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 بتوحيد األمساء اجلغرافيةمؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين 
 ٢٠١٧آب/أغسطس  ١٧-٨نيويورك، 

 *من جدول األعمال املؤقت ١٠البند 
 األمساء اجلغرافية ابعتبارها ثقافة وترااث وهوية

    )مبا فيها األمساء بلغات الشعوب األصلية واألقليات واملناطق(
 نيوزيلندااجلوانب الثقافية يف التسمية اجلغرافية بلغة املاوري يف   

  
 **موجز  

 
األمســاا ارافاةيــن و نيودي نــدا لليــت ع ــل التنــوا الي ــاو، و املا ــآ واتا ــف  و ــآ مــفآة لتــاري   

نيودي ندا وملخت ف األعفاق البشفين اليت تعاقبت ع يها  ومن  ذه األعفاق جند شعب املاوري الذي يدخت 
وقـــد يــــت يعــــي   نــــاك  ي ــــن قــــفو  عديــــدة قبــــت  ،(١)‘اتنيــــاات وين ــــوا’ ـــمن الشــــعوب الــــيت تو ــــف   ــــا 

 االستيطا  األورويب، وإليه تعول كيري من األمساا ارافاةين و نيودي ندا 
واألمســاا ارافاةيــن جــتا ال يت ــتأ مــن الفمــود الــيت  يــت مــا  ــو كــا ن ع ــل األر   ةهــآ ت ــ آ  

،  الت ــــا م عنــــد التخا ــــبالســــياق ع ــــل األمانــــن، وتســــاعدم ع ــــل التن ــــت مــــن ماــــا  إ  آخــــف، وتتــــي  
مــن ااــاويف، وو تشــايت اإويــن وإوبــايف ات ــوق  وو مســتو  أعمــ ،   ــامــا وراا ةهــمتســاعد و  كمــا

حتيــآ  ــذه األمســاا معارةنــا أللــثاا وألألاــداا الــيت تعاقبــت ع ــل األمانــن، أو تتيــد إ  ت ــ  املعــار   
جمــادو أو و ــ يا ســواا ماــا  ت هم املعــ ، ةهــآ ارــذور لنــا، و ــآ مااننــا مــن العــان،  ــآ  يتنــا  منهــا ي ســ

العـــان ”ألمســـاا ارافاةيـــن املعـــ ة عـــن ال ـــذكف   وإلرا  كـــا  معـــ  أو   ،أو اقتصـــالو أو شخصـــيا إحيا يـــا أو
__________ 
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تـيــيوار ووا(، ووينـدي **  شـاو،  أعد الت فيف  فمته مارك لايف، كبري املّسااني ور يس اجمل س ارافاو النيودي ندي )ن اـا  ّـو اتو م ـا و آو 

ــــــــــــــفا    تـيـــــــــــــــيوار ووا(، وســــــــــــــياو  متااــــــــــــــا ع ــــــــــــــل ال ّــــــــــــــو اتو م ــــــــــــــا و آو  أمينــــــــــــــن اجمل ــــــــــــــس اراــــــــــــــفاو النيوددي نــــــــــــــدي )ن اــــــــــــــا  
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html  ألل اـــــن الـــــيت قـ ــــدر  ـــــا ة ـــــ ، ألعتبـــــاره الووي ـــــن

E/CONF.105/38/CRP.38  
 الذين ينتمو  إ  ماا   عينه أو يفجع أ  هم إليه البشف تعين ‘ اتنياات وين وا’عبارة  (١) 
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البيانيـن أمـف مهـم ألعتبـاره مسـقلن و اةيـن جو فيـن  ور ـا كـا   شاالو اخلفا   واألإلراجا مالو  “احملسوس
من الصعب ارمع  ـني كـت  ـذه الصـ ايف و اسـم جاـفاو وااـد    إ  مـا يتيـد  ـذه الصـعو ن تع يـدا و 

 نيودي ندا أ  ل ب د أكيف من لان رمسين واادة 
مســاا ارافاةيــن   اــن املــاوري ةاإلنا يتيــن واملــاوري لاتــا  رمسيتــا  و نيودي نــدا  وقــد اســت خدمت األ 

ل ميالل  وقد جنـد مـن الت ـاريس واألمانـن مـا حيمـت  ٩٥٠و  ٨٠٠منذ دمن اإ فايف األو ،  ني عامآ 
أمســاا متعــدلة مــن لاــن املــاوري  ســبب تــواو ا ــب التــاري  واالســتيطا  والاــتو واإللمــا  واإ ــفة املومسيــن  

