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  كممة المديرة العامة
ما أقل قيمة العمم والثقافة والوجاىة والمراتب العالية في المجتمع إذا  " ليس الميم في ىذه الحياة أن نتعمم ونتثقف ونترقى إلى أعمى المراتب، ولكن الميم كل الميم أن تكون عندك رسالة تعيش ليا وتبشر بيا.

 رسالة، فما ىي رسالتك؟ "لم كن ىناك 

 خميل السكاكيني البنو سري 
22\3\1331 

توائم تياد وتقدير اإلبداع الحر، باالرتكاز عمى المثابرة واإلجعمى مدار األربع وعشرين سنة الماضية  المؤسسة تحققترسالة . ورؤية خميل السكاكيني الفكرية والمتنورة الصاعدة والتربوية نسجملممؤسسة رسالة ت
فّياضة بالفيم الجديدة، الصباحات العديد من الية وغير مادية. فإن بين ما أفرزتو الحداثية وما بعد الحداثية عمى المستوى الفمسطيني، وبين ما تناولتو الذاكرة الفمسطينية الحاضرة من إبداع وثقافة ماد افيي

ّمَل انجازات يباركيا المجتمع الفمسطيني لعقالنيتيا واستنياضيا وذات العنفوان ك الروح المقدامة عمى الفعل الزمت الفريق ىذا العام. . ذات2102أسرة المؤسسة لتؤكدىا في العام والزالت تثابر والجد، ثابرت 
قد طرقت جدران فكرية ىامة لدى العاممين في  ة الحاليةتماعيما ىو موجود أصال لدى المجتمع من طاقات. والشك أن الثورات االنسانية التي مازالت تمقي بظالل تجربتيا عمى التناقضات السياسية واالج

قدام لتعريف بوصمة واحدة لمنضال الفمسطيني ضد التجييل و مجال الثقافة وكانت المؤسسة محرك فاعل ليا فق. ىذا العام كان ظالمية األ. فشكمت ىذه التجارب ذخيرة ىامة لما أفرزتو المؤسسة من فكر وا 
كان شعار حممة القراءة ىذا العام رك لنا، وكان االعتراف الدولي بفمسطين، صياغة أخرى لما ارتأيناه حول استحقاق الفمسطينيين في مسيرة كيانيم. ومن ناحية المؤسسة فقد االسير الفمسطيني دافع ومح

 مرتكزًا عمى المغة وما تحققو من تكامل وجودي بين عناصر اليوية الفمسطينية. 
لى جانب ىذه  قد برز دارية واالستراتيجية. فأعادت النظر في الرؤية والرسالة لتأكيدىما. فمسار مراجعة البناء والييكمة اإل انية، فإن المؤسسة عمى المستوى الداخمي، اجتيدت لمدخول فينسالظروف اإلوا 

نتاج األفكار والمبادرات والحمول إلغناء المجتمع؛ ىذا النيج الذي يعتمد وبشكل أساسي عمى التحدي وال زال لدى تامر في ضرورة اإلبقاء والمحافظة عمى نيج عمميا المرتكز عمى قدرة طاقم عمميا في إ
مجتمعي مع فئات األطفال التواصل ال، وثالثًا تمكين صناع أدب األطفال واليافعين ، وثانياً التنمية الحقيقية لثقافة التَعمُّم أوالً قدرات ومبادرات موظفات وموظفي المؤسسة. وفي محاولة من تامر لمتركيز عمى4 

 ستراتيجية.واليافعين، فقد طورت استراتيجية لمسنوات الثالث القادمة أكدت عمى الحاجة إلى تعديل الييكمية الحالية لتامر بما يتناسب واألىداف اال
البيئة التَعمُّمية بشكل خاص وبناء اإلنسان الفمسطيني بشكل عام، وحرصيا عمى االستخدام األمثل لبناء مؤسسة متميزة في تقديم الخدمات لجميور المستفيدين، والمساىمة في تنمية  امن ىنا، وفي مسعًى من

تعديالت تتناسب واالستراتيجية  ميٍة لييكل التنظيم اإلداري الحالي واقتراحلمموارد المتوفرة لدييا سواء كانت مالية أو بشرية واالستثمار بيا؛ من ىنا فقد تعاقدت المؤسسة مع شركة استشارية إلتمام دراسٍة تحمي
  التي تم تطويرىا مؤخرًا.

 لكل المجتمع الفمسطيني من أجل التفاعل والتكامل ما بين أطرافو نحو تحقيق مستقبل فمسطيني أفضل.    2102تيدي مؤسسة تامر تقريرىا السنوي لمعام 
 رناد القبج

 المديرة العامة 
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 مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي 
ني الممحة الكتساب وسائل ناجعة تساعد في التعمم استجابة لحاجة المجتمع الفمسطي 1323مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي مؤسسة وطنية غير ربحية تيتم بالتعميم المجتمعي، تأسست في القدس عام 

وتتخذ المؤسسة رؤية راسخة ليا منذ نشأتيا، " من أجل مجتمع فمسطيني تعممي حر وآمن"، وتوظف رسالتيا وفمسفة عمميا  .واإلنتاج في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خمقيا االحتالل اإلسرائيمي
 المجتمع من أجل تحقيق ىذه الرؤية. وقدرات العاممين فييا وكذلك قدرات

 اسم المؤسسة
؛ تمك الفاكية ذات الحضور والقيمة في الموروث والثقافة الفمسطينية والعربية. والتمر يأتي من شجرة النخيل التي كانت تاريخيًا سة تامر مشتق من اسم فاكية التمر، فاسم مؤسلالسم داللتو 

كة داخل المجتمع والتعاطف مع عن المشار  رمزًا لمغذاء الروحي والتفاىم ، ومعّبراً  -عمى الدوام-مما جعل التمر  لحياة عندما لم يتوافر طعام آخر،المصدر األساسي لمتغذية ولمحفاظ عمى ا
 ىم أقل حظًا، ومحّفزا لمنمو الروحي.من 

وىي عممية تمّقح البذور وتحّسن من إنتاج شجرة النخيل األنثى،  نثى النتاج فاكية التمر،والتامر4 جامع التمر، وىو الشخص الذي ينقل بذور التمر من شجرة نخل ذكر إلى شجرة نخل أ
عالوة  أن المؤسسة تنقل المعرفة والتجارب من شخص آلخر لتطوير قدرات المنتفعين ومياراتيم  عمى المستوى المجتمعي، ودور مؤسسة تامر في المجتمع، حيث وىو ما يتقاطع ضمنياً 

 .لمؤسسة نساعد المجتمع الفمسطيني عمى النمو والتعمم الذاتي من خالل نشر المعرفة فيوعمى أننا في ا

 شعار المؤسسة 

تعّوق التقدم  يكون أحيانًا مميئًا بقيود مجتمعية وأنماط من التفكير قدالمجتمع، والذي فيو زىرة حنون تنمو مخترقة التربة الصمبة، لتعكس األمل والقدرة عمى التغيير داخل  ،شعارنا معّبر
 ليشاركوا في عمميتي التغيير والتطوير المجتمعي.وتضيع الطاقات، وبالنسبة لمؤسسة تامر؛ فإن ىذا األمل يتجسد في األطفال والشباب الذين يشبيون زىرة الحنون في اختراقيا لكل العوائق 
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 مجمس االدارة

 

 

 

 

 

اجتماعات دورية،  7مجمس االدارة حيث تم انتخاب مجمس اإلدارة الجديد والمكون من ستة أعضاء من ضمنيم رئيسة مجمس اإلدارة. وقد عقد  4/6/2102اجتماعيا السنوي في  الييئة العامةعقدت وقد 
 لنقاش قضايا إدارية طارئة.واجتماعات  ومراجعة األدلة اإلدارية والمالية، باإلضافة إلى اجتماعات أخرى لنقاش قضايا الخموة المتعمقة بالتخطيط اإلستراتيجي لممؤسسة

 طاقم مؤسسة تامر 
 شاىين نفين سميمان كامل سموى جرادات غوج خميل عيساوي  أسامة االفرنجي إحسان

(2102)أيمول،  ةىالة كتان ( 2102)تشرين أول،  لبنى طو قطب سمر حاليقة دياال ىدروس  أسماء أحالم سممان  

   سميمان أبو محمد سةالعي شادي طوطح ارب قرمان آالء عابد أحالم

  زيارة محمد خداش السالم عبد (2102) تموز،  ربا عيسى (2102)تموز، الحارث ريان حنيطي أحمد

  البوبمي محمد الجمل فاتنة زيد أبو رماح  أليس يوسف عاشور أحمد
  حسن نبيمة العطاري فادي رمزي بوشة التتري  أنوار عمارنة أحمد

  (2102) حزيران،  خميل نسرين  فداء غنيم حامد رناد نشيال أبو جيان أدىم نعمان

 رئيست هجلس االدارة   السيدة عبلت ًاصر 

 ًائب رئيست هجلس االدارة   تهوريس بقلالسيد 

 أهيي الصٌدوق   السيد هحوود عوض

  أهيي السر   السيد عاهر الشوهلي

 عضو هجلس إدارة   الدكتور هحوود العطشاى

 عضو هجلس إدارة   الدكتور كوال شوشوم

 عضو هجلس إدارة   السيد هعي سوارة
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  2102ممخص انجازات العام    
مي. فمسطين في االمم المتحدة، تزامن والمعركة المجيدة لالسرى الفمسطينيين داخل سجون االحتالل االسرائيبعمى المجتمع الفمسطيني بحصة من سعادة وأخرى من ألم. االعتراف الدولي  2102مر العام  

ن بزخم يؤكد استحقاقيم ويؤكد شعبويتو. وتأتي يضون عمى بقية الفمسيطينية والبقاء، فإنيم يففي اضرابيم عن الطعام نحو الكرام مؤسسة تامر لم تقف عمى ىامش ىذه المستجدات، ففي حين يعدو االسرى
حدى أىم أدوات التعبير عن الزخم تعتبر مؤسسة تامر المغة العربية إركة الوجود الفمسطيني. و لسياق، نحو مساندة لمعرسالة  مؤسسة تامر في التعمم المجتمعي والتشجيع عمى القراءة لتساىم في ذات ا

