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  الرموز املوحدة للبلدان أو املناطق ألغراض االستخدام االحصائي 
 إضافة 

هـذه النشـــرة هــي التنقيــح الرابــع للوثيقــة الرمــوز القطريــة املوحــدة لألمــم املتحــدة  - ١
(اموعة M، العدد ٤٩) الـيت أعدـا الشـعبة اإلحصائيـة باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة والـيت 
صـدرت يف ١٩٧٠(١). وتتضمـن هـذه النشـرة، علـى غـرار سـابقاا، قائمـة بأمسـاء البلـــدان أو 
املناطق مرتبة ترتيبا أجبديا(٢). والرموز العددية بثالثة أرقام، اليت تستخدمها الشـعبة اإلحصائيـة 
ـــوز األجبديــة املتكونــة مــن  باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة ألغـراض املعاجلـة اإلحصائيـة، والرم
ــإثين  حرفـني وثالثـة حـروف والـيت تسـندها املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس(٣)، وخمتصـرات ب
عشـر حرفـا تسـتخدمها الشـعبة اإلحصائيـة كلمـا دعـت احلاجـة إىل اســـتخدام صيــغ خمتصــرة 
ألمســاء البلــدان أو املنــاطق. وتظــهر النشــرة أيضــا تركيــب األقــاليم اجلغرافيــــة والتجمعـــات 
االقتصاديــة والتجاريــة وغريهــا للبلــدان أو املنــاطق، الــيت تســتخدمها الشــعبة اإلحصائيـــة يف 
منشوراا وقواعد بياناا. وباإلضافة إىل ذلك، تظهر جداول املرفقـني التغيـريات الـيت حدثـت 

يف الرموز العددية منذ صدور التنقيح الثاين يف ١٩٨٢. 

 __________
منشـورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع E.70.XVII.13. صـدر التنقيحـان األول والثـــاين بوصفــهما نشــرتني مــن  (١)
نشرات األمم املتحـدة. رقمـا املبيـع E.75.XVII.8 و E.82.XVII.8، وصـدر التنقيـح الثـالث بوصفـه منشـور غـري 

 .ST/ESA/STAT/SER.M/49/Rev.3 ،خمصص للبيع
ترد بالترتيب األجبدي االنكليزي قائمة مشاة بلغات األمم املتحدة الرمسية الست يف نشرة املصطلحـات، رقـم  (٢)
Rev.1/34/7: أمسـاء البلـدان (منشـورات األمـم املتحـــدة، رقــم املبيــع A/C/E/F/R/S.97.I.19)، الــيت أعدــا إدارة 

شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات باألمانة العامة لألمم املتحدة. 
املقياس رقم ٣١٦٦-١ للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، رموز للداللة على أمساء البلــدان وتقسـيماا الفرعيـة  (٣)

- - اجلزء ١: رموز البلدان، ISO 3166-1: 1997 (E/F)، املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس (جنيف، ١٩٩٧). 
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البلدان أو املناطـق 
تتضمن قائمة البلدان أو املناطق الواردة يف اجلدول ١ هلـذه الوثيقـة البلـدان أو املنـاطق  - ٢
اليت مجعت الشعبة اإلحصائية باألمانة العامــة لألمـم املتحـدة بيانـات إحصائيـة متعلقـة ـا حـىت 

تاريخ ٣١ كانون األول/ ديسمرب ١٩٩٧(٤). 
تشـري أمسـاء البلــــدان أو املنـاطق إىل شـــكلها املوجــز املســتخدم يف العمليــات اليوميــة  - ٣
لألمـم املتحـدة وال تشـري بـالضرورة إىل امسـها الرمسـي بصيغتـه املسـتخدمة يف الوثـائق الرمسيـــة. 

وتستند هذه األمساء إىل نشرة املصطلحات رقم Rev.1/347: أمساء البلدان. 
تشـكل املعلومـات الـواردة بـني قوسـني يف اســـم بلــد أو منطقــة جــزءا ال يتجــزأ مــن  - ٤

االسم. 
 

خمتصرات األمساء 
حددت الشعبة اإلحصائية باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة خمتصـرات باللغـة االنكليزيـة  - ٥
تتألف من إثين عشر حرفا ألمساء البلدان أو املناطق من أجل استخدامها حيثما ظهرت احلاجـة يف 
املنشورات اإلحصائية. وقد صممت املختصـرات حبيـث يكـون هلـا أقصـى ارتبـاط شـكلي باالسـم 
الكامل للبلد أو املنطقـة، ويتسـىن تـأمني إدراجـها يف موقـع معقـول منطقيـا حيـث تسـرد بـالترتيب 
األجبدي. وحيثما يسمح عدد احلروف بذلك، يستخدم االسم الكامل عوضـا عـن املختصـر. ويف 

بعض احلاالت، تستخدم اللفظة األوائلية أو كناية قصرية شائعة االستعمال مكان االسم. 
 

تكوين األقاليم اجلغرافية واموعات االقتصادية والتجارية وغريها 
ليسـت األقـاليم وجمموعـات البلـدان واملنـاطق الـواردة يف هـذه النشـرة شــاملة، لكنــها  - ٦
جمـرد جمموعـة اختيـارات جيـري، أو ميكـن أن جيـري اسـتخدامها يف جتميــع اإلحصــاءات حــىت 

٣١ كانون األول/ ديسمرب ١٩٩٧. 
تـرد يف اجلـدول ٢ األقـاليم اجلغرافيـة الكـــربى واألقــاليم اجلغرافيــة الفرعيــة ألغــراض  - ٧
االستخدامات اإلحصائية املختلفة، وهي تغطي البلدان واملناطق الـواردة يف اجلـدول ١. وبغيـة 
تأمني االتساق يف اإلحصـاءات، يـرد ذكـر كـل قطـر أو منطقـة يف إقليـم واحـد فقـط. وقـد مت 
تنظيم األقاليم اجلغرافية الكربى، قدر املستطاع، تبعا للقـارات. وتبـني داخـل هـذه اموعـات 

أقاليم جغرافية فرعية أكثر تفصيال. 

 __________
ترد البيانات التارخيية املنشورة يف املنشورات احلالية، عادة، باألمسـاء والرمـوز السـارية أثنـاء الفـترة الـيت يغطيـها  (٤)
املنشور. لإلطالع على قائمة بالرموز غري املستخدمة حاليا، وإن كان من املمكـن أن تـرد فيمـا يتصـل ببيانـات 

تارخيية، انظر املالحظات الواردة يف اجلدول ألف باملرفق. 
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مت تنظيم اختيار اموعات االقتصادية والتجارية وغريهـا الـواردة يف اجلـدول ٣ علـى  - ٨
أساس املصاحل االقتصادية والتجارية أساسا. وبعض هذه اموعات إقليمية بطبيعتها، يف حـني 
ـــالضرورة،  تشـمل جمموعـات أخـرى قـارات عديـدة. وال تشـمل اموعـات يف هـذا الفـرع، ب
مجيع البلدان أو املناطق الواردة يف اجلدول ١، وميكن إدراج بعض البلـدان أو املنـاطق يف أكـثر 

من جمموعة واحدة. 
 

الرموز العددية 
كأداة ملعاجلة البيانات اإلحصائية، أسنِد رمز عددي موحـد بثالثـة أرقـام لكـل بلـد أو  - ٩
منطقة ولكل إقليم جغرايف وجمموعة من البلـدان أو املنـاطق الـواردة يف هـذه النشـرة. وتـتراوح 

هذه الرموز من ٠٠٠ إىل ٨٩٩. 
أسنِد الرمزان ٨٩٦ و ٨٩٨، على التوايل، إىل �املناطق غري احملـددة يف مكـان آخـر�  - ١٠
و �غري احملددة�. وميكن استخدام تسمية �مناطق غـري حمـددة يف مكـان آخـر� للداللـة علـى 
البلدان أو املناطق اليت ال تــرد بصفة فردية يف جـدول معـني. وميكـن اسـتخدام �غـري حمـددة� 

للداللة على البلدان أو املناطق اليت ال تتاح املعلومات الالزمة لكي تسند هلا رموز. 
الرمــوز ٩٠٠ إىل غايــــة ٩٩٩ متاحـــة لفـــرادى املســـتخدمني لكـــي يســـتعملوها يف  - ١١
أغراضهم اخلاصة، وذلـك مثـال للداللـة علـى البلـدان أو املنـاطق واموعـات الـيت ال تظـهر يف 

هذه النشرة. 
الرموز األجبدية للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 

وضعت املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس رموزا أجبدية لإلعـراب عـن أمسـاء البلـدان أو  - ١٢
املناطق(٣). وتذكر رموز املنظمة، املتكونة من حرفني وثالثة حـروف، عنـد توافرهـا، لإلعـراب 
عن البلدان أو املناطق الـواردة يف هـذا املنشـور بغـرض الرجـوع إليـها حيثمـا يفضـل املسـتعمل 

رمزا أجبديا. 
التغيريات منذ صدور النشرة األخرية 

قد يتغري، مع مرور الوقت، النطاق اجلغرايف لبلد أو منطقة، أو تكوين إقليـم جغـرايف،  - ١٣
وينبغي أن يراعي املستعملون هذه التغيريات لدى استخدامهم الرمـوز الـواردة يف هـذه النشـرة 
حني يقيمون صلة بني بيانات متعلقة بفترات زمنيـة خمتلفـة. وحـني يتغـري اسـم بلـد أو منطقـة، 
يف حني يظل اال اجلغرايف لذلك البلد أو املنطقة دون تغيري فـإن ذلـك ال يسـتتبع، يف العـادة، 
تغيريا للرمز العددي. بيد أن تغيــري االسـم قـد يكـون بصـورة عامـة مصحوبـا بتغيـري يف الرمـوز 

األجبدية اليت تستخدمها املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس. 
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وبصورة عامة، يكون التغيري اهلام يف اال اجلغرايف لبلد أو منطقة مصحوبـا بتغيـري يف  - ١٤
الرمز العددي لذلك البلد أو تلك املنطقة املستخدم ألغراض اإلحصاءات. 

تبين يف املرفقني التغيريات اليت حدثت يف الرمـوز العدديـة واألمسـاء للبلـدان أو املنـاطق  - ١٥
وللمجموعات اجلغرافية منذ صدور التنقيح الثاين هلذه النشرة. 

