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مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر املعين بتوحيد األمساء اجلغرافية
نيويورك ١٧-٨ ،آب/أغسطس ٢٠١٧
البند  ١٠من جدول األعمال املؤقت*
األمساء اجلغرافية ابعتبارها ثقافة وترااث وهوية
(مبا فيها األمساء بلغات الشعوب األصلية واألقليات واملناطق)

اجلوانب الثقافية يف التسمية اجلغرافية بلغة املاوري يف نيوزيلندا
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
ــمن الش ــعوب ال ــيت تو ــف ــا ’اتني ــاات وينـ ـوا‘( ،)١وق ــد ي ــت يع ــي ن ــاك ي ــن ق ــفو عدي ــدة قب ــت
االستيطا األورويب ،وإليه تعول كيري من األمساا ارافاةين و نيودي ندا
واألمســاا ارافاةيــن جــتا ال يت ـتأ مــن الفمــود الــيت يــت مــا ــو كــا ن ع ــل األر ةهــآ ت ـ آ
الس ــياق ع ــل األمان ــن ،وتس ــاعدم ع ــل التن ــت م ــن ما ــا إ آخ ــف ،وتت ــي الت ــا م عن ــد التخا ــب،
كمــا تســاعد و ةهــم مــا وراا ــا مــن ااــاويف ،وو تشــايت اإويــن وإوبــايف ات ــوق وو مســتو أعم ـ ،
حتيــآ ــذه األمســاا معارةنــا ألل ـثاا وألألاــداا الــيت تعاقبــت ع ــل األمانــن ،أو تتيــد إ ت ـ املعــار
ةهــآ ارــذور لنــا ،و ــآ مااننــا مــن العــان ،ــآ يتنــا منهــا يس ـت هم املع ـ  ،س ـواا ماــا جمــادو أو و ـ يا
أو إحيا يــا أو اقتصــالو أو شخصــيا ،أو كــا مع ـ ل ــذكف وإلرا األمســاا ارافاةيــن املع ـ ة عــن ”العــان
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احملسوس“ إلراجا مالو و اخلفا واألشاال البيانيـن أمـف مهـم ألعتبـاره مسـقلن و اةيـن جو فيـن ور ـا كـا
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
ةاإلنا يتيــن واملــاوري لاتــا رمسيتــا و نيودي نــدا وقــد اســتخدمت األمســاا ارافاةيــن اــن املــاوري
منذ دمن اإ فايف األو  ،ني عامآ  ٨٠٠و  ٩٥٠ل ميالل وقد جنـد مـن الت ـاريس واألمانـن مـا حيمـت
أمســاا متعــدلة مــن لاــن املــاوري ســبب تـواو ا ــب التــاري واالســتيطا والاــتو واإللمــا واإ ــفة املومسيــن
و ــذا مــا يصــعب مــن مهمــن اختيــار مــا يــدر و اخل ـفا واألشــاال البيانيــن اتدييــن وغري ــا مــن الو ـ
الفمسيــن ،ةهــت يســتخدر االســم الطبا ـفاو األكيــف شــيوعا (س ـواا مــن لاــن املــاوري أو مــن س ـوا ا) أو تفجــع
األمســاا إ أ ــوإا و لاــن املــاوري إ الفغبــن كانــت قويــن منــذ افكــن االستاشــا األو و االع ـثا
ألألمســاا ارافاةيــن ا ل ا مــن اــن املــاوري والتعفيــف ــا والتش ـ يع ع ــل اســتخدامها ،و ــذا أمــف ماــفس و
تشفيعاتنا اتالين املتع ن ألألمساا ارافاةيـن ةاكتشـا األمسـاا ال داـن الـيت ن تعـد متداولـن مةـذةٌ نطـت مـن
خالإــا ع ــل التــاري وال ـثاا واإويــن الي اةيــن ول م ــس ارا ـفاو النيودي نــدي ويــا ف خمصو ــن اــم
ال ــانو تتع ـ ألألمســاا ارافاةيــن اــن املــاوري ،الاايــن منهــا االع ـثا كمــا ينباــآ ألل ــيم الي اةيــن والثاويــن
املفتبطن أللت اريس ارافاةين ،و ذه الويا ف آ:
(أ)

مجع ذه األمساا؛

(ب)

تش يع استخدامها و اخلفا

( )

التقكد من توايد كتا تها؛

(ل)

واألشاال البيانين الفمسين؛

ما ييت املاوري و ع وين اجمل س

ل د مفيف قواعد التسمين ارافاةين و نيودي ندا فاات وتطورايف ع ـل مـد سـنوايف عديـدة ،مـع
تفكيت ــا ــوة ع ــل ــو األمســاا األ ـ ين اــن املــاوري وإايا هــا وال ي ـتال ل مــقوورايف الش ـ هين والتــاري
احملاــآ ا ــور قـوي إ يومنــا ــذا و و اةــن املــاوري ،ايــر أوا ــف االرتبــا ألألر وأمسا هــا ع ــل قــدر
كبـري مـن األةيـن ل هـم املا ــآ ،اااوتيـه وأاداويـه وأسـا يريه ،ومــن املسـاعدة و ات ـات ع ـل املــقوورايف
املتع ــن ألخل ـ وإعطــاا الشــعور ألالنتمــاا واإويــن وملــا اســتحدا األورو يــو األوا ــت س ـ اليف ماتو ــن
أس طوا منها أايام األمسـاا ارافاةيـن اـن املـاوري ،ولاـن ت ـ األمسـاا ي ـت معفوةـن مـن خـالل املـوروا
الش ـ هآ وال ي ـتال امل ــاوري يس ــتخدمو ا إ الي ــور ومن ــذ الس ــبعينايف م ــن ال ــف العش ـفين واال ــاه مط ــفل
وب دولة االعـثا ةيـن األمسـاا ارافاةيـن اـن املـاوري و اتريـ وو اةـن نيودي نـدا ومـن أ ـم احملطـايف
التارخيين و ذا الصدل سن قـانو معا ـدة وايتـاناآ لعـار  ١٩٧٥وقـانو لاـن املـاوري لعـار ( ١٩٨٧ن ـ
و عــار  ) ٢٠١٦وقــد أل ــذا اتــد إ ــدل اال تمــار ألألمســاا ارافاةيــن اــن املــاوري ،ال ســيما
عن في التسوويف املتع ن عا دة وايتـاناآ( ،)٢وقـد ل ـت ـذه التسـوويف العـولة إ األمسـاا ارافاةيـن
األ ين ان املاوري ألعتبار ذل جتاا من اإلنصا الي او
__________
( )٢االت ــاق الــذي وقعــه تي ــو التــا ال يطــاا وقــالة معدــم قبا ــت املــاوري عنــدما أع ــن ال يطــانيو أول مــفة نيودي نــدا
مستعمفة ات عن إم و عار ١٨٤٠
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