــوت  ــة الاه ــي مدرس ــت. أدّرس ف ــي ثاب ــدول زمن ــدي ج ــون ل ــل اآلن أن يك ــاء، وآم ــذا الوب ــل ه ــذا قب كان ه
ــي  ــب ف ــر، أذه ــد الظه ــم بع ــة.  ث ــدارس القريب ــي الم ــطة ف ــض األنش ــوم ببع ــي، أق ــن فصول ــتاذ.  وبي كأس
رحــاٍت إلــى القــرى المجــاورة، وفــي عطلــة نهايــة األســبوع وفــي الصيــف أيًضــا أذهــب إلــى القــرى البعيــدة

بــدأت أســماء كســفيرة تقــرأ لألطفــال 
فــي حيهــا لتصبــح رائــدة أعمــال اجتماعية 

ــا ــي مجتمعه ف
أســماء هــي الجئــة فــي مخيــم الزعتــري، 
ــم  ــر ول ــة عش ــر السادس ــي عم ــت ف تزوج
تســتطع إكمــال تعليمهــا، وخــال األزمــة 
الســورية انتقلــت إلــى األردن مــع طفليهــا 
وزوجهــا، تعرضــت لإلجهــاض، ومــّرت بحالة 
ــت  ــام 2014 تعرف ــي ع ــة، وف ــية صعب نفس
علــى برنامــج نحــن نحــب القــراءة وحضــرت 
التدريــب لمــدة يوميــن وثــم بــدأت القــراءة 

فــي حّيهــا
القــراءة لألطفــال أعطــت أســماء شــعوًرا 
بالملكيــة والقــدرة علــى القيــام باألشــياء 

بمفردهــا

فــي عــام 2013، كنــت أعيــش فــي قــم فــي 
إيــران، حصلــت علــى شــهادة فــي علــم اإلجتماع 

ــة.   ــّوف والصوفي ــي التص ــتير ف وماجس
فــي ذلــك الوقــت بينمــا كنــت ال أزال أدرس 
فــي مدرســة الاهــوت التقليديــة بــدأت العمــل 
ــه  ــي ألن ــم يرضين ــل ل ــذا العم ــن ه ــث، لك كباح
ــاء،  ــذه األثن ــي ه ــر كاف.  ف ــه تأثي ــن لدي ــم يك ل
كان والــدي مريًضــا وطلــب منــي اإلنتقــال إلــى 
مســقط رأســي، انتقلــت إلــى هنــاك وبــدأت 
ــي  ــي ح ــجد ف ــام للمس ــى كإم ــي األول وظيفت
للمخــدرات  نشــط  مركــز  أيًضــا  هــو  فقيــر؛ 
ألن  ونظــًرا  كثيــرة.  أخــرى  مشــكات  وفيــه 
البرنامــج المعتــاد للمســجد لــم يعالــج مخاوفــي 

الشــخصية، كان علــّي أن أفعــل شــيًئا أكثــر!

 نحن نحب القراءة في إيران نحن نحب القراءة من مخيم الزعتري

ي 
ة �ف  دخــول أســماء عالــم الرياديــة الإجتماعيــة بعــد أن كانــت ســف�ي

برنامــج نحــن نحــب القــراءة
قصة من إيران: القراءة من أجل المتعة هي المفتاح
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نحن نحب القراءة في أوغنداجلسة القراءة على الزوم

ي عرص التباعد الجتماعي هذا”
ي بشدة قراءة القصص مع الأطفال، �ف

لقد فات�ف
نت ن�ت  لذا، مثل العديد من الأشياء الأخرى اليوم؛ قررت التوّجه لعالم الإ

تصال عن بعد ”والإ

ي
 سفيـــرنا ماتوفــو بــدأ فصــًا جديــًدا بعنــوان: نحــن نحــّب القــراءة �ف

أوغنــدا

ــن  ــا م ــاث؛ تمكّن ــض األبح ــال بع ــن خ م
لألطفــال  األيتــام  دار  مــع  التواصــل 
فــي  الخاّصــة  اإلحتياجــات  ذوي  مــن 
الفلبيــن، والذيــن رحبــوا بالمتطوعيــن 
المهتميــن بمشــاركة وقتهــم. بعــد 
بعــض التخطيــط، توصلنــا أخيــًرا إلــى 
حــل يمّكننــي مــن خالــه أن أكــون علــى 
بعــد أميــاٍل فــي دبــي؛ وفــي نفــس 
قــراءة  أشــارك  أن  أســتطيع  الوقــت 
هــذا  وكل   ، األطفــال  مــع  القصــص 

زووم تطبيــق  بفضــل 

فــي أوغنــدا ، يتعــرض التعليــم 
المبكــر والتنمية للخطر بســبب 
ــل  ــا قب ــج م ــى برام ــار إل اإلفتق
المدرســة وغيرهــا مــن برامــج 
المبكــرة  الطفولــة  تنميــة 
والمعلميــن المؤهليــن، فضــًا 
ــة  ــي وقل ــة الوع ــن محدودي ع
ــي  ــاء ف ــة النم ــر ألهمي التقدي

ــرة. ــة المبك ــة الطفول مرحل

طفــل واحــد مــن كل )10( أطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن 3 و 5 ســنوات ملتحــق بالتعليــم قبــل 
اإلبتدائــي، ولذلــك فــإن الحاجــة إلــى برامــج مــن قبيــل برنامــج نحــن نحــّب القــراءة أمــر حاســم 

. مهم و

بــدأ ماتوفــو عامتــه التجاريــة الخاصــة بالُبـــن فــي أوغنــدا، وكطريقــة لدعــم تنفيــذ البرنامــج؛ 
اقتــرح أن يخصــص جــزًءا مــن األمــوال القادمــة مــن بيــع الُبـــن لتنفيــذ البرنامــج. وجمــع فريًقــا 
ــة برنامــج نحــن نحــب القــراءة  ــون بأهمي ــر مــن عشــرة أشــخاص، جميعهــم يؤمن يضــم أكث

ألوغنــدا بصفــٍة عامــة.
ــة.  ــاث لغــات أوغندي ــى ث ــي “نحــن نحــب القــراءة” إل ــب اإللكترون واآلن، يجــري ترجمــة التدري
يعمــل ماتوفــو وفريقــه علــى جعــل المزيــد مــن النــاس يؤمنــون بالبرنامــج ولديهــم بالفعــل 
أكثــر مــن )200( شــخص مهتميــن بأخــذ التدريــب، منهــم 50 شــخًصا ســيتولون التدريــب حتــى 

قبــل ترجمتــه حيــث ال يمكنهــم اإلنتظــار للبــدء.

سينتشــر برنامــج نحــن نحــب القــراءة فــي جميــع أنحــاء أوغنــدا لجعــل كل طفــل يقــع فــي 
حــب القــراءة.

عقدنــا جلســتنا األولــى يــوم األربعــاء 29 يوليــو، حيــث التقينــا “وجًهــا لوجــه” للمــرة األولــى، 
تعّرفنــا علــى أســماء بعضنــا، قبــل  أن نواصــل قــراءة بعــض قصــص طفولتــي المفضلــة.

