
List of Participants  1 ن قائمة المشاركي  

 

Second Regional Meeting of the 

Regional Alliance of Women Against 
Corruption 

25-26 July 2022 

Brummana, Lebanon 

 

 الثاني   قليمياإللقاء ال

 " نحو تحالف إقليمي لنساء ضد الفساد " 

 2022تموز /    يوليو 25-26  

   لبنان ، بلدة برمانا 
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Governmental Organizations   حكومية منظمات 
Najla Riachi 

Minister of State for Administrative Reform, 
Lebanon 

 ياشينجال ر  
 ، لبنان الدولة لشؤون التنمية اإلدارية ةوزير 

Dr. Inaya Ezzeddine 

Member of Parliament in Lebanon, Head of the 
Women and Child Parliamentary Committee 

 د. عناية عز الدين  
ئيسة لجنة المرأة والطفل نائبة في البرلمان اللبناني، ر 

 النيابية 
Nisrine Machmouchi 

President of the Civil Service Board, Lebanon 

 مشمومي نسرين  
، لبنانمجلس الخدمة المدنية ةرئيس   

Therese Alawi 

Judge and Member of the National Anti-
corruption Institution, Lebanon 

 تيريز عالوي  
 عضو في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لبنان 

Rosy Sader  

Judge at the Court of Accounts, Lebanon 

 روزي صادر  
في ديوان المحاسبة، لبنانقاضية   

Dr. Azhar Hussein Salih 

Deputy Minister, Ministry of Planning, Iraq 

 د. أزهار حسين صالح  
 داري، وزارة التخطيط، العراق كيل اإلالو 

Dr. Manal Abdel Hadi 

Director of Research and Studies Unit, Federal 
Commission of Integrity, Iraq  

 

 

 د. منال عبد الهادي 
، اإلتحادية مدير عام دائرة البحوث والدراسات، هيئة النزاهة

  العراق
Dr. Manal Khasawneh 

Head of Grievances/ Directorate of 
Investigation, Jordanian Integrity and Anti-
Corruption Commission 

 

ة د. منال خصاون  
ة ه، هيئة النزا رئيس قسم التظلمات / مديرية التحقيق

ساد في األردن لفومكافحة ا  
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Non-Governmental Organizations  حكومية  غير منظمات  
Dr. Neila Chaaban  

Dean of Faculty of Social, Legal and Political 
Sciences, University of Carthage, Tunis 

 

 

 د. نيلة شعبان
عميدة كلية العلوم االجتماعية والقانونية والسياسية في  

 جامعة قرطاج، تونس 
 

Dr.  Rania Bader 

Deputy Chairperson, Rasheed for Integrity and 
Transparency, Jordan 

 

رانية بدر د.   
 نائب الرئيس رشيد للنزاهة والشفافية، األردن 

Abeer Mdanat  

Executive Director, Rasheed for Integrity and 
Transparency, Jordan 

 

 عبير مدانات 
      األردن،  الدولية الشفافية-ة التنفيذية لمنظمة رشيد المدير 

Dr. Asma Ghachem  

Director of Masters Program on Governance 
and Anti-Corruption, University of Carthage, 
Tunisia 
 

 

 د. أسماء الغشام  
مديرة برنامج الماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد،  

 جامعة قرطاج، تونس 

Naima Benwakrim 

Executive Board Member, Transparency 
Morocco 

 

 

 نعيمة بن واكريم د. 

في     عضو الدولية  الشفافية  لـ”منظمة  التنفيذي  المكتب 
 " المغرب
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United Nations Development Programme 
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

Arkan El-Seblani 

Regional chief technical advisor on anti-
corruption and integrity, UNDP regional hub 
for the Arab states 

 أركان السبالني   
مكافحة الفساد  شؤون قليمي لإلرئيس المستشارين الفنيين ا

المركز اإلقليمي لبرنامج األمم المّتحدة   ،وتعزيز النزاهة
العربيةاإلنمائي في الدول   

 
Anouar Ben Khelifa 

Senior specialist, Regional Project on Anti-
corruption and integrity in the Arab Countries 

 أنور بن خليفة  
المشروع اإلقليمي لـمكافحة الفساد وتعزيز  ،رئيسخبير 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، النزاهة في البلدان العربية  
    

Sarah Dix 

Senior technical specialist, Regional Project on 
Anti-corruption and integrity in the Arab 
Countries  

 سارة ديكس  
المشروع اإلقليمي لـمكافحة الفساد وتعزيز  ة،رئيسخبيرة 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، النزاهة في البلدان العربية      

Nicola Ehlermann 

Senior Governance and Gender Advisor, 
Regional Project on Anti-corruption and 
integrity in the Arab Countries Project 

 نيكوال إيلرمان 
المشروع  ، مستشارة رئيسة في الحوكمة والنوع اإلجتماعي

اإلقليمي لـمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان  
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،العربية  

    
Hakima Ghorri  

Senior International Consultant,  Regional 
Project on Anti-corruption and integrity in the 
Arab Countries Project 

 

 

 حكيمة غري 
المشروع اإلقليمي لـمكافحة الفساد  ، مستشارة دولية رئيسة

برنامج األمم المتحدة  ،وتعزيز النزاهة في البلدان العربية
 اإلنمائي 

    
Fatima Roumani 

News and Media Analyst,  UNDP’s Regional 
project on anti-corruption and integrity in the 
Arab countries 

 فاطمة روماني  
المشروع اإلقليمي لـمكافحة الفساد وتعزيز ،  محللة أخبار

النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة  
 اإلنمائي 

    
Yasmin Fadlallah 

Project Assistant, UNDP’s Regional project on 
anti-corruption and integrity in the Arab 
countries 

 

 ياسمين فضل هللا  
المشروع اإلقليمي لـمكافحة الفساد وتعزيز  في مساعدة

النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة  
    اإلنمائي
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Rita Sawaya 

Project Assistant, UNDP’s Regional project on 
anti-corruption and integrity in the Arab 
countries 

 

 ريتا صوايا  
المشروع اإلقليمي لـمكافحة الفساد وتعزيز   في مساعدة

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، النزاهة في البلدان العربية      

Karin Takouche 

Intern,  UNDP’s Regional project on anti-
corruption and integrity in the Arab countries 

 كارن طقوش  
متدربة في المشروع اإلقليمي لـمكافحة الفساد وتعزيز 

 النزاهة في البلدان العربية، برنامج األمم المتحدة ااإلنمائي 


