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 فريق استعراض التنفيذ
  السابعةالدورة 

  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٤-٢٠فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
     

      تقرير مرحلي عن تنفيذ مهام فريق استعراض التنفيذ    
      من األمانة مذكِّرة    

  ملخَّص 
عـن تنفيـذ االستعراضـات القُطريـة يف دورة      (أ)حمدَّثـة معلومات على  قةالوثيحتتوي هذه     

بـه   يقـوم ا االستعراض األوىل آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، وعمَّـ    
اإلشراف على عملية االسـتعراض   لة يفوظيفته املتمثِّ سياقفريق استعراض التنفيذ من أنشطة يف 

  إىل مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية للنظر فيها وإقرارها. ياساتيةسوتقدمي توصيات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وورقة CAC/COSP/IRG/2014/4للمعلومات الواردة يف الوثيقة  م هذه الوثيقة حتديثاًتقدِّ  (أ)      
  .CAC/COSP/IRG/2015/CRP.15االجتماعات  غرفة

  
 

───────────────── 
  *  CAC/COSP/IRG/2016/1. 
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السنة الرابعة  من السنة األوىل إىلضات القُطرية وتنفيذها تنظيم االستعرا  - أوالً  
      دورة االستعراض األوىلمن 

    حملة إحصائية عامة  - ألف  
االستعراضـات  م احملـرز يف تنفيـذ   م املعلومات اإلحصائية التالية حملة عامـة عـن التقـدُّ   تقدِّ  -١

آلليـة اسـتعراض تنفيـذ    األوىل  دورة االسـتعراض من السنة األوىل إىل السنة الرابعـة مـن   القُطرية 
دولــة مــن الــدول  ١٧٧ر اســتعراض اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد. وكــان مــن املقــرَّ 

علـى  ردا  ١٦٥خالل الدورة األوىل. وحىت وقت كتابة هـذا التقريـر، كـان قـد ورد     طراف األ
 اجتماعـاً  ١٢و قُطريـة زيـارة   ١٤٠( مباشـراً  حـواراً  ١٥٢قائمة التقييم الذايت املرجعيـة، وعقـد   

قريـر  ت ١١٣خالصـة وافيـة و   ١٢٥إعـداد   فُـرغ مـن  ). وعـالوة علـى ذلـك، كـان قـد      مشتركاً
طـري علـى املوقـع الشـبكي     تقـارير استعراضـها القُ   اًدولـة طرفـ   ٥٧، وأتاحت طرياستعراض قُ

  ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (املكتب).
    

    سحب القُرعة  - باء  
ــ  - ٢ ــرة وفق ــتعراض     ١٤اً للفق ــة اس ــي آللي ــار املرجع ــن اإلط ــدول    الم ــار ال ــذ، جيــري اختي تنفي

نة من دورة االستعراض بالقُرعـة يف بدايـة كـل    األطراف املشاركة يف عملية االستعراض يف سنة معيَّ
مـن اإلطـار املرجعـي علـى أن جيـرى اختيـار الـدول األطـراف املستعرِضـة           ١٩دورة. وتنص الفقرة 

  بداية كل سنة من الدورة، على أالَّ تقوم الدول األطراف باستعراضات متبادلة. يف بالقُرعة
ــاً  -٣ ــدول األطــراف املستعرِضــة يف ا     ووفق ــار ال لســنة للحكمــني املــذكورين، جــرى اختي

اسـتعراض  فريـق  خـالل الـدورة الرابعـة ل   رعـة  لآللية بإجراء سحب للقُ الرابعة من الدورة األوىل
ــذ ــان وســت . والتنفي ــدأ اثن ــا ون ب ــه  ١يف  استعراضــاً قُطري ــات  ٢٠١٣متوز/يولي ، وأجريــت عملي

 الـيت األطـراف  الختيار الدول األطـراف الـيت سـتقوم باسـتعراض الـدول      رعة أخرى لسحب القُ
ت تلـك العمليـات اإلضـافية لسـحب     ت إليها بعد ذلك. وأجريقت على االتفاقية أو انضمَّصدَّ
 مســـة املســـتأنفة والسادســـةواخلا تأنفة واخلامســـةدورات الفريـــق الرابعـــة املســـ رعـــة خـــاللالقُ

والسادسة املستأنفة. وختضع اثنتا عشـرة دولـة إضـافية لالسـتعراض يف السـنة الرابعـة؛ وسـوف        
  )١(يبدأ استعراض إحدى هذه الدول (نيوزيلندا) عقب الدورة السابعة للفريق.

