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160610    V.10-53697 (A) 

*1053697*
 

  اتفاقية فريق استعراض تنفيذ
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد

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

      قائمة اخلرباء    
      األمانة  من إعداد خلفيةمعلومات ورقة     

وهـو حيتـوي    ."آليـة االسـتعراض  "، املعنـون  ٣/١املـؤمتر  عمـالً بقـرار   عد هـذا التقريـر   أُ  
ألغـراض عمليـة االسـتعراض،    حتقيقـا  من الدول األعضـاء   املقدمةعلى قائمة اخلرباء احلكوميني 

ونظـراً   .تاخـرب ذلك مـن  السـابقة واحلاليـة ومـا يتصـل بـ      وظـائفهم عـن  مبا يف ذلـك معلومـات   
ذه الوثيقـة معلومـات عـن    هـ  وتتضـمن  .ءعـدة أجـزا   إىلالتقريـر   قُسم، فقد تلقّاةامل قوائملعدد ال
  .)البوليفارية-مجهورية(وفنـزويال  ؛وأوروغواي ؛وإسبانيا ؛بريو: كل من هامتداخلرباء ق

  
 

                                                           
  * CAC/COSP/IRG/2010/1.  
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اخلرباء احلكوميون 
املعنيون ب

ض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
آلية استعرا

  
    

البلد
 

اللقب العائلي
األلقاب العائلية/ 
 

االسم
 

الش
خصي

/ 
األمساء 

الشخصية
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف السابقة
/

اخلربة ذات الصلة
  

بريو
  

غارثيا فيسكارا
  

دييغو فرناندو
  

ف تنفيذي للشؤون الدولية، 
موظ

ف على االشتراء 
جهاز اإلشرا
احلكومي

  

ف على االشتراء احلكومي يف االجتماعات احمللية 
ممثل جهاز اإلشرا

والدولية املعنية باإلشتراء ا
لعمومي؛ ومستشار يف شؤون االشتراء 

العمومي
.  

  
نوريا فريريه

  
أنريكي أوغوستو

  
ف يف املديرية 

سكرتري أول، موظ
العامة لشؤون األمم املتحدة 

ف، 
والسياسات املتعددة األطرا

األمانة الفرعية للشؤون املتعددة 
ف يف وزارة العالقات 

األطرا
اخلارجية

  

وحدة تنسيق إجراءات مكافحة اجلرمية
 

عرب الوطنية
 :

ضمان امتثال 
اهليئات احلكومية املختصة اللتزامات بريو الدولية يف جمال العمل 

ف 
على مكافحة الفساد على املستوى دون اإلقليمي ومستوى نص

ف اخلطة 
الكرة األرضية واملستوى العاملي؛ التنفيذ العملي ألهدا

الوطنية ملكافحة الفساد يف السياق الدويل
.  

  
شيفاريا

  
فرا

س
ن

  
مستشار لدى إدارة الشؤون العامة، 

س جملس الوزراء
مكتب رئي

  
تصميم السياسات املتعلقة بالسلوك األخالقي يف اإلدارة العامة 

وبالشفافية والرقابة املدنية وتنفيذ هذه السياسات وتقدمي املساعدة 
التقنية يف إطارها ورصدها وتقييمها

.  
متابعة االمتثال التفاقيات مكافحة الفساد 

الدولية 
)

اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد، واتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، 

ورابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ 
)

اإليبيك
(

، ومجاعة 
دول األنديز

(. 
ض اتفاقية 

خبري بريو يف الربنامج التجرييب الستعرا
مكافحة الفساد، وجلنة اخلرباء التابعة آلل

ية متابعة تنفيذ اتفاقية 
البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، وفرقة عمل اخلرباء يف شؤون 

مكافحة الفساد وحتقيق الشفافية، وفريق مجاعة دول األنديز 
ملكافحة الفساد

.  
اخلربة السابقة

 :
مدير شؤون السياسات العامة ملكافحة الفساد، 

املكتب الوطين ملكافحة الفساد؛ ومستشار لدى م
نظمة الدول 

س نواب اجلمهورية
األمريكية؛ ومستشار يف مكتب جمل

.  
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البلد
 

اللقب العائلي
األلقاب العائلية/ 
 

االسم
 

الش
خصي

/ 
األمساء 

الشخصية
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف السابقة
/

اخلربة ذات الصلة
  

  
غيلني نوياسكو

  
باتريسيا ميالغروس

  
مستشارة لدى إدارة الشؤون 

س جملس الوزراء
العامة، مكتب رئي

  
إصالح إدارة شؤون الدولة وحتديثها مع تعزيز األخالقيات 

والشفافية
. 

