
چرا قرارداد وایتانگی برای همگان 
در نیوزیلند پراهمیت است؟

 treatypeople@gmail.comبا ما تماس بگیرید
می توانیم امکان برنامه آموزشی یک روزه برای 

آموزش قرارداد وایتانگی به جامعه شما را فراهم کنیم.

خالصه ای درمورد این قرارداد به 
زبان فارسی

www.treatypeople.org/languages

معاهده 
وایتانگی

ملکه خواهان آن است که مائوری ها استقالل 
و اراضی خود را حفظ نمایند و همه مردم در 

صلح در کنار یکدیگر زندگی کنند. این معاهده 
جهت تشکیل یک دولت برای بریتانیایی  هایی 

است که هم اکنون در نیوزیلند زندگی می کنند 
یا در آینده به نیوزیلند خواهند آمد.

مقدمه

-

ملکه حقوق برابر با مردم 
بریتانیا را به مائوری ها 

اعطا می کند.

ملکه موافقت می نمایند که -
مائوری ها استقالل خود را 

حفظ کنند و کنترل اراضی 
و هر آنچه برایشان حائز 
اهمیت است را در دست 

داشته باشند. مائوری ها در 
صورت تصمیم به فروش 
اراضی خود، حق خرید 

اراضی را به ملکه می دهند.

دوم

-

داشتن  حق  مائوری ها 
را  نیوزیلند  در  حکمران 

اعطا  انگلیس  ملکه  به 
می کنند.

اول

این معاهده اولین بار در 6 فوریه 1940 امضاء شد. این معاهده به زبان مائوری نوشته شده و نام مائوری آن 
Te Tiriti o Waitangi می باشد. در ذیل ترجمه ی خالصه ای از این معاهده به زبان فارسی ارائه شده است.

خالصه ای از معاهده وایتانگی

سوم

A resource from the Tangata Tiriti - Treaty People Education Programme. Other languages and source materials available from www.treatypeople.org/languages

حکمران متعهد به حفظ -
آداب و رسوم مائوری ها 

و مذاهب مختلف در 
نیوزیلند شد.

چهارم
)تعهد شفاهی(

Tangata Tiriti - Treaty People
Education Programme
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قرارداد وایتانگی 
به زبان فارسی

برای سفارش دادن پوستر به ما ایمیل بزنید. شما می توانید اطالعات الزم در مورد قرارداد 
وایتانگی را به زبان فارسی کسب کنید - برای 

مدارس، گروهها و خانواده ها

جلسات آموزشی | ویدیوها | مطالب آنالین
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Education Programme
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 تفاوت های سند مائوری و نسخه انگلیسی
معاهده وایتانگی

این صفحه شامل خالصه ای از نکات کلیدی دو سند می باشد                           

نسخه انگیسی معاهده وایتانگی
 مائوری ها حق حاکمیت برکل نیوزیلند را به

ملکه واگذار می کنند.
 مائوری ها حق داشتن حکمران در نیوزیلند را

به ملکه انگلیس اعطا می کنند.
ماده 1

   ملکه کلیه حقوق مائوری ها در خصوص اراضی،
جنگل ها و ماهی گیری را تضمین می کند. اگر
مائوری ها قصد فروش اراضی راداشته باشند،

فقط امکان فروش آن را به ملکه دارند. 

 ملکه موافقت می نماید که مائوری ها استقالل
 خود را حفظ کنند و کنترل اراضی و هر آنچه
 برایشان حائز اهمیت است را در دست داشته
 باشند. مائوری ها در صورت تصمیم به فروش

 اراضی خود، حق خرید اراضی را به ملکه
می دهند.

ماده 2

ملکه حقوق برابر با مردم بریتانیا را به  
مائوری ها اعطا می کند.

 ملکه حقوق برابر با مردم بریتانیا را به
مائوری ها اعطا می کند.

ماده 3

 حکمران متعهد به حفظ آداب و رسوم
مائوری ها و مذاهب مختلف در نیوزیلند شد.

ماده 4
(تعهد شفاهی)

نسخه انگلیسی معاهده سند مائوری معاهده
امضاء شده توسط 39 تن از رهبران مائوری.  امضاء شده توسط 503 تن از رهبران مائوری و حکمران

انگلیس به نیابت از ملکه.

این معاهده منطبق بر خواست بریتانیا بود.
 دولت نیوزیلند اختیارات خود را بر مبنای این معاهده

قرارداده است.

این معاهده توسط قوانین بین المللی حمایت شده است.
contra proferentum قوانین بین المللی بر اساس قانون

اولویت را به سند مائوری این معاهده می دهد.
 این قانون به این معناست که در مواقعی که قراردادی

 روشن نیست، گمان می رود که آن قرارداد به ضرر طرف
پیشنهاد دهنده ی آن تفسیر شده باشد.

این نسخه تمام اختیارات را به ملکه واگذار کرده است. این معاهده قدرت مائوری ها را در نیوزیلند حفظ میکند.

کدام معاهده؟

A resource from the Tangata Tiriti - Treaty People Education Programme
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خالصه ای از معاهده 
وایتانگی

Te Tiriti o Waitangi

این معاهده اولین بار در 6 فوریه 1940 امضاء شد. این معاهده به زبان مائوری نوشته شده و نام مائوری آن 
Te Tiriti o Waitangi می باشد. در ذیل ترجمه ی خالصه ای از این معاهده به زبان فارسی ارائه شده است.

مقدمه
ملکه خواهان آن است که مائوری ها استقالل و اراضی خود را حفظ نمایند و همه مردم در صلح در کنار 

یکدیگر زندگی کنند. این معاهده جهت تشکیل یک دولت برای بریتانیایی  هایی است که هم اکنون در 
نیوزیلند زندگی می کنند یا در آینده به نیوزیلند خواهند آمد.

مائوری ها حق داشتن حکمران در نیوزیلند را به ملکه انگلیس اعطا می کنند.

ko te tuatahiاول

سوم
ملکه حقوق برابر با مردم بریتانیا را به مائوری ها اعطا می کند.

ko te tuatoru

دوم
ملکه موافقت می نمایند که مائوری ها استقالل خود را حفظ کنند و کنترل اراضی و هر آنچه برایشان حائز 

اهمیت است را در دست داشته باشند. مائوری ها در صورت تصمیم به فروش اراضی خود، حق خرید اراضی 
را به ملکه می دهند.

ko te tuarua

چهارم
حکمران متعهد به حفظ آداب و رسوم مائوری ها و مذاهب مختلف در نیوزیلند شد.

)تعهد شفاهی(
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A resource from the Tangata Tiriti - Treaty People Education Programme
Other languages and source materials available from www.treatypeople.org/languages

treatypeople@gmail.com

مائوری ها نخستین ساکنان نیوزیلند هستند.آنان
خود را tangata whenua مردمان زمین می نامند.

معاهده وایتانگی به زبان مائوری نوشته شده و نام 
مائوری آن Te Tiriti o Waitangi می باشد.

بر اساس The Treaty of Waitangi مردمان مائوری 
به تازه واردین اجازه دادند که در این سرزمین ساکن 

شوند به شرط اینکه تازه واردین به حق مالکیت 
اراضی و زبان و فرهنگ مائوری احترام بگذارند.

همه افرادی که در این سرزمین سکونت دارند
می توانند خود را tangata tiriti  مردمان قرارداد 

بنامند.

به همین دلیل ما باید درباره ی این قرارداد بدانیم و به 
آن احترام بگذاریم.

آیا می خواهید راجع به این 
قرارداد بیشتر بدانید؟

FOR EVERYONE
TREATY
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