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*1053672*
 

  اتفاقية فريق استعراض تنفيذ
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  االجتماع األول
  ٢٠١٠يوليه /متوز ٢ -يونيه /حزيران ٢٨فيينا، 
          *من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

      قائمة اخلرباء    
        األمانةورقة معلومات خلفية من إعداد     

  هذا التقريـر عمـالً بقـرار املـؤمتر     أُع وهـو حيتـوي    ."آليـة االسـتعراض  "املعنـون   ،٣/١د
على قائمة اخلرباء احلكوميني املقدمة من الدول األعضاء حتقيقـا ألغـراض عمليـة االسـتعراض،     

ونظـراً   .مبا يف ذلك معلومـات عـن وظـائفهم السـابقة واحلاليـة ومـا يتصـل بـذلك مـن خـربات          
 م التقرير إىل عـدن هـذه الوثيقـة معلومـات عـن       .ءة أجـزا لعدد القوائم املتلقّاة، فقد قُسوتتضـم

واجلمهوريـــة  ؛)دة القوميــات املتعـــد-دولــة (األرجنـــتني؛ وبوليفيــا  : اخلــرباء قدمتــها كـــل مــن   
  .وكوستاريكا؛ وكولومبيا الدومينيكية؛ وشيلي؛ وكوبا؛

  
  

                                                           
  * CAC/COSP/IRG/2010/1.  
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ض اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
اخلرباء احلكوميون املعنيون بآلية استعرا

  
  

البلد
 

ا
للقب العائلي

األلقاب العائلية/ 
 

االسم الشخصي
األمساء الشخصية  /
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف 
أو املناصب األخرى أو األنشطة

/ 
  

اخلربات الفنية السابقة
 

ذات الصلة
  

األرجنتني
  

برونو
  

أخنيل أتيليو خوسيه
  

منسق جلنة رصد تنفيذ 
اتفاقية البلدان األمريكية 

ملكافحة الفساد
  

تنسيق أعما
ل جلنة مشتركة بني عدة مؤسسات ورئاسة تلك 

اللجنة اليت مهمتها الرئيسية هي رصد تنفيذ اتفاقية البلدان 
األمريكية ملكافحة الفساد يف األرجنتني

. 
واملشاركة يف آلية متابعة 

تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد
. 

ولديه خربة يف 
التدريس واخلطابة

. 
وهو عضو سابق يف
 

س التشريعي الوطين 
ال

)
نائب

 (
وعضو املؤمتر الدستوري ملدينة بوينس آيرس

. 
وكان 

سابقاً النائب األول لرئيس االحتاد األرجنتيين لرابطات احملامني، 
والرابطة العمومية حملامي العاصمة االحتادية ونقابة احملامني يف 

س آيرس
بوين

. 
  

هافورد
  

ديبورا لوسيا
  

احمللة رئيسية، مكتب 
ملديرية الوطنية لسياسات 

الشفافية ومكافحة الفساد، 
وزارة العدل واألمن 
وحقوق اإلنسان يف 

األرجنتني
  

منسقة برامج الشفافية ومكافحة الفساد يف املقاطعات والبلديات 
يف األرجنتني وتعزيز املؤسسية يف مكتب مكافحة الفساد

. 
وممثلة 

ض اتفاق
األرجنتني يف الربنامج الرائد الستعرا

ية األمم املتحدة 
آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان  ملكافحة الفساد ومندوبة لدى 

األمريكية ملكافحة الفساد
. 

اخلربات السابقة
: 

الدولية يف اإلدارة الوطنية لألمن االجتماعي؛مسؤولة الشؤون 
 

ومساعدة يف مديرية 
الشؤون االقتصادية الثنائية التابعة لوزارة اخلارجية والتجارة

 
الدولية وشؤون العبادة

. 
وهلا خربة يف جمال التعليم

.  
  

رويري
  

غابريل خرياردو
  

منسق سياسات الشفافية 
يف جمال االشتراء العمومي، 

املكتب الوطين ملكافحة 
الفساد، وزارة العدل 

واألمن وحقوق اإلنسان 
يف األرجنتني

  

اقتراح سياسات عامة إلضفاء الشفافية على اإلجراءات العامة يف 
جمال االشتراء واملشتريات؛

 
واستحداث آليات وأدوات مصممة 

لوضع
 

وقوائم وصون وتعزيز نظام االشتراء عن طريق إجراءات رصد 
مرجعية

مشاريع لألحكام والشروط،  ، واملساعدة يف إعداد 
وحتليل املعايري القانونية

. 
اخلربات السابقة

 :
عمل يف مكتب املراجع 

الوطين العام للحسابات، وإدارة
 

الصناعة والتجارة اخلارجية، 
والديوان الوطين للمحاسبات وجهاز القضاء

. 
اخلربة يف جمال 

التعليم
:

إصدار منشورات تعليمية
.  
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البلد
 

ا
للقب العائلي

األلقاب العائلية/ 
 

االسم الشخصي
األمساء الشخصية  /
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف 
أو املناصب األخرى أو األنشطة

/ 
  

اخلربات الفنية السابقة
 

ذات الصلة
  

  
كارو

  
هيلدا لورينا

  
حمللة يف مديرية ختطيط 

سياسات الشفافية، املكتب 
الوطين ملكافحة الفساد، 

وزارة العدل واألمن 
وحقوق اإلنسان يف 

األرجنتني
 

وضع مش
ص سياسات متفقة مع االتفاقيات الدولية 

اريع نصو
ملكافحة الفساد 

)
ص
التخص

 :
االشتراء العمومي

(. 
ومعاجلة ملفات 

القضايا
. 

وصوغ أحكام قضائية والتقارير القانونية
. 

وحتليل الوضع 
يف فرادى البلدان إلعداد تقرير عن درجة االمتثال التفاقية البلدان 

األمريكية ملكافحة الفساد
 

وآلي
ة متابعة تنفيذها

. 
واملشاركة يف 
ض اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

الربنامج الرائد الستعرا
.  

  
غيلر

  
الورا

  
حمللة رئيسية يف مكتب 
مكافحة الفساد بوزارة 
العدل واألمن وحقوق 

اإلنسان
  

تقوم، بصفتها حمللة رئيسية، بتوفري املشورة واملساعدة القانونيتني 
يف جمال الشؤون ا

لدولية يف مديرية ختطيط سياسات الشفافية 
التابعة ملكتب مكافحة الفساد،
 

والتنسيق العام للمساعدات 
القانونية املقدمة خلرباء األرجنتني لدى جلنة خرباء آلية متابعة تنفيذ 

اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد
. 