 
وصف اجلداول 

تتألف هذه النشرة مـن مقدمـة وأربعـة جـداول ومـن جدولـني يف املرفـق، علـى النحـو  - ١٦
املبني أدناه: 

يتضمن اجلدول ١ قائمة بأمسـاء البلـدان أو املنـاطق حسـب الـترتيب األجبـدي  (أ)
باالنكليزية، ويبني، خبصوص كل بلد أو منطقـة، الرمـز العـددي، وخمتصـر االسـم ذا احلـروف 
اإلثين عشر، والرمز األجبدي املكون من حرفني وثالثة حـروف الـذي وضعتـه املنظمـة الدوليـة 

لتوحيد املقاييس للداللة على االسم؛ 
يســرد اجلــدول ٢ تكويــن األقــاليم اجلغرافيــة الكــربى وأقاليمــــها اجلغرافيـــة  (ب)
الفرعية، ويبني الرمز العددي لكل منها. وترد حتت كل إقليم قائمتـا األمسـاء والرمـوز العدديـة 

للبلدان أو املناطق اليت تكونه؛ 
يسـرد اجلـدول ٣ البلـــدان واملنــاطق الــيت تتكــون منــها اموعــات املختلفــة  (ج)
االقتصادية والتجارية وغريهـا الـيت تسـتخدم عـادة يف اإلحصـاءات، مـع بيـان رموزهـا. وهـذه 
اموعات ال تشمل بالضرورة مجيع البلدان أو املناطق، وميكن أن يـرد بعـض هـذه البلـدان أو 

املناطق يف أكثر من جمموعة واحدة؛ 
يتضمـن اجلـدول ٤ سـردا بـالترتيب العـددي جلميـع الرمـوز العدديـة واألمســاء  (د)
للبلدان أو املناطق واموعات الواردة يف اجلداول ١-٣ والرموز العددية األخـرى املسـتخدمة 

ألغراض خاصة؛ 
ـــريات الــيت حدثــت يف الرمــوز  يتضمـن جـدوال املرفـق ألـف وبـاء سـردا للتغي (هـ)
العدديـة للبلـدان أو املنـاطق أو األقـاليم، أو يف الرمـــوز العدديــة األخــرى، منــذ صــدور طبعــة 
ـــة يف  ١٩٨٢ للنشـرة. والتغيـريات يف تكويـن األقـاليم الـيت أسـنِدت هلـا رمـوز جديـدة غـري مبين

املرفقني، لكن ميكن استنتاجها بالعودة إىل القوائم الواردة يف طبعة ١٩٨٢. 
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اجلدول ١ - البلدان أو املناطق، والرموز واملختصرات (قائمة موضوعة وفقا لترتيب األجبدي)(أ) 
 

رمــز املنظمة الدولية لتوحيد 
ALPHA-3 و ALPHA-2 املقاييس

املختصر املتكون من 
إثين عشر حرفا 

 
اسم البلد أو املنطقة 

الرمــز 
العددي 

  AF   AFG        AFGHANISTAN ٠٠٤ أفغانستان
  AL   ALB        ALBANIA ٠٠٨ ألبانيا
  DZ   DZA        ALGERIA ٠١٢ اجلزائر
  AS   ASM        AMER SAMOA ٠١٦ ساموا األمريكية
  AD   AND        ANDORRA ٠٢٠ أندورا
  AO   AGO        ANGOLA ٠٢٤ أنغوال

  AI    AIA        ANGUILLA ٦٦٠ أنغيال
 AG   ATG         ANTIGUA,BARB ٠٢٨ أنتيغوا وبربودا

  AR   ARG        ARGENTINA ٠٣٢ األرجنتني
  AM   ARM        ARMENIA ٠٥١ أرمينيا
  AW   ABW        ARUBA ٥٣٣ أروبا
  AU   AUS        AUSTRALIA ٠٣٦ أستراليا
  AT   AUT        AUSTRIA ٠٤٠ النمسا
  AZ   AZE        AZERBAIJAN ٠٣١ أذربيجان
  BS   BHS        BAHAMAS ٠٤٤ جزر البهاما

  BH   BHR        BAHRAIN ٠٤٨ البحرين
  BD   BGD        BANGLADESH ٠٥٠ بنغالديش
  BB   BRB        BARBADOS ٠٥٢ بربادوس
  BY   BLR        BELARUS ١١٢ بيالروس
  BE   BEL        BELGIUM ٠٥٦ بلجيكا
  BZ   BLZ        BELIZE ٠٨٤ بليز
  BJ   BEN        BENIN ٢٠٤ بنن

  BM   BMU        BERMUDA ٠٦٠ برمودا
  BT    BTN      BHUTAN ٠٦٤ بوتان

  BO   BOL        BOLIVIA ٠٦٨ بوليفيا
  BA   BIH        BOSNIA HERZG ٠٧٠ البوسنة واهلرسك

  BW   BWA        BOTSWANA ٠٧٢ بوتسوانا
  BR   BRA        BRAZIL ٠٧٦ الربازيل
  VG   VGB        BR. VIRGIN IS ٠٩٢ جزر فرجن الربيطانية
  BN   BRN        BRUNEI DARSM ٠٩٦ بروين دار السالم
  BG   BGR        BULGARIA ١٠٠ بلغاريا
  BF   BFA        BURKINA FASO ٨٥٤ بوركينا فاصو
  BI   BDI        BURUNDI ١٠٨ بوروندي

  KH   KHM        CAMBODIA ١١٦ كمبوديا
  CM   CMR        CAMEROON ١٢٠ الكامريون
  CA   CAN        CANADA ١٢٤ كندا
  CV   CPV        CAPE VERDE ١٣٢ الرأس األخضر

  CY   CYM        CAYMAN IS ١٣٦ جزر كاميان
  CF   CAF        CENT.AFR.REP ١٤٠ مجهورية أفريقيا الوسطى
  TD   TCD        CHAD ١٤٨ تشاد

  CHANNEL IS ٨٣٠ جزر تشانل
  CL   CHL        CHILE ١٥٢ شيلي
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رمــز املنظمة الدولية لتوحيد 
ALPHA-3 و ALPHA-2 املقاييس

املختصر املتكون من 
إثين عشر حرفا 

 
اسم البلد أو املنطقة 

الرمــز 
العددي 

  CN   CHN        CHINA ١٥٦ الصني
  HK   HKG        HONGKONG SAR ٣٤٤ منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة
  CO   COL        COLOMBIA ١٧٠ كولومبيا

  KM   COM        COMOROS ١٧٤ جزر القمر
  CG   COG        CONGO ١٧٨ الكونغو
 CK COK       COOK IS ١٨٤ جزر كوك
  CR   CRI        COSTA RICA ١٨٨ كوستاريكا
  CI   CIV        COTE DIVOIRE ٣٨٤ كوت ديفوار

  HR   HRV        CROATIA ١٩١ كرواتيا
  CU   CUB        CUBA ١٩٢ كوبا
  CY   CYP        CYPRUS ١٩٦ قربص
  CZ   CZE        CZECH REP ٢٠٣ اجلمهورية التشيكية
  KP   PRK        KOREA D P RP ٤٠٨ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  CD   COD        D. R. P. CONGO ١٨٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية
  DK   DNK        DENMARK ٢٠٨ الدامنرك

  DJ   DJI        DJIBOUTI ٢٦٢ جيبويت
  DM   DMA        DOMINICA ٢١٢ دومينيكا
  DO   DOM        DOMINICAN RP ٢١٤ اجلمهورية الدومينيكية

  TP   TMP        EAST TIMOR ٦٢٦ تيمور الشرقية
  EC   ECU        ECUADOR ٢١٨ إكوادور
  EG   EGY        EGYPT ٨١٨ مصر
  SV   SLV        EL SALVADOR ٢٢٢ السلفادور

  GQ   GNQ        EQ. GUINEA ٦٢٢ غينيا االستوائية
  ER   ERI        ERITREA ٢٣٢ إريتريا
  EE   EST        ESTONIA ٢٣٣ إستونيا
  ET   ETH        ETHIOPIA ٢٣١ إثيوبيا
  FO   FRO        FAEROE IS ٢٣٤ جزر فايرو
  FK   FLK        FALKLAND IS (مالفيناس) ٢٣٨ جزر فوكالند

  FJ   FJI        FIJI ٢٤٢ فيجي
 FI FIN         FINLAND ٢٤٦ فنلندا
  FR   FRA        FRANCE ٢٥٠ فرنسا
  GF   GUF        FR.GUIANA ٢٥٤ غيانا الفرنسية
  PF   PYF        FR. POLYNESIA ٢٥٨ بولينيزيا الفرنسية

  GA   GAB        GABON ٢٦٦ غابون
  GM   GMB        GAMBIA ٢٧٠ غامبيا

  GE   GEO        GEORGIA ٢٦٨ جورجيا
  DE   DEU        GERMANY ٢٧٦ أملانيا
  GH   GHA        GHANA ٢٨٨ غانا

  GI   GIB        GIBRALTAR ٢٩٢ جبل طارق
  GR   GRC        GREECE ٣٠٠ اليونان
  GL   GRL        GREENLAND ٣٠٤ غرينلند
  GD   GRD        GRENADA ٣٠٨ غرينادا
  GP   GLP         GUADELOUPE ٣١٢ غواديلوب

  GU   GUM        GUAM ٣١٦ غوام
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رمــز املنظمة الدولية لتوحيد 
ALPHA-3 و ALPHA-2 املقاييس

املختصر املتكون من 
إثين عشر حرفا 

 
اسم البلد أو املنطقة 

الرمــز 
العددي 

  GT   GTM        GUATEMALA ٣٢٠ غواتيماال
  GN   GIN        GUINEA ٣٢٤ غينيا

  GW   GNB        GUINEABISSAU ٦٢٤ غينيا – بيساو
  GY   GUY        GUYANA ٣٢٨ غيانا

  HT   HTI        HAITI ٣٣٢ هاييت
  VA   VAT        HOLY SEE ٣٣٦ الكرسي الرسويل

  HN   HND        HONDURAS ٣٤٠ هندوراس
  HU   HUN        HUNGARY ٣٤٨ هنغاريا
 IS ISL           ICELAND ٣٥٢ آيسلندا

  IN   IND        INDIA ٣٥٦ اهلند
  ID   IDN        INDONESIA ٣٦٠ إندونيسيا
  IR   IRN        IRAN (مجهورية - اإلسالمية) ٣٦٤ إيران
  IQ   IRQ        IRAQ ٣٦٨ العراق
  IE   IRL        IRELAND ٣٧٢ أيرلندا

