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 كلمة المؤسسة
 

( والحقًا حاالت اإلغالق التي شهدها العالم وفلسطين، ومن 91تحديًا مهمًا، بدءًا من اكتشاف الوباء )كوفيد  0202شّكل العام 
ثم كل التبعات الصحية والنفسية واالجتماعية التي عانت منها المجتمعات، ومنها مجتمعنا الفلسطيني. ومنذ اللحظة األولى عمل 

جهات وبدائل مكنتنا من تحويل هذا التحدي إلى فرصة/ فرص، حافظنا من خاللها على فعل فريق المؤسسة على خلق تو 
 المؤسسة، وفتحت مساحات وفسح جديدة للعمل مع المجتمع. 

انطلقت المؤسسة هذا العام من رؤية وإيمان بقدرة نسيج مجتمعنا الفلسطيني على تحدي كل الظروف القاسية التي خلقها االحتالل، 
لعظيمة على الصمود وإيجاد البدائل في ظل هذه الظروف، وأن هذا النسيج سيظل قادرًا وصامدًا في ظل حالة اإلغالق، وقدرته ا

 أن لديه التجربة التي ستمكنه من الحفاظ على تواصله وتضامنه مع ذاته. و 

من أجل تهم وعائالق فسح لألطفال ولعّل  التحدي األبرز ارتبط بالحفاظ على التواصل المجتمعي، بين األطفال وأقرانهم، وخل
التفاعل الحر واآلمن. ومن هنا أطلقت المؤسسة بشكٍل أساسي مكتبتها الرقمية والتي احتوت ) قصصًا، وأغاٍن، وأنشطة تفاعلية، 

 قبطها بأهداف متعلقة بالحفاظ على هذا التفاعل المجتعي، كذلك الحفاظ على إرث المؤسسة المتعلوحكايا شعبية(، وقامت بر 
 بأنشطتها الرئيسة كالحمالت على سبيل المثال. 

اٌج من هذا العام تحت شعار " نحن أمو  لتشجيع القراءة أطلقت المؤسسة حملتها ،وبالتركيز على فكرة الحوار والعائلة الصديقة
ذات البحر" وأتاحت مع شركاءها فسح للحديث واالستماع واللعب واإلفصاح عن المشاعر وأملت من خاللها المؤسسة أن تساعد 

 في صقل خشونة الظرف الذي سببه الوباء.

وات سة بالعمل على دراسة أثرها، خالل السنوكجزء من التحضير الستراتيجية المؤسسة خالل األربع سنوات القادمة قامت المؤس
موثوٌق  ،من نوعها للمؤسسة هامةأثرها اإليجابي في خلق تجربة في المؤسسة لها البيئة البّناءة أن ، وجاء فيها 0292-0202

ياح تجاه االرتعلى الطمأنينة و  المؤسسة باعثاً األطفال واألهالي الذين يرون من بها مجتمعًيا من األفراد والمؤسسات، واألهم 
التواجد ضمن هذه التجربة الطويلة والممتدة. وعلى الصعيد المؤسساتي والرسمي، فإّن مؤسسة تامر تعتبُر مرجًعا في إطار 
عملها وتخصصيتها، وُيترجم هذا بوجودها ضمن العديد من اللجان كلجنة التربية القطاعية، لجان التعليم والحماية، العضوية 

 ألهلية ، جمعية الناشرين الفلسطينيين والعرب وغيرها من العضويات المحلية واإلقليمية. في شبكة المنظمات ا

 

 رناد القبج 
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 مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي
استجابة  9191مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي مؤسسة وطنية غير ربحية تهتم بالتعليم المجتمعي، تأسست في القدس عام 

الملحة الكتساب وسائل ناجعة تساعد في التعلم واإلنتاج في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة لحاجة المجتمع الفلسطيني 
وتتخذ المؤسسة رؤية راسخة لها منذ نشأتها، "من أجل مجتمع فلسطيني تعلمي حر وآمن"، وتوظف  .خلقها االحتالل اإلسرائيلي

 مجتمع من أجل تحقيق هذه الرؤية.رسالتها وفلسفة عملها وقدرات العاملين فيها، وكذلك قدرات ال

 الرؤية:
 من أجل مجتمع فلسطيني تعلمي حر وآمن.  

 الرسالة: 
 .تشجيع وتعميق ثقافة التعلم لدى األطفال واليافعين والعاملين معهم

 هداف االستراتيجية:األ
عملت المؤسسة هذا العام ضمن خطتها االستراتيجية والتي انتهت بانتهاء هذا العام، وضمن األهداف االستراتيجية األربعة 

 أدناه: 

 

دعم وبلورة القدرة •
المؤسسية لمؤسسة 

بما يشمل )تامر 
ي ترويج نهجها التعلم
في فلسطين 

(. والخارج

بناء بيئة مساندة 
لثقافة التعلم في 

بما يشمل )فلسطين 
سياسات وطنية 

داعمة وبيئة مادية 
الئقة لألطفال 

(. واليافعين

ابة تعزيز القراءة والكت
والتعبير عن الذات 

لدى)بكافة أشكاله 
.  (األطفال واليافعين

دعم اإلنتاج البحثي
واألدبي في مجال 
ثقافة األطفال 

.  واليافعين
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 .الهيئة العامة ومجلس اإلدارة
 

 .دارةمجلس اإل /والا أ

برامج والمشاريع ومناقشة الرسمية لمتابعة  اجتماعاتربع أ 0202عقد مجلس إدارة مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي خالل العام 
القادمة، والتواصل  ةربععوام األألوالمشاركة في مسار تطوير االستراتيجية ل ، 0202 للمؤسسة قرار الخطة التنفيذية والماليةإو 

دد للهيئة جعضاء أ تثبيت عضويات لى إضافة مع جهات مختلفة لجمع مصادر مالية لسد دفعات المقر الجديد للمؤسسة. باإل
  .0202مارات العربية للعام ، واالنسحاب من جوائز دولة اإلدارة جديدةإنتخابات مجلس التحضير الالعامة، و 

 ة(ر )الصو  ة.الهيئة العام /ثانيا

 
 

المالي الفني و وخالل هذا االجتماع أقرت الهيئة العامة التقرير ، 01/20/0202عقدت الهيئة العامة للمؤسسة اجتماعها السنوي بتاريخ 
للمؤسسة، كذلك عرض خالله الخطة التنفيذية، واألنشطة التي نفذتها المؤسسة خالل النصف األول من العام، مع العلم أن مجلس اإلدارة 

هو اخر عام  0202كذلك، تم تمديد عقد مدقق الحسابات لعام جديد كون . 0202في العاماألول الشهر أقر الخطة التنفيذية والموازنة خالل 
 لالستراتيجية المعمول بها. 
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 أشخاص للمجلس الجديد، وتم انتخابهم بالتزكية ليضم كل من ) تسعوخالل هذا اللقاء أعلنت عبلة ناصر استقالة المجلس القديم، وترشح 
 ن(. شاالعطضور، يمنى البطران، إياد مسروجي، موريس بقلة، منى شعث، ومحمود عبلة ناصر، شهيناز الفار، عبير مصلح، صادق الخ

 المؤسسة وجودتها. برامج ووجهت الهيئة العامة شكرها إلدارة المؤسسة وطاقمها على الجهد المبذول من أجل الحفاظ على 

 ليافعين وا الهدف االستراتيجي األول: دعم اإلنتاج البحثي واألدبي في مجال ثقافة األطفال