إضفاء الصفة املؤسسية على ممارسات احلوكمة ال
رشيدة 

وتعزيز األخالقيات والشفافية والرقابة املدنية
. 

وضع االستراتيجيات 
ص عليها يف اخلطة الوطنية 

واإلجراءات اخلاصة مبتابعة التدابري املنصو
الفساد وتقييم هذه التدابري ملكافحة 

.  
اخلربة السابقة

 :
عضو فريق اخلرباء املنشأ إلعداد مشروع القانون 

النموذجي للبلدان األمري
كية األعضاء يف منظمة الدول األمريكية 

بشأن الوصول إىل املعلومات العمومية ودليل تنفيذه
. 

مستشارة 
لدى املكتب والس الوطنيني ملكافحة الفساد

.  
  

أروناتيغي
  

خورخي إيرنيستو
  

مدير تنمية املهارات واإلنتاجية، 
اهليئة الوطنية للخدمات املدنية 

  
مسؤول عن تصميم نظم تنمية امل

املوظفني العموميني وتنفيذها يف بريوهارات وتقييم األداء لدى 
.  

اخلربة السابقة
 :

مستشار لنائب وزير االقتصاد ولنائب وزير ترويج 
العمالة، واألمني التقين لربنامج العمالة املؤقتة، ورئيس املشرفني يف 

املطلوبة يف سوق العمالة لدى الشباب برنامج تنمية املهارات 
.  

  
ميسوني

كاستيلوس 
  

مانويل غوستافو
  

س مكتب املشورة القانونية، 
رئي

اهليئة الوطنية للخدمات املدنية
  

تطبيق املعايري اليت حتكم سلوك العاملني يف مالك الدولة وتفسريها؛ 
إعداد مقترحات ملعايري قابلة للتطبيق يف اخلدمة املدنية، مبا يف ذلك 

تطبيق مدونة أخالقيات العاملني يف اخلدمة ا
لعمومية، وجتريد املوظفني 

املفصولني لسوء السلوك من األهلية، وإلغاء شرط استشارة هيئات نظام 
املراقبة الوطين لتحديد املسؤوليات اإلدارية ملناصب معينة

. 
أمني سجل 

حمكمة اخلدمة املدنية
. 

خربة سابقة يف مكتب املراجع العام للحسابات
.  

  
بوليفار 

  
سوريانو

  
منسق تنفيذي يف م

كتب نائب مدير 
وحدة االستخبارات املالية، هيئة 
ف على األعمال املصرفية 

اإلشرا
وشركات التأمني وصناديق 

املعاشات التقاعدية
  

ض العام يف جوانب حمددة من املهام اليت يتعين 
تقدمي الدعم للمفو

ف وحدة بريو 
ض ا والتدابري اليت يلزم اختاذها لتحقيق أهدا

النهو
لالستخبارات امل

الية يف مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
.   

اخلربة السابقة
 :

مستشار لدى وحدة االستخبارات املالية، ومنسق تنفيذي 
يف مكتب نائب مدير وحدة بريو لالستخبارات املالية يف هيئة اإلشراف 
على األعمال املصرفية وشركات التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية

.  
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البلد
 

اللقب العائلي
األلقاب العائلية/ 
 

االسم
 

الش
خصي

/ 
األمساء 

الشخصية
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف السابقة
/

اخلربة ذات الصلة
  

  
س رويستا

ليناري
  

دانيال إليخاندرو
  

س إدارة عمليات التحليل، هيئة 
رئي

ف على األعمال املصرفية 
اإلشرا

وشركات التأمني وصناديق 
املعاشات التقاعدية 

  

وضع خطط األنشطة املتعلقة باستقبال املعلومات وحتليلها وجتهيزها 
ض اقتفاء أثر غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 

وتقييمها ألغرا
وتنظيم هذه األنشطة

 
والتنسيق بينها وتوجيهها ومراقبتها

. 
اخلربة السابقة

 :
ف مسؤول عن الشؤون اجلمركية، اهليئة 

موظّ
الوطنية لإلدارة الضريبية

.  
  

