الصيغة الرسمية الكاملة
المملكة األردنية الهاشمية
اإلمارات العربية المتحدة

الصيغة المختصرة
األردن

(أ)

اإلمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

البحرين

الجمهورية التونسية

تونس
( أ)

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية السورية

جمهورية السودان

السودان

جمهورية العراق

العراق

سلطنة عُمان

عُمان

دولة فلسطين

(ب)

فلسطين

دولة قطر

قطر

دولة الكويت

الكويت

الجمهورية اللبنانية

لبنان

ليبيا

ليبيا

جمهورية مصر العربية

مصر

المملكة المغربية

المغرب

المملكة العربية السعودية

(أ)

المملكة العربية السعودية

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

موريتانيا

الجمهورية اليمنية

اليمن

(أ) ال اختصار السم هذا البلد ويذكر دائما ً باسمه الرسمي الكامل.
(ب) حتى بعد أن منحت فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو ،يحصر استخدام تسمية "دولة فلسطين" في األطر القانونية ،مثل
المعاهدات واالتفاقيات والعضوية ،وال لزوم الستخدام تسمية "دولة فلسطين" في كل الحاالت ،وذلك بناء على طلب مكتب األمينة التنفيذية
وشعبة القضايا الناشئة والنزاعات في اإلسكوا.
كما تعتمد اإلسكوا صيغة المفرد في ما يتعلق بالمناطق المحتلة وهي "األرض الفلسطينية المحتلة" وليس "األراضي الفلسطينية
المحتلة".

Formal name

Short name

Kingdom of Bahrain

Bahrain

Arab Republic of Egypt

Egypt

Republic of Iraq

Iraq

Hashemite Kingdom of Jordan

Jordan

State of Kuwait

Kuwait

Lebanese Republic

Lebanon

Libya

Libya

Islamic Republic of Mauritania

Mauritania

Kingdom of Morocco

Morocco

Sultanate of Oman

Oman

State of Palestinea/

Palestine

State of Qatar

Qatar

Kingdom of Saudi Arabia

Saudi Arabia

Republic of Sudan

Sudan (the Sudan in running text)

Syrian Arab Republicb/

Syrian Arab Republic (the Syrian Arab Republic
in running text)

Republic of Tunisia

Tunisia

United Arab Emiratesb/

United Arab Emirates (the United Arab Emirates
in running text)

Republic of Yemen

Yemen

a/ Even though Palestine has been given the status of non-member observer State, the designation “State of Palestine” shall
be reserved to legal contexts such as treaties, conventions and memberships, and no systematic use of “State of Palestine” instead
of Palestine is required, as per the request of OES and ECRI.
As for the occupied areas the following is now recommended: occupied Palestinian territory (lower case initials for
“occupied” and “territory”. Note also that “territory” not “territories” is the term used by ESCWA).
b/

There is no short name for this country; the formal name should therefore always be used.

الصيغة الرسمية الكاملة
المملكة األردنية الهاشمية
اإلمارات العربية المتحدة

(أ)

الصيغة المختصرة
األردن
اإلمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

البحرين

الجمهورية التونسية

تونس

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجزائر

جمهورية جزر القمر االتحادية اإلسالمية

جزر القمر

( أ)

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية السورية

جمهورية جيبوتي

جيبوتي

جمهورية السودان

السودان

الجمهورية الديمقراطية الصومالية

الصومال

جمهورية العراق

العراق

سلطنة عُمان

عُمان

دولة فلسطين

(ب)

فلسطين

دولة قطر

قطر

دولة الكويت

الكويت

الجمهورية اللبنانية

لبنان

ليبيا

ليبيا

جمهورية مصر العربية

مصر

المملكة المغربية

المغرب

المملكة العربية السعودية

(أ)

المملكة العربية السعودية

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

موريتانيا

الجمهورية اليمنية

اليمن

(أ)

ال اختصار السم هذا البلد ويذكر دائما ً باسمه الرسمي الكامل.

(ب) حتى بعد أن منحت فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو ،يحصر استخدام تسمية "دولة فلسطين" في األطر القانونية ،مثل
المعاهدات واالتفاقيات والعضوية ،وال لزوم الستخدام تسمية "دولة فلسطين" في كل الحاالت ،وذلك بناء على طلب مكتب األمينة التنفيذية
وشعبة القضايا الناشئة والنزاعات في اإلسكوا.
كما تعتمد اإلسكوا صيغة المفرد في ما يتعلق بالمناطق المحتلة وهي "األرض الفلسطينية المحتلة" وليس "األراضي الفلسطينية
المحتلة".

Formal name

Short name

People’s Democratic Republic of Algeria

Algeria

Kingdom of Bahrain

Bahrain

Union of the Comoros

Comoros (the Comoros in running text)

Republic of Djibouti

Djibouti

Arab Republic of Egypt

Egypt

Republic of Iraq

Iraq

Hashemite Kingdom of Jordan

Jordan

State of Kuwait

Kuwait

Lebanese Republic

Lebanon

Libya

Libya

Islamic Republic of Mauritania

Mauritania

Kingdom of Morocco

Morocco

Sultanate of Oman

Oman

State of Palestinea/

Palestine

State of Qatar

Qatar

Kingdom of Saudi Arabia

Saudi Arabia

Somali Republic

Somalia

Republic of Sudan

Sudan (the Sudan in running text)

Syrian Arab Republicb/

Syrian Arab Republic (the Syrian Arab Republic in
running text)

Republic of Tunisia

Tunisia

United Arab Emiratesb/

United Arab Emirates (the United Arab Emirates in
running text)

Republic of Yemen

Yemen

a/ Even though Palestine has been given the status of non-member observer State, the designation “State of Palestine” shall
be reserved to legal contexts such as treaties, conventions and memberships, and no systematic use of “State of Palestine” instead
of Palestine is required, as per the request of OES and ECRI.
As for the occupied areas the following is now recommended: occupied Palestinian territory (lower case initials for
“occupied” and “territory”. Note also that “territory” not “territories” is the term used by ESCWA).
b/

There is no short name for this country; the formal name should therefore always be used.