وهي خبرية مناوبة يف 
تلك اآللية وعضو يف الفريق األرجنت

يين املشارك يف الربنامج الرائد 
ض اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

الستعرا
. 

واملساعدة يف 
وضع وتنفيذ مشاريع متعلقة جبوانب احلوكمة مع منظمات اتمع 

املدين
. 

وهلا خربة يف جمال التعليم
. 

اخلربات السابقة
 :

ويف مدينة بوينس آيرس ذات عملت يف  اجلهاز القضائي الوطين 
احلكم الذايت 

ومكاتب حماماة خاصة
.  

  
أروسينا

  
لويس فرناندو

  
مستشار مبديرية 

التحقيقات، مكتب 
مكافحة الفساد، وزارة 
العدل واألمن وحقوق 

اإلنسان
  

يقوم، بصفته مستشارا ملديرية التحقيقات، مبا يلي
 :

توفري املشورة 
للمديرية بشأن التشريعات العقابية املهمة، واملسائل اإلدارية 

املتصلة بقضايا الفساد ومسارات العمل اليت ينبغي 
ا

تباعها
. 

وإجراء 
ف االام 

حتليالت أولية، ومجع األدلة وصوغ صحائ
)

أو قرارات 
عدم توجيه االام

 (
فيما يتعلق حباالت االشتباه يف الفساد املبلغ 

ف يف هذه 
عنها لدى مكتب مكافحة الفساد ومتثيل املكتب كطر

اإلجراءات؛
 

والتعاون
 

ف وحدات تنسيق التحقيقات يف 
مع خمتل

املديرية يف معاجلة ملفات الدعاوى القضائية والتحقيقات األولية
. 

اخلربات السابقة
: 

العمل لدى احملاكم اجلنائية االحتادية يف بوينس 
آيرس اليت تتم فيها حماكمة قضايا الفساد

.  
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البلد
 

ا
للقب العائلي

األلقاب العائلية/ 
 

االسم الشخصي
األمساء الشخصية  /
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف 
أو املناصب األخرى أو األنشطة

/ 
  

اخلربات الفنية السابقة
 

ذات الصلة
  

  
مونتريو

  
س
مارتن أندري

  
مستشار يف مديرية 
التحقيقات، مكتب 

مكافحة الفساد، وزارة 
العدل واألمن وحقوق 

اإلنسان
  

يقوم، بصفته مستشارا ملديرية التحقيقات، مبا يلي
 :

تقدمي املشورة 
للمديرية بشأن التشريعات العقابية املهمة، واملسائل اإلدارية 

املتصلة ا
. 

وإجراء حتليالت أولية عن حاالت الفساد املشتبه فيها 
املبلغ عنها لدى مكتب مكا

ف االام 
فحة الفساد، وصوغ صحائ

)
أو قرارات عدم توجيه االام

 (
ف يف هذه 

ومتثيل املكتب كطر
اإلجراءات؛
 

ف وحدات تنسيق التحقيقات يف 
والتعاون مع خمتل

املديرية يف معاجلة ملفات الدعاوى القضائية والتحقيقات األولية
. 

اخلربات السابقة
: 

مدير التحقيقات 
)

مكتب مكافحة الفساد
(، 

وأمني إدارة العدالة والسجون 
)

يف وزارة العدل واألمن وحقوق 
اإلنسان

(
؛ وكاتب يف الغرفة األوىل 

يف 
ف االحتادية 

حمكمة االستئنا
املختصة بقضايا اإلصالحيات والقضايا اجلنائية يف العاصمة 

االحتادية؛
 

وخبري يف جلنة اخلرباء التابعة ملؤمتر وزراء العدل 
  

إلا
رييب

يني
 -

األمريكيني
، ومنسق وممثل وزارة العدل واألمن وحقوق 

اإلنسان يف فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل 
األموال وجلنة البلدان األمريكية ملكافحة تعاطي املخدرات التابعة 

التعاون  ملنظمة الدول األمريكية، وخبري يف تقييم اتفاقية منظمة 
والتنمية يف امليدان االقتصادي

.  
  

غوميس
  

نيكوالس
  

منسق النظم الوقائية يف 
مديرية ختطيط سياسات 

الشفافية، مكتب مكافحة 
الفساد، وزارة العدل 

واألمن وحقوق اإلنسان
  

تقدمي املشورة بشأن الدراسات والتقييمات املتعلقة بنظم اإلدارة 
الوطنية العامة وتصميم جوانب التخطيط االستراتيجي لسياسات 

تكنولوجيا املعل
ومات وخططها يف مكتب مكافحة الفساد

. 
وتصميم واستحداث وتنفيذ مشاريع بناء القدرات املؤسسية، 

الكاملة املشفوعة بقَ ونظام إقرارات الذمة املالية 
س

م اخلاصة 
باملوظفني العموميني، مبا يف ذلك عمليات تكنولوجيا املعلومات 

اليت تشكل جزءاً منه، ونظام التعلم عن بعد لتلقني األ
خالقيات 

العامة من خالل منصة 
SIC

EP
 

االفتراضية
. 

اخلربات السابقة
بقَمنشئ النظام احملوسب إلقرارات الذمة املالية الكاملة املشفوعة  :

مس
اخلاصة باملوظفني العموميني يف املكتب الوطين ملكافحة 
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البلد
 

ا
للقب العائلي

األلقاب العائلية/ 
 

االسم الشخصي
األمساء الشخصية  /
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف 
أو املناصب األخرى أو األنشطة

/ 
  

اخلربات الفنية السابقة
 

ذات الصلة
  

الفساد
.

ورائد مشروع لتطوير املوقع الشبكي اجلديد ملكتب 
مكافحة الفساد 

)
w

w
w.anticorruption.gov.ar

(. 
ورائد مشروع 

)
نظام اإلحاالت املرجعية للبيانات املتعلقة باملوظفني العموميني

ورائد قسم التدريب على األخالقيات العمومية يف إطار مشروع  .)
تطوير وتنفيذ املنصة االفتراضية لدورات التعلم عن بعد اخلاصة 

بتلقني األخالقيات والشفافية ومراقبة الفسا
 .د

واملسؤول عن 
عمليات التخطيط االستراتيجي يف مكتب مكافحة الفساد

. 
تصميم وتنفيذ خطط الشفافية يف  واملشاركة يف 

اهل
يئات العمومية

واملسؤول عن نقل تكنولوجيا النظام احملوسب إلقرارات الذمة  .
املالية املشفوعة بقسم إىل البلدان اليت طلبت املساعدة يف هذا 

الشأن 
)

وهي اجلم
هورية الدومينيكية، وغواتيماال، وهندوراس 

وسواها
(. 