مستوحى من ديوان محمود قوي، تأكيد وجودىم، وتطرح رؤية معاصرة لتشكل اليوية الفمسطينية. وعميو، فإن حممة تشجيع القراءة ىذا العام جاءت لتحمل شعار واضح و النساني والسياسي لمفمسطينين لا
. وقد تحقق الطموح بأن شارك األطفال واليافعين، كما وباقي فئات "لغتي هويتي عصى سحرييحاكي الكبار ويالئم الصغار " كما أنو  ًا، قصيدة قافية من أجل المعمقات.درويش لماذا تركت الحصان وحيد

 في الفيم واستنباط الحمول المبنية عمى المعرفة، وذلك باستخدام الكممة.   ةلمستجدات التي تدور حوليم إما لمتعبير عن شعور، إو لممساىمبا ةالمجتمع من خالل ىذا الشعار في اتخاذ موقف متعمق
 0111د وصل عدد األنشطة المنفذه ضمن ىذه البرامج إلى وضمن استراتيجياتيا الثالث من تنفيذ برامج واضحة المعالم باتجاه تحقيق رسالتيا. وق  شريك 011وخالل العام، تمكنت مؤسسة تامر وأكثر من 

إصدار سنوي، فيكون العدد أقرب  20طفل في كل جية شريكة، وبمقدار  21طفل/ة ويافع/ة، غير ىؤالء الذين وصمت إلييم اصدارات المؤسسة وقرأوىا ويقدر عددىم ب  211,111لوصول إلى نشاط تم ا
 نسخة لكل محافظة.  0111جريدة يراعات التي تصدر كل شيرين كممحق لجريدة االيام، وبواقع . كما ويضاف ليم م أطفال من ذوي االعاقةطفل/ة ويافع/ة، من بيني 0010000إلى 

ل التي تقدم ما تقدمو من اضافة عمى تقنيات من الكتاب والرسامين، إما عن طريق ورشات العم 01أما عمى مستوى صّناع الكتاب، فقد تمكنت مؤسسة تامر من التواصل ودعم فرص االبداع لدى ما عدده 
أعضاء يشكل صّناع الكتاب جزء منيم. وجاءت االصدارات  ومضمون انتاج كتاب مميز لمطفل الفمسطيني، أو من خالل نشر كتبيم. كما أن لجنة القراءة والتحكيم لوحدة النشر في مؤسسة تامر تتكون من

لمية، وتتعيد بشراء ذوي اإلعاقة، أي بمغة بريل وبصيغة المسموع والمرئي. كما وأن المؤسسة تقوم بتوزيع كتبيا خارج فمسطين من خالل المعارض الدولية والعال منيا يتوجو لالطفا 01إصدارًا،  20بعدد 
يدي األطفال والعاممين معيم. فقد وصل عدد الكتب التي تم شراؤىا من لبنان شركاءىا من مكتبات ومراكز، من أجل إثراء المكتبة الفمسطينية بخيرة الكتب تتوافر بين أوتوزيع أدب األطفال النوعي عمى 

 عنوان، يدور حوليا حمقات لمنقاش بين األطفال واليافعين بشكل دوري عمى مدار العام.  011واالردن ومصر واإلمارات إلى 
كتبي/ة ومنشط/ة ممن ممن تنطمق من خالليم مسيرة البناء. فقد شاركوا في مسار فكري يميد لبيئة تعممية في أماكن م 011إن زخم العمل المجتمعي ىذا لم يكن لو أن ينجز لوال انغماس واضح الكثر من 

وعية ىامة كل محافظة، من اجل بناء ذاتو يق النخيل" يمارس مبادرات تطعمميم عبر الفنون التعبيرية المختمفة أىميا الكتابة االبداعية والقراء كمدخل لمتحاور حول القيم االنسانية. كما وأن فريق شبابي "فر 
مسرح وصناعة األفالم من أجل توسيع آفاق الشباب فيما ضمن معطيات مجتمعو. ويكمل عمل ىذه الفرق، فريق يراعات وسرب وأصوات من فمسطين، التي تخمق عالقة فيم مع الفن التعبيري كالكتابة، وال

 يتعمق بقدراتيم وتوظيفيا باتجاه مجتمع منتج. 
والنفسيم من خالل لجان أصدقاء . فمن خالل تشجيع مشاركتيم في مختمف الحمالت واستقطابيم كشركاء في توفير البيئة التعممية لالطفال واليافعين، 2102تشكل قاعدة األىالي نقطة تركيز ىامة في العام 

   تنظميا المؤسسة. من األىالي في البرامج المختمفة التي  0111المكتبة. شارك ىذا العام أكثر من 
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 رؤية المؤسسة
 "، وتوظف رسالتيا وفمسفة عمميا وقدرات العاممين فييا وكذلك قدرات المجتمع من أجل تحقيق ىذه الرؤية. ومؤمن بالحرية والمساواة حرمن أجل مجتمع فمسطيني "  

 رسالة المؤسسة
  .واإلنجاز وتحويل الخبره إلى منتوجات ثقافية تعممية في المجتمع الفمسطيني من خالل التشجيع عمى القراءة واإلبداعخمق أجواء لتحقيق رؤيتيا تحمل المؤسسة رسالة تتمثل في السعي ل

 القيم منظومة
ثقافة عمل تعتمد عمى مجموعة متكاممة من من خالل  يتطمب تحقيق رؤية المؤسسة ورسالتيا التزام المؤسسة )الييئة العامة، مجمس اإلدارة، الييئة اإلدارية والعاممين فييا( لتحقيق رسالتيا

دورىا المالئم نحو النيوض بالمجتمع  القيم والثوابت. وكجزء من مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني تساىم مؤسسة تامر في دعم المجتمعات المحمية عمى تحقيق احتياجاتيا، وأخذ
يتم االسترشاد ببعض من العوامل الرئيسية المؤثرة في تطور المجتمع الفمسطيني لدى تصميم  .واطنين، وتشجيع صمودىمالفمسطيني، وذلك عن طريق نشر الوعي، ورفع الروح المعنوية لمم

مفاىيم المساواة بين كافة ثقافة والتَعمُّم، وتعزيز برامج ونشاطات تامر ومنيا4 مساىمة األفراد والمؤسسات في إنياء االحتالل، التوعية في مواضيع سيادة القانون وحقوق اإلنسان، تعزيز ال
 :شرائح المجتمع. يرتكز منيج عمل تامر ونشاطاتيا عمى ثالثة تقسيمات من القيم وىي

 البرامج وتشمل4 ترتكز عميياالتي  قيمنواع من الأ ةثالث ىنالك  
 .واالضطياد الظمممقاومة و مسطيني التراث الفو  ،تاريخ فمسطين ة،المواطن ة،الوطني ةاليوي ة،الحريمثل  ةساسيأمواضيع  تشمل :ةوطني قيم

 حقوق ،الجماعي العمل ،الذات تقدير ،عمى التغيير ةبالقدر  يماناإل ة،ذوي االحتياجات الخاص دمج ،التطوع ،الجماعي العملة، التعددي ،العدل ة،المساوا ،خالقاأل ة،الديمقراطيقيم اجتماعية: 
 . في العمل ةالجودو  الوقت قيمة ،قمياتاأل
 ن والمعتقدات. ديااألاحترام جميع و  ،الجنسين بين ةوالمساوا ،خريناآل تقبل، ةالعام ةالثقاف، والمبدع والمنطقيالنقدي  التفكير، ةالقراء، نسانياإل االنتماء: ةحضاري قيم

 الفئة المستهدفة
 الفئة المستيدفة األساسية4 األطفال واليافعين في فمسطين.

 مع األطفال من مكتبيين، وصّناع الكتاب، والمنشطين، واألىالي والمعممين.  الفئة المستيدفة المساندة4 العاممين
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 والتحديات المخاطر
تسبب إفشال أي مبادرة خالقة ميما  ويعتبر االحتالل االسرائيمي العائق األكبر أمام نجاح أي مشروع ينفذ في فمسطين وبذا فيو يشكل المصدر األساسي لكافة المخاطر التي قد

 ث تواجو تامر ىذه التحديات منذ بداية تشكيميا وستواجييا مستقبال إلى أن يزول االحتالل االسرائيمي لفمسطين.كانت. حي
أفضل، رون إلييا كجسر عبور إلى فرص باإلضافة إلى ىذا التحدي، فإن النظرة العامة لممكانة اإلجتماعية لمينة المكتبي التزال في حيز التقميدي، فنرى المندفيعن لممينة ينظ

بييات آخرين يتم معاودة العمل مما يضطر المؤسسة بعد تدريب المكتبيين والمكتبييات لممساىمة بشكل متكرر في دعم الجية القائمة عمى المكتبة لمبحث عن مكتبيين أو مكت
ن تطمب األمر مدة طويمة وجيد حثيث في المتابعة.  حد من مشاركة االناث في الحيز العام يبقى من أىم سطين والذي يكما وأن الواقع االجتماعي في فمعمى بناء قدراتيم، وا 

  المعيقات التي تؤثر سمبًا عمى استثمارىن لقدراتين. 

  وتقدير شكر
الفمسطيني، والبناء عمى  ي المجتمعتتقدم المؤسسة بالشكر والتقدير لكل من أعضاء الييئة العامة وطاقم المؤسسة والمتطوعين فييا لممساىمة الجادة في دعم رسالة المؤسسة ف

 اإلنجازات واتخاذ القراءة عادة يومية يحتذي بيا سائر قطاعات المجتمع. 
مجتمعية وغيرىا من المؤسسات كما وتتقدم مؤسسة تامر بالشكر الجزيل لكافة المجان التحضيرية في حممة القراءة والكتاب والرسامين والمدارس و الجامعات والمكتبات ال

سسة، يضاف ليا جيود لعالمية الميتمة بالفنون والتعميم وغيرىا من ضروب الثقافة لما قدمتو وتقدمو من دعم لممؤسسة خالل مسيرتيا في أي فعالية تنفذىا المؤ اإلقميمية وا
 الجيات اإلعالمية في تغطية البرامج بمسؤولية عالية، فشكرا لجيودكم.