على ز من خالل التركي لكتب األطفال واليافعين،في النشر من خالل وحدة النشر ومركز الموارد حافظت المؤسسة على نسقها في العمل 
كتب جديدة، اثنان منها مترجمان  92، قامت المؤسسة بإصدار 0202منتوج أدبي يعزز قيم، ويتيح فرص للتفاعل معه/ حوله. خالل العام 

رونا مساحات التي نأمل في توفيرها ألطفالنا، ال سيما في ظل فترة انتشار وباء كو ال على الهولندية والدنماركية. وارتكز اختيار هذه الكتبعن 
لنمو  أرضيةيم بوسعها تقد والتيالتعدد في الفكر والمنظور، كما تتناول مواضيع مثل ، وازدياد الضغوط على األطفال واألهالي على حد سواء

شر . باإلضافة إلى هذا قامت المؤسسة بالعمل على إعادة ناألطفال فكريًا وسلوكيًا وتمرير قيم متعلقة بأهمية التفاعل اإليجابي المجتمعي
باإلضافة إلى هذا فاز كتاب المؤسسة " الفتاة الليلكية" بجائزة الشيخ زايد للكتاب التوصيات من الميدان. على مجموعة من إصدراتها، بناًء 

 ، مع العلم ان الجائزة المالية ذهبت جميعها للكاتبة. ، فرع أدب األطفال والناشئة0202

 .0202خالل العام  إصدارات المؤسسة /أوالا 

 الهرة ريشة.١
 الفئة: كتاب مصور

 تأليف: هيفاء سواركة
  رسومات: آمال
 ٠٢٠٢سنة اإلصدار: 

، بالغموضطفال عبر رحلتهم مع الهرة ريشة الى عالم مليء يطّل األ
وتتجلى روح فلسفة الصوفية. فتدعو الهرة ريشة  حيث يتواجد الدراويش

 .لترّدد األطفال كلماتها: "أنا كون صغير يدور في كون كبير

 

 

 شمس. ٢
 الفئة: كتاب مصور

 تأليف ورسومات: سندس عبد الهادي
 ٠٢٠٢سنة اإلصدار: 

 عنتتحدث قصة "شمس"، من تأليف ورسومات سندس عبد الهادي، 
طفلة من ساللة الرعد تختلف عن أي مخلوق آخر، فهي مصنوعة من 

تتكسر شمس بسبب انفجار وتبدأ رحلتها في لملمة شظاياها  .الزجاج
والعودة للحياة بمساعدة صديقتها شفاء. الكتاب تجسيد حقيقي لكل قيم 
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االنبعاث والتجدد والحياة ومنح الكثير الكثير من األمل لألطفال وأهاليهم 
 لناس عموما.وا
 
 لوبة الموهوبة . 3

 الفئة: كتاب مصور
 صفاء عميرتأليف: 

 محمد طهرسومات: 
 ٠٢٠٢سنة اإلصدار: 

 مام الناسأحساس،  لكنها تخجل إما تغني لوبة ب دائماً 
 ؟لدعوةوهل ستقبل لوبة ا لى الحفل؟إيا ترى، هل ستدعوها الجارة نعنوعة 

 

 

 . صانعة الجرار4
 الفئة: كتاب مصور

 أيمن حسنتأليف: 
 صالح المررسومات: 

 ٠٢٠٢سنة اإلصدار: 
 

سهام بنت صغيرة تعيش مع أّمها في بيت صغير بجانب النهر. كانت 
تحب الجرار كثيًرا، لكنها كانت حزينة. سافر والدها ذات يوم ولم يعد 
حتى اآلن.. قالت ُأمها إن والدها سافر إلى مدينة بعيدة مع قافلة كبيرة 

ليبيع بعض الجرار التي يصنِّّعانها ويحضر لها الهدايا التي من الجمال 
 تحّبها... وال تزال تنتظر عودته.

 

 

Novel Gaza V.III 

الجزء الثالث مجموعة من القصص  - Novell Gazaيقدم كتاب 
والصور لكتاب وفنانين يافعين من فلسطين/غزة والعالم وتتناول قصصا 
ليافعين عبروا البحر وصوال لدول أخرى وقصص/صور تعبر عن 

 عالقاتهم ببيوتهم واألنشطة التعلمية والحياتية في غزة.
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 ٢طائر الرعد ج . ٦
 الفئة: رواية

 تأليف: سونيا نمر 
 تصميم: عبد الله قواريق

 

عادت نور بذاكرتها إلى حين مات والداها، في تلك المغارة المعتمة 
ها ثم قادتها ذاكرتها الى حين اكتشفت أنخذها عمها لتعيش في بيته، أو 

يا إلهي كم جلب ذلك لي من تستطيع إشعال النار بمجرد التفكير، "
 .المتاعب"

أخرى، مثيرة ومخيفة في عمق الزمن، ن تنطلق في مغامرة وها هي اآل
 لتكمل ما بدأته قبل ألف عام

 

 

  ستي الفلسطينية. 2
 الفئة: رواية

 تأليف: هدى الشوا
 تصميم: حنان القاعي

لقاء صدفة في باريس يجمع بين فريدة ومازن، شابة وشاب عربيان من 
لفرنسية. عبر اأصوٍل فَِّلْسطينيٍة يلتقيان في متحفِّ اللُّوفر في العاصمة 

لقاءات في مقاهي باريس الجميلة، يكتشفان تاريخًا مشتركا من اآلالم 
واآلمال يجمعهما عبر حكايات الجدَّات. نتعرف على الجّدة ليلى، التي 
 أودَعت مذكراٍت ورسائَل في صندوق مخملي حملته معها يوم تهجير

ن حيفا في ، والجّدةِّ فريدة، التي خرجت م٨٤٩١عائلتِّها من حيفا سنة 
 النكبةِّ لتعيَش في حلب المنكوبةِّ في خريفِّ العُمر.

 

 

 موسوعة الحكايات الخرافية. ٨
 الفئة: موسوعة

 تأليف: شريف كناعنة ونبيل علقم
الحكايات الموجودة في هذه السلسلة من الكتب أتت جميعها من المجتمع 

  ينيالفلسط
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 إصدارات مترجمة

 . ماموث 9
 بونينتأليف: ستيفان 
 رسومات: ميلفن

 مترجم عن اللغة الهولندية
كتاب "ماموث" هي قصة مليئة بالخيال، مترجمة عن اللغة الهولندية 
وموجهة لألطفال واليافعين الصغار، يتحدث الكتاب عن تييو، الذي 
يعيش مغامرات عديدة في مع حيوانات حقيقية أو خيالية أهمها هو 

 الماموث
 

 

 

  السينما . السيد األسد في١١
 تأليف ورسومات: جان اكسبول كاليسين

 مترجم عن اللغة الدنماركية
بعَد قليٍل سيذهُب السّيُد أسد إلى السينما، ولكن ما يزاُل لديهِّ بعُض 

 الوقتِّ 
، وصاَر عليهِّ اآلَن أن يستعجَل.  وفجأًة، طاَر الوقُت في لمحِّ البصرِّ

 

 

 .لى لغات أخرى إترجمة أعمال تامر  /ثانياا 

 :لغات 4كتب إلى  5، وبالتعاون مع دور نشر مختلفة تم ترجمة ٠٢٠٢خالل العام 

 اللغات الكتاب
 االنجليزية تنين بيت لحم

 االنجليزية طائر الرعد 
 االلمانية الفتاة الليلكية

  برتغاليةال  أولها واخرها خيال
 الدنماركية سر الزيت
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 .لوحدة النشر تي أرسلتالنصوص ال :ثالثاا 

