.6

العبـــــــــــو أيــــــــــــــد براهيـــــــــــــم بهــــــــــــــ اد.

.2

العبـــــو الـــــد تور أيـــــد ســـــا العـــــريض.

.4

العبـــــــــــــو أيـــــــــــــد مهـــــــــــــدا احلـــــــــــــداد.

.3

العبــــــــــو بســــــــــام

اعيــــــــ ـ ال ،مامــــــــــد.

.5

العبــــــــــــــو جاســــــــــــــم أيــــــــــــــد املهــــــــــــ ـ .
مـــــــــــــد ف ـــــــــــــرو.

.1

العبـــــــــــــــــو

ـــــــــــــام

.7

العبـــــــــــــــو

عـــــــــــة

.8

العبــــــــــــــو

يلــــــــــــــة علــــــــــــــي ســــــــــــــلما .

.2

العبــــو الــــد تورة جهــــاد ع،ــــدا

.61

العبـــــــــــــو جـــــــــــــواد ح،يـــــــــــــب ا يـــــــــــــا .

.66

العبـــــــــــــو جـــــــــــــواد ع،ـــــــــــــدا

ع،ـــــــــــــا .

.62

العبـــــــــــــو يـــــــــــــد م،ـــــــــــــار ال عيمـــــــــــــي.

.64

العبــــــــــــــو .الــــــــــــــد

مــــــــــــــد املســــــــــــــلم.

.63

العبــــــــــــو حــــــــــــيس يــــــــــــد الرمياــــــــــــي.

.65

العبــــــــــــو درويــــــــــ ـ

أيــــــــــــد امل ــــــــــــاعي.

.61

العبـــــــــــــــــــو دالم جاســـــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.67

فــــــــــــــر .

مـــــــــــد الكعـــــــــ ـ .

العبــــــــــــــو ر ــــــــــــــا ع،ــــــــــــــدا

الفا ــــ .

.68

العبــــو الــــد تورة هــــوة

.62

العبــــــــــــــو ســــــــــــــامية .ليــــــــــــ ـ امل يــــــــــــــد.

.21

العبــــــــو الـــــد تور ســـــعيد أيـــــد ع،ـــــدا .

.26

العبــــــــــــو

ــــــــــــ صــــــــــــاد ال،اارنــــــــــــة.

.22

العبـــــــــــــو سوســـــــــــــن حـــــــــــــاجي قـــــــــــــوا.

.24

العبــــــــو ســــــــيد

يــــــ ـ املوســــــــوا.

.23

العبـــــــــــــو صـــــــــــــاد عيـــــــــــــد م ريـــــــــــــة.

.25

العبــــــــــو عــــــــــادم ع،ــــــــــدالرين املعــــــــــاودة.

.21

العبـــــو الـــــد تور ع،ـــــدالع ي حســـــن أبـــــ .
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الع مــــــــا .

.27

العبــــــــو ع،ــــــــدالع ي ع،ــــــــدا

.28

العبــــــــــو ع،ـــــدالوها ع،داحلســـــن امل صـــــور.

.22

العبــــــــــــــو علــــــــــــــي عيســــــــــــــ أيــــــــــــــد.

.41

العبـــــــو فا مـــــــة ع،ـــــــداجل،ار الكـــــــوه ي.

.46

العبـــــــــــــو فـــــــــــ ـ اد أيـــــــــــــد احلـــــــــــــاجي.

.42

العبـــــــــــــو الـــــد تور

مـــــد علـــــي حســـــن.

.44

العبــــــــــو الــــد تور

.43

العبـــــو الـــــد تور م صـــــور

.45

العبــــــــو نانســــــــي دي ــــــــا يلــــــــي .بــــــــورا.

.41

العبـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــــي ا مـــــــــــــــود.

.47

العبـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ ا فـــــــــــــــاي .

مــــد علــــي ا

اعــــي.

مـــــد ســـــرحا .