───────────────── 
 السابعة. مثة دول أخرى قد تصبح أطرافاً يف االتفاقية حبلول موعد الدورة )١(  
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    اجلدول الزمين لالستعراضات القُطرية وتنفيذها  - جيم  
، ٤/١، يف قـراره  الدول األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد     ؤمترد مأيَّ  -٤

ــة       ــة بشــأن إجــراء االستعراضــات القُطري ــة للخــرباء احلكــوميني واألمان ــادئ التوجيهي ــيت  ،املب ال
ــق اســتعراض   ــذ وضــعها فري ــة أطــراً   التنفي ــادئ التوجيهي ــة. وحتــدد املب ــة  يف صــيغتها النهائي زمني

ضات القُطرية من أجل ضمان اتساق وكفـاءة عمليـة االسـتعراض. والغـرض     إرشادية لالستعرا
من هذا القسم هـو إعطـاء معلومـات حديثـة عـن اجلـدول الـزمين لالستعراضـات القُطريـة الـيت           

  .من الدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ الرابعةالسنة األوىل إىل  ةالسنأجريت من 
 ،يف السـنة الثانيـة  استعراضـاً   ٤١و ، السـنة األوىل يف استعراضـاً قُطريـا   ٢٧وقد أجـري    -٥
لالســـتعراض يف الســـنة الرابعـــة؛  اًدولـــة طرفـــ ٧٤وختضـــع يف الســـنة الثالثـــة. استعراضـــاً  ٣٥و

رعـة يف الـدورة السـابعة    دى هذه الدول األطراف عقـب سـحب القُ  وسوف يبدأ استعراض إح
  لفريق استعراض التنفيذ.

    
    ضات القُطريةاخلطوات األوَّلية لالستعرا    
    لتنسيق مشاركة الدولة الطرف املستعَرضةاتصال تعيني جهة     

الدولـة   تعـيِّن من املبـادئ التوجيهيـة،    ١٣من اإلطار املرجعي والفقرة  ١٧للفقرة  وفقاً  -٦
يف غضــون ثالثــة  االســتعراض، عمليــةجهــة اتصــال لتنســيق مشــاركتها يف  الطــرف املستعَرضــة
وقـد مسـت    األمانـة بـذلك.  ختطـر  و ا ببدء إجـراء االسـتعراض القُطـري،   رمسيأسابيع من إبالغها 

يف االتفاقية جهات االتصـال اخلاصـة هبـا خـالل فتـرة       أطرافاً راًمعظم الدول اليت أصبحت مؤخَّ
ا ببدء االستعراض. ومع ذلـك، فقـد   تراوحت من ثالثة أسابيع إىل ثالثة أشهر من إبالغها رمسي

إجـراء االستعراضـات   االتصال يف السابق إىل كثري من التأخر يف  أدى التأخر يف تسمية جهات
، الــدول األطــراف املستعَرضــة علــى كفالــة ٤/١وقــد حــث املــؤمتر، يف قــراره  القُطريــة املعنيــة.

  للمبادئ التوجيهية. وفقاًتعيني جهات االتصال اخلاصة هبا يف التوقيت املطلوب 
مــن الــدول اخلاضــعة لالســتعراض يف دة واحــ تكــن ر، ملويف وقــت إعــداد هــذا التقريــ  -٧

الـذي يسـتثين الدولـة     اخلاصة هبا (انظر الشـكل األول االتصال  ةبعد جه تالسنة الرابعة قد مس
دول غـريت عـدة   )، كمـا  اليت سيبدأ استعراضها بعد الـدورة السـابعة لفريـق اسـتعراض التنفيـذ     

  اخلاصة هبا أثناء إجراء االستعراض.االتصال أطراف جهات 
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  لشكل األولا
  االتصالتسمية جهات الوقت املستغرق ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

 إرسال الدول األطراف املستعرِضة بيانات االتصال اخلاصة باخلرباء احلكوميني وتنظيم      
    عملية التداول األوَّيل عن ُبعد