س يف جمال الشفافية واألخالقيات العامة 
وميارس التدري

يف جامعات ومؤسسات خمتلفة 
)

ف العربية، وجامعة 
كاحتاد املصار

يف جمال اإلدارة  سان مارتني الوطنية، واملركز الدويل للتدريب 
العامة وسواها

(. 
ومستشار دويل لدى مشاريع 

خمتلفة يف ميدان 
الشفافية واألخالقيات العامة 

)
يف هاييت وهندوراس وبلدان 

أخرى
(.

 
  

أوريلي
  

باتريسيو خوسيه
  

منسق التحقيقات يف 
املطالب غري املشروعة يف 

مديرية التحقيقات، مكتب 
مكافحة الفساد، وزارة 
العدل واألمن وحقوق 

اإلنسان
 

يقوم، بصفته منسقا للتحقيقات،
 

مبا يلي
 :

قيا
دة الفريق العامل 
املعين بالتحقيق يف قضايا الفساد واإلبالغ عن سري العمل فيها 

ومتابعتها قضائيا
. 

وميثل مكتب مكافحة الفساد يف اإلجراءات 
فيها املكتب طرفاً القضائية اليت يكون 

.  

  
باردي

  
بدرو مارتني

  
حملل رئيسي يف مكتب 
مكافحة الفساد، وزارة 
العدل واألمن وحقوق 

اإلنسان
 

يتوىل، بصفته منسق يف جمال تضارب املصاحل وتعارضها، 
املسؤولية عن إدارة ومعاجلة
 

ملفات القضايا اليت فتحت مببادرة من 
ف 

ف من األطرا
املكتب أو بناء على طلب طر

)
توفري املشورة 

وإعداد التقارير
(

يف ذلك امليدان
. 

اخلربات السابقة
: 

مدير عام 
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البلد
 

ا
للقب العائلي

األلقاب العائلية/ 
 

االسم الشخصي
األمساء الشخصية  /
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف 
أو املناصب األخرى أو األنشطة

/ 
  

اخلربات الفنية السابقة
 

ذات الصلة
  

الشؤون القانونية يف مكتب املراج
ع العام حلسابات مدينة بوينس 

آيرس ذات احلكم الذايت، ومستشار لرئيس رابطة القضاة يف مدينة 
س آيرس

بوين
.

وله خربة يف جمال التعليم
.  

  
سال

  
سباستيان

  
منسق الرابطة الدولية 

لسلطات مكافحة الفساد 
للبلدان الناطقة باإلسبانية

  

منسق الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد 
)

وضع 
النظام 

األساسي للمنظمة، وتعزيز التنفيذ الفعال التفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الفساد، والتعاون مع السلطات الوطنية والدولية يف 

مكافحة جرائم الفساد وتوثيق التعاون الدويل املوجه هلذه الغاية، 
وغري ذلك

(. 
اخلربات السابقة

: 
عمل مستشارا خارجيا لنائب يف 

الس التشري
س آيرس؛

عي ملدينة بوين
 

صوله خربة يف العمل لدى 
السلطة القضائية الوطنية والقطاع اخلا

. 
ميدان ختصصه

: 
جرائم 

ذوي الياقات البيضاء
.  

بوليفيا 
)

دولة 
– 

املتعددة 
القوميات

(  

سوخو 
إ

تيوري
  

ناردي
  

وزير الشفافية املؤسسية 
وأنشطة مكافحة الفساد، 
وزارة الشفافية املؤسسية 

وأنشطة مكا
فحة الفساد

  

وزير الشفافية املؤسسية وأنشطة مكافحة الفساد يف بوليفيا
. 

وكان 
يف السابق 

)
يف الفترة 

٢٠٠٦
 –

 
٢٠٠٩

( 
نائباً لوزير الشفافية 

املؤسسية وأنشطة مكافحة الفساد
. 

وهو خبري ميثل بوليفيا يف جلنة 
خرباء آلية متابعة
 

تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد 
ال

تابعة ملنظمة الدول األمريكية
. 

ويتوىل إعداد تقارير التقييم بشأن 
ملكافحة الفساد تنفيذ الصكوك الدولية 

. 
ووضع وصياغة 

السياسات املتعلقة مبنع ومكافحة الفساد يف بوليفيا
. 

وتنسيق 
وتنفيذ استراتيجيات الشفافية والرقابة االجتماعية

.  
  

مونتريو الرا
  

هوغو راؤول
  

نائب وزير ال
شفافية 

املؤسسية وأنشطة مكافحة 
الفساد، املعين بأنشطة 

مكافحة الفساد 
  

قام، بصفته نائب وزير، بصياغة وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد 
واملعاقبة على أعمال الفساد واستعادة املوجودات وإدارة 

املوجودات اليت استعادا الدولة ونشر الوعي العام
 

وتدريب 
املوظفني العموميني؛ واإل

ف على التحقيقات؛ ومتابعة ورصد 
شرا

التدابري القضائية ملكافحة الفساد وإجراءاا؛
 

ف على تقدمي 
واإلشرا

التقارير؛
 

وتنسيق وتنفيذ استراتيجيات التنسيق فيما بني املؤسسات 
فيما يتعلق بالتحقيق يف حاالت الفساد وحماكمة مرتكبيها

. 
واملشاركة يف آلية متابعة تنفيذ اتفاقية الب

دان األمريكية ملكافحة  ل
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البلد
 

ا
للقب العائلي

األلقاب العائلية/ 
 

االسم الشخصي
األمساء الشخصية  /
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف 
أو املناصب األخرى أو األنشطة

/ 
  

اخلربات الفنية السابقة
 

ذات الصلة
  

الفساد
.

اخلربات السابقة
: 

ص يف املسائل الفنية يف 
ض متخص

قا
احملكمة الرابعة وقاضي للتحقيق يف اإلجراءات التمهيدية 

للمحاكمة لـ
)

دائرة كوتشابامبا
(. 

   
  

كامارغو تيكونا
  

كارلوس فريناندو
  

قائم بأعمال نائب وزير 
الشفافية املؤسسية وأنشطة 

مكافحة الف
ساد، املعين 

بشؤون الوقاية ونشر القيم 
األخالقية والشفافية

  

قام مبا يلي بصفته نائب وزير
 :

تأطري السياسات العامة للشفافية 
على الصعيد الوطين، وتنفيذ برنامج للشفافية يف إدارة الشؤون 

العامة، ووضع برامج ملنع الفساد؛
 

والعمل يف اجلوانب املتصلة 
باألخالقيات العمومية في

ما بني املوظفني العموميني واتمع 
عموماً

. 
اخلربات

: 
مدير عام مكتب نائب الوزير؛
 

ومدير مدرسة 
اإلدارة العامة املتعددة القوميات، ومنسق لوحدة الشفافية يف 

مكتب نائب الوزير، ومدير ملكتب األخالقيات يف الدائرة الوطنية 
للجمارك، واملسؤول عن قطاع احملاماة يف مكتب أخال

قيات دائرة 
اجلمارك؛
 

ص يف األخالقيات والشفافية وتدابري 
ومستشار متخص

مكافحة الفساد
.  

