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 حول نحن نحب القراءة

 رؤيتنا
تعزيز حب القراءة من أجل اإلستمتاع بين األطفال.

 مهّمتنا
 توفيــر فرصــة التدريــب علــى القــراءة بصــوٍت عــاٍل بطريقــة بســيطة ومســتدامة وقابلــة للتطويــر لتعزيــز حــب
 القــراءة مــن أجــل االســتمتاع بيــن األطفــال فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وعلــى مســتوى
 العالــم والنمــوذج مصمــم ليمنــح حــس الملكيــة لــدى المجتمعــات المحليــة للتغلــب علــى الظــروف المحيطــة
 مــن خــال تدريــب المتطوعيــن المحلييــن  كســفراء نحــن نحــب القــراءة نحــن نؤمــن بتمكيــن وإشــراك القــوى
 العاملــة لدينــا، وإقامــة شــراكات مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، واعتمــاد التميــز فــي عملياتنــا، واســتخدام

التكنولوجيــا، وضمــان التطويــر المســتمر القائــم علــى البحــث العلمــي

 قيمنا
 مصلحــة المجتمــع، حمايــة حقــوق األطفــال، رفــاه القــوى العاملــة لدينــا، الجــودة، الشــمولية بغــض النظــر عــن
 الجنــس والديــن والحالــة اإلجتماعيــة والعــرق، النزاهــة، التأثيــر علــى اإلحتــرام والملكية واألجيــال القادمــة، النهج

المتمركــز حــول الحاجــات اإلنســانية

تغيير العقليات من خال القراءة لخلق ُصّناع التغيير
 نحــن نحــب القــراءة برنامــج يهــدف الــى تعزيــز حــب القــراءة مــن أجــل اإلســتمتاع بيــن األطفــال، مــن خــال تدريــب
 المجتمــع المحلــي مــن رجــال، نســاء وشــباب لعقــد جلســات القــراءة بصــوت مرتفــع فــي المســاحات العاّمــة
 فــي أحيائهــم؛ حيــث ُتقــرأ الكتــب بصــوٍت عــاٍل وبشــكٍل روتينــي لألطفــال. تأسســت نحــن نحــّب القــراءة فــي عــام
 2006 فــي األردن مــن خــال الدكتــورة رنــا الدجانــي، وتوســعت حتــى 61 دولــة حــول العالــم، حيــث أنشــئت اآلالف

مــن مكتبــات نحــن نحــّب القــراءة

 نحــن نحــب القراءة
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 رسالتنا إلى العالم

.

عزيزي العالم.. 
حدثــت تطــورات وتغيــرات كثيــرة فــي "نحــن نحــب القــراءة" العــام الماضــي، نتيجــة لجائحــة كوفيــد19 حــدث تحــول فــي 
القيــادة فــي نحــن نحــب القــراءة مــن  نظــام رأس مالــي  مقابــل نظــام مفتــوح  ونتيجــة لذلــك أنشــأنا شــراكات وفــرص 
ــا علــى كيفيــة العمــل مًعــا لتحقيــق هدفنــا أن يقــع  األطفــال فــي حــب القــراءة وأن يصبحــوا مــن  كثيــرة تركيــًزا مّن

خــال القــراءة ُصّنــاع التغييــر.

االنتشار إلى األعلى..*
الحكومة

كان أحــد أهدافنــا لإلســتدامة هــو اإلرتقــاء والمشــاركة مــع الحكومــة، وقــد نجحنــا فــي التعــاون مــع وزارة الثقافــة 
لشــّن حملــة وطنيــة فــي جميــع أنحــاء األردن لعــام 2022، اشــترت وزارة التربيــة والتعليــم مجموعاتنــا القصصيــة 

ــاء األردن. ــع أنح ــي جمي ــة ف ــوف االبتدائي ــي الصف ــتخدامها ف الس
ــا إلــى جنــب مــع وزارة التربيــة والتعليــم بالتعــاون مــع اليونســيف،  وفــي عــام 2022، ســتعمل نحــن نحــب القــراءة جنًب

ــع مــن جائحــة كوفيــد19.  لدعــم األطفــال للحــاق بالركــب، وتعويــض الوقــت الضائ

تحوالت نموذجية في التمويل
فيمــا يتعلــق بالتمويــل ، تمكنــا مــن قيــادة تحــوالت جديــدة فــي نمــاذج التمويــل. تدعــم مؤسســة القلــب الكبيــر "نحــن 
نحــب القــراءة" مــن خــال نمــوذج تمويــل جديــد بتقديــم منحــة لليونيســيف بشــرط أن تدفــع اليونيســيف األمــوال إلــى 
المنظمــة للمســاعدة فــي توســيع نطــاق نحــن نحــب القــراءة. وقــد تــم تصــور هــذا المفهــوم مــع معهــد ) آيديــو( قبــل 

بضــع ســنوات ، واآلن نــراه يحــدث علــى أرض الواقــع. نحــن نعمــل مــع برنامــج بريــدج التابــع لليونســكو كوريــا 
للحصول على منحة طويلة األجل )تمويل 5 سنوات( للسماح لنا بتوسيع ونشر النموذج أكثر.

االنتشار العرضي ..
نحــن دائًمــا نستكشــف أدوات رقميــة جديــدة لتطويــر مجتمــع افتراضــي لســفراء نحــن نحــب القــراءة فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، نحــن فخــورون باختيــار  نحــن نحــب القــراءة لتقديمــه علــى المســرح العالمــي باللغــة العربيــة كأول متحــدث فــي 

تيــد بالعربــي  التــي تــردد صــدى تركيــز نحــن نحــب القــراءة علــى القــراءة باللغــة األم.
أخيــًرا تمكنــت نحــن نحــب القــراءة مــن إحــداث تأثيــر علــى تغييــر النظــام مــن خــال تحفيــز التغييــر والعمــل مــع شــبكة 
كاتاليســت2030 لتســريع تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، ُتــّوج عملنــا بجائــزة شــواب لريــادة األعمــال اإلجتماعيــة. 

االنتشار العميق ..
ــق  ــي، والتخّل ــر الطول ــول التأثي ــث ح ــراء بح ــاٌس إلج ــا حم ــه، كلن ــوم ب ــيء نق ــي كل ش ــترك ف ــل مش ــو عام ــث ه البح

ــاء. ــال واآلب ــن األطف ــفراء م ــى الس ــراءة عل ــب الق ــن نح ــج نح ــي لبرنام الوراث
تركــز نحــن نحــب القــراءة علــى التوســع العميــق لخلــق تحــوالت فــي العقليــة لتــؤدي الحًقــا إلــى تغييــر فــي النظــام 

المجتمعــي. 
تؤثــر نحــن نحــب القــراءة علــى البالغيــن ليصبحــوا رواد أعمــال اجتماعييــن وقــادة فــي مجتمعاتهــم، لقــد وثقنــا ذلــك 
مــن خــال فيلــم وثائقــي جديــد وكتــاب لألطفــال بعنــوان "مامــا الحكواتيــة" هــذا هــو المظهــر الحقيقــي لــروح ســفيرة 

نحــن نحــب القــراءة "فاطمــة" بصفتهــا واحــدة مــن أحــدث ســفرائنا : "مــن خــال نحــن نحــب القــراءة وجــدت نفســي" .

نتطلع في عام 2022 إلى التوسع والتعمق في تغيير العقليات من خال القراءة لتطوير صناع التغيير.