غارثيا فيسكارا
  

دييغو فرناندو
  

ف تنفيذي للشؤون الدولية، 
موظ

ف على اإلشتراء 
جهاز اإلشرا
احلكومي

  

معرفة وخربة يف االشتراء العمومي؛ منسق االمتثا
ل لاللتزامات يف 

جمال االشتراء العمومي اليت قبلت ا بريو مبوجب املعاهدات 
الدولية

.  
  

مندوسا مونتويا
  

دانيلو خوان
  

ف حتريات معين باجلرائم 
موظّ

املرتكبة يف حق اإلدارة العمومية، 
شرطة بريو الوطنية

  

التحقيق يف اجلرائم املرتكبة يف حق اإلدارة العمومية، ومبزيد من 
التحد

يد يف أعمال الفساد اليت يرتكبها موظفون
.  

  
أرتياغا ساغارا

  
ماريو فابريثيو

  
ف تنفيذي للشؤون الدولية، 

موظ
ف على اإلشتراء 

جهاز اإلشرا
احلكومي

  

ف على اإلشتراء احلكومي 
(تنسيق الروابط بني جهاز اإلشرا

C
O

N
SU

C
O

D
E

 
سابقا

 (
واملنظمات واهليئات الدولية؛ عضو يف 

فريق اخلرباء يف جم
ال اإلشتراء العمومي التابع لرابطة اإليبيك؛ عضو 

اللجنة الرفيعة املستوى ملكافحة الفساد
.  

اخلربة السابقة
 :

مستشار ألحد أعضاء حمكمة اإلشتراء العمومي
. 

خربة يف التدريس
.  

  
س 

سانشي
فيالردي

  
بابلو ويلفريدو

  
مدع عام فخري، مكتب املدعي 
العام اجلنائي الثاين، النيابة العامة

  
تقدمي طلبات إعادة النظر يف العقوبات احملكوم ا، واقتراح 

ض املناسب للضحايا وورثتهم، وإعطاء فتاوى خمتلفة، وتقدمي 
التعوي

س احملكمة العليا لإلذن ببدء إجراءات تأديبية يف 
الطلبات إىل رئي

ض أو عضو يف إحدى احملاكم تدخل يف حماكمة جنائية 
حق قا

ارتكبت أثناءها خمالفات
 

إجرائية
. 

خربة واسعة كمدعٍ عام
.  

  
أكوريو

  
رومولو

  
وزير ومستشار قانوين، مكتب 
املمثل الدائم لبريو لدى مكتب 

األمم املتحدة يف فيينا، وزارة 

ف املسؤول عن شؤون مكافحة الفساد يف البعثة الدائمة لبريو 
املوظّ

يف فيينا
. 

ممثل بريو يف األفرقة العاملة الت
ف 

يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادابعة ملؤمتر الدول األطرا
.  
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البلد
 

اللقب العائلي
األلقاب العائلية/ 
 

االسم
 

الش
خصي

/ 
األمساء 

الشخصية
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف السابقة
/

اخلربة ذات الصلة
  

العالقات اخلارجية
  

اخلربة السابقة
 :

ف مسؤول عن شؤون مكافحة الفساد، وزارة 
موظ

العالقات اخلارجية يف بريو 
)

٢٠٠٥
 -

٢٠٠٨
(

، عضو مناوب يف 
اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد 

)
٢٠٠٦

 -
٢٠٠٧

(
، منسق مشاركة 

ض 
بريو يف برنامج االستعرا

التجرييب التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد 

)
٢٠٠٦

-
٢٠٠٩

(
، جهة التنسيق بني بريو وفرقة عمل 

رابطة اإليبيك ملكافحة الفساد 
)

٢٠٠٧
 -

٢٠٠٨
(

ف مدعو
، ضي

 

حلضور اجتماعات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
للخرباء يف جمال الوقاية ومجع البيانات 

)
٢٠٠٨

-
٢٠٠٩

(.
  

