


ورشة  |  ورشة عمل جائزة إتصاالت لكتاب الطفل إللهام
جـيـل جديد مـن كـتـب اليـافعيـن واألطـفــال باللـغـة الـعربيـة

ُتعد ورشة مبادرة ريادية أطلقتها جائزة اتصاالت لكتاب الطفل - أهم جوائز كتب األطفال في المنطقة- 
التي تقام للعام الخامس على التوالي، وتبلغ قيمة جائزة اتصاالت لكتاب الطفل مليون درهم إماراتيًا، 
والرسامين  المؤلفين  أعمال  أفضل  على  الضوء  تسليط  خالل  من  القراءة  ثقافة  تشجيع  إلى  وتهدف 

والناشرين.
 

الجيل  العربية األصيلة، ودعم وإلهام  ترويج كتب األطفال  بإحداث قفزة نوعية في  لُتبشر  وتأتي ورشة 
الجديد من المواهب العربية في مجال كتب األطفال » من مؤلفين ورسامين وناشرين« ممن يجمعهم 
الحماس والرغبة في إبتكار كتب عربية لألطفال واليافعين للفئات العمرية بين 0 حتى 18 عامًا. ويتمثل 
لدخول  بوابة  لألطفال  تقدم  وروايات  قصيرة  قصص  خلق  على  المبدعة  المواهب  تحفيز  في  الهدف 

عوالم الخيال، وُتسهم في نهاية المطاف بغرس حب الكتب العربية في قلوب األجيال القادمة.
 

وتقدم مبادرة »ورشة« المبتكرة ورش عمل في الرسم، والكتابة، واإلخراج، بهدف بناء قدرات الشباب في 
كتابة، ورسم، ونشر كتب أطفال وثيقة الصلة بالجذور الثقافية العربية المحلية التي ترتقي في الوقت 
الخارج،  وفي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  العمل  ورش  وُتقام  الدولية.  المعايير  تلبية  إلى  ذاته 
بإشراف نخبة من المدربين والمتخصصين الذين أثبتوا حضورهم على الساحة الدولية بمختلف ميادين 

أدب األطفال واليافعين.



WARSHA
ETISALAT AWARD WORKSHOP FOR CHILDREN’S BOOKS

Inspiring a New Generation of Arabic Young Adult and Children’s Books

Warsha is a trailblazing initiative by the region’s most prestigious children’s literature award – the Eti-
salat Award for Arabic Children’s Literature. Now in its fifth year, the AED 1,000,000 Etisalat Award 
for Arabic Children’s Literature aims to encourage a culture of reading by highlighting the best works 
of authors, illustrators, and publishers.
Heralding a major leap forward in the promotion of authentic Arabic children’s literature, Warsha’s aim 
is to support and inspire a new generation of writers, illustrators, and publishers who are passionate 
about creating Arabic books for children and young adults in the infant to 18 year age range. The 
goal is to motivate the creation of short stories, picture books, and novels that offer children door-
ways to fantastic and imaginary worlds and that and ultimately instil a love of Arabic books into the 
hearts of children for generations to come.
This innovative programme will offer workshops in Illustration, Writing, and Publishing with the aim 
of building the capacities of young individuals in the creation of books that are both rooted in local 
Arabic culture and that soar to meet international standards. The workshops will be presented in the 
UAE and abroad by internationally acclaimed trainers and specialists in the fields of Children’s and 
Young Adult literature.



WARSHA  |  ILLUSTRATION

The old adage tells us not to judge a book by its cover, yet in the world of youth 
and children’s literature, the images we choose to accompany a book are vitally 
important. The illustrations in a children’s book are far more than just pretty pictures. 
When used purposefully and with creative forethought, illustrations have the power 
to capture the imagination and bring the words of a story to vivid life.
The Warsha Illustration workshop programme will give young illustrators the op-
portunity to hone their skills while they explore the intricate relationship between 
image and word. Through this workshop series, we will see the emergence of an 
innovative and original cadre of creative talents who will lead the way in the crea-
tion of books filled with images that will entice and intrigue our children’s minds and 
help their imaginations take flight.