”moo، baa، la la la“ و ”the very hungry caterpillar“ و ”dear zoo“ 

فــي فيلــم “dear zoo” للمخــرج رود كامبــل. أشــركت األطفــال فــي تمثيــل الحيوانــات 
المختلفــة، مثــل اســتخدام أذرعنــا لتقليــد فيــل صاخــب، أو خــدش رؤوســنا وبطننــا مثــل القــرد     
 the very“  تفاعــل األطفــال بشــكل خــاص بحركــة فراشــة إريــك كارل الملونــة الجميلــة فــي
ــاب  ــات الكت ــة صفح ــت برفرف ــة وقم ــوان المختلف ــة األل ــا بمراجع hungry caterpillar”، قمن

لجعــل الفراشــة تنبــض بالحيــاة
 ”moo، baa، la la la“  أخيًرا، أنهينا األمور مع  لساندرا بوينتون

”dear zoo“ عند رؤية استمتاعهم من 

 كان مــن الطبيعــي أن يكــون لديهــم المزيــد مــن المتعــة فــي االنخــراط فــي أصــوات 
الحيوانــات المختلفــة. حتــى أننــي تمكنــت مــن اســتخدام الكلمــة التاغالوغيــة الجديــدة التــي 

ــب«. ــي »كل ــوج تعن ــي تاغول تعلمتهــا: “أســو” ف
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 حلقة السعادة األولى

فــي نهايــة األمــر لــم تكــن القــراءة الشــيء الوحيــد 
الــذي اكتســبناه مــن البرنامــج، بــل شــعور اإلنجــاز في 
كل مــرة كنــا ننهــي قصــًة، كانــت الصداقــات الجديــدة 
ــا  التــي أقمناهــا، وإحساســنا بالمســؤولية عندمــا كن
نتســّلم قصتنــا التاليــة الســتعارتها وإعادتهــا بنفــس 
الشــكل حتــى يكــون اآلخريــن قادريــن علــى قراءتهــا 

أيًضــا.

ــع كل  ــات م ــض الحلوي ــا بع ــدم لن ــد أن ُتق ــن الجي )وكان م

نحــب  نحــن  مبــادرة  أن  بقــوة  إينــاس  تؤمــن 
القــراءة شــّكلت جــزًءا كبيــًرا مــن حّبهــا للقــراءة 
المجهــول  استكشــاف  علــى  وحرصهــا  اآلن، 
أنهــا  ويبــدو  األدبــي،  النــوع  عــن  النظــر   بغــّض 

تشّكل جزًء ال يتجزأ من قلبها.

تذكــر روان أن قصــص الحكواتــي كانــت مســلية ومــن الســهل أن يحبهــا مــن يرغبــون بحافــز للقــراءة وللشــعور 
بالمتعــة. كمــا أن القصــص شــغلت وقــت فراغهــا خــال اإلجــازة وجعلتهــا تتحلــى بمزيــد مــن الصبــر لتقــرأ لفترات 
أطــول مــن الوقــت. وبالرغــم مــن أنهــا لــم تقــرأ لفتــرات طويلــة بعدهــا، إال أنهــا اســتطاعت العــودة إليهــا مؤخــًرا 

وتحبهــا مثلمــا كانــت تحــّب الحكواتــي.

 كانــت القــراءة بصــوت عــال تــزرع بــذرة فــي أرواحهــم، ثــم ترســخت وازدهــرت حتــى غيــرت مــن
 أنمــاط تفكيرهــم لتصبــح علــى مــا هــي عليــه اليــوم. كنــت أعتقــد أن القــراءة بصــوت عــال مــن
ــا ــا م ــك. ودائًم ــرون ذل ــل اآلخ ــم يفع ــى وإن ل ــد حت ــدى البعي ــى الم ــا عل ــدث فرًق ــأنها أن تح  ش
 كنــت أتصــور أنــه بعــد ســنوات مــن اآلن ســوف يقــال: هــؤالء األطفــال الذيــن كبــروا فــي حــي
 معيــن كانــوا مختلفيــن، وال أحــد يعــرف لمــاذا... لكــن إذا دققنــا سنكتشــف بأّنهــم كانــوا جــزًءا
 مــن برنامــج نحــن نحــب القــراءة، لقــد ُقــرئ بصــوٍت عــال لهــم.. هــم الجيــل القــادم مــن صنــاع
 التغييــر... وهــم مــن  يحملــون الشــعلة إلــى األمــام.. هــم فراشــات المســتقبل .. وأنــا فخــورٌة

      أننــي كنــت جــزًءا مــن حياتهــم.. علينــا أن نؤمــن وهــذا كل شــيء
   

هذه مقتطفات عن الحلقة األولى للسعادة من أطفال برنامج نحن نحب القراءة:

 ليان محمود

 ايناس الدسان

رواء عباس الجالودي

أخبرتنــا رواء عــن مجموعــة الحكواتــي الخاصــة بهــا 
ــيء  ــي المل ــم الخيال ــذا العال ــى ه ــا إل ــي نقلته والت
ــا  ــت فيه ــة وزرع ــة والملهم ــخصيات المترابط بالش
ــه  ــائل الترفي ــتخدمًة وس ــم، مس ــكار والقي ــذور األف ب
التــي خّلفــت طابًعــا مميــًزا وســاعدت فــي بنــاء 

ــخصيتها ش
ــاهمة  ــدى مس ــن م ــر ع ــض النظ ــل رواء: “بغ وتكم
القصــص فــي تعزيــز قدراتنــا اللغويــة والكتابيــة، 
ــن  ــين الجانبي ــي تحس ــًرا ف ــت دوًرا كبي ــا لعب أرى أنه
إيجابيــًة  أفــكاًرا  وزرعــت  والتفاعلــي  اإلجتماعــي 
ــزة”. ــة ومتمي ــخصيات متوازن ــاء ش ــي بن ــاعدت ف س

 روان بسام البطوش

ــة،“ ــة والكتابي ــا اللغوي ــز قدراتن ي تعزي
ــص �ف ــاهمة القص ــدى مس ــن م ــر ع ــض النظ  بغ

ف الإجتماعــي والتفاعــ�ي وزرعــت أفــكاًرا ــ�ي ف الجانب ي تحســ�ي
ًا �ف ــ�ي  أرى أنهــا لعبــت دوًرا كب

ة ف ــ�ي ــة ومتم ــاء شــخصيات متوازن ي بن
ــًة ســاعدت �ف ”إيجابي

-رواء البطوش
ي برنامج نحن نحب القراءة

ة �ف  سف�ي

 حلقة السعادة األولى
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آبــاء ورجال يافعون !آبــاء ورجال يافعون!