  
فيساغا بييدو

  
س
غابريال ديني

  
مديرة عامة إلدارة 

التحقيقات يف أعمال 
الفساد، وزارة الشفافية 

املؤسسية وأنشطة مكافحة 
الفساد

  

ف على التحقيقات،
تقوم بوصفها مديرة عامة للتحقيقات باإلشرا

 
ومتابعة ورصد التدابري واإلجراءات القضائية يف جمال مكافحة 

الفساد وانعدام الشفافية؛
 

وتنسيق تطوير سياسات الشفافية مع 
ف اهليئات املعنية يف الدولة؛

خمتل
 

ف 
وتنفيذ التدابري املصممة لكش

اهليئات؛ أعمال الفساد اليت ترتكب داخل هذه 
 

وتصميم آليات 
لتعزيز وتنسيق العمل امل

ؤسسي لتشجيع إدارة الشفافية ومكافحة 
الفساد

. 
اخلربات السابقة

ال :
عمل يف مكتب حمامي الشعب 

)
ص احملرومني من احلرية

املسؤول عن برنامج األشخا
(.

  
  

سيسبيدس راو
  

ريكاردو خوان
  

مدير عام إدارة استعادة 
ممتلكات الدولة، وزارة 

الشفافية املؤسسية وأنشطة 
مكافحة الفساد

  

وضع وتنفي
ذ السياسات املتعلقة باستعادة املوجودات املؤلفة من 

عوائد الفساد، وإجراء التحقيقات يف الثروات املؤلفة من األرباح 
غري املشروعة وحماولة إضفاء الشرعية عليها، وتبادل املعلومات 

والتنسيق بني املؤسسات وإدارة املوجودات املسترجعة
. 

وصياغة 
ص القانونية

النصو
. 

ومتابعة ورص
د اإلجراءات وإعداد التقارير 

ض استعادة املوجودات
ألغرا

. 
وتنسيق املساعدة التقنية وتدابري 



CAC/COSP/IRG/2010/3/Add.3 

8 V.10-53672 

البلد
 

ا
للقب العائلي

األلقاب العائلية/ 
 

االسم الشخصي
األمساء الشخصية  /
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف 
أو املناصب األخرى أو األنشطة

/ 
  

اخلربات الفنية السابقة
 

ذات الصلة
  

التعاون الدويل الستعادة املوجودات وتأمني االمتثال للمعايري 
الوطنية ملكافحة الفساد واالتفاقيات الدولية

. 
اخلربات السابقة

: 
مستشار يف تدابري مكافحة الفساد واستعادة املوجودات

.  
  

كايوخرا باريتو
  

إ
س
دغار لوي

  
ص يف متابعة 

خبري متخص
وتنفيذ الصكوك الدولية 
ملكافحة الفساد، وزارة 

الشفافية املؤسسية 
ومكافحة أنشطة الفساد

  

متابعة ورصد تنفيذ الصكوك الدولية ملكافحة الفساد اخلاصة 
باألمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية، ومجاعة دول األنديز، 

ومنظمة ال
تعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

. 
وإعداد تقارير 
تقييمية، وتقدمي دعم تقين وخربة تقنية للمنظمات الدولية املعنية؛

وممارسة اإلدارة وتوفري الدعم التقين واخلربة التقنية يف جمال اعتماد  
السياسات و
ال

تدابري واألحكام الواردة يف االتفاقيات الدولية 
ملكافحة الفساد ال

يت وقّ
عتها بوليفيا؛
 

ووضع وصياغة املقترحات 
املتعلقة باللوائح والصكوك التشريعية واملشاريع واخلطط الالزمة 

إلدراج بوليفيا يف التدابري واملعايري اليت أرستها االتفاقات 
ص مبكافحة 

والصكوك الدولية اليت وقعتها بوليفيا والتشريع اخلا
الفساد بصورة عامة

. 
وتقدمي املساعدة 

التقنية، والتنسيق وإحالة 
طلبات املساعدة القانونية الدولية والتعاون القانوين الدويل

. 
ض اتفاقية األمم وهو 

خبري ميثل بوليفيا يف الربنامج الرائد الستعرا
املتحدة ملكافحة الفساد ويف آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان 

األمريكية ملكافحة الفساد
.  

  
تاميس غوارديا

  
خوليت
  ا

خبرية استشارية يف جمال 
مراجعة احلسابات، وزارة 
الشفافية املؤسسية وأنشطة 

مكافحة الفساد
  

خبرية يف مراجعة احلسابات يف جمال التحليل اجلنائي 
)

قضايا 
االحتيال والفساد

(. 
الفنية وتقدمي املشورةوتقوم بإجراء التحليالت، وإعداد التقارير 

. 
والتنسيق بني املؤسسات، والتدريب
، 

وتأمني إعداد احلسابات يف 
١٩ 

وزارة وتوفري املساعدة التقنية إىل 
وحدات الشفافية

. 
اخلربات السابقة

: 
مديرة لوحدة املراجعة 

الداخلية للحسابات التابعة لوزارات املالية والتنمية االقتصادية 
والتعليم وهيئات أخرى غري مركزية

.  
  

س ساالس
سانتشي

  
ماريال

  
موظفة الشؤون القانون

ية 
يف وحدة التحقيقات املالية

 
تقوم مبا يلي بوصفها املسؤولة الرمسية عن الشؤون القانونية

: 
البالغات عن العمليات املشتبه فيها ودراسة احلاجة إىل فتح حتليل 



CAC/COSP/IRG/2010/3/Add.3 

V.10-53672 9 

البلد
 

ا
للقب العائلي

األلقاب العائلية/ 
 

االسم الشخصي
األمساء الشخصية  /
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف 
أو املناصب األخرى أو األنشطة

/ 
  

اخلربات الفنية السابقة
 

ذات الصلة
حتقيقات، وإعداد التقارير القانونية  

 -
املالية للتأكد مما إذا كانت 

هناك أدلة 
على
 

ارتكاب جرمية إلضفاء الشرعية عل
ى األرباح غري 

املشروعة أو وجود جرمية غسل أموال حمددة
. 