  IM   IMY        ISLE OF MAN ٨٣٣ جزيرة مان
  IL   ISR        ISRAEL ٣٧٦ إسرائيل
  IT   ITA        ITALY ٣٨٠ إيطاليا

  JM   JAM        JAMAICA ٣٨٨ جامايكا
  JP   JPN        JAPAN ٣٩٢ اليابان

  JO   JOR        JORDAN ٤٠٠ األردن
  KZ   KAZ        KAZAKHSTAN ٣٩٨ كازاخستان
  KE   KEN        KENYA ٤٠٤ كينيا

  KI   KIR        KIRIBATI ٢٩٦ كرييبايت
  KW   KWT        KUWAIT ٤١٤ الكويت
  KG   KGZ        KYRGYZSTAN ٤١٧ قريغيزستان
  LA   LAO        LAO P. DEM. R. ٤١٨ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  LV   LVA        LATVIA ٤٢٨ التفيا
  LB   LBN        LEBANON ٤٢٢ لبنان
  LS   LSO        LESOTHO ٤٢٦ ليسوتو
  LR   LBR        LIBERIA ٤٣٠ ليربيا
  LY   LBY        LIBYA ٤٣٤ اجلماهريية العربية الليبية

  LI   LIE        LIECHTENSTEN ٤٣٨ خلتنشتاين
 LT LTU        LITHUANIA ٤٤٠ ليتوانيا
  LU   LUX        LUXEMBOURG ٤٤٢ لكسمربغ

  MO   MAC        MACAU ٤٤٦ ماكاو
  MG   MDG        MADAGASCAR ٤٥٠ مدغشقر
  MW   MWI        MALAWI ٤٥٤ مالوي
  MY   MYS        MALAYSIA ٤٥٨ ماليزيا
  MV   MDV        MALDIVES ٤٦٢ مالديف

  ML   MLI        MALI ٤٦٦ مايل
  MT   MLT        MALTA ٤٧٠ مالطة

  MH   MHL        MARSHALL IS ٥٨٤ جزر مارشال
  MQ   MTQ        MARTINIQUE ٤٧٤ مارتينيك
  MR   MRT        MAURITANIA ٤٧٨ موريتانيا
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رمــز املنظمة الدولية لتوحيد 
ALPHA-3 و ALPHA-2 املقاييس

املختصر املتكون من 
إثين عشر حرفا 

 
اسم البلد أو املنطقة 

الرمــز 
العددي 

  MU   MUS        MAURITIUS ٤٨٠ موريشيوس
  MX   MEX        MEXICO ٤٨٤ املكسيك
  FM   FSM        MICRONESIA (واليات - املوحدة) ٥٨٣ ميكرونيزيا

  MC   MCO        MONACO ٤٩٢ موناكو
  MN   MNG        MONGOLIA ٤٩٦ منغوليا
  MS   MSR        MONTSERRAT ٥٠٠ مونتسريات

  MA   MAR        MOROCCO ٥٠٤ املغرب
  MZ   MOZ        MOZAMBIQUE ٥٠٨ موزامبيق

  MM   MMR        MYANMAR ١٠٤ ميامنار
  NA   NAM        NAMIBIA ٥١٦ ناميبيا
  NR   NRU        NAURU ٥٢٠ ناورو
  NP   NPL        NEPAL ٥٢٤ نيبال

 NL NLD        NETHERLANDS ٥٢٨ هولندا
  AN   ANT        NETH.ANTILES ٥٣٠ جزر األنتيل
  NC   NCL        NEW CALEDNIA ٥٤٠ كاليدونيا اجلديدة
  NZ   NZL        NEW ZEALAND ٥٥٤ نيوزيلندا

  NI   NIC        NICARAGUA ٥٥٨ نيكاراغوا
  NE   NER        NIGER ٥٦٢ النيجر

  NG   NGA        NIGERIA ٥٦٦ نيجرييا
  NU   NIU        NIUE ٥٧٠ نيوي
  NF   NFK        NORFOLK IS ٥٧٤ جزيرة نورفلك

  MP   MNP        N. MARIANA IS ٥٨٠ جزر ماريانا الشمالية
  NO   NOR        NORWAY ٥٧٨ النرويج

 PS    PSE        Occupied Palestinians Territories ٢٧٥ األراضي الفلسطينية احملتلة
  OM   OMN        OMAN ٥١٢ عمان

  PK   PAK        PAKISTAN ٥٨٦ باكستان
  PW   PLW        PALAU ٥٨٥ باالو
  PA   PAN        PANAMA ٥٩١ بنما
  PG   PNG        PAPUA N.GUIN ٥٩٨ بابوا غينيا اجلديدة
  PY   PRY        PARAGUAY ٦٠٠ باراغواي
  PE   PER        PERU ٦٠٤ بريو
  PH   PHL        PHILIPPINES ٦٠٨ الفلبني
  PN   PCN        PITCAIRN ٦١٢ بيتكرين
  PL   POL        POLAND ٦١٦ بولندا
  PT   PRT        PORTUGAL ٦٢٠ الربتغال
  PR   PRI        PUERTO RICO ٦٣٠ بورتوريكو

  QA   QAT        QATAR ٦٣٤ قطر
 KR KOR       KOREA REP. ٤١٠ مجهورية كوريا

  MD   MDA        REP MOLDOVA ٤٩٨ مجهورية مولدوفا
  RE   REU        REUNION ٦٣٨ ريونيون

  RO   ROM        ROMANIA ٦٤٢ رومانيا
  RU   RUS        RUSSIAN FED. ٦٤٣ االحتاد الروسي

  RW   RWA        RWANDA ٦٤٦ رواندا
  SH   SHN        ST. HELENA ٦٥٤ سانت هيالنة
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رمــز املنظمة الدولية لتوحيد 
ALPHA-3 و ALPHA-2 املقاييس

املختصر املتكون من 
إثين عشر حرفا 

 
اسم البلد أو املنطقة 

الرمــز 
العددي 

  KN   KNA        ST. KITTS-NEV ٦٥٩ سانت كيتس ونيفس
  LC   LCA        ST. LUCIA ٦٦٢ سانت لوسيا
  PM   SPM        ST. PIERRE, MQ ٦٦٦ سان بيار وميكلون
  VC   VCT        ST. VINCENT, G ٦٧٠ سانت فنسنت وجزر غرينادين

  WS   WSM        SAMOA ٨٨٢ ساموا
  SM   SMR        SAN MARINO ٦٧٤ سان مارينو

  ST   STP        SAO TOME PRN. ٦٧٨ سان تومي وبرينسييب
  SA   SAU        SAUDI ARABIA ٦٨٢ اململكة العربية السعودية
  SN   SEN        SENEGAL ٦٨٦ السنغال
  SC   SYC        SEYCHELLES ٦٩٠ سيشيل
  SL   SLE        SIERRA LEONE ٦٩٤ سرياليون
  SG   SGP        SINGAPORE ٧٠٢ سنغافورة
  SK   SVK        SLOVAKIA ٧٠٣ سلوفاكيا
  SI   SVN        SLOVENIA ٧٠٥ سلوفينيا
  SB   SLB        SOLOMON IS ٠٩٠ جزر سليمان

  SO   SOM        SOMALIA ٧٠٦ الصومال
  ZA   ZAF        SOUTH AFRICA ٧١٠ جنوب أفريقيا

 ES ESP         SPAIN ٧٢٤ اسبانيا
  LK   LKA        SRI LANKA ١٤٤ سري النكا
  SD   SDN        SUDAN ٧٣٦ السودان
  SR   SUR        SURINAME ٧٤٠ سورينام
  SJ   SJM        SVALBARD IS ٧٤٤ جزر سفالبارد وجان ماين

  SZ   SWZ        SWAZILAND ٧٤٨ سوازيلند
  SE   SWE        SWEDEN ٧٥٢ السويد
  CH   CHE        SWITZERLAND ٧٥٦ سويسرا
  SY   SYR        SYRIA ٧٦٠ اجلمهورية العربية السورية

  TW    TWN      TAIWAN Province of China ١٥٨ مقاطعة تايوان الصينية
  TJ   TJK        TAJIKISTAN ٧٦٢ طاجيكستان

  TH   THA        THAILAND ٧٦٤ تايلند
  MK   MKD        TFYROM ٨٠٧ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  TG   TGO        TOGO ٧٦٨ توغو
  TK   TKL        TOKELAU ٧٧٢ توكيالو
  TO   TON        TONGA ٧٧٦ تونغا
  TT   TTO        TRINIDAD TBG ٧٨٠ ترينيداد وتوباغو
  TN   TUN        TUNISIA ٧٨٨ تونس
  TR   TUR        TURKEY ٧٩٢ تركيا

  TM   TKM        TURKMENISTAN ٧٩٥ تركمانستان
  TC   TCA        TURKS, CAICOS ٧٩٦ جزر تركس وكايكوس
  TV   TUV        TUVALU ٧٩٨ توفالو
  UG   UGA        UGANDA ٨٠٠ أوغندا
  UA   UKR        UKRAINE ٨٠٤ أوكرانيا

 AE ARE         UNTD ARAB EM ٧٨٤ اإلمارات العربية املتحدة
  GB   GBR        UK ٨٢٦ اململكة املتحدة
  TZ   TZA        TANZANIA ٨٣٤ مجهورية ترتانيا املتحدة
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رمــز املنظمة الدولية لتوحيد 
ALPHA-3 و ALPHA-2 املقاييس

املختصر املتكون من 
إثين عشر حرفا 

 
اسم البلد أو املنطقة 

الرمــز 
العددي 

  US   USA        USA ٨٤٠ الواليات املتحدة
  VI   VIR        US. VIRGIN IS ٨٥٠ جزر فرجن األمريكية

  UY   URY        URUGUAY ٨٥٨ أوروغواي
  UZ   UZB        UZBEKISTAN ٨٦٠ أوزبكستان
  VU   VUT        VANUATU ٥٤٨ فانواتو
  VE   VEN        VENEZUELA ٨٦٢ فرتويال

  VN   VNM        VIET NAM ٧٠٤ فييت نام
  WF   WLF        WALLIS FUT.I ٨٧٦ جزر واليس وفوتونا
  EH   ESH        WESTN. SAHARA ٧٣٢ الصحراء الغربية

  YE   YEM        YEMEN ٨٨٧ اليمن
  YU   YUG        YUGOSLAVIA ٨٩١ يوغوسالفيا
  ZM   ZMB        ZAMBIA ٨٩٤ زامبيا
  ZW   ZWE        ZIMBABWE ٧١٦ زمبابوي