أو بالفيـديو  تواصـل باهلـاتف   عملية إجراء  من املبادئ التوجيهية على ١٦تنص الفقرة   -٨
ببــدء إجــراء االســتعراض  ارمسيــيف غضــون شــهر واحــد مــن إبــالغ الدولــة الطــرف املستعَرضــة 

ــة   ــداول القُطــري. وتشــارك يف عملي ــدول   عــن ُبالت ــة الطــرف املستعَرضــة وال  تانعــد تلــك الدول
ــ ــة  تاناملستعرِضــ انالطرف ــة تنظــي املنتــدب لوموظــف األمان ــة الســتعراض القُطــري. وبغي م عملي

تسـمية مسـؤويل اتصـال مـن      تنياملستعرِضـ الطـرفني   تنياألوَّيل، تطلب األمانة إىل الدولالتداول 
  .مبني اخلرباء احلكوميني وإبالغها ببيانات االتصال هب

نتيجــة  راًيشــهد تــأخُّتنظــيم عمليــة التــداول األوَّيل زال  مــا ،معظــم االستعراضــاتيف و  -٩
بيانــات االتصــال اخلاصــة بــاخلرباء احلكــوميني أو تغــيري   إرســال يفر لعــدة أســباب، منــها التــأخُّ

 ر التـداول عـن ُبعـد بسـبب    ، تـأخَّ ويف بعض احلـاالت  .اخلرباء املستعرِضني بعد بدء االستعراض
، ، حيثمـا كـان ذلـك ممكنـاً    تواصـل األمانـة  الـدول األطـراف املستعرِضـة. و    رعـة قُإعادة سحب 

. استعراض التنفيذ ومؤمتر الـدول األطـراف   فريقعلى هامش دورات  جلسات للتعارفتنظيم 

 أسابيع ٣يف غضون  أشهر ٣أسابيع إىل ٣من أشهر٣أكثر من مل ُتسمَّ بعد

دولة) ٤١السنة الثانية (
دولة) ٧٣السنة الرابعة (

دولة) ٢٧السنة األوىل (
دولة) ٣٥السنة الثالثة (
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روق التوقيــت بــني الــدول دون االتصــال املباشــر،     فــويف بعــض االستعراضــات الــيت حالــت    
  الربيد اإللكتروين.عرب عد بتبادل رسائل ُباستعيض عن التداول عن 

    
    التقييم الذايت    

بردهـا   رف املستعَرضـة األمانـة  من املبادئ التوجيهية، تبلغ الدولـة الطـ   ١٥للفقرة  وفقاً  -١٠
ببـدء إجـراء   ا رمسيـ على قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة الشـاملة يف غضـون شـهرين مـن إبالغهـا        

  .إللقاء نظرة عامة على الوقت املستغرق لتقدمي الردود) (انظر الشكل الثاين االستعراض
شـاملة الـيت اسـتهلت يف    وقد وردت مجيع الردود على قائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة ال     -١١

ــة مــن دورة االســتعراض األوىل.    ـــخمسة   الســنتني األوىل والثاني وفيمــا خيــص االستعراضــات ال
دورة، كــان ردَّان علــى قائمــة التقيــيم الــذايت الــأثنــاء الســنة الثالثــة مــن اســتهلت والــثالثني الــيت 

االستعراضـات الـيت   ، وينتظر ورود عشرة ردود على املرجعية منتظرين وقت كتابة هذا التقرير
اليت سـيبدأ استعراضـها بعـد سـحب     جترى يف السنة الرابعة من الدورة (باستثناء الدولة الطرف 

  السابعة لفريق استعراض التنفيذ).رعة يف الدورة القُ
م املكتب، بناء على الطلب، املسـاعدة يف إكمـال قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة،       ويقدِّ  -١٢

م ستشــاريه املعنــيني مبكافحــة الفســاد وشــبكة مكاتبــه امليدانيــة. وتقــدِّ مبــا يف ذلــك مــن خــالل م
ــدويل، أيضــا ً      ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي والبنــك ال ــل برن ــل هــذه  املنظمــات الشــريكة، مث مث

 وفقـاً . والسـتكمال ردودهـا  ة دول أطراف االستفادة من هذه املساعدة رت عدَّاملساعدة. وقرَّ
م املكتـب التـدريب ونظـم حلقـات عمـل ملسـاعدة الـدول        ، قـدَّ من اإلطار املرجعـي  ١٦للفقرة 

