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      الشروح    
      املسائل التنظيمية  -١  

    ح الدورةتاتاف  )أ(  
 ،االثـنني العاشـرة مـن صـباح يـوم       الـساعة   يف  فريق استعراض التنفيـذ الرابعـة        سوف تعقد دورة  

  ."C"املبىن ب ،"D"يف قاعة االجتماعات ، ٢٠١٣مايو / أيار٢٧
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(  
، الــذي "ليــة االســتعراضآ" املعنــون ٣/١أُِعــدَّ جــدول األعمــال املؤقَّــت للــدورة وفقــاً للقــرار   

ــة األمــم املتحــدة مل    ــدول األطــراف يف اتفاقي ــه الثالثــ  اعتمــده مــؤمتر ال ة كافحــة الفــساد يف دورت
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ إىل ٩ يف الدوحة من املعقودة

 للتوجيهــات الــصادرة عــن فريــق اًوفقــ) انظــر املرفــق األول(ح وقــد أُِعــدَّ تنظــيم األعمــال املقتــَر
 إحاطـة للبعثـات الدائمـة لـدى األمـم املتحـدة يف فيينـا يـوم             جلـسة  توُعِقـد .  التنفيـذ  استعراض
 متطلبات آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة              بشأن،  ٢٠١٣ مارس/آذار ١٨ ،االثنني
  .اة للدورة الرابعة لفريق استعراض التنفيذ الفساد والترتيبات املتوخَّملكافحة

حة بعقد جلستني عامتني يوميـاً، ُتـوفَّر هلمـا خـدمات الترمجـة الفوريـة                وسوف تسمح املوارد املتا   
 .بلغات األمم املتحدة الرمسية الست

    
     األمم املتحدة ملكافحة الفسادتفاقيةااستعراض تنفيذ   - ٢  

ــرار    ــؤمتر الق ــد امل ــون ٤/١اعتم ــم املتحــدة ملكافحــة      "، املعن ــة األم ــذ اتفاقي ــة اســتعراض تنفي آلي
 تـشرين   ٢٨ إىل   ٢٤مـن   يف الفتـرة    املغرب،  بـ ته الرابعـة املعقـودة يف مـراكش،         ، يف دور  "الفساد
يف ذلك القرار املبـادَئ التوجيهيـة للخـرباء احلكـوميني           املؤمتر  أيَّد  و .٢٠١١أكتوبر  /األول
 االستعراضات  طرية واملخطط النموذجي لتقارير   قُمانة بشأن إجراء االستعراضات ال    واأل
  .طريةقُال
    

    سحب القرعة   
 مـن اإلطـار املرجعـي آلليـة االسـتعراض بـأن ُتـسحب القرعـة لتحديـد                   ١٩ و ١٤تقضي الفقرتان   

 املـستعرِضتني وعلى إحـدى الـدولتني الطـرفني         .الدول األطراف اليت ستشارك يف االستعراضات     
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أن تكون منتميةً إىل املنطقة اجلغرافية نفسها اليت تنتمي إليها الدولة الطـرف املـستعَرضة، وينبغـي                 
وجيـوز للدولـة    .ن يكون لديها، إن أمكن، نظام قانوين مشابه لنظام الدولـة الطـرف املـستعَرضة             أ

  .الطرف املستعَرضة أن تطلب تكرار سحب القرعة مرتني على األكثر
 تخـضع  لتحديد الدول األطراف الـيت س      ةقرعالوقد سحب فريق استعراض التنفيذ يف دورته األوىل         

 مــن الــدورة الرابعــة، سُتــسحب القرعــة األولويف اليــوم  . األوىلسـتعراض يف دورة االســتعراض لال
لتحديد الدول األطراف الـيت ستـستعرِِض الـدولَ األطـراف املـستعَرضة يف الـسنة الرابعـة مـن دورة                     

لــدورة الرابعــة بــشأن مــن اوميكــن أن يعــاد ســحب القرعــة يف األيــام الالحقــة  .االســتعراض احلاليــة
ونظراً إىل وجود عـدٍد كـبريٍ مـن الـدول األطـراف املـستعَرضة يف        .لكالدول األطراف الراغبة يف ذ 
التوصـل إىل  ة قبـل   تكرار عملية سحب القرعـة مـرَّات عـدَّ         ُيطلبح أن   السنة الرابعة، فإنَّه من املرجَّ    