رنا الدجاني
مؤسسة نحن نحب القراءة 

*اميان بيربس - أشوكا 

يــر الســنوي 2021  التقر
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األدوات الرقمية في نحن نحب القراءة 

التدريب عبر االنترنت 

 نحـن نحـب القـراءة قـد أسسـت البرنامـج علـى مـر السـنين، والطلـب علـى البرنامـج قـد تزايـد.

 تتلقـــى نحـــن نحـــب القـــراءة طلبـات مـــن األفراد فـي جميـــع أنحـاء العالـــم يطلبـــون أن يصبحـوا سـفراء 
قـــراءة  فــــي البرنامــج تــــم تدريــب األفراد الذيــن يرغبــون بــأن يصبحــوا ســــفراء لبرنامــج نحــن نحــب 

ا.  ـً القــــراءة  ولكنهـــم ال يســـتطيعون حضـــور جلسـات التدريـــب وجًهـا لوجـه عبـــر االنترنت مجان

تــــدور فكــــرة برنامــــج نحــــن نحــب القــــراءة حــول تطــــوع المحلييــن ليقــــرؤوا بصــوت عــــال لألطفال 
فــــي أحيائهــــم )فــــي ســــياق كوفيــــد-19 فــــي المنــــزل  (. ومــع إغــــاق المــدارس وبقــــاء األطفال 
ا عبــــر االنترنت موجًهـــا لآلباء واألفراد في  ـً فــــي المنــــزل ، يعــــد  برنامــــج نحــن نحــب القــــراءة برنامجـ
المجتمـــع لتعلـــم القـراءة بصـوٍت عـاٍل ألطفالهـم بطريقـــة ممتعـة؛ إلبقائهـم علـى تواصـل مع التعلـم.

 يتضمــن التدريــب تعلــم أهميــة القــراءة بصــوٍت عــاٍل مــن أجــل المتعــة لتغييــر أنمــاط التفكيــر وتطويــر 
صنــاع التغييــر مــن البالغيــن واألطفــال. 

يدّربــك البرنامــج علــى كيفيــة القــراءة بصــوت عــال مــن أجــل المتعــة ويدّربــك علــى كيفيــة بــدء جلســات 
القــراءة بصــوت عــال فــي األحيــاء مــن حولــك بشــكل منتظــم ويجــب أن تكــون القــراءة باللغــة األم للطفل.
لزيــادة مــدى وصــول البرنامــج عقدنــا شــراكات مــع أكبــر الشــركات االستشــارية الخدميــة للترجمــة مــن 

ــا ولعــدد مســتخدمين غيــر محــدود. جنــوب افريقيــا، الســتضافة تدريبنــا مجاًن

 نحــن نحــب القراءة

6



 GTAs  تحقق من بوابة التدريب على اإلنترنت المدعومة من

 الفرنسية
 أمل خليفة

الهندية
خياط ديساي

 الفارسية
فرزانه شاهارتاش

األردية
آمنة حسن كازمي

 الفيتنامية
بيش هانغ

اإليطالية
فرانشيسكا فيديلي

لوغاندا
سعود ناميالو

الصينية
جيو تشن

االسبانية
يسوع غونزاليس

المنغولية 
تيمي تيمولين 

 بالتعـاون مـع متطوعيـن مـن جميـع أنحـاء العالـم، يتـم ترجمـة تدريـب نحـن نحب القراءة عبر االنترنت
 إلــى عشــر لغــات إلــى جانــب العربيــة واالنجليزية

ي 
ي كل المقاييــس. ســعيدة جــًدا بحضــور التدريــب. كنــت أقــرأ لأحفــادي �ف

 "برنامــج نحــن نحــب القــراءة رائــٌع �ف
ي قســم النســاء" 

ي المســجد المحــ�ي �ف
ل والآن أقــرأ لمجموعــة مــن الأطفــال �ف ف المــ�ف

ة نحن نحب القراءة  نجوى محمد – سف�ي

:

يــر الســنوي 2021  التقر
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2021 طّي سنة من االزدهار

62

4,731

160,212

7,872

515,330

270,310

 دولة

 سفري قراءة

 جلسة قراءة

 متدرب

طفل قُرأ له

 كتب موزعة

 تأثيرنا .. في األرقام

 نحــن نحــب القراءة
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 سفري قراءة

 نمــــوذج برنامجنــــا هــــو أن كل مــــن ســفراء نحــــن نحــب القــــراءة يقــوم بتدريــــب أشــخاص
 آخريــن فــي مجتمعــه ويقــوم بالقــراءة لهــم بصــوت عــال لمــا يقــارب العشــرين طفــًا ثــم يقــوم
ــون ــخ ( ويقيم ــاء، إل ــة، األصدق ــم )العائل ــع مجتمعه ــم م ــاركة تجربته ــال بمش ــؤالء األطف  ه

 عاقــات قائمــة علــى العطــاء

 سفري نحن نحب القراءة

 طفل قرأ له

 مجتمع سفري نحن نحب القراءة

 مجتمع الطفل

                     فمــا فــوق لــم يلتحقــوا بمدرســة األطفــال الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 ســنوات منــذ أن تــم جمــع البيانــات خــال 
عمليــات اإلغــاق فــي جائحــة كورونــا، التحــق معظــم األطفــال 
معرفــة  مســتويات  وكانــت  اإلنترنــت،  عبــر  المدرســة  فــي 
ــد  ــث كان العدي ــن األطفــال منخفضــة ، حي ــة بي القــراءة والكتاب
مــن األطفــال فــي ســن المدرســة غيــر قادريــن علــى تحديــد أي 

أحــرف عربيــة شــائعة أو غيــر شــائعة

%11.3

النتائج الرئيسية : التعليم ومحو األمية 

النتائج الرئيسية: نحن نحب القراءة

كمــا هــو موضــح أدنــاه ، كان لــدى األطفــال الذيــن شــاركوا فــي 
ــم  ــة تجــاه القــراءة. ل ــر إيجابي نحــن نحــب القــراءة  مواقــف أكث

تكــن هنــاك آثــار علــى محــو أميــة األطفــال

.

.

.
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ــيئًا ــف ش ــا يضي ــعادة عندم ــاء والس ــعر بالوف ــو يش ــك فه ــًا لذل ــم تبع ــال التعلي ــي مج ــه ف  زاد اهتمام
ــب ــن نح ــة نح ــق منهجي ــاطة تطبي ــك بس ــي ذل ــاعده ف ــينه، س ــي تحس ــاهم ف ــه ويس ــدًا لمجتمع  جدي

 القــراءة وســهولة تقبــل المجتمــع لــه
 عندما سألنا ماتوفو كيف أصبح جزًءا من برنامج نحن نحب القراءة؛ أجاب :

  لــم أكــن أهتــم كثيــًرا بمجــال ريــادة األعمــال االجتماعيــة، ولكــن بطريقــة مــا تعثــرت بــه، وقــد كان هنــاك
 العديــد مــن الطــرق التــي أســتطيع مــن خالهــا االنخــراط فــي هــذا المجــال، ولكــن تحســين مجتمعــي
 عــن طريــق القــراءة وتعزيــز المعرفــة كان شــيًئا مهًمــا جــًدا بالنســبة لــي، لــذا ســخرت اهتمامــي فــي

