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List of Invitees

قائمة المدعويين

Governmental bodies

جهات حكومية

Algeria

الجزائر

Chaalal Larbi
Head of the Coordination and International
Cooperation Department of the National Body of
Prevention and Fight Against Corruption
Nouredine Haroun
Head of the Studies Department of the National Body
of Prevention and Fight Against Corruption

شعالل العربي
رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي في الهيئة الوطنية للوقاية من
الفساد ومحاربته
نور الدين هارون
رئيس قسم الدراسات في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد
ومحاربته

Djibouti

جيبوتي
علي محمد عبدهللا

Ali Mohamed Abdallah
Inspector at the General Inspection of State

Egypt
Mohamed Aboabbas
Assistant Director of the Administrative Control Agency

مفتش لدى المفتشية العامة للدولة

مصر
محمد ابوعباس
مساعد رئيس هيئة الرقابة االدارية

ايمن عبدالهادي

Ayman Abd El Hady
Deputy President of the Administrative Prosecution
Authority

نائب رئيس هيئة النيابة اإلدارية
نادر نور

Nader Nour
Project Officer – Governance center at the Ministry of
Planning, Monitoring and Administrative Reform

Mohamed El Sayed
Deputy of Accountability State Authority

Jordan

وزرة التخطيط والمتابعة
مسؤول المشاريع لمركز الحوكمة في ا
واالصالح االداري
محمد السيد
وكيل الجهاز لشؤون مكتب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

األردن
محمد العالف

Mohamed Al Allaf
President of the Integrity and Anti-Corruption
Commission

رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

محمد الزواهره

Mohamed Zawahreh
President office manager of the Integrity and AntiCorruption Commission

Kuwait
Abedel Rahman Alnemash
Chariman of the anti-corruption authority –
Nazaha
Luay AlSaleh
Board of Trustees at the Kuwait Anti-Corruption
Authority – Nazaha
Abdulhameed Alhamar
Legal specialist at the Kuwait Anti-Corruption
Authority- Nazaha

مدير مكتب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الكويت
عبد الرحمن النمش
رئيس هيئة مكافحة الفساد

لؤي الصالح
عضو مجلس االمناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد

عبدالحميد الحمر
اختصاصي قانوني في الهيئة العامة لمكافحة الفساد – نزاهة

Khaled Alrumaihi
First Ofiice Manager – Chairman’s Office at the
Kuwait Anti-Corruption Authority – Nazaha
Lebanon

خالد الرميحي
مدير مكتب اول رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد

لبنان
الدكتورة عناية عزالدين

Dr. Inaya Ezzedine
Minister of State for Administrative Reform

وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدراية
مروان عبود

Marwan Abboud

رئيس الهيئة العليا للتأديب

President of the Higher Disciplinary Commission

صبوح الحاج سليمان

Sebouh El Hajj Sleimen
Judge at the Prosecutor General’s Office

Mauritania

قاض في النيابة العامة التمييزية

موريتانيا
سيد محمد بيده

Sidi Mohamed Boide
Assistant Inspector General

مساعد المفتش العام للدولة
حي محم حي

Hay Maham Hay
Assistant Inspector General

Morocco
Ahmed Laamouri
Secretary General at the Ministry of Administrative
Reform and Civil Service

El Hassan Lachguar
Director of the Minister Cabinet at the Ministry of
Administrative Reform and Civil Service

مساعد المفتش العام للدولة

المغرب
احمد العمومري
أمين عام و ازرة اصالح االدارة والوظيفة العمومية

الحسن لشكر
مدير ديوان الوزير في و ازرة اصالح االدارة والوظيفة العمومية

عبدالعزيز الهواري

Abdelaziz El Houari
Head of Division at the Ministry of Administrative
Reform and Civil Service

