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Workshop on 

 “Reviewing the Implementation of the 
UN Convention Against Corruption” 

07 March 2022 

Tunis, Tunisia 

 

 حول ورشة عمل 

ستعراض تنفيذ اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة  إ"
 " الفساد 

 2022مارس  07

   تونس،  تونس 
 ذ
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Slim BEN JRAD 

Directorate General of Governance and 
Corruption Prevention 

 

 سليم بن جراد  
 مدير عام الحوكمة والتوقي من الفساد 

Nihed MAALOUL 

Cours des Comptes 

 

 نهاد معلول 
 محكمة المحاسبات 

Khaled  LAADHERI 

General Inspector of Public Interests, Chair of 
the National Team for reviewing the 
implementation of Chapters 3 and 4 of the 
United Nations Convention against Corruption 

 

 خالد العذاري  
مراقب عام للمصالح العمومية، رئيس الفريق الوطني  

الفصلين الثالث والرابع من  تنفيذ   السابق إل ستعراض 
 إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

Senda LABIDI 

Directorate General of Governance and 
Corruption Prevention 

 

 سندة لبيدي  
 اإلدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد 

Samia HANCHI 

Presidency of Government 

 سامية الحنشي  
  الحكومةرئاسة 

 
Abdeslem BEN HAMOUDA  

Tunisian Financial Analysis Committee 
 

 عبدالسالم بن حمودة  
 اللجنة التونسية للتحاليل المالية 

Slim HENTATI 

Presidency of Government 
 
 
 

 سليم الهنتاتي  
 رئاسة الحكومة
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Mounir CHEDLY 

Ministry of State Property and Land Affair 
 

 منير الشاذلي  
 وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية

Walid FEHRI 

Presidency of Government 
 

 وليد الفهري  
 رئاسة الحكومة

Mohamed ASKRI  

Court of Cassation 
 

 محمد العسكري  
   محكمة التعقيب

Rim ZEHRI 

High Authority for Public Procurement 
HAICOP 
 

 الزهري ريم   
 الهيئة العليا للطلب العمومي

Olfa AYARI 

General Oversight Authority 
 

 آلفة العياري  
 للمصالح العمومية  هيئة الرقابة العامة

Moufida ALOUI 

General Oversight Authority 

 مفيدة علوي  
 للمصالح العمومية  هيئة الرقابة العامة

UNDP    اإلنمائي برنامج األمم المتحدة 

Arkan EL SEBLANI 

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

 أركان السبالني  
الفساد،   مكافحة  في  اإلقليميين  المستشارين  رئيس 
في   اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  اإلقليمي  المركز 

 العربية الدول 

Anouar BEN KHELIFA 

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

 أنور بن خليفة  
ئيس، المشروع اإلقليمي لـمكافحة الفساد وتعزيز  خبير ر 

المتحدة   األمم  برنامج  العربية،  البلدان  في  النزاهة 
 اإلنمائي 

Hosni MOUELHI 

Governance Specialist/ Team Leader, 
UNDP Tunisia 
 

 

 حسني الموهلي  
 اخصائي حوكمة/ رئيس فريق، تونس 
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Thouraya BEKRI 

Project Coordinator Strenghening 
Democratic Governance & Public 
Accountability, UNDP Tunisia 
 

 ثريا بكري  

    تونس ،  مشروع تعزيز المساءلة والشفافية ةمنسق

Anis BEN SMAIL 

Expert on institutional support, UNDP 
Tunisia 

 أنيس بن إسماعيل  
 ، تونس خبير مسؤول عن بناء القدرات المؤسسية

Rita Sawaya 

Project Assistant, UNDP’s  Regional Project 
on Anti-corruption and integrity in the Arab 
Countries 

 ريتا صوايا  
 قليمي لـمكافحة الفساد إلمساعدة مشروع، المشروع ا

  مم المتحدةألوتعزيز النزاهة في البلدان العربية، برنامج ا
 نمائي إلا


