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 السيد حمادي الجبالـي، رئيس الحكومـة معالي

H.E Mr. Hamadi Jebali, Head of the Government 

 السيد عبد الرحمان األدغم، وزير الحوكمة ومكافحة الفساد

Dr. Abderahmane Ladgham, Minister of Governance and Anti-Corruption 
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 المتحّدثون في الجلسة اإلفتتاحّية

The speakers during the opening session 

 تتحّدث إثناء الجلسة الّثانية  سهام بن سدرين، ناشطة حقوقية ورئيسة المجلس الوطني للحرياتالسّيدة 

Ms. Sihem Ben Sedrine, human rights activisit and Head of the National Council of Liberties speaking during the 
second session 
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 خالل والجريمة بالمخدرات المعني المّتحدة األمم مكتب من حسن حسين السّيد
 بالخارج المهّربة األموال استرجاع ومطلب اإلعالم عن الفرعّية الجلسة

Mr. Hussein Hassan from the UN Office on Drugs and Crime during the parallel 
session on media and the recovery of ill-gotten asset placed abroad 

 القضائي التعاون وحدة رئيس قوسان، باسكال السيد
 سؤال من أحد المشاركين بسويسرا الفيدرالي العدل بديوان

A participant asking questions 
Mr. Pascal Gossin, Head of the Judicial Assistance  
Unit, Judicial Office of Federal Switzerland  



w w w . p o g a r . o r g / a n t i c o r r u p t i o n 

 المشروع اإلقليمي لمكافحة الفساد
 وتعزيز النزاهة في البلدان العربية

 التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

UNDP regional project on 
Anti-Corruption and Integrity 
in the Arab Countries (ACIAC) 