  N. E. S. ٨٩٦ مناطق غري حمددة يف مكان آخر
  N. S. ٨٩٨ مناطق غري حمددة

 
التسميات املستخدمة وعرض أمساء البلدان أو املناطق يف هذه القائمة، ال تنطوي علـى التعبـري عـن أي رأي علـى  (أ)
اإلطـالق مـن جـانب األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق بـاملركز القـانوين ألي بلـد، أو إقليـــم، أو مدينــة، 
أو منطقة، أو بسلطاا، أو فيما يتعلق بتحديد حدودها أو ختومها. وينبغــي ملـن يسـتعمل أي جمموعـة بيانـات أن 
يطّلـع علـى الوثـائق املتعلقـــة مبجموعــة البيانــات لتحديــد جمــال التغطيــة الصحيــح لإلحصــاءات املتعلقــة بــالبلد 
أو بكيانات املنطقـة يف جمموعـة البيانـات. وميكــن أن تشـمل، أو ال تشـمل، جمموعـات البيانـات املختلفـة تغطيـة 

املناطق النائية أو مناطق ما وراء البحار، وذلك رهنا بنوع البيانات واملصدر. 
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تكوين األقاليم اجلغرافية الكربى (القارية) واألقاليم اجلغرافية الفرعية   اجلدول ٢ -
الرمــز 

العددي 
 

املنطقة اجلغرافية وتكوين كل منطقة 
 ٠٠٢ 

(أ)
أفريقيا

شرق أفريقيا ٠١٤ 
إثيوبيا ٢٣١ 
إريتريا ٢٣٢ 
أوغندا ٨٠٠ 
بوروندي ١٠٨ 
جزر القمر ١٧٤ 
مجهورية ترتانيا املتحدة ٨٣٤ 
جيبويت ٢٦٢ 
رواندا ٦٤٦ 
ريونيون ٦٣٨ 
زامبيا ٨٩٤ 
زمبابوي ٧١٦ 
سيشيل ٦٩٠ 
الصومال ٧٠٦ 
كينيا ٤٠٤ 
مدغشقر ٤٥٠ 
مالوي ٤٥٤ 
موريشيوس ٤٨٠ 
موزامبيق ٥٠٨   
 ٠١٧

 
وسط أفريقيا 

أنغوال ٠٢٤ 
تشاد ١٤٨ 
مجهورية أفريقيا الوسطى ١٤٠ 
مجهورية الكونغو الدميقراطية ١٨٠ 
سان تومي وبرينسييب ٦٧٨ 
غابون ٢٦٦ 
غينيا االستوائية ٢٢٦ 
الكامريون ١٢٠ 
الكونغو ١٧٨   
 ٠١٥

 
مشال أفريقيا 

تونس ٧٨٨ 
اجلزائر ٠١٢ 
اجلماهريية العربية الليبية ٤٣٤ 
السودان ٧٣٦ 
الصحراء الغربية ٧٣٢ 
مصر ٨١٨ 
املغرب ٥٠٤    
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الرمــز 
العددي 

 
املنطقة اجلغرافية وتكوين كل منطقة 

اجلنوب األفريقي ٠١٨ 
بوتسوانا ٠٧٢ 
جنوب أفريقيا ٧١٠ 
سوازيلند ٧٤٨ 
ليسوتو ٤٢٦ 
ناميبيا ٥١٦   
 ٠١١

 
غرب أفريقيا 

بنن ٢٠٤ 
بوركينا فاصو ٨٥٤ 
توغو ٧٦٨ 
الرأس األخضر ١٣٢ 
سانت هيالنه ٦٥٤ 
السنغال ٦٨٦ 
سرياليون ٦٩٤ 
غامبيا ٢٧٠ 
غانا ٢٨٨ 
غينيا ٣٢٤ 
غينيا – بيساو ٦٢٤ 
كوت ديفوار ٣٨٤ 
ليربيا ٤٣٠ 
مايل ٤٦٦ 
موريتانيا ٤٧٨ 
النيجر ٥٦٢ 
نيجرييا ٥٦٦   
 ٠١٩

 
 

(ب)
األمريكتان

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ٤١٩ 
منطقة البحر الكارييب ٠٢٩ 
أروبا ٥٣٣ 
أنتيغوا وبربودا ٠٢٨ 
أنغيال ٦٦٠ 
بربادوس ٠٥٢ 
بورتوريكو ٦٣٠ 
ترينيداد وتوباغو ٧٨٠ 
جامايكا ٣٨٨ 
جزر األنتيل اهلولندية ٥٣٠ 
جزر البهاما ٠٤٤ 
جزر تركس وكايكوس ٧٩٦ 
جزر فرجن الربيطانية ٠٩٢ 
جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة ٨٥٠ 
جزر كاميان ١٣٦ 
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الرمــز 
العددي 

 
املنطقة اجلغرافية وتكوين كل منطقة 

اجلمهورية الدومينيكية ٢١٤ 
دومينيكا ٢١٢ 
سانت فنسنت وجزر غرينادين ٦٧٠ 
سانت كيتس ونيفس ٦٥٩ 
سانت لوسيا ٦٦٢ 
غرينادا ٣٠٨ 
غواديلوب ٣١٢ 
كوبا ١٩٢ 
مارتينيك ٤٧٤ 
مونتسريات ٥٠٠ 
هاييت ٣٣٢ 

 
 ٠١٣

 
أمريكا الوسطى 

بليز ٠٨٤ 
بنما ٥٩١ 
السلفادور ٢٢٢ 
غواتيماال ٣٢٠ 
كوستاريكا ١٨٨ 
املكسيك ٤٨٤ 
نيكاراغوا ٥٥٨ 
هندوراس ٣٤٠   
 ٠٢١

 
أمريكا الشمالية(ب) 

برمودا ٠٦٠ 
غرينالند ٣٠٤ 
سان بيار وميكلون ٦٦٦ 
كندا ١٢٤ 
الواليات املتحدة ٨٤٠   
 ٠٠٥

 
أمريكا اجلنوبية 

األرجنتني ٠٣٢ 
إكوادور ٢١٨ 
أوروغواي ٨٥٨ 
باراغواي ٦٠٠ 
الربازيل ٠٧٦ 
بوليفيا ٠٦٨ 
بريو ٦٠٤ 
سورينام ٧٤٠ 
شيلي ١٥٢ 
غيانا ٣٢٨ 
غيانا الفرنسية ٢٥٤ 
فرتويال ٨٦٢ 
جزر فوكالند (مالفيناس) ٢٣٨ 
كولومبيا ١٧٠ 
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الرمــز 
العددي 

 
املنطقة اجلغرافية وتكوين كل منطقة 

آسيا ١٤٢ 
 ٠٣٠
 ٣٤٤

شرقي آسيا 
منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة 

مجهورية كوريا ٤١٠ 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ٤٠٨ 
الصني ١٥٦ 
ماكاو ٤٤٦ 
منغوليا ٤٩٦ 
اليابان ٣٩٢   
 ٠٦٢

 
جنوب وسط آسيا 

أفغانستان ٠٠٤ 
أوزبكستان ٨٦٠ 
إيران (مجهورية - اإلسالمية) ٣٦٤ 
باكستان ٥٨٦ 
بنغالديش ٠٥٠ 
بوتان ٠٦٤ 
تركمانستان ٧٩٥ 
سري النكا ١٤٤ 
طاجيكستان ٧٦٢ 
قريغيزستان ٤١٧ 
كازاخستان ٣٩٨ 
ملديف ٤٦٢ 
نيبال ٥٢٤ 
اهلند ٣٥٦   
 ٠٣٥

 
جنوب شرقي آسيا 

إندونيسيا ٣٦٠ 
بروين دار السالم ٠٩٦ 
تايلند ٧٦٤ 
تيمور الشرقية ٦٢٦ 
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٤١٨ 
سنغافورة ٧٠٢ 
الفلبني ٦٠٨ 
فييت نام ٧٠٤ 
كمبوديا ١١٦ 
ماليزيا ٤٥٨ 
ميامنار ١٠٤   
 ١٤٥

 
غريب آسيا 

أذربيجان ٠٣١ 
األردن ٤٠٠ 
أرمينيا ٠٥١ 
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الرمــز 
العددي 

 
املنطقة اجلغرافية وتكوين كل منطقة 

إسرائيل ٣٧٦ 
اإلمارات العربية املتحدة ٧٨٤ 
البحرين ٠٤٨ 
تركيا ٧٩٢ 
اجلمهورية العربية السورية ٧٦٠ 
جورجيا ٢٦٨ 
العراق ٣٦٨ 
عمان ٥١٢ 
قربص ١٩٦ 
األراضي الفلسطينية احملتلة ٢٧٥ 
قطر ٦٣٤ 
الكويت ٤١٤ 
لبنان ٤٢٢ 
املمكة العربية السعودية ٦٨٢ 
اليمن ٨٨٧   
 ١٥٠

 
أوروبا 

أوروبا الشرقية ١٥١ 
االحتاد الروسي ٦٤٣ 
أوكرانيا ٨٠٤ 
بلغاريا ١٠٠ 
بولندا ٦١٦ 
بيالروس ١١٢ 
اجلمهورية التشيكية ٢٠٣ 
مجهورية مولدوفا ٤٩٨ 
رومانيا ٦٤٢ 
سلوفاكيا ٧٠٣ 
هنغاريا ٣٤٨   
 ١٥٤

 
أوروبا الشرقية 

إستونيا ٢٣٣ 
أيرلندا ٣٧٢ 
أيسلندا ٣٥٢ 
جزر تشانل ٨٣٠ 
جزر فايرو ٢٣٤ 
جزيرة مان ٨٣٣ 
الدامنرك ٢٠٨ 
جزر سفالبارد وجان ماين ٧٤٤ 
السويد ٧٥٢ 
فنلندا ٢٤٦ 
التفيا ٤٢٨ 
ليتوانيا ٤٤٠ 
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الرمــز 
العددي 

 
املنطقة اجلغرافية وتكوين كل منطقة 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ٨٢٦ 
النرويج ٥٧٨   
 ٠٣٩