ــد  ــرات، وال ــي الصب ــراءة وصف ــّب الق ــن نح ــفير نح س
فــي الســابعة واألربعيــن مــن عمــره، يقيــم فــي 
منطقــة ســـحاب - األردن، قبــل تدريبــه فــي برنامــج 
نحــن نحــب القــراءة ذكــر وصفــي أنــه لــم يكــن 
يقــرأ كثيــًرا مــع أطفالــه، لكنــه شــعر بأثــر هــذا بعــد 
تدريبــه فــي البرنامــج، وفًقــا للســيد وصفــي؛ كــــان 
طلــب أطفالـــه المســتمر والمتـــكرر ألن يـــقرأ لهــم 
ــن  ــج نح ــى برنام ــام إل ــه لإلنضم ــًرا دفع ــافًزا كبي حــ
نحــّب القــراءة، وذكــر أن القــراءة أصحبــت مســألة 
عائليــة تشــكل جــزًءا مــن تجمعاتهــم األســرية فــي 

ــة. ــوم جمع كل ي

مصعــب العلــي، أب لطفلتـــين، يبلــغ مــن العمــر 
خمســة وعشــرين عاًمــا، يقضــي مصعب وقــت فراغه 
ــي التطــوع، تحــدث مصعــب عــن شــعوره بالخجــل  ف
ــا مــن القــراءة لألطفــال قبــل  الشــديد والخــوف أحياًن

ــراءة.  ــّب الق ــن نح ــج نح ــي برنام ــدّرب ف أن يت
ــه  ــج، ان ــي البرنام ــه ف ــال تدريب ــب أن خ ــر مصع ذك
تــدرب علــى القــراءة لمــا يقــارب مئتــي طفــل، ممــا 
جعلــه يشــعر بمزيد مــن الثقــة والراحـــة عنــد القراءة 

لألطفــال.

عبــدهللا الرجــا، ثاثــة وأربعيــن عاًمــا،  ســفيرنا فــي 
ــرق -  ــة المف ــن محافظ ــراءة م ــب الق ــن نح ــج نح برنام
األردن، يعمــل كأمـــين مكتبــة، يؤمــن عبــدهللا بضــرورة 
أن يقــرأ أطفالـــه، إذ كان يقــرأ لهــم قبــل إلتحاقــه فــي 
تدريــب برنامــج نحــن نحــب القــراءة لكنــه أصبــح يشــعر 
أن أســلوبه قــد تحســن نتيجــًة للتدريــب، فالطريقــة 
ــراءة  ــى الق ــعهم عل ــم اآلن تشّجـ ــا لهـ ــرأ به ــي يق الت
بالملــل خــال  بينمــا كانــوا فــي الســابق يشــعرون 

ــا. ــٍد م ــى ح ــراءة إل ــات الق جلس

ــن  ــغ مــن العمــر- خمســة وأربعي ــميل الحــاج، البال جـ
ــة،   ــي محافظــة الطفيل ــي يعيــش ف ــا – أب أردن عاًم
أخبرنــا جـــميل أنــه قبــل أن يلتحــق فــي تدريــب برنامج 
ــراءة،  ــا للق ــم حًق ــن يهت ــم يك ــراءة ل ــب الق ــن نح نح
فهــو كمقــّدم للرعايـــة كان تركيــزه األكبــر محصــوًرا 

فــي العـــمل وحســب.
وذكــر لنــا أن انخراطـــه فــي نشــاط القــراءة تغّيـــر بعد 
ــدأ  ــث ب ــراءة حي ــب الق ــن نح ــج نح ــي برنام ــه ف تدريب
ــذي  ــت الـ ــا بالوق ــتمتعون حًق ــه يس ــظ أن أطفال ياح
يقضونــه فــي القــراءة مًعــا، وأن أطفالــه يحّبـــون 
ــن أي  ــر م ــراءة أكث ــاط الق ــي نش ــو ف ــاركته ه مش

ــر! ــخص آخ ش

نحــب  نحــن  برنامــج  فــي  ســفيرنا  الزيدانيــن،  نضــال 
القــراءة، يبلــغ مــن العمــر اثنيــن واربعيــن عاًمــا، ولكــّن 
الثامنــة عشــرمن عمــره، يحـــب  قلبــه شــاّب  فــي 
ــي  ــناس ف ــراءة للـ ــب الق ــهم ح ــال ويلـ ــراءة لألطف الق
محيطــه، نضــال مــن ســكان عمــان األصلييــن، وهــو 
مؤســس منظمــة مجتمعيــة تعمــل علــى إلهـــام 
النــاس فــي المجتمــع وتحفيزهــم تجــاه التعليــم، ذكــر 
نضــال أن قبــل تدريبــه فــي برنامــج نحــن نحــب القــراءة 
لــم يكــن يقــرأ ألطـــفاله، لكــن بعــد التدريــب أصبــح  يقــرأ 

ــك. ــة كذل ــفال العائل ــه وألطـ ألطفال

وصفي الصبرات

عبدهللا حميدان الرجا مصعب محمد العلي

جميل الحاج

نضال حمود الزيدانين

وع نحن نحب القراءة  ي مجال العمل الحرج هذا، تدعم اليونيسف م�ش
ي قدًما �ف

»للم�ف

ي العالم، للذين لديهم 
ي أك�ش السياقات تحديًا وتعقيًدا �ف

ي تنفيذ برنامج التعلم هذا �ف
�ف

احتياجات ضخمة«

ف  روبرت جينكي�ف

ي اليونيسف 
رئيس التعليم العالمي �ف
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الشركاء والمانحون الجددالشركاء والمانحون الجدد

المنح

وكاالت األمم المتحدة

المسؤولية االجتماعية للشركات

تمــول األكاديميــة البريطانيــة البرامــج الدوليــة التــي تركــز علــى تعزيــز التعــاون الدولــي فــي العلــوم اإلنســانية 
واإلجتماعيــة، وكذلــك تعــزز تبــادل وجهــات النظــر الدوليــة حــول التحديــات العالميــة .

تــم تمويــل نحــن نحــب القــراءة للتعليــم والتعلــم فــي األزمــات مــن قبــل األكاديميــة البريطانيــة لتطويــر وتنفيــذ 
تدخــل التعليــم التحويلــي فــي ســياق األزمــة اإلنســانية، ويمكــن للتدخــات المشــتركة التــي يقودهــا المجتمــع 
المحلــي لقــراءة الكتــب أن تحســن نمــاء الطفولــة المبكــرة وتقلــل مــن عــدم المســاواة، أحــد هــذه البرنامــج؛ 
نحــن نحــب القــراءة، تــم تنفيــذه فــي األردن إســتجابًة ألزمــة الاجئيــن الســوريين، ويهــدف إلشــراك األمهــات فــي 
عمليــة قــراءة القصــص لألطفــال، وســيدرس هــذا المشــروع البحثــي الطبيعــة التحويليــة المحتملــة لنحــن نحــب 

القــراءة، مــن خــال:

 )أ( تقييــم نوعــي وكمــي لنحــن نحــب القــراءة، )ب( إجــراء مقابــات مــع األشــخاص الذيــن طــوروا ونفــذوا البرنامــج، 
ــوارد  ــذ م ــر وتنفي ــة أدوات لتطوي ــاء مجموع ــاركوا” إلنش ــن ش ــال الذي ــج، واألطف ــي البرنام ــات ف ــاء المدرب النس

التعليــم غيــر الرســمي بشــكل فعــال فــي أماكــن أخــرى.