  لى وضع الصيغة النهائية لردودها.األطراف ع
وفيما يتعلق بالتشاور مع أصحاب املصلحة الوطنيني ونشر الردود علـى قائمـة التقيـيم      -١٣

 الــذايت املرجعيــة الشــاملة، قامــت عــدة دول أطــراف مستعَرضــة يف الســنوات األوىل إىل الرابعــة
ة دول أخــرى بتعمــيم ردودهــا علــى  دبــإبالغ األمانــة بإجرائهــا تلــك املشــاورات. وقامــت عــ  

  .أصحاب املصلحة املعنيني و/أو بنشرها على املواقع الشبكية الوطنية إلبداء تعليقات عليها
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  الشكل الثاين
  املرجعية التقييم الذايت قائمةالوقت املستغرق لتقدمي 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
ا ارتفاع نسبة ى جزئيعَزفيما يتعلق بالدول األطراف املستعَرضة أثناء السنة الرابعة، ُيملحوظة:     

مت ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية بعد أكثر من ستة أشهر من الدول األطراف اليت قدَّ
يف النصف  بدأ املتعلق ببعض االستعراضات من العمل املوضوعيأنَّ جزءاً إىل  باالستعراضا رمسيإبالغها 

 .الدول األطراف اجلديدة مثالًب هو احلال فيما يتعلقكما الثاين من السنة، 
    

    االستعراض املكتيب    
اخلـرباء احلكوميـون إىل األمانـة    م ينبغي أن يقـدِّ  ،من املبادئ التوجيهية ٢١لفقرة ل وفقاً  -١٤

الــرد علــى قائمــة التقيــيم الــذايت  تلقــي واحــد مــن  نتــائج االســتعراض املكــتيب يف غضــون شــهر 
ووقـت كتابـة    الدولـة الطـرف املستعَرضـة.   تقـدمها  معلومـات تكميليـة    وأيَّاملرجعية الشـاملة،  

كتبيـة للـردود علـى قائمـة     املستعراضـات  مل يكن قد أجري بعد عـدد قليـل مـن اال    هذا التقرير،
ــذايت اخلاصــة   ــيم ال ــبالســنة الرابعــة، ألالتقي ــأخر ها ســباب من يف تقــدمي املعلومــات ومواجهــة  الت

  صعوبات يف الترمجة.
    

    األخرى احلوار املباشر وسائل    
ينبغـي أن  مـن اإلطـار املرجعـي،     ٢٩والفقرة من املبادئ التوجيهية،  ٢٤بالفقرة  عمالً  -١٥

وسـائل أخـرى   أيِّ ذلك، باملستعَرضة إذا طلبت الدولة الطرف  ،املكتبـياالستعراض يستكمل 

 يف غضون شهرين أشهر ٦من شهرين إىل  أشهر٦أكثر من مل ُتقدم بعد

دولة) ٤١السنة الثانية (
دولة) ٧٣السنة الرابعة (

دولة) ٢٧السنة األوىل (
دولة) ٣٥السنة الثالثة (
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ــل   مــن  ــارة تنظــيم وســائل احلــوار املباشــر، مث ــة أو عقــد اجتمــاع مشــترك يف مكتــب   قُزي طري
  املتحدة يف فيينا.  األمم
بالفعـل مـن وسـائل    بلـداً   ١٥٢اخلاضعة لالستعراض، استفاد  ١٧٧ومن بني البلدان الـ  -١٦

ل ففيمـا يتعلـق بالـدو   طرية أو اجتماعـات مشـتركة.   قُاحلوار املباشر األخرى يف شكل زيارات 
زيـــارة قُطريـــة وعقـــد اجتماعـــان  ٢٤ذت فِّـــُناملستعَرضـــة يف الســـنة األوىل،  ٢٧األطـــراف الــــ

زيـارة   ٣٦ذت فِّـ ُناملستعَرضة يف السنة الثانيـة،   ٤١وفيما يتعلق بالدول األطراف الـ مشتركان.
املستعَرضـة يف   ٣٥وفيما يتعلق بالدول األطـراف الــ  . ثالثة اجتماعات مشتركةوعقدت قُطرية 
ــة، الســ ــُننة الثالث ــة وعقــدت   ٢٩ذت فِّ ــارة قُطري . وفيمــا يتعلــق اجتماعــات مشــتركةأربعــة زي