  
أ

ورتيغا كادجييو
  

روبِني فرناندو
  

مدير شؤون منع الفساد، مكتب 
املراجع العام حلسابات اجلمهورية

  
تصور

 
استراتيجيات منع الفساد يف القطاع العام ووضعها وتنفيذها؛ 

تنفيذ أدوات منع الفساد باالستناد إىل املراقبة االجتماعية 
)

الرقابة 
املدنية وجلسات االستماع العلنية

(
؛ تنظي

م محالت لتدريب األطفال 
واألحداث على القيم واألخالقيات؛ التشجيع على تنفيذ ضوابط 
داخلية؛ إدارة عملية املساءلة؛ تعزيز االمتثال ملعايري مكافحة الفساد

. 
اخلربة السابقة

 :
برنامج التدريب على إدارة الشؤون العامة 

والضوابط احلكومية ملنع الفساد
.  

إسبانيا
  

نونييث سانشيث
  

أخنيل
  

مدع عام ومستشار، مكتب وزير 
العدل، وزارة العدل

  
القيام، كمدع عام، بإدارة اإلجراءات اجلنائية املترتبة على اجلرائم

. 
إسداء املشورة يف األمور القانونية للمكتب اخلصوصي لوزير العدل يف 

وزارة العدل يف احلكومة اإلسبانية
. 

خربة واسعة كمدع عام ومدرس
.  

  
بينيتيث

 
برييث

-
فاخاردو

  
فرناند خريمان

  
مستشار، املكتب اخلصوصي لوزير 

العدل، وزارة العدل
  

املركز احلايل
 :

مستشار وزير العدل يف املسائل القانونية املتعلقة 
باالنتهاكات اجلنائية

خربة سابقة كمدع عام  .
.  

  
رودريغيث

  
إغناثيو

  
مستشار وزير العدل، وزارة العدل

  
مستشار وزير العدل

. 
مد

ع عام
  

  
أورتيث دي 
أورينا خيمينو

  
إنييغو

  
املكتب اخلصوصي لوزير  مستشار، 

العدل، وزارة العدل
  

إسداء املشورة القانونية يف املسائل اجلنائية
. 

خربة يف التعليم، 
وخصوصا يف جمال السياسات اجلنائية والفساد وجرائم اإلضرار 

باإلدارة العامة
.  
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البلد
 

اللقب العائلي
األلقاب العائلية/ 
 

االسم
 

الش
خصي

/ 
األمساء 

الشخصية
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف السابقة
/

اخلربة ذات الصلة
  

أوروغواي
  

برييس بيريا
  

أدولفو
  

عضو جم
س الشفافية واألخالقيات 

ل
العامة

  
كعضو يف جملس الشفافية واألخالقيات العامة

 :
املشاركة يف إدارة 

س الشفافية واألخالقيات العامة، وإسداء املشورة بشأن القضايا، 
جمل

ف على 
وحفظ سجالت اإلعالنات املشفوعة بالقسم، واإلشرا
املناقصات العمومية، وتنظيم محالت تدريبية وإرشادية،

 
ومتثيل 
أوروغواي يف متابعة اتفاقييت البلدان األمريكية واألمم املتحدة 

ملكافحة الفسا
 د

وتنفيذمها، واملشاركة يف اجتماعات 
آلية متابعة

 

تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفسا
د ومؤمتر الدول 

ف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
األطرا

.  
مدير قانوين، حكومة

 
مونتيفيدييو؛ خربة يف مراقبة 

إدارة
 

الشؤون 
العامة

.  
  