رئيس قسم في و ازرة اصالح االدارة والوظيفة العمومية

علي الرام

Ali Rame

مدير قطب الشؤون القانونية في الهيئة المركزية للوقاية من

Director of legal affairs at the central authority for
corruption prevention, President of the Conference of
States Parties to the Arab Convention against
Corruption

 رئيس مؤتمر الدول األطراف في اإلتفاقية العربية لمكافحة،الرشوة

Palestine

فلسطين

الفساد

عبدالناصر مطر

Abdelnasser Mattar

وكيل مساعد لوزير العدل

Assistant Deputy Minister of Justice

جفال جفال

Jaffal Jaffal
Director General of the State Audit and Administrative
Control Bureau

مدير عام ديوان الرقابة المالية واالدارية

سعيد شحادة

Said Shehadeh
General Director of the Commissioner’s Office of the
Palestinian Anti-Corruption Commission

Qatar

Jassem Al Derhem
Head of Legal Affairs Unit, Administrative Control
and Transparency Authority

Jafla Al Mudahka

Researcher at the international cooperation,
Administrative Control and Transparency
Authority

مدير عام مكتب المفوضين في هيئة مكافحة الفساد

قطر
جاسم عبد الرحمن الدرهم
مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الرقابة اإلدارية
والشفافية
جفله المضاحكة
باحثة بإدارة التعاون الدولي في هيئة الرقابة اإلدارية
والشفافية

عائشة الزوقري

Aysha Al Zoqari

Researcher at the international cooperation,
Administrative Control and Transparency
Authority
Tunisia
Slim Al Hintati
President of the General audit of Public Services,
Republic of Tunisia, Presidency of the Government

Nejib El Frini
Auditor General at the General audit of Public
Services, Presidency of the Government

Faouzi Marrouchi
Head of Cabinet at the Administrative and Financial
Auditing Authority

Abdelkerim Chtourou
Public services advisor, general director of central unit
of governance at the Minister of Justice

Najet Bacha
Advisor at the National Authority for Combating
Corruption

Walid Fehri
Director of the Governance Unit, Presidency of the
Government

باحثة بإدارة التعاون الدولي في هيئة الرقابة اإلدارية

تونس
سليم الهنتاتي
رئيس هيئة الرقابة العامة على المصالح العمومية في رئاسة
الحكومة
نجيب الفريني
مراقب عام في هيئة الرقابة العامة على المصالح العمومية في
رئاسة الحكومة
فوزي مروشي
رئيس ديوان الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية

عبدالكريم شطورو
 مدير عام الخلية المركزية للحكومة،مستشار المصالح العمومية
وزرة العدل
في ا
نجاة باشا
مستشار مقرر عام لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

وليد الفهري
 رئاسة الحكومة،مدير مصالح الحكومة

فريج الكشو

Frej Kchaou

مندوب حكومة عام في دائرة المحاسبات

General Delegate of the government at the court of
accounts

Partner Non-Arab Countries

الدول الغير عربية الشريكة

France

فرنسا
ايمانويل فرحات

Emmanuel Farhat

مسؤول العالقات العامة والتعاون في الوكالة الفرنسية لمكافحة

Head of Public relations and cooperation at the French
Anti-corruption Agency

الفساد

جهات غير الحكومية

Non-Governmental Bodies

عزمي الشعيبي

Azmi Shuaibi

ضد الفساد
ّ أمين عام منظمة برلمانيون عرب

Member of the board of directors of the Arab Region
Parliamentarians Against Corruption

ايمن دندش

Ayman Dandach

مدير البرامج والمشاريع الميدانية في الجمعية اللبنانية لتعزيز

Programs and grassroots manager of the Lebanese
Trasparency Association

الشفافية
ماجد المطيري

Majed AL Moutayri

رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية

President of Kuwait Transparency Society
Al

Mustafa Nasr Al-Hiagem
Chairman of the Studies and Economic Media Center

Ibrahim Barghouti
General manager of the Palestinian Center for
Independence of Judiciary and Legal Profession