، حيث كان عدد المشاركين اإلناث ٠٢٠٢ خالل العاممشارك  ٦٩من  اً نص ١٦ وحدة النشر لىإالتي تقدمت  بلغ عدد نصوص المشاركين
 ر والجزائرمصكان هناك نصوص من ففحسب،  فلسطينلم تقتصر على و  . وقد اختلفت الخلفيات الجغرافية للمتقدمين٠٨والذكور  ٩٤

، فقد توزعت الخلفية الجغرافية للمشاركين أما فلسطينياً  .ينمتقدم ١ لىإ عدد المتقدمين من خارج فلسطين ، ووصلوكتاب مقيمين في أوروبا
 من غزة.  ٨٤متقدم من الضفة الغربية، و ٤٣لتشمل 

 دتتعاون المؤسسة مع لجنة قراءة مختصة لمراجعة النصوص، والتي تبحث في مختلف جوانب النص فيما يخص بالتناسق الداخلي للسر 
 وصور جديدة، ومالئمته للفئة العمرية المستهدفة.  أفكارولألحداث، قدرة النص على الخروج عما هو مألوف وطرح 

 إطالقات الكتب: /رابعاا 

 خاللوشركاءها من المكتبيين  قامت مؤسسة تامر
 :كتب ٤بإطالق  ٠٢٠٢عام ال

 ٠٢٠٢السيد األسد في آذار  قصة إطالق -9
في تشرين  ٠إطالق رواية طائر الرعد: ج -0

  ٠٢٠٢الثاني 
شمس في كانون األول  إطالق قصة -3

٠٢٠٢ 
 

 

 خامساا: مسارات نقدية

عملت المؤسسة على مسارين هامين، جمعت من خاللهما جزءاً من طاقم المؤسسسة والمكتبيين والفنانين. وارتكز المساران  0202خالل العام 
 القدرات في موضوعات النقد األدبي والنقد البصري. على تعزيز 

من أمناء المكتبات المجتمعية وطاقم المؤسسة في مسار النقد مع جمال ضاهر، استمر المسار  02شارك  :مسار النقد األدبي -
يث ران من حديد. حوقد تناول المشاركون النصوص التالية: زنوبيا، األفعى الحمراء، دجاجة البيت الذي رحل، جدساعة،  42لمدة 

ناقدة لهذه النصوص تناولت الشخصيات المركزية فيها المكان والزمان واألحداث وارتباطها بالموضوع  طور المشاركون أوراقاً 
وفي وقت الحق هذا العام سيتم  ،وراقهم مع المدرب وقدموا تغذية راجعة لبعضهمم المشاركون أالمعالج من خالل النصوص. وقد

 ق في كتاب. نشر هذه األورا
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من أمناء المكتبات  02شارك فيه و  في هذا المسار استضافت المؤسسة الفنان التونسي رؤوف كراي، :مسار النقد البصري  -
ى أسس بدأ المشاركون باالطالع عل ،من الضفة الغربية وقطاع غزة المجتمعية والرسامين الشباب وطواقم تامر المكتبية والميدانية

كمحتوى بصري في كتب أدب األطفال بما في ذلك إخراج الكتاب وتصميمه. كما بدأ المشاركون بتطوير نقد اللوحات الفنية 
" وهي من اصدارات دار الفتى العربي، وقصة "شمس" الصادرة عن ألوراقهم عن قصة "الفيل يجد عمالً  ةومناقشة مسودات أولي

 تامر

  سادساا: استضافات كتاب وفنانين

 

. ٠٢٠٢في آذار عام  ليندا هولمرنفذت مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي ورشتين في الكتابة اإلبداعية وفي النقد األدبي مع الكاتبة السويدية 
عها مكمحاضرة في دائرة الفنون والتصميم في جامعة جوتنبرغ في السويد، وهي محررة وكاتبة ورّسامة، شهدت اللقاءات  تعمل هولمر حالياً 

تمارين مكثَّفة في الكتابة اعتمدت بشكل أولي على فكرة العصف الذهني، واستندت هولمر على عدة محفزات ذهنية، وسمعية، وشعورية 
من حولنا،  ن القصص ال تتوارى بداخلنا فحسب، بل تتواجد أيضا باألشياءأوبصرية تم توظيفها كنطقه بداية للبدء بهذه العملية. تؤمن هولمر 

هنا بالحقيقة هو هذا الخيط الذي يربط ما بين حيزنا الخاص والحيز العام، والذي يمَّكننا بشكل أو بأخر من العثور على قصص  وما يعنينا
 يتصل بها الكاتب )الخاص( وبنفس الوقت القارئ )العام(. 

بر الت ومضامين النص والصورة فيها ععن الورشة النقدية: تم تناول بعض الكتب المصورة المحلية والعالمية، وتحليلها، ومعاينة مدلو 
مجموعة من األسئلة التي نطرحها على المادة. شهدت اللقاءات تحليل مكّثف للصورة والنص في الكتب المصورة، وذلك على مستوى معاينة 

د يحدثه شعوري الذي قالحيز العام )أي الكتاب باعتباره الوحدة الجامعة بين عنصري النص والصورة( والذي يتفاعالن ضمنه، واألثر ال
 التفاعل فيما بينهما على القارئ.
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 سابعاا: المكتبة الرقمية

، انتشار الوباء، ومن ثم سلسلة من اإلجراءات الصحية التي أخذت أشكااًل 0202واجه العالم ومعه فلسطين ظرفًا قاسيًا مع بدايات العام 
ب مختلفة أبرزها االجتماعي والنفسي للمجتمع، واآلخر تقليص فرص العمل على جوانمختلفة أبرزها حالة اإلغالق العام، وهذا ما أثر 

الوجاهي بالنسبة للمؤسسة، ومن أجل الحفاظ على االتصال المستمر والعمل مع مجتمعنا عمل الفريق على التفكير ببدائل مالئمة لسياق 
 قصص، أنشطة، أغاٍن، حكايا(.  عملنا، ومن هنا جاءت فكرة المكتبة الرقمية والتي احتوت بشكل أساسي على )

 

 

 

 

وحتى  ،المحدد األساسي للعمل في المكتبة الرقمية ارتبط بخلق تفاعل ) مجتمعي/ رقمي( من األطفال والفئات المختلفة حول محتوى المكتبة
 ، تم العمل على: 0202نهاية العام 

 ، بالشراكة مع إنقاذ الطفل الدولية ودياكونيا.الضغط هنايمكنك اإلطالع عليها من خالل قصة من إصدارات المؤسسة  02 -
بالشراكة مع إنقاذ الطفل الدولية  .الضغط هناقصص " دمى متحركة" سلسلة دمى في دارنا  يمكنك اإلطالع عليها من خالل  5 -

 ودياكونيا
، بالشراكة مع إنقاذ الطفل الضغط هناحولها يمكنك اإلطالع عليها من خالل  ومشاركات األطفالمن أنشطة وأغاٍن تفاعلية  99 -

 الدولية ودياكونيا.
 بالشراكة مع المعهد الفرنسي. 1.الضغط هناحكاية من مشروع احكي لي قصة يمكنك اإلطالع عليها من خالل  92 -
 بالشراكة مع يونيسيف.. الضغط هناأغاني لألطفال يمكنك اإلطالع عليها من خالل  5 -

 تفاعل للقصة الواحدة كمتوسط.  9522ارب وما يق، لكل قصة ألف مشاهدة 022ووصل معدل المشاهدات لهذا المحتوى ما يقارب 

خالل الحظر قمت مع أوالدي بتسجيل فيديو  لنا ونحن نغني سويا أغنية عن كورونا ، وهو شيء مهات في غزة: تقول واحدة من األ

 لم أفعله أبدا من قبل مع أوالدي ألن طبيعة عملي لم تسمح لي حتى أن أجلس وأتحدث اليهم من قبل" ) أم من غزة(. 

