ميدار
املشزوع املتوسطي لتقنياث اللغت العزبيت املكتوبت واملنطوقت
)مشزوع من سلسلت مشزوعاث منالر (
مقدمت:
َسؼً انرىظّ انؼادلٍ ادلؼاطش يف ػظش ادلؼهىياخ انشلًُح إىل إذاحح وذُسري اسرخذاو احلىاسة اِنُح تكافح أَىاػها ػٍ طشَك انرؼايم
يؼها طثُؼُاً مبخرهف أشكال النغاخ احلُح نهًسرخذيني ،و األيصهح يف ْزا انظذد ػذَذج يٍ تُُها زلشكاخ انثحس ،وانرشمجح اِنُح،
وانرُمُة ادلؼهىيايت ،وانرؼشف آنُاً ػهً انكالو ادلُطىق ،وحتىَم انُض إىل كالو يُطىق ،وانرؼشف اِيل ػهً انُظىص ادلطثىػح
وحتىَهها نُظىص سلًُح  ...إخل.
وذذل ادلؤششاخ أٌ انهغاخ األلم ذفؼُالً يف ْزا انظذد سىف ذرىاسي دلظهحح انهغاخ انيت ذرىافش ذلا يصم ذهك انرمُُاخ انشلًُح
اخلاديح نهًرؼايهني هبا ،وْى مما َسؼً يششوػُا نرفادَّ.
رسالت املشزوع:
إٌ ذطىَش األدواخ انربرلُح وانزخائش انهغىَح كثُُح حترُح نرمُُاخ يؼاجلح انهغح انؼشتُح ْى أيش ْاو نرطىَش الرظاداخ انذول انؼشتُح،
نُس فمط تسثة انىظائف اجلذَذج انيت ذمذيها طُاػح ذهك انرمُُاخ ،ونكٍ أَؼاً  -ورنك ْى األْى  -تسثة أٌ اسرخذاو ذهك
انرمُُاخ جيؼم إداسج ْزِ االلرظاداخ أكصش سشػح وكفاءج ويشوَح واَذياظاً يف االلرظاد انؼادلٍ  .كزنك فئٌ ذمُُاخ يؼاجلح انهغح
انؼشتُح ْايح يٍ يُظىس شمايف ،فانرشكُض ػهً ْزِ انرمُُاخ وذىفريْا ظُثاً إىل ظُة يغ احملرىي انؼشيب سىف ًٍَُ اسرخذاو انهغح
انؼشتُح دلخرهف األغشاع داخم وخاسض انؼامل انؼشيب.
إػافح إىل ْزا فئٌ ذمُُاخ يؼاجلح انهغح ميكُها أٌ ذساػذ يف احلظىل ػهً ادلؼم وياخ يٍ يظادسْا تانهغاخ األظُثُح دوٌ احلاظح
إىل يؼشفح ػًُمح ترهك انهغاخ ،ويف راخ انىلد َشش وظهاخ انُظش وانصمافح انؼشتُح تانهغاخ األخشي نثمُح انؼامل.