 
أوروبا اجلنوبية 

اسبانيا ٧٢٤ 
ألبانيا ٠٠٨ 
أندورا ٠٢٠ 
إيطاليا ٣٨٠ 
الربتغال ٦٢٠ 
البوسنة واهلرسك ٠٧٠ 
جبل طارق ٢٩٢ 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٨٠٧ 
سان مارينو ٦٧٤ 
سلوفينيا ٧٠٥ 
الكرسي الرسويل ٣٣٦ 
كرواتيا ١٩١ 
مالطة ٤٧٠ 
يوغوسالفيا ٨٩١ 
اليونان ٣٠٠   
 ١٥٥

 
أوروبا الغربية 

أملانيا ٢٧٦ 
بلجيكا ٠٥٦ 
سويسرا ٧٥٦ 
فرنسا ٢٥٠ 
لكسمربغ ٤٤٢ 
خلتنشتاين ٤٣٨ 
موناكو ٤٩٢ 
النمسا ٠٤٠ 
هولندا ٥٢٨   
 ٠٠٩

 
أوقيانوسيا 

أستراليا ونيوزيلندا ٠٥٣ 
أستراليا ٠٣٦ 
جزيرة نورفلك ٥٧٤ 
نيوزيلندا ٥٥٤ 

 
 ٠٥٤

 
ميالنيزيا 

بابوا غينيا اجلديدة ٥٩٨ 
جزر سليمان ٠٩٠ 
فانواتو ٥٤٨ 
فيجي ٢٤٢ 
كاليدونيا اجلديدة ٥٤٠ 
ميكرونيزيا – بولينيزيا ٠٥٥ 
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الرمــز 
العددي 

 
املنطقة اجلغرافية وتكوين كل منطقة 

ميكرونيزيا ٠٥٧ 
باالو ٥٨٥ 
جزر مارشال ٥٨٤ 
جزر ماريان الشمالية ٥٨٠ 
غوام ٣١٦ 
كرييبايت ٢٩٦ 
ميكرونيزيا (واليات - املوحدة) ٥٨٣ 
ناورو ٥٢٠   
 ٠٦١

 
بولينيزيا 

بولينيزيا الفرنسية ٢٥٨ 
بيتكرين ٦١٢ 
توفالو ٧٩٨ 
توكيالو ٧٧٢ 
تونغا ٧٧٦ 
جزر كوك ١٨٤ 
جزر واليس وفوتونا ٨٧٦ 
ساموا ٨٨٢ 
ساموا األمريكية ٠١٦ 
نيوي ٥٧٠    

تستخدم عادة تسمية أفريقيا جنوب الصحراء الكربى للداللة على كل أفريقيا باستثناء مشال أفريقيا، مع إدراج  (أ)
السودان يف أفريقيا جنوب الصحراء. 

قد يـــود املستعملون، ألغراض ما، ضـــم منطقة البحر الكارييب وأمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية حتت تسمية  (ب)
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 
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اجلدول ٣ - اموعات االقتصادية والتجارية وغريها للبلدان واملناطق   
ــــــــــــــــــــز الرمـ

تكوين اموعات االقتصادية والتجارية وغريها العددي 
السوق املشتركة لألنديز ٠٦٣ 
إكوادور ٢١٨ 
بوليفيا ٠٦٨ 
بريو ٦٠٤ 
فرتويال ٨٦٢ 
كولومبيا ١٧٠   
 ٠٧٣

 
رابطة أمم جنوب شرق آسيا 

إندونيسيا ٣٦٠ 
بروين دار السالم ٠٩٦ 
تايلند ٧٦٤ 
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٤١٨ 
سنغافورة ٧٠٢ 
الفلبني ٦٠٨ 
فييت نام ٧٠٤ 
كمبوديا ١١٦ 
ماليزيا ٤٥٨ 
ميامنار ١٠٤   
 ٠٦٦

 
منظمة التعاون االقتصادي آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ 

االحتاد الروسي ٦٤٣ 
أستراليا ٠٣٦ 
إندونيسيا ٣٦٠ 
بابوا غينيا اجلديدة ٥٩٨ 
بروين دار السالم ٠٩٦ 
بريو ٦٠٤ 
تايلند ٧٦٤ 
مجهورية كوريا ٤١٠ 
سنغافورة ٧٠٢ 
شيلي ١٥٢ 
الصني ١٥٦ 
الفلبني ٦٠٨ 
فييت نام ٧٠٤ 
كندا ١٢٤ 
ماليزيا ٤٥٨ 
مقاطعة تايوان الصينية ١٥٨ 
املكسيك ٤٨٤ 
منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة ٣٤٤ 
نيوزيلندا ٥٥٤ 
الواليات املتحدة األمريكية ٨٤٠ 
اليابان ٣٩٢ 
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ــــــــــــــــــــز الرمـ
تكوين اموعات االقتصادية والتجارية وغريها العددي   

 ١٣٠
 

 
(أ)
اجلماعة الكاريبية والسوق املشتركة ملنطقة البحر الكارييب

أنتيغوا وبربودا ٠٢٨ 
بربادوس ٠٥٢ 
بليز ٠٨٤ 
ترينيداد وتوباغو ٧٨٠ 
جامايكا ٣٨٨ 
دومينيكا ٢١٢ 
سانت فنسنت وجزر غرينادين ٦٧٠ 
سانت كيتس ونيفس ٦٥٩ 
سانت لوسيا ٦٦٢ 
سورينام ٧٤٠ 
غرينادا ٣٠٨ 
غيانا ٣٢٨ 
مونتسريات ٥٠٠   
 ٦٩٢

 
االحتاد اجلمركي واالقتصادي لوسط أفريقيا 

تشاد ١٤٨ 
مجهورية أفريقيا الوسطى ١٤٠ 
غابون ٢٦٦ 
غينيا االستوائية ٢٢٦ 
الكامريون ١٢٠ 
الكونغو ١٧٨   
 ٣٩٥

 
السوق املشتركة ألمريكا الوسطى 

السلفادور ٢٢٢ 
غواتيماال ٣٢٠ 
كوستاريكا ١٨٨ 
نيكاراغوا ٥٥٨ 
هندوراس ٣٤٠ 

 
 ١٧٢

 
كمنولث الدول املستقلة 

االحتاد الروسي ٦٤٣ 
أذربيجان ٠٣١ 
أرمينيا ٠٥١ 
أوزبكستان ٨٦٠ 
أوكرانيا ٨٠٤ 
بيالروس ١١٢ 
تركمانستان ٧٩٥ 
مجهورية مولدوفا ٤٩٨ 
جورجيا ٢٦٨ 
طاجيكستان ٧٦٢ 
قريغيزستان ٤١٧ 
كازاخستان ٣٩٨ 
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ــــــــــــــــــــز الرمـ
تكوين اموعات االقتصادية والتجارية وغريها العددي   

 ٨٩٢
 

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
بنن ٢٠٤ 
بوركينا فاصو ٨٥٤ 
توغو ٧٦٨ 
الرأس األخضر ١٣٢ 
السنغال ٦٨٦ 
سرياليون ٦٩٤ 
غامبيا ٢٧٠ 
غانا ٢٨٨ 
غينيا ٣٢٤ 
غينيا – بيساو ٦٢٤ 
كوت ديفوار ٣٨٤ 
ليربيا ٤٣٠ 
مايل ٤٦٦ 
موريتانيا ٤٧٨ 
النيجر ٥٦٢ 
نيجرييا ٥٦٦   
 ١٩٧

 
رابطة التجارة احلرة األوروبية 

ايسلندا ٣٥٢ 
سويسرا ٧٥٦ 
خلتنشتاين ٤٣٨ 
النرويج ٥٧٨   
 ٠٩٧

 
االحتاد األورويب 

أسبانيا ٧٢٤ 
أملانيا ٢٧٦ 
أيرلندا ٣٧٢ 
إيطاليا ٣٨٠ 
الربتغال ٦٢٠ 
بلجيكا ٠٥٦ 
الدامنرك ٢٠٨ 
السويد ٧٥٢ 
فرنسا ٢٥٠ 
فنلندا ٢٤٦ 
لكسمربغ ٤٤٢ 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ٨٢٦ 
النمسا ٠٤٠ 
هولندا ٥٢٨ 
اليونان ٣٠٠   
 ٠٩٥

 
رابطة التكامل ألمريكا الالتينية 

األرجنتني ٠٣٢ 
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ــــــــــــــــــــز الرمـ
تكوين اموعات االقتصادية والتجارية وغريها العددي 

إكوادور ٢١٨ 
أوروغواي ٨٥٨ 
باراغواي ٦٠٠ 
الربازيل ٠٧٦ 
بوليفيا ٠٦٨ 
بريو ٦٠٤ 
شيلي ١٥٢ 
فرتويال ٨٦٢ 
كولومبيا ١٧٠ 
املكسيك ٤٨٤   
 ١٩٩

 
أقل البلدان منوا(ب) 

إثيوبيا ٢٣١ 
إريتريا ٢٣٢ 
أفغانستان ٠٠٤ 
أنغوال ٠٢٤ 
أوغندا ٨٠٠ 
بنغالديش ٠٥٠ 
بنن ٢٠٤ 
بوتان ٠٦٤ 
بوركينا فاصو ٨٥٤ 
بوروندي ١٠٨ 
تشاد ١٤٨ 
توغو ٧٦٨ 
توفالو ٧٩٨ 
جزر سليمان ٠٩٠ 
جزر القمر ١٧٤ 
مجهورية أفريقيا الوسطى ١٤٠ 
مجهورية ترتانيا املتحدة ٨٣٤ 
مجهورية الكونغو الدميقراطية ١٨٠ 
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٤١٨ 
جيبويت ٢٦٢ 
الرأس األخضر ١٣٢ 
رواندا ٦٤٦ 
زامبيا ٨٩٤ 
ساموا ٨٨٢ 
سان تومي وبرينسييب ٦٧٨ 
السودان ٧٣٦ 
سرياليون ٦٩٤ 
الصومال ٧٠٦ 
غامبيا ٢٧٠ 
غينيا ٣٢٤ 
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ــــــــــــــــــــز الرمـ
تكوين اموعات االقتصادية والتجارية وغريها العددي 

غينيا االستوائية ٢٢٦ 
غينيا - بيساو ٦٢٤ 
فانواتو ٥٤٨ 
كمبوديا ١١٦ 
كرييبايت ٢٩٦ 
ليربيا ٤٣٠ 
ليسوتو ٤٢٦ 
مايل ٤٦٦ 
مدغشقر ٤٥٠ 
مالوي ٤٥٤ 
ملديف ٤٦٢ 
موريتانيا ٤٧٨ 
موزامبيق ٥٠٨ 
ميامنار ١٠٤ 
نيبال ٥٢٤ 
النيجر ٥٦٢ 
هاييت ٣٣٢ 
اليمن ٨٨٧   
 ٠٦٩

