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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية

 2021دورة عام  

  2021أيار/مايو   7-3، اجتماع افتراضي

 *)ب( من جدول األعمال المؤقت 4البند  

عب التابعة لفريق الخبراء   التقارير المقدمة من: الشُّ
 
  

 تقرير شعبة جنوب غرب المحيط الهادئ   
  

 **موجز  

 
تتألل  عأأأأأأأأأأأأأأمحأط جنوب ئرب المعة  اليأاخب التأاممأط لتردة ابران األمأل المتعأد  الممني مأاأل أأأأأأأأأأأأأأمأان  

لةشأأأأأتي، وجير  أأأأأمةما ، و أأأأأاموا،    -الجغرافةط من ابران من أ أأأأأترالةا، و ايوا ئانةا الجديد ، وتووغا، وتةمور  
تمت في عا    ممد تقسأأةأل عأأمحط جنوب عأأر  ج أأةا وجنوب   2012وفاوواتو، وفةجي، وواورو، وواوزدمندا. وقد عأأل

تمت أيضًا عمحط جنوب عر  ج ةا في ع  .2012ا   ئرب المعة  الياخب السامقط. وعل

ورئأل عأد  عقأد أا اجتمأاعأاش لمشأأأأأأأأأأأأأأمحأط رتي ات  في يدأار الترتاحأاش الجأديأد ، فأ    نأا  ع قأط   
قائمط يان السأأأمنتان الممناتان ماأل أأأمان في أ أأأترالةا وواوزدمندا. وتتشأأأار  أ أأأترالةا وواوزدمندا رالةا في رئا أأأط  

لنظر في اةاراش لمتوالأأأأ  مد الدول  عأأأأمحط جنوب ئرب المعة  الياخب يولأأأأ  بل  ترتاحا مؤقتا، ودجرا ا
األعضأأأان األارا خاا  الشأأأمحط ولتيأل رالتيا. والدور الرئةسأأأي لمرئةسأأأتان المشأأأارهتان المؤقتتان  و أ  ت ووا  

ل الشأأمحط ر أأمةا فتةنت   أعضأأانة  يا. وعندئذ،  أأةتو  يو أأد  متتب جيتي اتصأأال ألعضأأان الشأأمحط يلي أ  تلنشأأة
ط المسأائ  المتممقط مغرضأيا وكةتميا، عمي وعو ما يقتضأةل النظا  الداامي الشأمحط أيضأا أ  تن  ع عمي ممالج

(. ودشأأأأأم  بل  فيأل ارتةاجاش ه  عضأأأأأو من أعضأأأأأان الشأأأأأمحط، عمي  أأأأأبا   GEGN/30/2لتردة ال بران )
ودتضأأأأأأمن التقردر موجيا لم نواش المت ذ  لتتما  الشأأأأأأمحط،  المثال، والموانمط مد أ داف التنمةط المسأأأأأأتدامط.  

 ع و  عمي الترص المتارط لمتوال  مد األعضان وتشجةميأل عمي المشارهط فايا.
 

 

 * GEGN.2/2021/1. 
أعدع التقردرة ال ام ة ه  من  أأأأأوزا  يارتمي )أ أأأأأترالةا( وودندا عأأأأأو )واوزدمندا(، الرئةسأأأأأتا  المشأأأأأارهتا  المؤقتتا  لشأأأأأمحط جنوب ئرب  ** 

، وبل  عمي الرام   GEGN.2/2021/7/CRP.7المعة  الياخب. و أأأأأةتو  التقردر متارا مالمغط التي قلد  ييا فق ، يولأأأأأتل الو ةقط 
 ./https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021 :التالي
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