
 

 

 

 برنامج تعليم اللغة العربية للكبار إلطالقروتا تستعد 

 

انز٘ ٔثؼذ انُغبػ انكجٛش انز٘ ؽممّ ثشَبيظ رؼهٛى انهغخ اإلَغهٛضٚخ نهكجبس  :3103اكتوبر  3الدوحة، قطر، 

، نجذء ثشَبيظ رؼهٛى انهغخ انؼشثٛخ (سٔرب)أٚبد٘ انخٛش َؾٕ آعٛب ، رغزؼذ يؤعغخ خ انٕافذحزٓذف انؼًبنٚغ

  .نهكجبس

رطٕٚش لذسارٓى فشصخ ػبياًل ٔافذًا  05 ، ثشػبٚخ ششكخ لطش نهجزشٔل،انذٔسح األٔنٗ يٍ انجشَبيظ ٔرًُؼ

 . َشطزٓى انٕٛيٛخفٙ أ رٓى فٙ انزٕاصم ثبنهغخ انؼشثٛخأيٓبس

ٔلذ ػمذد سٔرب ششاكخ يغ عبيؼخ . أعبثٛغ 6انشٓش ٔعٛمبو ػهٗ يذاس ٔٚجذأ انجشَبيظ ثصفخ رغشٚجٛخ ْزا 

نزطٕٚش ًَٕرط يٍ انزؼهٛى األعبعٙ  ،(انفُبس) اإلعاليٙ انضمبفٙ انًؾًٕد صٚذ ثٍ ػجذاهلل انشٛخ يشكضلطش ٔ

 ، ٔعٛمٕو شجبة عبيؼخ لطشانزٍٚ ٚؼًهٌٕ فٙ عبيؼخ لطش ٔيؤعغخ سٔربٔ خ انٕافذحانؼشثٛخ نهكجبس نهؼًبننهغخ 

 .سٔرب ثئػطبء انذٔسح انزذسٚجٛخ نهؼًبليزطٕػٙ   ٔثؼض 

ثشَبيظ سٔرب نزؼهٛى انهغخ انؼشثٛخ نهكجبس طشٚمخ يضًشح " ٔلبل انغٛذ ػٛغٗ انًُبػٙ انًذٚش انزُفٛز٘ نشٔرب 

بح ؽٛ ٓى فٙ انشخصٛخ ٔرؾغٍٛ فشص فٓى أْذا  رؾمٛكٔيغبػذرٓى ػهٗ  ٍنذػى رؼضٚض لذساد انؼًبل انٕافذٚ

 ." ؽبرٓى ٕفٙ دػًٓى يٍ خالل انجشَبيظ نزًُٛخ طًَأيم  أفضم، كًب

ش ٕٚٔرطنخذيخ يغزًؼٓى  فٙ لطش فشص نهشجبةش ٕٛفرفٙ انجشَبيظ ْٕ  خصش انشئٛغٛبؼُان ْزا ٔيٍ

 .ًذسثٍٛ فٙ انجشَبيظك ٓىزيشبسكيٍ خالل يٓبسارٓى 

، ؽضشِ انشجبة انًزطٕػٍٛ نزذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ نهؼًبنخ انٕافذح ثشَبيغًب رذسٚجًٛب نٕٛو ٔاؽذذ َظًذ سٔرب لٔ

 انضمبفٙ اإلعاليٙ انشٛخ ػجذاهلل ثٍ صٚذ انًؾًٕد يٍ يشكض األعزبر يؾًذ انؾبط يؾًٕد انطبنت لذيّ ٔ

ٔغّطٗ انزذسٚت يؼهٕيبد ػًهٛخ يزؼهمخ ثزؼهٛى انؼشثٛخ ٔانزٕاصم يغ اٜخشٍٚ ٔرخطٙ ؽٕاعض انهغخ (. فُبسان)

ٔفٙ َٓبٚخ انزذسٚت، يُؼ انًذسثٌٕ فٙ انجشَبيظ َغخخ يٍ يُٓظ . رطشق نًٕضٕع انٓغشح انؼبنًٛخكًب 

 .ثشَبيظ سٔرب نزؼهٛى انؼشثٛخ نهكجبس

 ، ؽٛش أعزُذعذ يٍ خالل انذساعخسٔربيؤعغخ  بلبيذ ثٓ دساعخٔرأرٙ يجبدسح رؼهٛى انؼشثٛخ نهكجبس َزٛغخ 

ٚزًزؼٌٕ  % 50بنهغخ انؼشثٛخ، ثًُٛب رجٍّٛ أٌ خبصخ ثال ٚزًزؼٌٕ ثأ٘ يٓبساد  خ انٕافذحيٍ انؼًبن % 00أٌ 

 .ثذسعخ يمجٕنخ يٍ انزؾذس ثبنؼشثٛخ يٍ دٌٔ انمشاءح أٔ انكزبثخ



 

 

ٚزغغذ انزؼبٌٔ ٔانششاكخ انًزًٛضح "انذٔسح انزذسٚجٛخ األعزبر يؾًذ انؾبط يؾًٕد انطبنت  ٙيمّذي اؽذ أضبفٔ