اعتراًفــا بأهميــة تعزيــز ســيادة القانــون فــي جميــع أنحــاء العالــم، تــم إنشــاء مبــادرة التعليــم مــن أجــل العدالــة  
ــة  ــون وأهــداف التنمي ــدة ومبتكــرة ومســتدامة لجعــل التدريــس حــول ســيادة القان للتوصــل إلــى طــرق جدي
المســتدامة  خاصــًة الموضوعــات ذات أولويــة للعديــد مــن التربوييــن؛ بهــدف تمكيــن الجيــل القــادم ليصبحــوا 

القــادة وصنــاع القــرار والمواطنيــن الازميــن لمواجهــة التحديــات التــي يواجههــا العالــم.
ــت نحــن نحــب  ــن دخل ــن الشــباب والمعلمي ــاء الجســور بي ــن ومــن أجــل بن ــن األطفــال، الشــباب، المعلمي لتمكي

ــة   القــراءة فــي شــراكة مــع تعليــم مــن أجــل العدال
القــراءة لألطفــال مــن أجــل المتعــة مفيــدة لشــخصية الطفــل وخيالــه وفكــره. إن االفتقــار إلــى هــذه الفرصــة 
ــى  ــؤدي إل ــرة، ي ــات الفقي ــي المجتمع ــون ف ــن يعيش ــك الذي ــيما أولئ ــباب، وال س ــن الش ــن م ــاة المايي ــي حي ف
اســتمرار الفقــر والظلــم وانعــدام المســاواة. نحــن نحــب القــراءة تهــدف إلــى ســد هــذا االنقســام مــن خــال 

تعزيــز حــب القــراءة فــي الحيــاة اليوميــة لألطفــال.
ــل  ــة للتواص ــر أهمي ــد األكث ــرط الوحي ــو الش ــذا ه ــا. ه ــو اختلفن ــى ل ــن، حت ــرام اآلخري ــى احت ــجع عل ــراءة تش الق
ــر النقــدي  ــا. تعــزز القــراءة بصــوت عــاٍل التفكي ــا مــع النــاس وأقــل عنًف ــر تعاطًف ــاء الســام وأن تصبــح أكث وبن
لــدى األطفــال الذيــن يكبــرون ليكونــوا قادريــن علــى التمييــز بيــن مــا هــو صحيــح ومــا هــو خاطــئ مــن الناحيــة 

ــة األخاقيــة ويصبحــون دعــاة للعدال

ــاث  ــل أبح ــة تموي ــن منح ــة م ــت الممول ــاث الوق ــبكة أبح ــوق ش ــي حق ــريك ف ــي ش ــراءة ه ــب الق ــن نح نح
ــة  ــة المملك ــل حكوم ــن قب ــترليني م ــه اس ــار جني ــة 1.5 ملي ــدوق بقيم ــو صن ــة  وه ــات العالمي التحدي
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــة الت ــاث التعاوني ــم األبح ــدة ودع ــة المعق ــة العالمي ــات التنمي ــة تحدي ــدة لمعالج المتح

ــاس. ــاة الن ــة حي ــاه ونوعي ــادي والرف ــاء اإلقتص ــن الرخ تحس

ــدان،  ــي عــدة بل ــا ف ــف مــن البحــوث متعــددة التخصصــات، تأخــذ مكاًن ــة تتأل ــي شــبكة بحثي حقــوق الوقــت ه
والتــي ترّكــز علــى الموروثــات الخفيــة للصــراع مباشــرة إلــى الحمايــة اإلنســانية وسياســة وممارســات حقــوق 
ــات  ــال والمجتمع ــاء واألطف ــن والنس ــل الاجئي ــاص، مث ــكل خ ــة بش ــات الضعيف ــح الفئ ــل لصال ــان وتعم اإلنس

ــرى  ــة األخ المهمش

هنــاك بحــث حــول رؤيــة الصدمــة عبــر األجيــال وأبعادهــا المتقاطعــة ومــا بعــد االســتعمار فــي ســياقات النــزوح 
المطــول والحــرب واالحتــال مــن وجهــة نظراألنثروبولوجيــا الطبيــة والتنميــة التــي جلبتهــا الشــبكة. تركــز علــى 
المنظــور الطبــي والتنمــوي. وتعمــل مــع الاجئيــن الذيــن شــردوا أو اضطــروا إلــى الهجــرة نتيجــة الصــراع. هــي 
ال تبــدأ بالعنــف أو بالصدمــة ولكــن بالمشــكلة التــي يتأثــر بهــا الكثيــرون بســبب عــدم وجــود هــدف، اإلستســام 
، وانعــدام األمــل. وعــادًة مــا تعالــج التدخــات التــي ُقدمــت فــي تخفيــف هــذه الحالــة الســبب المحــدد للعنــف، 
ــا. تستكشــف دراســة الحالــة هــذه تأثيــر برنامــج »نحــن نحــب القــراءة« ، وهــو تدخــل  وتعامــل الاجئيــن كضحاي
مصمــم لتمكيــن الاجئيــن مــن الحصــول علــى وكالــة وملكيــة وتصميــم حلــول ألنفســهم إليجــاد األمــل فــي 

مســتقبل أكثــر إشــراقا ألنفســهم وألطفالهــم

تعاقــدت نحــن نحــب القــراءة مــع أكبــر شــركة للخدمــات االستشــارية والترجمــة فــي جنــوب افريقيــا 
ــا لعــدد غيــر محــدود مــن المشــاركين، سيســاعد هــذا  مــن أجــل تدريــب الســفراء عبــر االنترنــت مجاًن
ــيع  ــي لتوس ــام األساس ــى النظ ــات ال ــن اللغ ــد م ــة المزي ــى إضاف ــراءة عل ــب الق ــن نح ــروع نح مش

نطــاق البرنامــج للوصــول إلــى أكبــر عــدد أشــخاص حــول العالــم

التعليم من أجل العدالة

2030 catalyst

األكاديمية البريطانية 

شبكة أبحاث الوقت
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الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير

يتــم تكريــم األبطــال العادييــن مــن إفريقيــا، 
لعملهــم  األوســط  والشــرق  أوروبــا  آســيا، 
اإلنســاني المتميــز. مــن بيــن مئــات الترشــيحات، 
يتــم اختيــار فائــز لتمثيــل كل منطقــة، باإلضافــة 
إلــى تكريــم فائــز عالمــي واحــد. مــن خــال هــذه 
الجائــزة ، يتــم اإلحتفــال باألبطــال المجهوليــن 
ــر  ــي كثي ــر وف ــة للتغيي ــر العادي ــم غي لجهوده
ــن  ــرًا. م ــن قس ــاة النازحي ــاذ حي ــاالت إنق ــن الح م
الشــرق األوســط ، الفائــزة الدكتــورة رنــا الدجاني 
هــي عالمــة وأســتاذة فــي بيولوجيــا الخايــا 
ــة أسســت مشــروع نحــن نحــب القــراءة،  الجزيئي
الكتــب  جعــل  إلــى  تهــدف  مبــادرة  وهــو 
كل  فــي  األطفــال  متنــاول  فــي  والقــراءة 
المجتمعــات، بمــا فــي ذلــك مخيمــات الاجئيــن.

عالم أرامكو

من أجل حب القراءة
 

الحظــت   ،  2005 األول/  كانــون   - عمــان  فــي 
ــن  ــم م ــى الرغ ــه عل ــي أن ــا الدجان ــورة رن الدكت
الوطنــي  والكتابــة  بالقــراءة  اإللمــام  معــدل 
ــن  ــه م ــة، إال أن ــي المائ ــغ 98 ف ــي األردن البال ف
ــي  ــرأون ف ــن يق ــال أو البالغي ــة األطف ــادر رؤي الن
الحافــات أو حتــى فــي األماكــن العامــة. كانــت 
المكتبــات قليلــة وســاعاتها قصيــرة؛ وال تقــدم 

أي أنشــطة لألطفــال.