مصطفى نصر الهياجم
رئيس مركز الدراسات واالعالم االقتصادي
ابراهيم البرغوثي
رئيس المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء

Majdi Abou Zeid
Executive Director of the AMAN Coalition for
Accountability and Integrity

Saeed Moussa
President of the Shaaub For Democracy Culture
Foundation

Hilda Ajeilat
President of the Jordan Transparency Center and
Coordinator of Non-Governmental Group at ACINET

Fawaz Shobaki
Legal advisor at the Jordan Transparency Center

Anis Trabelsi
President of the Tunisian Alliance for Integrity and
Transparency

Ibrahim Ali
President of the Libyan Transparency Association

Mohammed El Meskawi
President of the Moroccan Network for the Protection
of Public Funds

Mejdi Hassan
Executive director of the Arab institute for business
leaders

Jamal Al Salah
Vice-Chairman of the board of Directors of Rasheed
Coalition for Integrity and Transparency

مجدي أبو زيد
المدير التنفيذي إلئتالف آمان للمساءلة والنزاهة
سعيد موسى
رئيس مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية

هيلدا عجيالت
رئيسة هيئة االدارة في مركز الشفافية األردني ومنسقة المجموعة
غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
فواز شوبكي
مستشار قانوني في مجلس ادارة مركز الشفافية األردني
أنيس طرابلسي
رئيس التحالف التونسي للنزاهة والشفافية

ابراهيم علي
رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الليبية
محمد المسكاوي
رئيس الشبكة المغر ّبية لحماية المال العام
مجدي حسن
المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات
جمال الصالح
نائب رئيس مجلس االدارة في التحالف األردني رشيد للنزاهة
والشفافية

شاكر مزوغي

Chaker Mzoughi
Professor at the Faculty of legal, political and social
sciences, Carthage University

استاذ محاضر في كلية العلوم القانونية والسياسية
 جامعة قرطاج،واالجتماعية
محمد رحيم

Mohamed Raheem
President of Al-Nahrain Foundation for supporting
Transparency & Integrity

رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة
شرف الموسوي

Sayed Sharaf Mohsen Sharaf Hasan Almosawi
President of Bahrein Transparency Society

رئيس جمعية البحرين للشفافية
قصي سالمة

Qusay Salama
Egyptian Junior Business Association

Experts

Ekatrine Zguladze-Gluksmann
Former Senior Vice Minister of Internal Affairs
(Ukraine), Former Minister of Interior (Georgia)

Drago Kos
Chair of Working Group on Bribery in International
Business Transactions, Organization for Economic Cooperation and Development

Diana Dakhlallah
Economic Sociologist, Stanford University

Mostafa Khawaja
Expert on Anti-Corruption, Palestinian Central Bureau
of Statistics

Kinda Hattar

الجمعية المصرية لشباب األعمال

خبراء
اكاترين زغوالدز غولكسمان
وزيرة داخلية جورجيا ونائب وزير داخلية أوكرانيا السابقة

دراغو كوس
رئيس فريق العمل المتخصص بالرشوة منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية
ديانا دخل هللا
 جامعة ستانفورد،خبيرة في مجال االجتماع االقتصادي
مصطفى خواجا
 الجهاز المركزي لإلحصاء،خبير في مجال مكافحة الفساد
الفلسطيني
كنده حتر

Regional Advisor
International

for

MENA

at

Transparency

المستشارة االقليمية لمنطقة الشرق االوسط
وشمال افريقيا
ربيع الشاعر

Rabih Chaer
Head of the International Law Department, Alem and
Associates

 شركة عالم وشركاه للمحاماة،رئيس قطاع القانون الدولي العام

علي عبدهللا

Ali E. Abdallah
Head of Computing Research, Birmingham City
University

Independent Participants

 المملكة المتحدة، جامعة برمينغهام، رئيس قسم بحوث الحوسبة

مشاركون مستقلون
طولسن حمدي

Tolson Hamdy
Independent participant

خبير مكافحة الفساد وغسل االموال
مهند عطار

Muhannad Attar
Director General of Amman Chamber of Commerce

UNDP

Euy-Whan Kim
Policy Advisor Anticorruption, Bureau for Policy and
Programme Support, United Nations Development
Programme