 

                                                             

 (السلسة من خالل مشروع احكي لي قصة بالشراكة مع المعهد الفرنسي حيث أتيحت فرصة ألربعة حكواتين شباب من أجل إنتاج أعمالهم ونشرهاتم إطالق هذه )1 

 

https://www.facebook.com/watch/120083374741328/766941384156947
https://www.facebook.com/watch/120083374741328/766941384156947
https://www.facebook.com/watch/120083374741328/412505839739655
https://www.facebook.com/watch/120083374741328/412505839739655
https://www.facebook.com/watch/120083374741328/1209260259455527
https://www.facebook.com/watch/120083374741328/1209260259455527
https://www.facebook.com/watch/120083374741328/278323470021388
https://www.facebook.com/watch/120083374741328/278323470021388
https://www.facebook.com/watch/120083374741328/528916818072545
https://www.facebook.com/watch/120083374741328/528916818072545
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 ثامناا: الجوائز

فاز كتاب المؤسسة " الفتاة الليلكية" بجائزة الشيخ زايد ألدب الطفل والناشئة، 
وتم اإلعالن عن فوز الكتاب في مطلع إبريل هذا العام. أصدرت المؤسسة 

فنانين فلسطينيين،  4كون تقدم تجارب  4الكتاب ضمن سلسة مكونة من 
ل التواصل االجتماعي، كتب وفي معرض اإلعالن عن الجائزة على وسائ

الحكاية مستوحاة من رحيل الفنانة الفلسطينية تمام األكحل منظمو الجائزة " 
عن بلدتها يافا. تبدو تمام في القصة طفلة صغيرة تحلم بالعودة إلى بيتها، 
وتكتشف أّن لديها موهبة في الرسم، فترسم بيتها في مخيلتها وتقرر أن 

أخذ اة التي تقيم فيه السماح لها بالدخول، فتتزوره ذات ليلة. ترفض الفت
تمام حجرًا من بيتها القديم، ثم تشرع في رسم منزلها، وبينما هي ترسم 
تهرب األلوان وتلحق بتمام، فتحول البيت إلى لون لحاء الشجرة العاري، 
ورحلت تمام لتترك خلفها اللون الليلكي الذي عّم ارجاء المكان. وتتلخص 

 " نمية خيال األطفال وإدخالهم في عالم اللون وجعل الفن أداة عليا للحياةرسالة القصة بت

 طفال واليافعين( شكاله )لدى األأالقراءة، الكتابة، والتعبير عن الذات بكافة تعزيز الهدف اإلستراتيجي الثاني: 
 

 أوالا: حملة تشجيع القراءة في المجتمع الفلسطيني. 

 

ت المؤسسة حملتها لتشجيع القراءة هذا العام، ورفعت هذا الشعار في محاولة للتجاوب تحت هذا الشعار أطلق"نحن أمواٌج من ذات البحر" 
ما كان النسيج لطال مع الظرف الذي مّر فيه العالم، وبانسجام شديد مع واقعنا وتجربتنا الفلسطينية، وجاء في فلسفة الحملة لهذا العام " 

لصمود في في ظل ظروٍف المجتمعي الفلسطيني قادرًا على ا
ل، ولطالما كان قادرًا على تطوير تمكنه من قاسية خلقها االحتال

والمواجهة، اليوم يشهد العالم ظرفًا قاسيًا تغلق فيه  دالصمو 
المدارس والجامعات والمكتبات، ويتغير شكل الحياة...ويبقى 
اإليمان عظيمًا بقدرة هذا المجتمع وبتجربته التي ستساعده على 
االستمرار وجسر الهوة والتضامن رغم الظرف الصحي الذي 

 نشهده ويشهده العالم"

ت ها بالشراكة مع المكتبيين والفنانين، وأطلقأطلقت المؤسسة حملت
معها اآلمال بأن هذه الحملة، وهذه المحاولة ستساند في صقل 
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 تخشونة الظرف، من خالل كل المساحات الممكنة والتي يمكن من خاللها الحديث واالستماع واللعب واإلفصاح عن المشاعر. كما تضمن
 والقراءة، والكتابة. الفلسفة دعوًة لألطفال واألهالي للمشاركة 

 

 أسبوع القراءة الوطني . 1

شاركنا مئات من األطفال موادًا استجابًة لدعوة المؤسسة 
أنتجوها خالل أسبوع القراءة الوطني، شملت هذه المواد 

نصوص، ومقاطع مصورة" المؤسسة بدورها " رسومات، 
قامت بإعادة انتاج هذه المواد، ونشرها رقميًا من خالل 

اظ رورة الحفضالرقمية، ضمن رؤية ارتبطت ب منصاتها
على التواصل االجتماعي، وأن األطفال المشاركين 
سيحفزون أطفال آخرين للمشاركة والتفاعل، وأنهم 

 بالنهاية ليس مجرد متلقين. 

وجاءت هذه المشاركات بناًء على اإلنتاجات األولى للتوجهات الرقمية 
حيث تم الترويج لنص من كتاب " كرة ثلج بحج منزلنا" وبناًء للمؤسسة،  

ة لمؤسس(،  الحقًا لهذا عملت ايمكن الضغط هنا لمشاهدتهعليه شاركنا عشرات األطفال مشاركات مختلفة تم إنتاجها ضمن هذا الفيديو ) 
،  ن هنا(معلى إعادة إنتاج أنشطة مرتبطة بكتابها قلبي غابة، أيضًا قامت بمشاركة نتاج عمل األطفال، يمكنكم مشاهدة العمل الرقمي )

أيضًا قامت المؤسسة بإطالق مجموعة من ورش الكتابة اإلبداعية لألطفال مع الكاتبة أحالم . (من هناوأسئلة ونتاج عمل األطفال )
 بشارات، بعد إعالنها عن إطالق كتابي األول. 

 . حملة أبي اقرأ لي. 0

تها، تذكرني عادة " بما تعلمناه في مؤسسة تامر عن احترام عندما أغضب من ابنتي بسبب حركتها الزائدة وفوضوي

 األطفال" ) أب من طولكرم(. 

https://www.facebook.com/TamerInstitute/videos/1144760745900220
https://www.facebook.com/TamerInstitute/videos/1144760745900220
https://www.facebook.com/TamerInstitute/videos/149511073078860
https://www.facebook.com/TamerInstitute/videos/264193914598218
https://www.facebook.com/TamerInstitute/videos/264193914598218
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جاءت حملة أبي اقرأ لي في نسختها األولى كمحاولة لجسر الهوة  في 
العالقة بين األب وأطفاله، في ظل سياقات وظروف اقتصادية، وسياسية 

يز النسيج منصبًا على تعز ال يمكن وصفها بالسهلة، وبالتالي كان التركيز 
االجتماعي، هكذا استمرت المحاولة، واستمر العمل على حملة أبي اقرأ لي 

 .0202في العام 

هذا العام، أتت الحملة، بينما كان العالم يعاني من ظروٍف قاسية خلفها 
(، هذه الظروف بكل تأكيٍد قيدت حريات 91انتشار الفايروس ) كوفيد 

حركة والتنقل، وفرضت قيودًا اقتصادية كان لها متعلقة بالمشاركة، بال
ارتدادات سلبية على المستويين االجتماعي والنفسي للعائلة الفلسطينية، 
دون أن ننسى أيضًا كل القيود األخرى التي يفرضها االحتالل علينا 

 كفلسطينيين.