 2102القيمة المضافة خالل العام 
تأكيد المؤسسة عمى الشراكة المجتمعية في صنع المعنى لمفيوم التعمم من خالل التجرب، ومن خالل القراءة ومن خالل التقاعل ضمن ضافة ىذا العام في تتجمى القيمة الم

ة المتعمقة بتعزيز فرص ومبادرات التعمم أجواء المكتبة والمركز االجتماعي الرياضي. أسرة مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي منفتحة عمى كافة االقتراحات والتقاعالت المجتمعي
شيد تفاعل كبير من قبل مجمس االدارة مع القضايا المتعمقة  2102كما وأن العام  من خالل شركاءىا وما تنتجو من ثقافة تقدميا لممجتمع الفمسطيني جاىزة لمنقد والبناء. 

 خدم رؤية المؤسسة ومساراتيا والتي تطمبت في بعض االحيان التزام كبير منيم. بعمل المؤسسة، فقد قدم غالبيتيم إضافة نوعية، أو مساىمة تطوعية ت
 االستراتيجيات

 خمق أجواء تعممية في المجتمع الفمسطيني. اليدف االستراتيجي األول4  -

 توفير فسح لمتعبير في المجتمع الفمسطيني.  اليدف االستراتيجي الثاني4 -

قميميًا.تطوير أدب ا ليدف االستراتيجي الثالث4  -  ألطفال محميًا وا 
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 واء تعممية في المجتمع الفمسطينيخمق أج االستراتيجي األول: الهدف 
 حممة تشجيع القراءة في المجتمع الفمسطيني

    "سحري عصا ُىوّيتي لغتي

 سطينيالفم المجتمع في القراءة لتشجيع الوطنية الحممة في األول من نيسان المجتمعي لمتعميم تامر مؤسسة تطمقأ

 والمدرسية المجتمعية المكتبات رأسيا وعمى فمسطين في الطفل بثقافة المعنية المؤسسات كافة بمشاركة 2012 لمعام

 الفمسطينية اليوية عن التعبير في أساسية كأداة المغة بأىمية منيا ايمانا ،"سحري عصا ٌىوّيتي لغتي " شعار تحت

 .األجيال بين اإلنساني والحوار المقروءة النصوص من مستمدةو  والصغار، لمكبار ومتاحة والتغيير، والخمق

 وكذلك واليافعين، األطفال وقصص األطفال، بأشعار األحتفاء بين المنظمة األنشطة نوعتوت المناطق كافة في 2012 نيسان  6-0الوطني القراءة سبوعأ خالل الحممة فعاليات انطمقت

 اكتشافيم دعم أجل من كمبادرة األطفال، أنامل بين قرب عن المطروح العربي الخط بأصول وتحتفي كما .والوطنية والتعممية التربوية تياسياقا في المغة تطور في المؤثرة الشخصيات

  .تفاصيمو مع وتفاعميم

 في. واحتشدت والناس المغة بين التقريب بغية المناطق كافة في ظمين الذي "الثقافة شارع " حيز في األسبوع ىذا خالل والمعنيين وأىمييم األطفال تفاعل لدعم الرامية الجيود قد اجتمعتو 

 منظمة أخرى أنشطة م. وقد تمتياالعا ليذا الشعار دعم في والمعنيين وخطاطين ورسامين كتاب برفقة األوسع، المجتمعية المشاركة أجل من غيرىا وأخرى المذكورة األنشطة الثقافة شوارع

  .قميمة بأيام الحممة قبيل األيام جريدة عن الصادر الممحق خالل من عنيا اإلعالن تم، مكانو في كل الشراكاء، قبل من

مكتبة، نشاطي نقاش كتاب شيريًا عمى مدار العام، ترتكز األنشطة المنظمة  041واستكماال لفاعمية الشعار، تنظم المكتبات المشاركة، المدرسية منيا والمجتمعية، وعددىا جميعيا 
 شات الكتب عمى ما يتعمق بتعزيز الرؤى المختمفة لمشعار.عمى ىامش نقا

 مهرجان نوار نيسان 

 وحيث .عام 02"، لمرة الثالثة بعد مرور نوار نيسان"في مطمع شير نيسان ميرجان االطفال  تامر ؤسسةم نظمت
 وسرية رام اهللقامت المؤسسة باالتنظيم والتحضير لمميرجان بالشراكة مع بمدية رام اهلل ومركز الفن الشعبي 

وشارك فيو أكثر من ألفي طفل. توزع االطفال عمى حارات  ياملذي استمر لثالثة أاألولى، فقد تخمل الميرجان ا
سائل التعبير عن النفس لالطفال، كما عمى حرية وتعدد و  التي ركزتالبمدة القديمة لممشاركة بزوايا الميرجان، 
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ىدف  وخط عربي وتموين الصمصال. ورقية رسم وصناعة طائرات اتوورشوتوقيع كتب  رواية قصص نشطة االخرى تنظيمتضمنت االو  .معرض لمكتاب في ساحتيانظمت و 
  الميرجان لخمق مساحة واسعة لالطفال لمتعبير عن انفسيم، مشاركين ذوييم وأصدقائيم في مرحيم وليوىم أمال بمستقبل مشرق.

 

  األطفال بشبكة مكتبات أد
 حركة نقاش لمكتب 

حمقة نقاش  0742، تنطمق من قراءة االطفال واليافعين لمكتاب قبل مناقشتو. وقد نفذ ما عدده تم تعزيز حركة نقاش الكتب داخل شبكة مكتبات أدب األطفال في فمسطين
ار العام. مكتبة مجتمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يضاف ليا أنشطة أخرى تنفذىا المكتبة بشكل أسبوعي عمى مد 78لمكتب في 
 نشاط في رواية القصة والدراما والكتابة االبداعية.  491حمقة نقاش لمكتب، اضافة إلى ما يقارب  821كما وأن 

 دعم المكتبيين في شبكة مكتبات أدب االطفال
مؤسسييا في ، يشارك المكتبيين محافظة، تشكل في كل منيا شبكة مصغرة فاعمة عمى مستوى المحافظة 03تتوزع شبكة المكتبات في 

دارات ىذه المكتبات. نفذ ما يقارب  لقاء شيري لمتابعة أعماليا عمى المستوى النوعي فيما يتعمق بالفئة المستيدفة من قبل المكتبات، وا 
 لقاء عمى مدار العام، وكان من أىم انجازاتيا4  056

  .مكتبيين قارئين، وليم إضافة في نقد الكتاب الجيد 

 م حس بالمبادرة لتنفيذ أنشطة حول الكتاب داخل المكتبة. المكتبيين قادرين ولديي 

 ويرشحون كتبًا لميافعين واالطفال كي يقوموا بقراءتيا المكتبيين ينظرون لممكتبة كمساحة لمتعبير . 

 البعض منيم لو القدرة عمى بناء مساحات لمتواصل مع مكتبيين آخرين في المحافظة الواحدة، نتجت عنيا أنشطة مشتركة بين 
 المكتبات. 

  .المكتبيين محفزين، ما ينعكس عمى اىتماماتيم وتصميميم ومبادرتيم في العمل عمى مستوى المكتبة 

 دعم النمو الذاتي لممكتبيين
تقدمت مؤسسة تامر بمجموعة من ورشات العمل تتوجو لممكتبيين، تأخذ بعين االعتبار اىتماماتيم واحتياجاتيم التي يتم استخالصيا 

 

 

 التواصل االجتماعي والقراءة 

في مدرسة عمر بن عبد العزيز/ 
لجنة اصدقاء طولكرم شكمت 

المكتبة مجموعة عبر موقع 
التواصل االجتماعي )فيس بوك( 

، حاليا بيدف نقاش قصص عديدة
حال العديد من المدارس والمكتبات 
التي وظفت أساليب التواصل 
االجتماعي لخدمة الحركة الثقافية 

 بالقراءة. 
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 ل معيم4خالل العم
    .سبل التعبير عن االنجاز واستحسانو 

  .اساليب في تشجيع القراءة من خالل الدراما والدمى 

  .الكتابة االبداعية لممكتبيين، من أجل التعبير عن تجاربيم، طموحيم ومخزونيم الفكري 

  ،من أجل استميام التجاربالمحمي المتواجدين فيو، معايشة بين المكتبيين خارج سياق المجتمع كفسحة أيام مكتبية . 

  .تصنيف وفيرسة الكتب لممكتبيين الجدد في أماكن عمميم 

  .صناعة أفالم من رسوم متحركة حول كتب األطفال 

 ومع انتياء العام، لقد تم التوصل إلى تقييم يبين مدى تأثر المكتبيين بيذه التجارب، وجاءت أىم االنجازات فيما يمي4 
 كبر بميارات تنشيط المكتبة كمساحة جذابة لمطفل. المكتبيين لدييم ثقة أ 

  .مجموعة كتابات نتجت عن المكتبيين، مميزة، وتوضح إضافتيم المتعمقة برؤيتيم لألدب 

  .بعض المكتبيين يقدمون لممعنيين من المجتمع ممخص ىام لالنجازاتيم يعكس تأمميم في ما انجزوه 

 لمكتبة، لتجمع األىالي والمعنيين في ثفافة الطفل حول المكتبة. بعض المكتبيين بادروا النشاء لجنة أصدقاء ا 

 وعمى مستوى األطفال واليافعين، فقد انعكس العمل مع المكتبيين في تحقيق التالية معيم4
 رغبة لقراءة الكتاب. يث أثارت لدييم ازدياد عدد األطفال مرتادي المكتبات، واستعارتيم لمكتب من أجل قراءتيا قبل نقاشيا خالل حمقات النقاش، أو بعد نقاشيا ح 

  .اىتمام االطفال بالمشاركة في االنشطة المنفذة حول الكتاب من فنون تعبيرية تشاىم في تحرير التعبير وأساليبو لدييم 

 ثالث مكتبات نموذجية لمؤسسة تامر 
نموذجية فيما يتعمق بفرص التعمم والمعرفة بداخميا. تقع أحداىا في مقر المؤسسة في مكتبات مجتمعية تطمح أن تصير  3أنشأت مؤسسة تامر خالل االعوام الثالثة الماضية 

ما يسري عمى المكتبات الشريكة رام اهلل القديمة، والثانية في المكتب الفرعي في قطاع غزة، والثالثة في جمعية الشابات المسيحية في القدس. وتسري عمى ىذه المكتبات 
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تم وآليات حث األطفال واالىالي عمى المشاركة الفاعمة بما تقدمو ليم المكتبات. تنشط المكتبات عمى مدار االسبوع وليا برامج عمل واضحة ي األخرى من حراك حمو الفكر
 االعالن عنيا في بداية كل شير. 