وتقدمي املشورة إىل 
املديرية بشأن توقيع اتفاقات، والتدخل يف إعداد امليزانية، 
واملشاركة يف االجتماعات الدولية املعنية بغسل األموال

. 
اخلربات 

السابقة
: 

يف سيغوريا، ونائب حمكمة الدائرة العليا، والغرفة املدنية 
ة 

وزير الشباب، العمل يف مكتب االدعاء العام ملنطقة الباس، 
وشعبة مكافحة الفساد، ومكاتب حماماة

.  
شيلي

  
هامل

  
سيباستيان

  
رئيس وحدة التعاون 

والعالقات الدولية، مكتب 
املراقب املايل العام 

للجمهورية
  

رئيس الوحدة املسؤولة عن العالقات مع املنظمات املتعددة 
ف؛

األطرا
 

واملسؤول عن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد يف مكتب املراقب املايل وممثل الفريق العامل الذي أنشأته 

شيلي
. 

ورئيس املشاريع املتعلقة بتعزيز الشفافية يف إدارة الشؤون 
ووكالة التعاون  العامة اليت تنفذ مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

التقين األملانية
و .

له خربة يف العمل كرئيس للوحدة اخلاصة 
مبراجعة احلسابات يف مكتب 
راامل

قب املايل
ف حتقيقات 

؛ وكموظ
يف حاالت اإلخالل اجلسيم باالستقامة اإلدارية

. 
وله خربة يف 

العمل كنائب مدع عام يف مكتب االدعاء العام بدائرة الفلوريدا؛
 

قضايا اجلرائم االقتصادية وحماكم ويف التحقيق يف 
ة مرتكبيها

. 
وله 

ص يف حقوق اإلنسان
خربة يف العمل كمحام متخص

.  
  

موراليس بينا
  

روبرتو
  

مستشار قانوين، وحدة 
مكافحة الفساد املتخصصة، 

مكتب االدعاء العام
  

توفري اخلدمات االستشارية جلهاز االدعاء العام الوطين وفرادى 
املدعني العامني بشأن الفساد واجلرائم اليت يرتكبها امل

وظفون 
احلكوميون؛
 

واملشاركة يف متابعة اتفاقيات منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي 

)
ص بشيلي، وخبري يف التقييم يف 

التقييم اخلا
الربازيل

؛)
وعضو فريق خرباء مكافحة الفساد الوطين

.  
  

س
فريناندي

  
هرينان

  
مساعد مدير وحدة 

مكافحة الفساد املتخصصة، 
مكتب االدعاء الع

 ام

مساعد مدير وحدة مكافحة الفساد املتخصصة
. 

ويقوم بإعطاء 
املشورة إىل املدعني العامني املتخصصني يف قضايا الفساد يف البلد، 

وتقدمي االقتراحات املتعلقة بالتعليمات العامة، وحتليل القضايا؛
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البلد
 

ا
للقب العائلي

األلقاب العائلية/ 
 

االسم الشخصي
األمساء الشخصية  /
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف 
أو املناصب األخرى أو األنشطة

/ 
  

اخلربات الفنية السابقة
 

ذات الصلة
  

ف على التحليالت احملاسبية واملالية يف الوحدة
واإلشرا

. 
وله خربة 

يف العمل يف 
س حمامي الدولة؛

جمل
 

وممثل مصاحل الدولة يف احملاكم؛
 

وتشمل القضايا اليت يعاجلها قضايا الفساد
.  

  
بيكاند ألبونيكو

  
إ

دواردو
  

مستشار قانوين، مكتب 
االدعاء العام

  
معاجلة طلبات املساعدة
 

وطلبات تسلم ارمني؛القانونية الدولية بشأن جرائم الفساد 
 

وصاحب خربة يف التحقيق باجل
رائم اليت 

يرتكبها املوظفون العموميون
.  

  
فنستربوش

  
كريستيان فرينر

  
مستشار قانوين يف جمال 
التعاون القانوين الدويل، 

وزارة اخلارجية
  

خربة يف العمل يف اهليئة املركزية للتعاون القانوين الدولية؛
 

ومعاجلة 
طلبات املساعدة القانونية الدولية املتعلقة بقضايا الفساد، ومعاجل

ة 
طلبات تسليم ارمني وتسلمهم

. 
وممثل وزارة اخلارجية يف الفريق 

الوطين العامل بشأن التعاون القانوين الدويل ويف اجتماع 
السلطات املركزية للسوق املشتركة ألمريكا اجلنوبية والبلدان 

املنتسبة إليها
. 

  
خوسيد

  
ديبورا

  
رئيسة إدارة الشؤون 

ف 
القانونية هليئة اإلشرا

على امل
ف واملؤسسات 

صار
املالية

  

تقدمي املشورة إىل مراقب اهليئة عن تطبيق القوانني واللوائح يف 
السياق املصريف؛
 

واملشاركة يف وضع ومناقشة مشاريع التشريعات 
املالية؛
 

وهي مسؤولة عن الدفاع عن اهليئة لدى احملاكم
.  

   
بافيس

 -
تولوسا

  
كارلوس ألفريدو

  
رئيس منطقة بدائرة 

االمتثال ال
سوقي، هيئة 
ف على األوراق 

اإلشرا
املالية

  

اقتراح وتنفيذ سياسات إنفاذ اللوائح املُنظمة ألسواق األوراق؛ 
متثيل اهليئة لدى الفريق العامل املعين
 

بتدابري منع ومكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب التابع لفرقة العمل املعنية باإلجراءات 

املالية املتعلقة بغسل األموال يف 
أمريكا اجلنوبية؛
 

وهو خبري 
تنفيذ  ص يف تقدمي املشورة بشأن أعمال التحقق من 

متخص
توصيات فرقة العمل باإلجراءات املالية املتعلقة بغسل األموال؛ 

ومتثيل اهليئة يف الفريق العامل الوطين املعين بااللتزام باتفاقية منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن مكافحة 

رشو 
املوظفني العموميني

.  
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البلد
 

ا
للقب العائلي

األلقاب العائلية/ 
 

االسم الشخصي
األمساء الشخصية  /
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف 
أو املناصب األخرى أو األنشطة

/ 
  

اخلربات الفنية السابقة
 

ذات الصلة
  

  
تور

ييا
لبا غون

س
س
الي

 
أ

س
لفارو أندري

  
رئيس شعبة املراقبة 

وااللتزام، وحدة التحليل 
املايل

  

الوظيفة احلالية
: 

توجيه ومراقبة عملية التحقق من االمتثال 
ملتطلبات اإلبالغ عن 

"
املواضيع اإللزامية

 "
ف
فيما يتعلق مبنع وكش

 
عمليات غسل األموال ومتويل اإل

رهاب؛
 

ف يف 
وختطيط اإلشرا

امليادين 
"

اإللزامية
 ؛"

واقتراح العقوبات
. 