وقد حبر اجللسة سـعادة السـيد ع،ـداجلل ي بـراهيم م ريـا المـل العـام
جمللس الشورى .هذا وقد مث احلكومة سعادة السيد غامن بن فب ال،وعي ل و يـر
ش و جملسي الشورى وال وا .
ما حبر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الر ية وهم:
 من و ارة ش و جملسي الشورى وال وا :
 - 6السيد ع،دالعظيم

مـد العيـد الو يـ املسـاعد لشـ و جملسـي

الشورى وال وا .
 - 2السيد ع،دالع ي
 - 4السيد ع،دا

مد ح،يب املستشار القانوني الوم.

ع،دالرين ع،دامللك املستشار القانوني.

ــ وعدد من مديرا اإلدارات ورؤساجمل القسام وموظفي الو ارة.
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ما حبرها الد تور أيد ع،دا

ناصر المل العام املساعد

للش و الربملانيةن والد تورة فو ية يوسا اجليب المل العام املساعد لش و
العالقات واإلعالم وال،اوثن والد تور عصام ع،دالوها

الرب جني رئيس

هيئة املستشارين القانونيل باجمللسن وأعباجمل هيئة املستشارين القانونيل
باجمللسن

ما حبرها عدد من مديرا اإلدارات ورؤساجمل القسام وموظفي

المانة العامةن ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

الرين الرحيمن نفتـتح اجللسـة الثانيـة مـن دور االنعقـاد العـادا

الوم مـــن الفصــ التشـــريعي الرابـــعن ون،ـــدأ بـــتالوة أ ـــاجمل العبـــاجمل املعتـــذرين
والغائ،ل عن اجللسة السابقة .فبـ ال ع،ـداجللي بـراهيم م ريـا المـل
العام للم لس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدا الـرئيسن السـالم علـيكم وريـة ا
ا

صــ،احكم

صاح

وبر ا ـهن وأسـعد

يعًــا بك ـ  .ـ ن اعتــذر عــن حبــور هــذ اجللســة

السعادة :ع،دالرين

مد

ـ مــن

ش للسفر .ار اململكة إلجراجمل بعـض

الفاوص الط،يةن و.الد حسل املسقطي للسفر .ار اململكةن وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًان وبهذا يكو ال صا القانونـي النعقاد اجللسة متـوافرًا .ون تقـ
اآل ىل ال ،د التالي من جدوم العمام وا اص بالتصديق عل مب،طة اجللسة
السابقةن فه ه ا مالحظات عليها؟

(ال وجد محاظاا)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ

قر املب،طة

ما وردت ليكم .ون تق اآل ىل ال ،د التالي من

جدوم العمام وا اص بالرسائ الواردةن فب ال ع،داجللي

براهيم

م ريا المل العام للم لس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا ســــيدا الرئيسن الرسائ الــــواردة :رسائ صاحب السمو
امللكي الم .ليفة بن سلما م .ليفة رئيس الو راجمل املوقرن واملرفق بها عدد
من املراسيم بقوانل الصادرة عن جاللة امللك املفدى :املرسوم بقانو رقم ()51
لس ة 2163م بتعدي املادة ( )6من املرسوم بقانو رقم ( )67لس ة 2112م بشأ
نظام ا افظات .واملرسوم بقانو رقم ( )57لس ة 2163م بتعديـ بعض
أحكام املرسوم بقانــو رقـــم ( )63لس ة 2112م بشأ م،اشرة احلقــو
السياسية .واملرسوم بقانو رقم ( )58لس ة 2163م بتعدي بعض أحكام
املرسوم بقانو رقم ( )4لس ة 2112م بشأ نظام انت ا

أعباجمل اجملالس

ال،لديةن وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًان ون تق اآل

ىل ال ،د التالي من جدوم العمام وا اص

بتشكي جل ة عداد مشرو الرد عل ا طا

امللكي السامين واملقدم

اقرتاح بشأنه من ق ،مكتب اجمللس .فه يوافق اجمللس عل ما مت اقرتاحه؟
فب ال الد تور سعيد أيد ع،دا .

العضج ال كتجر سعي أمح عب اهلل:
شكرًا سيدا الرئيسن أرغب يف االنبمام ىل هذ الل ةن وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًان ه ه ا من يرغب يف االنبمام ىل هذ الل ة أيبًا؟ فب
ال أيد به اد.

العضج أمح إبراهيم بهزاد:
نعم سيدا الرئيسن أرغب يف االنبمام ىل الل ة.