  والشركاء بالكتب طفالمكتبات األدعم 
عنوان، تراوحت  611بي ذو النوعية الجيدة، وتوصمت لشراء وتزويد المكتبات والشركاء بما يزيد عمى قامت مؤسسة تامر بالبحث عن ودراسة  مجموعة من أدب االطفال العر 

 الكتب في أصوليا بين مصر ولبنان واالمارات. 
 

 سياسات داعمة لثقافة الطفل
 تعممية لمطفل الفمسطيني، فتم التالي4 ضمن مسير عمل المؤسسة، استدعت الضرورة أخذ مبادرات عمى مستوى سياساتي من أجل تحسين ظروف بناء بيئة 

 .أوال4 رؤساء البمديات ورؤساء المجالس المحمية
عض تحققت ظروف عمميم وشممت لقاءات من قبل المنسقين الميدانيين ومنسقة شبكة المكتبات تساىم في تحسين الظروف االدارية لممكتبيين كموظفين أو متطوعين، الب

 النقاش.   والبعض االخر لم يزل وضعيم قيد
 وزارة الثقافة الفمسطينية ووزارة الحكم المحمي4 ثانيا

أي في وقت متأخر، ما من  وشممت لقاءات نجحت في تغيير ساعات العمل داخل المكتبات الفمسطينية لتستقبل االطفال والكبار بعد الدوام المدرسي وخارج أوقات العمل،
 الكتب اضافة لممشراكة في األنشطة التي تنفذىا المكتبة. شأنو دعم فرص زيارة المجتمع لممكتبة واستعارة 

 لثًا4 وزارة التربية والتعميم الفمسطينيةثا
ج تفعيل المكتبات المدرسية. وقد ىمت المقاءات المنفذة مع قسم التقنيات في وزارة التربية والتعميم والمسؤول عن المكتبات، في دعم فرص التفاعل بين المعممين مع برنام

 المقاءات عمى تقييم مسار التعمم والبناء مع المعممين داخل المكتبات المدرسية.  ركزت
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     الفرق الشبابية 
 ، نشطت الفرق الشبابية في المؤسسة، وتمخصت انجازات العمل معيم في4 2102خالل العام 

ي في مناطقيا من أجل المشاركة في مبادرات وتجارب تعممّية تضيف لمخزونيم. تجتمع المجموعات الشبابية التطوعية بشكل دور 4 في المحافظات المختمفة النخيلفرق  -
 وتمخصت انجازاتيم في المشاركة في الحمالت التي تطمقيا المؤسسة، باالضافة إلى التالية4 

  :ليا عالقة بالكتابة واالستماع لمموسيقىتناول أفكار  ، حيثلدى الفريق في قطاع غزة مزج ما بين الكتابة و االبداع و المرحالكتابة والقصة الجماعية ،،
 من الشباب.  00باالضافة لمخروج بقصة جماعية. شارك في المقاء 

 شاب وشابة من قطاع غزة 4 دار الحديث في ىذا حول الرمزية في األدب، واستخدام المغة فيما يخدم الرمزية، والفرق بين  00وشارك فيو  الرمزية في األدب
 الغامض، وطمبنا من الفريق كتابة نصوص عن ) أزمة الكيرباء( باستخدام الرمز، وناقشنا ىذه النصوص.النص الرمزي والنص 

  ضافة نوع جديد من المقاءات بعيدًا عما ىو معتاد، المقاء يعتمد عمى تقسيم الفريق إلى أربفرصة عمرورشة ع 4 المقاء جاء في إطار تعزيز روح الفريق، وا 
عمى إنجاز مشروع معين، تعرضو الحقًا لمبيع عمى لجنة تحكيم، من األشياء الميمة أثناء ذلك، إدراكيم لموقت، ولتوزيع مجموعات، تعمل كل مجموعة 

شاب وشابة في األسبوع األخير  00الميام، و المحافظة عمى ما يممكونو من موارد، باإلضافة إلى أنيم يجب أن يكونوا مفاوضين جيدين. شارك في المقاء 
 ان. من شير نيس

 عام. وامتدت الورشة  00و 00استيدفت الورشة فرق النخيل في نابمس لمفئة العمرية بين : لمشباب في نابمس، مكتبة بيت فوريك الكتابة اإلبداعية في ورشة
 . تعرف الشباب خالليا عمى طرق وآفاق لمكتابة اإلبداعية. 2102/  2/ 4الى    2102/ 0/ 21في لمدة أربعة أيام، من  

  وذلك تضامنا مع اسرى فمسطين القابعين في سجون االحتالل. 12/1/2012بتاريخ  لألسرىجدارية الحرية تنفيذ ب فريق النخيل الشبابي في الخميلقام 

  .قام فريق النخيل الشبابي في القدس والخميل بالمشاركة في ورشة رسم، عززت من قدرات المعنيين منيم في موضوع الرسم 

  صيفيح حزج للشثاب، تنفذ تشكل سنوي من أجل توفيز فسحح تعلميح تجمع الشثاب من المناطك المختلفح. : مساحح صيفيةأيام   
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لقاء، نتج عنيا عمل درامي مميز تم عرضو في ساحة مؤسسة تامر  03شارك الفريق في عدة لقاءات لبناء عمل درامي يعكس تجربتيم ووصل عددىا الى  4سرب فريق -
ة قصيرة عكس المقاء تقدم في النمو الذاتي ليم كأفراد وتحمميم لمسؤولية االنجاز التي يقدموه لممجتمع. وقاد شارك الشباب أيضا في مقاطع دراميفي رام اهلل القديمة، و 

   المدة خالل معرض فمسطين الدولي لمكتاب. 

منيم جاءت من  07مشاركة  22األعداد، شير حزيران، حيث احتوى عمى  أحدمالحق من مجمة يراعات خالل العام. وبالقاء نظرة عمى  6أنتجت الشباب 4 يراعاتفريق  -
منيا شاركت بيا شابات  5مشاركة،  02منيم بأقالم شابات "يراعيات". كما وأن مشاركات في الرسوم والصور كانت  02من قطاع غزة، وكان  7الضفة الغربية، بينما 

نغماس الشباب في سياق التعّمم الذي يخوضو الفريق من لقاءات مع كّتاب، ومبادرات تطوعية، والتي أخرجت وفي العموم، فإن المؤشر الرقمي ال يعكس مدى اأيضا. 
متعبير عن تجارب شخصية. وقد أنجز الشباب بجيودىم وحدىم أمسيتين أدبيتين، باالضافة إلى تجارب الكتابة لدييم من سياق االكتفاء بالموضوعات العامة، بل ل

وعمى أثر النشاط العام العضاء الفريق، وتبعًا لتجارب في الكتابة االبداعية، فقد أنشأ في الحدائق العامة، ومراكز األطفال في خالف مع القانون. األعمال التطوعية 
وقد قام فريق يراعات باحتواء فريق براعم أيمول، والذي نشط في الكتابة االبداعية ونقاش الكتب.  مركز الموارد مجموعة من اليافعين محبي الكتابة، سموا أنفسيم

 محاوالتيم االبداعية ورعايتيا من خالل النقاشات الدورية معيم وترشيحيم لعناوين كي يقرأوىا. 

طاع تحاكي نمط حياة الشباب وتجاربيم في قوقد أنتج الفريق عدة أفالم ينشط الفريق في قطاع غزة من خالل تجارب في صناعة االفالم. 4 صوات من فمسطينأفريق  -
 4 ية من بمدان أخرىباب. وقد شاركوا بيا مجموعات ش" القطب"  " ،2102غزة. " بين السما واألرض" ، " العيش في غزة" ، "ماذا لو"، "ىكذا نعيش"، " غزة 

0- https://www.youtube.com/watch?v=O_FWWCEtDTA 
2- https://www.youtube.com/watch?v=wc9ldEnGwaM 
0- https://www.youtube.com/watch?v=4qripbcrgdU 
4- ://www.youtube.com/watch?v=Kyhdox3eueQhttps 
0- http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=arPP31NAlgU  

 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O_FWWCEtDTA
https://www.youtube.com/watch?v=O_FWWCEtDTA
https://www.youtube.com/watch?v=wc9ldEnGwaM
https://www.youtube.com/watch?v=wc9ldEnGwaM
https://www.youtube.com/watch?v=4qripbcrgdU
https://www.youtube.com/watch?v=4qripbcrgdU
https://www.youtube.com/watch?v=Kyhdox3eueQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kyhdox3eueQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=arPP31NAlgU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=arPP31NAlgU
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 4تاريخ الشفوي والكتابةال -

مبادرتان في جمع وتوثيق التاريخ الشفوي والتبحر في التاريخ من خالل السير الذاتية. وجاءت المبادرات في عنوانين4 " من شاركت مجموعات شبابية من المدارس والجامعات في 
 عيبال لممنيا بنغني حكاوينا"، و" رسائل إلى الحاضر". 

 4 رسائل إلى الحاضر
لمواقع فمسطينية تحاكي التجارب التاريخية لمن كتبوا سيرىم الذاتية. زيارات شيور، يشارك بيا مجموعة من الشباب من السنوات الجامعية األولى، من خالل  9تركز المبادرة في ت 

ت يقوم بيا الشباب طوال فترة المشروع، مثل نجيب نصار، سحر خميفة، استضافة أفراد يشكمون مصدر اليام لمشباب في الزيارات. كما تم االتفاق عمى مجموعة قراءاباالضافة إلى 
تم تقسيم حياة المسار إلى قراءات ومناقشات وحوارات وزيارات وغير ذلك.  واستضافة مختصين من كتاب ونقاد وادباء لعرض كتابات قد و فدوى طوقان، وابراىيم نصراهلل، وغيرىم. 