برييرا لوبيس دي 
بوليتو

  
س إيليزابيث

بياتري
  

س الشفافية واألخالقيات 
عضو جمل
العامة

  
كعضو يف جملس الشفافية واألخالقيات العامة

 :
تقدمي املشورة 
واملساعدة للمحاكم اجلنائية وتقدمي املشورة اإلدارية للهيئات 

العمومية األ
خرى؛ وتلقي اإل

عالنات املشفوعة بالقسم؛ وتنظيم 
محالت لنشر السلوكيات األخالقية؛ والتدريب؛ ومتثيل أوروغواي 

كخبرية يف آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة 
الفساد؛ ووزيرة حمكمة احلسابات؛ والتحقق الوقائي من مشروعية 

النفقات واملدفوعات؛ والتحقق من إ
جراءات التعاقد احلكومي

.  
  

أدرياسوال بوسو
  

غربيال
  

شريك 
)

مسؤول عن القانون املتعلّق 
بقطاع اجلرائم االقتصادية

 (
مكتب أدرياسوال وكالفيكو يف 

وشركاؤمها
  

كمحام
 :

إسداء املشورة للمنشآت التجارية والوكاالت احلكومية 
يف املسائل املتصلة بالفساد وغسل األموال والقانون املتعلّق 

  
باجلرائم االقتصادية

.   
مستشار يف املسائل املالية لدى حكومة مالدونادو 

)
الضرائب 

واملناقصات وامليزانيات
(

ض يف حمكمة مالدونادو اجلنائية؛ 
؛ قا

  
العدا

ف كتب عن اجلرمية 
لة اجلنائية؛ أستاذ القانون اجلنائي؛ مؤل

االقتصادية والفساد
.  

  
س
رودريغي

-
برييرا 

ميجو
  

خورخي راؤول
  

مدير مساعد، إدارة الشؤون 
القانونية، حمكمة احلسابات

  
كمدير مساعد إلدارة الشؤون القانونية يف حمكمة احلسابات

 :
إعدا الضوابط اخلارجية ومراجعة احلسابات؛ 

د وثائق احملاكم هليئات 
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البلد
 

اللقب العائلي
األلقاب العائلية/ 
 

االسم
 

الش
خصي

/ 
األمساء 

الشخصية
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف السابقة
/

اخلربة ذات الصلة
  

املراقبة الدولية 
)

ملراجعة احلساباتمنظمة أمريكا الالتينية والكارييب للمؤسسات العليا 
، وا

ملنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة 
احلسابات

(
س الشفافية واألخالقيات العامة؛ 

؛ مستشار لدى جمل
أعمال تنمية املهارات

.  
 

غونساليس
كابريرا

  
ماريا كريس

تينا
  

س الشفافية
مستشارة تقنية، جمل
واألخالقيات العامة

  
كمستشارة تقنية لدى جملس الشفافية واألخالقيات العامة

 :
ص املسائل املالية واحملاسبية والضريبية والتجارية إسداء 

املشورة خبصو
ص اإلعالن عن عمليات اإلشتراء احلكومية واملسائل 

وخبصو
اإلدارية

/
املالية واملساءلة

. 
وكم

ديرة إدارة املالية واحملاسبة يف وزارة 
التعليم والثقافة

 :
تنفيذ امليزانية 

)
الشراء واحلسابات واملساءلة، وما 

إىل ذلك
(. 

يف  مستشارة مستقلة يف املسائل الضريبية؛ ومستشارة 
جمال املنشآت التجارية الوطنية

.  
فنـزويال

 )
مجهورية

-
البوليفارية

(  
س
غونسالي

  
أديلينا

  
مراجعة حسابات

 
مساعدة، مكتب 

املراجع العام حلسابات مجهورية 
فنـزويال

 
البوليفارية

  

تصمم السياسات؛ تنسيق عملية تنفيذ اخلطة اإل
ستراتيجية للمؤسسة، 
وتنسيق األخذ بالنظام الوطين للمراقبة الضريبية، وتنسيق عمل اللجنة 

التقنية الوطنية املتعلّق مبتابعة اتفاقية البلدان األمريكية ملكافح
ة الفساد، 

وإعداد التقارير القطرية اليت تقدم إىل 
آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان 

األمريكية ملكافحة الفسا
د؛ عضو يف جلنة اخلرباء التابعة آللية متابعة 

تنفيذ االتفاقية
.  