 
2030 catalyst

 ،Catalyst 2030 ــي نحــن نحــب القــراءة عضــو ف
التقريــر بوصفهــا حــًا  وهــي مســّجلة فــي 
والصحــة  التعليــم  قضايــا  لمعالجــة  جاهــًزا 

.19- جائحــة كوفيــد  خــال  العقليــة 

بوابة الشارقة

تــم إختيــار برنامــح نحــن نحــب القــراءة مــن بيــن 
أكثــر مــن 250 متقدًمــا كواحــد مــن قّلــة مختــارة 
ــارقة  ــة الش ــج بواب ــن برنام ــزًءا م ــون ج )14( ليك

لتســريع محــو األميــة.
نحــن نحــب القــراءة تتحــرك فــي نمــوذج عملهــا 
مــن منظمــة تعتمــد علــى المنــح إلــى منظمــة 
علــى  قــادرة  لتكــون  الخــاص؛  دخلهــا  تــدر 
ــي  ــم ف ــن ه ــا لم ــج مجاًن ــى البرنام ــاظ عل الحف
أمــس الحاجــة إليــه. مثــل روبــن هــود؛ يأخــذ مــن 

ــراء. ــي الفق ــاء ليعط األغني

جائزة نانسن لاجئين
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فعالياتنا

  تغيير أنماط التفكير من خالل القراءة من أجل تطوير صناع التغيير  
7-ديسمبر/2020 

تشــاركت التعليــم مــن أجــل العدالــة مــع برنامــج نحــن نحــب القــراءة لتمكيــن األطفــال والشــباب 
والمرّبيــن مــن أجــل بنــاء جســور التواصــل بيــن الشــباب، المرّبيــن، األكاديمييــن وصّنــاع السياســات، 
ــرص  ــه، وفكــره، نقــص الُف ــد لشــخصية الطفــل، خيال القــراءة لألطفــال مــن أجــل المتعــة مفي
ــى  ــؤدي ال ــرة، ي ــة الفقي ــات المحلي ــي المجتمع ــيما ف ــباب، ال س ــن الش ــن م ــاة المايي ــي حي ف
إدامــة الفقــر والظلــم وعــدم المســاواة، نحــن نحــب القــراءة تهــدف إلــى ســد هــذا الشــق مــن 

خــال تشــجيع حــب القــراءة فــي الحيــاة اليوميــة لألطفــال.

خلفية عن المؤتمر

ــك  ــم ذل ــخ، ورغ ــي التاري ــم ف ــة التعلي ــي أنظم ــراب ف ــر اضط ــد -19 أكب ــاء كوفي ــدث وب ــد أح ق
أظهــر المعلمــون فــي جميــع أنحــاء العالــم حرًصــا وإبداًعــا لــم يســبق لهمــا مثيــل للتقليــل مــن 
العواقــب علــى طابهــم وتحفيزهــم وتحديــد طــرق جديــدة ومبتكــرة للتدريــس، وقــد كشــف 
ــن أن  ــي ع ــم الرقم ــى العال ــية إل ــول الدراس ــي الفص ــدي ف ــم التقلي ــن التعلي ــزء م ــل ج تحوي
جــزًءا كبيــًرا مــن الســكان لديــه قــدرة محــدودة أو معدومــة علــى اإلطــاق علــى الوصــول إلــى 

ــت  ــاالت و/أو اإلنترن ــات اإلتص تكنولوجي

فعالياتنا

اقترحــت الدكتــورة رنــا الدجانــي توصيــات لصانعي السياســات 
تشــمل تمكيــن الســكان المحلييــن من المشــاركة فــي إيجاد 
حلــول مجتمعيــة للتمكيــن مــن إحــداث تغييــر مســتدام. 
وينبغــي أن يكــون التعليــم مركــًزا علــى األطفــال ويجــب أن 
يبــدأ مــن المنــزل، ال ســيما وأن المــدارس مغلقة ومســتقبل 
التعليــم ال يمكــن التنبــؤ بــه. البرامــج خــارج المدرســة تكمــل 
مــا يحــدث داخــل المدرســة وببــطء أصبحــت الشــكل الوحيــد 
للتعليــم. واألهــم مــن ذلــك أننــا نحتــاج إلــى البحــث عــن نهــج 
تحفــز األطفــال علــى أن يرغبــوا فــي التعلــم ألنفســهم 

لكــي يصبحــوا متعلميــن مــدى الحيــاة.

نحــن نحــب القــراءة، وبالتعــاون مــع أشــوكا العالــم العربــي، 
ُأطـــلقت حملــة # ركن_القــراءة  لتشــجيع القــراءة فــي 

ــزل. المن
وبســبب الوبــاء الحالــي، أصبــح مــن الواضــح أن عالمنــا يحتــاج 
إلــى رؤى مختلفــة وصانعــي التغييــر مــن شــباٍب وناضجيــن، 

أكثــر مــن أي وقــت مضــى
مــن خــال حملــة ركــن القــراءة، َدعونــا العائــات فــي جميــع 
ــال  ــة وإرس ــم المفّضل ــاركة قصصه ــى مش ــم إل ــاء العال أنح
مقاطــع فيديــو ألنفســهم وهــم يقــرأون الكتـــب بصــوت عاٍل 

ألطفالهــم فــي المنــزل باســتخدام الوســم 
 #ركن _القراءة   #نحن_نحب_القراءة.

 حلقــة نقاشــية: لســد فجــوة تعلــم غيــر
2030 عــام  بحلــول  مقبولــة 

 يونيو/ -21 2020 

حملة #ركن_القراءة
أيلول – 2020 /20  ــول  ــم ح ــتقبل التعلي ــة مس ــبيًا لمناقش ــت س ــر اإلنترن ــة عب ــات التفاعلي ــرت المناقش ــا وف كم

القضايــا المتعلقــة بالعدالــة وســيادة القانــون والتماســك اإلجتماعــي ، مــن وجهــة نظــر العديــد 
مــن الشــركاء الدولييــن والمتميزيــن الذيــن يتعاونــون مــع  التعليــم مــن أجــل العدالــة، وكذلــك 

ــن. ــتفيدين اآلخري ــباب والمس ــي الش ممثل
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 فعاليتنا

نحن نحب القراءة في منتدى سكول العالمي –  2020
نيسان - 1/2020 

كان منتــدى 2020 ســكول العالمــي لعــام 2020 افتراضًيــا لهــذا العــام؛ بســبب المســائل المتعلقــة 
بالصّحــة والســامة فيمــا يتعلــق  بجائحــة كوفيــد-19 .