ورشة  |  الرسوم

كتب  عالم  في  ولكن  غالفه«،  من  الكتاب  على  تحكم  »ال  يقول:  قديم  مثل  هناك 
اليافعين واألطفال، فإن الصور التي نختارها لتظهر في الكتاب تلعب دورًا بالغ األهمية. 
للرسوم  يمكن  حيث  جميلة،  صور  مجرد  من  بكثير  أكثر  األطفال  كتاب  في  فالرسوم 
وتعزز  بالمعاني،  وتبوح  الخيال،  تأسر  أن  ومبدع  هادف  وبشكل  ببراعة  استخدامها  عند 

من جاذبية النص.
 

ويقدم برنامج ورشة عمل الرسوم للرسامين الصغار فرصة صقل مهاراتهم واستكشاف 
العالقة الدقيقة بين الصورة والكلمة. وسنشهد خالل سلسلة ورش العمل هذه ظهور 
كادر من المواهب المبدعة والخالقة والمبتكرة التي ستلعب دورًا رياديًا في خلق كتب 
غنية بالصور التي تجذب عقول أطفالنا وتأسرها، وتطلق العنان لهم في الذهاب برحلة 

في فضاءات الخيال.



WARSHA  |  WRITING

Stories are powerful. They can inspire us to reach for the moon and yet still teach 
us how to keep our feet firmly on the ground. Stories encourage, caution, motivate, 
and inform, and are one of the single most potent tools through which we learn to 
interact with the world around us.
In the Warsha Writing workshops young authors will be guided to refine their skills 
and expand their capabilities. Designed to stretch their creativity and unlock their 
potential, the programme will give them the chance to explore how narrative can be 
use to shape and increase experience and impact, enabling them to create stories 
that leap of the page and live on the minds of their readers, long after the last word 
has been read.

ورشة  |  الكتابة

تمتلك القصص تأثيرًا قويًا، فأحيانًا تلهمنا الوصول إلى القمر، وفي الوقت ذاته تعلمنا 
كيف نحافظ على ثبات أقدامنا على األرض. فالقصص تشّجع، تحذر، تحفز، تعلم، وُتعد 

إحدى األدوات األكثر فاعلية في تعليمنا كيفية التفاعل مع العالم من حولنا.  
 

وسيتم إرشاد المؤلفين الشباب خالل ورش عمل الكتابة التي سيقيمها برنامج »ورشة« 
إلى كيفية صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، حيث تم تصميم البرنامج لتنمية إبداعهم 
القصص  استخدام  كيفية  استكشاف  فرصة  ومنحهم  لقدراتهم،  العنان  وإطالق 
لتكوين الخبرات وزيادة التأثير، وتتيح لهم خلق قصص تقفز خارج إطار الصفحات لتعيش 

في عقول القراء طوياًل بعد اإلنتهاء من قراءة آخر كلمة في القصة.



WARSHA  |  PRODUCTION

The world through the eyes of a child is big, bright and mysterious and every book 
is a potential key to unlocking a piece of life’s mystery. Which is why, when creat-
ing books for children, publishers need to be able to look at each title with a fresh 
perspective and an open mind.
The Warsha Production programme will challenge publishers to create books that 
are more than just a collection of bound pages. The workshops will explore ways to 
create books that stimulate the senses and grab children’s attention. Books that are 
kept tucked under pillows and stashed in schoolbags, shared with friends and read 
to siblings. These are the books that are read, and re-read until they are dog-eared, 
threadbare, and an indelible part of childhood.

ورشة  |  اإلخراج

بمثابة مفتاح  الطفل، وكل كتاب لديه  العالم كبيرًا، ومشرقًا وغامضًا في عيون  يبدو 
كتب  إصدار  عند  الناشرين  حرص  أهمية  تكمن  وهنا  الحياة.  أسرار  من  جديد  لغز  لحل 

لألطفال على تمعن كل كتاب بمنظور جديد وعقل مستنير.
 

ويضع برنامج »ورشة« في اإلخراج الناشرين أمام تحدي خلق كتب تبدو أكثر من مجرد 
كتب  خلق  طرق  إستكشاف  إلى  العمل  ورش  تسعى  حيث  الصفحات،  من  مجموعة 
ُتحفز حواس األطفال وتجذب انتباههم، كتٌب يضعها الطفل تحت الوسادة عند النوم، 
ُتقرأ  ليتشارك في متعة قراءتها مع األصدقاء واألقارب، كتب  المدرسية  وفي حقيبته 
مرارا وتكرارا حتى تصبح صفحاتها مطوية الزوايا، وتتلف لتبقى جزءًا ال ُيمحى من ذاكرة 

الطفولة. 