الرئيـــــــــــــــس:
وال.ت فا مة الكوه ي رغب يف االنبمام ىل الل ة أيبًا .ذ
باف أ اؤهم ىل جانب أ اجمل أعباجمل الل ةن وبهذا عترب الل ة مشكلة
من هذ ال اجمل .ون تق اآل

ىل ال ،د التالي من جدوم العمام وا اص

بتشكي جلا اجمللس ال وعية الدائمةن واملقدم اقرتاح بشأنه من ق ،مكتب
اجمللس بعد الت سيق بل ل،ات العباجمل .ال.ت فا مة الكوه ي سوف
تق من جل ة حقو اإلنسا

ىل جل ة ش و املرأة والطف ؛ لني أعتقد أ

هذا هو ا.تصاصهان ووصلب اآل أ ال.ت الد تورة هوة الكوارا رغب
يف أ

كو عبوًا يف جل ة ش و املرأة والطف ن والد تور

مد علي

حسن يرغب يف أ يكو عبوًا يف جل ة ش و املرأة والطف أيبًان وبهذا
يكو عدد أعباجمل هذ الل ة س،عة وهو العدد املطلو  .هذا هو التعدي
فقط .فب ال حيس يد الرمياي.

العضج مخيس مح الرميحي:
شكرًا سيدا الرئيسن أ لب االنساا من الل ة الت فيذية للشع،ة
الربملانية من أج عطاجمل فرصة لإل.وة ال مالجملن وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًان ولك ا

نص ىل هذا املو و حت اآل  .لدي ا جل ة وهي

جل ة حقو اإلنسا ن واملتقدمو لعبويتها هم سعة أعباجمل واملطلو س،عة
أعباجمل فقطن وبعد انتقام ال.ت فا مة الكوه ي ىل جل ة ش و املرأة
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والطف ي،ق لدي ا مثانية أعباجملن ونريد أ ي تق عبو واحد من هذ الل ةن
واآل ال ع،دالوها ع،داحلسن م صور أبدى رغ،ته يف االنساا من هذ
الل ةن وبالتالي ا تم شكي الل ا  .ذ شك الل ا ال وعية الدائمة
حبسب ما ذ رنا .ون تق اآل

ىل ال ،د التالي من جدوم العمام وا اص

بانت ا أربعة أعباجمل لتمثي اجمللس يف الل ة الت فيذية للشع،ة الربملانية من
بل املرتشال .وه ا أحد عشر عبوًا قدموا بطلب االنبمام ليها...

العضج مخيس مح الرميحي:
سيدا الرئيسن أساب رغ،يت يف االنبمام ىل هذ الل ة.

الرئيـــــــــــــــس:
واآل ال .الد املسلم أعلن ساب رغ،ته يف االنبمام ىل هذ الل ة
و ذلك ال.ت دالم ال ايد وال نوار ا مود وال الد تور أيد العريضن
وبهذا بقي لدي ا ستة أعباجملن والعدد املطلو هو أربعةن وس را التصويت
ال.تيار أربعة أعباجمل من بل الستة املرتشال.

(وهنا أمر معالي رئيس اجمللس مـجففي األمانـة العامـة بـاجمللس
بتجزيــع األوراا اصا ــة بعمليــة االنترــاأل واــرز األ ــجا) و ـ ــامجا
بذلك ثم وفضل الرئيس ائحاً:

الرئيـــــــــــــــس:
نتي ة االقرتا  :الفائ و هم :ال أيد مهدا احلداد حيث حص عل
( )22صو ًان وحص ال الد تور

مد علي ا

اعي عل ( )27صو ًان

وحصلت ال.ت فا مة ع،داجل،ار الكوه ي عل ( )27صو ًان وحص ال
أيد براهيم به اد عل ( )25صو ًا .أما ال.ت سوسن حاجي قوا فاصلت
عل ( )26صو ًان وال ع،دالوها

ع،داحلسن امل صور حص عل ()61

لإل.وة الفائ ين ونتم

هلم التوفيق يف عملهم لتطوير الشع،ة

صو ًا .ن،ار

الربملانية .ون تق اآل
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عبوين لتمثي اجمللس لعبوية الربملا العربي .وق ،أ ن،دأ ا اوا لي أ
أشرح لكم نقطة تعلق بهذا ال ،دن حنن نطرح مو و انت ا