ــدول  ــة، نُ  املستعَرضــةبال ــيف الســنة الرابع ــارة  ٥١ذت فِّ ــد زي ــة وعق ــة اجتماعــات  قُطري ت ثالث
وســائل أخــرى للحــوار  عــدة دول أخــرى علــى  وافقــت مشــتركة (انظــر الشــكل الثالــث). و  

التخطيط. واختارت دولة طـرف واحـدة، حـىت اآلن، اسـتكمال     ، يف مراحل خمتلفة من املباشر
  .قُطريةون اجتماع مشترك أو زيارة االستعراض القطري د

    
  الشكل الثالث

  طرييف إطار االستعراض القُ للحوار املباشر بني البلداناملستخدمة الوسائل األخرى 
    
  
  
  
  
  
  
  
    
  

دولة)٧٣السنة الرابعة (
دولة) ٢٧السنة األوىل (دولة)٤١السنة الثانية (

 زيارات قُطرية مل ينفَّذ بعُد  حوار مباشرال اجتماعات مشتركة

دولة) ٣٥السنة الثالثة (
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من املبـادئ التوجيهيـة، تضـطلع الدولـة الطـرف املستعَرضـة بتخطـيط         ٢٤للفقرة  وفقاًو  -١٧
إىل املستعرِضني واألمانـة  مه تقدِّاألعمال و جدولاالتصال  وتعد جهات وتنظيم الزيارة القُطرية.

  .ةقبل إجراء الزيار
عقـد جلسـات    املضـطلع هبـا علـى    الزيـارات القُطريـة   يف املائة من جمموع ٨٤واشتمل   -١٨

مـن اإلطـار املرجعـي.     ٣٠للفقـرة   وفقـاً ملصلحة اآلخرين (انظر الشكل الرابـع)،  مع أصحاب ا
ممـثلني عـن اجملتمـع املـدين     ضـمت  يف شـكل أفرقـة    ، نظمت تلـك اجللسـات  يف بعض احلاالتو

والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية والرابطات التجارية وسائر أصحاب املصلحة الـوطنيني.  
وطنـــيني، مثـــل ممثلـــي األوســـاط أصـــحاب مصـــلحة ل أشـــركت الـــدوويف حـــاالت أخـــرى، 

الـيت أنشـئت لتنسـيق عمليـة االسـتعراض       لجـان األكادميية واجملتمع املدين والقطاع اخلـاص يف ال 
  واإلشراف عليها.

    
  الشكل الرابع

      الزيارات القُطرية أثناءمع أصحاب املصلحة  التعامل
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    ملية االستعراض القُطريع حمصَّلة    

عـد اخلـرباء   ، يمن املبادئ التوجيهية ٣٠من اإلطار املرجعي والفقرة  ٣٣الفقرة ب عمالً  -١٩
ــر اســتعراض قُطــري    ــون املستعرِضــون تقري ــه،   ،احلكومي ــة ل ــاون وبالوخالصــة وافي تنســيق التع

د التقريــر أن حيــدِّ وينبغــيمــع الدولــة الطــرف املستعَرضــة ومبســاعدة مــن األمانــة.        الــوثيقني

هناك تعاُمل

زيارة  ٢٤( األوىلالسنة 
 )قطرية

زيارة  ٣٦( الثانيةالسنة
 )قطرية

زيارة٢٩(الثالثةالسنة
 )قطرية

زيارة٥١(الرابعةالسنة
 )قطرية

ال يوجد تعاُمل
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مالحظـات بشـأن   أن يتضـمن  ، واملطروحـة دة والتحـديات  واملمارسات اجليِّالتجارب الناجحة 
االحتياجـات مـن املسـاعدة     االقتضـاء، حسـب  ، أيضـاً  التقريـر د وينبغـي أن حيـدِّ  تنفيذ االتفاقية. 