كما وقاموا باالستفادة من سمسمة لقاءات متعمقة بالكتابة األدبية واستخدام المغة لمحاكاة التاريخ، لينتجوا من خالليا  يتعرضون ليا خالل المشروع. المجموعة عمييم، ونقد القراءات التي
 ن ىذه المبادرة. نتاج تجربة الشباب األدبية ضمكتاب يحتوي  2013في تموز شكل صمتيم مع الماضي في أعمال أدبية خاصة بيم. ينشر عن ىذه التجربة 

 من عيبال لممينا بنغني حكاوينا

ى الربط بين المجتمع والعممية التربوية وتعريف طالب المدارس الفمسطينية وييدف إل في الخميل، وطولكرم، ورام اهلل وغزة(مدارس فمسطينية )  0شارك في ىذه المبادرة طالب من 
ية التاريخ الشفوي في مدارس الضفة بمفيوم التاريخ الشفوي. ولقد شارك في المشروع الكاتبين خالد جمعة كمشرف لمدارس غزة في عممية التاريخ الشفوي وسونيا نمر كمشرفة عمم

اىتمامات ة من كل مدرسة في لقاءات تساىم في تطويرىم ألساليب التدريس المتبعة داخل مدارسيم بحيث تتناول التاريخ الفمسطيني الحي والمبني عمى المكتب قيمو الغربية. كما شارك
لتاريخ الشفوي وورشات كتابة ابداعية ومن ثم تمقى الطمبة المشاركون ورش حول ا األطفال وتجاربيم، كما تحث األطفال عمى الكتابة اإلبداعية والتعبير من خالل الغناء والموسيقى.

لبحر ومواسم الصيد وأنواع الشباك من انطمق الطمبة بعدتيم وباشراف خالد جمعة وسونيا نمر لمعمل في الميدان من زيارة القرى واجراء المقابالت. حيث تناول طالب غزة موضوع ا
 اولوا موضوع الحرم االبراىيمي والتكية والبمدة القديمة واألماكن التاريخية، فيما تطرق طالب شوفة لموضوع قمعة البرقاويخالل اجراء مقابمت مع الصيادين، أما طالب الخميل فمقد تن

بة حول مفاىيم عدة منيا كعممية تعمم كاممة مرت بمراحل مختمفة أدت الى تطور المفيوم لدى الطم وتقدم المؤسسة كتابّا جامعًا النتاجات االطفال وبعض األماكن االثرية في البمدة.
ات تساىم في النظر الى التاريخ وربما كتابتو في التاريخ الشفوي والذاكرة الجمعية الفمسطينية وأىمية التفاصيل اليومية وأخيرًا أىمية حياة كل شخص فينا بما تحممو من مكنونات ومعموم

  المستقبل بطريقة مختمفة تمامًا عن الطرق التي يدون فييا التاريخ.



16 

 

 
 اسبوع القراءة الوطني

 نيسان  6-0لوطنيا القراءة سبوعأ خالل الحممة فعاليات انطمقت

 األحتفاء بين المنظمة األنشطة نوعتوت المناطق كافة في  2012

 الشخصيات وكذلك واليافعين، األطفال وقصص األطفال، بأشعار

 كما .والوطنية والتعممية التربوية سياقاتيا في المغة تطور في المؤثرة

 أنامل بين قرب عن المطروح العربي الخط بأصول وتحتفي

 مع وتفاعميم اكتشافيم دعم أجل من مبادرةك األطفال،

 .تفاصيمو
 719 مقابل  نشاط 960ويحصى عدد األنشطة المنفذة 

مؤسسة ومكتبة وقد  271بمشاركة  2100العام نشاط 
  مقابل  20912استفاد من الفعاليات بشكل مباشر

 .2100في العام   شخص 23941
 

 

 

 

 

 
 

 
 للكتابالثامن جناح الطفل معرض فلسطين الدولي 

ن، أوكل ركن في خطوة لدعم استراتيجية الثقافة في فمسطي
األطفال إلى مؤسسة تامر، فنظمت المؤسسة مجموعة 
أنشطة لالطفال واليافعين، كاالمسية الشبابية، وعرض 
مسرحية يويا، بالضافة الى رواية القصة والرسم والكتابة 
االبداعية.  كما ونظمت توقيع لكتب األطفال بوجود الكاتب 

 0111باعة والرسام. وقد تم بالتعاون مع وزارة الثقافة ط
نسخة من كتاب " قصص من التراث الشعبي الفمسطيني" 

 وتوزيعيا عمى األطفال الزائرين لممعرض مع ذوييم. 

وقد خصصت المؤسسة موازنة معتبرة لشراء كتب لالطفال 
 واليافعين وتزويد شركاءىا بيا. 

 عت بكتابحممة أنا تبر  
 2100العام  538 مقابل  /ةمتطوع 563 شارك بالحممة

كتاب  2933 وقد استطاعوا مبادلة وجمع ما يقارب
 الماضي. العام  كتاب 9129مقابل 

ويخص بالذكر أن المجموعات الشبابية في قطاع غزة قد 
حرمت من تنفيذ النشاط بسبب العدوان االسرائيمي 

. وقاموا في 2012األخير عمى غزة في تشرين ثاني  
 بتنفيذ الحممة.  2103اوائل العام  

 
 

 حممة أبي اقرأ لي
نشاط في كافة  069 ونستطيع القول أّنو تّم تنفيذ

المحافظات والتي كان اآلباء من خالليا يتفاعمون مع 
األبناء بالمكتبات المجتمعية والمدرسية والنوادي والمراكز 

أب في الفعاليات  920شارك ما يقارب والجمعيات وقد 
يجابية، وقد  بشكل مباشر وكانت االنطباعات جميمة وا 

 1090حممة استفاد من األنشطة التي تم تنفيذها بال
 مشارك مشاركة.

 

 
 كتابي األول 

قصص  5قصة. وقد تم إصدار  047لممؤسسة ىذا العام  وصل
 لالطفال. 

ال نبالغ حينما نقول أن معظم نصوص ورسومات األطفال التي تصمنا 
كل طفل  نصوص مميزة، تتحدث عن تجربة سواء تم نشرىا أو ال ىي

تأثر التي بصدق.  بعض من ىذه النصوص تعكس أيضًا عممية ال
ىذا العدد من  يتعرض ليا الطفل والتي تسيطر عمى عقمو.  يحتوي

كتابي األول نصوص مميزة لألطفال المشاركين تتحدث بمغة بسيطة 
عن الوطن و الصداقة و االرض واالحتالل. ومن القصص المميزة ليذا 

كتبيا مجموعة أطفال عمموا  العام قصة " الصرصور شحرور" والتي
 جماعي عمى انتاج القصة. يعود تميز القصة أيضًا الىبشكل مبير و 

والوطن وقوة فكرتيا التي تتتحدث عن االضطياد بساطتيا 

قضية االنسان والمكان  والترحال. ىي قصة انسانية مضحكة تعكس

 .وصراع القوى
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 األثر عمى مستوى اليدف اإلستراتيجي األول 

ن بتباين  2102العام  تمثمت انجازات ممحوظ بين المناطق المختمفة. فقد ضمن ىذا اليدف باضافة نوعية عمى عمل المكتبات والشركاء الذين تعمل معيم مؤسسة تامر، وا 
وعيًا عميق فيما يتعمق بدور المكتبة في تعزيز اقبال األطفال إلييا لممشاركة  وجنين وقطاع غزة ونابمس وبيت لحم ( في كل من الخميل40. فأظيرت المكتبات وعددىا)أظيرت 

قبيل عمى ) . يقارن ىذا الرقم بالعام الماضي حيث اقتصرت اعداد المكتبات التي اظيرت وعيًا من ىذا الفي األنشطة المختمفة والتي توفر فرص لمتعمم من خالل القراءة والتجربة
، فقد أظيروا تطورًا في الوعي، أما منطقتي رام اهلل وطولكرم( وعيًا ممموس تطور عن السنوات الماضية، 1وعددىا )أريحاو  طوباس . كما وأظيرت مكتبات كل من( مكتبة00

 لكنو بحاجة لدعم أكبر تركز المؤسسة في عمميا حولو في األعوام القادمة. 
 التحديات 

دفع رواتب لممكتبي في المكتبات المجتمعية، وعدم توفر حصة مكتبية في المدارس مما  حديات متمثمة في عدم تمكن العاممين في المكتبات من الضغط باتجاهكانت أبرز الت
في تنفيذ بعض األنشطة  أدت إلحداث تأخير ، والسجال بين الوزارة واتحاد المعممين إضرابات المعممين في المدارس إضافة لذلك فإن .يقمل من فرص ارتياد االطفال لممكتبات

 .وباألخص التدريبات والمسرحيات

 التوصيات
 تأتي التوصيات ضمن ىذا اليدف اإلستراتيجي في ثالث محاور4

تكثيف دعم الوزارات ذات العالقة لكل من الحمالت الوطنية  -0
 المنفذة، واتخاذ مبادرات تصب في ذات السياق وتبني عمييا. 

طفل من خالل دعم داء العاممين في قطاع ثقافة التكثيف نوعية أ -2
 فرص وامكانيات المعرفة والتذوق األدبي لدييم. 

