
Regional workshop on  
“Innovation in Corruption Prevention” 

Tangier, Kingdom of Morocco, March 03-
04, 2020 

 

 

 ورشة عمل إقليمية حول  
 "اإلبتكار في الوقاية من الفساد"

مارس/آذار    4-3  طنجة، المملكة المغربية،
2020   
 

   

List of Participants    المشاركينقائمة  

   

Jordan     األردن 
Tamara Abu Dreis  

 Head of Compliance Department – Integrity 
Administration, Integrity and Anti-Corruption 
Commission 

  ضريس أبو تمارا 

، هيئة النزاهة مديرية – الخاص االمتثال قسم ةرئيس
  النزاهة ومكافحة الفساد

Maymouna AlSharari 

Legal Researcher, Integrity and Anti-
Corruption Commission 

 الشراري  ميمونة 

 هيئة النزاهة ومكافحة الفسادباحثة قانونية، 

Dunia Azzam 

Researcher, Integrity and Anti-Corruption 
Commission 

 دنيا العزام 

 الفساد ومكافحة النزاهة هيئةباحثة، 

Ali Fayyad,  

Project Manager, Partners Jordan  

 علي فياض 

 مدير مشروع، شركاء األردن

Lamees El Sabatin  

Legal Assistant and Communication Officer, 
Rasheed – Transparency International Jordan 

 

 

 لميس السباتين   

 للنزاهة رشيد ، مساعدة قانونية ومسؤولة تواصل
 األردن/  الدولية الشفافية – والشفافية



Tunisia  تونس 

Slim Jrad 

Head, Governance Department at the 
Presidency of the Government   

 سليم جراد  

 الحكومة برئاسة الحوكمة مصالح ،رئيس

Hejer Wenna  

Lawyer, National Anti-Corruption Commission  

 هاجر ونه 

 محامية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Eya Jelassi 

Investigator, National Anti-Corruption 
Commission 

 آيه الجالصي  

 الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادمحققة، 

Palestine  فلسطين 
Nour Malhis 

Head of Complaints Department, Anti-
Corruption Commission  

 نور ملحيص 

  دائرة الشكاوى، هيئة مكافحة الفساد رئيسة

Rola Kababji  

Head of Studies Department, Anti-Corruption 
Commission 

 روال الكببجي  

 هيئة مكافحة الفساد رئيسة قسم الدرسات،

Ziad Sarahneh 

Head of Planning and Development 
Department, Anti-Corruption Commission 

 زياد سراحنة  

 هيئة مكافحة الفسادمدير التخطيط والتطوير، 

Majdi Abou Zeid,  

Executive Director, Coalition for Transparency 
and Accountability – Aman  

 مجدي أبو زيد  

 النزاهة اجل من االئتالفالمدير التنفيذي، 
 أمان -والمساءلة

Omar Rahal 

Deputy Director, Human Rights and 
Democracy Media Center - Shams 

 عمر رحال 

 والديمقراطي اإلنسان حقوق  إعالم مركز، نائب المدير
 شمس  -



Lebanon  لبنان 
Natacha Sarkis 

 Anti-Corruption Officer, Office of State 
Minister for Administrative Reform 

 ناتاشا سركيس 

مسؤولة مكافحة الفساد، مكتب وزير الدولة لشؤون  
 التنمية اإلدارية

Ali Berro 

Project Manager, Office of State Minister for 
Administrative Reform  

 علي برو 

مدير مشروع، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية 
 اإلدارية 

Mirna Youssef  

Secretariat of the Government  

 ميرنا يوسف  

 األمانة العامة لمجلس الوزراء

Assaad Thebian  

Executive Director, Gherbal Initiative  

 أسعد ذبيان  

 المدير التنفيذي، مبادرة غربال 

Riwa Zoghaib  

Project Coordinator, Lebanese Transparency 
Association  

 روى زغيب  

ال  –منسق مشروع، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية 
 فساد 

Ahmad Baasiri  

Vice President Communications, Nudge 
Lebanon  

 أحمد بعاصيري  

نائب المدير للتواصل، الجمعية اللبنانية لإلقتصاد 
 السلوكي 

Yasser Akkoui  

Editor in Chief, Executive Magazine 

 ياسر عكاوي  

 "إيكسكيوتف" مجلةرئيس تحرير، 

Viviane Akiki  

Journalist 

 فيفيان عقيقي 

 صحافية  

 