خربة واسعة يف مناصب خمتلفة يف املالك احلكومي
.  

  
برييس أبرو

  
ألكسندر إلياس

  
مدير حتديد املسؤ

وليات، مكتب 
املراجع العام للحسابات

  
ض حوهلا 

استهالل اإلجراءات اإلدارية لتحديد املسؤوليات والتفاو
ض غرامات أو صياغة اعتراضات؛ إحالة نتائج 

والبت فيها؛ فر
عمليات املراقبة إىل مكتب املدعي العام

.  
  

غيديس آليخو
  

أرماندو أنريكي
  

س مؤسسة الدراسات املتقدمة 
رئي

للمراقبة 
املالية ومراجعة حسابات 

الدولة
  

خبري يف مراجعة احلسابات احلكومية واإلدارة
. 

س مؤسسة 
رئي

الدراسات املتقدمة للمراقبة املالية ومراجعة حسابات الدولة؛ حمرر 
إداري للمنشور 

“EFIC
AZ. G

erencia y Auditoria del Estado”
 

)
EFIC

A
Z

 :
إدارة الدولة ومراجعة حساباا

(.
  

اخلربة السا
بقة

 :
خربة واسعة يف مناصب خمتلفة يف مكتب املراجع 

العام حلسابات اجلمهورية
.  
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البلد
 

اللقب العائلي
األلقاب العائلية/ 
 

االسم
 

الش
خصي

/ 
األمساء 

الشخصية
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف السابقة
/

اخلربة ذات الصلة
  

  
خوريغي ساالسار

 
باسيليو دومنغو

  
حملّل استشاري إضايف يف مكتب 

املراجع العام للحسابات
  

تنسيق إدارة األنشطة املتصلة مبتابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية 
ملكافحة الفساد، مبا يف ذلك األنش

طة املتصلة بآلية متابعة تنفيذ 
االتفاقية

. 
حضور اجتماعات املديرية العليا ملكتب املراجع العام 

للحسابات عند النظر يف أمور تتصل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد وبآلية استعراضها

. 
املشاركة يف فريق الدعم التقين ملتابعة 

تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة
 

الفساد
. 

تقدمي املساعدة إىل 
ض تعاون هذا 

سلطات مكتب املراجع العام للحسابات ألغرا
األخري مع املنظمات الدولية، مثل 

للمؤسسات العليا ملراجعة احلساباتمنظمة أمريكا الالتينية والكارييب 
وا 

ملنظمة الدولية للمؤسسات 
العليا ملراجعة احلسابات

.  
  

غونساليس ماتا
  

كارمني ديليا
  

مديرة، إدارة املشورة القانونية، 
مكتب املراجع العام للحسابات

  
إجراء استعراضات من وجهة النظر القانونية، وصياغة صكوك 

إرساء املعايري ومقترحات للقوانني التشريعية، وخصوصا ما يتعلّق 
منها بعمل املكتب

. 
إصدار فتاوى وإسداء املشورة وإجراء دراسات 

قانونية
.  

  
بريتو إيشان

ديا
  

إيرا ديل فاجيه
  

حملّلة ومشرفة، مكتب املراجع العام 
حلسابات مجهورية 

فنـزويال
 

البوليفارية
  

ف على أفرقة مراجعة احلسابات وغري ذلك ذلك من تدابري 
اإلشرا

املراقبة؛ العمل بصفة خبرية يف مكتب املدعي العام واحملاكم؛ 
التحقيق يف املسائل املتصلة بالضوابط املالية ومبراج

عة حسابات 
الدولة

. 
تنمية املهارات

. 
مراجعة احلسابات والضبط

.  
  