 
نحــن نحــب القــراءة بالتعــاون مــع حركــة كاتاليســت 2030 حدًثــا بعنــوان: “تغييــر العقليــات لخلــق ُصنــاع 

التغييــر”
 فــي األول مــن أبريــل – 2020 كجــزء مــن منتــدى ســكول العالمــي لعــام 2020، حضــر الحــدث 197 شــخًصا 

بينمــا ســّجل 232  شــخًصا. 
ــي  ــر ف ــداث تغيي ــي إح ــة ف ــاريع اإلجتماعي ــا رواد المش ــي يواجهه ــات الت ــة  التحدي ــت الحواري وناقش
األنظمــة. وبغيــة إحــداث تغييــر مســتدام، علينــا أن نبــدأ مــن القاعــدة الشــعبية. وعلــى الناس أنفســهم 
ــر  ــر لتغيي ــدي األكب ــو التح ــذا ه ــهم. ه ــر أنفس ــي التغيي ــوا صانع ــم ليصبح ــن عقلياته ــروا م أن يغي
النظــام. أال وهــو كيفيــة جعــل النــاس فــي القاعــدة الشــعبية ال يتبنــون التغييــر بــل يقومــون بصنعــه 
مــن أجــل دفعــه إلــى المســتقبل. وســّلطت الجلســة الضــوء علــى األبحــاث العلميــة والخبــرات العملّيــة 
ــل  ــؤال؛ مث ــذا الس ــى ه ــة عل ــأن اإلجاب ــدان بش ــن المي ــع وم ــى أرض الواق ــج عل ــن برام ــتمدة م المس

“نحــب القــراءة والفقــر”

فعالياتنا

 فــي الوقــت الــذي أجبــرت فيــه هــذه الجائحــة عــدد كبيــر مــن الطــاب علــى التســجيل فــي منصــات 
التعلــم اإللكترونيــة، كان هنالــك تخــوف مــن دقــة هــذه العمليــة ومــدى توفرهــا للطــاب وتأثيرهــا 
علــى كفــاءة التعلــم، فكيــف ستســتطيع هــذه المنصــة أن تصــل إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الطــاب؟ 
ومــا الــذي يمكــن فعلــه للوصــول إلــى الطــاب الذيــن هــم فــي أمــّس الحاجــة إلــى المســاعدة؟ ومــا 
هــو المجــال الــذي يحتــاج إلــى جهــد أكبــر للعمــل عليــه وتحســينه؟ وقــد أجــاب القياديــون علــى كل 

هــذه األســئلة خــال الجلســة النقاشــية.

شــاركت الدكتــورة الدجانــي تجربــة نحــن نحــب القــراءة كبرنامــج يهتــم بالعديــد مــن المشــاكل 
التــي كانــت موجــودة فــي نظــام التعليــم وتفاقمــت أكثــر خــال جائحــة كورونــا.

 جلسة نقاشية: إمكانيات تقنيات التعلم في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا

 في 23/يوليو 2020

وا جلسا ي ممارسات القراءة وسلوكيات الأطفال الذين ح�ف
ًا �ف  »لقد وجدنا تغي�ي

نامج نحن نحب القراءة بالفعل تغي�ي سلوكيات  نحن نحب القراءة، يمكن ل�ب
نامج المجتمعي الذي يرّكز  ي مثل هذا ال�ب

وممارسات القراءة، لذا فإن المشاركة �ف
ي المجتمع يمكن أن يعزز واقع تنمية ثقافة القراءة«

ف �ف عىل التمك�ي

د.انتجي 
ي  جامعة نيويورك أبو ظ�ب
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فعالياتنا فعالياتنا

 منتدى سعيد رودس االفتتاحي   

يحتفــل منتــدى ســعيد رودس االفتتاحــي بالشــراكة التاريخيــة بيــن مؤسســة ســعيد ورودس 
ترســت فــي ســوريا، ااألردن، لبنــان وفلســطين. ناقــش المؤتمــر ثاثــة مواضيــع ال غنــى عنهــا؛ 

وهــي التنميــة اإلقتصاديــة، الصحــة والثقافــة والتعليــم.

تحــدث البروفيســورة رنــا الدجانــي فــي حلقــة نقــاش حــول تحــّول الّصحــة: األزمــة ومــا بعدهــا. 
وقدمــت محاضــرة تحّدثــت للخبــراء عــن برنامــج نحــن نحــب القــراءة كنمــوذج لـــبرنامج تأســس 
ــال  ــن خ ــات م ــر العقلي ــق تغيي ــن طري ــر ع ــي التغيي ــق صانع ــى خل ــل عل ــن ويعم ــي الوط ف

القــراءة.

ــي مؤسســات  ــون بتقييمــه بدقــة ف ــة ويقــوم الباحث ــى البحــوث العلمي ويســتند البرنامــج إل
التعليــم العالــي الرائــدة، بمــا فــي ذلــك جامعــة بــراون، جامعــة هارفــارد، جامعــة ييــل، جامعــة 

نيويــورك، وجامعــة شــيكاغو.

»تعزيز حب القراءة بين األطفال« في مؤتمر مستقبل التعليم

عقــدت زمــاالت إيزنهــاور  اجتماعــات لزعمــاء الفكــر مــن جميــع أنحــاء العالــم فــي كارتاخينــا- 
كولومبيــا الستكشــاف مســتقبل التعليــم ، وهــي مســألة بالغــة األهميــة فــي كل ركــن مــن 
أركان الكوكــب. ونظــر هــذا المؤتمــر العالمــي الــذي اســتمر لثاثــة أيــام فــي كيفيــة إعــداد 
النظــم التعليميــة للشــباب فــي المســتقبل ومــدى تكيفهــم مــع انفجــار التكنولوجيــا الــذي 

عطــل الحيــاة والعمــل والوضــع الراهــن فــي كل مجتمــع.

ــن  ــج “نح ــرة برنام ــة ومدي ــداع ومؤسِس ــاور لإلب ــة آيزنه ــي زميل ــا الدجان ــتاذة رن ــت األس قدم
نحــب القــراءة” ورئيســة جمعيــة النهــوض بالعلــم والتكنولوجيــا فــي العالــم العربــي؛ برنامــج 
ــر  ــال تغيي ــن خ ــر م ــي التغيي ــق صانع ــم لخل ــتقبل الُمله ــج للمس ــراءة كبرنام ــب الق ــن نح نح
العقليــات، مــن خــال القــراءة، خاصــًة فــي وقــت العالــم أجمــع فيــه بحالــة مــن عــدم اليقيــن 
حــول مســتقبل التعليــم. نحــن نحــب القــراءة هــو كل شــيء عــن تعزيــز الفضــول ، المهــارات 

ــات. ــة والتحلي النقدي
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 تطوير قصص األطفال

ــر  ــر الكتــب. تهــدف نحــن نحــب القــراءة إلــى تطوي نحــن نحــب القــراءة لديهــا قســم متخصــص لتطوي
كتــب ممتعــة ومبتكــرة وتطلــق العنــان لخيــال األطفــال. يتــم تطويــر الكتــب وفًقــا لمعاييــر ومنهجيــة 
محــددة ، مــع مراعــاة عوامــل مثــل الموضــوع ، وماءمــة ثقافــة األطفــال وخلفيتهــم ، واللغــة ، ومدى 
ماءمــة العمــر. فــي إنشــاء الكتــب ، تتعــاون نحــن نحــب القــراءة  مــع الكتــاب المحلييــن والرســامين 
ــك  ــم وكذل ــاري التعلي ــل مستش ــن قب ــات م ــع المحتوي ــة جمي ــم مراجع ــرين. تت ــن والناش والمصممي
ــا  ــراءة 32 كتاًب ــب الق ــن نح ــورت نح ــى اآلن ، ط ــة. حت ــوى المعني ــع المحت ــن مواضي ــاريين ضم االستش
لألطفــال تغطــي مجموعــة متنوعــة مــن المواضيــع ، بمــا فــي ذلــك الوعــي البيئــي ، التعاطــف، النــوع 
اإلجتماعــي، الاعنــف، اإلعاقــات والاجئيــن. اعتبــاًرا مــن عــام 2018 ، وزعــت نحــن نحــب القــراءة أكثــر مــن 

ــا فــي جميــع أنحــاء األردن. 266,213 كتاًب

 طورت نحن نحب القراءة 32 كتاًبا لألطفال تغطي المواضيع التالية:

  1. البيئة: الحفاظ على الموارد ، ومكافحة رمي النفايات.
 2. التعاطف والتماسك اإلجتماعي. 