Egypt  مصر 
Amr Metwaly 

Officer, Administrative Control Authority  

 عمر متولي  
 ضابط مسؤول، هيئة الرقابة اإلدارية 

 
Ahmad Ibrahim  

Officer, Administrative Control Authority 

 أحمد إبراهيم  
 ضابط مسؤول، هيئة الرقابة اإلدارية 

 
Karim Hassan  

Officer, Administrative Control Authority 

 

 كريم حسن 
 ضابط مسؤول، هيئة الرقابة اإلدارية 

 

Morocco  المغرب 
Mohamad Bachir Rachdi 

Chairperson, National Authority for Probity 
Prevention and Fight Against Corruption 

 

 محمد بشير راشدي 

 الرشوة  من والوقاية للنزاهة الوطنية الهيئة ،رئيس
 ومحاربتها

Abla Benabdallah 

Chaiperson’s Cabinet Director, National 
Authority for Probity Prevention and Fight 
Against Corruption 

 عبلة بن عبدهللا  

 والوقاية للنزاهة الوطنية الهيئة، مديرة مكتب الرئيس
 ومحاربتها الرشوة  من

Yassir Chokairi  

Head of Partnerships and Development 
Department, National Authority for Probity 
Prevention and Fight Against Corruption 

 ياسير الشقيري  

 للنزاهة الوطنية الهيئةمدير قسم الشركات والتطوير، 
 ومحاربتها الرشوة  من والوقاية

Hamid Essoubhani 

Engineer in chief, National Authority for 
Probity Prevention and Fight Against 
Corruption 

 

 حميد السبحاني  

 الرشوة من والوقاية للنزاهة الوطنية الهيئةمهندس، 
 ومحاربتها



Ikram Himmi 

Head of Simplification of Procedures and 
Ethics Department, Ministry of Economy 
Finance and Administrative Reform  

 إكرام حيمي 

 وزارة  ، األخالقيات ودعم  المساطر تبسيط قسم رئيسة
صالح والمالية االقتصاد   اإلدارة  وا 

Mustapha Bahedda 

Head of Ethics Division, Ministry of Economy 
Finance and Administrative Reform 

 المصطفى باحدة  

 االقتصاد وزارة ، األخالقيات دعم مصلحة رئيس
صالح والمالية  اإلدارة وا 

Mustapha El Bahi  

Employee, Grievance and Dispute section, 
Ministry of Economy Finance and 
Administrative Reform 

 الباهي المصطفى 

 االقتصاد وزارة ، والمنازعات التظلمات قسمموظف، 
صالح والمالية  اإلدارة وا 

Amine ElMezouaghi 

Project Coordinator, Ministry of Economy 
Finance and Administrative Reform 

 أمين المزوغي  

صالح والمالية االقتصاد وزارةمنسق مشروع،   وا 
 اإلدارة

Khaoula Sbai   

Data Base and Statistics Head Unit, Institution 
of The Mediator of The Kingdom 

 

 خولة سباعي  

 مؤسسة ، واالحصاءات المعطيات قواعد بوحدة  مكلفة
 المملكة وسيط

Mohammed Sebar 

Researcher, Institution of The Mediator of The 
Kingdom 

 محمد صبار  

 المملكة وسيط مؤسسة باحث، 

Ismail Naim  

Head of Compliance, Central Bank  

 إسماعيل نعيم  

 مسؤول اإلمتثال، البنك المركزي 

Hakim El Khokha  

Moroccan General Delegation of the 
Penitentiaries and Reinsertion Administration 

 حكيم الخوخا  

 اإلدماج وا عادة السجون  إلدارة  العامة المندوبية

Abdellatif Kanjaa 

Member, Transparency Maroc  

  قنجاع اللطيف عبد 



 المغرب ترانسبرنسي عضو، 

Aziz Latrach 

Deputy Director, Moroccan Network for 
Defending Public Funds 

 عزيز لطرش 
  العام  المال لحماية المغربية الشبكة نائب رئيس،

Experts   الخبراء 
Rania Uwaydah Mardini  

Professor, American University of Beirut  

 رانيا عويضة مارديني  

 أستاذ محاضر، الجامعة األمريكية في بيروت 

Juanita Olaya 

Member of the UNCAC Coalition 

 

