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ع   دة التاس م المتح ؤتمر األم م
 المعني بتوحيد األسماء الجغرافية

 2007أغسطس /آب 30-21نيويورك، 

د  ال  ) د (9البن دول األعم ن ج م
 *المؤقت

وطني  د ال ل اإلداري : التوحي الهيك
   للسلطات الوطنية المختصة باألسماء 

 التي تعقد على صعيد البلدجلسات االستماع   
 

 **مقدمة من جنوب أفریقيا  
 

ة        ة، وهو هيئ انتهت فترة والية مجلس جنوب أفريقيا لألسماء الجغرافي
ي  ة، ف ارس /آذاروطني ة  . 2006م رة والي ة فت ون والثقاف ر الفن دد وزي د م وق

د        س الجدي وزير المجل ين ال د تعي ي عن ي تنته س، الت اود اإلدارة . المجل وتع
ا شعرت أن االستجابة لإلعالن                   اإلعالن ى أنه النظر إل ة الترشيح ب  عن عملي

ه      ذي أثارت ل ال ام الهائ ام الع ى ضوء االهتم ة عل ت هزيل رة آان ا أول م عنه
 .عملية تغيير األسماء في جنوب أفريقيا

ة                   ةوالصيغة المتوخا   ومين في آل مقاطع دة ي ة لم اع قم د اجتم  هي عق
صة بالفنون والثقافة، إلى جانب مجلس  تشرح فيه شرحا واضحا قيادتها المخت     

زم     المقاطعة   ي يل لألسماء الجغرافية ولجنة المقاطعة التابعة له، اإلجراءات الت
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اتباعها في تغيير األسماء، بما يشمل والية الحكومة التي تقتضي منها إحداث            
 .عملية تحول في قطاع الثقافة والتراث

ديم       ات تق ديات المقاطع ع بل ى جمي ُيطلب إل ي   وس ماء الت ة باألس  قائم
وينبغي أن يكن ذلك مشفوعا بأساس لتلك التوصيات        . تقترح ضرورة تغييرها  
 .يستند إلى بحوث وافية

ة،     ادات التقليدي ال، والقي ات العم سياسية، ومنظم ات ال سمح للكيان وسُي
ديم توصيات        ا وتق داء آرائه ه، إب والكيانات الثقافية المهتمة بذلك والتي تتأثر ب

 .ي اليوم الثاني من آل اجتماع قمة خاص بأي مقاطعةف

ع   ة بجمي داد قائم ة إع ماء الجغرافي وطني لألس س ال يتولى المجل وس
ماء  ةاألس م      المقترح ل اس صدر آ شأن م وث ب ن البح دا م ُيجرى مزي . ، وس

وبعدئذ ستخضع األسماء المقترحة لعملية تشاور نشطة على النحو الوارد في            
ة     الدليل اإلجرائي لمجلس   وخى أن     .  جنوب أفريقيا لألسماء الجغرافي ومن المت

 . شهرا18تختتم هذه العملية في غضون 
 