وتنوعت األنشطة في الحملة ما بين ما هو وجاهي مع أخذ اجراءات 
وارتكزت في أهدافها على، تعزيز التفاعل اآلمن، السالمة، وما هو رقمي، 

التعلمي والممتع في العائلة، وضمن ثيمات للتفاعل ارتبطت ب ) األرض، 
نشاطًا  022من مؤسسة شريكة، جمعيات، مكتبات، ومدارس، نفذت  901التجوال، القصة والحكاية، الخيال، واالكتفاء الذاتي(. بالشراكة مع 

 من األطفال واآلباء واألمهات. 4100وجاهيًا ورقميًا، ووصلت خاللها إلى ما يقارب 

ؤسسة، مومن باب تأكيد الوصول، تم العمل على تقديم البوستر من خالل برومو، تماشيًا مع الخطوات واالتجاهات الرقمية التي عملت عليها ال
. كما عمل الفريق على إنتاج نشاط رقمي، قائم على الثيم المقترح المرتبط باألسئلة، هنايمكنكم مشاهدته من خالل الضغط على الرابط 

شخص،  00054. وصل هذا النشاط إلى هنالنشاط من خالل الضغط علىى الرابط وتفاعل اآلباء مع أسئلة أطفالهم، يمكنكم مشاهدة ا
 مرة.  39شخص، وتمت مشاركته في المساحات الرقمية  1930وتفاعل معه 

 مرة.  022تمت مشاهدته أكثر من  99لفيلم الفلسطيني )المطلوبون ال (باإلضافة إلى هذا أطلقت المؤسسة عرضًا رقميًا ل

 . حملة أنا تبرعت بكتاب. 3

من خالل الشباب، وشبكة المكتبات ، لكن و 0202بسبب الجائحة لم تتمكن المؤسسة من إطالق حملة أنا تبرعت بكتاب خالل العام 
ة" ر المجتمعية تمكنت المؤسسة من إطالق مبادرات طوعية مرتبطة بالكتب، وأثارت تفاعاًل مجتمعيًا، وإعالميًا، أبرزها مبادرة " بسكليت الحا

يدية، حيث تطوع ة الجىء في مخيم عامكتبالتي أطلقها فريق نخيل المنطقة الوسطى بغزة مع مكتبة البرامج النسائية دير البلح، أيضًا مبادرة 
لضغط يمكنك مشاهدة التقرير التالي حول مبادرة بسكليت الحارة عبر االمكتبيون والشباب وقاموا بتعقيم الكتب وإرسالها للبيوت واألطفال. 

 .هنا

https://www.facebook.com/120083374741328/videos/806906580153793
https://www.facebook.com/120083374741328/videos/806906580153793
https://www.facebook.com/120083374741328/videos/1352527735098194
https://www.facebook.com/120083374741328/videos/1352527735098194
https://www.independentarabia.com/node/110846/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1
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 ثانياا: الشباب.

 
ة  71" لم تساعدني مؤسسة تامر في التعبير عن نفسي فقط، وإنما أيضا خلقت لدي الشجاعة ألشارك ما أنتجه مع غيري "، )  سن

 مع جنين(. 

 
 بأسره نتيجًة له لتبّني مفاهيم جديدة وتعجيل حركة دورانعاًما مختلًفا على صعيد التجربة اإلنسانية، اضطر العالم  0202لقد مّثل العام 

على المساحات الرقمّية ومركبات العالم االفتراضي الُمنتظر كواقع جديد وال بد من التناغم معه. وبطبيعة الحال، فقد تأثرت المؤسسة عمل ال
ضاءات ضّية الجديدة التي حتّمت على المؤسسة االتجاه نحو الفبكافة برامجها وأنشطتها، كما وتأثر عام المؤسسة مع الشباب بهذا الواقع والفر 

 يواألدوات الرقمّية في عملها مع الشباب، محاولًة تجنب ارتدادته السلبية قدر المستطاع من خالل االستثمار في كل الفرص الُمتاحة، والت
المبادرات من خارج دوائرهم الجغرافية بالدرجة األولى، كما و  يأتي على رأسها المسارات الفكرية التي سّهلت من ربط الشباب بمؤثرين ومفكرين

 . 0202الرقمّية التي نفذها الشباب في العام 
 

وعلى الرغم من هذا، فقد تمكنت المؤسسة في النصف األول من العام من تحقيق وانجاز حراكات مهمة، كان على رأسها : على األرض
راك الشبابي الواسع في مدينة النصيرا ت في قطاع غزة بعد الحريق الهائل الذي ضرب المنطقة، حيُث شارك عدد كبير من شباب فرق الحِّ

النخيل في زيارة األهالي محملين بالقصص لألطفال في محاولة للتضامن وتخفيف األثر النفسي على األطفال بالدرجة األولى. وفي ذات 
 خراط الشباب ووعيهم المجتمعي، أين انطلقوا بدّراجاتهم الهوائية من المكتبات إلىالسياق، فقد كانت مبادرة "بسكليت الحارة" مثاٌل حي على ان

 ةمجتمع الصغار الذي لم يكن قادًرا على الوصول إلى هذه المكتبات إثر قرارات اإلغالق وحظر التجوال. فيما مثلت مبادرة الطائرات الورقي
أين انطلقت الطائرات الورقية من أسطح المنازل في المخيّمات والحارات  ،0202آخر التحركات على األرض في النصف األول من العام 

ادرة بوالسهول والجبال من غزة ونابلس والقدس ورام ولله وجنين وطولكرم وبيت لحم والخليل.. محملًة برسائل حول الُحلم بالحرّية إذ جاءت الم
 بالتزامن مع نكسة حزيران.

 
أّما النصف الثاني من العام، فقد كان الجزء الذي اخترقت فيه التجارب الشبابية حواجز الجغرافيا، واستطاع الشباب : في الفضاء الرقمي

الفلسطيني أن يتواجد مع بعضه البعض في مساحات واحدة، من خالل المسارات التفاكرية والتدريبات الموحدة التي جمعت غزة بباقي الوطن 
دبية ومسارات اللغة والجسد. فيما لم يخلو هذا النصف أيًضا من المبادرات والحراكات الرقمّية وبعض النشاط طار تدريبات الكتابة األإفي 

 على األرض، والذي تمّثل في تنفيذ بعض المبادرات بشكٍل رقمي كمبادرة "مساحات رقمّية آمنة" ومبادرة "أوراق العزلة"، كما ومشاركة عدد
من خالل لوحاتهم التي تحّولت إلى أحجيات ووزعت على األطفال المحجورين. كان هذا قبل أن تختتم المؤسسة من الفنانين في مبادرة عالمية 

 العام بتنفيذ مبادرة الجداريات في غزة والفلم حول حقوق ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية. 
 