إيردينيس نيغريتيه
  

جانيت ديل يف
  

مديرة عامة، مراقبة اإلدارة الوطنية 
العام  الالمركزية، مكتب املراجع 

للحسابات
  

ف، من وجهة نظر الوقاية والعقاب، على 
ممارسة والرقابة واإلشرا

اإليرادات والنفقات العامة لألنش
طة اليت تضطلع الوحدات احملررة 

وظيفيا من املركزية والتابعة لإلدارة العمومية الوطنية مبسؤولية 
تطويرها يف ااالت ذات األمهية اإل

ستراتيجية، كالصناعة واإلنتاج 
والتجارة، والتنمية االجتماعية واخلدمات

. 
خربة واسعة يف املراقبة 

املالية على مستوى الواليات والقطاعات 
والسلطات احمللية

.  
  

كرتايا روخاس
  

مارسيلو ديل فاجيه
  

مدير املعلومات والتعاون التقين، 
مكتب املراجع العام للحسابات

  
التعاون مع 

منظمة أمريكا الالتينية والكارييب للمؤسسات العليا 
ملراجعة احلسابات

، وا
ملنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة 

احلسابات
، وآلية متابعة تنف

ذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة  ي
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البلد
 

اللقب العائلي
األلقاب العائلية/ 
 

االسم
 

الش
خصي

/ 
األمساء 

الشخصية
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف السابقة
/

اخلربة ذات الصلة
  

الفساد
. 

تنظيم دورات لتنمية مهارات املوظفني؛ تعزيز املسؤولية 
االجتماعية والسلوك األخالقي يف مالك اخلدمة العامة

.  
  

س
سكوت أوفاجي

 
كارمن ماريا 

ماغداليه
  

مديرة عامة، دائرة اخلدمات 
القانونية، مكتب املراجع العام 

للحسابات
  

تقدمي ا
ملساعدة إىل املراجع العام للحسابات، وإعطاء فتاوى من 

وجهة النظر القانونية بشأن مشاريع معايري املراقبة
. 

ض مشاريع 
استعرا

الصكوك املعيارية اليت يضعها املكتب
. 

إبداء آراء قانونية وإجراء 
مشاورات حول املسائل القانونية؛ حتليل العقبات اجلديدة من نوعها، 

وصياغة العقود،
 

وإدخال تعديالت على التشريعات السارية املفعول، 
واقتراح تدابري قانونية جديدة يف جمال املراقبة املالية، وتقدمي املساعدة 

إىل املراجع العام للحسابات يف احملاكم
. 

خربة واسعة يف جمال املراقبة 
ض القبول بإعالنات 

املالية، مبا يف ذلك املسؤوليات اإلدارية ورف
املمتلكات 

املشفوعة بالقسم، وما إىل ذلك
.  

  
خاوا ميالنو

  
مارييلبا

  
مديرة عامة، مراقبة السلطات 

احلكومية والبلدية، مكتب املراجع 
العام للحسابات 

  

ممارسة اإلشراف والرقابة على سلطات الدولة واملقاطعات والبلديات 
واألواهليئات الالمركزية التابعة هلا يف املسائل املتصلة باملوجودات 

موال العامة؛ والقيام هلذه الغاية مبراجعة احلسابات والتفتيش 
ص وإجراء دراسات وحتليالت وحتقيقات

واملراقبة والفح
. 

ضمان 
استثمار املسامهات واإلعانات واإلحاالت من أنواع أخرى استثمارا 

صحيحا
. 

ممارسة الصالحيات التحقيقية املخولة مبوجب الفصل األول 
من العنوان الثالث من
 

القانون األساسي املتعلق مبكتب املراجع العام 
حلسابات اجلمهورية والنظام الوطين للمراقبة
 

املالية
. 

اإلدارة العامة على مستوى الوطن والواليات والبلدياتخربة كبرية يف 
.  

  
فرنانديس دي 

بالنكو
  

س
مرسيدي

  
مديرة عامة، مراقبة اإلدارة 

املركزية، مكتب املراجع العام 
للحسابات

  

ف والرقابة على إيرادات اهليئات التابعة للسلطة 
ممارسة اإلشرا

التنفيذية الوطنية وعلى نفقاا وموجوداا وأمواهلا
. 

وضع اخلطط 
والربامج والضوابط للتدابري اليت يرى من املستصوب اختاذها يف 

ف اهليئات اخلاضعة للمراقبة، وللتحقيقات أو اإلجراءات 
خمتل

اإلدارية املراد است
خالل السنة  هالهلا، والتقارير واملشاورات املتوقعة 

املالية
. 