 أواليا خوانيتا 
 المتحدة األمم إتفاقية لدعم  العالمي التحالف" عضو

 "الفساد لمكافحة

Anna Kovtunenko 

Head of the IT systems and information 
protection department, National Agency on 
Prevention of Corruption in Ukraine 

 كوفتيننكو أنا 
 مكافحة هيئة في المعلومات تكنولوجيا قسم رئيسة
 أوكرانيا الفساد،

Anastasiya Kozlovtseva 

Head of international relations and 
fundraising, Transparency International 
Ukraine 

 كوسلوفتسيفا اناستازيا 
 الشفافية فرع والتمويل، الدولية العالقات مسؤولة
 أوكرانيا في الدولية

Romano Filippo 

Director at the public procurement 
department, National Anti-Corruption 
Agency, Italy 

 فيليبو رومانو 
 مكافحة هئية العامة، المشتريات إدراة  في مسؤول
 إيطاليا الفساد،

Cristina Tarna 

Anti-corruption expert and former deputy 
director of the National Anti-Corruption 
Center, Moldova 

 تارنا كريستينا 
 السابقة المدير ونائبة الفساد، مكافحة مجال في خبيرة
 مولدوفا الفساد، لمكافحة الوطني المركز في

Mohamed Mefteh   محمد مفتاح 



Head of the governance unit, Ministry of 
Health, Tunisia  

 رئيس وحدة الحوكمة، وزارة الصحة، تونس 
 
 

UNDP    برنامج األمم المتحدة 
Edward Christow 

Resident Representative, UNDP Morocco   

 كريستو إدوارد 

األمم المتحدة اإلنمائي برنامج مكتب الممثل المقيم،  
 في المغرب

Arkan El-Seblani 

Chief Technical Adviser on Anti-Corruption 
and Integrity in the Arab Countries, UNDP   

 أركان السبالني  

 وتعزيز الفساد مكافحة في الفنيين المستشارين رئيس
 المتحدة  األمم  برنامج العربية، البلدان في النزاهة

   اإلنمائي

Mostafa Hunter 

International expert, UNDP 

 

 المتحدة  األمم  برنامج دولي، خبير حنتر، مصطفى 
 اإلنمائي

Irakli Kotetishvili 

Policy specialist, anti-corruption and public 

administration, Istanbul Regional Hub, UNDP   

 

 كوتشفلي إيراكلي 
 واإلدارة  الفساد ومكافحة العامة السياسات في خبير

 اإلنمائي المتحدة  األمم  لبرنامج اإلقليم  المركز العامة،
 إسطنبول في

Anouar Ben Khelifa 

Senior Advisor to the Arab Anti-Corruption 

and Integrity Network (ACINET) 

 

 خليفة بن أنور السيد 
 ومكافحة النزاهة لتعزيز العربية الشبكة" مستشار
 "الفساد

 

 



 

Reem Kaedbey 

Research and Coordination Officer, Regional 
Project on Anti-Corruption and Integrity in 
Arab Countries, UNDP 

 ريم قائدبيه  
مسؤولة البحوث والتنسيق، المشروع اإلقليمي مكافحة 

البلدان العربية، برنامج األمم الفساد وتعزيز النزاهة في 
 المتحدة اإلنمائي

Thouraya Bekri  

Project Coordinator on "Promoting 
Democratic Governance and Public 
Accountability in Tunisia", UNDP Tunisia 

 ثريا بكري  
منسقة مشروع "تعزيز الحوكمة الديمقراطية والمساءلة 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، العمومية في تونس"
 في تونس

Mehdi Fathallah 

Head of Solutions Mapping, Accelerator Lab, 
UNDP Tunisia  

مختبرات ، مدير تحديد الحلول المحليةفتح هللا، مهدي  
 في تونس برنامج األمم المتحدة اإلنمائيتسريع األثر، 

Liliane Abou Zeki  

Head of Solutions Mapping, Accelerator Lab, 
UNDP Lebanon   

 ، تحديد الحلول المحلية ة مدير  ابي زكي،ليليان  
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمختبرات تسريع األثر، 

 لبنان في 


