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مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة التاســـع    
 املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية

 ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣٠-٢١نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٩البند 

معاملة األمسـاء يف املنـاطق      : التوحيد الوطين 
  املتعددة اللغات

  ليصبح تشواينمدينة بريتورياتغيري اسم   
 

 **ورقة مقدمة من جنوب أفريقيا  
 

ــرة تـــشواين، األب   ٢٠٠٣أغـــسطس /يف آب  ــدة التنفيـــذي جمللـــس حاضـ ــيَّن العمـ ، عـ
. “تـشواين ” ليـصبح    “بريتوريـا ”مسانغاليسو مكاتشوا، فرقة عمل للنظر يف إمكانية تغيري اسـم           

 لالهتمــام العــام هبــذا وكـان مــن املقــرر أن تـستمر واليــة فرقــة العمــل سـتة أشــهر، ولكــن نظـرا    
، قـدمت فرقـة     ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين األول   ٨ويف  . املوضوع، مت متديدها سبعة أشهر أخـرى      

، ُعقد اجتمـاع  ٢٠٠٥مارس / آذار ٧ويف  . ذي لتشواين العمل التقرير اخلتامي إىل العمدة التنفي     
 “بريتوريـا ” استثنائي للمجلس ملناقـشة عـدة مـسائل منـها التقريـر املتعلـق بإمكانيـة تغـيري اسـم                   

ــصبح  ــشواين”ليـ ــدما يف  . “تـ ــرارا باملـــضي قـ ــاع قـ ــذ االجتمـ ــال  واختـ ــة إلعمـ ــدابري اإلداريـ  التـ
 .االسم تغيري

 إعالنا بـشأن قـرار      “بريتوريا نيوز ”، نشرت جريدة    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٧ و   ٦ويف   
، ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٦ويف  . جملس حاضرة تشواين يلتمس مـن عامـة النـاس إبـداء تعليقـاهتم             

وفيمــا بعــد اضــطلع جملــس حاضــرة  .  إعالنــا ممــاثال باللغــة األفريقانيــة “بيلــد”رت جريــدة نــش
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جبميــع التــدابري ) حــسب املبــادئ التوجيهيــة جمللــس جنــوب أفريقيــا لألمســاء اجلغرافيــة(، تــشواين
 .اإلدارية إلعمال تغيري االسم

 مـن الرسـائل مـن العديـد مـن           وتلقى جملس جنوب أفريقيا لألمساء اجلغرافية أيضا عددا        
املنظمات واألفراد، مبا يف ذلك التحالف الـدميقراطي، وجبهـة احلريـة، ورابطـة بريتوريـا للعمـل            
املــدين، الــيت تــضم نقابــة التــضامن العماليــة وغرفــة التجــارة والــصناعة لــشمال غوتنــغ، واحتــاد    

رى واألفـراد الـذين كـانوا       املنظمات الثقافية األفريقانية، فضال عـن العديـد مـن املنظمـات األخـ             
 .“بريتوريا”ينظمون محالت لكسب التأييد لإلبقاء على اسم 

واستعرض جملس جنوب أفريقيا لألمساء اجلغرافية كافة املعلومات وأوصـى بـأن يوافـق               
 .الوزير على االسم، ولكن هذا األخري مل يبت يف املسألة بعُد

 