عبوين

للربملا العربي باعت،ار أ جملس ا هذا جملس جديد وجيب أ ي ت ب من ميثله
يف الربملا العربين ولكن جاجمل ب رسالة من الشع،ة الربملانية مفادها أ مَنْ
ا عبوًا يف الربملا العربي عن جملسكم ومت جتديد العبوية له يف هذا
اجمللس يستمر يف عبوية الربملا العربين وأيبًا جاجمل ب رسالة من سعادة ال
أيد اجلروا رئيس الربملا العربي فيد باملبمو ذا ه أيبًان أعب أنه من
مت الت ديد له يف عبوية هذا اجمللس ستمر عبويته يف الربملا العربين ومن
مت الت ديد له يف جملس ا هو ال ع،دالرين
بهية اجلشي

ش ن ل ال.ت الد تورة

يتم الت ديد هلا يف هذا اجمللسن وبالتالي بقي لدي ا مكا

شاغر واحد فقط يف الربملا العربي وليس مكانلن أا عبوية واحدة وليست
ال عادم املعاودة

اث تل؛ ولمأمانة نقوم

ا ميث اإل.وة ال وا يف الربملا

العربين وهو رئيس الل ة التشريعية يف ذلك الربملا ن و ذا

ي ت ب من

ق،لكم ليكو عبوًا يف الربملا العربي فسوف ختسر ال،ارين رئاسة جل ة
أساسية ومهمة يف هذا الربملا ن وقد أح،،ت أ أ رح عليكم املو و
وردني .واآل أمامكم ما أ

وا ال عادم املعاودة و ما أ

ما

ت ،وا من

رونه م اسً،ا هلذا املكا  .هذا ما أح،،ت أ أبلغكم يا ن وهو أنه بقي لدي ا
مكا واحد لعبو واحدن وجيب أ ختتاروا والرأا يف ال .جمللسكم
املوقر .ب اجمل عل ما س،ق ي ساب ال جواد ع،ا ن و ذلك ال أيد به اد
وال أيد احلدادن وال حيس الرمياي وال الد تور ع،دالع ي
الع ما ن وعليه يت،ق لدي ا ال.ت دالم ال ايد وال عادم املعاودةن فبلي
ال.ت دالم جاسم ال ايد.

العضج دالل داسم الزاي :
شكرًا سيدا الرئيسن مع احرتامي الشديد ملا فبلت بهن ولكب لن
أنساب

ما فع
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انت ال تي ة .ال،ارين حظيت برئاسة الل ة التشريعية يف الربملا العربي
.الم فرتة الس وات الثماني اليت شار

فيها ال عادم املعاودة يف الربملا

العربين وحنن نعلم معالي الرئيس أ االحتاد الربملاني الدولي يبم أعباجمل م ا
و ذلك المر فيما يتعلق بالربملا العربين وهذ العبويات وا رت عل
العباجمل ذا همن ومن م طلق أن ا ندعو دائمًا ىل أ كو مشار ت ا يف هذ
الربملانات مشار ة ختصصن ومع احرتامي لمأ عادم املعاودة الذا

يقصر

وام فرتة متثيله لل،ارين يف الربملا العربين ولكن شكالييت يف هذا
اجلانب أ

ريقة س ي ال عادم املعاودة وقسمه اليمل أمام الربملا العربي

انت عل أسا

عبويته يف جملس ال وا

ال،اريب وليس يف جملس

الشورىن أا أ ه ا أمورًا جرائية شكلية جيب مراعا ها يف هذا املو و ؛
و ا الجدى أ يُ طر الربملا العربي بهذا التغي يف اجتماعه الذا عقد
بتاريخ  6ديسمرب والذا مت فيه ا.تيار رؤساجمل الل ا  .من جانب .ر اعتادت
ال،ارين يف الربملا العربي أ كو العبوية شم رجالً وامرأةن وهذا المر
من المور اليت يشاد بها عل مستوى الربملا العربين وال أقصد بذلك نفسين
ولكن أقصد أال خنسر أمورًا ومكتس،ات حصل ا عليهان وأعب وجود نساجمل
يف التمثي الدولي والتمثي العربي.