ف جوانب مراقبة اإلدارة املركزية 
خربة سابقة واسعة يف خمتل

والالمركزية
.  
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البلد
 

اللقب العائلي
األلقاب العائلية/ 
 

االسم
 

الش
خصي

/ 
األمساء 

الشخصية
 

الوظيفة احلالية
 

الوظائف السابقة
/

اخلربة ذات الصلة
  

 
مستيتشيو
تورتوريال

  
مونيكا جيوكوندا

 
حمامية إشرافية، مديرية اإلجراءات

القانونية، املديرية العامة للخدمات 
القانونية، مكتب املراجع 

العام 
للحسابات

  

ض والطلبات و
مساعدة املراجع العام للحسابات يف جتهيز العرائ

/
و  ص التصرفات اإلدارية الصادرة عن املكتب أ

الطعون اإلدارية خبصو
والقرارات املتعلقة ا

. 
االضطالع مبهام الدفاع والدعم والرصد 

واملتابعة فيما يتعلّق حبقوق مكتب املراجع العام للحسابات 
وتصرفا

ته يف اإلجراءات القانونية اليت قد يتحتم عليه التدخل فيها
. 

خربة سابقة يف مراجعة احلسابات واملراقبة املالية
.  

 
بريسينيو
فيجييغاس

  
ريغوبريتو خوسيه

 
مدير مراقبة القطاع االقتصادي

** 
اإلشراف والرقابة على هيئات السلطة التنفيذية الوطنية ذات األنشطة 

املوجهة حنو ختطيط
 

السياسات واالستراجتيات يف قطاعات االقتصاد 
واملال والنشاط االجتماعي والتعدين و

املواد اهليدروكربونية
 

والطاقة 
وقطاعات أخرى، وحنو تنسيق هذه السياسات واالستراتيجيات 

وتطويرها واألخذ ا ومراقبتها
. 

خربة
 

احلسابات ويف الضوابط املالية والتحقيقسابقة وافرة يف مراجعة 
 

والتحري وتنمية املهارات
.  

 
غودوي

كاستيجيو
  

سيلفيو خوسيه
  

مدير، إعالنات املمتلكات املشفوعة
بالقسم، مكتب املراجع العام 

للحسابات
  

مراجعة حسابات املمتلكات أو إجراء عمليات حتقق لتبين ما إذا كانت 
املاممتلكات املوظفني العموميني تتفق نسبيا إىل حد معقول مع أوضاعهم 

لية؛ إجراء مراجعات مالية ودراسات تقييمية لألنشطة االقتصادية 
ص االعتباريني املرتبطني مبا يكشف عنه النقاب من إثراء 

لدى األشخا
مسؤولني وموظفني عموميني؛ دراسة مالمح االحتيال والفساد واألخذ 
ا؛ مراقبة األنشطة احملالة إىل مكتب املدعي العام ومتابعتها؛ التحقيق يف
 

األفعال اليت تستوجب العقوبة وإقامة الدليل عليها
.  

 
فرنانديس باتينو

 
ترييزا مارغاريتا

 
مديرة نظم املراقبة يف املديرية العامة

التقنية، مكتب املراجع العام 
للحسابات

  

ف هيئات اإلدارة العامة وكياناا
إعداد دراسات وفتاوى ملختل

.  
إجراء دراسة، من وجهة النظر القانونية

، للتعديالت على 
التشريعات السارية املفعول أو على التشريعات املقترحة املعروضة 

ف املكتب
على اجلمعية الوطنية وتتصل بوظائ

. 
إعداد مشاريع لوائح 

تنظيمية ومشاريع قرارات وتعليمات ومعايري ومبادئ توجيهية مما 
ينبغي أن يزرعه املكتب يف اإلدارة العامة

. 
خربة سابقة كمحامية 

مساعدة، وكمساعدة قضائية يف احملكمة الثانية عشرة ذات 
ص الرئيسي يف العاصمة االحتادية ووالية مرياندا

االختصا
.  
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