وتـرد يف املرفـق الثـاين قائمـةٌ بأمسـاء الـدول األطـراف                .يـة طرقُ ال اتستعراضـ لال التشكيالت النهائية 
  .٢٠١٣مارس / آذار١٩ حىتة يف السنة الرابعة من دورة االستعراض األوىل املستعَرض

ــراره    ــؤمتر، يف ق ــد امل ــسائل      ٤/١وأيَّ ــشأن امل ــذ ب ــق اســتعراض التنفي ــا فري ــيت اتَّبعه ، املمارســة ال
اإلجرائية النامجة عن سحب القرعة، ودعـا الـدولَ األطـراف الـيت مل تقـدِّم بعـُد قـوائم خربائهـا                      

الـدولَ األطـراف     ن تقدِّم تلك القوائم قبل سحب القرعة بوقت كاف، وذكَّـر          احلكوميني إىل أ  
  . عليه اإلطار املرجعيينصبوجوب املواظبة على حتديث تلك القوائم وفقاً ملا 

    
    يالتقرير املرحل    

 وضَع اجلدول الـزمين     لية االستعراض بأن تتوىل األمانة     من اإلطار املرجعي آل    ٢٥ تقضي الفقرة 
ضتني والدولـة   عرِ الطـرفني املـست    اض قُطري وحتديد متطلباتـه بالتـشاور مـع الـدولتني          لكل استعر 
وتبــيِّن املبـــادُئ   . باالســـتعراضسائل ذات الــصلة ستعَرضة، وبــأن تعـــاجل مجيــع املـــ  الطــرف املـــ 

اجلــداولَ الزمنيــة بــشأن إجــراء االستعراضــات القُطريــة التوجيهيــة للخــرباء احلكــوميني واألمانــة 
، الدولَ األطـراف الـيت   ٤/١وكان املؤمتر قد حثَّ، يف قراره     .اء االستعراضات اإلرشادية إلجر 

 اخلاصـة بـسنة معيَّنـة علـى بـذل قُـصارى جهـدها مـن         ة القُطريـ اتتشارك يف عملية االستعراضـ   
  . يف املبادئ التوجيهيةةالواردلالستعراض رشادية ستالأجل التقيُّد باملواعيد الزمنية ا
فـــرادى  املـــستبانة أثنـــاء سائلاض التنفيـــذ بلمحـــة جمملـــة عـــن املـــ روبغيـــة تزويـــد فريـــق اســـتع

 هـت جوويات الـيت  ي للتحـدّ لتوجيهات بشأن كيفيـة التـصدّ   ل، والتماساً   طريةقُتعراضات ال االس
اء االستعراضــات، مجَّعــت األمانــة معلومــات عــن ســري االستعراضــات يف الــسنوات    رأثنــاء إجــ

، كمـا مجَّعـت دروسـاً مستخلـصةً ومعلومـاٍت عـن            الثالث األوىل من دورة االستعراض احلاليـة      
  .األنشطة املضطَلع هبا ملساعدة الدول األطراف املشارِكة يف عملية االستعراض



 

4 V.13-81935 

 

CAC/COSP/IRG/2013/1  

    نتيجة االستعراضات    
 علومـات امل بتجميـع  ليـة االسـتعراض بـأن تقـوم األمانـة      من اإلطار املرجعي آل  ٣٥ تقضي الفقرة 

ــر شــيوعاً واألنــسب   ــدة والتحــديات القائمــة    عــن التجــارب النا األكث جحــة واملمارســات اجليِّ
أن  و رد يف تقـارير االسـتعراض القُطـري       ، اليت تـ   واالحتياجات من املساعدة التقنية   واملالحظات  

ــدرجها ــة     ُت ــذ ويف إضــافات تكميلي ــر مواضــيعي عــن التنفي ، مــصنَّفة حــسب املواضــيع، يف تقري
  .إقليمية، من أجل تقدميها إىل فريق استعراض التنفيذ