مجــال التعليــم

ــدي قائمــة بأســماء بعــض ــة حــدث مــا كصحفــي، وكان ل ــا لتغطي ــى ماليزي  فــي عــام 2012 ذهبــت إل
 األشــخاص إلجــراء مقابلــة معهــم، فســمعت عــن عالمــة كانــت تســاهم فــي تحســين قــراءة األطفــال
ــون ــي غض ــراءة، وف ــب الق ــن نح ــج نح ــة برنام ــي مؤسس ــا وه ــورة رن ــت الدكت ــا، كان ــررت مقابلته  وق

ــي ــرة أمام ــكلت الفك ــن تش دقيقتي
ــذ ــه وخصــص جــزًءا مــن الدخــل لدعــم تنفي ــن الخــاص ب ــدأ ماتوفــو مشــروع تحميــص الب ــرة ، ب  بعــد فت

ــدا ــي أوغن “نحــن نحــب القــراءة” ف

 ماتوفــو أســس برنامــج نحــن نحــب القــراءة
ــدا، حيــث قــرر تطبيــق الفكــرة فــي  فــي أوغن
ــذا يمكنــك مــن خــال هــذه المقابلــة  بــاده، ل
 التعــرف علــى الصعوبــات التــي واجههــا أثنــاء
 تطبيــق البرنامــج فــي أوغنــدا باإلضافــة إلــى

اإليجابيات التي حققها، ونصيحته لآلخرين.

مقيــاس  وضــع  عــدم  أهميــة  يذكــر   كمــا 
 واحــد وتطبيقــه علــى الجميــع يــًدا بيــد يحــاول
ــال ــن خ ــه م ــين مجتمع ــا تحس ــو  دائًم  ماتوف

القــراءة وبالتالــي تعزيــز المعرفــة

س “ نحن نحب القراءة ” في أوغندا تعّرف على ماتوفو؛ مؤسِّ

ــًدا ــا ج ــيًئا مهًم ــة كان ش ــز المعرف ــراءة وتعزي ــق الق ــن طري ــي ع ف مجتمع ــ�ي  تحس
بالنســبة لي

 

 

نحن نحب القراءة حول العالم

.

.

.

.

.

. 
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أســماء عانــت  الســوريين،  الاجئيــن   ككل 
 وأســرتها مــن ظلمــات الحــرب، جــاءت مــن درعــا
 فــي بدايــة األحــداث حيــث كانــت قــّوات النظــام
الراشــد أســماء  ســمعت  بلدتهــم،   تقصــف 
ــن ــم تك ــم ول ــي المخي ــراءة ف ــب للق ــن تدري  ع
 تعلــم أنــه أول تدريــب لنحــن نحــّب القــراءة فــي

الزعتــري
 وكانــت خائفــة مــن أن ال يقبلهــا القائمــون 
تعليمهــا تكمــل  لــم  ألنهــا  التدريــب   علــى 
ــة ــه كان مرحــب بهــا. أخــذت حقيب  وتفاجــأت بأن
التدريــب وكانــت تشــعر أنهــا تمتلــك العالــم

أسماء الراشد: من ظلمات الحرب الى ريادة األعمال

أخذت الحقيبة التدريبية وشعرت أنها تمتلك العالم .

بــدأت بعقــد جلســات القــراءة لألطفــال وُعرفــت علــى مســتوى المخّيــم. وبــدأت بعقــد أنشــطة أخــرى لألطفــال 
وللفتيــات المراهقــات ليقــرأوا مًعــا كتًبــا تســاعدهم علــى تخّيــل مســتقبل مشــرق وغــرس القــدرة علــى التغيير 
ــوا  ــن ليؤمن ــخاًصا آخري ــك أش ــة بذل ــم، ُملهم ــول العال ــر ح ــا تنتش ــدأت قّصته ــت ب ــع الوق ــهم. وم ــي نفوس ف

بقدرتهــم علــى التغييــر

ــن:  ــن جزئي ــذي تضّم ــي ال ــق الوثائق ــن طري ــا ع ــق قصته ــم توثي ــنوات، يت ــت س ــن س ــر م ــرور أكث ــد م واآلن وبع
ــات  ــع الفتي ــراءة م ــماء للق ــادرة أس ــن مب ــزء ع ــا وج ــماء وماضيه ــى أس ــراءة عل ــّب الق ــن نح ــر نح ــن أث جزءع

ــّن.  ــا عليه ــات وأثره اليافع

ــة مــع أطفالهــا وزوجهــا فــادي ومشــاهد مــن جلســاتها مــع  ــن الوثائقــي مشــاهد مــن حياتهــا اليومي تضّم
ــن.  ــاعرهن وأفكاره ــاركتهن لمش ــر” ومش ــز باألصف ــاب “ممّي ــم لكت ــا معه ــات وقراءته ــات اليافع الفتي

بعــض الفتيــات الاتــي شــاركن فــي جلســاتها هــذه المــرة، كــّن طفــات يحضــرن جلســاتها للقــراءة. وتحــاول 
أســماء أن تجعلنهــن يؤمــّن بــأن دورهــن فــي تغييــر المجتمــع مهــم، وأن حياتهــن ال تنتهــي بالــزواج وإنمــا تبــدأ 

بمرحلــة جديــدة وتســتيقظ معهــا أحــام أخــرى أيًضــا ال تنفصــل عــن جعــل العالــم مكاًنــا أفضــل للجميــع.

.

.

.

.
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 سفيرتنا المتميزة “ نتاليا غوميز ” من اسبانيا

ه ي أن أخت�ب
ء جيد هو بالتأكيد أفضل شعور يمكن�ف ي

ي ل�ش استخدام مواه�ب

 اســمي ناتاليــا غوميــز، ولــدت فــي الواليــات
فــي حالًيــا  أعيــش  ولكنــي   المتحــدة 
 بوليفيــا. أبلــغ مــن العمــر ســبعة عشــر
 عاًمــا والشــيء الــذي أحــب فعلــه حًقــا هــو

ــًا ــدة دائم ــات جدي ــم لغ تعل
  أشعر أن هذه هي طريقتي للوصـول  

 والتعــرف علــى البلــدان المختلفــة حــول
 العالــم دون الحاجــة بالضــرورة إلــى التواجــد

ــاك جســدًيا هن

  أتحــدث حالًيــا اللغــات؛ اإلســبانية واإلنجليزيــة والفرنســية، وأدرس األلمانيــة والروســية وأحــد أهدافــي هــي
 أن أتحــدث يوًمــا مــا باللغــة العربيــة والصينيــة ولغــة اإلشــارة و لغــة برايــل أيًضــا. أنــا أيًضــا جيــدة جــًدا فــي

الكيميــاء والرياضيــات
 برنامــج “نحــن نحــب القراءة”مــن وجهــة نظــري هــو مشــروع خــاص، تــم إنشــاؤه بقــدر كبيــر مــن الحــب وأنــا
 ســعيدة جــًدا أن ســنحت لــي الفرصــة لمعرفــة ماهيتــه. كمــا أننــي أعلــم أن مــن أهــم األشــياء فــي الحيــاة
 أن تتعلــم أن تحــب الدراســة ألنهــا هــي الشــيء الوحيــد الــذي يجــب أال نتوقــف عنــه أبــًدا. لذلــك، إذا كنــا ال
 نحــب الدراســة ونــدرس بالجامعــات والمــدارس ألننــا نشــعر بأننــا ملزمــون بذلــك فقــط، فإنهــا تصبــح مملــة
 وذات فائــدة قصيــة األمــد، وبالتالــي، نبــدأ فــي كرههــا.  لذلــك، علــى عكــس المبــدأ الدراســي التقليــدي،
 فــإن الغــرض مــن البرنامــج هــو جعــل األطفــال يحبــون القــراءة وإيقــاظ فضولهــم، وليــس فقــط إجبارهــم

“علــى ذلــك ألن “القــراءة جيــدة

 الحيــاة ليســت خًطــا قطرًيــا، بــل لهــا تقلباتهــا. لــذا، رســالتي الرئيســية للعالــم فــي الوقــت الحالــي، )علــى
 الرغــم مــن أنــه مــن الصعــب فــي بعــض األحيــان حتــى تصديــق ذلــك(؛ هــي أن الحيــاة تأتــي مــع مليــون
 لحظــة صعبــة مــن شــأنها أن تحّطمــك، ولكــن فــي تلــك اللحظــات عليــك فقــط أن تتذكــر أنــه كلمــا ُكســرت

“أكثــر، زادت المســاحات التــي تخلقهــا ليخترقــك الضــوء

.