  تحسني تنفيذ االتفاقية.الالزمة لالتقنية 
 ١١٣خالصـة وافيـة و   ١٢٥إعـداد   رغ مـن فُـ ويف وقت كتابة هـذا التقريـر، كـان قـد       -٢٠

خالصــة وافيــة أجنــزت وأتيحــت لفريــق اســتعراض التنفيــذ مــن أجــل    ٢٦: منــها قُطريــا تقريــراً
وفيمــا خيــص استعراضــات الســنة األوىل، وجيــري وضــع اخلالصــة املتبقيــة يف صــيغتها النهائيــة.  

هنــاك خالصــة يف وللفريــق، وأتيحــت خالصــة وافيــة  ٣٥أجنــزت استعراضــات الســنة الثانيــة، 
خالصـة وافيـة وأتيحــت    ٢٦أجنـزت  وفيمـا خيــص السـنة الثالثـة،     .املرحلـة األخـرية مـن اإلجنـاز    

فيما خيـص السـنة الرابعـة،     أماَّ .هناك ثالث خالصات يف املراحل األخرية من اإلجنازللفريق، و
يف صــيغتها ة خالصــات أخــرى عــدجيــرى وضــع و، وافيــة ةخالصــ ٣٨أجنــزت وأتيحــت فقــد 
علــى االســتنتاجات الــواردة يف مشــروع اخلالصــة فــق اتُّة حــاالت، كــان قــد ويف عــدائيــة. النه

ن ويف العديـد مـ   لتقرير االستعراض القُطري بشـكله املكتمـل.  الوافية قبل وضع الصيغة النهائية 
التوصل إىل اتفاق بشأن اخلالصـة الوافيـة أوال يسـر مـن     أنَّ احلاالت، أشارت دول أطراف إىل 

  .قرير االستعراض القُطري بشكله املكتملاتفاق بشأن ت التوصل إىل
ضعت اخلالصات الوافية لتقارير االستعراضـات القُطريـة علـى اإلنترنـت كجـزء      وقد ُو  -٢١

، كمــــا ُنشــــرت علــــى صــــفحة املــــوجزات القُطريــــة التنفيــــذ مــــن وثــــائق فريــــق اســــتعراض
)www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html.(  
    

    ةالقُطري اتاالستعراضنشر تقارير     
ــر، كانـــت     -٢٢ ــذا التقريـ ــة هـ ـــ  ٥٧يف وقـــت كتابـ ــة طرف ــر   اًدولـ ــد طلبـــت نشـ ــارير قـ تقـ

الشـكل اخلـامس لالطـالع    على املوقـع الشـبكي للمكتـب (انظـر      كاملةً قُطريةاالستعراضات ال
فقـط يف   طري املنجـزة قُتقارير االستعراض العلى توزيع للتقارير حسب سنة إجنازها، مع أخذ 

  االعتبار).
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  الشكل اخلامس
  ، حسب سنة اإلجناز الكاملةتقارير االستعراضات القُطرية نشر 

    
  
  
  
  
  
  
  

  
    

 ١٠٠للغة وعدد املرفقات، من حنـو   ، تبعاًةالقُطري اتعراضتقارير االست وتراوح طول  -٢٣
ن واخلـرباء احلكوميـ  ه يف بعـض احلـاالت، وافـق    مـع أنـ  و )٢(.صـفحة  ٥٠٠صفحة إىل أكثر مـن  

أجريت معظـم االستعراضـات بـأكثر مـن     ، فقد املفضلةعلى إجراء االستعراض بلغة غري لغتهم 
استعراضـاً   ٦٢، أجـري  استعراضـاً  ١٧٧بـني  لغة واحدة من لغات األمم املتحدة الرمسية: فمن 

بـثالث لغـات رمسيـة. ويف    استعراضاً  ١٤بلغتني رمسيتني، واستعراضاً  ٩٦بلغة رمسية واحدة، و
بعد اللغة أو اللغـات الـيت سـيجري اسـتخدامها يف االسـتعراض (انظـر        ُتحدَّدمخس حاالت، مل 
  .الشكل السادس)

 

  
  
  

───────────────── 
 .CAC/COSP//IRG/2016/3لة بشأن تكلفة الترمجة يف الوثيقة تتوافر معلومات مفصَّ )٢(  

تقرير قطري منشور ري منشورتقرير قطري غ
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  الشكل السادس
  املستخدمة يف كل استعراض قطريالرمسية  دةاألمم املتح لغاتعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

لغة واحدة لغتان
ثالث لغات مل يتحدد بعد