ا، نقلني من منطقة لمنطقة، وجعلني أ 71تامر كحيل "
ً

ا جد
ً

نظر لألمور من زاويا جديدة ومختلفة، من مسار عام": كان عاًما فريد
 اللغة والجسد، ومرورا بمسار الثقافة الناقدة، و يراعات التجربة الفريدة، والحوارات التي ال تنتهي. كان تجربة فريدة، وال زالت. 
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 : 0202أهداف العمل مع الشباب خالل العام 

 
 

 : Critical Literacyالمشاركة في أنشطة مشروع 

، ومن خالل تشكيل مجموعتين من 0202مّثل مشروع الثقافة الناقدة واحًدا من أهم المساحات التعبيرية الحّرة للشباب خالل العام 
الشباب، واحدة في الضفة الغربية وواحدة في قطاع غزة. وقد مثّلت هذه التجربة بالفعل واحدة من أهم المساحات التي شجعت 

 ير عن ذواتهم وتفاعالتها في السياقات المختلفة.الشباب ومكنتهم من التعب

وقد عمل الشباب من خالل مسار مطّول مع دكتورة الفلسفة في جامعة بيرزيت د. هنادة خرمة، في اطار مساحة رقمّية عبر 
على تحليل عدد من القضايا المجتمعية  Skypeو  Zoomتطبيقات 

والوطنية جاء أبرزها موضوع التطبيع والمقاطعة، عمالة األطفال، واقع 
المرأة، في محاولة لتعزيز قدرات الشباب على التأمل والتفكير الناقد. يقول 

عام" حول مشاركته في مسار الثقافة الناقدة:  اشعر  00محمد أبو فّياض "
تين نتيجة مشاركات هذا العام وعلى رأسها مسار الثقافة بسعادة وطاقة عالي

الناقدة، فقد اشبع عقلي بتجربة تلو األخرى، أين كتبت وغنيت وناقشت 
وشاركت وحاورت، واألهم أّنني أدركت، أن مسارات التعّلم هّي تجربة ال 

 نهاية لها.

 

 

ابيةشبفرق تعزيز
هدالمشفيتساهم
.طينيالفلسالثقافي

عبيرالتملكةتعزيز
تالذاوإدراكوالنقد
الشبابيوالفعل
.المبدع

فرق نماذجتطوير
مكنيحيويةشبابية
هاوتحليلتمريرها

تجاربهاونقل
.أخرى ألماكن

جدارية حول عمالة األطفال من نتاج مبادرة الجداريات 
 المنفذة في قطاع غزة.
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 المسارات الصيفية 

 
التي خاطبت عدًدا من المحاور والقضايا الفكرية الذاتية  -الرقمّية-فتراضيةنفذت المؤسسة عدًدا من المسارات الصيفية اال

والمجتمعية، وُوجهت للمجموعات والفرق الشبابية في المؤسسة في الضفة والقطاع، بقيادة عدد من المفكرين والمؤثرين في فلسطين 
، مسارات رئيسة 3، من خالل 0202سسة في العام وخارجها. وقد شكّلت هذه المسارات واحدة من أهم التدخالت الفكرّية للمؤ 

وهّي: مسار اللغة والجسد والفضاء العام، مسار اللغة وعلم النفس والنوع االجتماعي، ومسار اللغة واإلعالم. فيما استكملت 
 المؤسسة هذه المسارات بإضافة تدريب حول الحماية واألمان أثناء التواجد في المساحات الرقمّية.

 
كثر وقربتني من نفسي، ووضعتني في مرمى القرار، قراري  02حسونة "فاطمة  عام": كانت تجربة غنّية، فريدة، عرفتني على نفسي أ

 بخصوص نفسي وحياتي وتوجهي ومستقبلي وتفكيري، ورسمت لي الطريق باتجاه الفكر الذي يجب أن أحمله في أيامي القادمة. 
 
 
 

 
 أنشطة أخرى 

الشباب عند ما ُذكر أعاله، بل أن التجربة كانت مليئًة بالتفاصيل، والتالي هو تلخيص لجزء من هذه لم تقف أنشطة المؤسسة مع 
 التدخالت: 

 مشاركة الشباب من فريق يراعات األدبي في حالة كتابة اليوميات الخاصة بوباء كورونا -

وم كورونا، وتأتي هذه المشاركة في إطار دراسة بحثية يقشارك مجموعة من الشباب من الفرق الثالث بحالة كتابة اليوميات المتعلقة بوباء 
عليها فريق بحثي مكّون من كاتلين، لوجي ومحمد الرزي، وتهدف الدراسة البحثية إلى تصميم دليل اجراءات حول التعامل مع فايروس كورنا 

دقًا وات البحثية، كونها من الممكن أن تكون أكثر صفي قطاع عزة لصالح األونروا في غزة، وتستخدم الدراسة كتابة اليوميات كواحدة من األد
 وعفويتًا من األدوات األخرى.

 Talk with Amer Zaherمشاركة شباب فريق أصوات من فلسطين في برنامج  -

نفذ فريق أصوات من فلسطين مجموعة من اللقاءات مع مقّدم البرامج عامر زهر عبر صفحات وسائل التواصل االجتماعي، 
لفريق من خاللها على نقل صورة وأشكال الحياة في غزة إلى بقّية العالم حيث يتمركز عامر في الواليات المتحدة والتي عمل ا

 األمريكية ولديه جمهور كبير من المشاهدين والمهتمين.
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 بناء بيئة مساندة لثقافة التعلم في فلسطينلث: الهدف اإلستراتيجي الثا
 

ت التدخالت بناء كمحّرك أساسي لهذه البيئة، وشمل بناء بيئة تساند ثقافة التعلم، وبالتركيز على المكتبةاستمرت مؤسسة تامر في عملها في 
قدرات المكتبيين والمعلمين، بما يشمل الحفاظ النفسي على رفاهم االجتماعي والنفسي في ظل الجائحة، أيضًا تزويد المكتبات بالكتب، 

 مكتبات. والتدخالت في البيئة المكانية لهذه ال

 شبكة المكتبات المجتمعيةأوالا: 

كة ببكل تأكيد تأثر المكتبيون بالجائحة، التي قللت من فرص اللقاءات الوجاهية التي تجمعهم باألطفال، وكان البد من بدائل رقمية تحافظ لش
ل الوصول رات أخرى أطلقها المكتبيون  من أجالمكتبات المجتمعية والمدرسية على األنشطة التي يتم تنفيذها مع األطفال. باإلضافة إلى مباد

 لألطفال الذين يمتلكون صعوبات بالوصول لألنشطة الرقمية. 

خالل هذا العام قام المكتبيون بنشر وإنتاج عشرات 
األنشطة واستغلوا المنصات الرقمية المختلفة من أجل 
التواصل مع األطفال واألهالي، المؤسسة قامت بعقد 
العديد من االجتماعات مع المكتبيين والمعلمين من 
أجل متاعبة خططهم األسبوعية، وأنشأت منصات 

 رات. اً من أجل تبادل الخبللتواصل تجمع المكتبيين مع

أما بالنسبة للمبادرات المجتمعية فقد قامت مجموعة 
من مكتبات الشبكة ) على سبيل المثال/ مكتبة الجىء 
في مخيم عايدية، ومكتبة البرامج النسائئية في دير 
البلح( بإطالق مبادرات هدفها إيصال الكتب لألطفال 

 لمنزلية، وبسكليت ولنا حياة( حيث قامت المكتبات بتعقيم الكتب وإيصالها للمنازل.واألهالي في بيوتهم ) مبادرتي المكتبة ا

ز الخجل والتردد واجحأخبرنا بعض المكتبيين بأن تجربتهم مع المؤسسة ساهمت في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وفي كسر 

 . 0202-0271عند التامل مع األطفال/ من دراسة أثر المؤسسة 
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 ثانياا: أيام مكتبية 

" ماذا لو كانت أجسامنا بال عظام" هذا هو أسئلة أيام مكتبية التي طرحها 
ور النقاش الذي ارتكز على محاالباحث عبد الله البياري على المشاركين، 

السلطة وعالقتها بالجسد، والحقًا عالقتها بالمكان. تنوعت إجابات 
طي تعالمكتبيين، على هذا السؤال، ومنها أن العظام هي السلطة التي 

للجسد شكله. تم تنفيذ أيام مكتبية رقميًا، في ظل الجائحة، وشّكلت التدابير 
التي تم اتخاذها خاللها جزءًا مهمًا من النقاش، وكيف تفرض هذه الجائحة 
وتدابيرها سلطة ما علينا على الفضاء الماججي، فمثاًل يجب أن نترك 

 مسافة فيزيائية بيننا. 

