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مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة التاســـع املعـــين  
 بتوحيد األمساء اجلغرافية

  ٢٠٠٧أغسطس / آب٣٠-٢١نيويورك، 
 * من جدول األعمال املؤقت٨البند 

املنــافع االقتــصادية واالجتماعيــة الناجتــة عــن 
   التوحيد الوطين والدويل لألمساء اجلغرافية

عـــــن توحيـــــد التماســـــك االجتمـــــاعي واملنـــــافع االقتـــــصادية النامجـــــة   
 اجلغرافية األمساء

 
 **ورقة مقدمة من جنوب أفريقيا  

، فـإن هـذا اجمللـس       ١٩٩٨ جنوب أفريقيـا لعـام       يفلقانون جملس األمساء اجلغرافية     وفقا   
غـيري وتوحيـد    يعترب هيئة استشارية دائمة مهمتها إسداء املشورة لـوزير الفنـون والثقافـة بـشأن ت               

ومـن مهـام اجمللـس أيـضا نـشر         . األمساء اجلغرافية يف جنوب أفريقيا ألغراض االستعمال الرمسـي        
 .ما يتعلق باملنافع االقتصادية واالجتماعية لألمساء اجلغرافية الوعي بني اجلمهور يف

وقامــت . وقــد أثــريت مــسألة املنــافع االجتماعيــة واالقتــصادية عــدة مــرات يف الربملــان   
زارة بإنشاء جملس أحبـاث العلـوم اإلنـسانية، وهـو مؤسـسة مـستقلة، مـن أجـل تقـدمي تقريـر                       الو

 .موضوعي عن تأثري األمساء اجلغرافية على جمتمعنا املتعدد الثقافات وعلى اقتصادنا
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 :وتركز هذه الدراسة على ما يلي 
ك املـسامهة يف تـرويج      مبـا يف ذلـ    (املنافع االقتصادية النامجة عن توحيد األمساء اجلغرافية         • 

 ).السياحة، وتعزيز التراث وإبراز طابع البلد وما إىل ذلك
مبــا يف ذلــك بنــاء الدولــة، واملــصاحلة، (املنــافع االجتماعيــة النامجــة عــن توحيــد األمســاء  • 

 ).ومنح تعويضات رمزية، وإذكاء وعي وطين جديد وما إىل ذلك
وضع جنـوب أفريقيـا باعتمادهـا علـى         وحنن نرغب يف أن تكون هذه الدراسة مناسبة ل          

وأرقـام النـاتج   بعض من أمثلتـها املتعلقـة بـالتطورات الـيت حـدثت مـؤخرا يف تـسميات         
فعلــى ســبيل املثــال، أفــادت التقــارير الــواردة يف . احمللــي اإلمجــايل يف بعــض املقاطعــات

يونيـــه / حزيـــران٢٥صـــحيفتا امليـــل والغارديـــان الـــصادرتان يف    (وســـائط اإلعـــالم  
بــأن وزيــر التعلــيم والثقافــة يف ليمبوبــو لــه كــل احلــق يف أن  ) ٢٠٠٤يوليــه /وزمتــ ١ و

يشعر بالفخر ملـا حققتـه املقاطعـة مـن منـو يف جمـايل التمويـل والتنميـة االقتـصادية علـى                       
 .مدى السنوات العشر املاضية رغم الظروف السائدة البادية الصعوبة آنذاك

 ١٩٩٤ بليون راند يف عـام       ١٤فقد توقف نطاق االقتصاد يف املقاطعة عند معدل متواضع بلغ           
، سـجلت مقاطعـة ليمبوبـو أعلـى        ٢٠٠١بيد أنـه يف عـام       .  وكان ثاين أصغر اقتصاد يف البلد      -

 يف املائـة، وهـو رقـم أعلـى بكـثري عـن الـرقم                ٦,٣للنمو االقتصادي يف البلـد حيـث بلـغ          معدل  
 . القومي

وأعلـن  . رد أن حققت املقاطعة هذا الفوز الـساحق فهـي مل تعـد تنظـر إىل الـوراء                 ومبج 
 أن اقتــصاد ليمبوبــو قــد زاد ٢٠٠٣وزيــر التعلــيم والثقافــة يف خطابــه املتعلــق بامليزانيــة يف عــام  

.  بليون راند، األمـر الـذي مثـل حتـسنا بلـغ أربعـة أضـعاف خـالل تـسع سـنوات             ٦٤حبيث بلغ   
 . بليون راند٨٠ إىل ما يقرب من ٢٠٠٤قم يف عام ومن املمكن أن يصل الر

بـسبب تغيريهـا ألمسـاء بعـض     وخالل هذه الفترة، تكرر ذكـر اسـم ليمبوبـو يف األنبـاء          
وســيكون مــن املفيــد اســتخدام ليمبوبــو كدراســة حلالــة إفراديــة ملعرفــة . بلــداهتا ومــدهنا الكــبرية

إجيايب أو سليب يف حتقيـق إجنـازات هـذه          إذا كان توحيد األمساء اجلغرافية قد ساهم على حنو           ما
 .املقاطعة

 