.

.

   «

.
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بشرى الحياري: “ تعّرفت على نحن نحب القراءة في رحلٍة جوية”

ي رحلٍة جوية
تعرّفت ع� نحن نحب القراءة �ف

العمــر مــن  تبلــغ  فتــاة  الحيــاري،   بشــرى 
 14 عاًمــا مــن أوهايــو تســافر خــال الفتــرة
 الماضيــة لزيــارة األردن علــى الخطــوط الجويــة

القطريــة

األردن  إلــى  الذهــاب  وعائلتــي  أنــا   قــررت 
ــا ــاء إجازتن ــة وقض ــارة العائل ــف  لزي ــذا الصي  ه
 الصيفيــة. أخذنــا الخطــوط الجويــة القطريــة

كنــت أبحــث عــن شــيء ألشــاهده فــي قســم الترفيــه. كنــت أتصفــح بشــكًل عشــوائي للبحــث عــن شــيء 
مشــوق ومألــوف، ورأيــت صــورًة للخالــة رنــا الدجانــي وكان مقــااًل عــن نحــن نحــب القــراءة

ــى  ــثَّ عل ــا للح ــل برنامًج ــه يمث ــراءة، وأن ــب الق ــُن ُنح ــى نح ــي عل ــى لتعرف ــة األول ــك اللحظ ــت تل ــًا كان فعلي
ــة الوصــول  ــن ليــس لديهــم إمكاني ــب لألطفــال الذي ــب ويقدمــون الكت ــث يقــرأ األشــخاص الكت القــراءة، حي

ــة ــب أو المكتب ــى الكت إل

فــي وقــٍت الحــق عندمــا وصلنــا إلــى األردن، قمــت ببعــض األبحــاث حــول برنامــج نحــُن ُنحــب القــراءة ومــا هــو 
فــي الواقــع ووجــدُت بيانــات التواصــل معكــم وهــا انــذا أنقــل لكــم تحياتــي وتجربتــي فــي التعــرف عليكــم 

مــن رحلتــي الجويــة".

.

.
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ــ�ف شــخصية ــة المبكــرة لأنهــا تكــون عندمــا تُب ف عــ� ســنوات الطفول كــ�ي  يجــب ال�ت
ف ولكــن  الطفــل لتشــكيل مســتقبله / مســتقبلها. مــن المهــم العمــل مــع المعلمــ�ي

اك أوليــاء الأمــور. نحــن نحــب القــراءة تملــك الحــل الجــزء الأصعــب  هــو إ�ش

د. عمر الرزاز - رئيس وزراء الأردن السابق  

جرة وليد
طفل عادي يحمل جّرة غير عادية!

تؤمــن آيــا بقــوة التعافــي مــن خــال ســرد القصــص والحكايــات.  آيــا توســون ســفيرة نحــن نحــب القــراءة، شــاّبة 
نصــف تركيــة ونصــف فليبينيــة تعيــش فــي دبــي.

 بــدأت القــراءة لألطفــال فــي ســن مبّكــرة جــًدا، كانــت تقــرأ لألطفــال فــي حضانــة قريبــة مــن المنــزل، تبلــغ آيــا اآلن 
الســابعة عشــر مــن العمــر، تأثــرت آيــا بتفانــي األشــخاص فــي برنامــج نحــن نحــب القــراءة، وخاصــة عنــد العمــل مــع 

الاجئيــن، شــجعتها تجربتهــا فــي برنامــج نحــن نحــب القــراءة علــى كتابــة قصــة “جــّرة وليــد"”.

جــّرة وليــد تحكــي عــن قصــة فتــى عــادي يحمــل جــرة غيــر اعتياديــة، فمــا الــذي تحملــه هــذه الجــّرة غيــر اإلعتيادية؟ 
وكيــف ســيتصرف وليــد وأصدقــاؤه حيالها؟

تتمنــى آيــا أن يشــعر األطفــال الاجئــون بأنهــم أقــوى رغــم كل التحديــات العديــدة التــي يواجهونهــا، أتمنــى أن 
ــب،  ــل ال ينض ــم، أم ــة خياله ــة لتنمي ــاحة خصب ــال: مس ــكل األطف ــياء ل ــة أش ــال ثاث ــد لألطف ــّرة ولي ــة ج ــدم قص تق

ــم ــن أحامه ــي ع ــدم التخل ــجاعة لع والش

.

.

«
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 يتعلــم الأطفــال مــن خــال محــو الأميــة، أن تكــون لديهم الثقــة والشــجاعة ليكونوا
ي مجتمعاتهــم

ــ�ي �ف ــن يقــرأون عنهــم ..حــ�ت يصبحــوا صانعــي التغي  الأبطــال الذي
ة ة والصغــ�ي الكبــ�ي

ي
رنا الدجا�ف

معاٍن كثيرة للنجاح! 

.

.
أمــل خليفــة هــي باحثــة مشــاركة فــي المعهــد الفرنســي للشــرق األوســط فــي عمــان وفــي معهــد التقــارب 
للهجــرات فــي باريــس، وقــد تطوعــت لترجمــة تدريــب برنامــج “نحــن نحــب القــراءة” المتــاح عبــر اإلنترنــت إلــى اللغــة 

الفرنســية.
ولــدت أمــل وترعرعــت فــي األردن حيــث حصلــت علــى درجــة البكالوريــوس فــي اللغتيــن اإلنكليزيــة والفرنســية فــي 
ــي  ــم اللغــات والثقافــات ف ــوراة مــن قســم تعلي ــي الماجســتير والدكت ــى درجت ــت عل جامعــة اليرمــوك، كمــا حصل
جامعــة الســوربون-نوفيل فــي باريــس. وتهتــم دراســاتها بمســائل تمثيــل اللغــة وممارســاتها باإلضافــة إلــى فهم 
تطــور الهويــة اللغويــة خاصــًة لــدى األشــخاص الذيــن تعرضــوا للهجــرة القســرية والذيــن يعيشــون فــي مخيمــات 

الاجئيــن فــي الشــرق األوســط.
ــدور  ــة وال ــد اللغ ــكان تواج ــة م ــة دراس ــى أهمي ــام 2020 عل ــا لع ــة به ــوراة الخاص ــالة الدكت ــي رس ــل ف ــدت أم و أك
الــذي تلعبــه فــي مخيمــات الاجئيــن كمؤشــر واضــح علــى قــوة العاقــات وذلــك مــن خــال اتخــاذ مخيــم الزعتــري 
الموجــود فــي األردن كمثــال حــي، وبالتركيــز علــى األهــداف التعليميــة اســتطاعت دراســتها أن تحــدد أيًضــا 
االحتياجــات اللغويــة لاجئيــن فــي حــاالت الطــوارئ واألزمــات، وعلــى الرغــم مــن أن الدراســة تركــز حصــًرا علــى مخيــم 