 
السوق املشتركة ألمريكا اجلنوبية 

األرجنتني ٠٣٢ 
أوروغواي ٨٥٨ 
باراغواي ٦٠٠ 
الربازيل ٠٧٦   
 ٠٧١

 
اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية 

كندا ١٢٤ 
املكسيك ٤٨٤ 
الواليات املتحدة ٨٤٠ 

 
 ١٩٨

 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

إسبانيا ٧٢٤ 
أستراليا ٠٣٦ 
أملانيا ٢٧٦ 
أيرلندا ٣٧٢ 
أيسلندا ٣٥٢ 
إيطاليا ٣٨٠ 
الربتغال ٦٢٠ 
بلجيكا ٠٥٦ 
بولندا ٦١٦ 
تركيا ٧٩٢ 
اجلمهورية التشيكية ٢٠٣ 
مجهورية كوريا ٤١٠ 
الدامنرك ٢٠٨ 
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ــــــــــــــــــــز الرمـ
تكوين اموعات االقتصادية والتجارية وغريها العددي 

السويد ٧٥٢ 
سويسرا ٧٥٦ 
فرنسا ٢٥٠ 
فنلندا ٢٤٦ 
كندا ١٢٤ 
لكسمربغ ٤٤٢ 
املكسيك ٤٨٤ 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ٨٢٦ 
النرويج ٥٧٨ 
النمسا ٠٤٠ 
نيوزيلندا ٥٥٤ 
هنغاريا ٣٤٨ 
هولندا ٥٢٨ 
الواليات املتحدة األمريكية ٨٤٠ 
اليابان ٣٩٢ 
اليونان ٣٠٠   
 ٣٩٩

 
منظمة البلدان املصدرة للنفط 

اإلمارات العربية املتحدة ٧٨٤ 
إندونيسيا ٣٦٠ 
إيران (مجهورية – اإلسالمية) ٣٦٤ 
اجلزائر ٠١٢ 
اجلماهريية العربية الليبية ٤٣٤ 
العراق ٣٦٨ 
فرتويال ٨٦٢ 
قطر ٦٣٤ 
الكويت ٤١٤ 
اململكة العربية السعودية ٦٨٢ 
نيجرييا ٥٦٦   
 ١٧١

 
السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي 

اثيوبيا ٢٣١ 
إريتريا ٢٣٢ 
أنغوال ٠٢٤ 
أوغندا ٨٠٠ 
بوروندي ١٠٨ 
جزر القمر ١٧٤ 
مجهورية ترتانيا املتحدة ٨٣٤ 
مجهورية الكونغو الدميقراطية ١٨٠ 
جيبويت ٢٦٢ 
رواندا ٦٤٦ 
زامبيا ٨٩٤ 
زمبابوي ٧١٦ 
سوازيلند ٧٤٨ 
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ــــــــــــــــــــز الرمـ
تكوين اموعات االقتصادية والتجارية وغريها العددي 

السودان ٧٣٦ 
سيشيل ٦٩٠ 
كينيا ٤٠٤ 
مالوي ٤٥٤ 
مدغشقر ٤٥٠ 
مصر ٨١٨ 
موريشيوس ٤٨٠ 
موزامبيق ٥٠٨ 
ناميبيا ٥١٦   
 ٧١١

 
االحتاد اجلمركي للجنوب االفريقي 

بوتسوانا ٠٧٢ 
جنوب أفريقيا ٧١٠ 
سوازيلند ٧٤٨ 
ليسوتو ٤٢٦ 
ناميبيا ٥١٦ 

  
اموعات االقتصادية والتجارية األخرى 

ايطاليا - سان مارينو - الكرسي الرسويل ٣٨١ 
بلجيكا – لكسمربغ ٠٥٨ 
سويسرا – خلتنشتاين ٧٥٧ 
فرنسا – موناكو ٢٥١ 
النرويج مبا يف ذلك  جزر سفالبارد وجان ماين ٥٧٩ 
الواليات املتحدة مبا يف ذلك بورتوريكو ٨٤١ 
الواليات املتحدة مبا يف ذلك بورتوريكو وجزر فرجن التابعة للواليات املتحدة ٨٤٢ 

  
 

(ج)
األقاليم املتقدمة النمو واألقاليم النامية

  
 

(د)
األقاليم النامية

آسيا [باستثناء اليابان] ١٤٢ 
أفريقيا ٠٠٢ 
األمريكتان [باستثناء كندا والواليات املتحدة يف أمريكا الشمالية (الرمز العددي ٠٢١)] ٠١٩ 
أمريكا اجلنوبية ٠٠٥ 
أمريكا الوسطى ٠١٣ 
أوقيانوسيا [باستثناء استراليا ونيوزيلندا (الرمز العددي ٠٥٣)] ٠٠٩ 
منطقة البحر الكارييب ٠٢٩ 

  
األقاليم املتقدمة النمو 

أستراليا ونيوزيلندا ٠٥٣ 
أمريكا الشمالية ٠٢١ 
أوروبا ١٥٠ 
اليابان ٣٩٢     
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احلواشي 
 

جزر البهاما عضو يف اجلماعة وحدها.  (أ)
تبت اجلمعية العامة، بناء على توصية من جلنة التخطيط اإلمنائي، بشأن البلدان اليت تدرج يف قائمة أقل البلدان منوا.  (ب)

ال يوجد اصطالح معتمد لتسمية البلدان أو املناطق �املتقدمة النمـو� و �الناميـة� يف منظومـة األمـم املتحـدة.  (ج)
ويف املمارسة العادية، تعترب اليابان يف آسيا، وكندا والواليات املتحدة يف أمريكا الشمالية، وأستراليا ونيوزيلنـدا 
يف أوقيانوسيا وأوروبا أقاليم أو مناطق �متقدمة النمو�. ويف إحصاءات التجـارة الدوليـة، يعـامل أيضـا االحتـاد 
اجلمركي للجنوب االفريقي كإقليم متقـدم النمـو، وإسـرائيل كبلـد متقـدم النمـو؛ وتعـامل البلـدان الناشـئة عـن 
يوغوسالفيا السابقة كبلـدان ناميـة، وال تـدرج بلـدان أوروبـا الشـرقية وبلـدان احتـاد  اجلمـهوريات االشـتراكية 

السوفياتية السابق يف أوروبا ضمن األقاليم املتقدمة النمو وال ضمن األقاليم النامية. 
تدرج البلدان أو املناطق النامية يف القوائم تبعا ملستوى الدخل الـذي حتـدده منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان  (د)
االقتصادي، انظر جلنة املساعدة اإلمنائية، التعاون اإلمنائي: تقريـر ١٩٩٥ (بـاريس، منظمـة التعـاون والتنميـة يف 

امليدان االقتصادي، ١٩٩٦). 
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 اجلدول ٤ - قائمة الرموز العددية (بالترتيب العددي) 
الرمــز 

العددي 
 

البلد أو املنطقة 
أفريقيا ٠٠٢ 
مشال أمريكا ٠٠٣ 
افغانستان ٠٠٤ 
أمريكا اجلنوبية ٠٠٥ 
ألبانيا ٠٠٨ 
أوقيانوسيا ٠٠٩ 
غرب أفريقيا ٠١١ 
اجلزائر ٠١٢ 
أمريكا الوسطى ٠١٣ 
شرق أفريقيا ٠١٤ 
أفريقيا الشمالية ٠١٥ 
ساموا األمريكية ٠١٦ 
وسط أفريقيا ٠١٧ 
اجلنوب األفريقي ٠١٨ 
األمريكتان ٠١٩ 
أندورا ٠٢٠ 
أمريكا الشمالية ٠٢١ 
أنغوال ٠٢٤ 
أنتيغوا وبربودا ٠٢٨ 
منطقة البحر الكارييب ٠٢٩ 
شرقي آسيا ٠٣٠ 
أذربيجان ٠٣١ 
األرجنتني ٠٣٢ 
جنوب شرقي آسيا ٠٣٥ 
استراليا ٠٣٦ 
أوروبا اجلنوبية ٠٣٩ 
النمسا ٠٤٠ 
جزر البهاما ٠٤٤ 
البحرين ٠٤٨ 
بنغالديش ٠٥٠ 
أرمينيا ٠٥١ 
بربادوس ٠٥٢ 
استراليا ونيوزيلندا ٠٥٣ 
ميالنيزيا ٠٥٤ 
ميكرونيزيا - بولينيزيا ٠٥٥ 
بلجيكا ٠٥٦ 
ميكرونيزيا ٠٥٧ 
بلجيكا - لكسمربغ ٠٥٨ 
برمودا ٠٦٠ 
بولينيزيا ٠٦١ 
جنوب آسيا الوسطى ٠٦٢ 
السوق املشتركة لألنديز ٠٦٣ 
بوتان ٠٦٤ 
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الرمــز 
العددي 

 
البلد أو املنطقة 

منظمة التعاون االقتصادي آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ ٠٦٦ 
بوليفيا ٠٦٨ 
السوق املشتركة ألمريكا اجلنوبية ٠٦٩ 
البوسنة واهلرسك ٠٧٠ 
اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية ٠٧١ 
بوتسوانا ٠٧٢ 
رابطة أمم جنوب شرق آسيا ٠٧٣ 
الربازيل ٠٧٦ 
بليز ٠٨٤ 
جزر سليمان ٠٩٠ 
جزر فرجن الربيطانية ٠٩٢ 
بلدان رابطة التكامل ألمريكا الالتينية ٠٩٥ 
بروين دار السالم ٠٩٦ 
االحتاد األورويب ٠٩٧ 
بلغاريا ١٠٠ 
ميامنار ١٠٤ 
بوروندي ١٠٨ 
بيالروس ١١٢ 
كمبوديا ١١٦ 
الكامريون ١٢٠ 
كندا ١٢٤ 
بلدان منطقة البحر الكارييب غري احملددة يف مكان آخر ١٢٩ 
اجلماعة الكاريبية والسوق املشتركة ملنطقة البحر الكارييب ١٣٠ 
الرأس األخضر ١٣٢ 
جزر كاميان ١٣٦ 
مجهورية أفريقيا الوسطى ١٤٠ 
آسيا ١٤٢ 
سري النكا ١٤٤ 
غريب آسيا ١٤٥ 
تشاد ١٤٨ 
أوروبا ١٥٠ 
أوروبا الشرقية ١٥١ 
شيلي ١٥٢ 
أوروبا الشمالية ١٥٤ 
أوروبا الغربية ١٥٥ 
الصني ١٥٦ 
مقاطعة تايوان الصينية ١٥٨ 
كولومبيا ١٧٠ 
السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي ١٧١ 
رابطة الدول املستقلة ١٧٢ 
جزر القمر ١٧٤ 
الكونغو ١٧٨ 
مجهورية الكونغو الدميقراطية ١٨٠ 
جزر كوك ١٨٤ 
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الرمــز 
العددي 