 3. الاعنف. 
 4. الاجئين. 

 5. النوع اإلجتماعي.
6. اإلعاقة.

دليلنا لقصص األطفال أصبح متاًحا على الموقع اإللكتروني
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 دليل تطوير قصص األطفال المصورة

باإلضافــة إلــى 32 كتاًبــا طورناهــم فــي نحــن نحــب القــراءة، لقــد أنتجنــا أيًضــا سلســلة مــن 
األدلــة  حــول مواضيــع مختلفــة:

كيفية كتابة قصص األطفال كيفية القيام في تجارب التحكم العشوائية

كتب جديدة مضافة إلى مجموعتنا القصصية

 إيليڤيتيد

  إيليڤاتيــد هــي مجموعــة اهتمامــات طابيــة فــي جامعــة نيويــورك أبــو ظبــي، تركــز علــى المبــادرات 
المتعلقــة بالتعليــم، تكمــن مهمتهــا فــي تســهيل وخلــق مســاحات للحــوار وتشــاُرك طــرق مبتكــرة 

للتفكيــر فــي التعليــم ونشــره علــى فــي مجتمــع جامعــة نيويــورك أبوظبــي
نيابــة عــن فريــق إيليڤاتيــد بأكملــه ومؤلفــي هــذا الكتــاب؛ نــود أن نشــكر نحــن نحــب القــراءة وجميــع 

المتعاونيــن لدعمهــم نشــر كتــاب األطفــال األول لمجموعــة.

تصــور خريجــو جامعــة نيويــورك أبوظبــي والطــاب الحاليــون هــذا المشــروع علــى أمــل أن يّتصــل مــن 
خالــه كل طفــل وعائلــة تقــرأ هــذه القصــة بالحــّس اإلنســاني الجميــل وأن يحّبــوا كل صفحــة مــن هــذا 
الكتــاب. يســأل  األفــراد أنفســهم باســتمرار: مــا هــو المنــزل؟ مــا هــو الوطــن؟  أيــن ننتمــي جيمعنــا؟  
ــه ليــس بالضــرورة أن يكــون  ــا كمــكان يوجــد فيــه الحــب؛ وأن ــزل بالنســبة لن ــاب المن يصــّور هــذا الكت

مســاحة ماديــة أو حتــى ملموســة.

حبنــا ينتشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم؛ مــن الصيــن إلــى القــارة القطبيــة الجنوبيــة، عبــر أمــازون. هــذا 
ــذا  ــي ه ــود أن ننه ــا األرض. ن ــي لكوكبن ــوع البيئ ــب التن ــانية وح ــدة اإلنس ــال بوح ــو احتف ــاب ه الكت

ــم”. ــى العال ــت تنتمــي إل ــك. وأن ــم ينتمــي ل ــه: “العال ــوزي بكلمات ــكاردو ب باالقتبــاس مــن ري
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األبحاث الجارية

القــراءة  خــالل  مــن  للتمكيــن  األســري  التدخــل 
. ) س فييــر ( لتعليم ا و

ــر ــد يؤث ــف ق ــم كي ــو فه ــذه ه ــم ه ــة التقيي ــن دراس ــدف م  اله
 برنامــج نحــن نحــب القــراءة علــى المســارات التعليميــة لألطفــال،

ــر ــريد والتهجي ــرب والتش ــاء الح ــراءة أثن ــب الق ــة، وح ــو األمي مح

االهتمام المشترك.

ــاه  ــقوا االنتب ــل أن ينّس ــدان والطف ــف للوال ــترك: كي ــام المش االهتم
ــترك  ــام المش ــات االهتم ــاف آلي ــا: استكش ــة كورون ــت جائح ــي وق ف

ــن والطفــل ــن الوالدي ــب بي ــاء قــراءة الكت ــي أثن ــي الوقــت الفعل ف

يســتمروا  القــراءةأن  نحــب  نحــن  برنامــج  لمتطوعــي  كيــف 
ليصبحــوا رواد أعمــال اجتماعييــن: تمكيــن النــاس مــن إحــداث 

تغييــر إيجابــي فــي مجتمعاتهــم.

برنامــج ريــادة األعمــال اإلجتماعيــة لنحــن نحب القــراءة يّتبع فلســفة  
»إذا كان بإمكانــي فتــح مكتبــة فمــاذا بعــد يمكننــي أن أفعل؟ »

ــي  ــة ف ــة التطوعي ــزز التجرب ــدى تع ــى أي م ــث إل ــذا البح ــل ه يحل
ــال  ــادة األعم ــاريع ري ــدء مش ــة لب ــراءة الني ــب الق ــن نح ــج نح برنام

اإلجتماعيــة الخاصــة بالمتطوعيــن مــن ســفراء البرنامــج. 

 األبحاث المنشورة

معالجــة  علــى  القــراءة  علــى  القائــم  التدخــل  آثــار 
المشــاعر لــدى األطفــال الذيــن عانــوا مــن صعوبــات 

بالحــرب. مرتبطــة  وصدمــات  مبكــرة 

إدارة المعرفــة فــي تطويــر   “نحــن نحــب القــراءة”  
.)2020(

 ديار كاشلوك ، كلية كوبنهاغن لألعمال

“أبــي اقــرأ لنــا قصــة “ نهــج النظــم البيئيــة لفهــم 
تصــورات اآلبــاء حــول قــراءة القصــص القصيــرة 

فــي األردن.

 المؤلف: مشرف مدينة أولومي، مويرا نيلسون

ممارســات  علــى  القــراءة  نحــب  نحــن  تأثيــر 
ــن  ــل م ــراءة، بتموي ــاه الق ــال تج ــلوكيات األطف وس

. نيســف ليو ا
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المنشوراتالمنشورات

الجزء األول: فلسفتنا

1.لماذا القراءة للمتعة مهمة
2.ال تزال مستويات القراءة منخفضة

3.لماذا ال يقرأ األطفال للمتعة؟
4.نحن نحب القراءة كحل

5.كيفية القراءة بصوت عال
6.تأسيس نحن نحب قراءة المكتبات

7.دراسة تأثير نحن نحب القراءة

ــراء  ــة الخب ــوب - مدون ــة يعق ــم: مؤسس ــع التعلي ــا م ــج تعاملن ــر نه ــت لتغيي ــان الوق  ح
بولــد

مساعدة األطفال على أن يصبحوا متعلمين شغوفين مدى الحياة.