.الزعتــري إال أنــه قــد يتــم الكشــف عــن أنمــاط مماثلــة فــي بيئــات مشــابهة

«

«
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 الشركاء والمانحين الجدد

 قامــت مؤسســة القلــب الكبيــر وهــي مؤسســة خيريــة تأسســت رســمًيا في شــهر مايــو/2015 بمبــادرات
 وحمــات متنوعــة، أطلقتهــا ســمو الشــيخة جواهــر بنــت محمــد القاســمي، زوجــة صاحــب الســمو حاكــم

الشــارقة ورئيســة المجلــس األعلــى لشــؤون األســرة

ــال ــا األطف ــرة وخصوًص ــن األس ــف م ــات األضع ــن الحلق ــة وتمكي ــي حماي ــة ف ــة المؤسس ــل مهم  ووتمث
ــم ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف

ــاالت  ــي ح ــة ف ــم والمعون ــة، التعلي ــات الصح ــر خدم ــب الكبي ــة القل ــرت مؤسس ــن وف ــك الحي ــذ ذل  ومن
ــا ــًدا مختلًف ــي 25 بل ــاج ف ــخص محت ــن ش ــارب 4 مايي ــا يق ــوارئ لم  الط

ــداد ــي إع ــة  ف ــص المنزلي ــّراء القص ــراءة وُق ــب الق ــن نح ــج نح ــع برنام ــر م ــب الكبي ــة القل ــارك مؤسس  تتش
 فيلــم وثائقــي عــن ســفراء نحــن نحــب القــراءة مــن الاجئيــن فــي مخيــم الزعتــري، باإلضافــة إلــى إعــداد

ــن المــرأة ــن وتمكي ــاب لألطفــال عــن الاجئي .كت

مؤسسة القلب الكبير 

منــذ انشــاء منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والتعليــم والثقافة )اليونســكو( في عــام 1945 ، كانــت مهمتها 
المســاهمة فــي بنــاء الســام والتنميــة الدائمــة والحــوار بيــن الثقافــات، والمســاهمة فــي القضــاء علــى 
الفقــر، وقــد دخلــت اليونســكو فــي شــراكة مــع برنامــج نحــن نحــب القــراءة لتعزيــز التعــاون التنمــوي مــن 

أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

ــى  ــا إل ــة كوري ــام جمهوري ــد انضم ــر 1954 ، بع ــي 30 يناي ــكو ف ــة لليونس ــة الكوري ــة الوطني ــت اللجن تأسس
ــة مــن وكاالت  ــر كأول وكال ــا. وتعتب ــي كوري ــم ف ــة والتعلي ــر التربي ــي عــام 1950. ويترأســها وزي اليونســكو ف

ــباب. ــددة للش ــج مح ــر برام ــد وتطوي ــدة لتحدي ــم المتح األم
قامــت اللجنــة الوطنيــة الكوريــة لليونســكو مــن خــال برنامــج الجســر بتمويــل برنامــج نحــن نحــب القــراءة 
لعقــد خمــس دورات تدريبيــة وتقييــم تأثيــر البرنامــج علــى النســاء واألطفــال المشــاركين فــي البرنامــج فــي 

دراســة عشــوائية طوليــة للتحكــم.

الحكومة الكورية - اليونيسكو 

.

.

.

.
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منظمــة حقــوق اإلنســان مــن أجــل الوقــت هــي شــبكة بحثيــة تتألــف مــن بحــوث متعــددة التخصصــات تجــري فــي 
بلــدان متعــددة وتدخــل إرث الصــراع الخفــي مباشــرة فــي الحمايــة اإلنســانية والسياســات والممارســات المتعلقــة 
بحقــوق اإلنســان وتعمــل لصالــح الفئــات الضعيفــة بشــكل خــاص ، مثــل الاجئيــن والنســاء واألطفــال وغيرهــم مــن 

ــة. المجتمعات المهمش

نحــن نحــب القــراءة شــريك فــي شــبكة أبحــاث حقــوق الوقــت الممولــة مــن صنــدوق أبحــاث التحديــات العالميــة. 
ــدي  ــدة للتص ــة المتح ــة المملك ــه حكوم ــترليني تقدم ــه إس ــون جني ــة 1.5 بلي ــدوق بقيم ــو صن ــار ه ــذا اإلط وه
للتحديــات اإلنمائيــة العالميــة المعقــدة ودعــم البحــوث التعاونيــة التــي مــن شــأنها تحســين االزدهــار االقتصــادي 

والرفــاه ونوعيــة حيــاة النــاس فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل والمتوســطة الدخــل.

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

التعليــم والتعلــم فــي األزمــات هــو أحــد أقســام األكاديميــة البريطانيــة التــي تمــول البحــث الــذي يستكشــف 
تحديــات التعليــم والتعلــم فــي ســياقات الصــراع واألزمــات الممتــدة.

األكاديمية البريطانية 

شبكة أبحاث حقوق الوقت 

يــر الســنوي 2021  التقر

19



 الجوائز والتقدير

ــج  ــة برنام س ــي، مؤسِّ ــا الدجان ــتاذة رن ــت األس حصل
نحــن نحــب القــراءة، علــى جائــزة مؤسســة شــواب 
لإلبتــكار اإلجتماعــي لعــام 2022 كجــزء مــن جــدول 

ــي. ــادي العالم ــدى االقتص ــوس للمنت ــال داف أعم

واختيــرت البروفيســورة رنــا الدجانــي لتكــون الفائزة 
مــن  واختيــرت  العربيــة،  البلــدان  مــن  الوحيــدة 
مجموعــة مكونــة مــن 400 مــن قــادة المجتمــع 
ــروا  ــن أّث ــم الذي ــول العال ــًدا ح ــي 190 بل ــن ف المؤثري

ــم. ــول العال ــخص ح ــون ش ــاة 722 ملي ــى حي عل

جائزة شواب لإلبتكار اإلجتماعي 

تــم اختيــار نحــن نحــب القــراءة كواحــد مــن أفضــل 
وقابليــًة  تأثيــًرا  األكثــر  تعليمــي  ابتــكار  مئــة 

للتوســع حــول العالــم مــن قبــل منظمــة :  

 HundrEd

ــدا، تكتشــف  ــر ربحيــة مقرهــا فــي فنلن منظمــة غي
وتبحــث وتشــارك االبتــكارات الملهمــة فــي النعليــم
ــكاًرا  ــة    HundrED     ابت ــار منظم ــام تخت ــي كل ع ف
ــم وتحــدث تحســينات  ــع أنحــاء العال ــا مــن جمي ملهًم
التعليــم مــن خــال  للتطويــر فــي  مؤثــرة قابلــة 

الممارســات والحلــول المبتكــرة.

تــم اختيــار نحــن نحــب القــراءة هــذا العــام لمجموعــة              
 100 العالميــة لعــام 2022 المكونــة مــن    HundrED
ابتــكار تعليمــي رائــد مــن جميــع أنحــاء العالــم، تخضــع 
هــذه االبتــكارات لعمليــة مراجعــة صارمــة، بمــا فــي 
ذلــك إجــراء المراجعــة والتصويــت مــن قبــل 150 خبيــًرا 

تعليمًيــا فــي 50 دولــة.
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األكاديمية الدولية عمان 

 نحــن نحــب القــراءة،  فــي المرتبــة الثانيــة
ــال ــادة األعم ــكار وري ــدى اإلبت فــي منت

حصلــت مبــادرة "نحــن نحــب القــراءة" علــى المركــز 
الثانــي فــي ملتقــى القيــادة واإلبــداع الــذي أقامتــه 
جامعــة فيادلفيــا للعــام الثانــي علــى التوالــي تحــت 

رعايــة رئيــس الجامعــة الدكتــور معتــز شــيخ ســالم.