 
البلد أو املنطقة 

كوستاريكا ١٨٨ 
كرواتيا ١٩١ 
كوبا ١٩٢ 
قربص ١٩٦ 
رابطة التجارة احلرة األوروبية ١٩٧ 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ١٩٨ 
أقل البلدان منوا ١٩٩ 
اجلمهورية التشيكية ٢٠٣ 
بنن ٢٠٤ 
الدامنرك ٢٠٨ 
دومينيكا ٢١٢ 
اجلمهورية الدومينيكية ٢١٤ 
إكوادور ٢١٨ 
بلدان شرقي آسيا غري احملددة يف مكان آخر ٢٢٠ 
بلدان أوروبا الشرقية غري احملددة يف مكان آخر ٢٢١ 
السلفادور ٢٢٢ 
غينيا االستوائية ٢٢٦ 
أثيوبيا ٢٣١ 
إريتريا ٢٣٢ 
إستونيا ٢٣٣ 
جزر فايرو ٢٣٤ 
جزر فوكالند (مالفيناس) ٢٣٨ 
فيجي ٢٤٢ 
فنلندا ٢٤٦ 
فرنسا ٢٥٠ 
فرنسا - موناكو ٢٥١ 
غيانا الفرنسية ٢٥٤ 
بولينيزيا الفرنسية ٢٥٨ 
جيبويت ٢٦٢ 
غابون ٢٦٦ 
جورجيا ٢٦٨ 
غامبيا ٢٧٠ 
األراضي الفلسطينية احملتلة ٢٧٥ 
أملانيا ٢٧٦ 
غانا ٢٨٨ 
بلدان مشال أفريقيا غري احملددة يف مكان آخر ٢٩٠ 
جبل طارق ٢٩٢ 
كرييبايت ٢٩٦ 
اليونان ٣٠٠ 
غرينلند ٣٠٤ 
غرينادا ٣٠٨ 
غواديلوب ٣١٢ 
غوام ٣١٦ 
غواتيماال ٣٢٠ 
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الرمــز 
العددي 

 
البلد أو املنطقة 

غينيا ٣٢٤ 
غيانا ٣٢٨ 
هاييت ٣٣٢ 
الكرسي الرسويل ٣٣٦ 
هندوراس ٣٤٠ 
منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة ٣٤٤ 
هنغاريا ٣٤٨ 
أيسلندا ٣٥٢ 
اهلند ٣٥٦ 
إندونيسيا ٣٦٠ 
إيران (مجهورية - اإلسالمية) ٣٦٤ 
العراق ٣٦٨ 
أيرلندا ٣٧٢ 
إسرائيل ٣٧٦ 
إيطاليا ٣٨٠ 
إيطاليا - سان مارينو - الكرسي الرسويل ٣٨١ 
كوت ديفوار ٣٨٤ 
جامايكا ٣٨٨ 
اليابان ٣٩٢ 
السوق املشتركة ألمريكا الوسطى ٣٩٥ 
كازاخستان ٣٩٨ 
منظمة البلدان املصدرة للنفط ٣٩٩ 
األردن ٤٠٠ 
كينيا ٤٠٤ 
مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية ٤٠٨ 
مجهورية كوريا ٤١٠ 
الكويت ٤١٤ 
قريغيزستان ٤١٧ 
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ٤١٨ 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ٤١٩ 
لبنان ٤٢٢ 
ليسوتو ٤٢٦ 
التفيا ٤٢٨ 
ليربيا ٤٣٠ 
اجلماهريية العربية الليبية ٤٣٤ 
خلتنشتاين ٤٣٨ 
ليتوانيا ٤٤٠ 
لكسمربغ ٤٤٢ 
ماكاو ٤٤٦ 
مدغشقر ٤٥٠ 
مالوي ٤٥٤ 
ماليزيا ٤٥٨ 
ملديف ٤٦٢ 
مايل ٤٦٦ 
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الرمــز 
العددي 

 
البلد أو املنطقة 

مالطة ٤٧٠ 
بلدان السوق املشتركة ألمريكا الوسطى غري احملددة يف أماكن أخرى ٤٧١ 
بلدان االحتاد اجلمركي واالقتصادي لوسط أفريقيا غري احملددة يف أماكن أخرى ٤٧٢ 
بلدان رابطة التكامل ألمريكا الالتينية غري احملددة يف أماكن أخرى ٤٧٣ 
مارتينيك ٤٧٤ 
موريتانيا ٤٧٨ 
موريشيوس ٤٨٠ 
املكسيك ٤٨٤ 
بلدان آسيوية غري حمددة يف أماكن أخرى ٤٩٠ 
موناكو ٤٩٢ 
منغوليا ٤٩٦ 
مجهورية مولدوفا ٤٩٨ 
مونتسريات ٥٠٠ 
املغرب ٥٠٤ 
موزامبيق ٥٠٨ 
عمان ٥١٢ 
ناميبيا ٥١٦ 
ناورو ٥٢٠ 
نيبال ٥٢٤ 
بلدان أوقيانوسيا غري احملددة يف أماكن أخرى ٥٢٧ 
هولندا ٥٢٨ 
جزر األنتيل اهلولندية ٥٣٠ 
أروبا ٥٣٣ 
كاليدونيا اجلديدة ٥٤٠ 
فانواتو ٥٤٨ 
نيوزيلندا ٥٥٤ 
نيكاراغوا ٥٥٨ 
النيجر ٥٦٢ 
نيجرييا ٥٦٦ 
بلدان أوروبية أخرى غري حمددة يف أماكن أخرى ٥٦٨ 
نيوي ٥٧٠ 
جزيرة نورفلك ٥٧٤ 
بلدان أفريقية أخرى غري حمددة يف أماكن أخرى ٥٧٧ 
النرويج ٥٧٨ 
النرويج مبا يف ذلك جزر سفالبارد وجان ماين ٥٧٩ 
جزر ماريانا الشمالية ٥٨٠ 
ميكرونيزيا (واليات - املوحدة) ٥٨٣ 
جزر مارشال ٥٨٤ 
باالو ٥٨٥ 
باكستان ٥٨٦ 
بنما ٥٩١ 
بابوا غينيا اجلديدة ٥٩٨ 
باراغواي ٦٠٠ 
بريو ٦٠٤ 



01-3753031

ST/ESA/STAT/SER.M/49/Rev.4/Corr.1

الرمــز 
العددي 

 
البلد أو املنطقة 

الفلبني ٦٠٨ 
بيتكرين ٦١٢ 
بولندا ٦١٦ 
الربتغال ٦٢٠ 
غينيا – بيساو ٦٢٤ 
تيمور الشرقية ٦٢٦ 
بورتوريكو ٦٣٠ 
قطر ٦٣٤ 
بقية البلدان األمريكية غري احملددة يف أماكن أخرى ٦٣٦ 
ريونيون ٦٣٨ 
رومانيا ٦٤٢ 
االحتاد الروسي ٦٤٣ 
رواندا ٦٤٦ 
سانت هيالنة ٦٥٤ 
سانت كيتس ونيفس ٦٥٩ 
أنغيال ٦٦٠ 
سانت لوسيا ٦٦٢ 
سان بيار وميكلون ٦٦٦ 
سانت فنسنت وجزر غرينادين ٦٧٠ 
سان مارينو ٦٧٤ 
سان تومي وبرينسييب ٦٧٨ 
اململكة العربية السعودية ٦٨٢ 
السنغال ٦٨٦ 
سيشيل ٦٩٠ 
االحتاد اجلمركي واالقتصادي لوسط أفريقيا ٦٩٢ 
سرياليون ٦٩٤ 
بلدان رابطة التجارة احلرة األوروبية غري احملددة يف أماكن أخرى ٦٩٧ 
سنغافورة ٧٠٢ 
سلوفاكيا ٧٠٣ 
فييت نام ٧٠٤ 
سلوفينيا ٧٠٥ 
الصومال ٧٠٦ 
جنوب أفريقيا ٧١٠ 
االحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي ٧١١ 
زمبابوي ٧١٦ 
اسبانيا ٧٢٤ 
الصحراء الغربية ٧٣٢ 
السودان ٧٣٦ 
سورينام ٧٤٠ 
جزر سفالبارد وجان ماين ٧٤٤ 
سوازيلند ٧٤٨ 
السويد ٧٥٢ 
سويسرا ٧٥٦ 
سويسرا – خلتنشتاين ٧٥٧ 
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الرمــز 
العددي 

 
البلد أو املنطقة 

اجلمهورية العربية السورية ٧٦٠ 
طاجيكستان ٧٦٢ 
تايلند ٧٦٤ 
توغو ٧٦٨ 
توكيالو ٧٧٢ 
تونغا ٧٧٦ 
ترينيداد وتوباغو ٧٨٠ 
اإلمارات العربية املتحدة ٧٨٤ 
تونس ٧٨٨ 
تركيا ٧٩٢ 
تركمانستان ٧٩٥ 
جزر تركس وكايكوس ٧٩٦ 
توفالو ٧٩٨ 
أوغندا ٨٠٠ 
أوكرانيا ٨٠٤ 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٨٠٧ 
مصر ٨١٨ 
اململكة املتحدة ٨٢٦ 
جزر تشانل ٨٣٠ 
جزيرة مان ٨٣٣ 
مجهورية ترتانيا املتحدة ٨٣٤ 
املستودعات، خمازن السفن ٨٣٧ 
املناطق احلرة ٨٣٨ 
الواليات املتحدة ٨٤٠ 
الواليات املتحدة مبا يف ذلك بورتوريكو ٨٤١ 
الواليات املتحدة مبا يف ذلك بورتوريكو وجزر فرجن التابعة للواليات املتحدة ٨٤٢ 
جزر فرجن التابعة للواليات املتحدة ٨٥٠ 
بوركينا فاسو ٨٥٤ 
أوروغواي ٨٥٨ 
أوزبكستان ٨٦٠ 
فرتويال ٨٦٢ 
جزر واليس وفوتونا ٨٧٦ 
بلدان غريب آسيا غري احملددة يف أماكن أخرى ٨٧٩ 
ساموا ٨٨٢ 
اليمن ٨٨٧ 
يوغوسالفيا ٨٩١ 
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ٨٩٢ 
زامبيا ٨٩٤ 
مناطق غري حمددة يف أماكن أخرى ٨٩٦ 
مناطق غري حمددة ٨٩٨ 
مناطق غري حمددة يف أماكن أخرى وغري معروفة ٨٩٩ 
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املرفق   
اجلدول ألف - الرموز العددية للبلدان أو املناطق اليت أضيفت أو تغريت، ١٩٨٢-١٩٩٩   