يعكم عرفو أنب ال أ هافت عل

املشار ات الدولية أو الرئاساتن ولكن لدا حتفظ شكلي وقانوني فيما
يتعلق بكو ال عادم املعاودة شار يف الربملا العربي عل أسا

عبويته

السابقة يف جملس ال وا وليس يف جملس الشورىن و ذلك لدا هدف .ر
ــ وهو اهلدف املهم بال س،ة ليّ ــ هو أن ا ال نريد أ خنسر احلبور ال سائين
حيث ي ص الربملا العربي عل مراعاة متثي ال ساجملن فمثالً الشع،ة الربملانية
ا التمثي ال سائي فيها لثالث عبواتن واليوم صارت امرأة واحدة فقط
يف الشع،ةن وع دما نرفع التقارير عن مدى متثي املرأة وحبورها يف ا اف
سواجمل عل املستوى الو ب أو الدولي أو العربي فإ هذا المر مهم بال س،ة
لي ا يف اإلحصائيات اليت ُرصد .حنن نعلم أ ه ا
بشأ

املطال،ة بأ
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الربملانات؛ وهلذا

له أرغب يف أ نس يف عملية الرتشيحن و ذا

ا اجمللس

يرى غ ذلك فأنا أحرتم رغ،تهن ولكن عل الق ع دما يسألون ا ملاذا
الرتشيح عن ريق االنت ا نقوم

يتم

هذا قرار اجمللسن وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًان يا أ.ت دالمن ما فبليت به هو ما عمل ا بهن ف ان
أ ال عادم املعاودة عبو جمدد له يف جملس ا لنه
يف الربملا العربين ولكب شرحت أنه

نعترب

ا ميث جملس ال وا

ا عبوًا يف الربملا العربي و ا

رئيسًا لل ة الش و التشريعية يف ذلك الربملا ن و ذا رغب اجمللس يف أ جيدد
له العبوية نظرًا ىل .رب ه وجتربته فهذا رأا اجمللسن هذا أمر .المر الثانين
أنا أ فق معكِ يف أ ال ظام الساسي للربملا العربي يقوم نه جيب أ يُراع
يف التعيل املرأةن وحنن
جيدد هلا ــ

انت متثل ا ال.ت الد تورة بهية اجلشي ولك ها

ما علمو ــ ويف ال .لديكم ال عادم املعاودة وال.ت

دالم ال ايدن وي،ق الرأا للم لس أوالً وأً .ا .فب ال عادم ع،دالرين
املعاودة.

العضج عادل عب الرمحن املعاودة:
شكرًا سيدا الرئيسن بسم ا
ورية ا

الرين الرحيمن والسالم عليكم

وبر ا هن أحب أ أو ح معلومة وهي أنب

ت عبوًا مدة سع

أو عشر س وات يف االحتاد الربملاني الدولين أما الربملا العربي فقد حظيت
بعبويته لدورة واحدة فقط مد ها س تلن وذلك .لفًا لسعادة الو ير ال غامن
ال،وعي ل الذا

ا عبوًا يف الل ة التشريعيةن وقد أ.ذت مكانه يف

الل ةن ويف أوم الدورة اجلديدة .ال املكا وصرت رئيسًا لل ة التشريعية
وحقو اإلنسا ملدة س تلن وذلك بصفيت عبوًا يف الشع،ة الربملانية .و عقيً،ا
عل

الم ال.ت دالم ال ايد أقوم

املشار ة واحلرية واالنت ا هي أمور

مق،ولة من اجلميعن وال غبا ة يف ذلك أبدًان ولكن للتو يح أقوم
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سوف كو الدورة الثانيةن حيث نه يف االجتما ال .للربملا العربي مت
ا.تيارا لرئاسة الل ة التشريعية لدورة ثانية؛ والمر أيبًا مماث يف جملس
ال وا الذين .ال لديهم مقعد يف الربملا العربي .هذا ما أح،،ت أ أبي هن
والمر مرتو للم لسن وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًان عل

ٍ أعتقد أ المور أص،ات وا اة اآل بال س،ة ىل

اإل.وة العباجملن وسي را االنت ا لعبوية الربملا العربي بل ال عادم
املعاودة وال.ت دالم ال ايد.