 للعمـل التحليلـي   اً املواضيعية عن التنفيـذ واإلضـافات اإلقليميـة أساسـ       التقارير تكونينبغي أن   و
وينبغـي أن يقـدِّم فريـق اسـتعراض التنفيـذ إىل املـؤمتر       . الذي يضطلع به فريـق اسـتعراض التنفيـذ      

  .توصيات واستنتاجات يستند فيها إىل مداوالته لكي ينظر فيها املؤمتر ويقرَّها
والفـصل  ) التجـرمي وإنفـاذ القـانون     ( تتضمَّن التقارير املواضيعية عن تنفيذ الفـصل الثالـث           وينبغي أن 

طـري مـن معلومـات ذات       قُة مـا يـرد يف تقـارير االسـتعراض ال          مـن االتفاقيـ   ) التعـاون الـدويل   (الرابع  
 ةفي اإلضــات املعلومــا، بــالنظر إىل أهنــا ُتعــد علــى حنــو مــستمر، وتتــضمَّن التقــارير املواضــيعية .صــلة

 تن معلومـا  وسوف ُتحال التقـارير الـيت تتـضمَّ        .طريقُ عمليات االستعراض ال   فرادى من   املستمدَّة
  .ألمم املتحدة الرمسيةاحمدَّثة إىل فريق استعراض التنفيذ يف دورته الرابعة جبميع لغات 

ات الوافيــة لتقــارير االســتعراض   مــن اإلطــار املرجعــي بــأن ُتتــرَجم اخلالصــ  ٣٦وتقــضي الفقــرة 
 ألمـم املتحـدة  ا، الـيت يـضعها الفريـق يف صـيغتها النهائيـة أثنـاء دورتـه الرابعـة، إىل لغـات                      طريقُال

  . فحسبعلم هباالرمسية الست، وبأن تتاح كوثائق صادرة عن فريق استعراض التنفيذ لغرض ال
د راء اليت أعرب عنها الفريـق بـشأن مـدى فائـدة عقـ             ، ومراعاة لآل  متاشياً مع املمارسة السابقة   و

ضة يف ســياق ة والــدول األطــراف املــستعرِ اجتماعــات ثالثيــة بــني الــدول األطــراف املــستعَرض  
طــري اجلاريــة للنــهوض بعمليــة اســتعراض التنفيــذ بغيــة إحــراز قُعمليــات االســتعراض الفــرادى 

 األمانة ملواصلة هذه املمارسة واختـذت ترتيبـات يف إطـار            أتهيَّمناقشة القضايا العالقة،    دُّم و تق
  .يف اليوم الرابع من الدورة  هذه االجتماعات الثالثيةلتنظيمالبند من جدول األعمال هذا 

    
  لوثائقا

رة مـــــن األمانـــــة مـــــذكِّ: تقريـــــر مرحلـــــي عـــــن تنفيـــــذ مهـــــام فريـــــق اســـــتعراض التنفيـــــذ 
)CAC/COSP/IRG/2012/4(  
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اقيــة األمــم مـن اتف ) التعـاون الــدويل (والرابــع ) التجــرمي وإنفـاذ القــانون (تنفيـذ الفــصلني الثالـث   
 األمانـة   ادعدإ منتقرير مواضيعي   ): ٢٩ إىل   ١٥من  استعراض املواد   (املتحدة ملكافحة الفساد    

)CAC/COSP/IRG/2013/6(  
مـن اتفاقيــة األمــم  ) التعـاون الــدويل (والرابــع ) التجــرمي وإنفـاذ القــانون (تنفيـذ الفــصلني الثالـث   
  األمانـة  ادعدإ منتقرير مواضيعي   ): ٣٩ ىلإ ٣٠من  استعراض املواد   (املتحدة ملكافحة الفساد    

)CAC/COSP/IRG/2013/7(  
مـن اتفاقيــة األمــم  ) التعـاون الــدويل (والرابــع ) التجــرمي وإنفـاذ القــانون (تنفيـذ الفــصلني الثالـث   
  األمانـة  ادعدإ منتقرير مواضيعي   ): ٤٥ إىل   ٤٠من  استعراض املواد   (املتحدة ملكافحة الفساد    

