
List of Participants  1   قائمة المشاركين 

 

National Task Force Meeting 

Corruption Risk Management in the 
Transport Sector 

14 September 2022 

Tunis, Republic of Tunisia 

 

 إجتماع فريق العمل الوطني

 إدارة مخاطر الفساد في قطاع النقل 
 2022 سبتمبر 14

 ، الجمهورية التونسية تونس 
 

List of Participants   قائمة المشاركين 
Slim Ben Jrad 
Director General, General Directorate of 
Governance and Corruption Prevention 
 

 

 سليم بن جراد 
  

 للحوكمة والتوقي من الفساد  ة عامة الدار، اإلالمدير العام

Najoua Ghrissi LAHSOUMI 
 

Director General of the Central Governance 
Unit 

 

 

 نجوى الغريسي الحسومي 
 ا

 لمديرة العامة للخلية المركزية للحوكمةا

Ali NSIRI 
 

Inspector General 

 

 
 على النصيري 

 

 المتفقد العام
Youssef Ben ROMDHANE 
 

Director General of Maritime Transport and 
Commercial Seaports 

 

 

 يوسف بن رمضان 
 

 المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية

Faiez KHELIA 
 

Director General of Administrative 
Development information systems and 
intelligent transport 

 

 

 فايز خليع  
 

والنقل   المعلومات  ونظم  اإلدارية  للتنمية  العام  المدير 
 الذكي 

Kamel NAFTI 
 

Director General of Land Transport 

 

 

 كمال النفطي 
 

 المدير العام للنقل البري 
Asma MEKKI 
 

Responsible for the management of the 
General Directorate of Civil Aviation 

 

 

 المكي السيدة أسماء 
 
 

 المكلفة بتسيير اإلدارة العامة للطيران المدني 

Neila Ben SALEM 
 

 السيدة نائلة بن سالم  
 



List of Participants  2   قائمة المشاركين 

Head of the governance unit of the Tunisian 
Navigation Company 

 الشركة التونسية للمالحة ، رئيسة خلية الحوكمة

 

Arwa CHAABANE 
 

Head of the governance unit of the 
Regional Transport Company of the 
Governorate of Kairouan 

 

 

 
 السيدة أروى شعبان 

 
 

الحوكمة خلية  بوالية  ،  رئيسة  للنقل  الجوية  الشركة 
 القيروان 

Mehrez DRIDI 
 

Head of the governance unit, Tunisair 

 

 

 السيد محرز الدريدي
 

 الخطوط التونسية ، رئيس خلية الحوكمة
Mounir OUASLI 
 

Head of the governance unit, Technical 
Agency for Land Transport 

 

 

 السيد منير وصلي 
 

 الوكالة الفنية للنقل البري مدير خلية الحوكمة، 

Sofiene CHTOUROU 
 

Head of the governance unit at the Civil 
Aviation and Airports Office 

 

 

 شطورو السيد سفيان 
 

المدني   الطيران  بديوان  الحوكمة  بخلية  المكلف 
 والمطارات 

Mohamed CHALGOUM 
 

Head of the governance unit at the 
Regional Transport Company Governorate 
of Bizerte 

 

 

 السيد محمد الشلغومي 
 

بوالية   للنقل  الجهوية  بالشركة  الحوكمة  خلية  رئيسة 
 بنزرت 

Khadija KAAROUD 
 

Executive at the Central Governance Unit 

 

 

 السيدة خديجة كعرود 
 

 إطار بالخلية المركزية للحوكمة
Hassen MANAI 
 

General administrator 

 

 

 حّسان المناعي 
 

 متصرف عام مباشر حاليا بالتفقدية العامة للنقل 
Amel BASSALAH 
 

Deputy Director and ICAO Risk 
Management Expert 

 

 

 امال با صالح 
 

الطيران   بديوان  مدير  كاهية  المخاطر  إدارة  في  خبيرة 
 المدني والمطارات 

Rochdi DRIDI 
 

Head of the Governance Unit, Office of 
Merchant Marines and Ports 

 

 

 رشدي الدريدي 
 

 ديوان البحرية التجارية والموانئ ،  مدير خلية الحوكمة 

Ali FARHATI 
 

 علي فرحاتي  
 



List of Participants  3   قائمة المشاركين 

 

Head of the Governance Unit, TRANSTU 

 
 نقل بتونس،  مدير خلية الحوكمة 

Jamel BAGHDADI 
 

Director of the Public Procurement 
Monitoring Unit 

 

 

 جمال البغدادي 
 

 مدير خلية متابعة الصفقات العمومية الكبرى 

Imene GUESMI 
 

Public Services Advisor and Deputy Director 
at the Directorate General of Land 
Transport 

 

 

 ايمان القاسمي 
 

باإلدارة   مدير  وكاهية  العمومية  المصالح  مستشار 
 العامة للنقل البري 

Habib EL MAY 
 

Director of the governance unit at the 
Société du Transport du Sahel 

 

 

 الماي الحبيب  
 

 شركة النقل بالساحل ، مدير خلية الحوكمة

UNDP 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

Arkan El Seblani 

Regional Chief Technical Advisor on 
AntiCorruption and Integrity, UNDP 
Regional Hub for the Arab states 

 أركان السبالني   
الفنيين   المستشارين  مكافحة رئيس  لشؤون  اإلقليمي 

الفساد وتعزيز النزاهة، المركز اإلقليمي لبرنامج األمم  
 المتحدة اإلنمائي في الدول العربية

Anouar Ben Khelifa 

Senior Specialist in Anti-Corruption, 
UNDP’s Regional Project on Anti-
Corruption and Integrity in the Arab 
countries 

 أنور بن خليفة  
اإلقليمي   المشروع  الفساد،  مكافحة  في  رئيس  خبير 
العربية،   البلدان  في  النزاهة  وتعزيز  الفساد  لـمكافحة 

 نمائي اإلبرنامج األمم المتحدة  

Anis Ben Ismail 

Expert in charge of Strengthening 
institutional capacities,  Strengthening 
Accountability & Transpraency in Tunisia 
Project, UNDP Tunisia Country Office 

 أنيس بن اسماعيل  
  خبير مكلف بتطوير القدرات المؤسساتية، برنامج تعزيز 

والشفافية،   األمم    المساءلة  لبرنامج  الوطني  المكتب 
 المتحدة اإلنمائي في تونس 

Hakima Ghorri 

Governance and Gender Specialist,  UNDP’s 
Regional Project on Anti-Corruption and 
Integrity in the Arab countries 

 حكيمة غري  
االجتماعي والنوع  الحوكمة  في  المشروع    ،  أخصائية 

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



List of Participants  4   قائمة المشاركين 

 