(وهنا أمر معالي رئيس اجمللس مـجففي األمانـة العامـة بـاجمللس
بتجزيــع األوراا اصا ــة بعمليــة االنترــاأل واــرز األ ــجا) و ـ ــامجا
بذلك ثم وفضل الرئيس ائحاً:

الرئيـــــــــــــــس:
نعلن فو ال.ت دالم ال ايد بعبوية الربملا العربي حبصوهلا عل 21
صو ًا مقاب  62صو ًا لمأ عادم املعاودةن ون،ار

لمأ.ت دالم ال ايد هذا

الفو  .واآل سوف أرفع اجللسة ملدة نصا ساعةن وذلك الجتما الل ا
ال وعية الدائمة النت ا رؤساجمل الل ا ونوابهمن حت يكتم شكي مكتب
اجمللسن ثم نعود إل ال اجمللس عل نتائج االنت ابات.

(راعت اجللسة م ة نصف ساعة ثم استؤنفت

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

نستأنا اجللسةن أرغب يف .طار اجمللس مبا أسفرت ع ه

نتائج انت ابات رؤساجمل الل ا ال وعية الدائمة ونوابهم يف اجمللس لدور االنعقاد
العادا الوم من الفص التشريعي الرابع .أسفرت نتائج انت ابات مكا ب
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الل ا عن التالي :جل ة الش و التشريعية والقانونية :ال.ت دالم جاسم
ال ايد رئيسًا لل ة وال حيس يد الرمياي نائً،ا للرئيس .وجل ة الش و
ا ارجية والدفا والمن الو ب :ال.ت سوسن حاجي قوا رئيسًا والد تور
الع ما نائً،ا للرئيس .وجل ة الش و املالية واالقتصادية:

ع،دالع ي ع،دا

ال .الد حسل املسقطي رئيسًا والد تور ع،دالع ي حسن أب نائً،ا للرئيس.
وجل ة ا دمات :الد تورة جهاد ع،دا

الفا

رئيسًا وال نوار علي

ا مود نائً،ا للرئيس .وجل ة املرافق العامة وال،يئة :ال ف اد أيد احلاجي
رئيسًا وال

عة

مد الكع

نائً،ا للرئيس .وجل ة ش و املرأة والطف :

ال.ت هالة رم ا فاي رئيسًا وال.ت فا مة ع،داجل،ار الكوه ي نائً،ا
صاد ال،اارنة رئيسًا وال بسام

للرئيسن وجل ة ش و الش،ا  :ال

ا اعي ال ،مامد نائً،ا للرئيس .من املالحظ أ الل ة احلالية يرتأسها
الش،ا عل عكس السابقن ف تم

هلم

التوفيق .وجل ة حقو اإلنسا :

ال أيد مهدا احلداد رئيسًا وال جواد ع،دا

حسل نائً،ا للرئيس .اآل

أدعو رؤساجمل الل ا ــ الل ا ال وعية ا مس ــ مع رئيسة جل ة ش و املرأة
والطف حبسب الالئاة الدا.لية ىل اجتما مكتب اجمللس لكي يتم قرار
جدوم أعمام اجللسة القادمة .فبلي ال.ت دالم جاسم ال ايد.

العضج دالل داسم الزاي :
شكرًا سيدا الرئيسن يف احلقيقـة بعـد انت ابـات الل ـا ال وعيـة الدائمـة
وامل قتــةن ه ــا شــكرل مــن الواجــب أ يُقــام يف حــق رجــام هــذا اجمللــس .ع ــدما
أ دنا اليوم أ يُراع متثي املرأة أيبًا وجدنا أ رجام اجمللس ق،لوا أ كو
املرأة رئيسة لعدد من الل ا يف هذا اجمللس و ـذلك يف م صـب نائـب الـرئيسن
ال شــكرًا هلــمن لن ــا نف ــر ج ـدًا حي مــا نعــرض قاريرنــا الدوليــة مــن حيــث
ففع ـ ً
متثي املرأة يف الربملانات عل مستوى الدومن وهـذا

لـه نـا ج عـن ق اعـة الرجـ

الربملاني بأ.ته الربملانيةن وشكرًا.
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