)CAC/COSP/IRG/2013/8(  
  مـــن اتفاقيـــة ) التعـــاون الـــدويل(والرابـــع ) التجـــرمي وإنفـــاذ القـــانون(ذ الفـــصلني الثالـــث تنفيـــ

 ادعـد إ مـن تقريـر مواضـيعي   ): ٥٠ إىل ٤٦  مناستعراض املواد(األمم املتحدة ملكافحة الفساد   
  )CAC/COSP/IRG/2013/9 (األمانة
ــر  ــنتقري ــدإ م ــةادع ــذ   األمان ــث  ا عــن تنفي ــصل الثال ــاذ القــ  (لف ــة  ) انونالتجــرمي وإنف ــن اتفاقي   م

  )CAC/COSP/IRG/2013/10 ( على الصعيد اإلقليمياألمم املتحدة ملكافحة الفساد
مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة     ) التعـاون الـدويل  (لفـصل الرابـع   ا عـن تنفيـذ     األمانـة  ادعدإ منتقرير  

  )CAC/COSP/IRG/2013/11(على الصعيد اإلقليمي ملكافحة الفساد 
 CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.10(طــري قُاالســتعراض الخالصـتان وافيتــان لتقريــرين مـن تقــارير   

  )Add.11و
  )Add.12 إىل CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.8(طري قُصات وافية لتقارير االستعراض الخال

    
    املساعدة التقنية  - ٣  

واصلة العمـل الـذي كـان       ، تكليف فريق استعراض التنفيذ مبتابعة وم      ٣/١قرَّر املؤمتر، يف قراره     
  .يضطلع به سابقاً الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية

 فريـق اسـتعراض التنفيـذ هـي تكـوين صـورة             مهمـة  من اإلطار املرجعـي علـى أنَّ         ٤٤ الفقرةوتنصُّ  
ــّديات واملمارســات اجليِّــدة         ــتعراض مــن أجــل اســتبانة التح ــة عــن عمليــة االس ، والنظــر يف إمجالي

أمَّا االحتياجات مـن املـساعدة       . فّعاالً االحتياجات من املساعدة التقنية ضماناً لتنفيذ االتفاقية تنفيذاً       
  .التقنية، املبيَّنة يف تقارير االستعراض القطري، فسوف ُتجمَّع وتصدر يف مذكِّرة من إعداد األمانة
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رتـه الثانيـة أنَّ أحـَد أهـداف آليـة االسـتعراض،       وقد أخذ فريق استعراض التنفيذ بعـني االعتبـار يف دو          
 من اإلطار املرجعي، هو مساعدة الدول األطراف على حتديد االحتياجات اخلاصـة             ١١وفقاً للفقرة   

واعتمــد الفريــُق  .مــن املــساعدة التقنيــة وتبــيني مــسوِّغاهتا، وتــشجيع وتيــسري تقــدمي املــساعدة التقنيــة 
  .٤/١يف دورته الرابعة يف قراره هذه التوصيات  املؤمتر وأقرَّة، توصيات تساعد على إجناز هذه املهّم

 من ذلك القرار، أقرَّ املؤمتر بالدور املتواصل والقيِّم للمـساعدة التقنيـة يف إطـار                ١٣في الفقرة   ف
 وبأمهية اتِّباع هنج قُطـري، مبـادرة وتنفيـذاً، يف برجمـة وتقـدمي املـساعدة التقنيـة                   االستعراضآلية  

الـة لتلبيـة احتياجـات الـدول األطـراف مـن            تكامل ومنـسَّق، باعتبـار ذلـك وسـيلة فعَّ         على حنو م  
 من ذلـك القـرار، طلـب املـؤمتر إىل األمانـة أن تواصـل العمـل                  ٢١ويف الفقرة    .املساعدة التقنية 

على وضع هنج ثالثي املستويات، أْي على كل من املستوى العاملي واإلقليمي والوطين، بـشأن               
  . لعملية االستعراضجٍةينتكة التقنية يف ضوء جماالت األولوية احملدَّدة تقدمي املساعد