دعم المجتمع المحمي الىمية القراءة بخطوات عممية من خالل  -0
  دعميم المباشر لممكتبات. 
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 توفير فسح لمتعبير في المجتمع الفمسطيني الهدف االستراتيجي الثاني: 
 : األهداف التفصيمية

 .تفعيل طالئع فمسطين في مراكز صديقة لمطالئع

 منتشر مجتمعي مركز 71 في سنة 08 -سنوات 01 العمرّية الفئة من والفتيان الفتيات يستيدف" لمّطالئع صديقة تعُممّية مراكز" مشروععمى التوالي،  سابعلمعام ال
 التّنموي، لمعمل معاً  مركز والّرياضة، مّشبابالمجمس األعمى لك أساسيين شركاء الُمجتمعي لمتعميم تامر مؤسسة جانب إلى البرنامج يقود. المنتقط المختمفة في

 اإلشراف عن مسؤولة الُمجتمعي لمتعميم تامر مؤّسسة اإلطار ىذا وفي الميني، صيمتخص ضمن تقع زوايا منيم لكلٍ . الّصيفية لمُمخّيمات الوطنّية والمجنة
 في والرياضيات، العربية المغة موضوعي في الفئة ىذه قدرات رفع من ُيسيم بما، بيت لحم وجنين وطوباس وطولكرم وغزةمناطق في  مركزاً  07مع  والمتابعة

 الّتعبيرية. الفنون زاوية إلى باإلضافة حاليًا، بيا العمل يجري التي المراكز جميع

تستند إلى التعمم النشط من خالل توظيف القصة والفنون التعبيرية األخرى ركز المشروع عمى تأىيل مجموعة من المنشطين في مجاالت تطوير نماذج تعممية 
الحياتية المختمفة بالتركيز كالرسم والموسيقى في تعمم الرياضيات والمغة العربية، كما تم توظيف سياقات الحياة التأممية بغية تقديم نمط مغاير في تعمم الميارات 

من الفئة العمرية الكبرى لمفئة العمرية األصغر. وقد انخرط الطالئع ضمن زوايا تعممية خاصة بالمغة العربية والرياضيات عمى ميارات مساندة األقران في التعمم 
 انتاج مسرحيات وأغانوالفنون التعبيرية والميارات الحياتية والرياضة، حيث عمل الطالئع بالتعاون مع المنشطين ومدربين في الموسيقى والمسرح واألفالم عمى 

ط المدرسية الثقيمة وأفالم تجسد واقعيم وتسمط الضوء عمى القضايا المعاشة الحقيقية التي يمرون بيا من الزواج المبكر وعمالة األطفال وحوادث السير والشن
بتيم في المشروع لمدارس أخرى الطالئع ضمن المشروع مبادرات تيدف إلى نقل وتعميم تجر ذلك من القضايا األخرى. وقد طور  وعالقتيم مع أفراد أسرتيم وغير

الفتة التي عمل عمييا ناىيك عن التشبيك مع مجتمعيم المحمي وتنفيذ أيام تطوعية لتحسين البيئة المكانية لممراكز والمناطق األخرى. غير أن أىم المبادرات ال
 وشاركوا من خالليا في مسابقة كتابي األول.الطالئع ىي مبادرة "الكاتب الصغير والرسام الصغير"، حيث كتب الطالئع قصص عدة ورسومات 

 أهم المخرجات
  مركزا بالمعدات واألدوات الرياضية والتكنولوجية القرطاسية وخمق بيئة تعممية آمنة ومالئمة لمطالئع، 07تجييز 

  يم الرياضيات والمغة العربية من مركزا المشاركة في المشروع في توظيف نيج التعمم النشط في تعم 07منشطين في كل مركز من ال  3بناء قدرات
خبراء متخصصين في المجاالت المشار إلييا حيث قدموا الدعم التقني والفني 7خالل توظيف الفنون التعبيرية والميارات الحياتية. وقد تم االستعانة ب 

منشطا ومنشطة عمى مدار  75ب ما يزيد عن الالزم لممنشطين من خالل تدريبات وورشات عمل مكثفة في ىذا االطار عمى مدار المشروع. تم تدري
 المشروع )نصفيم من اإلناث(،

 فن تعبيري تشاركي
  شكمت مبادرة الكتابة اإلبداعية

والرسم التي نفذىا الطالئع 
وانخرطوا بيما بشكل ممحوظ، 
مساحة حرة لمطالئع لمتعبير 

عن ذواتيم كما فتحت الفرصة 
ليم لممشاركة بمسابقة "كتابي 

األول" التي تنظميا تامر 
دير بالذكر أن سنويا. ومن الج

مشاركة الطالئع ليذا العام 
 .أثرت إصدارات العدد

  ساىم المشورع في تعميق روح
العمل التطوعي في المشروع 
سواء بين الطالئع و فريق 

العمل في المشروع والمجتمع 
المحمي. ومن األمثمة الالفتة 
تطوع منشط الفنون التعبيرية 

من نادي الشباب االجتماعي/ 
زمالئو في  مخيم طولكرم مع

األندية األخرى لدعم الطالئع 
في تمحين األغاني التي عمموا 

عمييا لتسميط الضوء عمى 
طموحاتيم وأحالميم 

 ومخاوفيم.
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  تسميط الضوء عمى القضايا التي تمس بناء قدرات منشطي المغة العربية والميارات الحياتية والفنون التعبيرية في إطار توظيف الموسيقى وصناعة األفالم والمسرح في التعمم و
ات  من خالل تدريبات مركزية وزيارات ميدانية لمتطبيق المفاىيم المختمفة عمميا الطالئع، وقد تمت عممية بناء القدر 

 بشكل شيري،

   ( ضمن أنشطة المشروع المختمفة من حمالت 04-01طميعيا من الفئة العمرية ) 4771دمج أكثر من
حيث التخطيط ومبادرات وأنشطة تعممية في الزوايا وأعمال تطوعية وغير ذلك، حيث لعبوا دور القيادة من 

 لألنشطة وتصميميا وتنفيذىا،

  ( ضمن أنشطة المشروع المختمفة بالتركيز عمى 08-05طميعيا من الفئة العمرية ) 0751دمج أكثر من
  المخرجات الثقافية من أفالم ومسرحيات وأغان تجسد واقعا يعيشونو أو أحالما يسعون لتحقيقيا.

 

 . ينيةدعم بيئة آمنة لألطفال في المدارس الفمسط

تقوم فكرة ىذا المشروع عمى تقميل ىامش العنف الممارس ضد األطفال في مدارسيم ومجتمعاتيم لخمق بيئة تعمم وثقافة تساعدىم 
عمى انجازات السنوات وقد ارتكز "بيئة آمنة" . انطالقًا من المكتبة كمساحة آمنة لمتعبير لدى األطفال عمى النيوض بيذا الوطن

تشكيل لجان من األىالي والمعممين والمرشدين التربويين ومدراء المدارس ومؤسسات المجتمع المحمي في كل  السبع السابقة في
مدرسة، إضافة لمجان طاّلبية تّم توعيتيم حول العنف وآثاره، ومن ثم تدريبيم حول ميارات عدة من االتصال والتواصل إلى 

ق بحشد التأييد حول قضايا تتعمق بحقوقيم يدىم لمتخطيط لحمالت تتعمّ الضغط والمناصرة إلى بدائل العنف وغيرىا من أجل تمي
ويرتكز المشروع في مرحمتو الحالية عمى االستناد عمى المكتبة كمدخل مستدام لمتعبير لدى األطفال داخل  وتطالب بوقف انتياكيا.

 ، وييدف إلى4 2103م ، ويستمر حتى نياية العا2102المدرسة. وقد بدأ المشروع مساره في أيمول من عام 
 مكتبة مدرسية، بما يضمنو من نوعية التعمم وتحديد العنف.  30دعم التفاعل المجتمعي باتجاه القراءة داخل  -0

 دعم نوعية أدب األطفال الموفر في المجتمع الفمسطيني.  -2

 دعم دور مركز موارد أدب األطفال في تفعيل مسيرة التعمم لدى األطفال. -3

 . مكتبيين وأداءىم في المكتباتدعم النمو الذاتي لم -4
 

 .دعم فرص التعمم لدى األطفال في خالف مع القانون من خالل األدب والفنون التعبيرية

ة في الُمجتمع الفمسطيني، وتنمية العالقات الُمجتمعّية مع الكُتب ءدائرة أنشطتيا في تشجيع عادة القرا المؤسسةوّسعت 
تيدف تامر إلى تشجيع األطفال الذين ىم في نزاع مع ولمعام الثالث عمى التوالي  ي خالف مع القانون والحماية في ورام اهلل وبيت لحم.ومضامينيا، لتصل إلى مراكز األطفال ف
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نقاط ضعفيم من خالل أنشطة الفنون جاتيم و القانون، في كلٍّ من دار األمل ودار الفتيات، الكتشاف ُقُدراتيم ومواىبيم وتنمية شخصيتيم، كي يكونوا قادرين عمى الّتعبير عن احتيا
عامًا،  08وحتى  8أطفال أعمارىم من  4شاّبًا وفتاة أعمارىم ما بين  45 واليافعين في المراكز تفاوت عدد األطفال .التعبيرية التي تكون بمثابة وسيمة أساسية لمساعدتيم عمى الّتعبير

ّنما أيضًا لمعمل مع ، بحيث لم يقتصر استيداف تامر عمى تنمية ميار كزينفي المر   راقبي الّسموك الُمتواجدين في ىذه المراكز.الُمرشدين ومُ  31ات األطفال في نزاع مع القانون فقط، وا 
تشجيع األطفال والفتية الموجودة لدييم، و  المكتبكما وعممت تامر عمى تزويد المراكز بمجموعة من الكتب لدعم المكتبات الموجودة ىذه المراكز، وُمساعدة "دار األمل" عمى فيرسة 

 وكانت مجمل االنشطة متعمقة بالتالي4  عمى القراءة من خالل نقاشات الكتب. كما وعممت عمى تزويدىم بآالت موسيقّية لممراكز، والُقرطاسية الالزمة.
 دراما لمتعبير عن النفس، واخراج الميرج في الذات.  -

 عالجي وتعممي.  ممارسة الزراعة وحماية النباتات بشكل يومي كسياق  -

 الرسم كيساق جمالي وتعممي تعبيري، حيث تم انشاء مراسم في المركزين. باالضافة لالشغال الفنية اليدوية مثل الفسيفساء.  -

 رواية القصة ونقاش الكتب من أجل توسيع المساحات الذىنية.  -

  األنشطة التطوعية الستعادة الثقة مع المجتمع المحيط. -
  

 اظ عمى التاريخ الشفوي لبدو عرب الجهالينمشروع تثمين والحف

يدف تم تنفيذ ىذا المشروع بالتعاون بين مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي و المؤسسة االيطالية" فينتو دي تيرا" والمسرح الوطني الفمسطيني. ي
رسومات و كتابات ابداعية و قصص المشروع الى الحفاظ عمى التاريخ الشفوي لبدو عرب الجيالين من خالل اصدار كتاب أطفال يحتوي 

ام شعبية لبدو عرب الجيالين ليتم توزيعو و نشره في مدارس و مكتبات فمسطين وأيضا ليتم ترجمتو لمغة االيطالية و نشره في ايطاليا، وقد ق
يا من الطفال و ذوييم خبراء من مؤسسة تامر وىم الحكواتية دنيس أسعد باعطاء العديد من ورشات العمل فيما يخص سرد الحكايا وجمع

 احدى التجمعات البدوية لبدو عرب الجيالين.-وبالتعاون مع معممي المدرسة وذلك في الخان األحمر

وقد كانت ىذه الورشات من أروع ما يمكن من حيث تفاعل األطفال مع الحكواتية و زيادة القدرة عمى التعبير عن أنفسم من خالل "الحكي" و 
 سرد الحكايا.

