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  غرافيةمؤمتر األمم املتحدة العاشر املعين بتوحيد األمساء اجل
  ٢٠١٢أغسطس / آب٩ -يوليه / متوز٣١نيويورك، 

  *  من جدول األعمال املؤقت٩البند 
  األمساء اجلغرافية باعتبارها ثقافة وتراثاً وهوية

            )مبا فيها األمساء بلغات الشعوب األصلية واألقليات واملناطق(
طالق األمسـاء إحيـاًء لـذكرى فيلـق جـيش أسـتراليا ونيوزيلنـدا             مشروع إ     

)ANZAC(  
    

  **ورقة مقدمة من أستراليا    
  

  ***موجز    
 االحتفال بالذكرى املئوية لـرتول فيلـق جـيش أسـتراليا ونيوزيلنـدا يف غـاليبويل،                 قاميس  

وقد أُنشئ مشروع إطـالق األمسـاء علـى مواقـع جغرافيـة             . ٢٠١٥أبريل  / نيسان ٢٥تركيا، يف   
يــع الرجــال والنــساء الــذين خــدموا يف عمليــات قــوات الــدفاع  يف فيكتوريــا إلحيــاء ذكــرى مج

إدارة االسـتدامة   (ويشترك يف إدارة املشروع مكتب األمسـاء اجلغرافيـة          . األسترالية والنيوزيلندية 
ــا للطــرق  )والبيئــة إدارة التخطــيط (، ووحــدة قــدامى احملــاربني  )VicRoads(، وشــركة فيكتوري

سالة اعتماد رمسية من تيد بايليو، عضو اجمللـس التـشريعي،           ، وقد تلقى ر   ) احمللي وتطوير اجملتمع 
ورئــيس احلكومــة بواليــة فيكتوريــا، يف إطــار طلــب الواليــة املقــدم إىل اللجنــة الوطنيــة املعنيــة     

 
  

  *  E/CONF.101/1.  
  .أعّده مكتب األمساء اجلغرافية، إدارة االستدامة والبيئة بوالية فيكتوريا  **  
ــلية فقـــــــــط علـــــــــى     ***   :  املوقـــــــــعميكـــــــــن االطـــــــــالع علـــــــــى التقريـــــــــر الكامـــــــــل بلغتـــــــــه األصـــــــ

http://unstats.un.org/unsds/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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ــدعم       ــتراليا ونيوزيلنــدا، ب ــق جــيش أس ــذكرى املئويــة لفيل ــاء ال ــس االستــشاري   مــنبإحي  اجملل
ــترال  املعـــين ــة  بالـــذكرى املئويـــة لفيلـــق جـــيش أسـ ــة قائـــد القـــوات اجلويـ يا ونيوزيلنـــدا، برئاسـ
  .هوستون أنغوس

وقـد بـدأ    .  حتديـد النطـاق والبحـث والتنفيـذ        :ويتكون املشروع من ثالث مراحل هـي        
ويف الفتــرة بــني . ٢٠١٥ ومــن املتوقــع أن يــستمر حــىت أواخــر عــام  ٢٠١٠ســبتمرب /يف أيلــول

قـدمت   رائـد ِلع مبـشروع  طُ، اضـ ٢٠١١ديـسمرب  / وكـانون األول  ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
 توجيـه البحـوث التارخييـة       توتولـ .  مخسة جمالس بلدية يف فيكتوريا مـساعدة ال تقـدَّر بـثمن            له

 خطـة طويلـة األجـل ملـشروع إطـالق      تضـم وجلنة استشارية معنية بأمساء األمـاكن اجلغرافيـة،       
ــة        ــذه علــى نطــاق والي ــدا، ليجــري تنفي ــذكرى فيلــق جــيش أســتراليا ونيوزيلن ــاًء ل األمســاء إحي

وتتوخى العملية الطويلة األجل أن تقوم اجملالس البلدية، مبساعدة اجلماعـات املهتمـة         . فيكتوريا
األمسـاء إحيـاًء لـذكرى فيلـق        باملوضوع واملدارس على الصعيد احمللي، بتقدمي مقترحات إطالق         

وسـتنظر اللجنـة االستـشارية واملـسجِّل املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة يف               . جيش أستراليا ونيوزيلنـدا   
  . املقترحات النهائية بغرض تسجيلها

مدينة بـاالرات، وجملـس     : الرائدما يلي اجملالس اخلمسة اليت ساعدت يف املشروع          ويف  
ند شــاير، وجملــس هاينــدمارش شــاير، ومدينــة غيلونــغ  ميلتــون شــاير، وجملــس ســاوث غيبــسال 

ووضعت اجملالس خالصة تضم أمسـاء تذكاريـة إلطالقهـا علـى الطـرق واملعـامل والـبىن                . الكربى
 خـربة اجملـالس التجريبيـة مـن حيـث       تباينـت وقـد   . التحتية وفقاً الحتياجاهتا التخطيطية املختلفـة     

 التقريــر لتوثيــق اخلــربات املكتــسبة ولإلعــالم  وقــد أُِعــّد. طــول الوقــت وحجــم املــوارد املتاحــة 
  .باملراحل املقبلة للمشروع

  