ــي  ــا الدجان ــورة رن ــة فــازت الدكت ــم اللجن ــاًء علــى تقيي بن
بالمركــز الثانــي فــي مجــال خدمــة المجتمعــي عــن 

ــراءة. ــب الق ــن نح ــج نح برنام

طــاب  مــن األكاديميــة الدوليــة عمــان، وهــي مدرســة خاصــة 
ــدث  ــي ح ــراءة، ف ــب الق ــن نح ــج نح ــوا لبرنام ــي األردن، تبرع ف

ــس 2021-12-16 . ــوم الخمي ــتوي، ي ــع الش التجّم

تعزيــز الثقــة فــي المشــاريع المحليــة وخاصــة برنامجنــا "نحــب 
ــة  ــال القادم ــن األجي ــور بي ــاء الجس ــال لبن ــذا مث ــراءة"، وه الق

ــة والشــعور باالنتمــاء. ــز الهوي ــة لتعزي ــادرات المحلي والمب
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 فعالياتنا

ــر  ــراءة لتطوي ــال الق ــن خ ــات م ــر العقلي ــاح: تغيي ــو المفت ــع ه الداف
ــر. ــاع التغيي ُصن

ــن  ــراءة بي ــب الق ــز ح ــة لتعزي ــوزارة الثقاف ــع ل ــج تاب ــو برنام ــر ، وه ــة تغيي ــراءة - جمعي ــب الق ــن نح نح
األطفــال ، عقــد المؤتمــر: »الدافــع هــو المفتــاح: تغييــر العقليــات مــن خــال القــراءة لخلــق التغييــر«. 

ــار ــاء نج ــورة هيف ــة الدكت ــرة الثقاف ــي وزي ــة معال ــت رعاي تح

شــارك علمــاء مــن جامعــة كويــن مــاري بلنــدن وكليــة ترينيتي ودبلــن وجامعــة يــورك والجامعــة األردنية 
والجامعــة الهاشــمية فــي هــذا المؤتمــر ، نتائــج أحــدث أبحاثنــا التعاونيــة  »FIERCE: التدخــل األســري 
ــنحن نحــب القــراءة  علــى المســارات  ــر المباشــر لـ للتمكيــن مــن خــال القــراءة والتعليــم« حــول التأثي
التعليميــة لألطفــال ومحــو األميــة وحــب القــراءة باإلضافــة إلــى التأثيــر غيــر المباشــر مــن خــال 
ــة  ــاء مجموع ــى إنش ــة إل ــاركة األم واألب . باإلضاف ــة بمش ــة المتعلق ــات العائلي ــي العملي ــرات ف التغيي

ــة بشــكل فعــال فــي ســياقات إنســانية أخــرى. ــذ التدخــات التعليمي ــر وتنفي أدوات لتطوي

تظهــر نتائــج البحــث أن نحــن نحــب القــراءة تســبب فــي أن يكــون لــدى األطفــال مواقــف أكثــر إيجابيــة 
ــر  ــذا المؤتم ــل ه ــي احتف ــكل هامش ــل بش ــن األم والطف ــات بي ــة العاق ــين نوعي ــراءة وتحس ــاه الق تج
بمــرور عشــر ســنوات علــى تأســيس التغييــر كقــوة للتغييــر فــي تجســيد حقيقــي الســمها ، واحتفــاًء 
بالنســاء والرجــال والشــباب المحلييــن الذيــن كانــوا صانعــي التغييــر فــي حــد ذاتهــا مــن خــال القــراءة 

بصــوت عــاٍل لألطفــال فــي أحيائهــم.

.
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حدث تيد بالعربي اإلقليمي األول إلى تضخيم أصوات الشباب العربي.

أقيــم أول حــدث إقليمــي )تيــد بالعربــي(، وهــي مبــادرة رائــدة بيــن مؤسســة قطــر، وتيــد بهــدف 
المســاعدة فــي الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة واالحتفــاء بهــا وتعزيــز اســتخدامها المســتمر وأهميتهــا 

ــم. للعال
ســة برنامــج نحــن  ــا الدجانــي مؤسِّ خــال الحــدث الــذي أقيــم خــال قمــة وايــز 2021 ، تحدثــت الدكتــورة رن
نحــب القــراءة، عــن المبــادرة التــي أسســتها فــي األردن ، والتــي تهــدف إلــى رعايــة األطفــال المتعلميــن 
ــراء  مــدى الحيــاة القادريــن علــى إحــداث التغييــر مــن خــال اســتخدام القــراءة كأداة لتنميــة العقــل وإث

اللغــة وإطــاق العواطــف والشــعور بــأن ال شــيء مســتحيل.
وقالــت: "لقــد استكشــف كل مــن ســفراء" نحــن نحــب القــراءة "، مــن خــال تجربتهــم ، قدراتهــم الداخليــة  

ممــا أدى بهــم إلــى أن يصبحــوا صانعــي التغييــر فــي مجتمعاتهــم".

"نحــن نحــب القــراءة تقــوم إســتراتيجية" نحــن نحــب القــراءة "علــى الدافــع الداخلــي بــداًل مــن المحفــزات 
الخارجيــة ، وهــي نقطــة تحــول مهمــة إلحــداث تغييــر جــذري فــي اإلطــار العــام مــن شــأنه أن يســاعد فــي 

خلــق مســتقبل مســتدام.

أدعوكــم جميًعــا للشــروع مًعــا فــي رحلــة اكتشــاف الــذات ، حيــث نغيــر أنمــاط التفكيــر مــن خــال القــراءة  
لنصبــح "صانعــي التغييــر" الذيــن نحتاجهــم.
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ــة  ــنوية الخامس ــرى الس ــال بالذك ــراءة فــي اإلحتف ــب الق ــن نح ــاركة نح مش
ــت. ــج فولبراي ــبعين لبرنام والس

أقــام برنامــج فولبرايــت ، لاحتفــال بالذكــرى الســنوية الخامســة والســبعين لتأسيســه ، حدًثــا رائًعــا فــي ثاثيــن 
نوفمبــر فــي مركــز جــون إف كينيــدي للفنــون المســرحية فــي واشــنطن العاصمــة.

تضمــن الحــدث قصًصــا وعروًضــا شــخصية لبعــض خريجــي برنامــج فولبرايــت األكثــر اســتثنائية، وأولئــك الذيــن 
لديهــم وظائــف طويلــة ومتميــزة. ســلط االحتفــال الضــوء علــى تأثيــر برنامــج فولبرايــت فــي خمســة مجــاالت 

مهمــة: البيئــة، التعليــم، الخدمــة العامــة، والعلــوم ، التكنولوجيــا، الصحــة العامــة والفنــون.