المنتدى اإلقتصادي العالمي: كيفيى تمكين الناس من تغيير القواعد الشعبية 

كمــا تخبرنــا نظريــة الفوضــى: أصغــر الحــركات لهــا نتائــج مؤثــرة علــى العالــم ، هــذا المقــال هــو 
جــزء مــن مؤتمــر رواد التغيير.

نشر في الموقع االلكتروني للمنتدى اإلقتصادي العالمي.

مؤلف الكتاب

الجزء الثاني: تجربتنا

1.نحن نحب القراءة: تاريخ قصير
2.نحن نحب القراءة كحركة اجتماعية

3.نحن نحب القراءة في مخيمات الاجئين
4.خاتمة

مراجعات على الكتاب:

لألطفال الالجئين، تساعد القراءة على شفاء الصدمة.
نيويورك تايمز - 17 أبريل 2019

“يجــب أن نعتقــد أنــه ال يوجــد شــيء مســتحيل” ، تكتــب رنــا داجانــي ، التــي صنعــت حيــاة ومهنــة مــن إثبــات 
ــة ،  ــاء نحــب القــراءة ملهمــة للغاي ــا. قصــة رحلتهــا فــي بن أن كل شــيء ممكــن ويمكــن أن يكــون ممكًن
ألنهــا قصــة قلــب امــرأة  وقيــادة امــرأة . إنهــا قصــة تحكــي مــا يمكــن أن تفعلــه القــراءة لتغييــر الحيــاة 
ــتاذة  ــا األس ــح لن ــه ، توض ــع بأكمل ــد، و للمجتم ــل واح ــال، لطف ــراءة لألطف ــه الق ــن أن تفعل ــا يمك ــة م وخاص
ــا فــي  ــا الدجانــي أن فعــل واحــد مــن الحــب، فعــل القــراءة بصــوت عــاٍل يمكــن أن يخلــق تغييــًرا ديناميكًي رن
حيــاة وعقــول الشــباب وفــي المجتمــع بأكملــه الــذي يحيــط بهــم. تضــع البروفيســورة دجانــي مخطًطــا فريــًدا 

وقابــًا للتكــرار لرعايــة وتمكيــن التغييــر المجتمعــي ، قصــة تلــو األخــرى ، وطفــل تلــو اآلخــر.

 When What to read بام ألين ، مؤسِسة ليت وورلد ، ومؤلفة كتاب -

أحدث كتبنا “نحن نحب القراءة - مقدمة” متاح اآلن 
يسلط الكتاب الضوء على فلسفة وتجربة “نحن نحب القراءة” على النحو التالي:

اشتري الكتاب: 

د. رنا الدجاني
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

اقرأ المقال:

اقرأ المقال:
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شركاؤنا  مجاالت التأثير وأهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة:
 

اعتمــدت الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة البالــغ عددهــا 193 دولــة، خطــة التنميــة 
ــا: خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030”  المســتدامة لعــام 2030 تحــت عنــوان “تحويــل عالمن
فــي جوهرهــا يوجــد 17 هدًفــا للتنميــة المتدامــة، و 169 هدًفــا اســتراتيجًيا، وهــي دعــوة عاجلة 

للعمــل مــن قبــل جميــع البلــدان المتقدمــة والناميــة فــي شــراكة عالميــة.

ــي  ــة ف ــرة القادم ــس عش ــنوات الخم ــدى الس ــى م ــل عل ــات العم ــداف والغاي ــتحّفز األه س
المجــاالت التاليــة ذات األهميــة القصــوى  : النــاس، الكوكــب، الرفــاه ، الســام، والشــراكة.

نحن نحب القراءة تركز على أهداف التنمية المستدامة التالية:
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ادعم قضيتناادعم قضيتنا

اقرأ لألطفال في حّيك.

اشتري كتبنا أو تبرع إلنشاء مكتبة جديدة.

  انشر كلمتنا.

Contact admin@welovereading.org

.)CsR( اجعلنا جزًءا من المسؤولية االجتماعية للشركات

بإمكانك أن تدعم مشروع نحن نحب القراءة بعدة طرق:  

شــراء مجموعتنــا القصصيــة مــن موقــع جملــون: جملــون هــو أكبــر متجرالكترونــي لبيــع الكتــب فــي 
ــع  ــة م ــة واالنجليزي ــن العربي ــب باللغتي ــن الكت ــا م ــن عنواًن ــن 10 مايي ــر م ــر أكث ــط، يوف ــرق األوس الش

توافــر  خدمــة التوصيــل للمنــزل،  وطــرق الدفــع المخصصــة لتناســب المنطقــة العربيــة.

10 دوالرات من الممكن أن توفر للطفل كتاًبا عالي الجودة بلغته األم. 

منظمــة العطــاء العالمــي هــي منظمــة غيــر ربيحــة تدعــم باقــي المنظمــات غيــر الربيحــة األخــرى مــن خــال 
ــي يقودهــا المجتمــع  ــذ عــام 2002، ســاعدنا المنظمــات الموثوقــة الت تشــبيكها مــع المانحــن والشــركات، من
مــن أفغانســتان إلــى زيمبابــوي   ) ومئــات األماكــن بينهــم ( فــي الوصــول إلــى األدوات، التدريباتوالدعــم الــذي 

يحتاجونــه لجعــل عالمنــا مكاًنــا أفضــل.

ــزود  ــا ت ــهولًة، بينم ــا وس ــر أماًن ــم أكث ــي العال ــكان ف ــي أي م ــاريع ف ــم المش ــل تقدي ــي تجع ــاء العالم العط
المنظمــات المحليــة بــاألدوات، التدريــب، والدعــم الــذي تحتاجــه لتزدهــر. تعــرف الجهــات المانحــة فــي منظمــة 

العطــاء العالمــي مــن ومــاذا تمــّول.

ــات بصــورة منتظمــة. فــي 1 ديســمبر/2020 تمــت  يمكنهــم ارســال واســتقبال رســائل والحصــول علــى تحديث
الموافقــة علــى مشــروع نحــن نحــب القــراءة لبــدء جمــع التبرعــات لتدريــب الســفراء. كان الهــدف اإلجمالــي 
جمــع 10000 دوالر أمريكــي، وكانــت الصفقــة أنــه لدينــا حتــى 31/ديســمبر 23:59:59 بالتوقيــت الشــرقي لجمــع 

5000 دوالر علــى األقــل مــن 40 مانًحــا مختًفــا للتخــرج مــن برنامــج مســرع التشــغيل
وأن نصبــح عضــًوا دائًمــا فــي مجتمــع العطــاء العالمــي، فــي فبرايــر/2021 وكتبــرع ســخي مــن العطــاء العالمي 
قامــوا بتقديــم اســتثناء وإضافــة مشــروع نحــن نحــب القــراءة إلــى مجتمعهــم كعضــو دائــم، لقــد تمكننــا مــن 
جمــع أكثــر مــن 1,000 دوالر مــن هدفنــا البالــغ 10,000 دوالر، ونتطّلــع إلــى تحقيــق هدفنــا مــع كل الداعميــن فــي 

جميــع أنحــاء العالــم.

اشتري كتبنا:

تبّرع:
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