املناصب السابقة
: 

دوائر خربة  واسعة النطاق بالعمل احلكومي، ومن ضمنها العمل يف 
الضرائب 

)
يف حتليل الضرائب ومراجعة احلسابات

 (
يف مكتب 

االدعاء العام 
)

وحدة مكافحة الفساد
(.

  
كولومبيا

  
أوسوريو تشاكون

  
أل

فارو
  

رئيس الوحدة الوطنية 
املتخصصة يف مكافحة 
جرائم اإلدارة العامة، 
مكتب االدعاء العام

  

متابعة وتقييم نتائج التحقيقات اليت ينفذها فرادى املدعني العامني؛
 

وإنشاء فرق عمل إلجراء التحقيقات؛
 

وتنسيق الدعم التقين، 
والعلمي، والتحقيقي والعمليايت مع الشرطة القضائية

. 
ول

ه خربة 
ف قضائي 

واسعة كموظ
)

مبا يشمل العمل كمدير للشؤون 
الدولية

 (
وكذلك كأستاذ للقانون اجلنائي، وال سيما يف قوانني 

جرائم اإلدارة العامة
.  

  
كاستنيدا كريسبو

  
كارلوس

  
املدعي العام للدائرة 

القضائية السابعة عشرة
 ،

الوحدة الوطنية املتخصصة 
العاميف مكافحة جرائم اإلدارة 

العامة، مكتب االدعاء 
  

يتوىل بصفته مدع عام التحقيق يف القضايا وتوجيه االام عند 
أنه ارتكب، أو شارك يف ارتكاب،  ض 

االقتضاء ضد كل من يفتر
فعل من األفعال املعاقب عليها

. 
واعتماد أو طلب آليات لتسوية 

املنازعات
. 

ف الشرطة القضائية
وتوجيه وتنسيق وظائ

. 
تشمل 

اخلربات الس
ابقة ما يلي

 :
العمل مستشارا قانونيا 

)
معهد الضمان 

االجتماعي
(

، وحماميا يف مديرية الشؤون القانونية بكولومبيا 
)

فيدوكولومبيا
 (

ومناصب أخرى يف كل من القطاعني العام 
معاً ص 

واخلا
. 

وخربة واسعة يف القانون العام، وال سيما يف
 

تسيري
 

اإلدارة العامة، واالشتراء العمومي، وإدا
رة 

الشؤون اإلدارية
 

واملالية 
)

ض، 
مع التشديد على الكفاءة يف استخدام املوارد، وتوليد الفوائ

ف وتقييم النتائج
وتغيري توصيفات الوظائ

(.
  

  
آرانغو بيانا

  
ماريا

  
مديرة الرقابة الداخلية 

وترشيد اإلجراءات، إدارة
تقوم بصفتها مديرة للرقابة الدا

خلية وترشيد اإلجراءات
 

بصياغة 
وتعزيز وتقييم السياسات يف جمال الرقابة الداخلية على أجهزة 
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البلد
 

ا
للقب العائلي

األلقاب العائلية/ 
 

االسم الشخصي
األمساء الشخصية  /
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف 
أو املناصب األخرى أو األنشطة

/ 
  

اخلربات الفنية السابقة
 

ذات الصلة
  

الشؤون اإلدارية للخدمة
العامة

  
السلطة التنفيذية للحكومة على الصعيد الوطين؛

 
وتوجيه وتنسيق 

اإلجراءات املتعلقة بالرقابة الداخلية وترشيد اإلجراءات
. 

وتشمل 
خرباا السابقة

: 
العمل كرئيسة للرقابة الداخلية يف 

املالية واألمانة العامة للصندوق الوطين للمدخراتمكتب الرقابة 
. 

وهلا خربة 
واسعة يف الشؤون املالية لدى القطاعات املالية واإلدارية 

والتجارية؛
 

ومسؤوليات يف امليادين احملاسبية واملالية واالستثمارية 
واإلدارية

. 
  

غوميس غالفس
  

مارتا
  

رئيسة مكتب املستشار 
القانوين، وحد

والتحليالت املاليةة املعلومات 
  

إسداء املشورة إىل املدير العام واإلدارات األخرى بشأن املسائل 
القانونية يف إطار عمل الوحدة؛

 
وتنسيق املعايري القانونية يف 

اإلدارة؛
 

ف ومكافحة غسل 
ووضع وجتميع املعايري املتصلة بكش

األموال ومتويل اإلرهاب؛
 

واحملاماة؛
 

واملشاركة يف در
اسة 

مذكرات التفاهم واملسائل التعاقدية واإلدارية والشؤون املتعلقة 
ض التقارير االستخبارية املالية والطلبات 

بالعمل وامليزانية، واستعرا
الوطنية والدولية

. 
احلكومية واخلاصةوهلا خربة واسعة يف إسداء املشورة إىل اهليئات 

.  
  

مورينو سان خوان
  

مارتن أنطونيو
  

نائب مدع عام
 

يف دوائر 
احملاكم اجلنائية، مكتب 

النائب العام
  

يتوىل بصفته مدع
 يا

اعام
، التحقيق يف القضايا وتوجيه االام عند 

ض ارتكابه، أو مشاركته يف ارتكاب، 
االقتضاء لكل من يفتر
األفعال املعاقب عليها

. 
واعتماد أو طلب آليات لتسوية املنازعات

. 
ف الشرطة القضائ

وتوجيه وتنسيق وظائ
ية .

 
واختاذ اإلجراءات 

املناسبة حلماية الشهود والضحايا
. 

وله خربة واسعة يف جمال 
االدعاء العام

. 
  

رويدا
  

مونيكا باتريشيا
  

مستشارة بالربنامج 
الرئاسي ملكافحة الفساد، 

رئاسة اجلمهورية
  

مسؤولة عن التنسيق يف ااالت السياسية اليت تشمل مواضيع من 
قبيل االتفاقيات الدولية
 

وتعزيز تدابري منع الفسادملكافحة الفساد واملشاريع املتعلقة بالتعاون 
. 

ومتثيل كولومبيا يف املسائل املتعلقة 
باالتفاقيات الدولية ملكافحة الفساد

. 
وتصميم وتنفيذ صكوك 

بشأن منع وحتليل الفساد
. 

ف 
وهي مسؤولة عن حتقيق األهدا

ص باحلكم الدميقر
اخلاصة بنظام املعلومات اخلا

اطي يف ميدان 
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البلد
 

ا
للقب العائلي

األلقاب العائلية/ 
 

االسم الشخصي
األمساء الشخصية  /
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف 
أو املناصب األخرى أو األنشطة

/ 
  

اخلربات الفنية السابقة
 

ذات الصلة
  

السياسات العامة لربنامج مكافحة الفساد
. 