فــي اإلحتفــال بالذكــرى الســابعة والخمســين الــذي أقيــم فــي واســنطن العاصمــة والــذي بــث مــن مركــز جــون 
إف. كنــدي تــم عــرض قصــة الدكتــورة رنــا الدجانــي خريجــة فولبرايــت ومؤسســة برنامــج نحــن نحــب القــراءة، 

ذكــر دوجــاس هاريــس الدكتــورة رنــا كمثــال يحتــذى بــه للنســاء والرجــال مــن جميــع أنحــاء العالــم. 
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مؤتمــر جســر 2021 ، حاضــر ومســتقبل التعليــم غيــر النظامــي فــي 
الجهــود المبذولــة لتحقيــق الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة.

ــي  ــر - األردن، ف ــة  تغيي ــراءة ومؤسس ــب الق ــن نح ــج نح ــرة برنام ــي مدي ــا الدجان ــورة رن ــاركت الدكت  ش
ــراءة"  ــب الق ــن نح ــر "نح ــة تغيي ــن جمعي ــي بي ــل التعاون ــم العم ــا«  لتقدي ــدج2021 كوري ــر »  بري مؤتم

ــي األردن. ــيجون ف ــدج س ــج بري وبرنام

  كان الهــدف مــن المؤتمــر نشــر قيمــة التعليــم غير الرســمي فــي تعزيز التعليــم المســتمر للمحرومين 
)أهــداف التنميــة المســتدامة 4.5 و 4.6( وكذلــك مشــاركة إنجــازات ترتيــب برنامــج الجســر لتعزيــز التنفيــذ 
المســتقبلي. يهــدف المؤتمــر أيًضــا إلــى التعلــم مــن بعضنــا البعــض ومــن الخبــراء ، وتبــادل الممارســات 

الجيــدة ومشــاركة رؤيــة البرنامــج وإنشــاء شــبكة تعاونيــة مــع المنظمــات ذات الصلة.
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ــي ــي قمــة الشــباب المشــارك ف ــن الرئيســيين ف ــي كواحــدة مــن المتحدثي ــا دجان ــورة رن  شــاركت الدكت
ــاع ــي لصن ــج االفتراض ــة البرنام ــمي لحمل ــاق الرس ــادف اإلط ــذي يص ــع التغيير،وال ــع لصان ــادة الجمي  قي

ــباب 2021 ــر الش التغي
 لبــدء المحادثــة حــول كيــف يمكننــا النهــوض بصناعــة التغييــر بيــن الشــباب وتضخيــم قدراتهــم الرياديــة

 وســط جائحــة كوفيــد19
 تضمنــت القمــة حلقــة نقاشــية بقيــادة إيمــان بيبــرس، مديــرة أشــوكا للعالــم العربــي اإلقليمي، وأشــوكا:
 مبتكــرون لنائــب الرئيــس العــام، حــول كيــف يمكننــا إطــاق حركــة الشــباب فــي العالــم العربــي وســط

جائحــة كوفيــد19. أيًضــا مقابلــة وقصــة نجــاح مــع صانــع تغييــر شــاب مــن إندونيســيا

قمة اشوكا للشباب القيادي.

.

.

.

.
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نسانية جمعاء! أنتم استم سفراًء للقراءة فحسب، أنتم سفراء لاأردن ولاإ
، هــذا البلــد بإمكانياتــه المحــدودة، ولكــن كــم يملــك مــن الطاقــات  ي ي قلــب العالــم العــر�ب

الأردن الــذي يقــع �ف
يــة والمعرفــة المخزونــة داخــل العقــول! الب�ش

الدكتورة هيفاء النجار – وزيرة الثقافة

«

«
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 األبحاث الجارية

التدخل األسري للتمكين من خال القراءة والتعليم. 

الهــدف مــن هــذه الدراســة التقييميــة هــو فهــم كيفيــة تأثيــر برنامــج 
"نحــن نحــب القــراءة" علــى المســارات التعليميــة لألطفــال ومحــو األمية 

وحــب القــراءة أثنــاء الحــرب والنــزوح.

اإلهتمام المشترك.

االهتمام المشترك: كيف يقوم الوالدان والطفل في تنسيق اإلهتمام 
في أوقات كورونا: استكشاف آليات الوقت الحقيقي لانتباه المشترك 

أثناء قراءة الكتب بين الوالدين والطفل.

يســتمر متطوعــو كيــف نحــب القــراءة ليصبحــوا رواد أعمــال اجتماعييــن: 
تمكيــن النــاس مــن إحــداث تغييــر إيجابــي فــي مجتمعاتهــم.

يّتبــع برنامــج نحــن نحــب القــراءة فلســفة: "إذا كان بإمكانــي فتــح مكتبة، 
فمــا الــذي أســتطيع فعلــه أيًضا؟"

يحلــل هــذا البحــث إلــى أي مــدى تعــزز التجربــة التطوعيــة فــي برنامــج 
ــة  ــال االجتماعي ــادة األعم ــروع ري ــدء مش ــا لب ــراءة، النواي ــب الق ــن نح نح

الخاصــة بهــم بعــد ذلــك.

 نحــن نحــب القراءة
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 األبحاث المنشورة

ــي األردن  ــات ف ــة للعائ ــية واالجتماعي ــتجابات النفس االس
فــي ســياق جائحــة كورونــا

   تقييــم فعاليــة تنفيــذ برنامــج “نحــن نحــب القــراءة” حــول
 مواقــف وممارســات القــراءة لألطفــال

   

 آثــار التدخــل القائــم علــى القــراءة علــى معالجة المشــاعر
 لــدى األطفــال الذيــن عانــوا مــن محنــة مبكــرة وصدمــات

مرتبطــة بالحــرب

 إدارة المعرفة في تطوير “نحن نحب القراءة”)2020(  
ديار كاشلوك ، كلية كوبنهاغن لألعمال

 أبــي اقــرأ لنــا قصــة “ نهــج النظــم البيئيــة لفهــم”
القصيــرة القصــص  قــراءة  حــول  اآلبــاء   تصــورات 
أولومــي مدينــة  المؤلــف:  األردن  فــي   المشــتركة 

نيلســون مويــرا  المشــرف: 

.

.

.

.

.
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ــا ــا و أطفاله ــع زوجه ــش م ــورية تعي ــابة س ــي ش ــد وه ــماء الراش ــاة  أس ــن حي ــة ع ــة مقتبس ــذه القص  ه
 فــي مخيــم الزعتــري- األردن، و كمعظــم الاجئيــن الســوريين عانــت أســماء و عائلتهــا مــن ظلمــات الحــرب
ــش ــروف العي ــلم لظ ــم تستس ــكلة و ل ــي كل مش ــل ف ــة،و ح ــي كل محن ــة ف ــا رأت فرص ــر، لكنه  و التهجي
 الصعبــة لقــد كان التحــاق أســماء بتدريــب نحــن نحــب القــراءة الــذي عقــد فــي مخيــم الزعتــري عــام 2014
 نقطــة التحــول فــي حياتهــا، بــدأت بعــده بعقــد جلســات القــراءة بصــوت عــاٍل ألطفــال المخيــم ثم بــدأت ببناء
 مبادراتهــا الخاصــة بقــراءة الكتــب و التنميــة الذاتيــة للفتيــات المراهقــات حتــى أصبحــت رائــدة مجتمعيــة

 ملهمــة لمــن حولهــا بقدرتهــم علــى التغييــر

دليل الساسل القصصية
 باإلضافــة إلــى الكتــب الـــ 32 التــي نشــرتها نحــن نحــب القــراءة، أنتجنــا أيًضا سلســلة مــن الكتب اإلرشــادية

 حــول مواضيــع مختلفة

أحدث الكتب المضافة إلى مجموعتنا :

كيف تقوم بتجارب التحكم العشوائية كيف تكتب قصة لألطفال

نبذة عن تطوير مجموعاتنا القصصية 

.