ثزذسٚت انًزطٕػٍٛ ػهٗ أعظ  (انفُبس) هلل ثٍ صٚذ انًؾًٕد انضمبفٙ اإلعاليٙثٍٛ سٔرب ٔيشكض انشٛخ ػجذ ا

َؼزجش ْزِ انخطٕح يًٓخ عذا ار رغبػذ ْزِ انفئبد ػهٗ . ٔلٕاػذ رذسٚظ انهغخ انؼشثٛخ نهُبطمٍٛ ثغٛشْب

ًغ ثكم االَذيبط ٔانزؼبطٙ ثئٚغبثٛخ يغ انضمبفخ انمطشٚخ ْٕٔ يب يٍ شأَّ أٌ ٚغبػذْى ػهٗ انزٕاصم يغ انًغز

 ".اؽزشاو ٔرمذٚش

، ْزا انزذسٚت كبٌ يفٛذا ٔلًًّٛب عذا ثبنُغجخ نٙ" ّثذٔسِ، لبل اؽذ انًزذسثٍٛ، ثٛشَبسد أٔكَٕٕس، ٔاصفب رغشثز

رؾذصُب ػٍ اعبنٛت ٔيُبْظ انزذسٚظ ثشكم ػبو ٔأٚضب ػٍ انصؼٕثبد انًؾزًهخ انزٙ لذ ٕٚاعٓٓب ثؼض فمذ 

زٙ ثزذسٚظ انهغخ اإلَكهٛضٚخ نًذح صالس عُٕاد، ٚجمٗ دائًب أشٛبء ثؼذ رغشث. انطالة غٛش انُبطمٍٛ ثبنؼشثٛخ

أَب يزؾًظ عذا نفشصخ . عذٚذح ال اػشفٓب ٔأد رؼّهًٓب، ْٔزا يب ُٚطجك اٚضب ػهٗ دساعزٙ نهغخ انؼشثٛخ

 ".انزطٕع يغ سٔرب ٔأرًُٗ أٌ أٔاصم يؼٓى انطشٚك ؽزٗ ثؼذ اَزٓبء ْزا انًششٔع

َأيم ثأٌ ٚغبػذ انجشَبيظ انًذسثٍٛ ٔانًزذسثٍٛ ػهٗ ؽذ عٕاء، ٔاإلعزفبدح يٍ يٓبسارٓى " انًُبػٙ أضبفٔ

فٙ ظم رًزغ يخزهف  ْٔزا ،ثكبفخ فئبرّ هًغزًغٚغبػذْى ػهٗ رًُٛخ اَزًبئٓى ن انغذٚذح َؾٕ األفضم، ٔأٌ

 ".إٚغبثٛخ انششائؼ اإلعزًبػٛخ ثفشصخ انزٕاصم ٔانزفبػم يؼًب ثطشٚمخ

خهفٛبد صمبفٛخ يخزهفخ نغبد ٔيٍ  بل انٕافذٍٚٛى انهغخ انؼشثٛخ نهكجبس إنٗ رضمٛف انؼًٚٓذف ثشَبيظ رؼهٔ

انهغخ ى رطٕٚش سغجخ انطالة ثًٕاصهخ رؼهثبإلضبفخ إنٗ رؾفٛض ٔهغخ انؼشثٛخ، الكزغبة انًٓبساد األعبعٛخ ن

 .انؼشثٛخ

انزغبيؼ ٔاإلؽزشاو ثٍٛ  أرغؼٗ انًجبدسح أٚضًب نجُبء عغٕس لٕٚخ يٍ انزٕاصم انضمبفٙ ٔانزشٔٚظ نًجبد

أعبط انؼًهٛخ  انجشَبيظانؾضبساد ٔانشؼٕة يٍ خالل رٕفٛش ثٛئخ يُبعجخ رغؼم يٍ انًزطٕػٍٛ ٔطالة 

 .انزؼهًٛٛخ

ٌ انٕٛو إنٗ يغزٕٖ أػهٗ يٍ انزؼهٛى  أل انؼًبنخ انٕافذحؾزبط ر"ٔأخززى انغٛذ ػٛغٗ انًُبػٙ ثمٕنّ 

انزؼهٛى األفضم . ثبإلَذصبسثذأد انًؾذٔدح  انًٓبساد نزٔ٘ ٕظبئفانضش رؼمٛذًا ٔانًغزًغ أصجؼ أك

انًضٚذ يٍ  رٕفٛشٓى يٍ ٌ ٚصجؾٕا أكضش إَزبعٛخ فٙ انًغزًغ ًٔٚكُّػهٗ أ انؼًبل ًٚكٍ أٌ ٚغبػذ 

 ".فٙ انًمبثم اإللزصبد ثشكم ػبو االيش انز٘ عٛذػىانًٕاسد نألعشح 

 

ثهذًا آعًٕٛٚب آخش،  11فٙ لطش ٔفٙ ( سٔرب)ب نًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد ؽٕل ثشايظ يؤعغخ أٚبد٘ انخٛش َؾٕ آعٛ

أٔ صفؾخ سٔرب ػهٗ فٛغجٕن  www.reachouttoasia.orgٚشعٗ صٚبسح 

www.facebook.com/reachouttoasia 

 

 -- اَزٓٗ --

http://www.reachouttoasia.org/
http://www.facebook.com/reachouttoasia


 

 

 


