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الإدارة العامة للتعاون الدويل
نظراً الزدياد م�ساركات الوزارة على امل�ستوى املحلي 
والندوات  املوؤمترات  يف  والــدويل  والعربي  واخلليجي 
املختلفة  املنظمات  مع  التوا�سل  لتقويه  و�سعياً  واللجان، 
املعايل  �ساحب  ا�سدر  فقد  الــوزارة  م�ساركات  وتفعيل 
وزير العدل القرار رقم )8647( وتاريخ 1431/6/24هـ 
العامة  االإدارة  ـ  ي�سمى  الوزارة  يف  جهاز  اإن�ساء  املت�سمن 

للتعاون الدويل ـ للقيام بهذه املهام.
االرتباط التنظيمي:

العامة  الإدارة  ارتباط  الوزير  معايل  ق��رار  ت�ضمن 
للتعاون الدويل مبعاليه مبا�رشة.

الهدف العام للإدارة:
العدل  ووزارات  الوزارة  بني  التعاون  اأوا�رص  توثيق 
االإقليمية  والهيئات  واملنظمات  ـــرى،  االأخ الـــدول  يف 
وتاأ�سي�س جماالت  بن�ساطاتها  االخت�سا�س  ذات  والدولية 
اأو�سع للتعاون مع تلك اجلهات، وكذلك االإ�رصاف على 
تنظيم برامج التعاون، وتن�سيق ات�ساالت الوزارة االإقليمية 

والدولية.
اأق�سام االإدارة: 

ـ وحدة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
ـ وحدة جامعة الدول العربية واملنظمات العربية.

ـ وحدة االأمم املتحدة واملنظمات الدولية.
ـ وحدة الدرا�سات.

ـ وحدة التن�سيق واملتابعة.
 ـ وحدة االتفاقيات واللجان امل�سرتكة.

ـ وحدة اللجان الداخلية.
ـ وحدة الرتجمة.

ـ وحدة املعلومات.

� اخلدمات املكتبية.
� ال�ضكرتارية.

املهام العامة: 
يف  لال�سرتاك  للوزارة  ترد  التي  الدعوات  تلقي   -1
املوؤمترات اأو الندوات، والعمل على تقييم مدى اال�ستفادة 
من اال�سرتاك بها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة بالوزارة، 
التوجيه  الوزير الأخذ  تقييمها على معايل  نتيجة  وتعر�س 

يف ذلك.
املــوؤمتــرات  يف  للم�ساركة  املر�سحني  اقـــرتاح   -2
الــوزارة  اأعمال  �سمن  تدخل  التي  املختلفة  والــنــدوات 

والعر�س بذلك ملعايل الوزير.
بعد  الــوزارة  ممثلو  يقدمها  التي  التقارير  تلقي   -3
التي  للأمور  والعر�ض  اخلارجية  املنا�ضبات  يف  امل�ضاركة 
العلقة مب�ضمون  وتبليغ اجلهات ذات  العر�ض  ت�ضتوجب 
التقرير وباملو�سوعات التي بحثها املوؤمتر وبالنتائج التي مت 

التو�سل اإليها.
للتعاون  العامة  تر�سيح ممثل لالإدارة  اأو  4- اال�سرتاك 

الدويل يف ع�سوية اللجان ال�سعودية امل�سرتكة.
جدول  على  املــدرجــة  للمو�سوعات  العر�س   -5
اأعمال اللقاءات العربية والدولية التي ت�سارك فيها الوزارة 
اإزاء تلك املو�ضوعات وذلك يف  اململكة  لتحديد موقف 

�سوء �سيا�سة الدولة وتوجهاتها.
ال���وزارة  مب�ضاركات  اخلا�ضة  املعلومات  6-ج��م��ع 

اخلارجية ال�ضابقة وتبويبها.
ـــرات والــلــجــان  ـــوؤمت 7-اإمــــــداد املــ�ــســاركــني يف امل
احلديثة  واالأرقـــام  باملعلومات  اخلارجية  واالجتماعات 

اخلا�ضة مبو�ضوع امل�ضاركة.
الـــوزارة  ملمثلي  اخلــارجــيــة  امل�ساركات  تقييم   -8
وال�ضتفادة من اإيجابياتها وتفادي �ضلبياتها اإن وجدت يف 

امل�ضاركات امل�ضتقبلية.
العربية  اللقاءات  عن  ي�سدر  ما  تنفيذ  متابعة   -9
وزارة  بعمل  �سلة  ذات  وتو�سيات  قرارات  من  والدولية 

العدل وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة.
10ـ جمع االتفاقيات ومذكرات التفاهم يف املجاالت 

العدلية وت�ضنيفها وتبويبها ومتابعة تنفيذها.
لالتفاقيات  التح�سري  ب�ساأن  االت�ساالت  متابعة  ـ   11
يلزم  ــا  وم العدلية  املــجــاالت  يف  التفاهم  ومــذكــرات 

ب�سددها.
12 ـ اإعداد املقرتحات ب�سان االتفاقيات الدولية ذات 
ال�سلة بعمل الوزارة ودرا�سة النتائج ومتابعتها بالتعاون مع 

اجلهات املخت�سة بالوزارة.