:
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نحــن نحــب القــراءة لديهــا قســم متخصــص لتطويــر الكتــب. تهــدف نحــن نحــب القــراءة إلــى
تطويــر كتـب ممتعـة ومبتكـرة وتطلـق العنـان لخيـال األطفال. يتـم تطويـر الكتـب وفقـا لمعاييـر ومنهجيـة 

محـددة ، مـع مراعـاة عوامـل مثـل الموضـوع ، ومائمـة لثقافـة األطفال وخلفيتهـم ، واللغـة ، ومدى
مائمــة العمــر. فــي إنشـاء الكتــب ، تتعـاون نحــن نحــب القـراءة مــع الكتــاب المحلييــن والرســامين

والمصمميــن والناشــرين. تتــم مراجعــة جميــع المحتويــات مــن قبــل مستشــاري التعليــم وكذلــك
االستشاريين ضمــن مواضيــع المحتــوى المعنيــة. حتــى اآلن ، طــورت نحــن نحــب القــراءة 32 كتاًبــا
لألطفال،  تغطـي مجموعـة متنوعـة مـن المواضيـع ، بمـا فـي ذلـك الوعـي البيئـي ، التعاطـف، النـوع

االجتماعي ، الاعنف، اإلعاقات والاجئين. اعتبـاًرا مـن عـام 2018 ، وزعـت نحـن نحـب القـراءة أكثـر مـن
كتابـا فـي جميـع أنحـاء األردن   213,266.

 تطوير قصص األطفال

طورت نحن نحب القراءة 32 كتاًبا لألطفال تغطي المواضيع التالية:

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

-الاعنف. 
-الاجئين. 

-النوع اإلجتماعي. 
 -اإلعاقة. 

دليلنا لقصص األطفال  أصبح متاًحا على الموقع اإللكتروني :
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 المنشورات

الجزء األول: فلسفتنا.
-لماذا القراءة للمتعة مهمة.

-ال تزال مستويات القراءة منخفضة.
-لماذا ال يقرأ األطفال  للمتعة؟.

-نحن نحب القراءة كحل.
-كيفية القراءة بصوت عال.

-تأسيس نحن نحب قراءة المكتبات.
-دراسة تأثير نحن نحب القراءة.

ــورك ــة. نيوي ــفاء الصدم ــى ش ــراءة عل ــاعد الق ــن، تس ــال الاجئي ــاب: األلطف ــى الكت ــات عل  مراجع
ــل 2019 ــز -  17 أبري  تايم

ــة ــاة ومهن ــت حي ــي صنع ــي، الت ــا الدجان ــب رن ــتحيل” تكت ــيء مس ــد أي ش ــه ال يوج ــد أن ــب أن نعتق  يج
ــاء نحــب القــراءة ــا، قصــة رحلتهــا فــي بن ــيء ممكــن، ويمكــن أن يكــون ممكًن ــات ان كل ش  مــن إثب
ــراءة ــه الق ــا تفعل ــي م ــة تحك ــا قص ــرأة، أنه ــادة ام ــرأة وقي ــب ام ــة قل ــا قص ــة، ألنه ــة للغاي  ملهم
ــه، ــع كل ــد، وللمجتم ــل واح ــال، لطف ــراءة لألطف ــه الق ــن أن تفعل ــا يمك ــة م ــاة، وخاص ــر الحي  لتغيي
ــدث ــن أن يح ــاٍل يمك ــوٍت ع ــراءة بص ــل الق ــب،  فع ــن الح ــد م ــل واح ــا؛ أن فع ــتاذة رن ــا االس ــح لن  توض
ــع ــم، تض ــط به ــذي يحي ــه ال ــع بأكمل ــي المجتم ــباب، وف ــول الش ــاة وعق ــي حي ــا، ف ــًرا ديناميكًي  تغيي
ــًة ــي، قص ــر المجتمع ــن التغيي ــة وتمكي ــرار لرعاي ــًا للتك ــًدا وقاب ــا فري ــي مخطًط ــورة دجان  البروفيس

 تلــو األخــرى وطفــًا
تلو اآلخر.

  بام ألين ، مؤسسة ليت وورلد

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

د. رنا الدجاني
 المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة

الجزء الثاني: تجربتنا.
- نحن نحب القراءة : تاريخ قصير.

- نحن نحب القراءة : كحركة اجتماعية.
- نحن نحب القراءة : في مخيمات الاجئين.

- خاتمة .
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نحن نحب القراءة في الميديا:

مؤسسة جاكوب: حان الوقت اآلن لتغيير نهجنا في التعليم!

 لمساعدة األطفال على أن يصبحوا متعلمين لمدى الحياة.

المنتدى االقتصادي العالمي: إليك كيفية تمكين الناس من أجل التغيير على مستوى القاعدة.

كما تخبرنا نظرية الفوضى ، يمكن أن يكون للحركات الصغيرة عواقب مغيرة للعالم.
هذا المقال جزء من قمة رواد التغيير المنشورة على موقع المنتدى االقتصادي العالمي.

 اقرأ املقال

 اقرأ المقال
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مجاالت التأثير وأهداف التنمية المستدامة

 اعتمــــدت الــــدول األعضاء فــــي األمم المتحــدة البالــغ عددهــــا 193 دولــة، خطــة التنميــة المستدامة     
 لعــام 2030 تحــت عنــوان : تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030

ا للتنميـة المستدامـة، و 169 هدًفـا اسـتراتيجًيا، وهـي دعـوة  للعمــل مــن ـً  ئفـي جوهرهـا يوجـد 17 هدف
قبــل جميــع البلــدان المتقدمــة والناميــة فــي شــراكة عالميــة

 سـتحفز األهداف والغايــات العمــل علــى مــدى الســنوات الخمــس عشــرة القادمــة في  المجاالت
التاليــة ذات األهمية القصــوى : النــاس، الكوكــب، الرفــاه ، الســلم، والشــراكة

نحن نحب القراءة تركز على أهداف التنمية المستدامة 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

اجعلنا جزًءا من المسؤولية االجتماعية للشركات

بإمكانك أن تدعم مشروع نحن نحب القراءة بعدة طرق:

 شـراء مجموعتنـا القصصيـة مـن موقـع جملـون
 جملـــون هـــو أكبـــر متجرالكترونـــي لبيـــع الكتـب فـي الشــــرق األوسط، يوفــــر أكثــر مــــن 10 مال ييــن
 عنوانــا مــن الكتــب باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة مــع توافـر خدمـة التوصيـل للمنـزل، وطـرق الدفـع

المخصصـــة لتناسـب المنطقـة العربيـة

 اشتري كتبنا

 تبرع

.

.
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صابريــن المحارمــة - شــابة أردنيــة. درســت علــم النفــس فــي الجامعــة األردنيــة. تعانــي مــن مــرض التصلــب 
اللويحــي المتعــدد. التحقــت صابريــن فــي برنامــح نحــن نحــب القــراءة. قالــت صابريــن: حــول البرنامــج: لقــد غّيــر 
ــدأت  ــدأت بنشــر كتاباتــي الخاصــة، إلــى جانــب أننــي ب ــي ، أنشــأت صفحتــي الخاصــة علــى إنســتجرام ، وب حيات

فــي القــراءة بانتظــام.!

التقي صابرين المحارمة! 
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