قزار أهانت هؤتوز الشعب العام رقن ( )144لسنت  1369و.ر
بشأى إصدار الالئحت التنفيذيت للقانوى رقن ( )2لسنت  1369و.ر
بشأى تنظين العول السايسي والقنصلي
أهانت هؤتوز الشعب العام،
 بعذ االطالع على القاًْى رقن ( )1لسٌت .ّ 1369ر بشأى الوإتوزاث الشعبيت ّ اللجاى الشعبيت،
ّالئحتَ التٌفيذيت.
ّ على القاًْى رقن( )55لسٌت  1976بشأى ئصذار قاًْى الخذهت الوذًيتّ ،الئحتَ التٌفيذيت.
ّ على القاًْى رقن ( )13لسٌت  1980ئفزًجي بشأى الضواى االجتواعي.
ّ على القاًْى رقن ( )15لسٌت  1981ئفزًجي بشأى ًظام الوزتباث للعاهليي الْطٌييي بالجواُيزيت
العزبيت الليبيت الشعبيت االشتزاكيت.
ّ على القاًْى رقن ( )2لسٌت .ّ 1369ر بشأى تٌظين العول السياسي ّالقٌصلي.
ّ على قزار هإتوز الشعب العام رقن

( )8لسٌت  1989ئفزًجي بشأى التٌظين ًشاط االجِزة

ّالن ؤسساث ّالشزكاث في الخارج.
ّ على قزار اللجٌت الشعبيت العاهت بشأى قْاعذ ًقل أعضاء السلك السياسي ّالقٌصلي للعول بالبعثاث
في الخارج الصادر  1978-11-16ئفزًجي.
ّ على قزار اللجٌت الشعبيت العاهت رقن ( )129لسٌت  1988ئفزًجي بشأى الئحتت العاهليي بالخارج.
ّ على هحضز اجتن اع أهاًت هإتوز الشعب العام رقن ( )16لسٌت .ّ 1369ر
قــــــــــزرث
هادة ()1
يعول بأحكام الالئحت التٌفيذيت للقاًْى رقن ( )2لسٌت .ّ 1369ر بشأى تٌظين العول السياسي ّالقٌصلي
الوزفقت بِذا القزار.
هادة ()2
يلغى قزار اللجٌت الشعبيت العاهت رقن ( )129لسٌت 1988ف بشأى الئحت العاهليي بالخارج ،كوا يلغى كل
حكن يخالف أحكام ُذا القزار.
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)3( هادة
. ّيٌشز في هذًّت التشزيعاث،ٍيعول بِذا القزار هي تاريخ صذّر
أهانت هؤتوز الشعب العام
صدر في سزث
ر. و1369/هانيبال/ 30: الووافق
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