فا   واألشـــاال البيانيــن اتدييـــن وغري ــا مـــن الو  ـــ  و ــذا مـــا يصــعب مـــن مهمــن اختيـــار مــا ي ـــدر  و اخلــ
الفمسيــن، ةهــت ي ســتخدر االســم الطباــفاو األكيــف شــيوعا )ســواا مــن لاــن املــاوري أو مــن ســوا ا( أو ت فجــع 
األمســـاا إ  أ ـــوإا و لاـــن املـــاوري  إ  الفغبـــن كانـــت قويـــن منـــذ افكـــن االستاشـــا  األو  و االعـــثا  

ل ا مــن   اــن املــاوري والتعفيــف  ــا والتشــ يع ع ــل اســتخدامها، و ــذا أمــف ماــفس و ألألمســاا ارافاةيــن ا
ٌة نطـت مـن مةـذتشفيعاتنا اتالين املتع  ن ألألمساا ارافاةيـن  ةاكتشـا  األمسـاا ال داـن الـيت ن تعـد متداولـن 

 ف خمصو ـــن  اـــم خالإـــا ع ـــل التـــاري  والـــثاا واإويـــن الي اةيـــن  ول م  ـــس اراـــفاو النيودي نـــدي ويـــا
ألل ــيم الي اةيــن والثاويــن كمــا ينباــآ ال ــانو  تتع ــ  ألألمســاا ارافاةيــن   اــن املــاوري، الاايــن منهــا االعــثا   

 املفتبطن أللت اريس ارافاةين، و ذه الويا ف  آ:
 مجع  ذه األمساا؛ )أ( 
 تش يع استخدامها و اخلفا   واألشاال البيانين الفمسين؛ )ب( 
 كد من توايد كتا تها؛التق ) ( 
  ما   ييت املاوري و ع وين اجمل س  )ل( 
ل د مفيف قواعد التسمين ارافاةين و نيودي ندا  فاات وتطورايف ع ـل مـد  سـنوايف عديـدة، مـع  

تفكيت ــا   ـــوة ع ـــل  ـــو  األمســـاا األ ـــ ين   اــن املـــاوري وإايا هـــا  وال يـــتال ل مـــقوورايف الشـــ هين والتـــاري  
وي إ  يومنــا  ــذا و و اةــن املــاوري، ايــر أوا ــف االرتبــا  ألألر  وأمسا هــا ع ــل قــدر  احملاــآ ا ــور قــ

كبـري مـن األةيـن ل هـم املا ــآ، اااوتـيه وأاداوـيه وأسـا رييه، ومــن   املسـاعدة و ات ـات ع ـل املــقوورايف 
ســـ اليف ماتو ـــن املتع  ـــن ألخل ـــ  وإعطـــاا الشـــعور ألالنتمـــاا واإويـــن  وملـــا اســـتحدا األورو يـــو  األوا ـــت 

أس طوا منها أايام األمسـاا ارافاةيـن   اـن املـاوري، ولاـن ت ـ  األمسـاا ي ـت معفوةـن مـن خـالل املـوروا 
الشـــ هآ وال يـــتال املـــاوري يســـتخدمو ا إ  اليـــور  ومنـــذ الســـبعينايف مـــن ال ـــف  العشـــفين واال ـــاه مطـــفل 

و اتريـ  وو اةـن نيودي نـدا  ومـن أ ـم احملطـايف   وب دولة االعـثا   ةيـن األمسـاا ارافاةيـن   اـن املـاوري
)ن  ـ   ١٩٨٧وقـانو  لاـن املـاوري لعـار  ١٩٧٥التارخيين و  ذا الصدل سن قـانو  معا ـدة وايتـاناآ لعـار 

(  وقــد أل   ــذا  اتــد   إ   ــدل اال تمــار ألألمســاا ارافاةيــن   اــن املــاوري، ال ســيما ٢٠١٦و عــار 
، وقـد ل ـت  ـذه التسـوويف العـولة إ  األمسـاا ارافاةيـن (٢) عا دة وايتـاناآ عن  في  التسوويف املتع  ن

 األ  ين   ان املاوري ألعتبار ذل  جتاا من اإلنصا  الي او 
 

__________ 

االت ــاق الـــذي وقعــه تي ـــو التـــا  ال يطــاا وقـــالة معدــم قبا ـــت املـــاوري عنــدما أع ـــن ال يطــانيو  أول مـــفة نيودي نـــدا  (٢) 
  ١٨٤٠مستعمفة ات عن إم و عار 