ــة  ــدَّهتا األمانـ ــة وتتـــضمَّن املـــذكِّرة الـــيت أعـ ) CAC/COSP/IRG/2013/2 ( بـــشأن املـــساعدة التقنيـ
 عن اجملاالت ذات األولوية فيما يتعلق باملساعدة التقنية، واألنشطة الـيت اضـطلع               مدجمة معلومات

 ات واجلرمية لدعم تنفيذ االتفاقيـة علـى املـستويات العـاملي           خدِّرم املتحدة املعين بامل   هبا مكتب األم  
 حتليل لالحتياجات من املـساعدة      CAC/COSP/IRG/2013/3ويرد يف الوثيقة     . والوطين واإلقليمي

يـة  مـن االتفاق  ) التعـاون الـدويل   (والرابـع   ) التجرمي وإنفاذ القانون  (التقنية، متعلق بالفصلني الثالث     
  . هبااملتعلقة واخلالصات الوافية تقارير االستعراض القطري استناداً إىل

 االحتياجـات   مناظرتـان بـشأن   نظَّم   تركيز املناقشة يف إطار هذا البند من جدول األعمال، سـتُ           وبغية
  .تلبية تلك االحتياجات وُسبلطرية قُ االستعراضات الاملستبانة يف إطارمن املساعدة التقنية 

    
  ئقلوثاا

  
مذكِّرة من األمانة بشأن املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد                      

)CAC/COSP/IRG/2013/2(  
 االستعراضـات   املـستبانة يف إطـار    رة من األمانـة بـشأن حتليـل احتياجـات املـساعدة التقنيـة               مذكِّ
  )CAC/COSP/IRG/2013/3(طرية قُال
    

    ملتعلقة بامليزانيةاملسائل املالية وا  - ٤  
، على أنَّ آلية االستعراض ستحتاج إىل ميزانيـة تكفـل عملـها علـى               ٣/١ املؤمتر، يف قراره     شدَّد

وعمـالً بـذلك القـرار، طلبـت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام، يف                   .حنو ناجع ومستمر وحمايد   
  .، أن يكفل توفري التمويل الكايف آللية االستعراض٦٤/٢٣٧قرارها 
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يف يــذ يف النــهوض مبــسؤوليته  فريــُق اســتعراض التنفيــساعده، أن ٤/١ر املــؤمتر، يف قــراره وقــرَّ
النظر يف امليزانية كل سنتني، وذلك بالعمل مع األمانة خالل فترة ما بني الدورات فيمـا يتعلـق                  

  . بآلية االستعراضاخلاصةبالنفقات والتكاليف املتوقَّعة 
ن معلومـات  مَّ يف دورته الرابعة مـذكِّرة مـن األمانـة تتـض        وسُتعرض على فريق استعراض التنفيذ    

 النفقـات املتكبـدة حـىت تارخيـه عـن الـسنوات الـثالث األوىل مـن تـشغيل           بشأنامليزانية  متعلقة ب 
 ،اة لـنفس الفتـرة، سـواء مـن امليزانيـة العاديـة أو مـن التربعـات                واملـوارد املتلقَّـ    ،آلية االسـتعراض  

  .ابعةوالنفقات املتوقعة للسنة الر
    
  لوثائقا

  
  )CAC/COSP/IRG/2013/5(مذكِّرة من األمانة بشأن املوارد املالية 

    
    مسائل أخرى  - ٥  

املنظمــات غــري احلكوميــة وآليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة  " املعنــون ٤/٦قــرَّر املــؤمتر، يف قــراره 
كوميــة علــى  إحاطــة للمنظمــات غــري احل، أن ُتعقَــد جلــسات"حــدة ملكافحــة الفــساداألمــم املت

ــة بالتعــاون مــع أحــد أعــضاء مكتــب       هــامش دورات فريــق اســتعراض التنفيــذ، تنظِّمهــا األمان
لجلــسات الــيت ســُتعقد علــى هــامش  لوســوف يتلقــى فريــق اســتعراض التنفيــذ مــوجزاً   .املــؤمتر