نبذة تارخييت:
لايد ادلفىػُح األوسوتُح ترًىَم يششوع "منالس" انزٌ مت ذُفُزِ تني ػايٍ  2003و  2005هبذف ذذػُى انرؼاوٌ تني أطشاف
أوسوتُح وأطشاف ػشتُح يرخظظح يف أحباز وذطىَش ْزِ انرمُُاخ يٍ أظم سفغ والغ ذمُُاخ يؼاجلح انهغح انهغح انؼشتُح؛ َشظً
يشاظؼح ادلىلغ  www.NEMLAR.orgنهًضَذ يٍ انرفاطُم.
ولذ حتممد ْزِ األْذاف ػٍ طشَك إَراض و ذىفري رخائش نغىَح وأدواخ ذمُُح أساسُح دوٌ يماتم نهثاحصني وانذاسسني يف رلال
ذمُُاخ انهغح انؼشتُح ،وانرُثُّ وانرىػُح تأمهُح ْزا اجملال ،ودػى انرؼاوٌ وادلشاسكح تني األطشاف انؼشتُح تؼؼها انثؼغ وتُُها وتني
األطشاف األوسوتُح انؼايهح يف ْزا اجملال.
وَأيت يششوع "يُذاس" خهفاً دلششوع "منالس" وَشاسكّ يف انشسانح واألْذاف.
مشزوع "ميدار"
َسرغشق ذُفُز يششوع "يُذاس" ( ادلششوع ادلرىسطٍ نرمُُاخ انهغح انؼشتُح ادلكرىتح وادلُطىلح ) انفرشج تني فرباَش 2008و حىت
أغسطس  2010و ترًىَم يٍ ادلفىػُح األوسوتُح ،وَسؼً نرحمُك أستؼح أْذاف سئُسُح:
 ذشسُخ انرؼاوٌ وادلشاسكح تني مجُغ أطشاف ْزا ادلششوع وساتمّ يف مجُغ رلاالخ ذمُُاخ يؼاجلح انهغح انؼشتُح. سسى خطح ذؼاوٌ واسؼح اجملال و طىَهح األيذ تُاء ػهً طىسج واػحح ادلؼامل نهرىظهاخ انرمُُح ،واألمهُح انسىلُح ،وإيكاَاخادلشاسكح ادلراحح تني انؼامل انؼشيب واالحتاد األوسويب.
 -حتذَس احلضيح األساسُح يٍ انزخائش انهغىَح واألدواخ انرمُُح

انالصيح دلؼاجلح انهغح انؼشتُح إلظشاء انرعاسب انثحصُح خاطح

نرطثُماخ انرشمجح اِنُح ،واسرشظاع ادلؼهىياخ يرؼذد انهغاخ.
 انؼًم ػهً ذطىَش ذطثُماخ ذشمجح آنُح ،واسرشظاع ادلؼم وياخ يرؼذد انهغاخ ،يفرىحح ادلظذس وداػًح نهغح انؼشتُح تُاء ػهًذمُُاخ وأطش ػًم وآنُاخ انرمُُى انفين ادلرىفشج نألطشاف ادلشاسكح يف ادلششوع.
َأخز ادلششوع تؼني االػرثاس َشش سسانرّ وإجناصاذّ وذىسُغ شثكح ادلشاسكني فُّ يٍ أظم ذؼظُى ادلشدود يُّ ػٍ طشَك انرىاظذ
انفؼال يف ادلؤمتشاخ انؼهًُح ،وادلؼاسع انرمُُح ،وانُذواخ ووسش انؼًم ،وكزنك انرىاظذ ػهً اإلَرشَد ،وانرغطُح اإلػاليُح
اجلًاْريَح.

َشظً اإلطالع ػهً فؼانُاخ ادلؤمتش انذويل انصاين نرمُُاخ يؼاجلح انهغح انؼشتُح انزٌ َظًّ ادلششوع يف أتشَم 2009تانماْشج-يظش
 http://www.MEDAR.info/conference_all/2009/index.phpولذ كاٌ أكرب جتًغ دويل يف ػاو  2009يكشساً
نرمُُاخ يؼاجلح انهغح انؼشتُح ،وَأيت ذانُاً نهًؤمتش انذويل األول انزٌ ػمذ تُعاغ يف سثرًرب  2004تانماْشج-يظش.
للمشاركت يف هذا املشزوع واالنضمام لشبكت "منالر":
إرا كُرى كًؤسساخ طُاػُح أو أكادميُح أو أفشاد تاحصني ذشاسكىَُا َفس

السسانح وأْذاف يششوع "يُذاس" ،فئَكى يذػىوٌ

نهًشاسكح واالَؼًاو نشثكح "منالس" تضَاسج يىلؼُا ػهً  ، www.MEDAR.infoوسىف ذسرفُذوٌ تاحلظىل ػهً آخش
األخثاس وانرطىساخ يف ْزا اجملال ،واحلظىل ػهً َرائط دساساذُا واسرثُاَاذُا وأحباشُا ،وسىف ذسا مهىٌ يف سسى خطج انرؼاوٌ يٍ
انشئُسُح
.
أظم دفغ ذمُُاخ يؼاجلح انهغح انؼشتُح يٍ أظم انهحاق تُفس يسرىي احلىسثح انزٌ ذرًرغ تّ انهغاخ األوسوتُح
قائمت املتعاقدين املنفذين هلذا املشزوع
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