هذا النقاش انتقل للمكتبة والسلطة التي تفرضها من خالل مجموعة من القواعد، ففي بعض المكتبات مثاًل يمنع األكل والشرب والحديث و 
إلخ، هذا النقاش تم فتحه من خالل صورة عرضها الباحث على المشاركين " وهي صورة لفتاة مستلقية على سرير داخل المكتبة وتقرأ كتابًا" 

لتي اندهش منها المكتبيون، من هنا ناقش المكتبيون السلطة داخل المكتبة كفضاء عام. باعتبارهم جزءًا منها، وغذا ما لم يكونوا، الصورة ا
 تم سؤالهم عن قدرتهم على تغيير هذه المسلمات. 

 الدعم النفسي للمكتبيين والمعلمينثالثاا: 

جتماعي كان واضحًا، إغالق، وقيود على الحركة، وشائعات هنا وهناك، كلها لها بكل تأكيد فإن تأثير الجائحة على المستوى النفسي واال
 تأثيرات سلبية على المستوى السلبي، للصغار والكبار. وبما أن واحدة من أهم المحاور التي يجب أن يتم االنتباه لها هي  الصحة النفسية

للقاءات مع المكتبيين من اجل تعزيز رفاههم النفسي واالجتماعي. باإلضافة واالجتماعية للعاملين مع األطفال، نفذت المؤسسة مجموعة من ا
 إلى توجييهم إلى ضرورة تنفيذ أنشطة تعزز من رفاه األطفال في ذات السياق. 

 االجتماعي. و  وهي خبيرة في استخدام أدوات الفنون التعبيرية في تعزيز الرفاه النفسي  ومن أجل تحقيق هذا استضافت المؤسسة " ختام إدبلي" 

النفسي، كانت فرصة للعودة للقاء الزمالء والزميالت في الشبكة تقول لينا الدراس من مكتبة مجلس قروي الولجة: "  لقاءات التفري    غ 

والتعارف على ناس جدد وكانت فسحه للتعبير عن مشاعرنا التي دفنت في ظل الضغوطات الحياتية من فيروس كورنا واختالف 

 ي فرض علينا أسس جديدة للتعامل مع الناس منها وضع مسافات بيننا"نمط الحياة الذ

 

 رابعاا: توزيع الحقائب/ الطرود.  

ومواد توعوية. حيث قامت حقيبة تحتوى كتبًا وألعاب تفاعلية  94052تماشيًا مع الظرف الذي فرضته الجائحة قامت المؤسسة بتوزيع 
، وهي لعبة تفاعلية تم تصميمها لتخفيف الضغط النفسي على العائلة وزيادة مستوى الوعي حول 91المؤسسة بتطوير لعبة محاربو كوفيد 

 الفايروس. 
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لة التي سببها ئم الحاكما تضمنت الحقيبة كتبًا مثل شمس، وأضافت المؤسسة أوراق من القصة يمكن تلوينها، اخترنا شمس مثاًل ألنها تال
 دالوباء، فشمس وبمساندة شفاء دائمًا كانت قادرة على لملمة نفسها بعد الظرف القاسي التي تمر به، أملنا من خاللها أن نرسل رسالة تسان

 العائلة واألطفال في ظل هذا الظرف. 

 خامساا: التزويد بالكتب. 

تزويدها ببالكتب، حيث قامت المؤسسة باختيار مجموعة من الكتب التي تتالئم مع استمرت المؤسسة بمساندة شبكة المكتبات من خالل 
وشرائها وتوزيعها على شركاء من المدارس والمكتبات. تضمنت الكتب مجموعة متنوعة من الكتب اإلقليمية والدولية )مترجمة  وقامتمعايير ال

م، بالتأكيد على حقوق األطفال في التعبير عن آرائهم ، ومشاركة مخاوفه إلى العربية(. تسلط الكتب المختارة الضوء على موضوعات تتعلق
وأولياء أمورهم. الكتب المختارة تشجع التفكير النقدي والحوار تم استخدام الكتب في أنشطة نظمت مع  قرانهمووجود عالقة صحية مع أ

 .9090العدد اإلجمالي للكتب وبلغ  المعلمين وأمناء المكتبات.من قبل األطفال 

 

 التدخالت المادية.سادساا: 

تسهم التدخالت في هذا اإلطار إلى تعزيز تحقيق الهدف األساسي 
المتعلق ببيئة مساندة لثقافة التعلم، وبأعين تتطلع دائمًا إلى 
األطفال، خالل هذا العام تنوعت التدخالت التي تم تنفيذها من 

لية ثر شمو قبل المؤسسة وبما يساند في وجود بيئات جامعة واك
لألطفال بما في ذلك األطفال ذوي اإلعاقة، ومثالً عملت المؤسسة 
على تزويد المكتبات بالطاوالت والكراسي، والمساهمة بتزويد واحدة 
من المكتبات بمصعد، وقامت بالعمل على صيانة دورات مياه، 
لجعلها مالئمة أيضًا لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وصيانة 

ا كنا واألهم أننا دائمًا م اطقنر المياه في بعض الموتطوير صنابي
 نطلع إلى معايير السالمة والشمولية في كل هذه التدخالت. 

الهدف اإلستراتيجي الرابع: دعم وبلورة القدرة المؤسسية لمؤسسة تامر )بما يشمل ترويج نهجها التعلمي في فلسطين 
 والخارج(. 

 

الحوارات المستمرة التي أجراها الطاقم داخليًا، وكل المشاركات الخارجية، ورغم قلتها، البد أنه كان عامًا مميزًا على هذا الصعيد، انطالقًا من 
 بسبب الظرف العام. إال أنه كان مهمًا على مستوى تعميم النهج. 
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 أوالا: طاقم المؤسسة.

 ، وتدريبات أخرى تزيد من قدراته اإلدارية والفنية. HEARTشارك جزء من طاقم المؤسسة في تدريبات مختلفة، مثل  -
 مرة من أجل تطوير خططه التنفيذية، وتطوير بدائل للعمل في ظل الجائحة.  02اجتمع الفريق أكثر من  -
 البصري، اللغة والجسد( وتفاعلوا مع المكتبيين والمعلمين منخاض الفريق وشارك في العديد من المسارات ) النقد األدبي، النقد  -

 خالل النقاشات التي طرحتها هذه المسارات. 
قرأ الفريق العديد من الكتب، وقاموا بنقاشها معًا، واستضافوا كتابًا، وقدموا أوراًقا في هذه الكتب ) على سبيل المثال استضاف  -

 اري، سونيا نمر...( الفريق: محمود شقير، هدى الشوا، سليم تم
 قامت المؤسسة بتوثيق تجربتها في العمل على تعزيز نهج التعلم التشاركي من خالل كتاب " حين نجرب طرقًا أخرى".  -

 ثانياا: المشاركات الخارجية

تقود مؤسسة تامر قطاع التعليم في شبكة المنظمات األهلية في غزة، وتعمل على تحديد قضايا للنقاش مع المؤسسات الشريكة  -
 في القطاع. 

وق بقيادة اليونيسف ومكتب المفوض السامي لحق والتعليم الحماية قطاعيتامر بشكل مستمر في االجتماعات الدورية مع تشارك  -
وضع خطط ألنشطة الفنون التعبيرية والمهارات الحياتية ، وكذلك إنتاج مواد مرئية تساهم في  ة على وتعمل المؤسساإلنسان، 

 إيصال رسائل الحماية والتوعية لألطفال وأولياء األمور.
 