سم، حيث يقوم األطفال بالتعبير عن أنفسيم وحياتيم اليومية و عاداتيم وتقالدييم وأحالميم ر م عبداهلل قواريق باعطاء ورشات عمل لموأيضا قا
 وىموميم بالرسم .

عات تقود مسار النقد والكتابة قنا
 االبداعية في فمسطين

مسطيني أن أدب األطفال الف -0
مستوحى باألصل من الرؤية 
الوطنية الفمسطينية ألدب 

 األطفال.

ىناك العديد من الكتاب  -2
الفمسطينيين المتميزين في 

 مجال أدب األطفال. 

ىناك نواة واضحة لحركة نقد  -3
في مجال أدب األطفال، والتي 

 بحاجة لدعم. 

الرسوم المحتواة في كتب  -4
األطفال تشكل عنصر أساسي 

 د األدبيفي عممية النق
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القصصية وتجميع قصص بدوية شعبية وأيضا قام أنس أبو رحمة باعطاء ورشة عمل في الكتابة االبداعية، فقام األطفال بالتعبير عن أنفسيم عن طريق الشعر و الكتابة 
 ومناقشتيا. وقام األطفال

 خالل ىذه الورشة بدعوة مختار تجمعيم البدوي في وادي أبو ىندي لمناقشة معيم مواضيع تخص تاريخيم الشفوي و أىمية الحفاظ عميو.

 ة.ميمشة ويفتقرون الى مثل ىذه االنشطة الثقافيشيدت ىذه الورشات تفاعال كبيرا من قبل األطفال البدو،الذين يعيشون في مناطق فمسطينية 
 

 األثرعمى مستوى اليدف اإلستراتيجي الثاني
من خالل ىذا اليدف االستراتيجي منتجات ثقافية تشكل استيالال لقدرات الشباب الفمسطيني في المناطق المختمفة فيما يتعمق بوعييم حول  2102قدمت المؤسسة خالل العام 

تبر الماضي والتاريخ حيط بيا وىم جزء منو، باالضافة إلى نزعتيم لمتواصل مع االجيال المختمفة لمتعرف عمى والتعبير عن التجربة التاريخية الفمسطينية. ويعقضايا المجتمع الم
وتأتي ىذه المخرجات لتبين نقاط القوة لدى األطفال  المعاصر مساحة خصبة لتفاعل االطفال والشباب حوليا والتعبير عنيا إما كتابيًا أو من خالل الجسد في الدراما والتصوير.

، إال أن احتياجاىيم االنسانية والشباب الفمسطينين. فإن انطالقيم الجمعي لمبحث عن مكونات ىويتيم ىو الدافع الرئيس لممشاركة في البرامج المقدمة من قبل مؤسسة تامر
 يم خالل ىذه االنشطة سوى اكتشاف لمذات والتفاعل معيا ضمن مسيرة تعممية آمنة. والمياراتية تبدو جمية من خالل انتاجاىم. فما ىي تجارب

 
 التحديات

زيارات البحث عن التاريخ الشفوي. أبرز التحديات ليذا العام جاءت في ما يتعمق بقابمية بعض األىالي لمسماح ألبناءىم، باألخص اإلناث المشاركة في أنشطة المراكز أو في 
 ن المشاركة فييا.  سة بالتوجو لألميات واآلباء من خالل عالقتيا مع المدارس والمراكز من أجل دمجيم لإلطالع عمى العمل مع أبناءىم وفي الكثير من األحياوقد قامت المؤس

 
 لتوصياتا              

 تأتي التوصيات ضمن ىذا اليدف اإلستراتيجي في محورين4
 فرق الشبابية من أجل الخروج بمنتج ثقافي يعكس واقعيم وتطمعاتيم. التركيز عمى المسار الذي تنخرط فيو ال -

 من خالل دعم فرص وامكانيات المعرفة والتذوق األدبي لدييم. تكثيف نوعية أداء العاممين مع الفئات الشابة  -
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قميميًا. الهدف االستراتيجي الثالث:   تطوير أدب األطفال محميًا وا 
 األىداف التفصيمية

 4 كتابة االبداعية والنقد األدبيدعم مسار ال
الحاجة لدى العاممين مع االطفال أن يدخمو في تجربة الكتابة، بادرت المؤسسة لبدأ في استميام فبمدخال ىامًا لمسار مؤسسة تامر في الكتابة االبداعية.  2102يعتبر العام 

وفي حين تدعم حممة القراءة الوطنية واألنشطة الدورية لنقاش الكتب ورواية القصة  . الطفال أنفسيمول رسم مالمح مسار مطول في مجال الكتابة االبداعية لممكتبيين والكتاب
تبات بين األطفال واليافعين. أما عمى واألنشطة العديدة حول الكتاب المسار من ناحية التشجيع عمى القراءة والحوار والتحميل، فإن النقد األدبي يجد لو مساحات ىامة في المك

من قبل المؤسسة في حين  د النقد لمكبار، فتتوافر حتى المحظة مجمة طيف الفصمية والتي تحتوي مقاالت ىامة وصاعدة فيما يتعمق بالتحميل والنقد األدبي، مستكتبةصعي
المشاركات وفي نوعيتيا، فإن الحاجة لتوفير وتأتي في سياق مساىمات فردية في حين آخر. وحيث ييتم القائمون عمى تطوير أدب األطفال في فمسطين بزيادة اإلىتمام ب

 فرص أكبر لمنقد والتحميل باتت ممحة. 
بشقييا النظري والتطبيقي فرصة  1، فرصة واعدة الستئناف مسار دعم األنتاج األدبي الجيد. فقد قدم معمما الكتابة األبداعية2102الورشة المنعقدة في أواخر آذار  تقدم

كتابة في لتي اتيحت سابقًا، لكنيا تميد وبسبب اإلجماع عمى أىميتيا لبناء برنامج واثق األىداف واألذرع المنفذة إلى بناء مسار واضح لمنقد واللمتفاعل، تزاد إلى الفرص ا
 تالية ليبني عمييا4 فمسطين. وحيث أن الكتاب الفمسطينيون يتمتعون بالقدرات واألىتمام الكافي لمخوض في ىذه المشروع، فإن المسار ينبثق من القناعات ال

     الهدف العام لممسار
 ستند إلى تجارب إقميمية ودولية متميزةتييدف ىذا المسار في جوىره إلى دعم حركة الكتابة والنقد في أدب األطفال الفمسطيني والعالمي، 

 4األهداف الفرعية
 مسطينيين والعرب وعير العرب. دعم تبادل المعارف والميارات المتعمقة بإنتاج أدب األطفال بين الكتاب الف -

 دعم اإلىتمام بفرص النقد والكتابة في فمسطين والوطن العربي. -

                                                           
1
 من المؤسسة النرويجية الدب االطفال.  أورجاستيركريستينا  الكاتب داغ الرسن، ومعلمة الكتابة االبداعية 
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 دعم توسع وانتشار رؤية أدب األطفال الوطنية الفمسطينية.  -
 

 4 2102ومن أىم انجازات المسار في العام 
  ورشة الكتابة االبداعية لممكتبيين4 أوالً 

سة تامر لمتعميم المجتمعي ورشة عمل في الكتابة اإلبداعية لممعنيين من شبكة مكتبات أدب األطفال في فمسطين في الفترة الواقعة بين نظم مركز موارد أدب األطفال في مؤس
وقد نتج عن الورشة ية. مكتبية ومكتبي من مناطق عدة من الضفة الغرب 05كانون ثاني وآذار. وقد قامت باإلشراف عمى الورشة الكاتبة أحالم بشارات، وشارك فييا ما يقارب 

تثمن . االحتالل االسرائيمي سجونخرى لتجارب المكتبيات في أقبية كتابات تعبر عن تجارب المكتبيات الحياتية والتي تشير لدور المكتبي/ة المجتمعي. كما وأشارت كتابات أ
 . مؤسسة تامر ىذه الكتابات وتعمل عمى تييئتيا لمنشر ضمن سياقة خطة وحدة النشر لدييا

 ورشة الكتابة االبداعية لمكتابثانيًا4 
ورشة  ، والمذان قاما بتنفيذالكاتبين النرويجيين داغ الرسون وكريستين أورجاستيرمؤسسة تامر خالل شير أذار من العام الجاري،  مركز موارد أدب األطفال في استضاف

الكتاب واالدباء والمفكرين والمكتبيين واالساتذة في الورشة التي استمرت لمدة يومين تعرف المشتركين وقد شارك عدد من  .دوات الكتابة االبداعية لالطفالأعمل في نظريات و 
 ويتم التخطيط حاليًا لبناء برنامج استكمالي لمورشة، يرتكز عمى تقييم اإلحتياجات الناتجة ساليب الكتابة، وتقنيات الكتابة لالطفال.أدب االطفال و أىم نظريات أخالليما عمى 
  عن الورشة.