  ."مسائل أخرى" البند يف إطار، ٢٠١٣مايو / أيار٣٠الدورة الرابعة، يوم اخلميس 
    

    فريق استعراض التنفيذاخلامسة للدورة ل املؤقَّت جدول األعمال  - ٦  
 لدورتــه  مؤقَّـتٍ  ينظـر فريـق اسـتعراض التنفيـذ، أثنــاء دورتـه الرابعـة، يف جـدول أعمـالٍ        سـوف 

  .اخلامسة، ُتعدُّه األمانة بالتشاور مع الرئيس، بغية إقراره
    

    اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الرابعة  - ٧  
تتـوىل األمانـة     ،دورتـه الرابعـة   أعمـال    عـن    ملزمع أن يعتمـد فريـق اسـتعراض التنفيـذ تقريـراً           من ا 
  . مشروعهإعداد
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   األولاملرفق
  

  حاملقتَر األعمالتنظيم 
  
  شرحالعنوان أو ال  البند  الوقت والتاريخ

      مايو/ أيار٢٧االثنني، 
  افتتاح الدورة  )أ (١  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  ل وتنظيم األعمالإقرار جدول األعما  )ب (١  
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
      

      مايو/ أيار٢٨الثالثاء، 
 )تابع(استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   ٢  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 )عتاب(استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
      

      مايو / أيار٢٩األربعاء، 
  املساعدة التقنية  ٣  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  )تابع(املساعدة التقنية   ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
      

      مايو/ أيار٣٠اخلميس، 
 )تابع(استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   ٢  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 )تابع( ملكافحة الفساد استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
      

      مايو / أيار٣١اجلمعة، 
  املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية ٤  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  مسائل أخرى  ٥  
 )تابع(استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥
فريق استعراض اخلامسة لدورة لجدول األعمال املؤقَّت ل ٦  

  التنفيذ
 اعتماد تقرير فريق استعراض التنفيذ عن أعمال دورته الرابعة ٧  
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  املرفق الثاين
  

  الدول األطراف املستعَرضة يف السنة الرابعة من دورة االستعراض األوىل
  

  الدولة الطرف املستعَرضة  اجملموعة اإلقليمية
  السنغال  جمموعة الدول األفريقية

  ليربيا  
  كينيا  
  نيجرييا  
  ونغاب  
  مالوي  
  ليبيا  
  مدغشقر  
  اناميبي  
  إثيوبيا  
  )ب(نغو الدميقراطيةومجهورية الك  

  )ب(بوتسوانا  

  )أ(مصر  

  )أ(بيساو-غينيا  

  )ب(سوازيلند  

  )ب(جزر القمر  

  )ب(كوت ديفوار  

  )أ(مايل  

  قريغيزستان  جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ
  ملديف  
  لبنان  
  وزبكستانأ  
  باالو  
  تركمانستان  
  سنغافورة  
  الصني  
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  الدولة الطرف املستعَرضة  اجملموعة اإلقليمية
  طاجيكستان  
  )ب(البحرين  

  )ب(تايلند  

  )ب(اهلند  

  )ب(نيبال  

  )ب(فانواتو  

  )ب(جزر كوك  

  )ب(جزر مارشال  

  )ب(جزر سليمان  

  )ب()املوّحدة-واليات(ميكرونيزيا   

  )ب(ناورو  

  )أ(اليمن  

  )أ(كمبوديا  

  )ب(ميامنار  

  بولندا  جمموعة دول أوروبا الشرقية
  بيالروس  
  البوسنة واهلرسك  
  ألبانيا  
  مجهورية مولدوفا  

  إكوادور  ي جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب
  هاييت  
  كوستاريكا  
  هندوراس  
  غواتيماال  
  أنتيغوا وبربودا  
  بهاماالجزر   
  )ب(سانت لوسيا  
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  الدولة الطرف املستعَرضة  اجملموعة اإلقليمية
  تركيا  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

  اليونان  
  بلجيكا  
  الدامنرك  
  إسرائيل  
  )ب(ليختنشتاين  

  )ب(يسلنداإ  

  )ب(يرلنداإ  

  
  .لة من السنة السابقة من الدورةمؤجَّ  )أ(   
دولة طرف صدَّقت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أو انضمَّت إليها بعد سحب   )ب(   

  .القرعة يف الدورة األوىل لفريق استعراض التنفيذ
  