نذ بداية ونسكو مواليإنقاذ الطفل الدولية  اإلرشادي النفسي والتربوي الذي تقوده  شقيهالتربوي ب قطاعلمؤسسة أيضا جزء من الا -
تطوير األنشطة وتعمل على حالة الطوارئ ، 

المختلفة التي تهدف إلى تحقيق هذين 
الهدفين والتفاعل مع الجميع الجهات 
الرسمية والخاصة للمساهمة في تقديم 
األنشطة التربوية لألطفال واألنشطة الحيوية 
التي تساهم في تحقيق التوازن النفسي 

أمورهم ومن والعاطفي لدى األطفال وأولياء 
 يعملون معهم.
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قد جمع و  كشك افتراضي. تم تأجيل مهرجان فلسطين يكتب األدب ، من خالل في مهرجان األدب الفلسطيني المؤسسة تشارك -
المهرجان الكتاب والفنانين ، الناشرون وبائعي الكتب والعلماء إلجراء محادثات حول الفن واألدب والتقاطعات بين الثقافة والنضال 

  والسياسة.
 

 " محكيفي ملتقى  ت المؤسسةشارك -
مناقشة "التحول لالذي نظم عربي" 

الرقمي للسرد". هاني البياري من 
وأحالم بشارات قدموا تجربة  المؤسسة

تامر في رقمنة اإلنتاج األدبي خالل 
كورونا وانعكاس وتأثير الرقمنة على 
المحتوى التقني ومستوى التفاعل 
المجتمعي أدار المناقشة الفنان عبد 

مدير منتدى  -السامي عبد الله 
  .محكي عربي

 
 

البالد  أثناء كورونا في منتدى عبر اإلنترنت كان بمثابة فرصة للتعلم عبر العملوالتقييم تجربة  لمتابعة، منسقة ااتنة الجملقدمت ف -
 بين فرق التعليم الناطقة باللغة العربية مع التركيز على دعم مقدمي الرعاية أثناء كورونا.

 

تهدف ، سطينلاإلنترنت حول التراث في ف عبروحنين خيري منسقة البرامج في ندوة دولية   المؤسسةمدير عام  ناد قبجر  شاركت -
 الندوة إلى تعزيز التفكير والتبادل الجماعي حول الحفاظ على التراث الثقافي في فلسطين وتعزيزه.

 
. يركز التدريب على طرق إدخال fake hunterفي تدريب مع معهد جوته القاهرة   بياري لعبةالحنين خيري وهاني الزمالء  شارك -

يتعلم الشباب من الصف السابع فما فوق كيفية فحص مصادر اإلنترنت للتحقق حيث الثقافة اإلعالمية للشباب. بطريقة مرحة، 
 من موثوقيتها والتعرف على العناصر المزيفة
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ازدادات أعداد لمتابعين لصفحات المؤسسة على مواقع التواصل الجتماعي بنسب  -
من المؤسسة على فيسبوك ما يقارب   عالية جدًا، ومثاًل وقبل الجائحة تابع صفحة

ألف، هذه الزيادات تأتي في  992ألف متابع، اليوم يصل عدد المتابعات إلى  99
إطار جهود المؤسسة التي وضعتها في هذا االتجهاه، األهم أن هذا التوجه، أسس 
لمجموعة جديدة من الشراكاات مع مجموعة من المؤسسات، وأتاح للمؤسسة الوصول 

ها، هناك مشاركات ومشاهدات ألطفال ألطفال في مناطق أبعد داخل فلسطين وخارج
كما شكلت صفحتنا منصة وصلت من ) مصر، األردن، ليبيا، الجزائر.... إلخ(.  

يمكن للمكتبات المجتمعية والمدرسية المختلفة التفاعل مع األطفل والمجتمع من 
 خاللها.

 

 

 

 ثالثاا: دراسة األثر

، كان من المهم دراسة أثر المؤسسة 0204-0209، وتحضيرًا للخطة االستراتيجية الجديدة وتطوير عملها تعزيز نهج المؤسسةمن أجل 
ومن أجل دراسة هذا األثر التقت تامر مع كل الشركاء . 0202-0290على المجتمع في ضوء رؤيتها ورسالتها، وأهدافها خالل األعوام 

وانطالقًا باتجاه المجتمع حيث التقينا باألطفال والشباب وبممثلين عن الوزارات، المعنيين، بدءًا من الداخل " مجلس إدراتها، فريقها وطاقمها" 
 وعن المؤسسات الشريكة، التقينا المعلمين، المكتبيين. ويمكن وصف هذه الدراسة بالتشاركية ألبعد حد. 

قبل(. معرفي، قضايا متداخلة ومتقاطعة، دروس للمستوقد شملت دراسة األثر ست محاور أساسية ) المالئمة، التأثير، الكفاءة واإلدارة، النتاج ال
تساهم المؤسسة وعلى صعد مختلفة بإغناء أدب وقد خُلصت دراسة األثر إلى مجموعة من االتسنتاجات نذكر منها على سبيل المثال: 

تدخالت ، معها معات المحلية والتفاعلساهمت المؤسسة في فتح الطريق أمام التقاء الفنانين بالمجت، كما األطفال في فلسطين والعالم العربي
خراج والرسم تؤثر في الفئات المستهدفة حيث ساهمت في رفع المؤسسة المتمثلة في نقاشات الكتب وتفاعل المجموعات والتصوير واإل

ل حواراتهم الداخلية مع قبداع وصمستويات الثقة بالنفس بينهم وتعزيز قدراتهم للتعبير عن مواهبهم. ساعدت المؤسسة الشباب على الحلم، اإل
 رّوجت مؤسسة تامر وحشدت لتعزيز قيم العمل التطوعي على عدة أصعدة.باإلضافة إلى هذا أنفسهم ومع غيرهم في مجتمعاتهم. 

كوسيلة يال لى الخإويدركون حاجتهم  طفال،كثر تفهما الحتياجات األأالمكتبيون كما يأتي في الدراسة أنه ومن خالل عمل المؤسسة أصبح 
بما انعكس  –ساهمت المؤسسة في تعزيز قدرات المكتبيين على التشبيك مع المجتمع المحلي أيضًا  طفال والتفاعل معهم.لالندماج مع األ

 على زيادة مشاركة أفراد المجتمع في نشاطات المكتبة.

وّفر  (91وفيد ك، أما الجائحة )التعلم من الميدانيعتمد نهج المؤسسة على التجربة والمجاورة و وارتباطًا بالهدف االستراتيجي الرابع 
طواريء  لى أدواتإعالمية، وهذا يؤكد على أهمية اللجوء فرصة لمؤسسة تامر لالستثمار بشكل أكبر في قدراتها الرقمية واإل
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سة اإلداري هو لمؤسنهج ا جديدة  قادرة على االنتشار السريع مثل وسائل التواصل االجتماعي، والتي لم تكن مفضلة في السابق.
 . تخاذ القرارات بشكل جماعيإنهج تشاركي يعتمد على 

 الشركاء. 

 في ةالمؤسس مساندة في والمادي المعنوي  لدعمهم والدوليين المحليين الشركاء لىإ والتقدير بالشكر تامر مؤسسة تتقدم
 . منآو  حر تعلمي فلسطيني مجتمع بناء في المساهمة

 وزارة التربية والتعليم

          

 

المكتبات المجتمعية والمدارس  وزارة التنمية االجتماعية وزارة الثقافة
 في الضفة الغربية وقطاع غزة

الصندوق العربي للثقافة والفنون 
 )آفاق(

فلسطين -ايبي  المعهد الفرنسي األلماني جمعية الناشرين الفلسطينيين  

 

 بلدية رام الله جمعية أطفالنا
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