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   املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيةالعاشرمؤمتر األمم املتحدة 
  ٢٠١٢أغسطس /آب ٩يوليه إىل / متوز٣١، نيويورك

  * من جدول األعمال املؤقت٩البند 
مبـا فيهـا األمسـاء      ( األمساء اجلغرافية باعتبارها ثقافة وتراثا وهوية     
        )بلغات الشعوب األصلية واألقليات واملناطق

  االستراليةاء الشعوب األصلية مشاريع أمس    
    

 **موجز    

نظرا ملا تتمتع به أستراليا من إمكانيات لتهيئـة بيئـة غنيـة متعـددة الثقافـات مـن خـالل                       
األمهية مبكـان   من  فالتفاعل مع تراث الشعوب األصلية وسكان جزر مضيق توريس وثقافتهم،           

أمسـاء األمـاكن مـن لغـات الـشعوب           التقـدم احملـرز بوضـوح فيمـا يتعلـق بـاالعتراف ب             أن يتبدى 
  .األصلية واستخدامها

ويقــدم التقريــر مــوجزا خمتــصرا للتقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق بتــسجيل واســتخدام أمســاء       
. الشعوب األصلية يف أستراليا منذ مؤمتر األمم املتحدة التاسـع املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة                 

ت املتعلقـة بـالتغيريات القانونيـة ووضـع الـسياسات           ويتضمن املوجز املبادرات الوطنية واملعلوما    
 هبـا الواليـات القـضائية الـسبع يف الواليـات            اضطلعتأو تغيريها ومشاريع التسجيل املعينة اليت       
 .واألقاليم املسؤولة عن تسمية األماكن

  
 
  

  *  E/CONF.101/1.  
ات مــن مجيــع الواليــات  رئــيس جلنــة األمســاء اجلغرافيــة يف أســتراليا، مبــسامهأعــد التقريــر الكامــل بيــل وات،  **  

ــاليم، ــايل        واألقـــ ــشبكي التـــ ــع الـــ ــط يف املوقـــ ــا فقـــ ــدم هبـــ ــيت قـــ ــة الـــ ــه باللغـــ ــالع عليـــ ــن االطـــ : وميكـــ
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html.  
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ــشدد   ــسمية  وي ــىاألمــاكن يف سياســات أســتراليا لت ــراف باألمســاء بلغــات   أن عل  االعت
 :ية واستخدامها سيكفل ما يليالشعوب األصل

 التأكيد على وجود هذه اللغات، حىت تلك اليت تعترب مندثرة  •  

 دعم استخدام لغات الشعوب األصلية يف اجملتمع العام  •  

  اإلبقاء على جوانب تراث الشعوب األصلية  •  
  .توفري فرص للتعرف على تراث الشعوب األصلية لبقية اجملتمع األسترايل  •  

سلم به إىل حـد بعيـد أن الغالبيـة العظمـى مـن أمسـاء أمـاكن الـشعوب األصـلية                    ومن امل   
غري أن مما يبعـث علـى   . غري مسجلة يف اجلرائد احلكومية الرمسية، وغري متاحة لالستخدام العام 

تحـسني  باالرتياح، نظرا للموارد املتاحة، مالحظة أن إحراز التقدم ال يزال مستمرا فيما يتعلق              
  .ماكن الشعوب األصلية تدرجييا يف التسميات اجلغرافية العامة يف أستراليامتثيل أمساء أ

  
  


