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 2019فبرایر  20
 

 في یونیو في �ولومبیا البر�طانیةُ�عقد المؤتمر الدولي للغات الشعوب األصلیة 
 

 ُینظم الملتقى من قبل الشعوب األصلیة ولصالحها دعمًا ألفضل الممارسات في مجال إعادة إحیاء اللغة 
 

للغات الشعوب سنة دولیة  2019احتفاًء بتدشین األمم المتحدة لسنة  -)بزنیس وایر(–بر�نتوود �اي، �ولومبیا البر�طانیة 
، تستضیف �لٌّ من المؤسسة الثقافیة للشعوب األصلیة ("إف بیه سي إف") والمجلس الثقافي للشعوب األصلیة األصلیة

اء لغات الشعوب ("إف بیه سي سي")، �التعاون مع اللجنة الكند�ة للیونسكو، مؤتمرًا دولیًا ضخمًا حول إعادة إحی
 األصلیة هذا الصیف في �ولومبیا البر�طانیة.

 
 وسائط متعددة. �مكنكم االطالع على البیان الكامل عبر الرا�ط اإللكتروني التالي:على هذا البیان الصحفي حتوي �

swire.com/news/home/20190220005366/en/ https://www.busines 

 
 
 

 الفعالیة:

قادة الشعوب األصلیة  2019سیجمع المؤتمر الدولي للغات الشعوب األصلیة  -"فلتحیا اللغات"
وخبراء اللغات، والمتحدثین، والمتعّلمین، والمناصر�ن من جمیع أنحاء العالم لالحتفاء بـ وتكر�م 

الح و�عادة إحیاء والحفاظ على لغات الشعوب األصلیة، وللتعرف ومشار�ة الخبرات في مجال استص
على المشار�ع الناجحة ذات الصلة �اللغات في �ولومبیا البر�طانیة. یهدف المؤتمر إلى تزو�د 
المشار�ین �مهارات ومعارف عملیة لدعم جهود إعادة إحیاء لغات الشعوب األصلیة التي �قودونها 

 ضمن مجتمعاتهم ومنظماتهم.
 

 2019یونیو لعام  26وحتى  24من  التار�خ:
 

 مر�ز فیكتور�ا للمؤتمرات في فیكتور�ا، �ولومبیا البر�طانیة، �ندا المكان:
 

http://www.businesswire.com/
https://www.businesswire.com/news/home/20190220005366/en/
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 أبرز المالمح:

سیقدم المؤتمر ورش عمل متعددة المسارات، �ما في ذلك تدر�بًا عملیًا حول أسالیب تعلیم وأرشفة 
وتوثیق لغات الشعوب االصلیة؛ ووضع السیاسات وسن التشر�عات الخاصة �اللغات؛ والتخطیط 

 القصص.      لبرامج إعادة إحیاء اللغات؛ ونماذج إعادة إحیاء وتعلیم اللغات؛ واللغة والتكنولوجیا؛ وسرد
   

، في خطوة هامة لتعز�ز الدولي للغات الشعوب األصلیة عاملسیكون ا 2019و�انت األمم المتحدة قد أعلنت �أّن عام 
التوعیة وحشد االهتمام الدولي �المخاطر الكبیرة المحدقة بلغات الشعوب األصلیة والحاجة الملحة للحفاظ علیها و�عادة 

 إحیائها وتعز�ز وحشد الجهود المنّسقة والطارئة على الصعیدین الوطني والدولي من أجل حمایتها. 
 

في المائة من اللغات  40العالم �الزوال �معدالت تنذر �الخطر. إّن ما �قارب الـ تستمر لغات الشعوب األصلیة حول 
لغة، معرضة لخطر االندثار. ونظراً لكون معظمها من لغات الشعوب  6,700المحكیة حول العالم، والتي �قدر عددها بـ 

 خطر.األصلیة، فإّن هذا �جعل األنظمة الثقافیة والمعرفیة التي تنتمي إلیها عرضة لل
 

 للمز�د من المعلومات حول: 
 

 مؤتمر "فلتحیا اللغات" •

o  :مكنكم ز�ارة الموقع اإللكتروني للمؤتمر عبر الرا�ط اإللكتروني التالي�ُ
fpcflanguageconference.com 

o  :مكنكم قراءة البیان الصحفي الخاص �المؤتمر عبر الرا�ط اإللكتروني التالي�ُ
https://www.fpcflanguageconference.com/uploads/1/2/3/3/123316897/f

_english.pdf-_02.13.2019_-_final-_launch_nr_-pcf_fpcc_iyil_conference_ 
ى عام یونسكو الدولي للغات الشعوب األصلیة، یرجى ز�ارة الرا�ط اإللكتروني التالي: لالطالع عل •

en.iyil2019.org 
 

 :صلیةاألشعوب لمحة عن المؤسسة الثقافیة لل
 

ُتعتبر المؤسسة الثقافیة للشعوب األصلیة منظمة خیر�ة غیر ر�حیة تقودها الشعوب األصلیة، وتدعم الجهود الشعبیة 
الرامیة إلى إعادة إحیاء فنون ولغات وثقافات الشعوب األصلیة التي تنفرد بها �ولومبیا البر�طانیة، �كندا. للحصول على 