اخلربات السابقة
 :

العمل يف مكتب حمامي الشعب ومكتب حماماة
. 

اخلربات 
التعليمية

:
أصدرت منشورات تعليمية

.  
  

س
أورتي

  
أوسكار 
إ

نريكه
  

مدير الربنامج الرئاسي 
للتحديث والكفاءة 
والشفافية ومكافحة 

الفساد، رئاسة اجلمهورية
  

م
دير الربنامج الرئاسي للتحديث والكفاءة، والشفافية ومكافحة 

الفساد
. 

ص يف وزارة 
وقد مشلت مناصبه السابقة العمل كأمني خا

(التعليم، ومستشار لدى اجلمعية التأسيسية الوطنية ومستشار 
لشؤون الس االستشاري املعين بالدستور

 (
يف رئاسة 

اجلمهورية
. 

ومعاجلة الشؤون الدستورية و
ص الدستور

نشر نصو
. 

وله خربة يف التعليم
.  

كوستاريكا
  

كالديرون 
  

خيلبريت
  

مدع عام، إدارة 
األخالقيات العامة، مكتب 
النائب العام للجمهورية، 

وزارة العدل
 

خربة يف جمال تدابري مكافحة الفساد، واألخالقيات، والشفافية يف 
جمال اخلدمة العامة 

)
اإلدارية والقضائية

(. 
  

  
فيغيس سو

س
لي

  
س
رونالد أندري

  
مدع عام، إدارة 

األخالقيات العامة، مكتب 
النائب العام للجمهورية، 

وزارة العدل
  

يقوم بوصف
 ه

مد
 عيا

اعام
 

يف جمال قضايا األخالقيات العامة مبا يلي
 :

متثيل الدولة يف الشؤون املتعلقة باألخالقيات العامة ومكافحة 
الفساد يف كل من االني اإلداري والقضائي

، مبا يف ذلك
 

الشكاوى والدعاوى املدنية؛
 

للتعاون  والعمل كحلقة مركزية 
الدويل وتنسيق تنفيذ الصكوك الدولية؛
 

والعمل كنائب رئيس آلية 
متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد 

)
الفترة 

٢٠٠٨
-

٢٠٠٩
(

، ومتثيل كوستاريكا يف املؤمترات الدولية
.  

كوبا
  

رومريو بريي
  س

ماريا ديل كارمن
  

مديرة للشؤون القانونية، 
مديرية الشؤون القانونية، 
مكتب املراقب املايل العام 

للجمهورية
  

بتمثيل مكتب املراقب العام  تقوم بصفتها مديرة للشؤون القانونية، 
يف تعامالته مع اجلهات الوطنية واألجنبية والدولية؛
 

وتقدمي 
املشورة بشأن إجراءات االشتراء، وإع

ص 
داد مشاريع النصو

القانونية
. 

والبت يف قضايا خاصة وتقدمي تقارير عن اجلرائم املشتبه 
ف على 

ف خالل مراقبة احلسابات واإلشرا
يف ارتكاا اليت تكتش

عملياا
. 

وهي عضو يف هيئة تنسيق املعاهدات بوزارة اخلارجية
وتشارك مشاركة فعالة يف أعمال املتابعة بشأن اتفاقية مكافحة  .
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البلد
 

ا
للقب العائلي

األلقاب العائلية/ 
 

االسم الشخصي
األمساء الشخصية  /
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف 
أو املناصب األخرى أو األنشطة

/ 
  

اخلربات الفنية السابقة
 

ذات الصلة
  

الفساد
.

اخلربات السابقة
: 

مدعية عامة سابقة وكبرية مراجعي 
حسابات 

)
وزارة شؤون املراجعة واملراقبة احلسابية

 (
ومديرة 

للشؤون القانونية 
)

يف الوزارة نفسها
(. 

اخلربة يف التعليم
 :

أصدرت 
منشورات تعليمية

.  
  

نيكوالو كروس
  

س
خوسيه لوي

  
كبري مراجعي احلسابات 
احلكوميني، مكتب امل

املايل العام للجمهوريةراقب 
  

يقوم بصفته كبري مراجعي احلسابات مبا يلي
 :

ص وحتليل 
فح

ومعاجلة الشكاوي والتقارير الواردة من اجلمهور العام
. 

وتقييم 
ف واألسباب اليت تفرزها 

وحتليل أفعال الفساد فيما يتعلق بالظرو
أو تعززها

. 
وممارسات حوصياغة مقترحات باستراتيجيات وسياسات 

سنة ملنع وقوعها تستند إىل مشاركة املواطنني 
ص الذين يطبقوا

وممارسة الرقابة واستقامة األشخا
. 

اخلربات 
السابقة

 :
كبري مراجعي احلسابات احلكوميني 

)
وزارة شؤون 

املراجعة واملراقبة احلسابية
(

، وحمقق ملحق 
)

مبركز االستقصاء 
النفسي واالجتماعي

(. 
اخلربة يف جمال التعليم

له: 
 

منشورات 
تعليمية

.  
  

س 
غونسالي
بانكوربو

  
آنا ماريا

  
ف 

مديرة إدارة اإلشرا
الرفيع املستوى، وزارة 

شؤون املراجعة واملراقبة 
احلسابية

  

ف الرفيع املستوى مبا يلي
تقوم بصفتها مديرة إلدارة اإلشرا

: 
ض أويل للطعون و

إجراء استعرا
/

أو الشكاو
 ى

الواردة من األفراد 
فيما يتعلق بتدابري
 

الوزارة الرقابية والتظلمات من األفراد إلعادة 
النظر يف قرارات السلطات وتقييم هذه الطعون والشكاوى 

والتظلمات والرد عليها؛ البت يف احلاالت املقدمة إليها لدراستها
. 

وهلا أكثر من 
١٩ 

عاما من اخلربة املباشرة يف العمل يف مراجعة 
احلسابات كرئيسة لفريق من املراجعني وك

مشرفة وكمديرة 
ف الرفيع 

ملراجعة احلسابات اخلاصة وكمديرة إلدارة اإلشرا
املستوى

. 
وهي تقوم ذه الصفة األخرية بتقييم الردود على 

الشكاو
 ى

املراقبة، يف الدولة  ص أنشطة 
الواردة من األفراد خبصو

والكيانات املختلطة، ووحدات امليزانية واهليئات غري احلكومية
. 

