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  املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيةالتاسعمؤمتر األمم املتحدة 
 ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣٠-٢١، نيويورك

 * من جدول األعمال املؤقت٨البند 
نــافع االقتــصادية واالجتماعيــة الناجتــة عــن التوحيــد الــوطين امل

 :غرافية األصليةاستعادة األمساء اجل والدويل لألمساء اجلغرافية
   

 االعتراف باالرتباط واهلوية والتبعية  
 **مقدمة من أسترالياورقة   

  
 ***موجز  

 العديـد مـن الورقـات     افيةتوحيد األمساء اجلغر  قُدمت يف مؤمترات األمم املتحدة املعنية ب       
 سـلم وعلـى وجـه اخلـصوص،       ). غرافيـة األمسـاء اجل  (اليت تناقش القيمـة الثقافيـة ألمسـاء األمـاكن           

ــة يف    ) ٥/٦م  (٦/قــرار املــؤمتر اخلــامس  ــة تعــد مــن العناصــر البالغــة األمهي بــأن األمســاء اجلغرافي
املـؤمتر   تنفيـذ قـرار      ألغراضوأود أن أتناول بالتفصيل أحكام هذا القرار        . التراث الثقايف للدول  

، الــذي دعــا إىل تقــدمي بيانــات مــوجزة باألنــشطة الــيت تعــزز إحيــاء األمســاء )٨/١م  (١/الثــامن
غرافيـة فيمـا يتعلـق       النـاس باألمسـاء اجل     راعى عالقـة  وباإلضـافة إىل ذلـك، سـت      . األصلية لألمـاكن  

 : هذه الورقة إىل ما يلي يفيوجه االهتماموعلى وجه التحديد، . باالرتباط واهلوية والتبعية
 

 * E/CONF.98/1 . 
ويرجـع الفـضل يف إتاحـة إجـراء البحـث الـالزم هلـذه               . أعدهتا لورا كوستانسكي، جامعة باالرات، أسـتراليا       ** 

منحة الصناعة من جوائز الدراسـات العليـا األسـترالية      الورقة إىل الدعم الكرمي الذي قدمته جامعة باالرات و        
 .، فيكتوريااليت يقدمها جملس البحوث األسترايل وإىل التمويل املقدم من مكتب رئيس املساحني

 . E/CONF.98/10.Add.1يصدر النص الكامل للورقة باللغة االنكليزية فقط بوصفه الوثيقة  *** 
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 مـن حيـث   أدوار االرتباط واهلوية والتبعية     رراقغرافية وأمهية إ  الثقافية لألمساء اجل  األمهية   • 
 غرافية يف حياة كل إنساناألمساء اجل

 أن تـشكل عمليـة    هباميكنالطريقة اليت أمهية برامج استعادة األمساء األصلية لألماكن و     • 
 غراض الثقافية والسياحيةلتعزيز التراث األصلي لأل

غرافيـة األصـلية    غرافية علـى اسـتعادة األمسـاء اجل       كيفية تأثري االرتباط املتعلق باألمساء اجل      • 
 من الناحيتني اإلجيابية والسلبية

 من والية فيكتوريا يف جنـوب       فراديةإدراسة حالة   وسُتناقش هذه املواضيع انطالقا من       
غرامبيـانز منطقـة    /وتعد منطقـة غـاريوِرد    . الوطين) غاريوِرد(غرامبيانز  شرقي أستراليا عن مترته     

ويتيح البحث يف دراسة احلالـة اإلفراديـة ملنطقـة          . استجمام شعبية ذات تراث ثقايف أصلي قوي      
غرامبيانز رؤية متعمقة يف أدوار أمسـاء األمـاكن ومعانيهـا؛ ومـن خـالل مناقـشة إطـار                   /غاريوِرد

ادية ومنهجيتها، ستراعى املبـادئ التوجيهيـة السـتعادة األمسـاء األصـلية             عمل دراسة احلالة اإلفر   
 .العامليف أستراليا، وبلألماكن يف فيكتوريا، 

 
 :وتوصي هذه الورقة مبا يلي

 فريـق اخلـرباء املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة           يف إطار أن حتدث تطورات يف جمال السياسات        • 
 ء األماكنفيما يتعلق مبركز التراث الثقايف ألمسا

املزيد مـن املبـادئ التوجيهيـة فيمـا يتعلـق بأمهيـة اسـتعادة األمسـاء                 فريق اخلرباء   ع  يضأن   • 
 األصلية لألماكن

 فيمـا يتعلـق      احملليـة  أن ينظر فريق اخلرباء يف وضـع املزيـد مـن بـرامج تثقيـف اجملتمعـات                 • 
 ابالترويج للتراث الثقايف للشعوب األصلية وأمساء األماكن اخلاصة هب

 
وتتــسم هــذه الورقــة بطــابع استكــشايف، والغــرض منــها هــو تــشجيع إجــراء املزيــد مــن  

هذا ويرحب املؤلف بكل الردود علـى األفكـار الـواردة          . املناقشات بشأن معاين أمساء األماكن    
 . بشأهنايف الورقة وأي اقتراحات أو تعليقات

 


