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 الخطة التشريعية

Eman AMER 

Legal Advisor at the Ministry of Information and 
Member of the Legistlative drafting Committee 
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Hussein HASSAN  

Regional Specialist, Anti-Corruption and Integrity 
in the Arab Countries Project, United Nations 
Development Programme 

 حسين حسن  
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