الرمــز 
العددي 

 
البلد أو املنطقة 

تاريخ التغيري 

١٩٩١ االحتاد الروسي(أ) ٦٤٣ 
١٩٩٣ إثيوبيا(هـ) ٢٣١ 
١٩٩١ اذربيجان(أ) ٠٣١ 
١٩٩٩ األراضي الفلسطينية احملتلة ٢٧٥ 
١٩٩١ أرمينيا(أ) ٠٥١ 
١٩٨٦ أروبا(ب) ٥٣٣ 
١٩٩٣ إريتريا(هـ) ٢٣٢ 
١٩٩١ استونيا(أ) ٢٣٣ 
١٩٩٠ أملانيا(و) ٢٧٦ 
١٩٩١ أوزباكستان(أ) ٨٦٠ 
١٩٩١ باالو(ز) ٥٨٥ 
١٩٩٢ البوسنة واهلرسك(ج) ٠٧٠ 
١٩٩١ تركمانستان(أ) ٧٩٥ 
١٩٨٦ جزر األنتيل اهلولندية(ح) ٥٣٠ 
١٩٩١ جزر مارشال(ز) ٥٨٤ 
١٩٩١ جزر ماريانا الشمالية(ز) ٥٨٠ 
١٩٩٣ اجلمهورية التشيكية(د) ٢٠٣ 
١٩٩٢ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة(ج) ٨٠٧ 
١٩٩١ مجهورية مولدوفا(أ) ٤٩٨ 
١٩٩١ جورجيا(أ) ٢٦٨ 
١٩٩٣ سلوفاكيا(د) ٧٠٣ 
١٩٩٢ سلوفينيا(ج) ٧٠٥ 
١٩٩١ طاجيكستان(أ) ٧٦٢ 
١٩٩١ قريغيزستان(أ) ٤١٧ 
١٩٩١ كازاخستان(أ) ٣٩٨ 
١٩٩٢ كرواتيا(ج) ١٩١ 
١٩٩١ التفيا(أ) ٤٢٨ 
١٩٩١ ليتوانيا(أ) ٤٤٠ 
١٩٩١ ميكرونيزيا (واليات - املوحدة)(ز) ٥٨٣ 
١٩٩٠ اليمن(ط) ٨٨٧ 
١٩٩٢ يوغوسالفيا(ج) ٨٩١   

مالحظات: 
التغيريات يف األمساء دون أي تغيري يف الرموز 

ميامنار، كانت مدرجة سابقا باسم بورما  ١٠٤
كمبوديا، كانت مدرجة سابقا باسم كمبوتشيا الدميقراطية  ١١٦

مجهورية الكونغو الدميقراطية، كانت مدرجة سابقا باسم زائري  ١٨٠
منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة  ٣٤٤

كوت ديفوار، كانت مدرجة سابقا باسم ساحل العاج  ٣٨٤
بوركينا فاسو، كانت مدرجة سابقا باسم فولتا العليا  ٨٥٤
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رموز غري مستخدمة حاليا(ك) 
تشيكوسلوفاكيا(ل)  ٢٠٠

إثيوبيا (اآلن ٢٣١)  ٢٣٠
اجلمهورية الدميقراطية األملانية(و)  ٢٧٨

مجهورية أملانيا االحتادية(و)  ٢٨٠
جزر األنتيل اهلولندية (اآلن ٥٣٠)  ٥٣٢

اليمن الدميقراطية(ط)  ٧٢٠
احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية(م)  ٨١٠

اليمن(ط)  ٨٨٦
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية(ن)  ٨٩٠

 
احلواشي 

سابقا جزء من احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية (الرمز العددي ٨١٠).  (أ)
سابقا مدرجة يف جزر األنتيل اهلولندية (الرمز العددي السابق ٥٣٢).  (ب)

سابقا جزء من مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية (الرمز العددي ٨٩٠).  (ج)
سابقا جزء من تشيكوسلوفاكيا (الرمز العددي ٢٠٠).  (د)

سابقا جزء من إثيوبيا (الرمز العددي ٢٣٠).  (هـ)
مـن خـالل انضمـام اجلمهوريـة الدميقراطيـة األملانيـة (الرمـــز العــددي ٢٧٨) اىل مجهوريــة أملانيــا االحتاديــة (الرمــز  (و)
العددي ٢٨٠) اعتبارا مـن ٣ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٠، احتـدت الدولتـان األملانيتـان لتشـكال دولـة واحـدة ذات سـيادة. 

ومنذ تاريخ التوحيد، تتصرف مجهورية أملانيا االحتادية يف األمم املتحدة بوصفها �أملانيا� (الرمز العددي ٢٧٦). 
سابقا جزء من جزر احمليط اهلادئ (إقليم مشمول بالوصاية) (الرمز العددي ٥٨٢).  (ز)

كانت سابقا الرمز العددي ٥٣٢، الذي يتضمن بيانات عن أروبا.  (ح)
ـــن (الرمــز العــددي ٨٨٦)  يف ٢٢ أيـار/مـايو ١٩٩٠، احتـدت اليمـن الدميقراطيـة (الرمـز العـددي ٧٢٠) واليم (ط)
لتشكال دولة واحدة ذات سيادة. ومنذ ذلك التاريخ، أصبحتا ممثلتـني يف األمـم املتحـدة بوصفـهما دولـة عضـو 

واحدة امسها �اليمن� (الرمز العددي ٨٨٧). 
عمال بإعالن مشترك موقع يف ١٩ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٨٤، أعـادت اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى  (ي)
وأيرلنـدا الشـمالية هونـغ كونـغ إىل مجهوريـة الصـني الشـــعبية اعتبــارا مــن ١ متــوز/يوليــه ١٩٩٧؛ واســتأنفت 

مجهورية الصني الشعبية منذ ذلك التاريخ ممارسة سيادا على اإلقليم. 
البيانات التارخيية الواردة يف املنشورات احلالية ترد عادة باألمساء والرموز السارية أثناء الفترة اليت يغطيها املنشور.  (ك)
اعتبارا من ١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣، راجع اجلمهورية التشيكية (الرمز ٢٠٣)، وسلوفاكيا (الرمز ٧٠٣).  (ل)
يف عام ١٩٩١، مت رمسيا تفكيك احتاد اجلمهوريات االشتراكية السـوفياتية إىل ١٥ بلـدا مسـتقال، هـي: االحتـاد  (م)
ـــة  الروسـي، وأذربيجـان، وأرمينيـا، واسـتونيا، وأوزبكسـتان، وأوكرانيـا، وبيـالروس، وتركمانسـتان، ومجهوري

مولدوفا، وجورجيا، وطاجيكستان، وقريغيزستان، وكازاخستان، والتفيا، وليتوانيا. 
للفترة قبل ١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٢، راجع مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية، الـيت كـانت تتكـون  (ن)

من ست مجهوريات. 
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التغيــــريات يف الرمـــــــوز العدديــــة لألقاليـــــــم واموعــــــات اجلغرافيــــة،  اجلدول باء -
 ١٩٨٢-١٩٩٩  

 الرمز اجلديد 
استراليا ونيوزيلندا (٠٤٣ سابقا) ٠٥٣ 
ميالنيزيا (٠٤٥ سابقا) ٠٥٤ 
ميكرونيزيا - بولينيزيا (٠٤٦ سابقا) ٠٥٥ 
ميكرونيزيا (٠٤٧ سابقا) ٠٥٧ 
بولينيزيا (٠٤٩ سابقا) ٠٦١ 
جنوب آسيا الوسطى (٠٣٣ و ١٤٣ سابقا) ٠٦٢ 
السوق املشتركة لألنديز ٠٦٣ 
منظمة التعاون االقتصادي آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ ٠٦٦ 
السوق املشتركة ألمريكا اجلنوبية ٠٦٩ 
اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية ٠٧١ 
رابطة أمم جنوب شرق آسيا ٠٧٣ 
اجلماعة الكاريبية والسوق املشتركة ملنطقة البحر الكارييب ١٣٠ 
آسيا (٠٠٦ سابقا) ١٤٢ 
غريب آسيا (٠٣٧ سابقا) ١٤٥ 
أوروبا (٠٠٧ سابقا) ١٥٠ 
أوروبا الشرقية (٠٤١ سابقا) ١٥١ 
أوروبا الشمالية (٠٤٢ سابقا) ١٥٤ 
أوروبا الغربية (٠٣٨ سابقا) ١٥٥ 
السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي ١٧١ 
كمنولث الدول املستقلة ١٧٢ 
السوق املشتركة لبلدان أمريكا الوسطى ٣٩٥ 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ٤١٩ 
االحتاد اجلمركي للجنوب االفريقي ٧١١   

رموز غري مستخدمة حاليا 
آسيا (اآلن ١٤٢) ٠٠٦ 
أوروبا (اآلن ١٥٠) ٠٠٧ 
جنوب آسيا (اآلن مدرجة ضمن ٠٦٢) ٠٣٣ 
غريب آسيا (اآلن ١٤٥) ٠٣٧ 
أوروبا الغربية (اآلن ١٥٥) ٠٣٨ 
أوروبا الشرقية (اآلن ١٥١) ٠٤١ 
أوروبا الشمالية (اآلن ١٥٤) ٠٤٢ 
استراليا ونيوزيلندا (اآلن ٠٥٣) ٠٤٣ 
ميالنيزيا (اآلن ٠٥٤) ٠٤٥ 
ميكرونيزيا - بولينيزيا (اآلن ٠٥٥) ٠٤٦ 
ميكرونيزيا (اآلن ٠٥٧) ٠٤٧ 
بولينيزيا (اآلن ٠٦١) ٠٤٩ 
آسيا الوسطى (اآلن مدرجة ضمن ٠٦٢) ١٤٣ 
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