اخلربة يف جمال
 

التعليم
 :

أصدرت منشورات تعليمية
.  
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البلد
 

ا
للقب العائلي

األلقاب العائلية/ 
 

االسم الشخصي
األمساء الشخصية  /
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف 
أو املناصب األخرى أو األنشطة

/ 
  

اخلربات الفنية السابقة
 

ذات الصلة
  

اجلمهورية 
الدومينيكية

  
كامانو سانتانا

  
دانيال أومار دي 

خيسوس
  

مدير، وحدات املراجعة 
الداخلية للحسابات، 
مكتب املراقب العام 
حلسابات اجلمهورية 

الدومينيكية
  

إدارة كافة عمليات املراقبة الداخلية للحسابات يف اجلهاز الوطين 
للمراجعة الد

اخلية للحسابات الذي يشمل مؤسسات حكومية 
مركزية وغري مركزية ومستقلة، ومؤسسات الضمان االجتماعي 

ض ا الدولة ومتلك أغلبية أسهمها
واملشاريع اليت تنه

.  
وهو 
حماسب عمومي، وحمام لدى حماكم اجلمهورية الدومينيكية، 

وعضو نقابة احملامني الدومينيكية
. 

اخلربات السابقة
: 

مدير إ
داري 

برئاسة اجلمهورية 
)

قائم بأعمال
(

، ومدير مايل يف وزارة الصحة 
العامة، ومراقب مايل عام

.  
  

كويباس غارسيا
  

ميليسا
  

مسؤولة عن إدارة 
السياسات واملعايري 

واإلجراءات، املديرية العامة 
لالشتراء العمومي

 

ف عليها، ووضع 
توجيه الدراسات التحليلية وتنسيقها واإلشرا

وتفصيل ونش
ر سياسات ومعايري ونظم وإجراءات حتكم نظام 

ص باالشتراء والعقود
الدولة اخلا

. 
ممارسة االشتراء العمومي والعقودوهلا خربة يف جمال التدريب على 

.  
  

س
ماغوشي فريناندي

 
ميدوري روسا

  
املسؤولة الفنية عن املتابعة 
املؤسسية، اللجنة الوطنية 

لألخالقيات ومكافحة 
الفساد

  

تفعيل 
اخلط

ة اال
ستراتيجية للشفافية للجمهورية الدومينيكية يف 

جمال األخالقيات ومنع الفساد لعام 
٢٠٠٩

 –
 

٢٠١٢
 

وخططها 
املختلفة لتنفيذ العمليات عن طريق نظام التنسيق وقيادة، ومتابعة، 

وتقييم تنفيذها، ورصد االلتزام لدى املؤسسات بتنفيذ املشاريع 
يف ميادين األخال واألنشطة املزمعة 

قيات والشفافية
.  

  
باسورا آرياغا

  
رافائيل ألربتو

  
مسؤول فين عن رصد 

أعمال جلان األخالقيات، 
اللجنة الوطنية لألخالقيات 

ومكافحة الفساد
 

متابعة وتقدمي املساعدة بالنيابة عن اللجنة 
ا

لوطنية لألخالقيات 
ومكافحة الفساد إىل جلان األخالقيات العمومية املؤلفة من 

موظفني عمومي
ني، وهي جلان تروج للقيم األخالقية وتعزيز 

الشفافية ومكافحة الفساد اإلداري بإجراءات استباقية
.  

  
غومسان غومسان

  
فريونيكا نويليا

  
مسؤولة عن إدارة تعزيز 

األخالقيات والتنسيق فيما 
بني املؤسسات، اللجنة 

الوطنية لألخالقيات 
ومكافحة الفساد

 

ختطيط املهام املتعلقة بتنفيذ و
تعزيز مكافحة الفساد اإلداري 

وتعزيز األخالقيات والشفافية يف القطاع العام وتنسيق هذه املهام 
ف عليها

واإلشرا
. 

ومراجعة وتنفيذ القانون العام حلرية الوصول 
العامة، وقانون االشتراء العام وقانون اخلدمة العامة إىل املعلومات 

. 
ومتابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية بشأن منع 

ومكافحة الفساد
. 
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البلد
 

ا
للقب العائلي

األلقاب العائلية/ 
 

االسم الشخصي
األمساء الشخصية  /
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف 
أو املناصب األخرى أو األنشطة

/ 
  

اخلربات الفنية السابقة
 

ذات الصلة
  

وهي عضو يف جلنة خرباء آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان 
األمريكية ملكافحة الفساد

.  
  

مارتن فرييريا
  

س
روبرتو أدوني

  
ض 

مساعد منسق، مفو
شؤون دعم إصالح جهاز 

القضاء وحتديثه
 

ض شؤون دعم إصالح جهاز القضاء وحتديثه
وظيفة مفو

 
هي 

توسيع دائرة الثقافة القانون
ية للمحامني واملواطنني الدومينيكيني يف 

جماالت احلقوق األساسية وسبل الوصول إىل العدالة
.  

  
كاستانيوس سواين

  
خوليو سيمون

  
مسؤول شؤون التعددية، 
املديرية الوطنية للمالحقة 
القضائية للفساد يف اإلدارة

 

مسؤول عن متابعة العالقات املؤسسية للمديرية الوطنية للمالحقة 
القضا

ئية للفساد يف اإلدارة مع املنظمات الدولية ووكاالت 
التعاون واتمع املدين ومؤسسات الدولة األخرى يف جمال 

مكافحة الفساد
. 

وخبري ونائب ممثل اجلمهورية الدومينيكية يف 
جلنة خرباء آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة 

الفساد
. 

  
مونتريو مونتريو

  
غريغور

خيسوسيو دي 
  

نائب وزير اإلدارة العامة 
لشؤون اخلدمة العامة

  
ضمان مستوى األداء املهين يف جمال اخلدمة العامة واحترام القانون 

وأداء موظفي اخلدمة العامة لواجبام بوحي من الضمري
. 

ف على مديريات عالقات العمل، والنظم املهنية، والتعيني 
واإلشرا

واالختيار وحتليل العمل و
األجور ومكافآت العمل

. 
ووضع عدد 

املتعلقة باإلدارة العامة من املعايري 
. 

وله خربة بالعمل يف جمال 
االستشارات والتدريس

.  
  

فرينانديس خافيري
  

خوليو آنيبال
  

نائب وزير املالية لشؤون 
اخلدمة العامة

  
توقيع أوامر الدفع والشيكات املصرفية اليت تغطي التزامات الدولة

. 
وممارسة ا

ف فيما يتعلق باملوارد البشرية واملالية
لتنسيق واإلشرا

. 
وميثل وزارة املالية يف هيئات من قبيل اللجنة املعنية بغسل األموال، 
ف على 

وجلنة األخالقيات الوطنية ومكافحة الفساد وجملس اإلشرا
األوراق املالية

. 
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