مدير عام غرفة التجارة في عمان

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
إيوهان كيم
 برنامج األمم المتحدة االنمائي،مستشار حول مكافحة الفساد

Arkan EL SEBLANI
Chief Technical Advisor, Manager of Regional Project on
Anti-Corruption & Integrity in Arab Countries, United
Nations Development Programme, Regionl Bureau for
Arab States

أركان السبالني
 مدير المشروع االقليمي لمكافحة الفساد،كبير المستشارين الفنيين
، برنامج األمم المتحدة االنمائي،وتعزيز النزاهة في البلدان العربية
المكتب االقليمي للدول العربية

Mostafa HUNTER
Advisor, Regional Project on Anti-Corruption & Integrity
in Arab Countries, United Nations Development
Programme, Regionl Bureau for Arab States

مصطفى حنتر
 المشروع االقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في،مستشار
 المكتب االقليمي، برنامج األمم المتحدة االنمائي،البلدان العربية
للدول العربية

Essam Aly
Advisor, Regional Project on Anti-Corruption & Integrity
in Arab Countries, United Nations Development
Programme, Regionl Bureau for Arab States

عصام علي
 المشروع االقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في،مستشار
 المكتب االقليمي، برنامج األمم المتحدة االنمائي،البلدان العربية
للدول العربية

Reem Kaedbey
Research and Coordination Officer, Regional Project on
Anti-Corruption & Integrity in Arab Countries, United
Nations Development Programme, Regionl Bureau for
Arab States

Yasmine Chawaf
Research and Coordination Associate, Regional Project
on Anti-Corruption & Integrity in Arab Countries, United
Nations Development Programme, Regionl Bureau for
Arab States

Fadi Abi EL Mona
Program manager on crisis prevention and recovery,
UNDP Lebanon

Sana Al Attar
Head of Resident Coordinator Office at UNDP Algeria

Riwa Zoghaib
Legal research Intern

ريم قائدبيه
 المشروع االقليمي لمكافحة الفساد،مسؤولة البحوث والتنسيق
، برنامج األمم المتحدة االنمائي،وتعزيز النزاهة في البلدان العربية
المكتب االقليمي للدول العربية
ياسمين شواف
 المشروع االقليمي لمكافحة الفساد،معاونة البحوث والتنسيق
، برنامج األمم المتحدة االنمائي،وتعزيز النزاهة في البلدان العربية
المكتب االقليمي للدول العربية
فادي أبي المنى
 برنامج األمم،مدير برنامج االوقاية من األزمات واعادة النهوض
 مكتب لبنان،المتحدة االنمائي

سناء العطار
مديرة مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة في الجزائر
روى زغيب
باحثة قانونية متدربة

جودي السبيتي

Judy Sbayti

، برنامج األمم المتحدة االنمائي،مسؤول في ادارة البرامج والعمليات

Junior Programme Management & Operations Officer,
United Nations Development Programme, Regional
Bureau for Arab States

المكتب االقليمي للدول العربية
جاد شماس

Jad Chammas

 المكتب االقليمي، برنامج األمم المتحدة االنمائي،مسؤول عمليات

Junior Operations officer, United Nations Development
Programme, Regional Bureau for Arab States

للدول العربية
انطوني أبي سعد

Anthony Abi Saad

، برنامج األمم المتحدة االنمائي،مسؤول في ادارة البرامج والعمليات

Junior Programme Management & Operations Officer,
United Nations Development Programme, Regional
Bureau for Arab States

المكتب االقليمي للدول العربية

***