 .fpcf.caاإللكتروني التالي: المز�د من المعلومات، یرجى ز�ارة الرا�ط 
 

 :صلیةاألعوب شلمحة عن المجلس الثقافي لل

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.fpcflanguageconference.com&esheet=51943216&newsitemid=20190220005366&lan=en-US&anchor=fpcflanguageconference.com&index=1&md5=2774caebe2675ed351d188116e230c21
https://www.fpcflanguageconference.com/uploads/1/2/3/3/123316897/fpcf_fpcc_iyil_conference_-_launch_nr_-_final-_02.13.2019_-_english.pdf
https://www.fpcflanguageconference.com/uploads/1/2/3/3/123316897/fpcf_fpcc_iyil_conference_-_launch_nr_-_final-_02.13.2019_-_english.pdf
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fen.iyil2019.org%2F&esheet=51943216&newsitemid=20190220005366&lan=en-US&anchor=en.iyil2019.org&index=2&md5=1f47bf8ca86397f3ac0253e6ee23402c
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Ffpcf.ca&esheet=51943216&newsitemid=20190220005366&lan=en-US&anchor=fpcf.ca&index=3&md5=a0326e343c6c6cdccc2e5eb090eee022
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ُ�عتبر المجلس الثقافي للشعوب األصلیة مؤسسة إقلیمیة تا�عة للتاج تقودها الشعوب األصلیة تّم تكلیفها بتقد�م الدعم 
لجهود إعادة إحیاء لغات، وفنون، وثقافات، و�رث الشعوب األصلیة في �ولومبیا البر�طانیة �كندا. للحصول على المز�د 

 . fpcc.caالرا�ط اإللكتروني التالي: من المعلومات، یرجى ز�ارة 
 

 الكند�ة للیونسكو: لجنة لمحة عن ال
 

 .، الیونسكومنظمة األمم المتحدة للتر�یة والعلم والثقافةتضطلع اللجنة الكند�ة للیونسكو �مهام ر�ط الكندیین �أعمال 
 .ccunesco.caللحصول على المز�د من المعلومات، یرجى ز�ارة الرا�ط اإللكتروني التالي: 

 
) على الرا�ط businesswire.com�مكنكم االطالع على النسخة األصلیة للبیان الصحفي على موقع "بزنیس وایر" (

 /https://www.businesswire.com/news/home/20190220005366/en اإللكتروني التالي:
 

الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، و�جب الرجوع إن نص اللغة األصلیة لهذا البیان هو النسخة الرسمیة المعتمدة. أما 
 لنص اللغة األصلیة الذي �مثل النسخة الوحیدة ذات التأثیر القانوني.

 
 لالتصال

 ألیكس راسیل
 مستشار االتصاالت

 المؤسسة الثقافیة للشعوب األصلیة
 6045629262هاتف: 

 alex@russellstrategy.comالبر�د اإللكتروني: 
 

�إمكان وسائل اإلعالم الراغبة �الحصول على اإلعتمادات اإلعالمیة الالزمة للمشار�ة في هذه الفعالیة التواصل عبر 
  media@fpcflanguageconference.comالبر�د اإللكتروني التالي: 

 
 األصلیة والمجلس الثقافي للشعوب األصلیة.المصدر: المؤسسة الثقافیة للشعوب 

 
 معرض الوسائط المتعددة الذ�یة:

 

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.fpcc.ca%2F&esheet=51943216&newsitemid=20190220005366&lan=en-US&anchor=fpcc.ca&index=4&md5=46b923e42d4d948e88ea71abfb21f631
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fen.ccunesco.ca%2F&esheet=51943216&newsitemid=20190220005366&lan=en-US&anchor=ccunesco.ca&index=5&md5=4aedf3953305dae9300fa962f422d514
https://www.businesswire.com/news/home/20190220005366/en/
mailto:alex@russellstrategy.com
mailto:media@fpcflanguageconference.com
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 شعار 

 

 
 سمر  

 

 
 

 الوسائط المتعددة على اإلنترنت عبر الرا�ط اإللكتروني التالي:ُ�مكنكم االطالع على البیان الصحفي و 
http://www.businesswire.com/news/home/20190220005366/en 

 

https://mms.businesswire.com/media/20190220005366/en/706639/4/FPCC-Logo-Set-03.jpg
https://mms.businesswire.com/media/20190220005366/en/706641/4/3737045_fpcf-logo_orig_.jpg
https://mms.businesswire.com/media/20190220005366/en/706641/4/3737045_fpcf-logo_orig_.jpg
https://mms.businesswire.com/media/20190220005366/en/706641/4/3737045_fpcf-logo_orig_.jpg
http://www.businesswire.com/news/home/20190220005366/en
https://mms.businesswire.com/media/20190220005366/en/706639/4/FPCC-Logo-Set-03.jpg
https://mms.businesswire.com/media/20190220005366/en/706639/4/FPCC-Logo-Set-03.jpg
https://mms.businesswire.com/media/20190220005366/en/706641/4/3737045_fpcf-logo_orig_.jpg
https://mms.businesswire.com/media/20190220005366/en/706639/4/FPCC-Logo-Set-03.jpg
http://www.businesswire.com/