  ندوات في أدب األطفال ثالثًا4
تضمنت الندوة عرض لتجربتين 4 نظم مركز موارد أدب األطفال في مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي ندوة ذات عالقة بترجمة كتب األطفال. ترجمة كتب األطفالندوة حول  -

بين  2102 شباط 20 . عقدت الندوة يوم االثنينسمر القطبوالثانية تقدميا المترجمة الفمسطينية  نورد كريستيانيهفي مجال الترجمة األولى تقدميا المترجمة األلمانية 
  موارد أدب األطفال. في مركز الساعة العاشرة و حتى الثانية عشرة 

ثون متخصصون، وكذلك 4 تقدمت الندوة بعرض باكورة أبحاث متخصصة قام بيا باحتوجهات وأفكار في القراءة والكتابة عند األطفالندوة حول  -
وقد أشرف عمييا اساتذة  من بينيا جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس، التربية والمغة العربية في الجامعات الفمسطينية طالب في دوائر
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رد أدب األطفال، وقد شارك فييا ظيرًا في مركز موا 14:01صباحًا وحتى الساعة  10:11من الساعة  2102\4\3مختصون في مجال أدب األطفال. عقدت الندوة يوم 
 مجموعة من الكتاب والمترجمين واألساتذة والطالب والمعنيين. 

مشاركًا  06. وقد شارك في الندوة 2102نيسان  423 نظم مركز الموارد في قطاع غزة ندوة من أجل نقاش أسئمة ومخرجات البحث بناريخ بحث أول المطرندوة حول  -
 من المكتبيين، والكتاب، ودور النشر والنقاد في المجال. وقد خرجت الندوة بمالحظات قيمة حول البحث. ومشاركة من خمفيات متعددة، 

. وقد 2102نيسان  431 نظم مركز الموارد في قطاع غزة ندوة من أجل نقاش أسئمة ومخرجات البحث بناريخ صورة الطفل في أدب األطفال الفمسطيني: بحث  ندوة حول -
 ث. مشاركًا ومشاركة من خمفيات متعددة، من المكتبيين، والكتاب، ودور النشر والنقاد في المجال. وقد خرجت الندوة بمالحظات قيمة حول البح 02شارك في الندوة 

 راتعاً: اطالق الكتة

الكتاب بالتعاون مع  صدربدر والرسامة الفمسطينية ديمة أبو الحاج، حيث  ةلمكاتبة الفمسطينية ليان 4 "رحمة الطير الجميلاطالق كتاب " -
، في مكتبة بمدية أريحا في مدينة أريحا بوجود كل من الكاتبة والرسامة.  2102\4\0. عقدت الفعالية يوم رة السياحة واآلثار الفمسطينيةزاو 

 وتخمل اإلطالق ورقة نقدية حول الكتاب مقدمة من الكاتب الفمسطيني محمود شقير.
، في  01/9/2102عقدت الفعالية يوم تاتب الفمسطيني محمود شقير والرسام الفمسطيني حسني رضوان. " لمكبنت وثالثة أوالداطالق كتاب " -

 ةالفمسطيني ةمكتبة بمدية أريحا في مدينة أريحا بوجود كل من الكاتبة والرسامة. وتخمل اإلطالق ورقة نقدية حول الكتاب مقدمة من الكاتب
 .صفاء عمير

لمكتاتبة االمريكية إلسا مارستون،  أثناء زيارتيا خالل شير تشرين ثاني. عقدت الفعالية يوم " ادسانتاكموز في بغداطالق كتاب "  -
وعة من ، في الخميل في مكتبة األنوار االبراىيمية، كما وعقدت ندوة حول الكتاب وما تخممو من مضامين في مركز موارد أدب األطفال، وبحضور مجم00/00/2102

 عنيين. وتخممت الندوة ورقة نقدية حول الكتاب مقدمة من الكاتب الفمسطينية ديما أبو الحيات. الكّتاب والباحثين، والم
 

 دعم النشر الفمسطيني واثراء المكتبات بالكتب    
لممكتبات والشركاء  صر واإلماراتمن لبنان واالردن ومعنوانًا لالطفال  011كتابًا لالطفال، ووفرت ما يزيد عمى  20ما حصيمتو  2102أصدرت وحدة النشر خالل العام  

 الذين تعمل معيم بشكل بنائي.  وجاءت االصدارات كما يمي4 
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 4 كتب مراجع
 مجمة طيف.  -0

 دليل إصدارات مؤسسة تامر.  -2

 4 كتب بمغة برايل
 قصة قبل النوم.  -0

 شعشبون.  -2

 مختار أبو ذنين كبار.  -0

 مريول المدرسة.  -4

 الطائال األحمر.  -0

 بنت وثالثة أوالد.  -0

 ة. زلوط -7

 4 كتب سمعية
 بنت وثالثة أوالد.  -0

 اسمي الحركي فراشة. -2

  

 4 كتب األطفال
 السر الصغير.  -0

 ممك الحكايات.  -2

 المجنونة.  ةاالطار  -0

 مريول المدرسة. -4

 مستنقع الزنابق.  -0

 . 2102كتابي األول  -0

 4 كتب اليافعين
 الرحالت عجيبة في البالد الغريبة.  -0

 ميكانيكا القمب.  -2

 سانتاكموز في بغداد.  -0

بنت وثالثة أوالد   -4

 شيء من نور-0
 

 
 يحتوي عمى نبذة عن الكتب الصادرة عن مؤسسة تامر ليذا العام.  2100من الجدير ذكره أن دليل اصدارات المؤسسة 
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 دعن قدراث العاهليي هع األطفال 

 

 أوال4 أساليب في مسرحة القصص
ورشة عمل في مسرحة القصص لممعنيين من شبكة مكتبات أدب األطفال في فمسطين خالل كانون ثاني  نظم مركز موارد أدب األطفال في مؤسسة تامر لمتعميم المجتمعي

 إضافة لذلك، فقد  مكتبية ومكتبي من مناطق عدة من الضفة الغربية. 25من ىذا العام. وقد قام باإلشراف عمى الورشة خالد المصو من مسرح عناد، وشارك فييا ما يقارب 
 قطاع صناعة الكتاب خارج فمسطين ثانيًا4 دعم قدرات

البريطانية ، باإلضافة إلى  قامت مؤسسة تامر بدعم وتسييل مبادرة مشاركة الرسامة الفمسطينية " يارا بامية" في مساق متخصص في رسوم كتب األطفال في جامعة تشيمسيا
 .2102فترة مكوثيا في الجامعة لشيرين بين نيسان وحزيران فرصة تدريب في شركة رسوم لكتب األطفال، المشاركة في معرض لندن لمكتاب. وتمتد

 مشاركة منسق بيت لحم في برنامج تفعيل لممكتبات في مارسيميا في فرنسا 4ثالثا
رنسا لإلطالع عمى وسائل في رحمة إلى مارسيميا لممشاركة في برنامج زيارات لمكتبات األطفال في ف 2102حزيران  3أيار و 23يشارك منسق منطقة بيت لحم في الفترة بين 

 تنفيذ األنشطة مع األطفال وتفعيل المكتبات. كما ويشارك في ميرجان رواية القصة والذي يعقد سنويا في مارسيميا. 
 

 رابعًا4 دعم قدرات العاممين في المؤسسة في مجال أدب األطفال
غزة تركز في مجممو ليذا العام عمى آليات تنفيذ أنشطة حول الكتب، وتحميل رسومات كتب  تنظم المؤسسة بشكل شيري لقاء لدعم قدرات الطاقم في الضفة الغربية وقطاع

 األطفال

 

 جوائز وترشيحات:
 ، حققت المؤسسة انتشار لكتبيا كالتالي4 2102خالل العام 

 يا. يزور ىذا المعرض عدة بمدان حول العالم. فرع إيطال IBBYشارك في معرض كتب األطفال المميزة لالطفال ذوي االعاقة، بمبادرة من  2100كتابي األول  -

قصة. وكانت القصة قد نتجت إثر مشاركة  0211عام(، بجائزة ىانز كريستيان لمقصة الخرافية لالطفال، من بين  03) فوز قصة " حنتوش" وكاتبتيا صالحة حمدين  -
 البدوية، من أجل التعبير عن نمط حياتيم والتعريف بيا.  صالحة في سمسمة لقاءات لتحفيز الكتابة االبداعية لدى األطفال في التجمعات

 األثر عمى مستوى اليدف اإلستراتيجي الثالث4 
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يبدو األثر جميا ليذا اليدف. فقد لوحظت زيادة في عدد النصوص الواردة لوحدة النشر، 
ن ، مع التأكيد التحس2102في العام  4إلى  0فقد زاد عدد الروايات المقدمة لميافعين من 

شيد كتافة في انتاج الكتب  2102عمى نوعية األدب المقدم. إضافة لذلك، فإن العام 
إصدارات. وفي سياق آخر، فإن التفاعالت  01لذوي االعاقة، وقد وصل عددىا إلى  

طالق الكتب والندوات التي نفذت حوليا  حول الكتب من خالل نقاشيا داخل المكتبات، وا 
طين، وبالتالي يؤثر عمى الذائقة االدبية ونوعية الكتب أضاف لحركة نقد الكتب في فمس

 التي يتم اختيارىا لمنشر.  
 التحديات

جاء التحدي األبرز ىذا العام أيضًا في القدرة عمى شراء كتب لألطفال من خارج فمسطين 
ونقميا لفمسطين وتزويد المكتبات بيا. ويعتبر اإلحتالل اإلسرائيمي المعوق األساسي أمام 

ىذه الميمة. وبدا ىذا التحدي واضحا مع ازدياد اىتمام األطفال واليافعين وعطشيم  انجاز
  لمحصول عمى المزيد من الكتب وقرائتيا. 

 التوصيات              
 جاءت التوصيات متمثمة في محورين4

 الحاجة لزيادة اىتمام رؤوس األموال لالستثمار في نشر والترويج لمكتب.  -

مام قطاع صّناع الكتاب بالقراءة واإلطالع عمى تجارب الحاجة لزيادة اىت -
 فمسطينية وأخرى عربية أو عالمية. 
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